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Slutarp tog revansch
3-l-vann mot Töreboda

KUiTGORNTSE
Val för utseende av åtta riksdagsmän till rlksdagens andra kammare för den valperiod, som omfattar åren 1961-1964, skall inom Skaraborgs län äga rum söndagen den 18 septemiber 1960.
Inom de särskilda valdistrikten skall valet äga rum å följande ti
der octr ställen ,närnligen:

på TångaSlutarp tog revansch på Töreboda i"lörclagens match
häntlelseför.
a,vspeglar
med.siffrorna 3-1, vilka i stort sett
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Rossbackens skola är belägen ' Bäst i Törebocla var målvakten
Ytteri Kinnarps samhälle, innehåller Johansson, ch. Nilsson samt Lundhaivbackarna Bergqvist och
:uu- och ftsk*5koj.saL- oc.b
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Söndagsskolan börjar sin hösttermin med att anordna en bilut-

eleverna och deras föräldrar nu på söndag. tr'ärden kommer att sUillas till sommarhemmet Sämsjöborg, där det blir €ervering och sönciagsskoltimme med
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till

TÅNGAVALLDN. SLUTAEP
söndagen tlen 4 sept. kl. 14.30.

Norra Västgötaserien
MARIESTADS AIF_
SLUTARPS IF

förfogande, möter. Äterkoms-

ten beräknas

17. Uv-kåren började sina höstsamlingar i tisdags, då fyra nya

rnedlemmar antecknades.

Juniorerna startar i dag, torssin verksamhet för hösten
med möte i missionshuset kl. 19.
dap;,

SIF

Elliusfight i

Sl ut

arp

mot allsvenska Jönköping
Jönköpings Siirlra kommer, som tidigare nämnts i FT'
till Tångavallön i Slutarp på onsdagskvällen för elljusmatch

mot hemma,Iaget Slutarps IF"
Gästerna, från vätterstadon har medtlela't sin uppställning
och räkna,r met! så gott som ordinarie allsvenskt Sarnityr.
Således får publiken stifta, bekantskap metl landslagsreserven
Rolf ilohansson, brytsäkra backparet Jan Karlsson och KarlAx€l Svensson, Hugo Nilsson intar stopperplatsen och i kedjah återfinns Yngve Flink sorn ytter, Ola Dlf som center och
Bogla Hansson som vänste,r;itter.
Hemmalaget har Östen Karl6n i målet och Sture Hjehn som
vänsterback. Ingemar Ung spelar halvback och förre IFK:aren
llasso Andersson inta,r centerplatsen och får alltså duellera,
med en av allsvenskans bästa stoppers. Ma'tchen som börja,r
kl. 19.15 har Slutarpsbon Thorsson som domare. Som hjälpredor på linjen fungerar Charles Johansson, Falköping, och
Ifarry TNel, Floby.

JöNI(öPING: Bolf Johansson, Jan Karlsson, Ka,rl-Axel
Svensson, Börje Blomgren, Ilugo Nilsson, Bengt Elofsson,
Yngve Ftin\ Einar rlansrudvangen, Ola EIf, Göra,n Karlsson,
Bernt Hansson.
SLUTARP: östen Karl€n, fngemar Lundahl, $ture Hjel*r'
Ingemar Ung, Per-Uno Gustafgson, hfat* i\nti+lrssnrt, Kurt
Karl6n, Göte Andersson, Rolf Svonssou, Ber:g6 flerma,nslo*.

({4-@.

CT I
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Slutarpsledning
med 2 måI blev
MAIF-seger--"4-3

T

'

Helt oväntat blev det Merie-

AIF som tillfogade Slutarp sitt första neilerlag pil
hemmaplan i tlen pågåen<le serien, vilket skedde i en målrik
uppgörelse. Den hala planen behårskatles trättre av gästerna i
tlo avgöranile momenten och
stads

ftck Slutarp en straff och denna
förvaltades 1tä xätt sätt av.Hasse
Andersson. När sedan Bengt HermaRsson i 28 min. gjort 3-1,
trodde man att saken var klar.
Gästerna gav sig emellertid inte
oeh med mål av vi. och hy. i

32 resp. 38

I andra perioden fick

minuten kunde man göra ställ-

Vlnstmålet kom efter åtta mi-

i

andra perioden och
det var vh. S. G. Johansson.som
på straff fastgtällde resultatet tlll
3-4. Eltt oavgjort resultat kanske

gern till Mariestads-laget tack

mest

igen sin oförmåga att spela på
halt underlag. Men tack vare
starkt spel av östen Karl6n i målet samt ch. Per-Uno Gustavsson
och vh. Sture Hjelm kunde man
begränsa gästernas segersiffror

till

.kamrater och

I

l
I
I

Hemmalaget,gjorde ingen övertygande insats och visade åter-

uddamålet. Bengt Hermansson
får sättas

och Hasse Andersson
främst i kedjan.

Domaren Rolf Claesson. Hiilared, övertygade inte.

tn-6o"

Geson.

jakluårdsförening
håller möte på Kinnarps Caf6
kl.20.

torsdagen den 8 sept.

Styrelsen.

Efter serveringen ägnades för lekar i det fria
en stund åt frågetävlingar. I
-tävlan mellan de vtunas lag avgick herrarna med segern.
Söndagsskolsekr.. Aigot Karlsson talade vid avslutningen På
som ersättning

samvåron om Dödens bY och Livets by samt om flYttningen från

Frökind

i

kedjan drog väns-

den förra ti]l den senare.
Söndagsskolan i Kinnårp samlas nästa gång söndagen den 18
sept.

Avskedsmöte

Slutarps och ÅsarPs missionsförsamlingar, slutar i dagat'na sin
tjänst inom dessa församlingar.
Med anledning därav var ett offentligt avskedsmöte anordnat i
onsdass kväll.

terving'en Göran Karlsson och
Bernt >Bogla>> Ilansson uppmärk- Dagny Johansson, Börstig, Gurli Arvidsson, Brismene, Bengt
samheten till sig.
östen Karl6n i Slutarpsmålet Vård6n, Vårkumla, Ingricl Gusoch hb Ingemar Lindahl vår hem- tafsson, Luttra, o. Bengt Kjellmalagets strongaste i försvaret,
meda^n centern llasse Andersson ström, Kinnarp, vilka också
ställde till en hel del svårisheter lämnar upplysningar om övriga
för allsvenskarnas bakre lirije.
kurser, som i mån av intresse

Domaren Lennart

Thorsson.

Siutarp, skötte sin uppgift tili
full belåtenhet inför 25d personer.

i Slutarp.

Pastor Henry Andersson, som
en tid varit vakanspredikant i

keskurskommitt6ns ledamöter

Mötet leddes av disPonent Lars

Fredriksson, som inledde och hälsade välkommen ti]l mötet. Pas-

tor Algot Karlsson Predikade med
text från Luk. 19 om skillnaden
mellan de frälsta och de ofrälsta

kan anordnas,

människorna och om sl(ilinaden i

troheten i förwaltningen åv de
pund Herren givit sina tjänare

Frökinds .yrkeskurskommitt6.

enlist texten.

Efter 'sarhkvämet frambars
till det avflyttande pastors-

Kinnarp Ar Lars Westerllerg,

SlutarP-Tomten 4-2

Erland Joha.nsson, Kjell Johans-

gjorde planen hal och sPelet blev

kl.

ten ställde upp med ett Par reser-

Kinnarp B: Sture l:Iermansson,
Thorsten Tomasson, G. Ahl, Åke

tack

paret. Lantbrukare Folke Pettersson överlämnade en minnesgåva
från missionbförsamlingen. Herr
Ivar Gustavsson påminde om den
insats pastorsparet gjort i för-

Torstensson, Bo
I tisdagens el-ljusmatch På son, Flemming
Itj Seidler, Rune ArTångavallen segrade hemmalaget Johansson.
vidsson, Elon Arvidsson, Gör,an
med 4-2 efter ledning i Pausen Grahn, Gösta
IIno
med 2-1. Det ihärdiga regnet Frisk. Match motAndersson,
Karlsborg idag

därför mycket chansårtat. Tom-

|(inneveds

centrum.

nom att göra några prima räddningar. I uteförsvaret var Hugo skrivning och sömnad. Anmälan
Nilsson huvudet högre än siia till deltagande mottages av yr-

vare sin bättre förmåga att utnyttja underlaget och detta får
ånses vara en synnerligen viktig
faktor. Laget spelade som helhet
bra men drog ner sitt betyg genolo protester mot domsluten.

var hy. och cf. de

sjöborg kom pastor Hallqvist och
hälsade resenärerna välkomna. I
sitt tal satte han namnet Jesus i

Under läsåret 1960-61 kommed 4 reserver, visade målvakten mer i första hand att anordnas
Rolf Johansson ,Bin goda klass ge- kurser i maskinskrivning,
väl-

hade varit mera rättvis måttstock på vad som hände i matchen. Som ovan nämnts gick se-

kedja,n

brasa i den öppna sPisen.
Föreståndaren för SlutarPs söndagsskola, Folke Pettersson höll
en lektion rned hjälP av flaneilograf. Som representant för Säm-

som

nämnts Södra mer att säga till
om och hade flera tillfälle till
nätkänning. I 10 min. gav gästernas hi Malm sitt lag ledningen
med 2-1, ett resultat som sedan
stod sig matchtiden ut.
I Jönköpingslaget, som kom

ningen jämn.

fiamträdande.

S{msjöborg i Alboga. Där gä1lde
det att så fort som möjligt komma inomhus. Och i sommarhernmets stora sal hälsadö med en

Elljusmatchen på lfånga,vallen i Slutarp mellan Jönköpings
Södra och Slutarps IF på onsdagskvällen blev en förvånansvärd jämn uppgörelse där allsvenskarna, med nötl och näppe
klarade 2*l-seger. Under först6 perioden var spelet jämgt medan Södra uniler andra halvleken fick mer a,tt säga till om och
hade tlå bla,nd annat flera skott i stolpe och ritrba.
Slutarp inletlde optimistiskt oeh i 8 min. kom hy Kprt l{arl6n fint fra,m, men fick inget slag på bollen, Södras vi Göran
Karlsson skickade i 14 min. en projektil i stolpen och i lg min.
var dst klart för G-l genom centern Ola. EIf. I p9 min. sköt
Slutarpscentern lfasse Andersson ett skott i överliggaren, va.r_
på returen forcerades in av vy Bengt Hermansson. yfu,6g.

och det var gästernas center som
gav sitt lag ledningen. Två minuter senafe kunde man notera 1-1
och det var Bengt lfermånsson
som svarade för det. I 21 min.

Målvakten Lundberg var båi;st i
försvaret tillsammans med ch. I

regn, men ändå mötte ett åttiotal upp och-biikaravanen satte
sig i rörelse mot sommarhemmet

Slutarp överraskade mot Södra
Allsvenskarna fick blott 2-l

första perioden, då man tagit ledningen med 3-1. tr.örsta målet
kom redan efter tre minuters spel

nuters spel

Söndagssliolorna i KinnarPs och
Slutarps missionshus På utflYkt
Söndagsskololna i Kinnalp och
Slutarp hade i söndags anordnat
en utfärd för eleverna och deras
Söndagen ingick med häIiande

sett såg det
ljust ut för Slutarp i mitten av

i

tuloF6A.

föräldrar.

detta ga,v segern.
Rent spelmässigt

nämnd ordning såmt

FröLind

Välkpmna till kamratmötet, i X'öreningslokalen, Slutarp,
söndagen den 11 september kl. 20.00, som besöks av
Värsås SLU-avd., som också svårar för programmet.
Dans till öSTENS kvartett.
Medlemskontroll.
Kinneveds SLU-avil.

ver och hemmålåget å sin
gjcrde en del byten i hålvlek.

sida

i

som vaktmästare

l/4.b!:_

>>Om

Torstensson. Sten Erik Johansson,

Av hemmalagets mål sköt Sven- I Sven Ähl, Tord Torstensson, Bo
Olof Johansson två sårnt Bengt ] Ivarsson, K.-G. Johansson, t{åkan
I{ennansson och l{asse Ande-r:sson Karlstedt, Kurt öman. Match sönetL vardera, den sisfnämnde På rdaS lrL 11 rnot Sanqhern. __
straff. I'ör Tomtens mål svarade
O. Ring och S. Widing.
Domale Lennart Thorsson, Slut-

arp.

och dessutom
i missionishuset,
där de haft sin bostad. Han anknöt i sitt tal till bibelversen

kunnargärningen

16
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Geson.

å

KINNEMO

lörd. d. 10/9 kl.

16

N. Västgötaserien

I
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j

IFK

K,rrRLSBOtic

KINNARPS IF
s<;no. d. 11/9

jSandhems

kt.

11

IF B-Kinnarps IF B

l

Herren icke bygger huset,

så arbetar de fåfängt, som arbeta
därpå. Om l{erren icke bevarar

l

staden,

i

fängt.>

]

I

så vakar väktaren

få-

början av oktober räknar för-

samlingen få hälsa din nye pastor
välkommen.

KINNARP HAR, R,EVANSCII
ATT FOR,DR,A AV MULLSJö

Mullsjö gästar,Kinnarp på sön-

TRÄDET MATCHAR MOT

Frökind

dag, vilket för Kinnarp kanske
inte blir den lättaste uppgiften,
trots att Mullsjö intar bottenplat-

SLUTAR,P
DerbYr blir det i eftermiddag På

tt[A-

Enevi

Ny kommrinalfullrnäktig.
Vid inför länsstyrelsen företagen röstsammanräkning för
utseende 'av efterträdare åt
framlidne kommunalfullmäktigeledamoten i Frökinds kommun Ragnar Johansson, Slut-

i

Blidsberg där Trädet

På

sin tillfäIlisa hemmaplan tar emot

Ornbutl

SlutarPs IF' I

Mullsiö. Det ger sig nu huruvida
lhemmalaget sxa ta behålla den
oositionen ännu en vecka. Slutarp
arp, befanns köpman -A.rne Set- Ilvann
med udciamålet av tre vid de
terberg, Slutarp, vald till kom- lbåda lagens möte På Tångavallen
munalfulimäktig för Högerpar- i i våras. varför Trädet har re-

vansch att utkräva. De senare har
tidierte haft svårt att spelå ut i
åtminstone
I oerty-matctrerna, men
I en poäng bör det bli i dagens uPPredan
I gorälse. som tar sin början

tiet. Valet gäIler för tiden till

I

Byggnadsilispons.
Televerket, Jönköping, har av

lkr.

14.30.

länsstyrelsen meddelats till- I Domare blir Bo-Lennart
stånd att utan hinder av gäl- lson, Borås. Q/q-AJ.

Jonas-

MISSIONSHUS

av Gösta A.

ket värdefullt i den hårda kon-

är tillgänglig
vid

att stanna kva.r i serien. Efter spelfördelningen var
vinsten fullt rättvis, elå Kinnarp
3-0. Dock sumpatles otroligt

Y$.

Eljusfight tisdag

blir det på Tånga.i Slutarp på tisdag kväll då
TGItr' kommer på besök. Div. 2laget har aviserat sitt starkaste
lag, varför man kan se fram'mot
en trevlig och underhållande
match. Slutarp kommer att förElljusduell

vallen

stärka sitt lag på tre punkter, då
någ'ra av de ordinarie mannarna
ligger inkallade. Uppgörelsen bör-

jar kL

19.15.

Florin, som förra året begav

;

Kinnarp. Missionär Doris

sa. bilder kommer

t-

3

SIF.

ooh-oa.

t

Söndagsskolan, som för ett par

veckor sedan hade gemensam utfärd för elever och föräldrar,

H

I
|
|

Fp

Soc.

t6

10

T

lFrökincls I{Ofnmun

I

j

I

iBrismene
I
I
I

Kinneved

Luttra

tisdagen den 20 sept. kl. 19.15

TIDAIIOLMS GIF_

I['

)

Tidaholms GIF Slutanps IF

De sista dagarna i september samlas på söndag för första gånspeciella program för gen på höstterminen till vanlis
pojkar och flickor. Pastor Gusten söndagsskoltimma. Då
hälsas
Peterson från Mariannelund kom- också nya elever välkomna.
mer att ha huvudansvaret för
På söndag kväll talar och
dessa möten, som samlar de unga sjunger pastor och fru Nils Funomkring bibeins budsl(ap. Mötes- 1<e i det evangeliska möte som
clå
serien avslutas med en familje- hållesgudtjänsl på Mikaelidagen.

ELLJUSMATCH,

SLUTARPS

visas för

;

Div. Il.laget

blir det

Eörstig

Tångavallen, Slutarp,

att

alimänheten vid ett möte i Kinnalps missionshus. Samtidigt kommer en del av ljudbandet att speras upp.

närhåll, men Westerberg: som var

Fotbo!l

sig

Sverige en del ljusbilder och ett
Ijudband från sitt arbetsfält. Des-

månsa chanser framför mål.
Efter 11 min. spel tog Kinnarp letlningen genom Gösta, Ansista halvleken höIl gästernå, jämtlersson och l3 min. senare ökade
IIno Frisk till 2-0. tt/tl -bC, , na steg betr'ä,ffande spel. på piaI 20 min. sköt Andersson över nen och målchanser. Hörnornas
och 6 min. senale hade Göran antal var 8-1 till Kinna.rp. IItGrahn en jättechans. 1 min. senale märkt domare var K- E. Hell-I
FL.
sköt Ändersson utanför högerstol- ström, Falköping.

till Slutarp

I KVÄLL EL-LJUSMATCH
på Tångavallen, Slutarp
l

i

tiU Nya Grrinea som missionär,
har tillställt sina underhållare i

skickade en praktpäria, som Westerberg helt otroligt räddade. I 36
min. hade Elon Arvidsson ett rejält direktskott, rnen utanför. När

i storslag räddade även denna
gång. I 44 min. sköt Göste Andersson hårt och målv. trtåstq sIå
ut boilen, som Anclersson omedelhart satte i nät och slutresultatet
4-1 till Kinnalp fastställtles. I

Fotboll

vallokalernel.

ett Nya Guinea-möte planerat att

hållas

min. kom Karlsborg mycket
snabbt på högerkanten och snett
mo1 måI, där yttern från närhåll

hatle en konstant press hela
första halvlek och ledde med

terns arbete. Alla välkomna,!

Inom de närmaste veckorna är

18

2 min. återstod var gästerna helt
igenom och sköt återigen från

onsdagen den 21 sept. kI.20.30.

Planering av höstens och vin-

Kinnarps .missionshus

hade Rune Ärvidsson ett bra skott

kurrensen

håller möte i föreningslokalen

hand

kumla och Luttra lystrar till

I

TGIF

Kinnarps lt|T0 -ftirening

dagens Rödakorsmaning: Lägg
i växeln i sparbössorna, som

|

3 mål

$IULLSJö IF-KINNARPS IF

gången, som
Kinneveds Röda korskrets anordnar insamling vid vallokaIerna. De insamlade medlen

blir- första

handikappad ungdom, ett
hjälpändamål som måste tigga
envar ,varmt om hjärtat. Rödakorskretsen hoppas, att varje
valdeltagare i Kinneved, Vår-

l

Genorn a,tt Kinnarp besegraile
Karlsborg höjdes lagetr två steg
i tabellen, vilket får anses myc-

söntlagen den 18 sept. kt. 14.80
Norra västgötaserien

att deltaga i

för

I

igen men aningen utanför. I

Fotboll
å KINNEMO

skall användas i första

ombud vid stiftsmötet i
Söndagen den 18 sept. kl. 10
Skara den 26 september har
Sönilagsskola. Kl. 19.30 Evangevalts följande:
Iiskt möte. Pastor och fru Nils
Börstig: hemmansägaren Funke.
Bertii Broberg, Sanclhem, Sto- Välkomna
till valdagens.möten !
regården, med pastorsdiakoneu
Anders Karlsson, Björkelund,
som suppleant;
Kårråkra: kyrkvärden Oskar: pen,
men reparerade detta med en
Svensson, Baggården, me,i vacker nicl< som gar' 3-0 minukyrkvärden Sten Häggevail, i ten efter. I 29 min. kom en bra röi kare av Rune Arvidsson strax
Häggryda, som suppleant;'
utanför och Seidlel sköt i 31 min.
. Brismene: kyrkvärden Sven Iiliksom
tidigare över.
f anclra halvlekens 4 min. hade
lAndersson, Miliomgården, meci
Elon Arvidsson
bra skott strax
larrendatorn Bengt "Andersson, utanför, varefterettgäst*na börjacle
lKlockaregården, som suppler- komma mycket starkt och reduceI ant.
radetiil 3-1 i8min. I9min.

4-1

F'L.

>valkollekten 1960>.

Det

Till

Kinnarp fick

Kinnemo kl, 14.30 på söndag.

som suppleant.

söndag

f3örstigs pastorat

överlista motståndarna och ta

hem drabbningen. Matchen går på

Svenska
Röda korsets landsinsamling på

KINNARPS

serien. 4-O-nederlag blev

spel och god kontakt mellan kedja
och försvar samt stöd av hemmaplanen hoppas vi att Kinnarp kan

Sven Andersson, Lofsgården,

kommer

i

det på bortaplanen i våras. Förra
omgången vann Mullsjö över Slutarp med 5-3. Med ett offensivt

Kinneveds Röda korskrets

lande avstyckningsplan uppföra
ett stationshus inom fastigheten

Hassla Västergården 2: 77 i
Kinnarp, Frökinds kommun.

sen

stiftsmötet

gården, som suppleant. Till ombud för Kinneveds församling
har valts kyrkovärden Herbert
Andersson, Alarp, med lantbr.

I

den 1 januari 1963.

till

Till ombud för Vårkumla
församling vid årets stiftsmöte i Skara den 26 september
har utsetts kyrkovärden Erik
Bohman, Slättäng, med kyrkovärden Nils Johansson, Kors-

den seseciefyran
naste'sPelomgången gick Trädet
upp På tredje Platsen tack vare
bäitr; målskillnad och främst genom Siuta-rps oväntade nederlrg i

Vårkumla
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1
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1958
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-l

a

o
I

Ingemar Klmsson, ilinnorp, JSM-vonil i gnng
segrade uddevallqryyjilg Gurdsansarc

i

I

I

f 3:e min. sköt Gösta Anderson
över och efter I min. sköt Frisk
på målvaktpn. Efter ytterlieare 3
min. hade Elon Arvidson ett re-

Kinnarps IF noterade sina hittills förnåmsta, meriter vid SM
i; sång, som på söndagen arrangera.des i Uddevalla,. Junioren
Ingemar Klaesson, som tidigare under säsongen blivit tvåa vid
Götalandsmästerskapen, segrade nämligen på 10 km. landsväg

iält skott och samtidiot hade Bo
fvarsson en fin må.lch"ns. Efter
16 min.. spel sl<tit Arvidson. åter
utenför och i 18:e frrarsson ome-

i da,mlda,ssen blev Kinnarps a,ndra deltagare, Elsa Grahn,
fyra på s&mma distans.
Grattis, säger vi när vi får Ingema,r Klaesson på tråden
till- Slutarps lllöbelfabrik. Det hä.r va"r väl din största, frarngång'
och

rJclhnrt trtalför vänsterstoloen.
Äntlis"en'(i 23:e min.) kunde

som gångare.

ila, onekligen, svarår Ingemar, Visserligen hade jag bättre
tiil- viil Götalandsmästerskapen men den banan va,r mycket lätt.
I Uddevalla var det backigt värre. Ja,g låg rätt långt efter på
femte plats till en början. Vid vändpunkten efter 5 km. hade jag
kommit upp på andra plats men hade fortfara,nde en halv minut
att ta in på ledande Freij från Västerås. Ds1 lyckades och sedan blev det hela eNr spurtuppgörelse sorn ;ag l:ann med en sek.
tillgodo på Våsteråsa,ren.

ah+0.

särklass bland Sve- 4) Nora Vedemo, Stockholms
riges sprintergängare. En över- gångklubb, 31,47.

nom

Arvidsqh på,'mctt .::rår\trkten slos

b6ll6n .y61,'r$tolfjen T,. 34:'e min.
hade Fr,isk ett åv s'!nå. bästa tillfällen mpn sköt ei alls och 2 min.
sqn41s sköt AnÄFrion hårt och

i abs.olut

derlund

till

2-7.
Ingemar Kla,esson

r

strax efteråt var det uddevalla.
Seniorer, 10 krn. bama,, herrar:
bon Evert Leonardssons tur att ta 1) L. Back, Uddevalla CA, 46,49;
sin Mats ur skolan.
2) R. Mossberg, UCA, 48,54; 3)
Ilerra,r 10 km, landsväg: 1) rJ. Blidberg, DSVG, 49,12.
fngemar Klaesson, Kinnarp, 50,06; I Juniorer, 5 km. bana, damer: 1)

2) II. Freij, IFK Västerås, 50,07; lfnger Pettersson, Sala, 27,26; 2l
3) R. Karlsson, Alunda, 50,50; 4) lKerstin Palm, Eos, Lund, 27,42;
R. Siversson, Köla, 51,04; 5) J. l3) Farnro Johansson, UCA, 28,46.

.

i

({60.

I)A/YS

Föneningslokaleno Slutanp
LöRDAGEN DEN 24 SEPTDMBEB KL.20.

MUSIK Av BERTHOLDS ORKDSTER.
Extra buss avgår från Falköping
efter dansens slut.

KI

IY

Lördag kl. 19.30 Simlångstlalen

C.

19.30 och åter

JTARP
i färg. Ett program för hela familjen

Söndag kI. 10.00 Söndagsskola.
Välkommen

ti]I Kinnarps missionshus!

z4q-oo.

d,e

Frisk sl'ät orh

Anderson

kel. Min. innan harlc Påiqternå en
solkla" ehans pft gö''a 3-2 men
lvckarles ej. Hörnorna blev 5-2

till Kinnarp.

Domaren skötte si.q hra, frånsett flera, nvlrlåsningar för offqide.
som kånske förorsakas arr felpla-

j

cering.

I

Gästetna hade långtifrå.n sam-

Efter endas5 1-1 i halvlek

med cirka 95 proc. av sp€let
kuntle Kinnarp slutligen bärga
båda, poängen och vinna, metl

3-l över Mullsjö- I)en klenå ut-

i
I
I

.i

ilelningen efter 45 min. spel får

i första hantl tillskrivRs den
sagolika otur sem förföljtle
hemmålag€t hela första halv-

r

ma sting som fånns i vår'as

inoen knn nä.mnas fö-e

I

och
den anclra.

hem.malaget utmävkfe sis' Fle-

ming Torstenson särFkilt i första

halvlpk merlan Fri"k och Andersnn ginrflo herömrrärrlq irsafser.
Även Ro Jnhansons fina huvtrrlspel orh Seidl4vs aldriq sinende
kondition är inte att förqlä*ma.

Trädet fick revansch

3) E. Hultgren, Stockholms gångklubb,
5.05,26.

j

sloq in refuren. Efter 27 min. sPel
ordnndo Frisk 3-1 fr'ån snäv vin-

andraplatsen med åt- gångklubb, 4.47,19;

minuter. Erik Söderlund diskvallficerades vid 2,5 mil och

I

Kjnnarp l<unrle i andra: halvle-

och Jan Nilsson.

ta

|

I

kens 6:e mi6. iilrr sin ledninq till

Dåmer 10 km. landsväg: 1) Birraskning bjöd här Göran Mossberg från sarnma klubb genom att git Olsson, Kristinehamn, 55,13;
gå in på andra plats före sådana 2) Britta Tibbling, IFK Väster'ås,
gångare som tr'olke Zachrisson 56,38; 3) E. Ilansson, UCA, 58,40;

4) Elsa Grahn, Kinnarp, 59,08; 5)
Maj'3611 Ekemyr, Uddevälla, Margareta, Nilsson, I'redrikshof,
Stockholm, 59,51; 6) Maj-Britt
tog andraplatsen i 1O km. bana Andersson,
fFK Västerås, 1.01,27.
och i ungdornsklassen triumferade
Seniorer 20 km. landsväg, herKerstin Andersson från Smögen i rar: 1) K. E, Hallin, Borås,
flickor 2,5 km, bana, där Udde- 1.40,44; 2) K. n. Svensson, Nybro
valla CÄ tog lagpriset före Köla, gångklubb, 1:41,51; 3) R. BertilsPå femmilen blev det seger för son, fFK Linköping, 7.42,37.
överraskande fngvar Gren, VärSeniorer 50 km. landeväg, hernamo, som gick mycket starkt på rar: 1) I. Green, Värnamo, 4,39,3?;
slutta"mpen och förvisade Äke Sö- 2) Ä. Söderlund, Stockholrns

I

mål\/. rär'ld.de nå linien.

s-o

Tilläggas kan att bland senio- Olsson, Köla, 52,21; 6) G. Herrerna var det olympiasexan Lcn- mansson, Uddevalia Cj5 52,28.
Da,rner 5 krn. bana: 1) M. Nilsnart, Back, Uddevalla, som svarade för den bästa prestationen ge- son, IFK Linköping, 25,51; 2)
nom att hemföra SM-titeln på 10 Maj-Britt Ekemyr, UCA, 27,\l;
km. bana på en tid som ställer ho- 3) Kerstin Ändersson, Köla, 28,09;

Gös-

ta Anderson g'e laqet l€dning.en
och rr1in. efter sköt Frisk mecl
utsida ocn
och
snucld på mål.stolnens utsrda
snudd
gBnerg 61169
ytter'tieare en min. sennrp
clroq
vtterliSare

2-O-seger

ah-oo'

mot Slutarp

A*an att göra någon av sina bättre mafeher tog Tpi/ret hern

vinsten

i

lördagens mafch mot Slutarp. Trädets målleilning var

aldrig direkt hotad, trots att gåsterna efter pausen fick. något
tnera a,tt säga till om. Segern kunde inskränkt sig till 1-0 men
kunde också blivit betydligt större efter första halvlekens chanser,.

Båda lagen dorninerades av sina .r;'"=;;; g"or.a"l t"iv*lnärJ u"uförsvar och tyngdpunkten i Trä- jans Hasse Andersson. I övrist var
det låg denna gång i halvbacks- det slätstruket.
kedjan där OIle Säll kommit i stag
Trädet fick en lyckosam start
och tillsammans med Leif Berg- och redan efter tre minuters snel

man och Bo Nelander, den senare låg första målbollen i Slutarpsdagsbäst, trildar en stark trio. Bac- målet ditförpassad av vy. Fred
karna Stig Martinsson och Bo Gustavson efter inlägg från höger.
I{ar}sson utgör ett rutinerat och Hemmalaget behötl initiativet
säkert tandem med Sten Josefsson halvleken ut och gästerna gavs
som en säker sista utpost i målet. inte någr6. tillfällen att oroa TräKedjan spelade smånätt första dets bakre leder. Efter pausen fick
halvleken och skapade vissa chan- Slutarp ett visst övertag.i spel dels€tr, som borde gett utdelning. No- vis beroende på att Trädet spelade

teras kan bl.a. två skott i målstätl- lite mera tillknäppt för att håIla
ningeir. Vingen Lennart Ragnars- ledningen. De sista femton minuson--Göran Nordqvist gick bäst, terna gick man dock över till ofmedan duon på vänstra kanten fensiven och några minuter före
Bengt Emanuelsson-Fred Gus- slutsig'nalen kunde man anteckna
tavsson inte kom upp till vanlig t_(t
klass. Första målet Lom dock från
Det var Lars-Åke Ström som
denna sida och det andra gjordes bröt ett frisparksupplägg frän
av l,ars-Åke Ström, som från een- Göran Nordqvist med resultat att
terplatsen nådde vissa framgängar Slutarps-Karl6n ställdes utan
genom sin påpasslighet.
chans. 2--0 alltså och därmed reSlutarp g"jorde ett ganska blekt vansch för vårens nederlåg på
intryck och i försvaret får endaet Tångav3llen.

halvbackarna fngemar Ungh-

Per-Uno Gustavsson-Mats An-

Bo-Lennart Jonasson. Borås.
Geson,

dömde.

Slutarp lätt byte för TGIF
Fröhind
7-l-viktoria i tisdagsduell Alhnän fblk- och bostadsnäkning
TGIF hade.inga svårigheter att bärga en storseger i tisdagens
el-ljusmatch på Tångavallen, där eri ännu stiirre målsiffra låg
inom räckhåtrI. I{emrna-laget hade trots förstärkningarna inte
mycket att säga till om och speciellt kedjgn hatle det svårt mot ilet
resoluta Tidahotmsföråvaret, Försvaret sattes oekså ofta ur spel
z4q-60,
genom gästernas snabba atfaeker.

Hemmalag:et gjorde annars det ytter, förklarligt nog, ensidigt
första målet och det var Ingemar vänsterfotad sotlr han är. Ett
Ungrh som påPassligt utnYttjade misslyckat exPeriment, liksom
en misslyckad bakåtpassning till Mats Anderssons placering i kedmålvakten och därmed stod det jan. som vänsterinner.

1-0 efter en stunds sPel. I fortsättningen var SlutarPs möjligheter till målchanser minimala
för att inte säga obefintliga -och innan pausen hade TGIF ändrat siffran till 4-1 I sin favör.

Domare

uppgick

Elfter första perioden tycktes
givit sitt bä5ta och
gästernas högre temPo tog ut sin
rätt. Spelet blev helt förlagt till

till

hemmalag'et ha

3---0.

rakt fram var effektiva och rev
hel! upp Slutarps försvar. Kedjan
i sin helhet bestod av fem snabba

i övrigt jämna sPelare där
centern Göte Johansson var den
specielle målspottalen med fem
fullträffar på sitt samvete. De två'
övriga målen gjordes av vY. Bengt
Larsson och hY. Leif Klang. I försvaret gjorde ch. Ljungblom ett
gott intryck liksom ytterhalvorna
Ljungberg och Karlström.
Slutarps försvar hacle en svet[ig
och

kväl1 och hade inte så vä{st mycket att sätta emot när gästerna

satte in sina attacker. Kurt Karl6n som hh. gjorde bäst ifrån sig
och i övrigt får väl Tomtens Arne
Rehn ett hYggligt betYg. Kedjan
kom inte långt i kamPen mot
TGIF:s försvår och det var endast
Itj Seidler, Iånad från Kinnarp'
som från sin Plats som vänstervtter kunde oroa försvaret genorn
sin snabbhet, men han fick all-

för få. bollar. Bengt

månsson trivdes

Geson,

ring, Kinnarp; Luttra: Einar Anclersson, Skövdesgården; Vårkumla: Nils Johansson, Korsgården.
lör>Simlångsdalen i färg>
Blanketter tillhandahålles av roteombuden samt i affärerna.
dagsprogram i l(innarp.
Anvisningarna för blanketternas ifyllande bör noga genomläsas.
Lördagskvällens program i
Kinnarps missionshus är' upplagt Upplysningar lämnas av roteombuden samt gransknings,ledarna
så, att det skall passa hela famil- liontraktsprosten Erik Malmensten och köpman Göran Sanclin,
jen. Pastor Ture Karlsson från Kinnarp.
Simlångsdalen blir ciceron. I proFRöKINDS KOMMUNALNÄMND.
grammet medverkar också soldathemsföreståndare Tore Augustsson, Halmstad,.m. fl.
På söndag hålles söndagsskola
kl, 10 och på tisdag inledes de
Karlsborgt',,,
speciella höstmötena för pojkar
och flickor kl. 17.30. Sekreterare
Gusten Peterson kommer att sva,ra för bibelundervisningen.
Trots den överlägsna vinsten i lördagens match på Tångavallen
blev inte Karlsborg den lätta motstånilare ma,n räknat metl i förhållande till placoringen i tabellen. Det var först i andra perioden
/l,(J.

Gästerna presterade inget direkt
>finlir>>, men deras snabba bollar

deles

100-talet Personer.

Frökind

Slutarps planhalva, men målsiffran inskränkte sig denna halvlek

tilr

var Karl-Erik Emaoch Publiken

nuelsson, Trädet,

1

Slutarp 6-2-vann mot

Fröktnd

-Å1 .

Intressant vecka för Poikar och

flickor.

Lördags]rväIlens möte i Kinn-.
arps miJsionshus bjöd På ett Pro-,
eräm. i vilket den andliga verxs'amheten i Simtängsdalen skildrades i ord och bild av Pastor Thure Kanlsson, som har sitt arbete

TIer-

inte som höger-

Tångavallen, Slutarp,
lördagen den 24 sept. kl. 16.30.

Norra Västgötaserien

IFK KARLSBORG
SLUTAR,PS IF
SIF.

+++++++++
missionshus 17.30.

lltväll
blå
iFoilrieans

spelar

BERTITOLDS ORKNSTER

DANS

säsongens

I

första
1

SLUTARP.

{r+++++'+++

ofter

pausen.

l.Z/q -ba .
skottet mot Karlgborgsburen kom
efter 14 minuter och det var Mats

Kedjans mannar fann varandra
mycket bra med vi. Ulf Brandför detta.
qvist, som dirigent och med hY. Andersson som svaradehY.
Ernbro
Ernbro och cf. Fransson, som I 22 minuten fälldes
påföljd och man
snabba och bollsäkra spjutspetsar.

med straff som

trodde en säker två-nolledning var
klar för Karlsborg, Vi. Brandqvist

lade dock bollen utanför, men då

målvakten Karl6n inte stod still
gick straffen om. Denna gång var
cf. E"ransson exekutor, men med

samma dåliga resultat och därmed
gick chansen till en klar ledning.
I samma veva ådrog sig mål-Karl6n en varning. Karlsborg fortsatte med ett par hörnor, men mot
slutet av halvleken var det Slutarp
som bestämde takten och kunde

notera utjämning till 1-1 då ett
inlägg från höger nickades i egen
målbur av ch. I'em minuter före
kom så Slutalps ledningsmålet samt Per-IJno Gustavsson halvtid
mål och var resultatet av ett misspå stopper-platsen klarades det förstånd
mellan målvakt och.hb.,
värsta upp. Kurt Karl6n hade ock- som vy. Ilermansson utnyttjade.
hh.,
som
så en del framgångar
Den
svarade även för SIutmen.i likhet med de övriga var arps senare
sjätte mål i andra
oeh
tredje
passningarna i skralaste laget. I halvlekens nittonde resp. fyrtionkedjan var det endast Srttrarna de minuter. För de två återståenSven-Olof Johansson och Bengt

zsrlq-$a.

till

som Sluta.rp kunde säkra segern.
Karlsborg visade faktiskt upp det bästa samspelet matchen igenom oeh gav inte slaget förlorat när målen började af,t ramla in

skötte sig i stort sett
förlast tilt detta område' Medelst X'örsvaret
målvakten Lennebring
med
bra
också
fick
hjälP
*te;utofott"tts
och vh. F'orsman som de mest
möiesdeltagarna tillfälle att lyss- framträdande.
Man hade dock otuung
en
från
na till ett vittnesbörd
ren att hjälpa hemmalaget till de
flicka i Simlångsdaien' !'ör övrigt två
målen. Spelet gick inte
medverkade soldathemsförestån- somförsta
det borde i hemmalåget och
dare Tore Augustsson med ett de företagna
ändringarna tYcktes
kort tal.
till n)'tta. Ingemar LunInnevarande vecka'Slir särskilt inte vara
är ingen kediespelare men
iritressant för pojkar och flickor' dahl
back och beträffande
bra
som
åldersdenna
för
Snecielia möten
Mats Andersson och Hasse Ansiupp hålles varje dag kl. 1T'qo dersson borde dessa skiftat Platömväxlande i Kinnarfs och Slutser. Försvaret verkade synnerligen
osäkert förSta halvleken men med
goda insatser av östen Karl6n i

Fotboll

upp

äger i år rum i sambanil mecl manlalsskrivningen. I stället för
mantalsuppgift (och huvudförtechning) skall avlämnas folk- och
bostailsräkningsuppgift samt fastighetsuppgift.
Folk- och bostaclsräkningsuppgift skall lämnas av varje bostadsföreståndare och uppta samtliga personer som bor i lägenheten och som där skall mantalsskrivas. För obdbodd lägenhet
avlämnas folk- och bostadsräkningsuppgift av fa.stighetsägaren.
Fastighetsuppgift (gul blankett) avlämnas för fastigheter med
två eller flera bo,staclslägenheter och ifylles av fastighetsägaren
eller hans ställföreträdare.
Folk- och bostaclsräkningsuppgift avlämnas den 10 oktober tiil
fastighetsägaren eller dennes ställföreträdare. Observera att hyresgäst icke skall insända blankett direkt till ro-teombudet. Fastighetsblanketter med tillhörande folk- och bostadsräkningsblanketter inlämnas av fastighetsägaren senast den 12 oktober till roteombuclet i resp. församling. Börstig: Paul Gustavsson, Vintorp;
Brismene: Harry Larsson, Skattegården; Kinnevecl: Hilding Vå-

$:75

Prima svensk tiilverkning
storl. 7-13 år.
NNABPS MANUFAKTUR
Kinnarp, Tel. 134.

Ifermansson som i någon mån
kan ges betYg för andra halvleken, den senare för sina tre mål

och den förstnämnde för en del
uppdragningar som lrl.a. resulterade i det första målet.
Det var Karlsborg som inledde
matchen och i de första minuter-

na tilltvang sig ett Par hörnor,
innan mån i 11 minuten tog led-

ningen,genom hY. Ernbro. Första

|

MAIF-Kinnarp 2-3

futttir:g'r@
Strömovhott

MAIF tog

ledning,en

efter

u4lto-

en

Ändersson.
brytes strömmen till transforEtt'stolpskott från vardera laHasslelund,
get inledde andra perioden innan
motorstationerna:
österg., Ha,ss1a, Smedeg. och slutligen Kinnarps Gösta Andersskickade in bollen bland nätLofsg. söndagen den 25 dennes son
maskorna. Detta med hjälp av
söndasamt
11
och
8
kl.
mellan
vänstra stolproten.
gen den 2 okt' kl. 8-9.
2-2 tillkom efter försvarstabbe
av ch. Åke Egenlind och det sista
låta
at't
clock
FörbehåIles
slog Seidler in på straffspark sespänningsföra ledn. när som dan Grankvist stött omftull Uno
Frisk.
helst uniler angiven ticl.

I

I

var Gösta Andersson'
i
trän Tibro. tziltl-60.

för Elektr. Distrib.

--*..-.-.-

KINNNMO, KINNAB,P,
sönilagen tlen 2 okt. kt. 14.30
TöBDBODA IK
KINNARPS IF

Frökinds skolstyrelse har hål-

lit

Domare

Slutarps Ekonomiförening

60

Skolans stat
balanserar på
471.938 kronor

stark inledning och ökade i 40 minuten till 2-0 genom cf. Yngve

På grund av leclningsarb. av-

Fotboll

Frökind

Kinnarp överraskade i söndagens bortamatch mot Mariestads
AIF och segrade med 3-2 efter
underläge i paus med 2--0.

sammanträde.

Av

Töi&g den 6/1S kl. 19.30.
Ekarps skola i Börstig med Offentl Avskeils. och Viilkomst
eternittak samt att ordna med sa,mkvä,m för Pastorerna Enock
vändplats utanför skolmåltids- Magnusson och Ynrye Johanslokalernas kök i Kinnarp. Då son
l

I

förorclnandeperioden
ledaren utgår den 1

'rhT-b0'

SLUTARPS
MISSIONSTTUS

rektor

mecldelade tjänstledigheter och
gjorda förordnanden godkändes. Det beslutades att förse

för

juli

skolnästa

. Vätkryl!

år beslutade skolstyrelsen att
hos Kungl. skolöverstyrelsen

Ui{ITA EDER

lllissionslörsaml.

i Slutarps
missionshus, 6kO -6g .
Det första mötet i höstens seanmäla detta förhållande samt
>Aktuella måndagskvällar>
EN SKöN VILA DFTEB I}AGENS MöDA'
samtidigt föreslå nytt förord- rie
hölls i måndag:s kvä]I och hade
Ei skumplast' nande-samlat en talrik publik.
Prova vår härliga äkta skumgurnmimadrass' OBS'
Till
kommunombud vid sYtl
Pastor Enok Magnuson talade
kr"l
65,:endast
190x?5x8'
Bolsterväv av bästa Xvalit6'"Storl'
på
i
i
inledningsorden
skolan
om >De rättfärstatsbidrag
för
2,tl'irakt-li
garanti' Vid postonl9"
Aktuell måndagskvåll

I

'storl.190x80x8 tZ:*t<t.2 års
Kinnarp utsågs ordf. Maj Larsfrilt. Klänningstyger i terylene, vinterbomull,
-rut'iga .kjoltVSer ll son, rektor Georg A. öhrnell
samt ett parti ylle till sportrtröjor nyinkommet'
ll samt kommunalkassör Hilding
Våring med kantor B. KjellGÖR OSS ETT BESÖK, DET LöNAR SIG!

digas säIlhet och de ogudaktigas

undergång.

Spelmannen

i

Tel' 1?1'
KINNARPS FABRIKSNEDEFLAG' KINNARP'

ström, målarmäst. Sten Ahtqvist och riksdagsman Gunnar
Larsson som ersättare. Skol-,
vaktmästaren i Börstig hade begärt att på egen bekostnad få

186'

l

Slutarps Missionshus
Söndagen den 2 okt.

kl'

10 FAMILJDGUDSTJÄNST' Pastor Gustex

medverkar'
Peterson, Ing-Britt Ekblom'och Lennart Nlagnusson

utföres efter

I'ÖLJS ÅT HELA FAMILJEN:

En galt
nyinköpt, står

i

till

tjänstgöring
Backgården, Slutarp, för en-

dast hälsokontrollerade suggor.

Cahnlund'

Vw-to.

borttappad den 19/9 På vägen

Falköping-Tomten. Hänvisn.
till Telestationen, KinnarP.

Måndag kl. 19.30

AKTUI]LL MÅNDAGSKVÄLL
>>Spel-Aron>,

-

VÄLKOMNA!

.Äol

i

endast enbetskörd,

I t.t. Kinnarp 5.
t

f

till

salu' li
Ill
lll

Ii St-U-möte

e'

'/

Tävling om inclividuella priser

å älgbanan i AxtorP.
söncragen den 2 okt.
|;åä*r,
ill ';;*'"ingstid

ili

håtles

lli Till talriki

i

I
I

e.00-ib00.

i

delt,agande inbju-;

Ii Pensionatet, Kinnarp. i kvällllld.s.
tryretsen för
j t t. zo.oO.
I alq-bg, Kinnoveds avtl. I'll Ii ,fata-ffitttteve4s Älgskytteklutrb

Programmet upptog allsång, du-

ett- och solosånger samt sång till
dragspel fiol och gitarr. Ing-Britt
Ekblom och Kerstin Johansson
sjöng >Livets frågor>> och

ran den gick

sönder>>

>Sna-

och tillsam-

mans med Lennart

Magnuson

sjöng Kerstin Johansson en norsk
sång.
I

Aron Johansson citerade apostelns ord >Jag blyges icke för

evangelium>> och betonade vikten
av att bekänna

skolstYrel- och förmånen

Kristus inför människorna.
Evangelist Lennart Magnuson
erinrade i sitt vittnesbörd om
>>Tre

slag av fattigdom

jordisk

och pastor Yngve Johans7.000. Skolskjutsarna be- Liared,
son'
r*
och
till
kr.
räknas kosta 48.000
nventarier
700, försäkringsavskolresor anslås 800 kr. Arvode 'ifter
3.700,
----konstnärlig uttill skolbibliotekarie ?70, inköP nyckning 200,
skolmöbler och
och bindning av böcker 2.200.
:peclition
1.500,
varjämte avSkolhälsovården 1.200, underifter
skolor
till
andra
upptastöd till skolbarn 200, skoltandvården 2.200, medicin och lä- ;es till 9.000 kr.
På inkomstsidan upptages hykarvård 500, fortbildningskurror
och bränsleersättningar med
skolmålser 360. l\{atvaror till
statsbidrag till lärarnas
8.822,
tiderna upptages till 40.000' avlöning
229.342, till skolskjuttransporter 1.428, löner till persar 38.400, till skolmåltiderna
ronal 16.185 och övriga utgifter
Vaktmästarnas löner 15.500, medicin och läkarvård

riel

Ing Britt Ekblom o.

Magnuson. Koll.

Johansson

sitt originelIa sätt tillsammans med Ing-Britt
Ekblom och Kerstin Johansson.

- Jesus
förvaltare 625, skrivmateriel, fattigdorn, fattigdorn utan
porto och annonser 2.000, resor och andlig fattigdom>, och Ingoch traktamenten 3.000, rePre- Britt Ekbiom gav en avslutningssentation 200, lärarlöner appell.
Kollekten tilI församlingens
235.417, vikariatsarv. 10.000, verksamhet inbringade 30 kr.
semestervikarie 550, fria läro- Pastor Magnuson framförde förböcker 6.300, f örbrukningsmate- såmlingens tack för besöket och
sist sjöngs >>fnnanför eller
riel' 4.500, undervisningsmate- till
utanför bröllopssalen en gång>.
riel 9.500, avgift till filmför- Nästa rnöte i serien håiles på
eningen samt bildband 1.000 måndag kväll under medverkan
samt skolköks- och slöjdmate- av kommonister Otto Jahnsson,

SLUTARPS
MTSSTONSIIUS

En grå kofta

för

sens behov under nästkommande år uppgjordes. Utgifter: Arvode till ordf. 715 kr., materiel-

sin 2:a-placering i Falköpings reservserie. Rapidmålen gjordes av
hi. Jakobsson, cf. Lundgren samt
hh. P. O. Karlsson På straff.

zV/q-A.

brandstyrelsens

föreskrifter.
Följande stat

R,{PID B_KINNAR,F B 3_3
Genom ena Poängen i denna
match behåller Rapidreserverna

TeL. 277.

i

gårdshuset vid
Ekarps skola. Framställningen
bifölls med villkor att arbetet

inreda garage

Äron

spelade och sjöng på

l

]

I

\.44A.
1

7.626, städerskor 6.062,

tillfäl- 500 samt byggnadsbidrag 5.137.

f.d. Den. uppgjorda staten balanserar på 4?1.938 kr. I statsbidrag
;täderska 360, underhåll av fasm.m.
har beräknats 29?.691 kr.
lYse,
igheter 15.000, bränsle,
och
skattemedel 774.247 k.r.
av
:enhållning 2L.000, underhåll av

ig personal 500, pension

till

Prästerna i kontraktet
pa konvent i Kinneved

Höstformen är fin I Ktnnarp, 1-0
Fjärde faka'vanns mot Töreboda
!

Segerraden för Kinnarp kuntlo inte heller brytas av gästantle
Töreboda. Kinnarp vann rättvist med I*O, som tillkom på straff
i första halvleken och stod sig tiden ut. Detta, var den tjäfite segern i följd och den visar kla:rt hemmalagets starka höstsiila,

Kontraktskonvent med Falköpings kontrakts präster hölls
i måndags i Kinneveds prästgård. tr'örutom kontraktets präster deltog prosten emer. David Helgoson och kyrkoh. emer.
Axel Ljungkvist och Henrik Lindskog, Falköping, samt kyrkoherde Bertil Edvardsson, Floby. Dagen inleddes med nattvardsgudstjänst i Kinneveds kyrka, varvid kyrkoherde Carl
Erik Johansson skriftetalade över Matt. 18: 3. 61rc-&,

Efter gudstjänsten samlacles I tldll $å eti inledande föredrag
fruar i präst- löver åmnet )F1$gs*151lnir:gar,
gården, där kaffe serverades. Isvtiiigheter otrh pr*biem i sa*rprästerna jämte

Efter bön och gemensam psalm- lbatrd rneti lrot:firmafionsundersång höll kontraktsprosten en l visuingen:'. I clet på vårdefulla

kort betraktelse med utgång l *ynpunkter och trppslag rika

Kinnarp hade kommandot i förs- och fakti#t1l!?;"rr^målskottet
ta halvleken praktiskt taget helt, , mot Kinnal'pslluren, vilket tog i
rrånsett att gästerna i ro" ocr.r sz ] !99"1'1t11n1: _fiv:""..*L,:?19:1jmin. hade möjrigheter att söra ifl:l"I#t'"åt"å:r"':,"t;i
keepern om det varit 5få?-nj;
riktat en
måI. I 18:e min. hade Rune Ar- lanlng inåt. Därefter var det gä.svidson ett rejält skott från stark I sterna som dominerade nästan hevinkel som
Töreboclamålvakten lå^ återstoden*av_ ancra halvlek,
i,'-""-', ""-.'
att Bo rvarsson hade 2
^-"'""""-":'"'^.:'':
och Gran
var påprssligt ]I frånsett
tr"'.r.ätt-i 29 och 35 rnin. I för,s_
:lPpldu
rramme men slog stla-x xtantö-,.'ta
hrlulekons 25 min. gjorde Seiclsenäre.\rar det åter hV-]i;';åi'r,"-Z.o*
btev bort<jömt
lSelm.i.n
perfarligt..för
gästerna.
.o-.. Fg- I iå, åii.rj" och i andra halviekcns
I
I :,",1 u"å,'H:; T ååå.äT',
ä,';g,y
tt_ t," *;m: I :
var ur spel. Den fölJande straffen i ;;;;ö;;;
hacle Töreboda i ancl_
gåv
Itj plrulcr
Seidler Aluud'p
Kinnarp ledningen ]
5(.v rLJ
1:yl1l.'5.11 ira halvlekens 2b min. Frispa.rka.r_
på. I 33 min. håde tr'lemming
j'l;";;;i
åläv r+ 18 ri' Törebo_
rökare som stlök ribban och Bo
lvarsson hncle ett väll.iktat
fvarsson
väll.iktåt skott,""-skott , ""
--*"""-'^ var just och trevlig
B min.
sennre
iI Matchen
3
mln. senare.
senare.
där
ett bra spel presterades .från
I andra halvlekens första min. I
k1t
varr Seidler snabbt fråmme och ] båda sidor och där ingen kan
ro att
aif gö-a
oÄ-o mål
1t'Ål l\'rrh
n.fr'1 .fl
.fia'^. .r-Äirnämnas
!r-.^
r^närå
"r-Ä+ I -x^-^före
den
anclra från nåElem Arvidson en frispark som gonclera sidan, fastän Kinnarp
strök vänsterstolpens utsida och skaffade sig betydligt mer nråltili
min. efter rzai: Rune Arvidsson hur i fällen och var mera skjutvilligt än
nära som helst att öka ledningen, I clet gästanae laget.
men alla tre chanserna på lika ] Utmär.kt domare var thorsson,
många minuter rann ut i sanden. ] Str,rtarp, frånsett det ena offsicleEfter 8 tnir.t. spel hade gästerna I målet som kanske var diskutabelt.
i sin
<in alÄvaf^
*Ar
möjlighet att
största ldxilidL^+
^++ göra
mål I
-x",^
FL.

i*

fran episteltexten på Mikaelida- l liircdraget belonades vikte* av
lnamarbete kyrka -.* hem. TalaFrån de sedvanliga förhand- lron framhöli aflgelåi;genheten av
lingarna kan omnämnas, att len gnltetlig lårobwk fiir k*nttrnästa års kontraktskonvent på lnranrir.rrtdervisningen i försarn'
inbjudan av kyrkoherde Fäger- l iiu;:arla och ;:å.vis*de rnoderna
lind skall förläggas till Gudhem. luedasosiska hjälpmedel och
lTill predikant utsågs komminis- låskadningsrnaterisl. bland vilka
i tern i Falköping mecl kommi- lman hade aft pröva ach sovra.
nistern i Torbjörntorp som er- ] Dct fr:amkom oekså ett önsheI
jsättare och tilt tesförfattare mål, rt,t mnn ur tillgiingiiga me-

gen.

ul

*

I

lkyrkoherde Nils Hagenfeld+

ctel i kontraktskassan skulle ani$keff* s.idana hiålpmed*l, scm
son som ers. Kontraktsunt- ku*de tag*,* i *,*språk i de olika
domsdagen nästa år skall an- fiirsamlingarna ,incm kontrakordnas i Gudhem. Åt oräster- tel
skapet i Falköpings pastorat -$ild*n lörhandling'*rr:ir avsluuppdrogs att anordna det sed- tuts nred l:iin orh ps*rlnrsång,
vanliga ungdomstinget någon gav kontraktsprasten och fru_

med kyrkoherde Rudolf Johans-

J

.

gång under den kommande vin- Me.lmensten miq.tilag tör delta-.
tern. Till prästerliga ombud vid ,garna i konvenlet. Då k5'r"koher-L
nästa stiftsungdomsting utsågs r de tsolke Älmegård i nch med'

kyrkoherde Allert och prosten rnånr*d*skiftet hlivit kyrkoirer-i
Malmensten med kyrkoherdar- ide emer., hyliade tiontralatspros,
1

l

j ett varrnhjiirtat l*t kyrh*-.
herde och fru Älmcgård och
lfrarnbar pråstf*miljernås varlma tack för god gelt'renshap och
i vii,nsk:lp ilndor de gång'rra åren.
I Elommor överliimnades till fru
I Ålnt*gärtl" I(ylknher"de Almekontraktet utsågs kyrkoherde I gård lolkade i spiritueila ordaHagenfeldt. På någon kollektfri .lag sirr och sirt rnal(;rs tirr:k. Ill^söndag skulle kollekt upptaggs i ter rriicldagen följcic ett rikt
till resp. kontraktskassan och i så,ng- och nr.usikprogrnm u*der
Iokalavdelningen av SKS inom I Rredverk*n ilv fru Gerda AlmeFalköpings kontrakt. Förslaget I gård, kyttkrrh*rd*rn* tr'rig'erlind
till tjänstefria dagar under år I och Anderssöri sårnt .lt*mrrlinis1961 för prästerna inom kon- ler \fiinc.
traktet faststälides. En kyrkorådsdag skall hållas i Dala under vinterhalvåret med bl. a.
överhovpredikant Olte Nystedt
FYöktnd
som talare. Kyrkoherde Ed"
na Henning Andersson och Nils
Hagenfeldt som ersättare.
Kontraktskassans räkenskaper hade granskats och godkändes. Till revisorer omvaldes kyrkoherderna Andersson och Hagenfeldt. Till diakoniombud för

i

ten

i

vardsson erinrade om missionsveckan i stiftet 11-16-oktoo"{

I \-

l'*ou
-;;;;;;kvartalskollekt i Kinnevetls
med stormöte i Odenhallen
Odenhall"".iil-;-;^:-;
Falköping onsdagen den 12 okt.,
Under tredje kvartalet har i
då biskop Danell även kornmei
pastorat influtit
Kinneveds
att medverka. Kyrkoherde Hadärav i
i
kollekter,
kr.
3.139
genfeldt uttalade önskemål om
2.124 kt.
församling
Kinneveds
ökad prenumeration på Vår
och i Vårkumla församling
Kyrka.
1.015 kr.
Året s tesförfattare, kyrkoherde Henning Andersson, Börstig,

o{to.bA,

Våmb lätt uppgift
för Slutarpselvan

Frökind

De militära övningarna spriicker.lagen i våra serier och bland
de drabbade lagen trefann sig
även Våmb, som mötte Slutarp
i sin sista hemmamatch på söndagen, skriver Skövtle-Nyheternas Egon. Man trodde inte det
skulle göra så mycket, då juniorerna AIm på högerbacken och
Dahlberg på vänsterhalven bör-

Sång- och vittnesbördsrnöte i
Kinna.rp

En grupp ungdomar från Vilske-Kleva besöker på söndag
Kinnarps missionshus, där det hålles sång- och vittnesbördsmöte kl.
18. Mötesleda.re blir evangelist

Lennart Magnusson.
Juniorerna har på tisdag kl. 19
uttlykt mot hemligt mål. På onsdae blir clet offent.liet mötc med

jåalo mycket övertygande, men.
de visade sig into ha full ork
för en nittiominutersma,tch och
våmbförslavet föll ihop ganska
betänkligt "mot slutet.

Nåja, man kan inte skylle

såäe och vittnesbör6.

Skolmatsedeln
för Frökind den 10-15 okt.
Måndag: potatisbullar, falukorv. linqon.
Tisdag: köttgrotta, potatis,

ne-

derlaget på junior'erna, men man

förstår att det inte kunde gå lika
bra som med rodinatie manskaPet.

Leif Mellgren är numera den
nyttigaste spelaren i Våmb näst

råkost.

Fröjd, som alltjämt håller ihop

Onsdag: ärtsoppa, ostsmör-

försvaret så gott det gå,r. Leif ma-

tar

kedjan

gås, äpp1e.

fint och år säker i

ilrytningarna. Dahlberg visade sig
enärgis[ och ettrig o"tiar titttactligt hårcl i kroppen för att snart
nog kunna få en Plats i A-laget,

]
t

mar Ungh

smörgås.

-g-f.

Rems6n

gjorcle också hyggligt ifrån sig,
medan kedjan däremot inte uträttade mycket av värde trots en del
lovvärda försök av Karl-Erik Johansson att få fart På den.
Våmb tog Iednnigen med 1-0 i
20:e min. genom Gunnar Karlsson,
som slog in en Passning från. Ulf
Johansson, vilken dragit sig ut På
högelkanten. I 35:e gjorde lnge-,

känd från sin tid j

-1-1 på en nick nere
Tomten
och i 44:e och 45:e
vid stolproten

Lördag: fruktkräm, korv-

I

medan Alm litet onöcligt ånvände
händerna för att stoPpa både boll
och spelare. Men han är förstås

ovan vicl backplatsen,

Torsdag: special.
Inredag: fisk, pota.tis, tomat.

I

Det var
ökade SlutarP tlft
Hasse Andersson och Sven-Olof
Johansson, den sistnämnde med
hjäIp av en touch På Fröjds ben,
som

svarade för

de målen.

I andra

halvlekens 10:e min. gjorde Slutarp 4-1. Bengt Hermånsson sköt,
Oskarsson halrrklarade, men vid
stoipen.hanns bollen UPP av Rolf
Svensson. söm definitivt slog den

i nät. Seirn-Olof Johansson gjorde
5-1 i 36:e min.

I

I
I

|

_

YllU.W. llia,redsprästen på Slutarpsbesök.

II

Fotboll ill

*?,',1äiäå?,,

Fröktnd

ilh"ä*h.:åiiå':'tr;1;#'i*#

verkljg:en hade ett budskap
butlskap
Serieavslutning
i
.. llhan
llnan verkligen
,,
..
l.
o
"?,',"åi:å#'.*il;äihåfr1ihi+Hil#'$,-5å
19'30 aktuelt llatt rörmedla' Det var på intet sätt ln..
ot'
gåva till
1Förnämlig
*"u'oo" |I *Iii*å
iålil:ffiiblff
i:å':å':?'1'"å*:
rÅNGAVAL"'*, sluroo"
TÅNGAVALLEN,
-:kil.
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Domaren fälldes

tilt marke"
rlå:*r*:rnHi*;:l xfi
för

)lutarp-Klnnarp

Metl söndageris rlerbyma,tch på Tångvallen sattes punkt
årets seriesäsong och när domaren blåste eld upphör hade de
elvorna åstadkonlnit två mål vardera. För Kinnarps del var

det fattiga, harnrika-hemmet

båtla loch
lt ?Jffi,få1"1täJ,å"1JrlJ;",

ängen speciellt värdofull, då tlen räddade femteplaceringen

laget.

Duken är en. gåva av en församlingsbo och egenhändigt förfärdigad av givarinnan. [ontra]tsprosten Erik Malmensten utta.
lade församlingens tack för den
värclefulla gåvan.

f1 r.1 lmed, hade han tillfälle visa på

I -

TI.

poåt

lär Liaredsprästens namn,

Högmässorna i Vårkumla och
Kinneved firacles som tacksägelse- och skördegudstjäns't,er. Kyr-

=u

int.amå-

sitt förädrag med vacker sång.
Före föredraget sjöng han >>Gud
1ägg en själ på mitt hjärta> och
>>Du eviga klippa som fast skall
bestå>> och efter föredraget fick
man lyssna till >>Tusen tack du
lilla kära mor>>. Sen Gtid till barn
mig tog tiil sig> och >>O, store Gpd
när jag den värld beskådar>.
de

ltkO-(fi,

korna var vackert prydda med
höstblommor och -löv sämt oli-

ka

Kinnarp kan vara nöjd med den ltägga stramaren, vilken gick utanerövrade poängen med tanke på | för och därmed försattes en fin
andra halvlekens chanser för Slut- | ch4ns till ledning. Strax efter hade
arp. Men å andra sidan gäller det lBengt Hermansson fritt fält med
ati rätt förvalta de tillfäilen som I Uno Frisk räddade till hörna och
ges och detta var i synnerhet hem- | på denna hade Hermansson bättre
Pastor .Enok Ma,grluson inledde
malagets innertrio helt främman ltur. Från nära håll satte han bolde fö-r. !'örsta perioden hade nog I ten i nät och detta gav 2-1 efter mötet och framförde i avslutning-

till

Hasse

an- | Johansson

sam.t_-ch. B.o

Johansson

I

4-2

ltl4g -6tt

den lott.
Goda kollekter upptogs

korna

latt

till

i kyr-

Sv. kyrkans diakonistyrelses allmänna verksamhet.

Fotboll

.

på l{innerno,

|

"t.r "i*"ar"o"matchen
r kedjan"iar
1-1.
inom utan
"ti-åian"a. coiun'Grahn
spelet tycktes hårdna till något läi,""-År"iäååJn'åh'
men domaren stävjåde i ltå. r'iå; | å" rrä"tä
--tte-*alagets
försvar kunde
andra perioden kin bl.a,- aiteck- l--f
yedan
frånbörjanlinte Osten-Xarl6n göra något åt
nas atislutarp
tog hancl om initiativet men fickid" tolt.".o* gi"xin och tt'"ttar-

Kinneved

het sarnt A. Rmnbäcks Köralkantat. Hur ljuv o Gud, hur säli

|
dersson som sköt men i sista se- | och betyget gäller första halvlekunden dök ch. eo .Tohanssån ;pp I ;;; nii.-r ir"-"."" blev det betyd- | .r .seri"e,avi]ut{",q"l ^: :-?i,gifl:
på måuinjen och nickaåä-;;llä; liiil ;;;;r;ä'.i-'ou..u iåaer. rti lejorae Åsarps B-lag en ve'kligt
rirl hörna. på detta
l"!.'å]31d9 insats .och Yl"a1".-:T
"ppiäB';li;illöEiar"rä"iinr.^*ittsi;tensson
ige- | värdighet som seriesegrare genom
hy. Johansson rutttraff'
o"il- oa"- I ;åii;;
med var ställningen

I

kör, som under kantor Bengt
Kjellströms ledn,ing sjöng Komrnen för Itrerren med tacksa.m-

Kinnarp ett visst övertag i spel | 25 minuters spel. Kinnarp hade I en de församlades tack till pastor
kund6lsatt
upp,vh. Seidler i kedjan och lJansson,
rnålchanser och kunde
och även målchanser
lsatt upp.vh.
med litet tur haft Iedrlingen i pau- | när han i 30 minuten var på väg I Nästa möte i missionsförsampå- llingens aktuella serie blir på månsen.
I att skjuta mål fälldes han. Den
Kinnarp gjorde första målet ge- I följande straffen lade han in otag- | dag kväll, då pastor tr'unke från
nom cf. Göran Grahn, som i sed- | bart och därmed var 2-2 ett fak- Fatköping talar och sjunger.
vanlig stil trasslade sig igenom ltum.
tllW-b!,
ltum.
måI I I IKinnarpslaget sattes inte WeShögra stolpen sköt i mål
och via hösra
efter 14 min. spel. I 34 min. rusa- | tertrerg på hårdare prov oih hade
cle Westerberg ut på en botl^ o-ch I bästa hjälpen i försvaret av bac- I ÅSarp $-$l111grp
B
kollideracle med hy. Sven-Olof Jo- lkarna Erland Johansson och Kjeli

hansson. Bollen giök

skördealster.

medverkade Kinneveds kyrko-
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KINNARPS IF
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i .'.EIi!"-'z-91T:-:p:1^gå:1:**
Fransson'
ui
lä;'ä;å"i.;;nå"åi".å Hrr'"';;h
lnjngen.geno*
min. s-en-ale 9'=-9:q
fina riufä1en. Händetserna"-d;;;;
-ö;;;äi lilö ä;;;;-r;;;;;; o*ru ta-ltva
Ytjä.m"id"
halvi a'ndra SlYlio.-ir iirrriär.å. bu" I arp tiu 1-1' r ?-min'
period inleddes med ut
I iiääi,
gelerlningen
åt.er
Åsarp
tet<
tog
""ari""
var
halvå"i; i räg"t
|
iåt ade stå i vägen to* uit ;a"i I i;å;rt;"Karl6n-PerEilkl-?9":-i:7^ll?I
skott som tos i huvudet ;;å ftll: li*L.iäa:-i Kurt
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håller möte på Nya Pensionatet
tisdagen den 18 okt. kl. 20.00.
Styrelsen.

l7-18 års yltgliltg
erhå1ler omeilelbar't anstätlninS.
I

J

KINNARPS
MISSIONSHI,]S
Lördag kl. 19.30 Bojan

i

NUTMANS SNICKEBIFABRIK
1?r, ruw
rlrrruolya]
rsr. rrtr
uruLorP. Tel.
Slutarp.
-30 Kinnarp.
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l

Fr

..

I
)ammantråde

Yngve Johansson och Lennart II nned
Kinneveil.Vårkumla ELFll
avil. i Föreningslokalen, Sluta,rp, tisdagen den 8 nov. kl.
19.30 Ang. besiktning av djuroffer; kl. 18 sång och vittnes- slballar och mjölkrum.

Magnusson sjunger och vittnar.
Söndag kl. 10 söntlagsskola;
kl. 11 gutlstjänst meil nattvard,

och med Kinneveds och Vårkumla församlingar i Centralskolan onsd. den 19 okt, 1960
kl. 20.30.
Ärende: Inkomst- och utgiftsstat för 1961.

0rdf.

Erik Malmensten.

börd. Lennart Magnusson och
Algot Karlsson. t{h04,

Styrelsen.

I

l

Frökind höier skatten
med 50 öre nästa år?
Frökinds kommunalnämnd har hållit sammanträde. På
Slutarps och Rossbåckens skolor, som utbjudits till försäljning genom anbud, hade 16 ånbud inkommit' För Rossbackens skola antogs Sven-Olof Fribe?gs, Åsarp, anbud på
16.000 kr. och för Slutarps skola antogs Siutarps kyrkliga
syförening för 22.\00 kronor.
stro-@.
samt dessutom i anläggningskostnader 250.000. Hälso- och
sjukvården 4.750. samt driftsinkomster med 1.500.
Ällan Ahlqvist som ersättare
Skolans stat har beräknade utTill enskilda vfr.g61 inem kom- gifter
på 4?1.938 samt statsbimunen anslogs 2.500 kr., idrotts297'691' Yrkesföreningarna inom kommunen ärag och hYrol På kostar
575 och
2.000, studiecirkelverksamheten kursverksamheten
med ut400, Kinnarps och Slutarps sam- socialvårdens stat råkna'r
häIlsföreningar 1.000, Vartofta gifter på 154.300 och inkomster
och
hemvär'nsområde 300, tr'a-lbyedens pa ZS.A5O. För barnavården
Till civilförsvarsornbud för

tr'rö- I 5.795

kinds kommun valdes rektor
Georg A. öhrnell med måiarm.

I

I

är siffrorna
fornminnesförening 500, Ska,ra- ungdomsskydcletSociala
hemhjälborss 1:a NTO-distrikt 200, Tu- 13.?90 och 5.300. med beräknakostar 13.319
ristirafikföreningen 50, Börstigs oen'inkomster
På 2.091. Pensionsbygdegårdsförening 500, Kir-tng- äe
74.360. Nykterveds skYtteförenins 100, DVI'100' nämndens utgifter
inoch Liclköpings MS-förening 100. hetsvårclen trtgifter 2.225 och
I'olk-

Intresserade kommunalmän: kommunainämndsordf' Stig Stigmarker, Mullsjö, och kommuna lkassör Hildlng Våring' Frökind'

Beslutades föreslå skottpengar på komster 1..000 i statsbidrag.
1.600, tåxeringar
mink och iller med 5 kr. Per djur. bokförihgen
250. Facivilförsvaret
och
2.000
20
kr.
till
föreslås
Hundskatten

Elil i

utgifter
Socialnämnden hade begärt till- miljehidragsnämndens
ett statsbidrag På
läSssånsla.g vilket tillstyrktes med 14.635 mecl

9.000. Brandförsvarets

26.391:36 kr.

utgift_er

till

driftsinkomster hund-

Alliansmissionens arbetsfält

Ja-

evang:eliska

I Våd beträffar spelets gång kan
sägas, att Järhaga .började gahska starkt med bl.a. skott i stolpen.
I Efter ett frisparksmål inskjutet
(
av IJno Frisk dominerade hemmallaget emellertid spelet alltmera,
Westerberg i kinnalpsmålet
I och
I slog vakt om sin nolla.
I Järhaga hade sina bästa spela.re
'l i ch. och vi. Kinnårps lag var som
'l

blir

Länsstyrelsen har förordnat'
att Frökinds, Habo, Mullsjö och
Vartofta kommuner från och
skolan kl. 10. Därefter blir det
gudstjänst med nattva.rdsfirande med den 1 januari 1961 skola
kl. 11. Sista såmling'en för dagen utgöra ett polisdistrikt samt att
blir ett möte med sång och vitt- nämnda kommuner från samma
nesbörd kl. 18. Då medverkar för- dag för
Polisverksamhetens
utom Lennart Magnusson också
inom det nYbilupprätthållande
Algot Karlsson.
dade polisdistriktet skola bilda
kommunalförbuncl, benämnt
Juniorerna I Kinnarps
missionshus.
Vartofta polisdistriktsf örbund'
Länsstyrelsen har viclare fastJrr**er!a.rnå* i leifl€rpe;qris*le6*sa +
hus hade i tisdags " kyäll utfly.kt I ställt förbundsordning för förmot llemligt måI. Nästa tisdag i I bundet. Antalet förbundsfullblir det möte med delvis hemligt lmäktige ska utgöra 13. Av desproE:rarn.
I
lsa utser Frökinds kommun 2,
lgrno kommun 4, Mullsjö komlmun 4 och Vartofta kommun 3.
I Förbundets styrelse skall tillika
I vara polisnämnd. ttr/a-b7"
I

i

möten nu på onsdag,och torsdag'

Tillkännagivanden

@
/ry\

evangelist Lennart Magnusson.
Söndagen bjuder på tre olika
samlingar. tr'örst samlas söndags-

t-

ta halvleken präglats av snabbt,
rörligt och lekfullt spel, som lyst
med sin frånvaro under ' serie'
matcherna. Detta får naturligtvis
ses n1ot bakgfunden åv ett svågare motstånd i denna match, mdn
man måste också framhå}]a att
Kinnalp. nu fått cn r\yeket filr
center i Giite Ander'ssorl.

pan och kan tala en del svenska.
Elvangelist Lennart Magrrusson

eget polisdistrikt

I

a"tt bli ganska l<apitalt utspelade
Merl motståndet för'sämlades också Kinnarps spel, som under förs-

församlingskärvarna vid Svenska

Mullsiö, Vartofta

i

andra halvleken fick finna sig i

Kinnarp.

Japanen Nakamura, som för
några dagar sen kom till Sverige
med flyg via Nordpo1en, skall bl'
a. besöka Kinnarps missionshus.
Nåkamura är en av de kristna

fortsätter att leda

Habo, Frökind

na med hela t-0.
Motståndarna visade till en början fint spel men modet sjönk med
målens tillkomst, så att c1e under

Ma,mora, Nakamura tresöker

innevarande år.

På lördag kväIl talar, spelar
och sjunger Bojån och Yngve Johansson vid samlingen i Kinnarps
missionshus. Dessutorn medverkar'

Kinnemopubliken. Efter 4-0 i

halvtitl kuntle hemmalaget vin-

kunde vända åter.

skattekrona,. vilket innebär en
höjning med 50 öre jämfört med

Gudstjänster och sammankomster
i Kinnarps missionshus.

Kinnarp på Kinnemo.i söndags'
Motståndare var Järhaga SI('
som blev en ny bekantskzrp för

trlden vår
snabbt under kontroli, varför
brandmannarna efler en timma

kommunaifullmäktiges

övriga
535. Polisväsendet uPPtages till skatt 4.000 kr., slutlig skatt
21.256 med ett statsbidrag På 35.088, förskott på skatt 480.681.
7.618, fastighetsförvaltningens ut- Skatteersättningar 113.400 samt
gifter 2.900, inkomster 4.500, 'samt ur ska.tteregleringsfonden 10.000.
kapitalinkomst för försålda, fas- Samtliga driftsutgifter upptages
tigheter 38.100. Byggna,dsnämnden till 964.704 kr. och kapitalutgifutgifter 2.500 och inkomster 500'
till 368.215 kr. Driftsin'
Vatten- och avloPPsföretaget terna
komster beräknas till 1.054.819 kr'
IJttaxeringen föreslås till 9 kr. per

Frökind

Sin största seger i år vad treträffar mål och skönsPel vann

sågspånstrumma.

samt
munalnämnden 19.799 samt kaPi- förfogande 28.454,

tålutgift för byte av skrivmaskin

Kinnarp-Järhaga 7-0

?-tiden på måndagsmorgonen
rycka ut till Slutarps snickerifabrik, där eld uppstått i en

23.348 och inkomster 2.800. UtNämnden uppgjorde följande tagningsnämnden m. m. kostar
inkomster
utgifter
och
förslag till
Räntor på lån uPPtages till
för kommunen under nästa år' 810.
kr., amortering 117'680
97.200
5.000, kom-

Kommunalfullmäktige

sågspånstrumma

Falköpings brandkår fick vid

w

i

Slrömavbrott
Slutarp

Jäla. Grolantla
Norra Äsarp

lhelhet bra. Målskyttar: Göte An|.lersson 1, Gösta Anders-qon 1,
RunB dvyiflsson 2. llno Frisk 2 och

Ttj Se;c1ler 1 måI.
På grund av linjearrbeten kom- 1 1i försvaret kan nä.mnas ch. Bo
mer kraftleveransen atlt vara I Johansson. Detta vacklade för övlr:igt aldrig på någon punkt. Bland
bruteir sönclagen den 23 oktober l'-ecljespelarna
var Göte Andersson,
abon'
för
1960 kl. 12.00-17.00
iösta Andersson och Rune Arvidsnenter tillhörande SlutarPs eko- son de bästa.. Den förstnämndes
norniska förening för elektrisk rörlighet. frispelningar och sl<j'-ttdistribution, Grolancla m. fl. förmåsa gör honnm till en rnYeket
socknans elektriska distribu- värdefull förstärkning för Kininarnskedian.
tionsförening, sam't Norra Äsltvct<et bra clompre, i en match

aqps m. fl. socknars elektriska Ildi'. r'f f sällrn för'pkom. var Karl'F'hik' Emanuelsson från Trädet.
distriloutionsf örenin g.
Kraftverket, förbehåller sig

dock rätten

att kunna sPän-

ningssätta anläggningarna när
som helst uncler ovan angiven
tid.

TR,OLLIIÄTTE KRAT'TVERK.

r
I
It

r
I

rt(to'oo' xjell.

Fornminnesstutlier
programmet för resan fanns
upptaget ett beeök'vid Kyrke-

f

rör, den stora gånggriften i

Planteringsförbunclets park.
Denna punkt på programmet
hölls noga av gästerna från den
fornminnesrika indonesiska övärlden. Ja de utvid.gade fornstudierna utanför prograrnmet
med ett besök vid den märkliga

i Failiöping, som
eniigt uppgift är det enda ställe i världen där en gata fär
vika för ett fornrninnesmärke,
nämligen Ängshögens södra
gatukorsning

oånoorift

De firmor i F alköping som
fick sultanatiskt (heter det

så?) besök gav lunch för dele'
gationen. Denna avreste sedan
till Essunga. Här beskådades

AB Dahr6ntråd.

>>Kolleger>>

Landshövding

F

allenius

de sina gäster På hela

följ'

dags-

odyss6n genom Skaraborg.
I'ör FT berättade han om sin
indonesiske >kollega>. Hr Fal-

lenius kan
Landshövding Fallenius och cien indonesiska delegationen starrnade vid Nils Sanfridssons arbetsbånk i Slutarps möbelfabrik. Synbart intresserad är sultanen av Jogjakarta (i glasögon).
T, h. om sultanen indonesiske ambassadören i St)ockholm, Raden Sudiono.

'

uftg -b().

Sultanen av JOGJAKARTA

besokte Slutarp -Falköping
En sultan (äkta) gästaile i går Slutarp, vilket torile ha varit första gången i ortens
historia. I hans följe var landshövtling Fallenius osh inalonesishe ambassadören i Stoch'
sultanen kom nämligen från det ga,mla riket Jogjakarta någonholm Raden Sudjono
- på färilen var vidare ambassa,ilråtlet Dffendi Nur och ambassta,ns i fndonesien. Med
sgdsekretorare Odiwoso Abubakar samt ilir. Lunilberg och ilr Olsson från länsstyrelsen.
--Resans
väril var Skaraborgs läns näringsråil qepresentorat av lanilshövtlingen.
Den indonesiska ambassaddelegationens utflykt i Skaraborg

ding och styresman över det
ljsa*ta sultanatet Jogjakarta.

ll nar

i

holländarna tog hand
llom den indonesiska övärldenl
llsatt härskarna kvar som titu-l
lllärsultaner. Nu har det gåttl
llmera realitet i deras position.
li Sultanen av Jogjakarta inta.r
I

I

llho*". ämbeten i .d:l
lyu.i."d"llnesrslra staten ocn ar dartrlr g3llnerat (inte titulär-) i krigsmak-

I

|

i

ten.
I O* hanshr>landshövdinga|
!-allenius med
jdöme> kunde
len glimt i ögat - han tänkte
I

]

I

kanske på sin egen arbetskrämeddela att
]lvande förläning

I

ll
rI |

I

,

I

det nar + mitioner

representanter 1sortr nåringsråå et nrån nfisi tdrrjan-a.v,eegtep-ber. Den stora indonesiska re-

invlla:e.

|

I

il --i..:--

ll Frölcimd

publikens representanter hade

fått lust att se rnera av det

I I roo**oNALFULLMÄK{rcE
I i sammanträcler i Centtralsholan,
| | Kinnarp, t,orsdagen den 27 okt.
| | 1960 kl. 19.00.

skaraborgska näringslivet.

Titt på exportindustrier

li- .

genomvandrade

gruppen fabrikör Gustavssons'

möbelindustri (många exportprodukter). Sultanen och hanB
följeslagare lät underrätta sig
om mångahanda detaljer i aniäggningen och dröjde. där en
god stund. Sedan gick färden
till Falköping och Haglund &
Söner (också stora exportiirer)
samt Rudbergs.

sina titlar vis'

I

var närmast föranledd av den
informationsresa för de utländska beskickningarnas. handels-

f Slutarp

till

serligen inte lägga sultantiteln.
Däremot kan sultanen .- han
heter på följande sått: Hamang'
med fog kalla
koebowono
Han är det
sig landshövding.
nämligen till gagner såsom höv-

lr

A'imo Gustavssons arbetsstycke granskades ingående av sulta'

nen av Jogjakarta, landshövding Fallenius octr
Raden Sudjono.

ambassadör

I

.

Kinnoueds

anordnar STADSPRISTÄVLAN'
clamerhas och mästersltap, sönclagen clen 23 okt. kl. 13'30. med
början av rek..
Styrolson.

r r r..| ..
I.IUSIOI nof

i
II
i

. l.z.

.

meil Hudenecls rote hos Tage
räte fKarlsson, xrogstorplros

bördets tecken.

i-iittttu"p" missionshus hölls i
söndaes [vå sammankomster'
,frtore"otttvärtetten>) från JönköolnE "eu" ett rikt och vackert
.ian?pög""- i kvartett och duett'
'guoä

M9RGoNKvaRTETTEN ser sångstund. Bengt Kindlbom från Sva,nvik medverkar. Kl. 19.30 stual. NAKAMUR'A från Ja'
Söndag

kl

16

| { n a nl
I yOU ; I nun tatar. Missionär Filip lvralmvall.
-nnvar varmt väIkommen!
1. Måndagen den 24 oktober I |

t l\lnneved

Möten I sångens och vittnes-

Kinnarps Missionshus
llrorgonkvartetten.

zz/ta - 90

X"it'tAbom från Svanvik haä" å* text. valt bibelversen >>En
iott rt". tillfallit mig i-det ljuvli
mig
lCu, iu, ett arv. som-behagaravlade
] väl>. Ett par ungdomar
'vittnesbörd. av vilka det ena forI made sig till ett svar På frågan
I>Varför jag äi en kristen?,> Evanvpr
i gelist Lennart l\{agnusson

'

I

ijrn"*"r""i, o""r*"
I
på-i".io*rro,
två guds- lflojktagen
- ., a
i. v.
ltrnnarp
I l..l_öig?c."" bjuder
Kinneveds rote r'os e"o.i;-l
|i*i"iå["1 ff:lä"*,:",ääöi-åH I p"h rrädet segrade

12. tt"Oug"n den 2b oktober mea

hansson, Halsarp.
| | .ftittr.tipi"ng en sångstund. Vid det3. Fredagen den 28 oktob_er
oktober *_"d
-"d I llå,jå1'.1ll"räitåä:?1-":f*iit*
llå,*å'l'åll"räi'åä:?i-":f*iit* i
Lagerstorps rote hos Nils Jo- I l"ärl
Masnusson.
lnurt rur.d"""o".
i
hansson, Västarp.
i I X"anLi" möte kl. 19.30 går i j

4. Måndagen

den 81 oktoberl l*1.1"*tn:lfffåff;X,"å,:'"Y:';il;l
från Japan, tömmer-däi
utt- ttru. Missiondr !'ilip Malmvatt I
Granet.
I I tolkar
och Morgonkvartetten |
*Jrltrgu". offer för mfssionen i ;a- |

med Axtorps rote hos Sixteni ikommlt
Joihansson,

päninsamlas.

rote hos Oskar

Juniorerna anordnar eykelutKjellantler, Mo,ssagi.rden.
v
samllng' vid
Iordag med samling
flykt på lördag
I flykt
6. Onsdagen den 2 novemberl missionshuset kl. 19. */tO-00,
mecl Svenstorps rote hos Her-

|

1I Sluta.rps misslonshus

I
I
|

bert Anilersson, Alarp.
I jra"sal för nä-rvarande möten.varj" j
nov_em-berl
?.
Måndagen
den
?.
l$ilffåil"*t'uåi}5,?*,1å:;:i13ål
med slutarps rote hos valde- | llalar.e från oljka 5gTflld; ril:u |
mar Johansson, Siggagåraen. I iT3:,91c:1.:":"*":.T,?* n*"::"ijl" I
| | ! unKe meo .rru' -vrtKa. represenre- |
'
Sarntliga husförhör äga ruml l3d9j.,1PJisl1amr11a9|,"F3 llll'I
kl. 19.30.
II l:-"*T'^1'::'^'.:?.:Tj'::"9-":-*:
II
lsammans med fru Britta Larssc"
Texten som pastor I
Pastorsämtretet.
II
II lI *1
,:l"-Tan.
Funke
valt var hämtad från 2
--,r r---,.-.1
Mosebok 3: 1:-!2, och pastor
I'unke predikade med inspiration II
över temat >Ett möte med Gttd>. I
I iiåi",""ålihoes av yngve rohansson och avslutades med ett kolt
av fru Funke.
syFöRENrNcsauKrroN anförande
""*0"'åio"iJ-111"*15?;^-,
Nästa måndag medverkar en
i folks{rolan onsclasen den 26 ok- tr}3åiYA::Ti1i:åi:l*:uiiförsamlingen i sarp. Gruppen betober kl. 19.
titlas tr'albygdskvartetLen.
Fru Greta Wennberg berättar
-----*
om ett besök på Ceylon (ljusbil-

Kinneered

cler). Musik. Kaffeservering.

Gåvor mottages tacksamt.

ta I hygdsmäslnrslra

i fiartorplöining
första omgången

L',jto.

Paket mottages tacksamt i ortens affärer.
Styrelsen.

cöoaooaaaoaaaG

t,urneringen

i

VM-

-

sina kretsmästerskap samtidigt.

KVÄLLENS DANS

I,

Strut,urp
SIXTENS ORKESTNR
SPNLAR.
a

ulto-oo'

?!!.ry

för

deltagare som är högs,t 1? år i år.

Kom ihåg

Anmälan om deltagande senast onsdagen den 2 nov. per
tel. 47010. Välkomna!
Falbygdens JUF-krets.

I *ää",ff*å#*"tf#1"*'Lå; auktion
hålles i Kinnarp onsdag kI. 19.
| oavgjort resultat.
I r den södra sruppen upprepade Fru Greta Wennberg berättar
lt"ädet sin tjoiårssöger öch

även

det en målsk'lnadsarrär.
'"r,som berade andra. prats,
lasa"p,

li,a"

om ett besök på Ceylon och vi-

sar ljusbilder. Vidare blir

Ii"'i"''i ä"iia"i^iiä
T'ää" '.å"iJ sång, musik och
-;ä""";;;;öte
ring.
l*äiårtå"

det

.kaffeserve-

sesrade
då

lmot åll förmodan Trädet och

Röda korskretsen har även
målkvot förstärktes i klädinsamling för IIvI:s flyklil;;;";;
matchl;åE ;;;å-; den avslutande
l^:-*-^:;*+^+.^
a:^r,
tinghjälp under tiden 24 okt.
l;,1,t'ry"tl:J,tåil:1 fr""lt:ä** -10 november.
de taget innötrtitt många stä,rka
lpunktär dåribtancl Bo \elander,
lörclinarie i Alaget, samt B-la.gsI

Ett sto

Kent.Göränsson och BolsPelarnaBergstre4.

lf.inurt

, *.-

Deltagarna i

|

cle

taeen kömmer att erhåtla Svenska

'betyder att följande sPelare får

p imfit+***,rifill

anordnas på österås, Floby,
fredagen den 4 nov. kl. 13.00.
Tillf. till träningsplöjning från
kl. 12.00. AIla traktorplöjare inom Frökinds, Gudhems, Vilske
och Vartofta kommuner samt
Falköpings stail inbjudes deltaga med egen traktor och plog.
Falbygdens JUF-krets håller
Särskilcl juniorklass

*tn .
serregrupper I.mötesledare.
-å[. t resp'
| -åi'-'
""tp'.t:*.1:9"'tl'
, ViO det senare mötet vittnade en
Kinnarps och Trädets pojklag
ung kristen från JaPan, Mamoru
ij ntev
seriesegrare i tespektive
Nakamura. Han tolkades av missionär F ilip Malmvall. FYra ungdomar frambar vittnesbörd. >MorI åi::iiiL'".-'J3o*di!llffiå'å"
i I norra gtuppen-tog Kinnarp gonkvartetten> medverkade med
vacker sång. För.avslutningen på
i| segern
9:::-Y"""::T,"^l?,"d::"T"::"j:;
före Flob^y, som tidiga're
dagens möterr svårade Lennart
i;l1;
Mag:nusson,
| ha'ft monopo)>_t1-:it1t-t_l
Kinnarp som förut
Nästa offentliga sång- och vittI 1-1-g"lp11.,
siidra gruppen gjorile en
nesbördsmöte hålles i kväll under
I tillhört
stark
| mvcket.
1il vare
1{? medverkan av Lennart Magnusson
kuntle 1tack
orngivning oah T!"t
och Älgot Karlsson. Juniormötet
bättre målskillna.d lägga sig till
är framflyttat till frc/tag kväll.
med gruppvinsten. Uppgörelsertfft,-K,.
I n" tnötun-de båila topplägen var Rötla I(orsets syföreningsI

sar Ja.rhlsson, Bengt Georgsson,
Tord Torstensson, Leif Ek, Åke
öst, Kjell Ahl, Klas-Göran Sandahl och Winfred Nielsön.
Trädets

IF:

Änders Andersson,

Lars Karlsson, Sören Lindholm,
Kent Göransson, Rolf Abrahams-

son. Bo Nelander. Roland Linder,
Lennart I{olm, Bo-Lennart Bergsten. Håkan Rylander, Bertil
Karlsson, Chrlster Claesson och

i femte året, samt
EN KVIGA
kalvningstid nov., till salu.
Tel. 96 Kinnarp.

Frökind
BDSIKTNING
av tljurstallar och mjölkrum inorn Frökinds kornmun tager sin

början

i

Conny Trrresson.
Slutställning i

Norra gruppen:

862030^.-8
8620:
862025-6
FålköpingsBKS 3 0 515-20
IFK Falköping 8 2 1 3 4-19
Grolanda 8017 5-19

74
6
D

650128-B
650119-4
62O4f2-25
6006 6-33

november

*'Jtu.
KTNNARP s
MISSIONSHUS
Lördag 19.30 Lennart $fagnusson vittnar och sjunger.

Södra gruppen:

Trädet
Åsarp
Vartofta
Slutarn

i

Hälsovårdsnämntlen.

Kinnarp

Flotry

Kinneved

1960.

10
10

4
0

'*'

-rag 10

söndagsskola, 11 sånggutlstjänst.
Omkring tolv ungdomar från l,illa
Fiskebäck, Göteborg, 17 Söndagstirnrna. Sång- o. vittnesbörd. Lennart Magnusson och Algot Karls-

son m. fl.

Envar varart välkommen!

Frökind
Kyrkostämmor

i

Frökind höier skatten
till I kronor nästa år

-60,

Kinneveds

pastorat

Vid ord. kyrkostämma

merl

Vårkumla församling i fredags
fastställdes av kyrkorådet UPPrättat förslag till inkomst- och

utgiftsstat för år 1961 med en
utdebitering av kr. tr:10. Atr-

slag tilldetades

stiftsgården

l

da.gsskolå

talar

i

SLUTARPS MISSIONSHUS

Alla Helgons dag kl.

19.30.

Offerinsamling för byggnactskassan.

VÄLKOMNA!
llissionsf örsamlingen.

Kinneveds Röila l(orskrets

i

betonade den stora betydeise

för kretsen- syföreningens, verksamhet utgör. Efter ps. 396:2
sjungits följde ett med ljusbilder belyst, intressant föredrag

vid gården ntanför anbud, då utgiftsposterna önskas
arbeten

av

fru Greta

Wennberg, Falkö-

ping, om ett besök på Ceylon.

specificerade.

Ett förslagsanslag för nästkommande år om 2.500 kr. till enskil-

Syskonen Britt-Marie och
Raimo Karlsson sjöng några

da vaga| Kluopaoes.

sånger

till

dragspelsmusik, vil-

ket livligt uppskattades. Efter

Byggnadsptranen

kaffeservering följde auktionen,
varvid klubban effektivt sköttes
av hr Håkair Silvander. Brutto-

Länsstyrelsen hade infordrat
fullmäktiges yttt ande över av
åtta fastighetsägare i Slutarp och

inkomsten
!.776 kr.

Kinnarp gjorda erinringar ang.
iänsstyrelsens förslag till bygg-

för samhällena. !''ullmäktige anslöt sig i sitt yttlande
tiil byggradsnämnden och kom-

av

auktionen blev

nadsplan

Frökind

munalnämnden.

En återremiss från

länsstYrelsen ång'. lokal hälsovårdsordning
bordlades i avvaktan på byggnadsplanens fastställelse.

Vägen'igeu

ullmäktige beslöt att vändå
sig direkt till väg- och vattenbyggnadsstyrelsen med en begäran om iordningställande av vägen Kinnarp-länsgränsen. Denna vägdel är i ovanligt dåligt
F

skick.

Till

överförmyRdare utsågs

kyrkvärden Herbert Andersson,
Älarp, med nämndernan Gunnar
Eriksson, Slutarp, som suPPI.
TilI tedamöter i förbundsfullmäktige för Vartofta polisdistrikt-

för'bund utsågs riksdagsman Gunvanlig tid. K1' 11 hål- nar Larsson, Luttra, och kommu-

sånggudsljänst. En grupp nalkassör Hilding Våring, Hassla.
ungdomar från Lilla Fiskebäck,
Skottpengar skall under nästa
Götehorg, kommer då att sjurlga år utgå inom kommunen med 10
och vittna. Mötesledare blir Lenkr. pr räv och 5 kr. Pr i]ler.
nart Magnusson.
Sista samlingen På söndagen

är kl. 17. Då medverkar evanS€list Lennart Magnusson och Algot
Karlsson m. fl. Mötet har fått be-

a(lt'@'

i Kinnevetl
Alla Helgons dag firades
vespergudstjänst i Kinneveds

Vesperguilstjänst

Fröktnd

att bjuda På sång oclt

kade i förmiddagsgudstjänsten.
Vid eftermiddagsmötet Predikade
Älgol Karlsson med text från
Matt. 22. Lennart Magnusson vitt-

i anslutning: till bibelordet
>Saliga äro de renhjärtadg tY de
skola se Gud>>.
Under veckohelgen blir det möten på lördag eftermiddag samt

nade

söndag kväll kl. 18, då Lennart
Magrusson och nå.gon rrer €Vår'

gelist medverkar.
samlas på söndag.

Söndagsskolan

i
I

j

I

!

I

altartJänsten sjöng

kören

Bachs >Förlän oss Herre Gud>.

och

vittnesbörd. Ett inslag i mötet blir
-60.
utdelning av Nya Testamenten till
rråBra UV-are.
Deltagare i eva,ngelistkursen i
I(ortebo besoker Kinnarp.
En grupp ungdomar från Giiteborg besökte i söndags förmiddag
Kinnarps missionshus och medver-

i

kyrka. Sedan Kinneveds kyrko- i
kör sjungit Gammalkyrklig introitus, utförde kantor Bengt
Kjellström Oskar Lindbergs or- i
gelkoral >Tänk när en gång det
töcken har försvunnit>. Kören
sjöng därefter >O, hur sälla
äro ej de fromma> och >När
jag skall lämna världen> av
J. S. Bach. Psalmen 424 verserna 6-8 sjöngs växelvis av
kör och församling. Predikan
hölls av kontraktsprosten Erik
Maimensten över tredje årgån:gens aftonsångstext, Psalmen,
144
i växelsång mellan kör
följde efter
och -församling
- kören
predikan, varefter
utförde Runbäcks koralkantat >En
evig, oförgänglig fröjd>. Eftel

Den stämningsmättade

teekningen >>söndagstimman>> och

kommer

syförening
hade i onsdags sin försäljning
av förfärdigade och skänkta
alster. Kretsens ordf. hr Göran
Sandin hälsade välkornmen och

aalrc -60.

med innevarande år.

Ies

tnolt 1|, $ltooglund

'rlrr-oo.

Kommunalfullmäktige i Frökind fastställile vid savnrnan'
lräde i Kinnarpsskolan på tistlagskvällen 1961 års stat. prift'
utgiftorna uppnår summan 380.000 kr., kapitalutgifterua
36S.000. För planerings- och anläggningsverksamhet (va'år'
beten i.slutarp och Kinnarp) anslås 250.000 kr. Utilebite'
ringen blir 9 kr. por skattekrona, 50 öres höjning jämnfört

Flämslätt med 50 kr. samt De
En rad allslag: beviljades: biblindas förening, Folkhögskoian i Hjo, Göteborgs kYrkl. drag till enskilda vägar 2.500 kr.,
stadsmission och Skövde sol- idrottsföreningarna 2.000, studiedathem rred 25 kr. vardera. I cirkelbibliotek 400, Vartofta hvo
Kinneveds kyrkostämma 300, Kinnarps-Slutarps samhällsbeslutade
en utdebitering för förening:år 1.000, Börstigs bygde1961 med 40 öre till kYrko- gårdsförening 500, Kinneveds
skytteförening 100, FalbYgdens
kassan. Till investeringsfonclen
för klrkogårdens utvidgning hembygds- och fornminnesföravsattes 5.000 kr. Anslag be- ening 200, Skaraborgs NTO-distviljades stiftets folkhögskola i rikt 2001 Västergötlands TuristHjo och stiftsgården Flåm- trafikförening 50, DVR:s Falköslätt med 100 kr. vardera, pingsavdelning 300, LidköPings
Skövde soldathem med 50 kr., MS-f örening 100, Soldaternas
Luth. Vårldsförbundet, Göte- Vänner 200.
Vidare beviljades socialnämnborgs kyrkl. stadsmission,
stiftelsen Lekmannatjänst och dens anhållan om 600 kr. tilläggsDe blindas förening med varde- anstag till lönekostnader. Hälsora 25 kr. samt Sveriges blå- vårdsnämnden ficl( begärt tillälgsqnslag om 33? kr. för kursbandsförbund 15 kr.
Pastoratsståmman fast' kostnader. Socialnämndens fråmutdebitering till Pas- ställning om 2.500 kr. till ett vid
ställde
toratskassan med. 25 öre och Frökindsgården f årdigställt staket
till prästlöne- och kyrkomusi- bifölls. I övrtgt återremitterades
kerkassan med 38 öre för n'åist- socialnämndens hemstäilan om
kommande år. Föredrogs en 24.209 ktonors tiiläggsanslag för
skrivelse från landsarkivarie
Gösta Lext i Göteborg, vari
påyrkades, att dörren till arFröklnd
kivrummet i pråistgården skulle utbytas mot sådan, som kunde giva ordentligt brandskydd.
Stämman beslöt begära an- Ungdomar från Göteborg
besöker KinnarP.
stånd ett år under framhållanI Kinnarps missionshus hålles
de av att frågan om arkiv och
möte med sång och vittnesbörd På
arkivutrymme bör lösas i sam- lördag kväll.
På söndag blir det först sönband med pastoratsregleringen.

tltt- 5s.

Frökind

sång-

musikgudstjänsten,
-menighet,so{n
avlsamlat en tätrik
,lslutades med att kantor Kjeli.lström på orgel utförde >Den
vita häry av. Finn Vider.
lstora
:l

ri

Kinnevetls Rödakorskrets

anordnar i morgon fest i Församlingslokalen i Slutarp. Bildningskonsulent Ingel Jakobsson
medverkar med sång till gitarr
i en programpunkt kallad >Från
Bellman till Ferlin>. Vidare blir
det mannekänguppvisning och
kaffeservering.

l(inneveds

r7 NOV. öPPNAS DEN NYA
Fest i Föreni-rgslokalen, Slut'
arp,-onsdagen don 9 november

Mötena leddes av evang:elist Lennart Mag"nusson och insamiingar
gjordes till Svenska Alliansmis-

kr. 19.30.
>X'rån Bellman till Serlin>
med sång till gitarr av bild'

sionens evangelistmission.
Stundande veckohelg bjuder På
junior- och ungdomsmöte På lör-

dagskvällen

och gudstjänst

På

ningskonsulent Ingel Jacobsson.

söndagen. Fröken EilY Lundström

att

kommer

Kinnarp

Röda !(ors

Kinnarps missionshus
hade under lördagen och söndagen besök av en grupp ungdomar
från evangelistkursen på Kortebo.

Skolbarn medverkar. Manne-

medverka.

känguppvisning. Kaffe serveras.

Hjärtligt

välkomna.
Styrelsen.

all - liusbutihen
öppningsdagen tillämpar vi premiärpriser på ett flertal
varor. Vicl köp av ett kg. kaffe lämnas 1/4 kg. gratis.

. PRASENTER TILL BARNAN.
C öVEBRASKNINGAE.
. VI HÄLSAB SÅVÄL GAMLA SONT NYA
KUNDEN VÄLKOMNA!

Kinnarpsbo bygger
enplans I Falköping

Firma 0unnar tllilgotson

a

KINNARP. TEL.

6.

Fr.ökind

Frökinds skolstyrelse
ihar hållit sammanträde. Landsikommunernas förbunds skrivell se angående förhandlingar om
ersättning från komrnunerna för
I
lelever i bl. a. gymnasier bord- inford.ras härmed å leveranser
lades. Det beslutades att hos till Frökindsgården Kinnarp
fullmäktige tillstyrka att upp- för år 1961.
rättat förslag till avtal mellan
1) Eldningsolja nr. 1.
Falköpings stad och Frökinds

Anhud

2) Specerivaror.
3) Ägg, mjölk och

kommun angående yrkesskolorna samt avgift till denna. Till

ieverantör av eldningsolja till
4) Kött, fläsk och charkute.
Kinnarps skola antogs handl.
rivanor.
Gunnar Clauson, Slutarp. Kin5)
Potatis, rotfrukter och
narps' idrottsförening [ade begrönsaker.
gärt att under vintern få använda skolans gymnastiksal.t Antagen leverantör är skyldig
F rzimställningen bifölls. Till' ställa sig de bestämmelser till
skolköket sl;ulle genom-rektors efterrättelse som kan komma
försorg ytterligare en elirpis att utfärdas av socialnämnden.
anskaffas.
Anjbud märkta >Leverafis>
Skolstyrelsen beslutade att skall senast den 1 dec. 1960 kl.
ingå till fullmäktige med begä- 12.00 vara inkomna till F''rökinds
ran att få överföra 29.398 kr. Komrnunalexpedition, Kinnarp.

Disponent Bengt Karmert blir första villaägaren på det från kvarntomten avsöndrade oml'ådet.

nh'6e.

inlett bebyggelsen på Bestorp.
Här planerar han ytterligare
två enplansbostäderr i Kapeilsgatans förlängning mot söder.
I Kinnarp har byggmästare

Första viilan på tomtområdet vid gamla väderkvarnen i
Falköping uppförs av byggmästare Arne Sandahl, Kinnarp. Han bygger här åt disponent Bengt Karmert.

Sandahl under året färdigställt
för Kinnarpsl

I övrigt har bygg,rnästare

en fabriksbyggnad

byggt sex av enplans- Väveri AB och i Gudhem en
villorna i Tåstorpsområdet, Me<l snickeriverkstad för vårdanstalen enplansvilla har han också ten.
Sanda,hl

I

j

|

ta års räkenskaper.

till näsBeloppet

avser skolbyggnaden

Kinnarp.

som reservationsanslag

i

X'rökinils Socialnämnd.

Från slutsynen för statsbidrag rt

Lediga platoer

Traktorskötare

till

salu.

Tel. 142 ?0

anstäl1es.

MöNARPS NGDNDOM

Tel. Kinnarp

234.

le enligt beslut avhjäipas genom

skolbyggnadskomrnitt6ns för-

styrelsen beslutade detta. Vida-

FöRSÄIJNING. Gåvor mottages
med största tacksamhet. TaI av
pastor KarI Wilson. Servering.
VÄLKOMNA!
Missionsf.

till Slutarps Elektriska för-

ening torde omgående inbetasorg. Denna kommitt6 hade Ias varom eljest åtgärder enligt
föresiagit att marken bakom föreningens stadgar komm,er att
nya skolan dräneras och skol- vidtagas.

re beslutades att utföra
SLUTARPS
mindre reparationer på
MISSIONSHI"]S
skola.
td/u-@.
Måndag kl. 18.00 IUISSIONS-

r+lu-60.

I

+#f"X*tjn*r+åäj".?'"'1 Heslerande augiftet

IIngtjwv
med bra härstamning
Tel. 284 Kinnarp.

mejeri-

protlukter.

rrå.cra

Sörk;y

Kassören,
ömsom humor, ömsom

ailvar sjöng hr Jakobsson och
ackompanjerade sig själv på gi-

tarr. Efter kaffeservering hade
Kinneveds Eöclakcirskrets
flickorna i klass 6 en uppskathade i onsdags anordnat afton: tad mannekänguppvisning
med
underhållning i Föreningsloka- fantasifulla
dräkter
från
både
len i Slutarp. En verklig hög- nutid och forntid.
Kretsens ordf.
tidsstund för den talrika puhli- hr Göran Sandin
avtackade de
ken blev bildninsskonsulen medverkande, varefter
festen
Ingel Jai<obssons presentation avslutades med nationalsången.
av diktare från Bellman till Fer-

SKYTTE

Kinnarp

FrSkind

Livligr skjutande "'!tuo.
på älgskyttebanarr
Vitl Jäla-Kinncveds

Jaktvär'cls-

Måndag

I

pannkakor,

äPPel-

mos.

NILS

Tisdag: kålpudding, lingon,

139.

Bästa ind. resultat: ) Har]'v
Göra,nsson, I{innerrcd, 42 P.: 2)

Onsdag: kött- och grönsaks'

Sune F{arrysson, Bi'ismene, 41 ; 3)

JOHANSSONS

Kom före 20.15.

soppa, ostsmörgås.

Per Högberg, d:o, 41; 4) Guncle
Johansson, Kjnneved, 41; 5) Arne

Torsclag: ugnstekt falukorv,

Olsson, d:o, 39.

I det segrande Bristnenelagcl
sköt Sune llarrYsson +f P., Per
Flögberg 41, Bengt Salomonsson i

I

]

I
I

]

potatis, apeJsin.
Fredag: fiskfärskotletter, potatis, gurka.
Lördag:-rattiga ricldare,

lingon'

Kornmitt6n.

ff*Nanps K'RKLIGA |

I

*"FöRENING

I

i

riitt

träffas Kinnar.ps NTO-förening i lokal Vinterny, till
en annorlunda träff.

CHAFKU?ERIAFFÄR
Tel. Kinnarp 107.

potatis.

1

tafsson'22,

NT0-t

ber.

Iingar. hå-Ilits:
i0 sept. iagtävlan: 1) Brismene
178 p., 2) Kinneved 158, 3) Jiila,

37, Arne Anclelsson 37, Ivan Gus-

3 7o kassarabatt från tlen yLzl
å kött, fläsk och charkuterivaror, konserver och grönsaker.
Kassakvittot ger julpengar
nästa år!
Onsdagen ilen 30 november

Skolmatspdeln
för Frökind den 2I-26 novem'

föreningars älgskYttebana i Axtorp har uncier' året föijande täv-

ffi

I

-

ll-

il DragningSlista

-n":
törsäljning

iu." ,urr"60 i Kinnarps Sam|häilsföreningsSkinklotteri'
i CENTRALSKOLAN
.,"
s""i. B, grön tott ! nr 24,2
] måndasen
*^:,::-:::"oi_:.:';,'
den 28 nov' kl' tt' ]
I
] ,r*ä:'#i"";;":;i"ir'i #it,
2 nr 96. Serie D, vit lott 1 nr 46,
I K"ffu...uering. Lotterier.
vägen strax söder
nr il.
med
största
Bengtsson, Wilsl<e. 42; 4) tr]lon JoGåvor
fj:: II ;,;;;^-emottagas
1 |z
ådrog
rr G:^r"D
arps Ddr[u4r
artrs
samhäIle. En person
I -..
ha,nsson, d:o, 41; 5) K. G. Jansson,
I tacksamhet.
Vinsterna skall vara avhämsig skärskador och biien blev | ;-, ,-.- ^.
d:o,41.
LinRedaktör
Olof
Göranzon,
senast den 20 december
I det segrande Kinnevedslaget så ilra åtgängen,
d;;-il;i.
-il;c- I
om Svenska lnq:
sköt Gunde Johansson 46, Arne rorslas från platsen
to0o'
"rt ;;;
iI
- I 1ttP"F.'.,talar
Olsbon 43, llarry Göransson 39,
Webster . Martinsson 32, Rune ningsbil.
| kyrkohjälpen
ll Kontroltant: Polisman Allan
I lSjöberg.
Fredriksson 21.
Bilen, som korn från Ulrice- 1 atta va,rmt välkomnal
En sa.mtidigt anorc'lnnd insats- lhamn, sladtlade i en kurva på l-:--=-il:::-=:-..'-"
skjutn'ing vanns av Eergt Jons- grund
av halkan och kanade I
son, Wilske, 36 p.
\rid tä,v1ingar om NormaPoka$åumqörelse
|(innettsds
len mellan medlemma-( från Jäla jiläJx:'".,xfiJJf.'ålt'ru;l
och Kinneveds jaktrzårdsföreningzLht-o<l'
stenar.
Föreningsi
istörre
ar sesrade Bertil Gustafsson, Jäla,
sven Andersson, srutarp, sorn
lin"" -a.r"dsmöte
den innehai tillstånd att med stationspå utmärkta 46 p. Samtidigt av1 i lokalen, Slutarp, söndagen
"
qiordes klubbmästerskaPen för de
ort i Slutarp, Frökinds kommun,
27/11 kl. 20.
båCa, föreningarna.
utöva beställningstrafik för godsJäla Jaktvårdsförening: 1) BerProgram: Nordisk nutidsori- beifordran med en bit jämte s]äpFröklnd
til Gustafsson 46 P., 2) Ingemar
samt 20 min. om eko- vagn,.lastande tillhopa högf! 9:000
entering
kg.'
Sven-sson 32, 3) Yngve Gustafslrr' kg., därav..å bilen högst 5.000
Lr6 m.
Serverins
nomi.
'!i m.
har härstädes anhållit om tillson 27.
u- l\l- 9"''
forstället för nämnda
Kinneveds Jaktvårdsförening: Vägförrättning.
stånd att i u]"lT:._.t!|
Väsförrättning. ttulX-h'
I| ..tå"9."*".1.
Ii Välkomna !I
i1T_1:?"::::
1) Gunde Johansson 41 P., 2) Har,f#:i
på rramstafining av Nls Ax,
3iå: :1"T::, :i:*,l' i*^li',f#:?
|I 3iåi#ff'T;äåiä1"?,,i,lJl
|
I ry Göransson 41, 3) Arne Olsson
Falköping, har iänsstyrelseni f
| 40.
| 12.i00-kg.; därav å bilån högst,
i Den 2 okt. anordnades den årI

1?
kret- I
Lagtäv1an, stora kret17 conf
sept. T,rptärr1rn
sen: 1) Kinneved 181 P., 2) Wilske
1?1, 3) Jiila 159, 4) erismene 150, I
Dikeskörnins i Kinnarp
5) Göteve.
Göteve
5)
'En bilist från Gislaved kö;'
Bästa ind. resultat: I ) Gunde
Johansson, Kinneved. 46 P.: 2)
de på söndagseftermiddagen av
Njls
.{rne Olsson, d:o,43:3)
om
1

|

I

]

i

I

i
j

ji

1

$L[|

,

ligen återkommande ind. tävlingen, vårvid följande bästa resultat
uppnåddes:

1) Harry

Göransson,

Kinneved, 45 p.; 2) Gunde Johans=
son, d:o, 42; 3) Yngve Gustafsson,

JäIa,40; 4) Erik Svensson, Kinneved, 40; 5) Bertil Karlsson, Var-

tofta,

Frökrnd
Fröklnd

I
lll:;{i',T,1äTff}å,i;',T,?"ååå ,t-n:i
ställaförrättningavseendeväg.|lU|l..är'äi:iöää----"'l
som kunna berö-l
, hållningen betr. väg från allm. l l._-^*_^,.,,-:-- i rr:---_^
i Kinnarp' ll *fTrafikföretag,
n;u*"q+* !.,ilt:" :u
j vägen Kinnarp-G;";;;";ilii
;;
lttj:::lt'ing
.
ll
4;;
-'l

iH"i'a"s i-iii"-"u'rJ

10-

från Kinneveds Jaktvårdsföreninq och Kinneveds

I

I

i'lllilllr:"iilifil"iä'1,ffi:l

38.

En tävling har hållits för

I

;;"*"

lanhäåi"r"'äi#.äillåä{ihf#i-:'ä#iäå-,f#i
, =,.,.o"n tti**irujt'lt;i,H-;:*'ffJill,lTxl , ?Jä:kil,::#'J%:1i

mannalag

rrissionsförsä,ininsen

Skvtteförening.
Resultat: 1) Jaktvårdsföreninqen 5?6 p.,2) Skytteföreningen 535.
Bästa, ind. resultat:1) Gunde
Johansson, S, 80; 2) Yngve Nilsson, J, 74: 3) Åke Brodd, S, 73; 4)

;fi#-:,iåI:,1ffi:1"T,,?;1"il;

lllsvenska

kyrkohjärpen

de övriga av bysdens rork- haae

lll

Skolmatsedeln I

Slutar'ps missjonsförsamling

ochlll-

åk T#$å:'5"#"å: J,Xäl?j'u,lllllll* rror.ma 28 nov.-B dec.

Harry Görnnsson, J, 71; 5) Äke Iå'Tiä:: #i:H,ii#'Yi'""':ffi-lli
Blom, S, 67; 6) Erjk Svensson, J,
bevisas av de höga pliserna. l [l
62; 7) Ainlo Gustafsson, J, 61; 8) vilket
Webster Martinsson, J, 61; 9) Resultatet blev rekorrt tor pr-a^tsen, | [
Ärne Oisson. 'I.60; 10) Bertil Eng- lt"lunf";oXå'Ju"ååå;l:*" sso tr
dahl. S. 60:'
pastor carl wilson rr""o'."a" I ll
För örrrigt kan meddelas att intresset för tä.vlings-"och tränings- och ledde ro""ar:"i"gå"'öJil;;lli
skiutninq vid banan varit synner- framförde köpman N-irs Evalasson l'l
iigen stort, vilket viss.s av tlet församling:ens taek tiu alta aem | ., I
faktum att omkrinE 4000 Patroner som på ett etler annat sätt nrec-ill

*u,,u'*' korvkaka,
ding, lingon.
Tisdag: köttbullar,

jll ^ råöst.

förbrukats under säsongen.

verkat

I

brodpud

1l
l:

LÄNssryriELSaN

| '"

|I

l/,a-Uo,

KINNARPS
;HUs
Stina"e kl. 10 Söndagsskola;

potatis, I tf. f f

Så,ng_

ocn utttnesbörd,s_

*at".;;;å'i-M"gnusson och
onsdag: grönsakssoppa' ost- | ungdomar från Kortebo.
|
smörgås'
_
.
I Envar
'-'*---' välkommen!
grynkorv,
och
Torsdag: fläsk-*'-' varmt
|
potatismos, apelsin.
|
-:_;^ tist<, potatis,' dillsås,l
tiil det goda resultatet. I ll ^f,"uA"g,
-----'I
z\1-sa1' lll
lingon, korvsmörgås.
I ".:ää?mannasrynspuaaing,i
l-l

I

I

Gott resultat viil

i

I

försätjning

Kinneved.

I

I

Lediga platser

Kinneveds pastorat

måndags hade Kinnarps,
'rkliga syförening sin sedvankyrkliga
liga
ia missionsauktion i Central- Församlingsdagar:
skolan
olan i Kinriarp. Många för- j "
Vårkumla kyrka: fredagen den2/12 kl. 19.30, komfninister
samlingsbor hade kommit till- i
Erik Angrimer, Gillstad.
städes.
D^J-r-ar-" Kinneveds kyrka: tistlagen den 6/12 kl. 19.30, kyrkoherde
Redaktör Olof
^r-^r^x
Göranzon,
SigKurt Hillström, Ulricehamn.
tuna,
Svenska Kyrkohjälpens
nye medarbetare
talade i inKinneveds kyrka: torsilagen den 75/12 kl. 19.30, kyrkoledningsföredraget- om Svenska
herde Ivar Sveclerberg, Synnerby.
Kyrkohjälpens stora arbetsfält,
Kollekt till Svenska Kyrkohjäl,pen.
där alltjämt nya insatser krävs
för fortsatt humanitär verkKimreveds pastorats kyrkobrötlrakår.
samhet. Efter kaffedrickning
vidtog auktion på de av syföreningsmedlemmarna förfärdigaCp-, SLKF- och SlU-medlemmar mod familjer inlojudas till
de handarbetena och de många
-f.cf
|
|

I

!{ågra yttglillgar
får genast anställning.
Kinnarps Möbelfabrik, Kinnarp.

Tel. 77,

I

skänkta sakerna. Köplusten oeh
offerviljan vid försäIjningen
var mycket god. Tillsammans
med lotterier och behållning av
kaffeservering gav auktionen
ett nettobelopp på icke mindre
än 3.575 kronor.
Syföreningen har av medlen

Lucratest
i

Välkomna!

der lt har avsatts: tilt

Kinneveds SLU-avd.

300,

Skara stifts folkhögskola i Hjo
200, Lutherhjälpen 100 och Israe-. -issionen 100. Tidigare un-

&afi,sgu,wrksg,ffid
lil

i

ägarna ger anledning
till bekymrner i Frökind

att

Ett par frågqr ger för närvarande anlodning till oro och
i ena fallet gältrer ilet kanbekymmer för f,'rökindsborna
tle
i
båila
samhällena. Dels är det
ske närmast invånarna
järnvägens
framtiil, ilels vållar vägarnas titlstånit
oron för

deltaga

bokymmer'.

'

IiIl

ombutl för Kinneveds
pastorat

Julgåvor

till

sjömännen.

Vid höstens husförhör i Kinneveds och Vårkumla församlingar har insamling ägt rum till
sjömännens julfirande. Gåvorna

våra sjömän har uppgått till
400 kr.. dårav i Kinneved 309
kr. och i Vårkumla 91 kr., Vilka

till

meclel översänts till Svenska
kyrkans sjömansvårdsstyrelse.
Kinnarps missionshus.

Ungdomar fråri . äen pågående

evangelistkursen vid missionssko-

lan på- Kortebo kommer på söndag förmiddag till Kinnarp och
medverkar vid ett sång- och vittnesbördsmöte kl. 11. T,edare för
gruppen är evangelist Lennart
Magnusson.

Söndagsskolan såmlas

tid.

i

vanlig

Kinnarps missionshus

onsdagen den 7 dec. kl.
Andaktsstund.
Sedvanlig servering.

19.

in.bjuder.

Juniorerna och UV-kåren.

Beo.TRAKT(}RER
Ferguson, diesel, bensin och
fotogen

Volvo T 22 7949
Volvo T 33 1951

Tel. 132 50.

Etio-

tbrsdagen den 1 december
i val av lekmannaombud
i Domkapitlet utsågs kyrkvärden Herbert Andersson, Kinneved, med kyrkvärden Erik Bohman, Vårkumla, som ersättare.

i

F'ffi&ffi{HIqH}

pieno spetälska bärn 200, Inomeuropeisk mission 530 och katastrofoffren i Agadir 500 kr.

Yv'w

MISSIONSFöR,SÄLJNING
anordnas'

Till talrikt besök

FÖRENINGSLOKALEN. SLUTARP.

Flyktinghjälpen samt visar ljusbilder.
Luciatablå, underhållning, kaffeservering. Gammaldans.

jande anslag: Svenska kyrkans
hetlnamission 800 kr., 'Svenska

Svenska kyrkohjälpen 300, Cöteborgs kyrkl. stadsmission 100,
Göteborgs kyrkl. sjömansvård
100. Stockholms stadsmission
100, Stiftsgården Flämslätt 100,

I(innarp

onsdagen den 7 decernber kl. 19.30.
Program: komminister G. Blomqvist, Brandstorp, berättar om

från föregående år beviljat föl-

kyrkans sjömansvård

277.

Vad järnvägen beträffar vill I ning, när det gäller vägar och
man dock inom kommunen tro I gångbanor inom samhället.
och hoppas att ingen nedlägg- I Detta har varit inte minst bening skall komma till stånd tydelsefullt med tanke på kominorn överskådlig framtid
arbete på att få fram
- munens
med tanke på de konsekvenser
en verklig centralort. Nu kan
detta skulle få för alla parter man också se resultatet av desinom kommunen och inte minst sa strävanden. Så snabbt har
de många industrier, som finns arbetet inte gått, men klara

i

framsteg: har gjorts, BebyggelSlutarp-Kinnarp.
Vad
vägarna beträffar sen har vuxit ut, och vägar och
- upprepade framställningar gator har blivit ordninggjorda,
har
gjorts från kommunens sida till i varje fall i de centraia delarvägmyndigheterna med begäran na av bebyggelsen.
Och man är inställd på att arom förbättringar. Dels har man
hos vägf,örvaltningen begärt en beta vidare, att föra tätorten
omläggning av vägen Börstig- ytterligare framåt. Man vet att
Brismene-Kinnarp och dels en utbyggd tätort är enda möjhos Väg- och Vattenbyggnads- ligheten att kunna hålla befolkstyrelsen begärt en förbättring ningssiffran och sätta stopp för
av Ulricehamnsvägr. ^r från vidare folkmängdsminskning.
Inte minst ur den synpunkten
Kinnarp till länsgränsen.
Än så länge har dock inget ser man också att man för framhörts från vägmyndigheterna. tiden får behålla de nuvarande
Däremot vill man gärna ge komrnungränserna. Frökindsvägförwaltningen ett erkännan- b.-'na vill Frökindsbor förde för dess välvilliga inställ- bliva. . .

Försälj. T. Andersson.
Tel. Kinnarp 126;

i-ffi\
ffiffi

\ffiffil
Den nya möbeln till jul
sätter pricken över i-et
på famil.jens julglädje.

Våra vackra kompletteringsmöbler ger Er
många goda tips.

EN DEt

KOPER

FOR DYRT,
ANDRA KOPER FRAN

Lars Gustafssons
ftllöbelaffär
Slutarp. Tel. Kinnarp

1?9.

Frökind ser tillbaka:

Budgetsiffror
Så långt har alltså. tr'"rökind
hunnit i dag. De ovan redovisa-

Stora investeringar har skett

get

de investeringarna ger bak.
grunden till det ekonomiska läi

kommunen just nu.

Skuldsättningen

har

na-

- nog blivit ganska bety,
turligt

under gångna storkomlnunåren
Va-anläggningen färdig nästa år kronor.

dande, säger hr Våring. Skulderna uppgår i dag till 1.422.000

Dessa medför under

1961 räntekostnader med 97.200

kr och amorteringar på 177.680

det
Iiksorn många andra kommuner
Frökind kan
- viil
här laget ha anleelning se tillbaka på de gångna storkommunåren och ett slag fundera över vad de innoburit. Vatl har

kr.
kommunen har
- givetvis - också betydande
tillgångar. I fastigheter finns
2.324.270 kr, i inventarier
167.490, i lånefordringar 14.439
lVlen

hänt setlan kommunreformen 1952?
I{är liksom på många andra håll har atr<tiviteten varit stor
och betydantle investeringar har skett. I stort kan sägas att
man hunnit ta itu metl oeh förverkliga de pto;ekt, som närmast aktualisorade kornrnunreformen 1952. Sfter snart en
tioårsperiod han ilet vara dags att surnrnora. Och det framgår snart att man varit med om en >>byggperiod>> som aldrig
tidigare i bygilerna.

*

kr. Dessutom finns på bank omkring 111.000 kr.
Kommunens verkliga tillgångar
sedan skulderna frånräknatseller
- blir 1,264.000
per kommunmedlem
107 kn
,

Anslutningsavgifterna
I
skett, säger kommunalkassör I Därmed skulle hela va-anHiiding Våring och hanlläggningen vara klar. Klara är
Ja, storå investeringar har

Skattetopp

I

För nästa år har en höjuing
av uttaxeringen meil 50 öre till
9 kr beslutats.

|

kan ge en sammanfattning: Idäremot ännu inte anslutningsVi har byggt till skolan, i avgifterna för fastigheterna, då
vi har byggt ålderdomshem, idet gäller vatten och avlopp'
och vi har byggt vatten- och av- i Dessa väntar ännu på fastställoppsledningar samt vattenverk lelse.

-

".l';::äiiJåha,harnatur]igt,.TlIjilrcttfrrllmäkti'gebesIutW
i soTrls
d"
2'0"90
:5Tll" itF::i
{ol befintliga t a:090.01 för

nog dragit ratt uetyaanåe k;;?,,"åu". pn oet pengå, nå".t"1"" t<r'

r**i?.P#åi #ä

-#+i:+*

skulder.

va.anräggningen

nf*;-?t ##*t*,iq*

iiåiT?f#f,å_y f#"å?ä,-u"#

;

ffii:iil.':irli:li'.'':,...i.i.i.:,.,'.l...i.;,iiiii'f;i

ffi

Denna höjning var inte ab-

solut nödvändig, säger kommunalkassören. Vi skulle ha kunnat klarat oss ändå. Men då
hade vi blivit renskrapade på
våra reserver. Nu tror vi att vi
ska kunna klara oss med nio
kronor och behålla våra reserver och kanske redan nEista år
sänka skatten igen.
Med andra ord: vi

i

tror att vi

har nått toppen nu.
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Shattesiffror
Vad beträffar vatten- och av- | förekommit i fullmäktige -_ ut- redovisar investeringarna under
Herr Våring kan också ge
loppsfrågan i samhällena sålmynnade i ett biträdande av be' de gångna åren och Ber kommubörjade arbetet med denna i ap-lsvären,..i likhet rned vad kom' nens ekonomiska läge av i dag. siffrorna för den sammanlagda
kommunala utdebiteringen inom
ril 1gb4. Då höll utrednines- I munalnämnden föreslagit.
Frökinilsgården I de olika delkommunerna i Frö'
kommitt6n sitt ftirst, .ä-*ä"- I Nu väntar besvärsfrågan på
hos länsstyrelsen, Även åldet'dornshery:t, :!*l kind under nästa år. De ser ut
träde. samm* ao e"rråfräå;#;]avgörancle
-orrr
får
fullmäktige på nu fullt klart. Redan 1954 fonoch
sedan
uutt""etappen
av
första
I
IUI' den bii-i så här:
KI' för
nytt ta upp avglltslragan' ÄrarE deraoes
derades 10.000 kr
j

|

I

I

i

qrrlnnnsqnläqqninqpn
'Lu'uuu
T)cnnalnytttauppavgiftsfragan.ktart
avloppsanläggnin6;en. Denna
]
14:60
Börstig
Seder'
etapp var kostnadsberäk";å ;iil är i varje fall att avgifterna inte va,nde Frökindsgården15:10
Brismene
.....
de
tillföras
fonden
att bli så höga som en' mera kunde
60.000 kronor .u"
r4:18
Kinneved
.....
4?.000 kr, som Frökind fick för
*iulää.'p5 tigt Oet tidigare beslutet.
något, och räkning"" "iuiä*u.j".]tiommer
Vårkumla
....14:88
ålderdomssina andelar dels i
något över 100.000 kronor. I
.. 1b:__:
Luttra
hemmet i Floby, dels i Trädet'
Sedan har anraggni"ge; ut-I
-Skolan
-,
14:75
Medel
sr.orul*.oT:.9$-tittbvssnaalritt dags dato har Fröhindssårbyggts etapp efter J;;;,'ä].
kr' - när Skattekraften (antalet skatden del som nu raroigäiit* å" P: ^f9.111. Frökindsbor"a 1t"' I den kostat 663'400
per invånare:
??7.000.-T)ärav
räknar
klart
blir
j^1t1tsclen fjärde i orclningen. ffittitt.
iiallt närmaste ?00.000.man med tekronor)
-"ä"lT
Börstig
......" 78:77
193.000_
nar
kr.
bidrag.255.000
i
det
har däi"rned 1.200,000 kronor
ll
..... 17:81
Brismene
från
man
influtit,
man
och
räknar
hade
satsats för detta ara"*åiläit iredan
il f *tat.fidrag
Kinneved
... .. 27:56
162'000
60"000-Vtterligare-.-_
kalkylerat
förse fastigheterna i Jå na6rlmed
_med
lltO"3""
19:05
Vårkumla....;
samhällena med tillfredsställan- I I och med om- och tillbyggna- ll t<r. En ändrad bidragsräkning
22:21
Luttra
..
den
E'tölfflgör
o*
i
emellerti:^1r:"t:"'*11i:::'
d.e sanitära anordninsar. 11.,
"i*lil.sning-€xi
Kinn-I
kunnat
till
koncentreras
komför
hela
Genomsnittligt
starrnar vid 126.000 kr. Emeller- ll
återstår en femte etapp, kostjämhar
skolbespisaIP'
gör
23:48.
Sorn
munen
det
i
inte
kvarts
miiFrökind
sig
en
till
nadsberäknad
'samtidigt
tid befinner
l,
medelkan
nämnas
att
jonkronor.Dennaberåknasningkunnatinföras.Dennakom
den situatiot ** några andra ii förelse
skattekraften på 'länets landskomma till utförande ..rnf,u" igång den 1 feb.rari i år och
nästa år. Etappen omrattar o1- rungerar tin alrmän r.reråtenhet. älå1"-tä*i*:fXäiHi:låä bygd är omkring 25 kronor.
byggnad ar, ledningar tilt reclan afm"an tillfredsställels,g jir d* I [errova betala tillbaka tor litigt
också med
diiitfigt fastigheier inom vis- ändamålsen'lic?,,
{: "vu praktiska o"h I f.to*met lid*g- Här h""!-L;l
Kinnoch
sa detar av Slutarps
.:k?]9lalerna. råi.Tiäea'n*ifis6"a.s iEäii-6idiä:{
De fvller väl sitt ändamåi' I
arps samhällen.
ret r<om.
I

i

11

i

F orsta

I

hyresfastigheten klo"r
:.lr:: ::::r:::1

INSÄNT

I
I

VEIT SI(A BETAI,A ?
Denna fråga ställer sig liLe vår
inom Kinneveds för:samling och

I
rr::r$+::

::.:r'i::*:

kanske mest

till

i

Slutarp. Orsaken

.ta är att ett antal personer, på S.Iutarps kyrkliga syförenings vågnar, förvärvat Sluti
I ar.ps skola med tankä att använtu denna som församlingssai.
I
lMan frågar sig onekligen om
det år en angelägenhet för en

::::lr!i:l

I

cle

:

sJrförening' at't' åtaga -sig' sådana
uppgifter. En sådan frivillig för-

enings intäkter

har väl ett helt

annat hu'"'udändamål än att helt
läggas på inköp och finansiering

av lokaler för

församlingsända-

mål. tr'ör"utom inköpet tillkommer
en genomgripande reparation för
I att få lokaliteterna i det skick
sorn fordras om de ska kunna
bli någon användning av dem.
Sedan tillkommer driftutgifterna
och med den relativt begränsåde

Det nya Centrumhuset

-

ett vackert och tilltålande insiåg i samhällsbilden

i

användning man här kan vänta
sig av trokalen, och med tanke
på att lokal;behovet inom I{inneved för närvarande måste anses
vara tillräckligt, ter "sig köpet

Kinnarp'

g'anska oöverlagt.

Frökintls kommun har un' enrummare, sex tvårummare medelsaffär av snabbköpstyp.
Någon svårighet att få aveler den gångna hösten fått och fyra trerumlnare, och de sissin första hyresfastighet. Det ta lägenheterna har blivit in- sättning för de nya bostäderna
är Stiftelsen Frökinds hYros' flyttningsfärdiga just i dagar- har det inte varit i det växande
bostätler som bYggt allilelPs i na, medan övriga hyresgäster
efterfrågan har vaKinnarps centrum, mitt vitl flyttat in lite tidigare under samhället;
inom stiftelsen
livlig,
och
rit
korsvägen, och naturligt nog hösten.
så
småningom geman
fastigheämnar
inrymmer
Dessutom
har namnet blivit Centrumhuutröna
en
försöksteckning
köpman
där
butikslokal,
ten
en
Inom
på
nya
fastigheten.
ilen
set
Det nya hYreshuset rymmer lc,t.rnu* Wilgotson för kort tid !huruvida behov föreligger avl
fjorton lägenheter, därav fYra l sedan öppnade en modern livs- iVtterligare en hyresfastighet.

är det en annan sak och

är
d.e av

a"tt frågan om anskaffan-

församling'shem eller försarnlingssal bör cliskuteras inom

ett helt annat forum, I och för
sig är tanken på en församlingssal vällovlig, rnen det bör var"a

hela församlingens sak och det
fordras också en viss planering

för framtiden och frågan bör inte lösas på det sätt, som nu sker.
Enligt förljudan löses inte tanken på ett framLida församlings-

SLUTARPS

Kinnarps
Textilindustri

Sen

det

hem genom ovanstående affangcmang. Kan det vara klokt att nu
belasta en sydörening med en lokal, som inom en framtid blir av
noll och intet värde ? Är man så

blixtlotteri
följande nr:

Nr 4? golvlampa, nr 253 kop- i vär'st villig inom försarnlingen
parkittel,
nrq| att stå inför nödvåndigheten åv
,rkittel, nr 274 matservis, nrl|
427 teakborcl, nr 469 rostfritt
rostfrittl, ekonoinrisk hjälp till en lokal på
gmnd av dålig pla.nering ? Deo.
schatull.
naruI.
all anledning för de
Allan Sjöberg, kontroilant. finns nog att tåinka över saken
ansvarriga
innan den slutgilligt avgöres.
Jag har med min insändare inte avsett att påbörja någon PoleFe nslonatet
m'ik under ovanstående rubrik ocll
mina frågor ställer jag till samtTel' 240
Kinnarp
I

*
*

*

rekommenderar sina förstklassisa

tillverkningar av

DAM- och HERRUNDERKLÄDER

* i

CHARMEUSE octr NYLON

I

$ya

liga för'sarnlings'bor, som har möj-

Konditori och Motservering
TeI. 85 Kinnarp

Goda bakverk.

Beställn. emottages av middagar och supeer,
även i hemmen.
God mat

till

humana Priser.

ligheten att göra sin stärn'ma
hörd i annat sammanhang.
Observer

l

130 - arig' H

i

tradiljons

ufvud" rqkning' o.nnu

rikt, 'kyrkso mt

i brukir**:fii#'åi'"T"i:å1il

pCIs

torat'

Kinneveil är gammal bygcl.
Det är'nästan en uppropning
att säga ilet.. Själva namnet

Husförhör förekommer nume-

ger en klar antydan härom

narnn,
Frökintl. som också var namnet på det gamla häradet.
Bägge ger åklriga erinringar
och vittnar om bygtletrailitiobebyggelsehistoria,

som oförmeillat går tillbaka
till äldsta titler.
Kinneved är också gammal,
kyrklig bygd med starka traditioner och stark aktivitet inom
de skilda grenarna av församlingsarbetet. KontraktsProsten
Erik Malmenten med maka
Agda kan vittna härom. De kom
för inte så länge sedan från
Grolanila

till

lade på en gång

samlingsboken.

Betecknande

bebyggelseu-'
Sanimanta,gna

bevis.

Ett av dessa är aktiviteten

inom det frivilliga arbetet i församlingen. Enbart i Kinneved
finns exempelvis två kYrkliga

'1

visar

befolk-

iningsrörelserna clen allmänna
I

tendönsen: tätorten drar

till

sig

lfolket, medan den rerta landsbygden minskar. I vilket fall

på och bevis för det kYrkliga intresse de har att räkna med också i sitt arbete i clet nuvarancle

bundet måste dubbleras På de
stora kyrkliga högtidsdagarna.
Det finns också många andra

kon-

traktsprosten, men framför allt
de många omflyttningarna inom
samhället, beroende på den nya

i arbetet i
Jäla församlingar.
Och de kan ge många exemPel

i Kinneved; ett bevis för detta är att
gudstjänsterna i kYrkan regel-

denna

utflyttningarna, säger

Grolanda och

bland församlingsborna

för

- har varit de många in- och
höst

klart
uttalade kyrkliga intresse som

Inte bara det att gudstjänstdeltagandet är ovanligt livligt

|

och förhören

samtal samt genomgång av för-

Kinneved och kan

pastoratet.

I

har försiggått -enligt gammal;
ordning med bibelläsning och

också här glädia sig åt det

cle.fann

gamma,

ra p{ många håll ute i församlingarna. Men här. i Kinneved
kan man säga att de lever kvar
i gammal, ursprungiig form. Något avbrott i ilen gamla traditionen har det knappast varit
här. Under den gångna hösten
har elva husförhör hållits i .roäncla upp
tarna i pastoratet
*----*---l
samtill 35 personer har- varit

liksom kommunens

ner, om

*Xo*nti*i

i

som helst medverkar det växande samhället till att bibehålla

folkmängdssiffran i församlingen
eller åtminstone stävja
Det är ett gott
minskningen.
pastorsexpedition
har
varit
denna höst. tr'lyttningarna
Kinneveds
det.
enbart
tecken
många, konstaterar kontraktsprosten och fm Malmensten.
Kontraktsprosten berättar vifrågesport, filmaftnar och andare
om de friluftsgudstjänster
nat. Mycken tid har ungdomar- också se de rika kollekter .o- som under den gångna sommabrukar
purto"rlut.
inflyta i
t["na ägnat åt inövandet av ett
xoueroten pä- Åi.-rlt" l?llilt i församlingen' De
i våras samlades samtingar.
kyrkospel
och rika sami år gav tili-";;-]har blivit stora
i rad för den sionsdagen
de sju 'tisdagar
dem
höIls i prästtinsar'
per
inte
mindre
ä" 2.4iå';;;[ol
Tträdgård'
.1"
saken. En styrelse finns inom
och den kan
aarav r.eir t il;-igårdens
kretsen. Men annars arbetar i pastoratet,
räkna
med som en
säkert
g0g
i vårkumir. r"ii.-l_ryln
den i så >öppna> former som neved och
rnte minst
tradition'
mängdssiffrorna
i rtirsaJi;;;;-lbliy3"de .
möjligt. Den vill ingen >stängd>>
åt
sig
kontraktsprosten
grupp vara, den skall stå öPPen ,r. va" vid.senaste å"r.r.i?t"tlgläder
som två olika

fn- och utflyttningsboken har kommit till flitig

användning på

KinnarPs och
syföreningar
arbetar en
Slutarps. Dessutom
ungdomar som vill kom- 1.0g2 resp. 1?b personer. r fjollg:" .i.{t""rkan
syförening inom Vårkumla för- för alla
utgjorde kollektårna 13 kr. per ltg-xm,an från församlingen givit
ma.
dessa tillfällen'
samling.
vill också invånare i Vårkumla och 6:219 ilvid
Det finus också en livaktig Kontraktsprosten
gärna nämna den förnämliga Kinneved. I år är emellertid
G.ammal >>rrufvutl
kyrkobrödrakår i församlingen,
som församlingen har Vårkumla redan efter tredje
kyrkokör
raKnlng))'
som på många sätt stöder det
kvartalet uppe i samma belopp,
En kYrklig och vilken arbetar under kantor och en betydande ökning kan Apropå tradition i Kinneved
kyrkliga arbetet.
Köledning"
Bengt Kjellströms
>>kärna>>, säger kontraktsProsså kan det till sist fråsas: I vilinnebär ett be- alltså väntas.
ten. Kåren b.ar 22 medlemmar, rens medverkan
ken
annan församling finner
generositeten
Men
kan
o.L"6
av gudstjänstlivet och
som arbetar uncler ordförande- rikande
man
ännu
i bruk en över hundta
sig andra uttryck. Som när
i övrigt'
skap av köpman Göran Sandin. det kyrkliga'livet
kontraktsprosten vid en guds- raårig räkenskapsbok? KinneDen hai regelbundna månatliga
tjänst lyste på och bad om 11i"- ved har det. Kinneveds församLokalbrist.
sammankomster med bibelstusamlingsbornas
medverkan till lings >Hufvud räkning>, i vilken
Ett hinder för det kYrk- anläggande
dier och bibelsamtal och anordparkerings-lkyrkokassören ännu präntar,
av
en
nar också varje advent en för- liga arbetet är tyvärr lokalbrisplats
prästgården,
lrtårlför
be-lräkenskapssammandraget, gårl
makarna Malmensamlingsvecka. TilI adventstiden ten, säger
hövlig'ihed
på
tanke
de mångaltillbaka ända till 1831. Det åreti
därav måste
hör viäare en högtid, som kå- sten. På grund
bilåkande
kyrkbesökarna.
Denlomslöt räkenskaperna 188 riks-;
Men
ren anordnar för Pensionärerna mycket anstå tills vidare.
Senagte året var deti
parkeringsplatsen
är
nu
ordnadldaler.
frågan om ett församlingshem
på Frökindsgården.
18.955 kr.'
oeh
klar
på
helt
frivilligför
Men det finns också en ung- är aktuell och diskuteras
hetens väg.- Inte ett öre har detl, En hundratlubbling alltså.
grundPlåt
finns
En
närvarande.
domlig aktivitet på det kYrkliga
beloppet hinner förmod-'
och man kostat kyrkokassan. tr'rån a1alMen
området. I Kinneved-Vårkumla också för änclamålet,
växa.
Ty boken har många
i
församlingarna
har
man
lligen
en lösning ihålI
ungdomskrets samlas regelbun- hoppas och väntar På
kvar ännu. Och de är av
på
till,
kört
la.ss
lass
avlsidor
lnjatpt
lsten och planerat o*"åd"t eller
det ett antal ungdomar till sam- av frågan så småningom.
lhållbait material. Kassören kan
med
växlande
mankomster
pränta på pergament.
Proskänkt
medel
grus.
till
KonStora kollekter.
gram
bibelstudier, kYrklig
Itraktsprosten vill gärna betyga
Ell
det
kYrkför
uttrYck
ett
Som
jsin
taeksamhet
för detta storliga intresset vill ProstParet
I
l

'

hetsnämnden i Kinneveds kyrra
lTill sköterskor Stina Anders.
17 aug' 1834' och
den17
den
på wårskåils Tå och Brit:l:ll
lJ"it'"-päwårskiirsråochBritloottu"
"
blott
en del av dem r"Tj"1l:r1
blottendelavdemsomårl831iltaa
enoärsootter 'under A"t*p

och":l:ll

Ur sockenkrönikan'
,

,

o r

blivit valcle till

r nrnneved och vårkumla
--r -

ledamöter

.

]

i , lta Sjukvårdspersedlar skola
för||

ll';i.J""'i;.,;i'å""$ä:ffilJ
trädets ändamål förfelas,..utan ilocrr vårkumra socknar tilr sine
#ää"ä-å"Tiå";iiå:ätr{lfiil:um;*:r-ri*Si,t""Jl:

nämnden inställde sig, kunde il"":1
llsamtirrg.ns innevånare lämna
man icke därföre låta sammanllin natura, både inom xi"""rr"äs

r" 150 år sedan

iä#;ät';;*i;;ä"

följan- j sjukhus. när behovet påkallar.
företogs och avgjordes rolran
I

och Den rest.oi'TJ''-'nngav, 2 rdr de:

ii"lfiilt;%1"3#rl#'lål;

---l1cärl.tä-::,1,r,.ved
sunclhetsnä1n; -"3T *'å;#L:,*n?T"X*:ä.
i aug. 1779 blev riksmynt, för skedd handhav- rf avseende på suncrhetsnä1n;
Wårkumla
socken avsked.
I
komm"".*:} illg";l-*;;"eveds
överenskommet och avslutat ning uti detta ämne betalas av dens personal så komm"".*:lllioraat
Brandt
och Andreas
ll3"iari^-'ä"r"at
att giva kyrkoherden i tertial 1 fattigkassan'
att förbliva sådan den ål
lr"r.on
r"rson under.F.röje,
unoer.rrti;e, Isaak
rsaak Kin_
I
Lt|l
Ltll
llt
|
tillsattes, dock med
tunna korn ocht/2 tunna råe
petter Laffi;
under
västorp, p.it"*-LuVästorp,
nnkö'er rri:orraror
"ag9-l-l-öt.
"11X1^lot,
llrat
ändring, så att ledamöter i I gerquist under Hohrgården
Hohlsården
Fas-"
"- - -Fas_
äro följande: j iorn-.
#?äfi::"rlit"*;"'inaer
;i*3å
numera
nämnden
.
""r5;"
anförd"
socken, . _. ,. {l|i r'.i" vÅrr.rmla
FöIjande år klagades över .,fotklt*1nnen.
1q1_6 Ir Kinneveds socken,
snnLan. ^,,
Vårkumla socken,
i f.{ohlAndreasson_1"T-"^11]l.oäul''.Jtääåf
dryckänskap I .v""u"r'.t ""u sitt missnöje . över det oskick i Johannes Andreasson
"rr_
soldaterna
Uara.
lsked.
errict<,
d;tä:t;r1ä
by. Li- som.inritat, sig- bland kvinn-lgården
gården Axtorp,
Axtorp, nämndeman llgamte
någon
u45v* viss,
Yrupz i' vårskiäls
lga.mte T,eo
nnh
Änriranc i;;;;rÄhÄ^-d
Leo
'-'*'ä.
och
Ande
A"d;;
_medelst kryddors
i'#år- könet
;;ä;ä;'l-..;-r"*:
Andersson i _Alarp' ll::::i::
kalecles och som
Anders
Grännarp.
Grännaro.
"ta"- lif,jfi
..
la.n.e ,fi kr*tran rrnrtar nåcr*_l
.ilr^t ll son under
^r"
.rrect
shiäl någon tid bortåt försports lande uti.kyrkan under påstå- Inämndeman
nämndeman Magnus- Andersson
.urr"r" meddelades
ll nn
leva i osämja och slagsmål med u"g" plt^lyul' . ,
i
Kyrkogården Kinneved, An"
li
koleran
uttruiit
il;; il;;:
|"l]att
År 1821 ,rlvitjajes ,Hjeltenla.",
Laösterså"ä__"_r:llffir:
sin hustru, t".,u i oråÄir ."it
suur,r.on i östergård
ders Svensson
fc;rsamtineJ;;;;h#.
llrtra.
--"^
'
skjuts
sllJuoLS
till
Lnr
oeh
ocn
från
rran
Lundsbrufn.igerstorp,
LunctsDrunn.
igerstorp,
Anderssor ir flrro"r;i"
Andersson
kyrkoheiden, i
gerstorp, Johannes Anderssott
siilvörclnad
siilvörclnad emot kyrkoherden,
vnrfÄr snnlzanhnrno
.o.t urrto"n" ;;;J"J
"..-^o^,
Lars Jo- lvarför
det han efter flere gånger skedd 1 - ^19 tt3i*a i Kinneved kvrka siggagården
Slutarp, Lars.Jo31**"gården slutarp'
itli
till
försiktishet,
tärti,t
bl. u. .r."u. a"
|
Fasas1.
kallelse ei velat iuf-inna tig i 182?: Till-.v' klockare valdes iransson
Mellumgåroen
ha'sson i Meltumgärden
jint" ra
iir.,fo
fÅ h,,o
hys; frd;;;il;;i;
har att
att
utan hållit sig undan, .u*i | $-nd","s Nilsson i östergård torp. Denne sistnämnde har
p"".onu" uiJ ibil;å.
lströvandå
-_-över både ivite.
även nu vid socknestämm"o I {3ttlu'.. :o- . j3l uu ?1!11 Iö" ,t"ärk,
sträcka sin tillsyn över
och
ochl
rotar,
förfallolöst uteblivit, ty före- I tjänstgöring till 1 mai 1826 6% FastorpochHudene
Hudene
Fastorp och
Xonrad EkdahI
den i
ställte kyrkoherden, om nämn- | skäppa säd-av klockarekapPet. de andre var och en över den
boende.
lde J. C. icke borde till böter fe- | - Det arvode som avlidne kloc- rote varuti han är boende.
L _
socken :
I Wårkumla socken:
il
iiröiigen ansedd bliva.
i 5u": .J' Ahlander enligt ackord"o1u
nfter något övervägande | :::: Y":för kvrketakets spå- Lars pehrsson
Litlegå"u"1lllrissionsförsäljnins
Pehrsson i Lillegå.d.I
il Ui.*ionsförsäljning i Kinnarp
och förmedelst socknemännenslninS m'.m',-sedan h-ärifrån { Wårkomla, Johannes Larsson itll*;--"--".-^
ll n-.,-dÅ^;
ungdoåar rrån
i
enhälliga förbön, blev han den- | avdraget vad efter räkning bör 1ry5r1erbo,
wästerbo, Anders Warr6n ill^--P-"-^,.**"p
samt
den
återstående
na gången frikatlad, dock med I }lb"-ttl"::.
Slättäng,
sr
ättäns, att hava uppsyn var ml-":j:"H'
I
ä 0,'åu
villkor, att om han framdeles I klockarelönen för förra året sch
han är bo- lli'iiil;;"";
i den rote där"ii,
u.5 en id.tt
"u*ä:T;
i sönmissionshus
grisar
och
7
lämnas
>klock-----;;
till
"r,
skulle visa någon sturskhet I
ende.
ende.
il-,duå: förmjddag'
f-'
änka>
Maria
Lundin,
som
därpto- ll
eller sidvördnad, han då skall i
Att medikamenter, vilka prokväll inbjuder juböta dubbelt emot det, vartill 1 emot försörjer och vårdar de vincialläkaren
Huss ]l .",u :"tuag
oocr.tår^-ri;;t
vinciatläkarer. docktor
uv-kåren
till mis'
yngste
tre
barnen
till
nästa
han nu kunnat ansedd bliva. I
föreskrivit, såsom otirä'a"lä0. il:l^":::nlch
jur'
En
der
Micåaeris
tid..
Ävensom det också skail årigga I
vändigt anskarras i.T?iifiJ,i,f; illl :1::t:::uttu**' trevligt jämtc
l?l"iäi'l*;,1åit"#
".h
honom, vid bot tillgörande, att I Nya psalmboken, den wallin- hållas
bör llry::^fl"nnat
sundhetsn#nä,
hårras av sundhetsnämnd,
ändra sitt arga, okärliga och I ska av.ån.1819, kommer att an- ofördröierigen hemköpas.;+ ll:lfffä"Tlå""i
r,"*r.äpåJ. t.l"ål
I I :xffi:tiå-"i"?'"tåi."
trätosamma sinne och samman- | tasas i fiirsamlinBen till mid- "iåräor.ris.;
jande kianlum:
kvantum: 12 st kräkp"t- ll:f."iX::-,r^;ande
l,.u:|.:: ll,iJ^iä__ai:*.
levnad med sin hustru. och var- I sommar 1828.
|

äi*lJ*,,i'l:"ffiHå,$:; " f,;ll$ff:":l*"* ru*:*

I

i

I

I

I

Jl

|

I

I

ffä#lälfiHf#:ä

I

I

I

I

i
I
|

I

:

I

#;il;'

ö ll;

.

I

liil;;; :'.:::T:t*'*
il;

"

lil"?:J-"å,ill#:?illJi:.''"ä1ä'}'!.?8ia1t19zr,omsock.h;,å?,iffiåiffi"l;$il,itk
behöriien skora röre'

la-o't"t
hållas.
I,
Effer. slaget vitl
L-eipzig.
lrea sorgfällighet uppI

niff'#11""-'.ä1".u*ää,"iål: å.il,:L:TiTIå'å 3rl,tli',l'å;
att Axtorps och svenstorps ro- medikamenter förvaras i präs- ll*r"#,r#ffi:'i"u'",,*lllTåi
| I iålä"J.' t"r,"" utfallit med
häradsdomar Scher- , tegården tills vidare.
' I ,ir'.t.'-"xinnarpslistan> nr. 40
I
3I:
Y'"J,
man i Fröje och sästsivaren
ror att hava tilrgång nå 1ju\- , i ;;h ; "si"i""påri.t";; ,". ii
I
Lars Larsson i Sörby' Johan- | hus, varest församlingens fatti- I I f. lvaÅrmlalistan> nr. g ";;
och
"VirÅ"na
nesson i Hulsäng, därtiil neka- ge, i den olyckliga händetse
(And.
ordföranden
Hernhar underrättats,
lrrarrte
|
I i fb.
de
rotar
i
sockövriga
lftom) församlingen i nov. 1813 d-e, men
läiukdo*"tt här utbryter, måttell--'
Allan Sjöberg
skötsel och om- | I
ltitt undsattning för de krigs- nen biföllo att sädesmagasi"
I ;iilii;-;rlig
av
för
avhjälpande
framtida
änkor
och
faderlösa
barn,
strattil
Kontrollant.
att
man
lmäns
i vårdnad. besiöts
I
lsom under närvarande fälttåg behov skulle inrättas. sist inom'vicltala Anders Nilsson i l,ille-lll
l^-.:-^^*
näqtl:ommanÄo januari.månad.
iqnrrcri månqd
-'-- han
^+..-^r c*för c:^-;^.^l
fiendeni nästkommande.
mot
'^^-^ .^^^,
lantingen stupat
gården Svenstorp, det
svärd eller andra, som under f Vårkumla blev något maga- | öf.afig ersättning upplåter sin
kriget blivit vanföra sig 15"- sin inte beviljat
stuga* på Trestena
l-1--iI
T1a
a-t
oför- i "frfräo6*
lJe
De oa*
som vårds-10.1
vårdslöst
o:l nfÄoch
o.fo""å*ÄclÄc+
sörja.
'
.j""r.r,". för Kinnel1r sjukhus
un till
;;;;;;
I U".t
Uti denna så viktiga del var siktigt ringa-med_kllkeflockor^- I veds socken,. och till de sjukas
ingen som undandrog sig räcka na'-_.heter det 1825' plikta-18 I un"o utsågos förjande:
hjälpsam hand. Man överens- skillingar riksmynt, utom ska- ', tttt sjukvaktare Johannes
=
kom emellertid att vid påkom- deersättning.
I Ä -r^-a-^- ,,*^^- a*^668sÄ6h
"äiiiä- t;t ;i;ä z ,it ro'ler, som ill"d"Iu:o"
mande händelse
""1:: Smeagården
"rri
utsatt lll1ff*ll}^.":t1 , :l1t:::I:i
kassan bibringa
vrurru.c stitra
nooticai. 181e års socknestämma
"*^- l'."*l'*::i
,-- - --..-' --;;- ll Caja olofsdotter i Ljunglvckan
:;."-- -'-l--;"
emot olovlig
skjutning
vid brölde hjälp och undsättning,
och ::;
Catharina Larsdotter på
er_ någ:on
rnn aah
--Ä-n o^*r,.,;*
samkväm a;i*--,^
och andra
förnya- | och
-e--__ lop
om olyekan skulle träffa
;,::--"-,::'ä.'T,,llT""*' Pa
I

I

I
r

|

av rörsamiingens medremmar,

1

des.

lf:l:"*l:;Tl1ii1"T*.?-T:
becka Pehrsdotter på Slutarps

samla sig pastor oeh kyrkoråd

Nybygge.
Koleran härjar.
så angei Till sjukhus i Vårkumla socläget ämne, då en var skall här- Till fölie av en från lands- | ,
..
hövdingeämbetet ..tt o**".t I
utinnan göra sitt
3lt^.tllt^s*a-::t?,tl*:tifl:

till

överläggning

uti

bästa.

Vaccinatorn Jon. Alander
tiltsades i maj 1817 att med all
drift besörja om vaccinationen.
-

*i:"

-r-_:,,^r_^ om
^. att farsoten kolera ll'unqer
"':i""""-'.*:' varKumla.
skrivelse
:::": iiKaEf,egaroen

utbrutit

i ctiiit.toret tiJ

il3t.::-"il5nJl".u.::1.,:.T:.t:,:'

,{^-- omgivning,
".n 'il utsagos oarstacles: tlll sJuKvaKdess
^*_:,
utsa,tte ordföranden su*rnunl"äde *ed sund- ltare avsked' soldaten Trygg'

julhandla
med tonke på PRIS o. KVALITET. Blond

vör sloro sortering kon Ni bl. o. välio
endast 20:-

Nyloncha,rmeuseskjortor, vita, grå, blå, gröna, röda,

i tDA Ep bomull, randiga ooh enpoplin, 15:- kr., ooh trikå 11:50. Herrca,rdi-

kr., randiga 22:-.,Poplinskjortor

färgade. Herrpyjamas,
ga,n - Da,rnkoftor - alumper - Underkliidei, da,rn, barn och herr - Strumpor - Dukar - Linne- och frott6handduka,r.
VA.RFöR INTE NU TILL JULEN köpa våra uLmärkta Skurngurnmimaelrasser (ohs, rent skumgummi), Prisexernpel: 190x75
x8, endast 65:- kr., 190x80x8, 122- kr.

Vi levererar även mot postorder!

I(finnarps Fabniksnederhg
KINNAR'P

A U S T I t{ l,:i,,fl LiHH :"ilil ;::
introducerodes 1959.
AUSTIN har en bil för varje
ändamåI, som säkert kan
tilltala Eder, samtidigt finnes modern serviceanlåiggning och välsorterat lager av
reservdelar och tillbehör.

AUSTIN

A55

NYHETER
A-55 kan nu liksom Ä-40 er-

håIlas

i

contryman som sä-

kert kommer att intressera
många med sitt utrYmme, 4

sidodörrar ocfr vackra linjer.
Ävenså kommer 850 contrYman och skåp med 1 mB lastutrymme.
Emedan BMC sjäIva omhändertagit distributionen i Sveri-

lamiljebilen med
Farina+könbet

ge kan alla Austinägare se
Ijust på framtiden.

TeI. 186

Verkstod, loger och toxi

,ffiwndfs
o

tel. 32

**,i"*J",*,t",."
körskolq och
tel. 60

konlor

Ä[tsTn{ 850

;:lnfi.ä''
före

UTSTÄIINING

ö]Lo$böf:i

Landrbogatan

4,

F

alköPing,

iippe'; end. löt'dagar 9.00-

lätt och bekvämt klarar Ni av julinköpen hos oss.
Älla varor li,gger lättillgängligt exponerade. Det är därför
trivsarnt att handla i vårt snabrbköp. Den hastiga varuomsättningen är en garanti för att Ni alltid får'fräscha och

15.00, onsdagar 9.00-18.00.
Lunctustängt 12.00-13.00

färska varor.
V;TLKOMMIIN MED JULNOTANI

Tel. 12415

Snaibibt,

AUSTIN;,'rt
,i,'40'il

Bröd, Larssons Bilfirrna

Gunnar tl|filgotson
KINNABP. TeI.6.

+ ++++++++

++++++++

Gert

Johanss{Drrs

Plåtslageri

I

Kinttarp$ !.asthilsåkeri

>

RE.KOMMENDERÄS

JO.HN F'RANSSON
Tö1. Kinnarp 118

Godstran$gorler
+ ++++++++

++++++++

Töinker

Nt arr,ld,ln?

VÄND EDER MED FORTROENDE TILL OSS,
niir det giiller måIniag'sarbeten,
Vi garanterar ett rejält arbete till

h'umana prlser.

Brtlderna Karlssons Plasluättgri
KINNARP

Tel.203
Tillverkar:
Plastmattor

i

itrålerifirma $ten Ahlquist
SLUTAR,P

i oiika bredder. Även

mattor

plaslflossa av vävda och skurna sniljor.

Tel. Kinnarp gg

En försdlcäcssig suärugböid,d
lagom ti,&,I, ,$wg n . .

Rulmnns Snickerilabrilr
STUTARP
TeI. 1??

- 1S0 Kinnärp
o

Koksinredningor

Vi har ailt Ni kan önska Eder i möileiväg.
LÄGA OMKOST\TADER,
DÄRFöR VÅRA VÄLKÄNT LÅGA PRISER

Hmgdah[s lVfiöbeElagen
LUTAIiP

TeI. Kinna,rp 254

$Eutarps

Sd

$landels-

höån g&,wd, bl',&w Drfl,va bil
om Du låter

lrä[dUard

OMLACKERA

rekommenderar sitt väI.
sorterade lager av

den hos

LöKBLOMMOR,

I(InUKVÄXTNR
VINTDR,KRANSAI|,
m. m.

ÅKENEI.{}}IS
BIITACKIRINfi
SL{ITARP. Tel. Kinnarp

213

'Iel. Falköping 240 70
Vi utför för övrigt allt vad till
t

bra.nschen hörer.

Allt för

tr|är det gäller ftirmalnlng
såid av a,lla slag rekommenderar vi oss.
dessutom mjöl i parti och minut.
sätjor
Vi

av

varor såsom oljekra,ftfoder, mine-

ningsämnen o. dyl,

I.\ Falhygdens lfäveri AE
)
I

))

göd'

c SLITTaEP

?e

.t
N

ralfoder m, m.

Vi tillhandahåll'er dessuiom

()
)\l

Alla i handeln förekomrnande foder'

5

a

Tel. Kinnarp

103

rehommenclerar sina tillverkningar av

o

. MöBELIYGER I
a

Sluta;rps krtann

bilens vård.

a
a

plysch, ylle,

- etc.
rayon och bomull

il
t)

Frökind

Slularps Missionshus
kl. 19.30 Juniorernas

trhz-60.

,iärneklints
S

LUTARP

-

I$I$k,

tr|erkstad

offentliga LUCIAFEST. Luciatablå, dialoger, sång och musik
och servering.
ALLA VÄLKOMNA!

Frökinds kommunalnämnd

Tel. L45 (ankn."bost.)

har hållit sammanträde. Från

rekommenderar sina tillvetkningar av FLAKLÄ$

Utför reparationeri excenter'
pressning:, svar'"'ning och svetsning samt iivrigt

och möbelbeslag.

vad

Onsdag

till

-

branschen hörer.

VÄLGJORT

ARBETE

skolstyrelsen

sänt förslag

JUNIORF'ÖREN.

staden och kommunen rörande
yrkesskolorna tillstyrkes hos
fullmäktige. Likaså tillstyrkes

att

stadens kostnader

till

för

skoi-

elever i gymnasium, realskola och yrkesskola
för elever från Frökinds korn-

måltider
HUMANA PRISER

i Falköping övertill avtal mellan

i Slutarp.
Kinneveds SlU-avdelning hade i onsdags sin traditionella
Luciafest

mun betalas.
Lokaliseringskommitt6n föreslogs få i uppdrag att även fungera som trafikkornmitt6. Lokaliseringskommilt6ns förslag att

Konfektiorr$ AB

Qt^ic

familjefest. Slutarps föreningslokal var ganska välfylld, då avdelningens ordf. Hans Andersson hälsade välkommen. Komminister G. Blomqvist, Brandstorp, känd bl. a. från sitt framträdande i TV, höll ett fängsla,nde föredrag om sitt arbete
för lettiska flyktingbarn. De två
senaste åren har genom komminister Blomqvists försorg i
Brandstorp ordnats sommarläför flyktingbarn. Att även
I Ser
lnästa sommar kunnd ordna ett
lläger är hans rrarrna, önskan. I
anslutning till föredraget visaCes ljusbilder. Kollekt upptogs
till flyktingbarnen, som inbringade 107 kr.
En stämningsfull luciatablå
framfördes av fröken Barbro
Abrahamsson som Lucia åtföljd
av .sex tärnor samt småtärnor
och stjärngossar, varefter vidtog kaffeservering. Ett väl valt
och utfört kabar6prögram följde c":h uppskattades märkbart
av de inbjudna. Centerpartiets
ordf. Arvid Johansson, Flaisarp,
tackade å de närvarandes vägnar samt utbringade ett leve för

billig tomtmark bör ställas till
industriens förfogande remitte-

$lutarp

Tillverkning: MORGONROCKAR
B.ADKÅPPOR och DAMUNDER.KLiTDER,

rades till byggnadsnämnden,
som bör utreda möjligheterna
att för kommunens räkning in-

köpa tomtmark inom eller utom
byggnadsplaneområdet. Till reservationsanslag begärde skolstyrelsen få överföra 17.073:-

kr, socialnämnden 4.500:-, vil-

ket tillstyrktes.

Valuämndens
och lokaliseringsnämndens kostnader, vilka ej upptagits i någon stat, tiltstyrkes med 600:kr resp. 325:- kr.

=& Tel. Kinnar,p 1"33.

Besiktningsprotokoll från sy-

I(innetteds paslorat

Vägen ombygges

Slutarp-Luttra
Väg- och vattentryggnadsstyrelsen har fastställt arbetsplan för ombyggnad av
väg 184 Ulricehamn-l-alkö-

Slutarp-Luttra. Företaget omfattar en
ping på delen

väglängil av 3.660 metor och

avser en körbana med en
bretld av 7 meter jämte två
st. 1 meter breda vägronar.
Kostnaden har beräknats till
900.000 kr. 11z_(*.

OBD. DAC..STÄMMOB
hållas fred. tlen 16 dec. 1960:

Kl.

16.00

i

Vårkumla skola.'
ma i Kinn-

arps
20.00 pastoratsstämma på
samma plats.
Ärenden: 1) Lagstadgade.
2) Fyllnadsval av ledamot i Kinneveds

Kl.

ot"oo"4u'
o"ur.

till

Qo

'l
-l
)ang- och
muslkgudstlanst

.

i KINNEVEDS KYRKA söndagen den 11 dec. kl. 1S.A0.
Medverkan av missionssekr. Arvid Almquist, Morgonkva,rtetten,
pastor Algot Karlsson och prosten Malmensten. Offer för SÄM:s 3rttre
mission.

LitUS IIö GTID sammadagkl. 19.30 i Kinnarps
Iruciatåg. Morgonkva,rtetten oclr Almquist rn.

för byggnadskassan.
Alla hjärtligt välkomna!

förelåg. Enligt detsamma ansågs de enskilda vägarna vara
i bättre stånd än de allmänna.
TiU ledamöter i den kommitt6,
som skulle ha till uppgift att
fastställa hyrorna för lärarbostäderna, invaldes riksdagsman

Gunnar Larsson, målarmästare
Sten Ahlqvist och kantor Bengt

Kjellström. Till kommitt6 att
upprätta instruktion för kom- Kinneveds SlU-avdelning. Kvä,Imunalkassören och reglemente llen avslutades med en stunds
för kommunalnämnden valdes l8ammaldans till musik av Åke
må1armästaren Sten Ahlqvist, lThörn, Kinnarp, och Sven Lood,
kommunalkassör Hildins Vå- lÅsarp.
ring och handl. Bengt Samuelsson. Kontakt skulle sökas med
Lairdskommunernås förbunds
konsulent i frågan. Vid sam- Kommunalfullmäktige
sammanmanträdet lämnades upplysning träder i Centralskolan,
Kinnarp,
om ett förslag till ekonomisk tisdagen d,en 27 dec. 1960
kl. 19.
melian gym,

FRöKIND.

KINNARP
Svenska Alliansmissionen inbjude,r

nen på de enskilda vägar, vilka
åtnjuter kommunalt bidrag,

fl.

rnissionshus.
Serveri.ng. fnsa.mling

överenskommelse
nasieorter och komrnuner. Enligt detsamma upptages byggnadskostnader tili 219:-. ad-

miriistratibn titl .25:-

och

drlftskostnäder till'65 :- kr per
elev och år. Härtill kommer att

Ordf.

i

slcinklotteni

enhetligt bidrag med 30:-- kr
per elev och år för skolmåltiderna. Som beredskapsåtgärd hade
länsstyrelsen begärt upPgift om
person lämplig att handha kris-

tidsnämndsuppgifter. Kommunalnämnden beslrrtade

att

kom-

rnunalkassör Hilding Våring
skulle kvarstå.

KINNARPS IF:s

Vinsterna utföll på:
I

I
I
i

I

Vit lott serie D nr 66
Gul lott serie C nr 60
BIå lott serie A nr 89
Blå lott serie D nr 57
Allan Sjöberg
Kontrollant.

Luciahögtitl

NT0:s traditionella

Pröktnd
-b0.

Lueiafest
hålles

i lokal Vinterny, Ifinnarp, lördagen

ALLA VÄLKOMNA!

Här några tips till vägledning:
Horrskjortor, non-iron, vit och grä, !2:75. Arbetsskjortor, flanell, 8:75. Herrtrikå, långa ben, från 5:50. Ankelsockor och stnrmpor, varma och slitstarka i stor sortering. Dagskjortor i flanell 7:25. Storvästar 24:75.
Damstrumpor, prima elasta, från 4:90. Näsdukar, vantar, tlamtrikå m. m. Nattlinnen, flanell, 13:75. Ifalsilukar, herr och clam. Toaletthanildukar, hellinne, f.r.79:70
pr duss. Lakansvåv, rejäl svensk tilh., 142 cm. br., 2:90
pr mtr.
och täcken m. m.
- Filtar
Uiklaplagg
i gossjackor t,ill extrapris I

Kinnarp.

missionshuset

till

tsARNENS JULFEST!

|

doehlotteri
hos

K.-G. Ahl, Hallsäng, senast clen
15i1 1961.
Allan Sjöberg

kontrollant

Kinnarps missionshus

i

samlade

många intresserade deltagare.

Lucia med tärnor utförde ett

enkelt och stämningsfullt program
med upplåsning och sång. Missionssekr. Arvid Almquist predikade,.och Morgonkvartetten från
Jönköping medverkade med vacl<er sång.

Offerinsamlingen för byggnadskassan gav under kväIlen 300 kr.,
men summan har stigit ytterliga-

ning av

brandförsäkringsvär-

sång dracks det

sedvanliga

det. Vid sammanträdet medde- >Lussekaffet> och som avslutIades att så skett och att sko- ning på kvällqn framförcle
lan nu är försäkrad i 1.600.000 NTO:s amatörer ett Taubepot-

kr.

Skolstyrelsen beslutade att purri, som belönades med lång-

materielen och reclskaPen årli- variga applåder.
gen skall undergå översYn av
På söndagen
fackman.

var Lucia metl
tärnor på Frökindsgården och
framförde sin tablå för pensionärerna, vilka också traktera'des med kaffe av NTO-för-

Slutarps kyrkliga sYförening
Tidigare på dagenhade Svenska
har haft fördelning av 1960 års
Alliansmissionen inbjudit till misgåsionsgudstjänst i Kinneveds kyr- I syföreningsmedel. Följande
ka, Missionssekr'. Almquist höll I vor har utdelats: Svenska kYr- eningen.
missionsf öredrag och Morgonkvar- lk"rrr hednamission 200:-, Sv.
tetten sjöng. Dessutom medverka. lkyrkans sjömansvård 100:-,
de prosten Malmensten och .Algot
ftYk':
Karlsson. Offer upptogs för mis- "llnqmeufopeisk Elissisus
misLaPPska
100:-,
tinghjälp
sions- och flyktingar"betet i Hongkong.
sionen 100:-, Sv. kYrkohjälPen
200:-, Stockholms stadsmisre efterq.!;:'

Star BTId:s
18
Röd lott ser. A
BIå lott, ser. A 7t
Vinsterna får avhämtas

Kinna,rp.

Söndagskvällens tjushögtid

Söndag kl. 14.30 Sönclagsskolans julfest. Rikt program av
lärarna och barnen. Tal av Yngve Johansson. Servering,
Välkomna

i

fullmäktige. Lovdagarna under f,
vårterminen blir den 4 febr. :
luciafest
-samt vinterlov 22-25 febr., iNTO:s
lördags i föreningslokalen,
mars-5 aPril samt I Kinnarp, hade som vanligt samlt nåstrlov 30
tr pingstafton den 20 maj. Hos
lat fullt hus. Sedan.föreningens
fullmäktige tillstyrktes det upp- orkester inlett med ett musikrättade avtalet mellan skara- stycke sjöng en damkvintett
borgsstädernas skoikommitt6 ett par sånger till ackompanjeoch bl. a. Frökinds kommun an- 'mang av Elof Johansson. Kyrgående kommunernås kostnader koherde John Fägerlind,
Gudför elever i gYmnasium och hem, talade så om ett par olika
realskola. För varje elev skall versioner av lucialegenclen samt
erläggas 309:- kr., vartill om gamla tiders julseder. Vidakommer avgift för skolmåltider re sjöng han ett par strofer ur
I
med 30:- kr. per år' För skol- en gammal julvisa från sin hemmåltidspersonal antogs överstY- trakt i Vadsbo. Efter ytterligarelsens normalinstrul<tion' Be- re ett par sånger äv damkvinslutades att utannonsera va- tetten kom årets Kinnarpslucia
kansvikariatet för småskollä- Monika Johansson med tärnor
r rarinnå vid EkarPs skola i Börsoch stjärngossar.
tig. Vid syn på nYa skolan hacle
Sedan Maj-Britt Johansson
länsskolnämnden PåYrkat höj- och Håkan Silvander sjungit en
I

Ljushögticl med insamling för

MISSIONSTIUS

Yngve Johånsson.

1

Taube-visor.

-6A. SLUTARPS

|

I

NTO i Kinnarp anordnar lupå lördag i lokalen Vinciafest
4-10 år, välkörda, samt 1ll2 års
terny,
varvid
kh. John FägerUNGHÄSTAR köpes.
1ind, Gudhem, talar. Program.
Tel. 5 Kinnarp.
met i övrigt upptar bl. a. luciaBertil Antlersson.
tablå, musik och potpurri på

Wz

ten i programmet var ljuståget,
som. bestod av nio flickor med
Britt-Mari Andersson som Lucia,
För vacker sång och musik svarade syskonen Britt-Mari och

|

larp i Börstig tillstYrktes'hos

Frökind
ttltv'b0i

Pettersson läste Ps. 36. Höidpunk-

nell, små,skolt. Thora Petersson ungas högtid.
På nästa söndags eftermiddag
och Alice Larsson samt timlärare Lena Öhrnell. En framställ- har söndagsskolan julfest under
barrren och
ning om skolskjuts från Kring- medverkan av lärarna,

134.

Luciafest

varefter Ingemar Nilsson
läste en välkomstdikt och tr'olke
strid>>,

den 110 kr.
Folke Pettersson avsiutade de

I{i nnarps illanufaktur:affär

Hästar

sjöngs

I

OSS.

Tel.

Som inledningssång

sången >>Det susar genom livets

i

Har lli iulklapp sbe
ÄR NI VÄLKOMMEN TILL
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

ciahögtid, som blev på alla sätt
lyckad med mycket folk och ett
väl utfört prog:ram av juniorerna.

har hållit samrranträde. Beslutades att hos länsskolnämnden
anhålla om rätt att med ordinarie befattningshavare få besätta folkskollärartjänsten vid
Kyrkskolan i Börstig samt en
liknande tjänst vid KinnarPs
Skola. slutarPs och KinnarPsI
idrottsföreningar erhöI1 rätt att
under vintern få bedriva frivillig gymnastik i skolans gymnastiksal medan en liknande ansö-

Föreclrag av kyrkoherde John Fägerlind, Guclhem.
Luciatablå, musik, taubepotpurui, kaffeservering m. m.

Slutarps

Siutarps juniorförening hade På
onsdagskvällen sin sedvanliga Lu-

,

Frökinds skolstyrelse

den 1? dec.

i

missionshus.

sion 100:-, Göteborgs kYrkliga stadsmission 100:-, Stiftsgården Ftämsiätt 50:- och
$lutarus lF:s
Folkhögskolan i Hjo 50:-. Till
skinklotteri. Vinsterna utfölt på församlingshemsfonden har avlista nr. 1: nr. 66 och nr. 70, satts 2.000:- kr. Tidigare unIista nr 2: nr 84 och nr. 11.
der'året har sYföreningen anslagit 500:- kr. till AgadirhjälLennart Thorsson.
pen.
Kontroliant

kyrkorådsledamotenJ Kof)- lnom oriktiga påståenden bortför.eanter nyvaldes lantbr. custår
Custåf llvalde
llvalde Jryrk-olåclstedamoten'
toi- klara fakta icke blev vår.
Branl]storp,
OIof
lskSr;sgn,
Vid årets tredje ord. kyrko9"I ii:llman
_Nilsson, fhlTp' "1]:l I fnsändarens
- påståenden att
stämma i centratskolan, i<inn- :ä:1""":"i"T"';Li,#;,11t"åftnil*111o"*"t i deras maktpåliggande Illan inorn en framtid blir av sko_
noll
Guds
I
årp, valdes till ny ledamöt i lämnden under tiden 1961-1962 1 1 uppdrag och nedkallacle
I och intet värde, att den behöver
ove.r
en g'enomg'ripande reparation för
je1a1 ,!lt:|:u:
Kinneveds kyrkoråd efter fram- nyvaldes ky'äå"å;ä:; äii.:ååä: I lvåtsisnelse.
kunna komma till användning,
Itianargärning i församlingen.' tri att
lidne kyrkovärden Ragnar Jo- rna^rL
grundar si$ på ren oförmåea aii
'tbåda kyrkorna upptogs..\sllpt:
köpman
Olof
Nilsson,
,hanison
l
lbåda .kyrkorna.upprogs-$rll9'r:
kunna bedöma: skolan är tixerad
i Kinnarps lter till Svenska kyrkohjälpen till 15.000 kr., tomten håller 2.000
sti-.nsholm, slutarp. ril *"pp- lsönaagssl{olans julfest
"barn)'
kvm,, har bra läge m, m. (Anbur.opäå"
leant i kyrkorådet
-kå;; l^- l";".l;;;ilr.eftermidda.s
. -.
.-. .-l | {itjatnu" åt spetälska
intjude.r I En särskild ailventshögtid
det 22.100 kr.). Skolan är i ett
"rt."
utsågs
Nilsson
olof
| _"{:$lq:_l:
ypperligt skick och kan användas
Bengt Samuersson, sr"t;;;:'iliiln+::f"*"*1".f,'å?äX"t"1t"",1i'jh:l Illi-^_::r*::T::Ti,",Y
i många år utan repar.ationer och
revisorer för år 1eo1?ä;;;-låH'.,i"'i i".ji' Jlä":å;äoTåJ"ä',l kvrkobröderna med fruar berett tomten är värd närmare 10.000 kr.

Kyrkostämma

i Kinneved.
Kinneved.

|

I

I

liga. under

kyrkostämäil;-llj:{^"^1, ."._*:}j,::Ir,f{Fg:':;

R:111:",11"i:,'^:"n

Lägenheten håller tre mm och
kök, och det hade beräknats att
hyran för lägenheten skulle mer
än väl betala räntan på kapitat'skulden, som ef_ter
avdras av d(
/egna betoppet "&ilrffrrivii :oTö

9::}::*:1:"1

uppläsning och fram- ppillaindsgården' Kyrkobröderrrräe &asso.to"f,
i?1-9t1"å-T'It'T
"af.urrf."o""lt|1n-g.och
Göran Sanr'.uPrua' u
ordf', köpman
rrisÅqs
Tvnr
Grrsrerui""."'.stiliiuttTi"€'it'-y:q
utsågs rvar Gustafsson, slirt-l*"å;;ä;;'pastor Algot Karlsson. nas orqr"
årp, öch Bengt Kjeliström,|ilä;iåä göres för söndasssko- din, hälsade -:9-"å?1?,-11:j:
liga ord samtliga' .,u'it]:*i-1'
ustatsson, lå". åttät"l
Erik Malmenkontraktsprosten
Marbogården, och Hilding Vå: I
*
höll
sten
ring; Kinnarp, som sufptå.rte".l,
. r . .. , aar^
.,td*LTp-i:ul|T
Advenrsriden -ou' ::1"ål?"ä"å':Hä:"T.fi1;
neveqs Kyrxor(ur- urrr
tid och plats för de ord' kyrko.'.
-" ll . Kinneyeds
Kjerlströms ledning förhöjde
stämmor
p0sl0f0l
_
fl[ --,, ----Vik' föreheslöt: att hösmäshöomä's- il
Stämman beslöt:
- har Kin- högtiden med sång'
Signe,
svster
ståndarinnan,
soguctstjänsterna rgäi^"-"r.är {-^Yl*l-:uventstiden
kyrkobrödrakår
anord_
kyrkoArrAv
till
Lur
tack
Ldua
ett
€LL
rrarrtorqs
framförde
rnÅllo< på
nå följande
rÄtionrta tider,
or^Ii nämli-o*ir-lneveds
hållas
I-:;--;"_-^"^*;:_::^:-:-'
församlingsdagar,:;::.
nåsot,bröderna_ med fru.ar för uppgen kl. 10 och ta mJ'-*'---lnat
besök och karresam.

"{r}

Ii:::*;riitl***,"1^"-i{*il
1e61.

i

.

*!:1"1'r
;;i i**äff,Tff"ffä:d#ä :ö*i{i,Li'ö?å:'
med artongudstiderna sättas tiu

11.00.

I

|

|

|

art utKyrkostämman
^rr^vDLar'rl besröt :::
:"
se fem ledamöter i en stiftelse
h^rÄ*-Ä
*
a+ir+atoan
rzinnarraÄc
>Stiftelsen
benämnd
Kinneveds

församling och kanske mest i
Slutarp ställer sig frågan: vem
ska betala?, är väl att betrakta

som någ:ot överspänd fantasi. Vi
behöver inte gå långt för att bevisa Kinnevedspastoratets offervilja och kyrksamhet. Detta betonas i spalterna på båda sidor'om

ffi*:t

kr.-;:;il;; :?3ti:qttgar
i
kvrka, varlllitt:of.t:Tl*
,Kinneveds
J
s;'e031-

i:t l[ffi,J?hM]#å it'"#-i

år, fnsändarens påstående att köpet tedde sig ganska oöverlagt är
hämed belyst. Att han även vet
att{man lite var inom Kinneveds

Eder insändare,

'

r r, .r r- * ffi
INSÄNT

I

lI11-11-1:,
Svnnerby, predikade.
Ti_ll
lberg,
| olgare
,. -'' -u."" .u' '-.-.-.-*----.: tl
nar
Kommlnlster
.8jril( ll !ur"-ruurHDs.{ou
Försa,rnlingssa.len ti Drurarl''
Slutarp.
"*^^.::":"':"':':"' . :1'^
I| :''*^:
ll Vem
lAngrlmer.
Grllstad,
talat
I
Vårska betala? Så lyder överll
-.
uDDeutl,
Iorsamllngsnem> meo
__ _ '_^:::-:-lkumla kyrka och kvrkoherdell skriften som en insändare i I'alatt förvarta den fond,
:g*,,".p.q- l[T,'it""äffi-1"ö,åJ"T""åi1': lliä'*.: ö:#d!l å'"T:äTä":.";J:
kommit senom gåvor tiil ett
ll': 1ffi;;ä;"1;;,:'r"riåi"'io.
inom slutarps kvrkliga svför'"'llllg:*,;J::::r:,?1i?"1i*"*:ig*::
vande församlingshem. Fondensl;::::::":^..^l-'^:-1
, '*"-".
naf
vafft:
den
lfrstnall
ening. Vi
vr s^uuc
ha rått
rarL nrvIJa rrd
{n_
skulle vilja
qt:orr
""1'^"-:'^-llc{ur6'
nälzancLonar
orqnqt:oo
orri/oågåfna
räkenskaper skall granskas avl".-^1--;-,_:-.-:,
hoppet och den l{sändaren >>obse.er>>, innan han
ulr"aåå
ie av kyrkostamman , ,.., lKrlstna
lil?l;jtli:istna
xarleken. Xotl"ttu" 1ru"ll noriaae sin polemik att ha gått
;d"d"#;i'r';i;;;;;;;;;;,;iu
uvH!
:?lT::i:1:",:,'??T1:,":.:lå11
ll li;l"ä, "H:å"iä,äTo,HT:-?t
rtt kyrkoherden i Kinneved eller | Svenska
;:::^",::* ;^r."':v^r
Kyrkohjälpen.
;;;,:;;:_ iI "t"fi"i
1en, som hans ämbete förvaltar,
, -. . I ot"t det känt att kommunen skul"il^11"-iJ-1]9fl;
rkaIIvarasjälvskriventedamotl''._..:.-.1":"
bri
1:sta sönda-leninren ansåg att de' sku'e
i stiftelsen och utsåg i;;:ffi15]:":"^"::^.ovrka
lämplis tlr församringssar och bemedverkade
Kin-l
fyra ,ledamöter, näm'gä'ää:l:::^:"11.1:li
*r,._,_
l,Lä;äffi; I roPP
iJ$i ?il
Lur en
fft'r::å
ronu ror
å#ilnr"äit"*:
rnKop av sKoanrl
A nÄarccan Alarp,
n ,-_^ Carl-Ara,_ l neveqs
cert Anclersson,
::'-::jii:'"r""åoä"
Bgnst
Kjellström lan' Belonnet är nu uppe i 6'000
re Adamsson, srutarpiä;;" 1^,
ett rikt sångprogram, vil- II k"9l:".^..
"'-;;::: med111':1.,

i."t-a,ä,r^"ä;+iT11iäi

vanrrt' -b'uura.p' tttttli"li'^]1"' jsöndagen i Advent i Vårkumlal
i?iilä:,åil"?il;,$11,.*'lt'#
4: i ""*.åJ;Jå:*:i.f3"?fxl*,fåå","i
symote att tillsätta en kommitte,
ordr. *ll,,kt::t*1,.k.::'-l;:,ä::?.1å"ffå'"å""ff.;-ä'il
,,om sig utser ordf'
nom
:fn"n;*,1*:?Ti,?"r-r"##ilEl
fick fullmakt att å föreningxo""n utförde då g-fal- I som
ir.v"r.rl
upprätta
för-l
har
att
,:
-=örvaltare,

Edert påstående att det finns

tillräckligt med lokaler inom kommunen är det enda i eder insändare, som inte kan förnekas, men

att blanda samman kyrltligt arbete med nöjesetablissemang är icke
allas önskan.
Syförening'en hade här handlat
mycket klokt och hade avsett att
fylla behovet av en församlingssal
åtminstone tills ett försan:lineshem, avpassat för hela kommu-

nens behov, kan byggas. Vilket
kan ske tidigare än någon vågat
hoppas då både tornt och en del
peng'ar finns skänkta.

Obesegrade.

Taek
Vi får härmed framför,a vårt

till Bröd Carlssons
Plastväveri, Kinnarp, för d-bn
trevliga julfesten samt för julvarma tack

*f*':*1
tH::ltnml:å1,-fi,T,,'-migt iom växe,-riff+:?",i.ål,l"n
i:**'.f
Samfliga anstiilkla.
;amt därerte" i s"auaiö;iå:lfå?ff:,tåffiä:13"]:,L".*"tåli ,"fi,iå",u:#,T;Tåilåä:tåk
ring ombesörja inregistreringl;läd;; som avslutades med för att vätia en stiftetse för att
rv stinersen
** ro""*u"s'*;; l1åtff:ååä?3"";Hååji'jii"l'r1 .v-++++++++
ln"'po;,ä
Otto
Kinneveds
Advent.
tal att
meiing
gåvorna.

lld

nou"

Olssons
ändra
vederbölsamt
I Fjärde söndagen i Advent.fi- rande visste icke ens -om att det
barn- och famlje: avsatts
.#'i"itri:xT;liJ"Tl"#*ixål:l::j".:*-T-..1.
,' 'rååfå'*"""
gudstjänster
i Kinneveds och framtidaslrflåä""
len Ragnar Johansson" "Faq-ll
arbete s,(ulle undvikas,
antbr, Nils Ax, Halsäng, och, tilll Vårkumla kyrkor, då. barnen ,har föreningen beslutat att över;uppleant _ efter_ Nils _il
julgranarna samt läste låta, och dven övertåtit, skolan
"ul9-"::l tände
Kyrkostämma me<l

pastorat.

uarm-e.r,
äfå?:"'l?ii-"äå1;"ä111å;fri,1llpig1i..'ill,:"1
l.t3'- i'"i,ii*:JX'i,",",o'1io,,,,,*u*" ,,,
;tämman hörande kassör omval-l kumla sjöng barnen Nu tändas lvåra kyrkliga s1döreningar gått i
les köpman _Göran .Sandin, Kinn-l tusen juleljus och Stilla natt. I spgtsen för och arbetat i många
rrp, och lantb-r. Gustaf o"ti"::9l'l En kollekthåv, som skänkts titt I tiotar år för att få ihop medei tiu
kvrkor och församtingshem.
tfi.uc"
i113rg:il iY3#:ä1i ,ä?i",äåx:l va'r."*i' r.t"k'
'y- lnao"
ren, slutarp, o"i, -r'r,tli.'- öflP;l röreningen, invigdes io" silt n;lHl*l '"ä.få"rt":#"r.åXlrrtTln
Icsefsson, Backgården, Vårkumla'l damål av prosten Malmensten lailtjämt finnes syföreningsmedtoftri"ik-"atsombuit
och enskilda som offrar
att unaerl ::1,- ,o** för första gången i 1l temmaroch
kapital på även den
llarbete
via
toriart"T"Jiilbruk.
ir 1961 närvara
.'-!"n-d
med_högmässan
tll#i,#-io"å:J,iålJ"Sli'åil||ffå
i-de eckresiastir.a rostariå"a*oäl__.t
raldes kyrkovärden Prik-Bohma4'l Kinneveds kyrka hätsade pros-llut arbetare för missionen i främu.n
kyrkovärden, ll *u''ou ru,,a.
il?"trfu:*1""1äTpn".tutåi X??:l ,.",.
Vi nar i Slutarp kan inte glöm^nyvarde
re_rt Anclersson, Atarp. Cti'isiö-l lantbr. Carl Arne Adamsson, ll
öaegarden,
sl"-!l"f,
och
den
|
ry: llä?"å:l "Tålå"?,i,X!åi T#-ä:

{

Ilsw ihfig
DANSEN annanilag jul

i

SLUTARP!'

EKVALLS TRIO
svarar för dansmusiken.

#++++++++

ten, där värdering:en till 10.000
kr. - 5:00 kr. pr kvm. ligger i
toppklass och väl har som uPPeift att översläta det förhastade
beslutet av de kommitterade 'att
inköpa fastigheten, Ätt inkomsten från den i fastigheten befint-

Fröktnd

bvtz-b0.

INSÄNT
Svar till sign,

>>Obesegrade>>.

Även om jag trodde att min insändäre i denna tidning av den 6
dec. gällande den Plånerade församlingssalen i Slutarp inte skulle
få stå oemotsagd, så väntade iag
dock betydligt vederhäftigare

uppgifter

DANS

liga bostadslägenheten skulle ränta- det nedlagda kapitalet ter sig

i

svaret,
Man talar i denna insändare om

rmdertecknads försök att stilla
till oenighet inom Slutarps KYrkliga Syförening inför det sammanträde där det gäilde att slutgiltigt

åLminstone

från

Föreningslokaleni Slutarp

undertecknads

*

synpunkt som ett antagande av
det rrlest ljusblåa slåget. Uppgiften att skulderna På den inköPta
fastigheten skulle klaras av På

'

'

anbud, anges

i

Arrangörerna

i

sarrband
därmed även övriga ekonomiska

l

När syföreningen beslutade att
t:t

sitt

.

(Flobypoikarna)

föfpliktelser.
Vad som nu än händer i denna
fråga så är det min förhoppning
Larssons
att utvecklingen i fortslittningen
avgöra frågan om skolan' Vad sker efter demokratiska Princimig är bekant hade denna oenig- per och att de förutvarande mot- t framföra vi härmed vårt hjärtliga tack
het inträtt tidigare och var inte sättningarna öv4rbry€fgas genom trevliga julfesten.
betingad av min artikel.
förtroendefulit samarbete.
inge

Jul) *

För clansmusiken svarar EKVALLS TRIO

en tid av tio år borde väl förelagts den förening, som kommitterade företrä.dde, och

den 26/12 (Annanilag

>Observer>r.

in-

att beslutet var enhälliet. Bekant är dock att vederbörande beslut tillkom På ett helt

Iill Br0d,

Eilfilma, Kinnarp
för julgåvorna

oeh den

SamUiga ånställale.

sändaren

vånligt symöte där föreningsmedlemmarna i förhand inte var informerade om vad som skulle avhandlas. När det gäller ekonomiska antaganden, är det stadgåt att
samtliga medlemmar i god tid

skall meddelas vad saken gäller.
Detta har i hög grad åsidosåtts
och vittnar om en självtagen rätt
från vissa Personers sida, vilket
strider mot vedertagna principer.
Det framhålls bl. a. i insändaren att de kyrkliga sYföreningarna går i sPetsen för och årbetat
ihop medel för elt förverkligande
av såväl kyrkor som församlings-

hem. och det kan undertecknad
helier inte förneka. Men i så fall
har, så vitt jag har mig bel<ant,
hela församlingen eller pastoratet

Vana sömmerskor

ffil

|(Il\| $IAR PS

[|,T,0,'föroniltu
håller möte i lokal VinternY i
kväll, onsdag,,kl. 20.00.
Julfest. Julklappar till ett

värde av

2:--

medtages.

KINNEVED.

I}XTRA PASTOBATSSTÄMMA
i Centralskolan, Kinnarp, onsstått bakom dessa uPPgifter, och dagen den 28 dec. 1960 kl. 19.30
när målet är uPPnått även stått för avgörande av frågan om
Detför de fortlöpande utgifterna.
ta gäIler såväl skuldqr som drifts-

utgifter. Min insän{g1e.v{indP ;ig
just mot det faktum att en ntinoritet inom Kinneveds församling
skulle' belastås med dessa utgifter.

Uppgifterna i min insändåre
att lokalen inom en framtid skulle
blir av >>noll och intet värde>> och
fordrar reparation för att fYlla
silt anoamåt grundar sig På ren
oförmåga att kunna bedöma,
framhålls det i sign. >Obesegrade:s>> insändare.

Ätt lokalen inom en nära framtid blir ut:in betYdelse bevisas av
det faktum att man vid kYrkostämma med Kinneveds församling den 16 deb. beslöt bilda en
stiftelse med uppgift att uPPföra

ett

!'örsamlingshem

i

Kinneved.

Vårskåil Gärdets utarrendering.

Orilf.

Frökind
Anbud infordras härmed å 1everanser till Friikinds$ården'
Kinnarp, under.1961.
1) Eldningsolja nr. 1.
2) -SPeoerjvavag->' 3) Ägg, mjölk och meieriprodukter.

4) Potatis, rotfrukter

och

grönsaker.

iindamålet med den förvär"vade
skolan står'väl därmed fortfaran'
de oklart. Någon uPPlYsning gä1-

Antagen leverantör är skYldig ställa sig de bestämmelser
till efterrättelse .som kan komma att utfärdas av socialnämn-

har sig bekant, inte förelagts

der

lande användningen Av den inköPta lokalen har, vad undertecknad

sY-

föreningen och detta kommer heller inte fram i den Passus av in-

sändaren där den synnerlig:en
ofullständiga koStnadskalkYlen
presenteras,
Jag Jrar i min insändare inte På

något sätt gjort någon invändning
mot den surnma, sorrt anbudet belöpte sig på, och den kaikYl, som
lämnades i Eder insändare, saknar all betydelse. Omplaceringarna av värdet På den inköPta fastigheten när det gäller bYggnader

och markområde torde vara av
värde endast för köParna. Man

kan dock inte undgå att konstatera insändarens värdering: av tom-

Anbud, märkta >>Leverans>>
skall senast den 1/12 1960 kl.
12.00 varq inkomna till Frö-

kinds

KommunälexPedition'

Kinnarp.
F'rökinds Socialnämnil.

men även nybönjare erhålla stacligvarande arbete. Lägenhet om

