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tr'rökinds sociainämnd hade i
redags in;bjudit ti1l den sedvaniga julfesten på !'rökindsgården'
röreståndarinnan och hennes
nedhjälPare hade llzckaf's utomrrdentligt väl med att. srnYcka
remmet till fest och när de in)judna samlades strålade hela
remmet av trlommor och ljus'

vid

de

rackert dukade och dekorerade

raffeborden hälsacle
rämndsordf.

hr

socialGustav Vård6n

ieltagarna varmt välkomna

's'

prosten Molmensten
Nyår'saftonens högmässa

ktnclsgaroen

iedan deltagarna samlats

v'ö.i';€dsJc; åftyLåfi i r i.ii

I

i

Ki:t- och syföreningarna, överlämnade

nurrud" kYr.ka blev extra högtid- en oljemålning rned motiv från
lig eftersonr det var sista. gången Kinrreveds kyrka och dessutorn
käntraktsProsten Eriir H' MalkYr-

överlämnades blommor från
Predikstolen i kobrödrakåren, och Kinna-rPs och
cgenskaP av kYrkdherde i Kin- Slutarps kyrkliga syföreningar'
neved. Efter högrnässan hö}l han Prostinnan uPPva'ktades med en
tiil försam-

mensten stod

i

ett

avskedsanförande
blomsteruppsats från Kinneveds
Iingen. över hundra Personer var Riida Kors, i vitken hon varit viefter högmässan samlade till ett ce ordförande, och många tåcki Kinneveds

avskedssarnkväm

och avFkedsord u-ttalades'
lnnan man bröt uPP från kaftackade Prosten Malfeborden
kYrkokören
ha,ffe och sång av
varefter kYrkoherden fick motta mensten för alla bevis På UPPskola.
Sarnlivämet inleddes med kyrk-

för sin tid
etL stort antal avskedsgåvor' skattning ochKinneved.
'Från
kYrkorådet, kYrkohröderna kyrkoherde i

som

70 år fyller den 7 januari lanthrukare Valdeman Joh&nsson, Siggagår'den, Slutarp. Heir Johansson är född I Luttra och kom med
föråldrarna till Kinneved 1901, I

sin hemsock€n är han kiind som
en mycket intresserad lantbrukare

men frarnförallt som en verklig
hästkännare. fnom Kinneveds
hingstförening: har han varit dk-

oc'h

riinde sig därvid särskilt tiil
rrosten Malmensten med II\a]<a'
rilka ntt för sista gången lqr
rårvarande i egenskaP av för'
ramlingens Präst och Prästfru'
med ett tack för vad de uträttat
lör pensionärerna På Frökinds'

tiv

rnedlem sedar 1939 och är nu
dess ordförande och kassör..Aedån

ett tiotal år tillbaka, Herr.Johansson hyser också stort intlesse för

skytte. Ilan är hedersledamot av

I(innerreds skytteförening oeh har

Lod""raott med maka, som vicl

t:1. a. tilldelats stora.förtjänstme,rlaiJen i guld samt dkytteförbuir'

lämnades blornstergruPPer' Efter
kaffedrickningen följde andäktsstund, vilken inlecldes med PS' 50'
1-3, varefter kYrkoherde Hen-

ening.

rården.

TilI kvrkoherde

Henning

dets viksmedalj I silver. f ortens
RlX'-avdelning har Valdemar Johansson varit qidförande alltse-.
dan lokalavdelningen startade,
men han är nu sedan ett femtontal år tillbaha föreningens sekreterale. I{err Johansson tillhör
också hemr'ärnet samt är hedersledamot av Slutarps id.rottsför-

till Kinneved'
vände han sig med en särskild
välkomsthälsning' Till såväl
nroslparet lvlalmensten som till
turtån. Ändersson med fru överårssklftpt fi1'ttar

ning Ändersson, ialade med

Llt>Vi

ga;g tran Hebrerbr. 13:14:
irurå f,e" icke någon varaktig
ståd men söka efter den tillkomma.nde staden>>, varefter Ps' 416:

Prosten Mltm9l1len med

3-4 rjöngs. A.ndaktsstunden avslutades rhed att församlingens

äidste 98-årige Sanfrid Vård6n
meal hög o. klar röst liiste Psalm

nr. 66. SYster Ingrid framförde
sitt ootr Personaiens tack för det

gångna året och det goda förhållande som alttid råder mellan socialnämnden och de anställda På
Frökindsgårclen. Kommunalka"s-

sör Hilding Våring framförde en
hälsning och ett tack frå"n kommunen för allt vad som uträttas
iför pensionärernas trevnad och
välbefinnande På Frökindsgården
samt berörde i korthet hemmets

utveckling från invigningsdagQn'
för två och ett halvt år sedail
tills nu, samt tillönskade alla !å
Frökitdsgården och åIla dern som
go1t
L Frökind bYgger och bor 9t{
nytt år. Prosten MalmenP{en tolkade slutligen sitt och slh makas
tack för blomsterhytb{ingen och
för alla de viinskapsb6vis och alla
de liusa minnen sorr'r de fått från
l'rökindsgårdsn udder den tid de
verkat i Kinnqt'bds försarnling'

fru vid kaffebordet i

Kinneveds skola'

Varm, taeh

Läsningen vid Frökiuds sholor börjar tisdagen den 9 jan"

jul- och nyårsti1l abonnenterna vid Kinnarps telestation för

gåvorna'

t_--In..IaI
i lr{}Ilrnu
1962 kI. 8.40. ' Skolskjutsarna
går i vanlig ortlning.
Rektor

Föreståntlare oeh anställtla'
I
!

SLT]TARPS
MISSIONSHUS
Trettondagen kl. 19.30.

I
I

t

Falköpingsotnrädel

Sång

o. musikmöte' Gitarrflickorna
från ÄsarP, Bojan o. Yngve
Johansson. Söndag kl. 15 Hj'
Aryiclsson, offer

VÄLKOMNA

för SAM'

I

Efter framståillning från våra medlemmar
att lägga upp en ny

oOh

kuncler kommer

KöBTUR

fill [B Kinnarp$ Iextilinilustri

framföra vi vårt hjärtliga tack för julgåvorna och clen trevliga

julfesten.
Samtliga snställala.

från vårt kontor i Falköping enligt följande:
Freilag varje veeka mecl början den 5/1 1962 Falköping-Lutt*
Shitarp-- Kinnarp - Brismene - Börstig - Jäla Skåra
Falköping'
Mönarp
num
- Sköttning köres'
Order mottages tacksamt senast clagen innan turen
Klipp ur annonsen!

Centrolfö,reningen
?? FALKöPING
Iel.

0515/103

Tel' 0515/103

??

Ferguson, SS lliesel
med Spondalastare, gödselgrep
ocl,r

högrep.

FERGUSON bensin 1953
FERGUSON bensin 1952
FERGUSON bensiu 1951

!'ERGUSON bensin 1949

sjunger vid mötet på söndag ef-

DAI{S
i föreningslokalen,

FERGUSON fotogen 1953,

Lermiddag.

Slutarp

Ett hjärtligt

taclc

tiil

för

postabonnenterna

FÄRMALL BMD 1953
FÄRMALL H 1950

jul-

och nyårsgåYorna.

fredagen rten 6 jan. (trettontlagsafton) kl. 20.00

Te]. 132 50.

lVebster lllartinson
Lantbrevbärare.

Försäljare Tage Anilersson, tel.

Kinnarp 126, Olle Bergviken
tel.75252.

Musik SIXTENS ORKESTER

Ungdomsgrupperna
missionshus

Nva kyrkoherdefamili enll"'
välkomnad

titl

.ful- och famlljefest

i

på några få undantag har sina
sammankomster på tisdagar kl.
18, siktar nu på att få en invigningshögtid inom inte' alltför lång
tid framåt.
Arbetet i juniorgruppen började
för året i måndags kväll med ett

hållits i Kinnarps missionshus.

vandrande julklappen>> var

med också i år och slutade sin
vandring hos en UV-flicka.
Sång och uppläsning stod på
programmet, och efter serveringen talade kårchefen över temat
>>En verksam tro> i anslutning till
aposteln Paulus ord i brevet till
I'ilemon.
Priser till de segrande i UV-kå-

studiemöte. Även nästa samling,
som bllr på onsdag, går i samma
stil.

Söndagsskolan startar på söndag f.m. och på eftermiddagen
blir det möte med pastor oeh fiu

rens poångtävlan utdelades oeh
till sist delades Julklapparn& ut,
På söndag kl. 10 börjar söndagsskolan sin vårtermin.

rW

ffi

Kinnarps

ftft'oa.

förutvarande medlemmar hade ett
par nya kommit till. Kåren, som

Juniorernas och Uv:arnas sedvanliga jul- och familjefest har
>>Den

i

Kåren Unga Viljor startade ny
termin i tisdags kväll. I'örutom

Kinnarps

missionshus

Kinneved

-52

Funke som medverkande.

Kinnarns HinnaEps IF
-i"r;
NT0-ftirening t lil1;å11*"Tåffiä'äi
1
i

håller ÅRSMöTE i lokal \,'interKöpman Göran Sandin övorlämnar välkomstblommor till ftu
ny söndagen den 21 januari kl. t; Liberiamissionär besöker Kinnaxp
Ändersson.
Pastor och. fru Nils I'unke tå20.00. Beslut angående avgiftslade och sjöng vid söndagens möKyrkoherde Henning Andersson dit till välkomstsamkväm i NTÖ- höjning. Kaffeservering.
te i Kinnarns missionshus.
med familj har blivit varmt väl- lokalen i Kinnarp. Sedan deltagarAlla välkomna!
Nästa söndag kommer liberiakomsthälsad till Kinneved. I ons- na samlats kring de festligt dukamissionären Ingrid Johansson,
dags samlådes Kinneveds och Vår- de kaffeborden hälsade köpman
som om någon månad står färkurnla kyrkoråd i prästgården, Göran Sandin samtliga välkomna,
dig at+" återvända till missr.onsvarvid kyrkovärden Erik Bohman varvid han vände aig särskilt till
I

I
I

{

framförde kyrkorådens väl]<omst- och välgångsönskningar
såmt överlämnåde blommor.

ciageris hedersgäster kyrkoherdefam!ljen Ändersson.

i|(inneueds $ L[| -attd,
I

naUer ÅRSMöTE i F öreningsloKöpman Sandin toikade sedan I
kalen, Slutarp, fredagen deu 19
i
lBlommor och välkomsthälsningar kyrkobrödrakårens välkomsthäls- jan.
kl. 20. Välkomna!
kyrkoherdefamiljen
samt
ning
till
även
från
syförframfördes
resp.
I
välgång
och
önsl<ade
dem
lycka,
eningar. Vårkumla syför'ening reStyrelsen.

av fru Signe Neu- trivsel i Kinneved.
Välkomsthälsningar framfördes
man, Slutarps syförening av fru
Maja Nilsson, och Kinnarps sY- även av f. riksdagsmannen Gustav
förening av fru Ingrid Nilsson. Haliagård och kommunalkåssör
Dessutom talade f. riksdagsm4n- Hilding Våring.
presenterades

Kyrkoherde Andersson tackade

nen Gustav Ha,llagård.
I söndags hölls högmässa

i Kin- varmt å sina och sin familjs vägför det hjärtliga mottagandet
son predikade över Joh. 7 kåP, de fått i sin nya hemförsamling.

neveds kyrka, varvid kh. Anders- nar
1*-1ö.

Efter gudstjänstens slut

hade

Kinneveds kyrkobrödrakår inbiu-

#wofiaor

fältet i Afrika, att tala vid missionsmötet på förmirJdagen.
Inom en vecka hålles försam-

lingens e.nskilda årsmöte, då

'uf.-

llormningen a.v församlingens

fortsatta verksamhet kommcr att

behandlas. rEft-oz-

i Moeha llylon

herr eller dam, vårt, pris endast 69:- kr., herrbyxor, polyester,
samrna egenskap som terylene, endast 37:- kr. Våra priser på
beklädnadsartiktar iigger långt, långt under riktpriset. Res ut
till .d/B Norcliska Intlustrilagret, Bossbackens skola, Kinnarp'
det iönar sig! Iel. 50.

i

I

Slutarp

Länsstyrelsen
lämnade besvar

SöNDAGSSKOLAN BöR.TAR

nu på söndag. Vålkomna!

utan .avseende

Missionsgurlstjänst

200
Kirrnarlls

j,a

på måndag kväll kI. 19.30.
Sonja Persson berättar då om

ladiomissionen och orn slna besök hos aucaindlanerna och and-

ra av de sjutton indian-stammari Equador sanrrt visar tjusiga

från Liberia att

mission bedrives. Missionär Jo- tade årsmötet med bibelord

i

1

{ över

kommunalfullmäktiges
ifrågavarande beslut hade tio fas{
tighetsägare i tätorterna Kinnarp
inom Frökinds kommun
-Slutarp
ånfört besvär hos länsstyrelsen. f
besvåren yrkade klagandena '.under framhållande att de beslutade anslutningsavgifterna för befintliga och f.ramtida fastigheter
inte stode i proportion till varandra med tanke på de kostnader för
ordnande av vatten och avlopp

i
|

i

hansson väntas åskårlliggöra sin bön"

na

ljusbilder, som beledsagas av mu-

sik från Sydamerikå". Den vilda
a,uoaindianstarnmen .blev för fem
år sedan ånledning: till stora

rubriker i världspressen. då en
blodig rnassaker anstålldes på'
några missionärer. Efter denna
tragedi fortsatte anhörigo till de
mördade missionärerna arbetet,

och

i

framstäilning medelst en del etno-

grafiska föremål från

landet

Skolmatsedeln

ifråsa.

för Frökind 22-2? jan.

Slutarps Juniorf örc.ning

I

och två av dem är nu bosatta hos

aucastarnmen. Sonja Persson år

Måndåg: potatisbullar, korv,

har haft årsmöte.

missionshusets lilla'sal var på

tisdågskvällen juniorföreningens

medlemmar samlade tiII årsmöte.
Efter gemensam sång läste för-

eningens ordförande Folke Pettersson Guds ord från Matt. 12:30.

den enda svensk, som

lingon.

- vilade på orättvis
slutet, vilket
grund och kränkte klagandenas
såsom fastighetsägare enskildå
rätt, måtte upphävas av lånssty-

råkost,

sta och största rnissionsradiostaLionen i världen och firar i år 30årsjubileum. Säadningarna på

Onsdagr fiskbullar, potatis,
apelsin.

Torsdag: spenatsoppa, ägg, ost-

Innan förhandiingarna vidtog
sjöng Britt-Mari och Raimon

svenska år varje kvätt utom mån- i
ciagar kl. 22.30, varje morgon l
panna, rödbetor.
, 6.30 och dessutorn på söndagar j
Lördag: nyponsoppat skorpor,

Carlsson en sång. Yngve Johans-

smörgås.

fr.

smörgås.

Fredag: pytt

i

. kr, 10.30.

o. m. MÄNDAG 2211

Vo, FXERRSKJORTOR' vint,erl:r'a1.,

kommunalfullmäktige
och distriktsingenjören för vatten
och avlopp avgivit yttrande över
besvären hade klagandena inkommit med påminnelser och därvid

-

ytterligare skäl för beslu-

{n1.!i! den LSIZ e>;tra rabaft å liernisk

tets upphävande anfört, att den
utredning som föregått beslutet
icke varit tillräcklig.

, 4:7ö, d-vra,::e goss *o:.,"rä1s1?.".*11ä"r*"Jl*ilti
fr.7:5C, GCSSE'aXOR, hos regeringen överkiagat läns-

ärendet framhåller länsstyrelsen

l,/.

A.Innarps

klagandena i de efter besvärstidens utgång inkomna påminnelserna anfört såsom ytter>-'Vad

I\ /I.

!'röhinds kommun

ende tillsyn

I
lvllsstonsnus

i

ärende angå-

kreatnrsbesätt-

ning.

I nu avgivet yttrande över besvären framhåller länsstyrelsen
t"llååff,r","tyre1sen

i i,:f;"ä:t fff äiil,iffi::,ilj:

kl. 10 MISSIONSGUDSTJÄNST. Missionär Ingrid Johans- i
son från Liberia och Algot Karisson, Måndtag kl. 19.30 Badiodtetionen
I'
>andemas röst>r bjuder på en hela,fton i Equadon Musik från syd- j
amerikå, och bilder rrån Equadors indianstammar och särskilt rra" j
a.ucas, som för fem år sedan ctödatle flera missionärer.
i
Servering av kaffe och låiskedrycker. Välkomna!
Ult_gZ.
Söndag

l

av

i överkraga. de utslaget förordnat, att hälsoI vårdsnämndens beslut icke längre
i skail äga giltighet. och klaganden

r

sen kommit, utan endast anmärker på det i utslaget gjorda uttalåndet om tillsynen över kreatu-

iii;nf"ffut1tj";nfff:tt"1::tir:::
unae.>

I

i strid mot föreskrifter-

skäligt lämna besvären utan bi-

1961 på besvär av Browalt över
beslut av hätsovårdsnämnden i

KINNÄRFS MAI'{{IF'Å"KT{J}R, KENN,&Få,P

följande:

enskilda rätt, prövar länsst;rrelsen

styrelsens utslag den. 1? oktober

t,",?itt.

i

beslutet eljest vilar'på'orättvis
grund eller kränker klagandenas

I

Eesvären avstyrkes.

-20
moderna,
19;75, HtrRRBYXOR, 24;75, IJEIiRTRTK t'-, läng, 4:75,
BLÅRCICK 10:-, OVERATL 21 :-, LAGEROCK 17:50. P"lISf,4R"TIKLAR i GOSS- och HERRJACKOR samt stirkrde yI.I_E_
AR?. för barn och äldre bortslumpas. KLÄt{i{I}iGS'fYGIrlti
I{AI'{DDUI(AF"
TAKANSVÄV m. m.

' Sedan

och avloppsanläggningar eller att

Uh,7e.

Några prisexempet: los,sxJoRToR, flanell

reisen.

styrelsen icke kunna upptagas till
prövning,
Vidkommande målet i övrigt så
enär klagandena icke ådagalagt,
att de beslutade anslutningsavgif-

besökt

aueaindianerna i dJungeln.
Ändernas Röst är både den för-

'Iisdag: köttfärssås, potatis,

RffiALI5Åä$#fl,$

som nedlagts av nuvarande fastig.hetsägare
att överklagade be-

iigare skäl för upphävande av
överklagade beslutet finner läns-

En sam"rna.nkomst
i Kinnarps mi.ssionshus

Persson.

ordnas

det inre av landet flera primitiva fesi den 29 aprit.
folkstammar, bland vilka kristen
Pastor Yngve Johansson avslu-

i

Ttlh- $2.
XrJfi-$2,

150

missionsförsamling
Missionsarbetet i Hong-

verka.
vid Pepparkusten i Äfrika har i nas juniorförsäijning i mars, vår-

fastigheter 2.500 kr. för fastigheter med en iägenhet, 3.000 kr.
för fastigheter med två lägenheter
och 400 kr'. för varje ytterligare
lägenhet, varjämte för lägenheter
överstigande fyra tum och kök
jskulle tillkommå avgift med 100
ytterlig'åre rum.
I kr, för varje
i

fatl.>

Japan

I
I

med- tSningen Ungdomstro. Bland de
Negerrepubliken Liberia möten som planerades kan näm-

Johansson

rum samt beträffande framtida

naila

till Kinnarp

kong 50 kr.
Ds juniorer som uncier sommaVid missionsg:udstjänsten i ren bevistår läger skall få hela
Kinnarps missionshus på söndag lägeravgiften av föreningen, och
kl, 10 kommer missionär Ingrid halva prenumerationsavgiften på

med 100 kr.för varje )rtterligare

terna stå

kr.,

i

I

Det har kunnat ordnas så att
cekså Kinnarp får ett besök avi
>Ardernas röst>, svenskan Son-

missionshus

och kök skulle tillkomma avgift

meddelade utslag

I

'Andernas röst'

lerta förhand-

niorerna,s missionär

kr., Slutarps

avlopp skulle utgöra, betråiffande
befintliga fastigheter 2.000 kr. för
fåstigheter nred en lägenhet, 2.500
kr. för fastigheter med två lägenheter och 300 kr. för varje ytterligare lägenhet, varjämte för 1ägenheter överstigande fyra rum

I sitt nu

till att

Följande anslag beviljades: Ju-

Missionsf örsamlingen.

Vid sammanträcler$äen 23 januari 1961 beslöt kommunalfullmäktige i Frökinds kommun, att anslutningsåvgifterna för vatten och

såsom

son,,utsågs.

lingarna. Till föreningens kassör
valdes Ästa Johansson. Kassan
hå,de omslutit 1.886 kr. med en behållning av 666 kr.

Sönotnerskor

]

UOr5ar

fotbollstränineen torsd.

den 25 jan. kl. 19 i Centralskoilans gymnastiksal.
I

även nybörjare erhåller anstälining.

AB KINNARPS TEXTILINDUSTAI. Tel.

1 Slutarps IF

85.

i

I

i

Slutarps

IF

börjar årets fotbollstränins tors-

;dagen dcn 2b:e kl. 19. Lok;t btir
gymnastiksalen vid Centralskolan
li Kinnarp och ledare blir Lars WiI

I derström, som där'mcd
sin
i fö_rsta bekantskap med sina nya

gör

l aoepter.

rSamuelsson, Jan-Erik Gustavsson,
1Änne-Charl'ott Gustavsson; suppl.

Ärsrnöte met! Slutarps missions-

församling. Zrh-UZ.

Slutarps missionsförsamling var
under torsdagskvällen samlad till
årsmöte i missionshuset, Det inleddes med gemensam sång och
andaktsstund ledd av församling-

ens pastor. Till att leda dagens
förhandlingar valdes församlingens ordförande köpman Nils

lStig Ragrrarsson, Barbro WaIlj gren, Ruth Gustavsson, Tord

Frökind

.
.

lTorstensson, östen"

,

Kinnarps NTO-förening

,

hade

i

söndags år-qmöte

Lennart Eckerlid.

I

Styrelseledamot

i

Kinneveds
Cp-avd. Bengt Nilsson; suppl. ös-

Vinter-

ny-lokalen. Verksamhetsberättel-

:

Andersson,

Frökind

|

.

r.t{r- tL,

l-alnåmnilerna.
Länsstyrelsen har förordnat föi-

jande personer att under åren
1962*1963 vara ordförande resp.

sen liistes upp och av denna ten Andersson; d:o Vårkumla Cpsuppleant för ordförande i valframgår att föreningen under avd. Karl-Erik Eriksson; suppl. nämnderna
för valdistrikten i FröKarlsson;
Bengt
d:o
Kinneveds
Evaldsson. Församlingens kassör 1961 hade nio möten och tre ofkinds kommun, nämligen:
fru Ester Johansson lämnade kas- fentliga förestiillningar. Två stu- SLKF -avd. Inga Wilhelmsson;
Brismene .valdistrikt: handl.
saredogöt'else, varav bi. a. fram- diecirklar och fen: fritidsgrupper suppl. Barbro Abrahamsson; d:o Carl Johansson, Brismene, och
Vårkumla
JoSLKF-avd. Stina
gick, att kassan under året om- var under året i verksamhet.
hemmansäg. Harry Larsson, Skatslutit kr. 7.288 med en behållning Medlemsantalet var vid årsskif- hansson; suppl. Karin Nilsson.
tegården, Brismene.
hommunkretsen:
tet
139.
Ombud
till
Kassabehållninsen
var
av kr. 110.
Karl-Erik Eriksson, Karl-Erik Börstigs vaklistrikt:. hemmansB1and de anslag som beviljades 816 kr.
I tur att avgå ur styrelsen var Andersson, östen Andersson, Hans ä9. Ragnar Aigotsson. HjäImsekan nämnas Åsarps missionsförordföranden
Sven Andersson, vi- Andersson. Ombud till kandidat- red, Börstig, och lantbr. Carl
samling 1.000 kr., Svenska Allice
ordf.
S;ten
Ahikvist, sekr. Sti- nomineringen: Beng't Nilsson, Hoim, Prästbolet, Börstig.
ansrnissionen 100 kr., Västergötna
Johansson,
Bo Daillstrand, Karl-Erik Eriksson,.Bengt Karls- Kinneveds valdistrikt: kommulands missionsförening 25 lr.'r.
nalkassör Hilding Våring, Hassla,
De ledamöter som var i tnr att Elof Johansson, Arare Karlsson son. Programråd: Inge Johansson, Kinnarp, och målare Alian Ahloch
!'rans
Sve.lberg.
Hans
Ändersson,
Ändersson,
Göte
Samtliga
avgå omvaldes, nämligen Folke omvaldes
liksom revisorerna Gö- Gunnel Filipsson, Margareta Jo- qvist, Backåirrg, Slutarp.
Pettersson, Äugusta Abrahåmsran Karlstedt, Stgvard Gustafs- hansson. Det beslöts att till sti- Luttra valdistrikt: riksdagsman
son. Hnlda Bruhn och Gertrud son
och Gustaf Gustafsson,
pendiefonden skall läggas 20 öre Gunnar Larsson, Nolgården,
Sanddn och suppl. blev Ester JoSköttning, F a.lköping, och hem:
Årsrnötet
beslöt
enhälligt
pr medlem.
att
hansson,
mansäg, Karl Andersson, Knagrledlemsavgifterna
skall
höjas
Avdelningen
firar
detta
år
sitt
Församlingsföreståndare blev från fem till tio kronof. Man
be-, 3O-årsju.bileum och styrelsen ut- gegården, Luttra., F alköping.
Yngve Johansson med Folke Pet- slöt vidare
Vårkumla valdistrikt: iantbr.
att
en
dans-.
arrang'era
'Werner Granlund, Billsholmen,
tersson som vice församlingsföre- kurs med start i februari. Under. sågs att sköta förberedelserna.
Efter
förhandlingama
samlades
stånd.are.
våren kornrner
hållas en sy- medlemmarna kring kaffebordet. Vårkumla, Vartofta. och lantbr.
Titl söndagsskolans förestånda- auktion. Mötenaatl.
Bengt Vård€n, Nolgården, Vårskall
i fortsättre bmvaldes tr'olke Pettersson och ningen hållas på torsdagar.
kumla. Vartofta.
.Asta Johansson som vice före'
l

r

ståndare. övriga lärare är Marga-

Kinneveds SLU-avd.
har hållit årsmöte i förehinEsloka-

reta Augustsson och Evelina An-.
dersson. Augusta Abrahamsson,
som under många år nedlagt ett

ien, Slutarp, under ledning av
ordf. Hans Ändersson. Av årsberättelsen framgick att avd. under
det gångna året har haft 8 pro-

uppskattat och välsignelsebringande arbete

Ingemar Ung
klar för IFK

i

söndag'sskolan undanbad sig återval som ordin&rie

t-ilt- bL'

t

I

|

I

Ingemar Ung

I

I

be-llson'

ll

nu

i

IF'I(.

Ingemer Ung, f.rt. fomten

och Slutarp. har i dagarca skri-

vit på för IFI{ Falköping. Eng
har varit en a,v Slutarps nyttigaste spelare unde* de tre sisövorgång

i

WiksiröÄ .Å tatare och 4n! llvårkumla, Solvig Andersson,
,heleons daE med pastorn o"n llKinnarP, samt Kurt Filipsson, Bo
och Lars Arvidsson,
,rixJdagsman*nen Einär Rimmer_
llLaltrand
Ledare till oreanisarions- l.
talare.
som
llsJit?"!:
ifors
Iitill.r**"rr*
Barnmötesveckan skåll ordnas llrådet Sture .Andersson. Distrikts- i
med Kinnarps mis- llombud: Ruth Gustavsson' Barbro l'
I wallgren, Kurt Filipsson; suPPl. lr
sionsförsamling.
I

I
I

11
,

Aktuella måndagskvällar blir I I,nSvar Johansson' Ann-Charlott l'
det under oktober mänad med-ta_ | Gustavsson. Hans Andersson. lr
Kurt i,
lare från olika. samfun6 såsom I Kretsomtrud: Bo Dahlstrand,
pastor David olsson med fru, r.y"- lilaUtqsglL Bo Börjesson' Jq"-L
koherde Edvardsson, Floby, pastor Arne Karlsson. Faiköping,
,och Sara och Helge Josefsson,lsamlingens tack för troget arbetel
lSandhem.
lsom de olika medlemmarna utfört I
|

-

ta åren och rlårdiir

,

byggd

Berättelsen onr hur vägen till

1

Beträffande verksamheten

En av bildserierna var

stam"

I

slutades om vissa möten. tf and li Informationsledare: östen An- I
vilka kan nämnas: offerdagar l5"lldersson' Gruppledare: Kurt--Jo-l
bvssnadskassan I den S" anrifllhansson, Västarp, Roland Her-1,
Karl-Gustav
mä pro"t"n Adolf Kloo som ta- llT.":":"i' Naglarp'
Bertilsson' l,
Karl-Arne
Axtorp,
pinsstdasen
med rekior stie llAhl'
Iare.

oförgätlig stund.

tili samtliga Ecuadors sjutton indianstammar och att det nu fanns
en eller flela kristna i varje

I

I

Andernas Röst, Ecuador. biev en

mar och tnngomål och folk och
folkslag>> och ville visa, hur budskapet om Jesus Kristus nu nått

I

I

Måndagskvällen tillsåmmans

med radiomissionär Sonja Persson från radiostationen IIC.IB,

på bibelordet >Du har blivit slaktad. och med ditt blod har du åt
Gud köpt människor av alla stam-

tokollförda möten, varav en ung-

lärarinna.
Till juniorföreningens ordföran- fJdomsträff' en familjefest samt 2 lr
tle omvaldes tr'olke Fettersson och I kamratmöten.
övriga ledare är dsta Johansson, I Ayd' har anordnat 12 tävlingar' I
Äugusta Abrahamsson och Yngve I en )<urs, en studieresa samt en
Johansson. Syföreninger roreiås I s,tudiecirkel med sammantagt 360 lJ
i likhet med föregåenåe år av Es- i deltagare'..Medlemsantalet har un- ll
ter Johansson och Lydia Sand6n. I d:I i'"tl ökat med 9 och utgjorde lJ
rvar Gustavsson och Justus orr- | vid årets slut 128'
dersson valdes att revidera räken- I Till styrelse ffu 7962 valdes:
skaperna. Sammankallande i fest- I 9"df: Ber'nt Bertilsson' v' ordf'
kommitt6n är också detta år eu- I Bo Börjesson, sekr. Gunnel Filipsgusta Ablahamsson. Följande o."- ll:o"' ..\/'-:ukt' Barbro wallsren'
bud valdes; titl Svenskä allians-llkassör K-arl-Erik Eriksson' bitr'l
missionens årskonferens Evilinallkassör Sture Andersson; suppl':
Andersson, Västergötlands Mis- llSuri .Filipsson, Kjeli Johansson'
sionsförenings årsmöte Augusta jjKarl-Arne Bertilsson. Revisorer:
Abrahamsson, västgöta-al;trit<- llstis K^arlsson' Allan Thor; suppi'
tets årsmöte Folke Pettersson. llJoha Samuelsson' östen Anders- l

l{innarps missionshus.

till IFl{

fråiåsås häns

rned gläd.le

detta läg€r. Utöver f,otirollsspel i Kaillråte{Yrm skall han
också ha hand om tråningen

av föreningens lolande juniorer och po,lklagsspeiare, Illng
börjaile sin fotbollsbana i fornten och det var oekså undcr
Tomtentiden som han erbjöals
spel

i

Norrbys arlr.venskå lag.

Ifan provspelade i Borås, men
backade ur i sista stuntl. Efter

ytterligars spel i Tomten bytto

han så småningom till SIutarpsdräkt och nu blir d€t ålltså
IFK som får dra nytta av ha.ns
kunnande.

den sista stammen, aucas, öppnades. var en fascinerande skildring,
som g'avs i ord, biid och ljud. Radiostationen sänder svenska progr'am varje kväll utom måndagar.
På söndag samlas söndagsskola"rr i vanlig tid, UV-kåren har
möte på tisdag och juniorerna studiemöte på onsdag kväli,

Frökind
Ifundägare
som ännu ej inbetalt stadga
hund.skatt, 20 kr. per hund,
erinras om skyldigheten a'ut före januari månacls utgång erlägga hundskatt. Beloppet insätites, med angivande av hundens na.mn, fälg, ras och ålder
å baksidan av taiongen, å post-

I

girokonto 727437, Frökinds
Kommunalkassa, Kinnarp.

I
I

Kommunalk&ssören.

l

I

tält- och li de olika verksamhetsg""rru"rru.
I Vidare diskuterades
med Kinnlseriemöten tillsammans
lÅrsmötet avslutades med sång |
missionsförsamling.-.I:r"1T-loch bön. I en paus i förhandting_1,
larps
llingens ordförande framförde för-'a1n4 serverades kaffe.
I

.

1

li

Ylt'62'

Ryktet betydligt överdrivet
om nedläeening av tågtrafåken
på linjen Falköping ilanderyd
Utredning
|

,t

Stotionshrrs an sc lange. . , .

I

SROIT SKE
t.
om trnlen

Ett rykto löper i ilessa da.
ger utefter järnvägslinjen
Falköping
- Ulricehamn
Tranomo-Lancleryd.
Ryktet,
som har satts igång av -n Göteborgstidning, berättar att

Iinjen skall läggas neil. SJilistriktet i Göteborg startar i
dagarna on utredning om banans förutsättningar, och ilett* innebär i praktiken att en

noilläggning kommer

att

ske,

heter det Så farligt är det
ilock inte. Än finns det ingen
anleilning för kommunorna
utefter linjen att råka i panik,
framhåller en av utredningsmännen, trafikinspektör'T.
itr o h an n e s s o n i Göteborg
för FT.

En undersökning betyder inte
att en järavägslinje skall täggas ned, framhåller hr Johannesson. Det har visserligen varit så
hittills, men det beror på att vi
har börjat från botten. Vi har undersökt de allra svagaste bandelama
- linjer om vilka man redan på förhand kunnat säga att

de måste läggas ned. Undersök-

ningen har endast haft till ändamål att bevisa detta. Nu har vi
emellertid kommit fram till linjer
där en undersökning verkligen be-

för att klargöra framtidsförutsättningartra, Det är alltså inte
alls säkert att den nu aktuella
linjen läggs ned. Det är också en
hövs

Slutarps stationshus. Ännu så länge får det liksom de andra st ationshusen utmed linjen Falköping-Landeryd stå kvar. En utrednlng skall visserligen starta om gamla HNJ-banans framtida
öde, men däremot är-inte å priori sagt att järnvägstrafiken, ens i någon omfattning, skall läggas
ned. Utredningen och övriga faktorer blir avgörande,
P.å_- linien finns -mdga- sffisäffi
persontrafiken IaI tillräckliSt högröstat är det
I fråga
- vi bevis förom
häIlen s.om inte ligge; vid någon har
att äet inte är så, ,inte,alls otrcligt.att statsma-kterstörre väg. Dessa måste man tån- säger hr Johannesson. När trafik- 11t.,{.oT*""_ underfund med att
ka på. Man kan inte isolera dem unäerlaget började försämras för lFal}öqing-T,ånderyd är en iinje
utan vidare. Postgången är också drygt tio år seåan försökte vi sät- lni€.l liktigt hyggliga framtidsuten sglr som man måste ta håinsyn ta in fler tåg för att möta trafikti.l! {ar har Poststyrelsen mycket bortfallet. Oetta fr5atpte emeller- lslKter.
l-

att Siiga till om.

_

Dernedriiggning

tid inte.

tii,n&bar

Passagirarfrekvensen

t;;Tf"å*:'-#*äX",få'"ränfi Siq lråinlngsmal0her

:u"?ä#fiä:Jf-il;å 'l?ä X'1,#: ilåä,T,1lt",,,lT3lTllåu"""1,,;',2; 7[2"]ör $lutorps A-slva
som hittiils så är det dock inte bilar. Kanske måste man ta bilen
rF har eått tgfltrg
börJar i dagarna. Den är planerad ails säkert
täggs tiu stationen. Då ligger det nära *dstutarps
fottrollstrånlngen
"tt
"u-l""rik
ned,
framhåller hr Johannesson till hands att bila hela sträekar,
till brrdgetår.et 1982-63 ocn Aom'rch i tors'
mef sannolikt att sättas igång ti- vidare, Det kan tänkas att en- till >>stan>> eller till grannsamhäI- 6a89 1ke{de-{en-förstasarnllngdigast i höst. Når ärendet sedan dast persontrafiken dras in medan let. på kortare sträckor är bilen en i centralskolans glmnastikkommer att vara färdigbehancllat
godstrafiken fär vara kvar, Det överiägsen tåget liksom flyget är sor'
är svårt att säga, men det är inte
Ett tjugotal spelare hade mött
är också möjligt att även person- det på cle längsta sträckorna.
troligt att det bti reger.lngsbeslut trafiken får- vära kvar på vissa När. det gälter. komforten .i tå- upp till denna första kontakt med
om saken tidigare åin 1 januari delar medan den låggs ned på gen säger hr Johannesson att en tränaren Lars Widerström, vilken
1964.
andra, eller att all tiäfit fenaUs upprustning pågår, men att man vid omkring en timmås träningspå vissa delar medan vissa delar givetvis inte i första hand har satt pass gick igenom det progaam,
läggs ned helt. Skulle det gå sg in den nya tnaterielen på de små som kommer att anvåndas vid
faktorer avgör
-Vad ärMånga
illa att all trafik på hela fisnan giesbygdsbanorna. Det är iu vik- inomhustriiningen,
det som avgör om injen
åker
läggs ned är det troiigt att spå- Ligar"e atf långresenärerna
skall läggas ned eller ej ? Det är
träningSmatchProgråmmet för träningsmatchDelivan]t, "
ganska säkert att undersökningEn
ret rivs upp. underhbri.r"å.iåä.
Underhåliskostna. bJkvämt.
erna har i dagarna blivit fastderna är alitJör
kommer att visa att trafikundlralitföf stora för att man
man j
Än Jinns det.hopp .. :lili^:*i:lut€nligtJöljande:
skall kunna tänka sig att ter,atta -.
laget är svagt och att linJen går
r'opp orn att 1i{1 3t^T::t?Gr!'-borta
;i" rin"* aui
med förlust. Men det är svårt ätt
ii"Jå"-.äi"-r;;;ä;;""öä. "'*'* || järnvässlinien
"irruÄ
18i3 Vara SK borta
FalköpinÄ-LandeI
säga om detta underskott är stort
rt{' borta
t)or
2?19 V3lto.rls
Valtorps IF
trvär. För 6sf[s
Aetta zöl3
släll få vara kvar.
ryd skall
]trur
lfur sköter SJ servicen? |lryA
eller litet, och det är i viss mån
(Grolanda)
DM
1/4
på
godstrafiken
täiar
att
lt.
a.
Det har sagts att å""
en avgörande sak. En annan vikI
ttg faktor är om det går att ord- iärnvågslinje'i titso-- "f.i""iiå
;å;;;
-bäil I vissa platser-faktGkt ökade under 1614
Y?11.f-r{*"11
i femtiotatet. Om sedan den nybil- ":41 Vedums ÄIS borta
na . ersettnlngstrafik till rimlig änOra tinl'ei', skulle bärå .iS
23/4
Falköpings BK borta
Anti-nedläggnings-ko:;rmitkostnad. Visar det sig att ersätt-re om SJ skötte den flgjfi"-o"i oaae
protestem. 4a
fl.
tdn
Ulricehamn 1q,
Ul499ira44
i
iämna"de bättre service i form av I !6n
ningstrafiken blir alltför kostsam
!ryLeslq
i!
!
:: j?: qå få1 järnvä^Ben vara kvar. !3!!arq trafik m, 4,
överdrift att säga att utredningen

1

I

I
|
I
I

I

.*ffi

SLA T ARP

REAM

å MöNAR,PS EGruNDolI, SLUTAISP (ca 10 km' fr' Falköping)'
godsåg'
LöRDAGEN
-i:""**iL DEN 10 F'EBRUARI 1962 kl' 1 em' Iåter

g:enom offentlig och frivillig alkti,T-rgrsälja sina
ää""""u"de i'rima maskiaei och redskap enl'-nedan:
ny
skick' ej mycket körd'
i prima *r.i"r',i-"t t"otrt.nr BM G0
350 in"i*"
i1;ffårä"":'
:lI'-*31,9'
"i.*f:*-t \:Tl' slaghack'
1 st. traktor Mc cormiåk nCn a, tg5+-års^node11'
1960' såmaskin' Mc
iå*p, 1960, Rotavator (jordfräs)
-150-0-^
striingläggare' ryr-c
1960,
frölå<la,
åed
hydr.
rg
c;;;äi."
"mvniu.
pick up töspr9;1, {tc.cormick F' 5-e1'
ö;;äi;;: ;: tii;-ir60.
isei, t*i""gt, auiom. nä cotål"to, 1961-, Sylvis gödn'-spridare'
iattn*ru"r, iSå0, in[* Culioehs röjningsaggregat, e]. slip- o. smär-

n.

iltÄNDAG, TISDAG och ONSDAG till oerhört neilsatta priser:
* BlåLAKANSVÄV 140 cm., blekt o. obldkt. - lianddukar'
DamtoffGummistövlar'
Herrskor.
Skjortor.
kläder.
- varor'
- Balatumnattor
samt div' anclra
ior. - Linoleum och

-

$turLiistireauktion

ffi

SAMUELSSO]TS

gelaggregat m. m'

Dieseltråk'
För annans råi,kniag försåilies sarntitligt: Harvester
t' renot""] äo*-rrt"", typ oio-1 cp{ utrustad-,T,"-1-tlupt"ktslvf
såningsma'skin' 31
verad, bra däcku*uscning, i "t'. Ilqu":l:l:
1 st' Oliver
släpbillars, 3,6 mtr, trakt]'utrustad, i pnma-skick'
ii e,' zo ;i,-;;'kd"itdn, st'. Harvesters stallgödIrarvesters direktiåilir?ioår",-s-125,' 38 iri, äirerrturiw'å, 1 st'
med
6-iots,
summihjul runt
z-lr,
ivp
s.
'i
åii"ä"1iäxt""[i"åu"".

I

Till den $toro t|tfii rsäliningenl
fått
hem
kt' 9-16' har vi
utsökt
i
2:a
sort'
ett hindratal NYLONROCKAR
kvalit6, ej genomskinliga, pris enclast kr' 29:50' Ett
tillfälle såm t<anske aldrig återkommer' Städrockar
i bomull från I kr. Damtrosor från 1:50' Dambenkläder frän 2 kr. Damunderklänningar i nylon från
5 kr. NatUinne i nylon från 10 kr' Träningsoveraller för barn från 9:75. Barnunderkläder, stor sorlu"i"g, unclerkläder för herrar, kraftig kvalit6' prist Herrpyjamas kr. 9:?5' Yllevaror, koftor'i
"".*lp"f
oeh barn finnes
:"*pi'r", "po"tt"åio", herr, damSkidbvxor,
kraftig
till fant4sipris'
iixriä
kr'
fiick
""*Jting
o'
Goss
Luufita, herr o--ch dam kr.'25:-'

lördagen tlen 3 februari

15:-,

-p-tl4' *ii"k' t st' traktorplog'
om sarnt med karvsaäiui", töihycraut''
dito överums Sesam'
åu"""ä* s"t*å J,", z si. iz'; ,
pinn'
.kultivator' 15
2-C, 2-sk. 12", nogseraå,' i r'iu sHöt, r st-'
skick' 1 st' l-rq'lmrivq;
bogserad, 1 st. hövänata.L, Vtt"A' i prirna
traktor' 1 st'
;.":kå;ä;il;k*, r tt. iåthtåt, pasian<le Fordson
Ilarvester' 12 tum'
slåtterskära, rra"ve*.teri, ä-rotu'' rrv-a"t.Uog'

ä-riiatii, iJtriksharv, 32 tallrilrar,

hallatrarv"
kände' säkre köpare mot
oss
åv
tåmnas
kredit
månaders
Sex
Övriga villkor vid auktionens

"i';*iil-ä;;aeret*råinåiråu'
3.A.

Aä8 H RT

jackor från 15 kr.' m. m'

HOYRÄITS'IOTAFIg

#f#qåffå ffsgåsry, g
F'ÄLKöPING

Rossbackens
ut till AiB NO*pISKA INDUSTA'ILAGBET'
t'ill kt' 16'
öppet
har
Vi
OBS!
sig'
ttet
lönar
.iåu, på lörtlag -

Res

Tel. 50.

i

äilä;ld;td

I

11675
Tel. 0515/11375, 114?5, 109?5' Bostadstel' 0515/11088'

liinnarps skolgfr.rden i Kinnårp arifalteras,
F:rökinds skolstyrelse har hållit
rnisiionshus
KINNARPS
Söndagens samling i Kinnar-ps,sammanträde. Från sammanträde
n-rissionshus blir en familjl{fo!; *gd skaraborgsstädemas skolMISSIONSTIUS
tiänst kl. 10. Vid denna quctst:lanst t'
och länsavdelninsen a'r
trtir clet medverka,n rtåä"lii"Tä ikommittd
förbund före'
Familjeguds'
Söndag kl. 10
--ri-årrsso" llandskommuneralås
UV-kår och sönt1ags.k;it.'-Ä;;junior'
atgät
från
J.s.skir'åi'.
llvleclverkan
tjänst.
i 118- :öTYq, ll]1, :1"11:::::::: ha.
yrkesskoior. Kostnaden ;::
Fa.milje,gualstjänsti

Årsmöte i KinnarPs mlssionshus.
Kinnarps SAM-församling -hår
haft årsmöte. Regelbundet ungdomsarbete bedrives i juniorför'
ening, UV-kår och söndagsskola.
Dessutom har hållits två speciella

mötesserier
kor-

för Pojkar och fiic-

Under året har ganska mångå
offentliga möten av olika siag varit. anordnade, Åtskilliga missionä-

rer har besökt missionshuset oeh
talat om missionen bland dq.fär-

äåiäit"rrriiä; I iaiers
UV-kår och söndagsskola, gi- ffi å$å?:,ä'irr"
eler
kr'' per
ycr E:sr
sång Ilde
ur1 r'vvv
1'o00 Ar
med öalö
föreslagits till
de roresragiLs
cleltar me{:l
Cietf,ar
Äsarp
Äsarp
i"an
från
na
nå
och
ÄsarP
tarrflickorna från
och musik. Iltiämnade sparbössor ioch år, Av detta belopg skal
Algot Karisson. Tillfälle attr till missionen insamias vid guds- lko-*utr"trta tillskjuta hälften.
för skol
lämna missionssParbössa. KYrk- tjänsten
":1 T-t:ti-9,1-3i*:.lll;i lreroppet insår ersättnirrg
kaffe. VÄLKOMNA!

gade folken.

!'örsamlingsmöten med natt-

vardsfirande har hållits i det närmaste varje månad, då oekså månadsoffer för församling:ens verksamhet uppburits,
I församlingens olika verksamhetskassor har under året influtit
6.757 kr, i form av månadsoffer,
koliekter, missionsförsäljningar

och gåvor av olika slag. Äv den
nämnda summan utgör 1.460 kr.
den insamling till Kongohjälpen,

vilken sick i församlingens regi'
Till Svenska Alliansmissionens
yttre och inre mission har lämnats 1.800 kr. Något har också

7k-r1, li,.J;.i"1';ii,lTl,*J"'i'.å.il11'ffJ'*'i:Flf

SLI.}TARPS
MISSIONSHUS
Söndag

kl.

förut. Nu närrnast kommer

På

söndag förmiddag en familjegudstjänst, då också sParbössorna för
missionen kan lämnas. l/Z-tl.

I_

I HEEBftfitsf$S !T
Peninatt"" ÄRSI{öTE På NYa
jan' kl'
l='io"atet, månd. den 29

lrs.ao.

'

StYrelsen'

imÄliliqF
qmäktige.

i Sxotstyrelsen godkände de

a

orcif." v. ordf. och rektor förda av
Ital-sförirandiingarna med Svensk

I

15.00 SParbösse'

tömning. Förbundssekr. Karlblz-t*'
Erik Andersson talar" och sjun- I rriot.r'.d" pestora,t

kommnnalarbetarförbunclet angå
i Börsti
meddela
Av
medvelrektor
ilöneförmåner.
På
kyndelsmässodagen
1
kar i r{inneveds kyrka vid guds- i de tjänstledigheter och gjorda v:

ger.

VÄLKOMNAl

"

Slutarps IF

kunnat sändas till andra missions- håiler årsmöt,e fredagen den I
orsanisationer.
Församiingen vill fortsätta sitt febr. kl. 19.30.
arbete efter samma riktlinjer som

iir",'å*""t*l,n:*;

rstyrka överenskommelsen hos full

Lokal: Mobergs Kaf6.
ÄrendenI En1. stadgarna'

tjänsten

och lkariatsförordnande godkändes a

-

-Hå'äXl1ä?"*'ffi:äffää?å:
a
slutorps söndogsmotch in- li xittnrtt- samtidigt föreslås
tiir rirmt

--

I{innarP klarade av SLU Frigg
med 9i sedan Kjell Johansson
nrickat in fcm rnålbollar för Kinn-

ie Eriitsson blev skyttebäst i sJ'
iaeet med fyra måI. Roland Nilst niott olan hittade rätt två

Jenrle skolvaktmästarens

barnkören rned hymner och r'äxel- I styrelsen. Skolreseanslag bevilje
sånger. I Börstigs kyrka anord- 1des elevema i sjunde klassen me
na.s, traditibresenligt ljusrnässa i25 kr. per elev samt till ledare I
med ljuståg av söndagsskolans lkr. Åt firrnan Kinnarps Byggnadl
barn och konfirmanderna. I sarn- | snickeri uppdrogs att tiliverka e'
bancl härmed iavigs fyra stolor i imaterielskåp att' placeras i fö:
kyrkans liturgiska färger skänk- jbinaebekorricioren för en kostna
ta av kyrka.ns ungdorn och tilh'er- jav 1.6?6 kr., vartili kommer 246:i
katie av firrnan Pro Ecclesia., Mal- lkr. för uppmonteringen.
mö.
i Skolstyrelsen beslutade föres

Styrelsen.

ärpstaget. Kommunals andralag
seä'raAä något överraskande mot
Ai'kivator med 5-3 och SJ-tv&an
enkel uPpgift mot Riditäå"
skolan.""12-4 blev resultatet' Bos-

kl. 16 kyrkokören

I

srälid men tisdqgsspel i:ff:*"1;verlåinuas

morlFK

toft-bl'li-

li

En

:l-rlr
,"YiL11nä,lf:låå'fåå"å.fu",'?t;
mot Timrnele kommer ej att ll
dae
planförhåilangrund
på
av
i'...
spölas

ungsugga
LrrrSeeÖÖ*

grisnings

blir aå'i"iiläää"- 1lhålsokontrollerad'
r stäIlet
*-+^h
rpr< Falköping
n'alkönin-fi elljus
äir-i". llomkr.
li omrr' den 24 mars, till salu'
mot lFK
match h^t
Ii
tet' 20 KinnarP'
il tTral
kl. 19'
clena.

l.

Frökinds kommun

Utredning om
samlingslokal
Fr'öl<inds kommrtnahrämnd har
[ållit sammantr'äde. Nämnden

att ytira sig över inlämnat
förslag till organisationsnlan för'l
civilför'svaret, enligt vilket Fr:ökincls i<ommun tillcietats Falkö-

j

i

pingsomr'ådet. f'ör'slaget tillstyrl<-

tes. Likaså tillstyrkes hos fu1l-

mäkLige för'eslaget avtal

|
I

I

l

nred

I

länets yrkesskolor. Det beslutades

I

r

!

'

att Luttra skoia skall hembjndas

lill Luttra bygdegårclsför'ening.
Åt arbetsstyreisen för vatten
och avlopp uppdrogs att inl<ontma med försiag till refllemente
:ch :rvgifter. Byggnadsnämnden

o'ez'

ALI,MÄN SKÄNEilAff .DSUIIODS Sö(N{NG
Frökirids kommun under tiden 7+-ZZ feLruari 1g62
kl. 13-16 och kl. 17.30-19.30 på nedan angivna platser:
Luttra, Skolan, önstl. 14 februari; Börstig,, Brismene, Kyrkskola4 i Börstig, torsdag 15 och fredagen den 16 februari; Kinneved, Vårkumla, Folkskolan Kinnarp, månd. 19 t.o.m. torsd. 22
febr. ev. även fred. 23 febmari.
äBer rurn

hade

Frökind

:

i

Kyndelsmöss lirad

i Kinneved-Börst"g
Kyndelsmässodagen firades i
Kinneveds pastorat med ljusmäs-

sa

>Hell morg'onstjär'na> sjöngs som
växelsång mellan församling oeh
I kör, vilken sjöng koralen i V. Söderholms sättning. Efter predikan
av kyrkoherde Andersson över af-

ölförsäljntngen.

j

i

tonsår.rgstexten med ämnet >Att
.se Gud i Jesus Kristus>> följde
psalm 242 i Albert Runbäcl<s ar-

j

|

raktmästarna vaides riksdagsma-n
Gtmnar Larsson,

Till utredningsmän för
cm en samlingslokal för

fr'ågan

Kinne-

veds försarnling utsågs Sven An-

lerssorr, sammanhallande, Gunnar Larsson, Evert Sanddn, Elof

Elof Rehn. Försök
rkulle åv iolialiseringsnämnden
göras att, möjligen med länsarbetsnämndens medverkan, få
Kyrkskolan i Börstig borthyrd för'
lämplig industri. ldtt förslag fr'ån
skolstyrelsen att under komm4nle sommar få asfaltera skolgårJohansson och

len

i Kinnarp tillstyrkes hos full-

,blockflöjter medverkade. Efter

Revisorer: Kurt Johansson, EEion
Martinisson. Fotb,ollssektionen: Slutarps misslonshus.
På söndagens eftermiddag var
fvar Gustavsson, Ällan Johansson, Stig-Åke Brodd och Pal Seid- en offerhögtid för Svenska Alli-

ier. Materialförvaltare Sven Larssrm. Ifngdomssektion Marthel Jo-

ansmissionen anordnad

i

,altartjänst avslutades den högtidliga gudstjänsten med psalm 63:
14, 15 med det därtill anknytande
>>Av himlens höjd> av

postludiet

Slutarps

Vid
kade och sjöng förbundssekr. ning. Kollekten till Skara stifts
hansson. Bo lvar:sson.
Styreise' och revisiorrsberättel- Karl-Erik Andersson. Sekr. Än- arbetsfond uppgick till i15 kr.
f-er föredrogs och godkiindes. dersson taiade med ledn. av Ps. 46.
I Börsti gs kyrka firades på
Blrltrd de viktigasts fråSorna var om Ändens ström som medför rökvällen
traditionsenligt ljusmässa.
relse,
rening,
kraft,
vederkvickeltränzire
under
fraqån om
1962.
I gudstjänstens början invigde
Tr'änare blev Pal Seidler. Åsarps se och glädje.
Off erinsamlingen inbringade 355 kyrkoherde Ändersson värdefulla
itr får hyra fotbollspla.n under
lfi62. Föreningens medlemsantal kr. Även här förekom en ökning textilier, nämligen stolor i kyrmot förra årets insamling.
var vicl årsskiftet 110.
kans fyra liturgiska färget,
rl?:lcL..,
skänkta av Kyrkans ungCom och
Andliga sånger i Ifinnarps
tillverkade av Pro Ecclesia,

Kinnevedshingst belön ur""-o'
vid premieringen i Skara
Vårpremieringen åv uhghingstar i lilnet äger rum i Skara
den 26 och 27 febn;ari. Det deltagande fältet väntas bli av hög
kvalit6, enligt husdjurskonsulent Orwar Fredricson vid hushållningssäilskapet. Han har
vid de pågåend€ körproven.

sett en del av treårshingstarna

Bland de 29 hirtgstar $om an- priser för en frarfistående hingst
till visning i år iir följan- och ett framstående sto att över-

mälts

liirnnas.
Hilgstpriset 1961 går till KinSven-Inge
nevedshingsten Bosco, f. 1948.
Svensson. Eskhult. Habo.
Ärdenner: Evodon, äg. Ärlders Han har visat en mycket god
Ändersson, Håggums PrtistgÄrd, nedärvnlng och belönades i fjol
Stenstorp, Ursin, ä9, Bröderna med vårdebokstaven Ä. Ägare är
de:

Russ: Stolt, ä9.

Dahlgren, öjevalla, Vartofta, Kinneveds
Partist, äg.

Alf

m.

fI.

socknars hingst-

.Ioha$sson, Tom- förening.

Stoprlset tiilfaller Toressa,
derna Källeskog, Källegården, ägare John Karlsson, AssarsgårVartofta, Utrillo, samma, ägare. clen, Vara. Toressa är så gammal
som 2L år, född på Faleberg
1941. Hon har bl.a. lämnat tre
KinnevodF-Bosco
ten, Stenstorp, Ultimer, äg. Brö-

Vid

,rangehang där även barnkör med

.stensson och Ma.rthel Johansson.

missionshus,

högtiden predi- W.. Åhl6n som fulltonig avslut-

missionshus

mäktige.

fråmst 1901
premieringarna

i

godkånda hingstår.

Skara

kommer länets håi^stavelsföfenlngs

0[z--bz-

Kinrnarp
Kantor Inga Nolin siunger

Andliga såmger
i missionshuset onsdag kl. 19.30

och

Personliga kallelser tillställes envar. Följ NOGGRANT de på barnkören. Ordningen för gudstjänsten följde den i Mässbok II
kallelsekorten utsatta tiderna! Möt upp mangrant!
upptagna. Sålunda sjöng liturg
GIöm ej medtaga kallelsekortet !
och kör växelvis Psalt. 95: L-7.
Gudstjänsten inleddes rried hymSkärmbildskommitt6n.
nen >TilI oss i en behagtig tid>
av J. S. Bach. Predikstolspsalnlen

Ärsmöfe med Kinnorps lF
Pensionatsinnehavarinnan fnga
Nielsen i Kinnarp besvärar sig
I{innarps
fF
hållit
hår
årsmöte
hacle begärt extra anslag på 950
i Nya, Pensionatet under ordfö- hos regeringen över att länsstykr. för upprättande av kartor, r'il- r-arrdesl<ap av Gösta Gustavsson. relsen återkallat hennes tillstånd
ket tiltstyrkes hos fullmäktige. Följande val förrättades. Styrel- till avhämtningsförsäIjning av ö1.
Iitl onbild att med Svenska kom- j: sr:: Gösta Gusta:fsson ordf., Kjell Hon hemställer att kmt skall ändmunalarbetarförbundet träffa av- Johansson vice ordf., Karl-Gustaf ra detta beslut och låta henne betai i vissa pensionsfrågor för skol- Johansson sekr. Suppl. Åke Tor- hålla f örsäljningstillståndet.
l

i Kinneveds kyrka under

medverkan av_ kyrkokören

Pfis€rna utg:örs

av

silverföre-

rnål värda resp. 650 och 300 kr.

Malmö.

Stolorna frambars av GulKantorn och sångerskan Inga lan Westerdahl
och Lennart GusNolin besöker på onsdag Kinnarp.
I samband med detta besök an- tafsson, och invigningen skedde
ordnas en sångstund i missions- under anknytning till Jesu ord
huset, då fru Nolin på för många >?agen på eder mitt ok, och lären
välkänt sätt framför. ett antal and- av mig>) (Matt. 11: 29). I sin pre-

liga

dikan över aftonsångstexten
knöt kyrkoherden därefter titt

sånger.

andet

Kyndelsmiissodagens familjeguds- | på stolorna broderade Kristusmo_
i Kinnarps missionshus nogrammet IHS, vars innebörd
!!änslt
Kyndelsmässodagen är..offerdag esånttisen är Jesus men
I
som un_
med sparbössetömning
ji.::;

loär. tiåZr"". topp uttytts på flera
ka Alliansmissionen, so*'
omfattande mtssionsarnåi.'i*ir"__ Isätt: 1) Iesus Hominum Salvator
landet, Sydafrika, fndien, Japan, l: Jesus, människornas !'rälsare.
I{ongkong och Nya Guinea. Sedan l2) fesum Habemus Socium : Vi
förra året hjälper också SAM till t ha Jesus som vår föijeslagare, 3)
med underhåll av missionärer i lln Hoc Signo (vinces) : I detta
Thailand och Syd-Rhodesia.
skall du segra.
I såmband med offerdagen hölls tecken
Efter predikan följde barnens

familjegudstjänst i Kinnarps missionshus. Gudstjänsten inleddes
med sång, bibelläsning och bön.
Innan missionsoffret insamlades,
framställde några pojkar och flic-

ljuståg. 19 söndagsskolebarn och
konfirmander deltog. Sedan de

tända ljusen burits fram tilt attarringen och barnen läst valda lcibelord och psalmtexter, som alla
handlade om >>Världens ljus>,
p.lacerade pastor Anders Svenning'sen ljusen på altaret och taiade därefter innertigt till barnen

kor Jesu missionsbefallning i ord
och bild på en flanelltavla. En dia-

log, som ville visa de svartås belägenhet då de >behandlås> av
medicinmän eller trollkarlar, gav
också ram åt offerinsamlingen för

och församiingen. Kollekt

missionen.

upp-

Söndagsskolsekr. Algot Karls- bars till Skaya stifts arbetsfond
son talade över en av dasens sön- och inbringade 52 kr.
dagsskoltexter och gitarrflickorna Den rika gudstjänsten i Börsfrån Åsarp Cqy en särsk_ild lyft- Itigs ljusstrålande tempel avsiu_
ning åt gudstjänsten med vacker itaaes med att kantor Eu,y Hanssång och musik.
lson spelade e4 org.elvariation av

..Y##å,äffff Tåiåf,..X"r.ffi

:

I

b.

e"'"1är."ae över koralen

gen steg summan till 385 kronor. imorgonstiärna' mild och
Då flerå av de förra året utlämI nade sparbössorna ännu inte inLkommit, beräknas summan stiga.
|
I

I'
I

>>Hen

ren>>.

1

|

j

I
|

I
I
i

j
]
I

t,
I

ti[tfätIet!

Fassa
--

|(realur$-'0ch Ltistireauktion

SISTA UTFöRSÄLJNINGEN för vintersiisongen
lördagen den 10/2 kl 9-16. Vi har åter lyckats få
\em ett mindre parti nylonrockar i utsökt kvalit6
(OBS! sista partiet 2-sortering). Bomullsrockar finnes från 9:*. Dambenkläder f.rän 2 kr. Damtrosor
1:50. Damunderklänning'i nylon från 5 kr. Nattlinne i nylon o. bomull 10 kr. Barnunclerkläder stor
sortering. Underkläder för herrar, kraftig kvalit6.
Herrtröja o. herrkalsong i äkta Macko, pris tillsam-

komrner att hållas tisilagen ilen 20 febr. 1962 kl. 11.00
hos Bröelerna Nilsson, Storegårtlen, Slutarp, som då på
grund av gårdens försäljning låter försälja:
2? st. nötkreatur SRB därav 13 st. kor de flesta i snar
kalvställning, 3 st. bet. kvigor, 4 st. tl2-7 års ungkvigor, 2 si. tiurar 7-2 är samt 5 st. ungdjur.
Svin: 3 st. suggor med grisar, 12 st. dräktiga suggor

varav 4 st. ungsuggor. Hälsokontrollerade.
den 14
Nötkreaturen utfoclras på köparens risk
mars 1962.
Höns: e:a 130 st. Sv. Minorha varav c:a 100 st, är 9

:-.

Herrpyjamas kr 9:75. SlalombSmor,
herr o. dam, kraftig diagonal kr '25:-. Goss- och
mans

kr

11

flickbyxor från

10:-,

m. m.

mån. unghöns.

Våra Jackor i mocka nylon, mjuk och
smidig kvalit6, absolut vattentäta,
ljushärdiga, tål alla
väder. Lätta att
själv rengöra med
tvål o. vatten. Fod-

Maskiner o. retlskap: Traktor Volvo T 24 1953 års,
traktorplog 12" Sesam, gödselspridare, självbindare 5"
Viking med nya dukar, raclsåningsmaskin Cormick 19
bill., breitdsåningsmaskin, ringvält, slåttermaskin Cormick, hästräfsa, släpräfsa, fjätlerharvar 11 o. 15 p., vagnar va"råv 1 st, gummihjulsvagn, åkvagn, promenadvagn,
slädar, skrinda,' plogar, hästhacka, flak, håvor, metlbot'
ten, frösåningsmaskin, slätvält något gasbetong.
Loginventarier: tröskverk Oll6ns, halmfläkt m. rör o'
böjar, injektor 22" mecl rör o. böjar, el. motor 10 hkr.

rade med konstsidenfoder,. vaddstoppacl. Ett, kvalitetsarbete i minsta detalj

m. 10 m.kabel, gröpkvarn Nirvana 4, hackelseverk Ysta,
våg m. vitter, drivremmar.
övrigt: Ett parti'klöverfrö, div. handreclskap selar, linor, svänglar, reflexljus, länk, kätting, krakstör, hässje-

kännetecknar denna
jacka. Som vanligt
år värt pris 69 kr.
(riktpris 96 kr.)

linor, stängselpålar, t,aggtråd, div. redskapsvirke, hölinor,
burar o. svinlåclor, mjölkkärl, slädfäll, samt något inre

ITINNES ÄVEN I LÄNG MODELL med knäppning utan dragkedja som går att kränga utanpå kavaj. Vårt pris kr 79:-.
Res ut till A/B NORDISKA INDUSTRILAGRET, Rossbackens

skola på lördag, det lönar sig. OBS ! Vi har öppet
TeL 50 eller 245

lösöre,

Till säkre kända köpare lämnas 6 mån. kredit mot ägan'
derättsförbehåll. övriga villkor vitl auktionens början.

till kl. 16.

Falköping - Slutanp
Einar Ahlins nya färgfilmer >>IIur Larsa Anclers i Store'
gårn ble geftoo och kortfilmen >>Hantverk som försvin'
ner>> visas sista gångerna i Falbygden före arkiveringen
sönd. den 11 febr. i TV-salen, Falköping, kl. 17.00 samt
i Föreningshuset, Slutarp, samma dag kl. 20.00'
Se

JORDFORtttEDtINGEN
IOIENING g o. a

STORGATAN

12_14

utförligare annons i nästa nummer.

t|eruiacka 35 kt,

Fosso tillföllet

slitstark och varm i motlernt
utf,örantle. Restart. i gossjackor
fr. 15:-. Itrerr-, goss- och flickbyxor i modern vinterkval. realiseras. Blårock fr. 9:75.

SISTA UTFöRSÄIJNINGEN för vintersäsongen går av
stapeln i ilag kl. 9-16.
Se annonsen

i

FATKOPING

KINNARPS MANUFAKTUR
Tel. 134

torsdagstidningen.

AB NORDISKA INDUSTBILAGRET
Rossbackens skola, Kinnarp.

lfinneveds 0p-aud,
håller ÅRSMöTE måndagen den
12 febr. kl. 19.30 i Slutarps

Konditori. Föredrag av riks-

dagsman Börjesson. Utlottning
bland närvarande mecll. Gamla
och nya medlemmar hä'lsas väl-

komna.

i

Styrelsen,

Ttrsnlle flicksr
DI ed

d el an d e

ii rz-arsåtaern som äro villiga
:äH:? :#å:i,:iTff'1fiTåä

Galtstationen Lillegården, Kin- Konfektions AB Chic, Slutarp.
neved, upphör tlen 10 febr. 1962.
Tel. Kinnarp !33. ttft.5L.
Nils Biicklunil.
I
I

Tel. 123 48

Sk&irmbiltlsundersökningen börjar.
I Frökind är nu skärmbilds-

kommitt6n oeh blockledarna i
full färd med att utdela kallelsekort till skärmbildsundersökningen, vilken börjar t Luttra skola
onsdagen den 14 febr. för Luttra,
i Börstig kYrkskola för Börstig
och Brismene den 15-16 och i
Folkskolans gYmnastiksal, Kinnarp, för Kinneved och Vårkumia

t' o",m. torsdagen den 22 febr.7962.
Av blockledarna erilåller allmänheten er{orderliga upplysningar, vilka också kan erhållas Pr tel.
Falköping 24054 (Lindströrn)'
ÅsarP 2?4 (Broberg) och KinnarP
38 (Sandin).
rnåndage.n den 19

De kallade har visat stort ifl'

tresse

för den blivande

u.ndersök-

ningen, vilken förPto'm lungorna
denna gångr-eck-så gäller hjärtat

oc!$fttrakten.

************
+

*
*
*

fröL,lnd
Fotograf Eirat' Ahlin
visar sina viistgötaf,ilmer >Hur |

I
*

i 1.
' ner> i Föreningshuset, SlutarP,, t
1i
söndag kl. 20.
Larsa Än:ders i Storegårn b1e, gefter>: och : Han.tverk som fiirsvin-

Kinna,rps . missionshus.

Kantor fnga Nolin, JönköPing,
gav på onsclagskvällen en sångstund i Kinnarps missionshus. Ett
n3tt tiilfälle att få lyssna lrlir det
onsdagren den 21

februari, då UV-

kåren har offentlig invigningshögti11.

På söndag blir

söndagsskolan
den enda samlingen i missionshu-

set. Den hålles

i vanlig tid.

Kinnoveds-I?rkumla, L:Yrkliga .
utgdomskrets,
som är en sammanslutning öPPen

för all ungdom men med vald
relse, hade

i

prä-stgår'den.

stY-

torsdags årsmöte i
Fröken Karin An-

delsson, Svenstorp, överlåmnade
fölst en bukett välkomstblommor
tiU prästfamiljen. Vid val av sty-

*
söndag 11 febr. kl. 1?.00 *
*

som har 44 medlemmar, höil

I

i fjol

protokollförda möten samt ett
offentligt i folTn av >Hemmets afIton> med fr. Hlidur Såll, Skövde,
lsom talare. Till förmån för LutherirjäIpen her avd. bjudit på
I
Lkyrkka^ffe. Kollekten där inbringade tillsammans med försäljning
av kors och blommor (flyktingarbeten) 862 kr. Pensionärer oeh anställda på, tr'rökindsgården har
även bJudits på kaffe. En siillskapsresa till Bohuslän har ordnals med 49 deltagare. En studie-

:irkel har påbiirjats och vidare
rar hållits två kurser, >Välklädd
rarje dag>> samt i tillverkning'av

Frökin(ls kommuns Majblomme-

kommitt6
redovisar för förra året en netto- och Mats Ändersson samt som
linkomst av försålda blommor På styrelsesuppleant Bengt Stenkvist"
lzgg:gl, vartill kommer räntor
Till revisorer omvaldes BenEt
med 201:13. Räkenskaperna ba' Samuelsson och Reiclar Sanfredi-

' Föreningshuset +
söndas 11 febr. kI.20.00
I

pä 4.912:58 kr. med en son med Arne Setterberg och Erik
'lanserar
behållning av 4.605:78 kr. Till Gustavsson som ersättåre.
övriga val utföilo enligt följanlstyrelse för år .1962 har utsetts de:
Georg
Ä.
öhrnell,
Kinnlrektor

urder

Marnus: Josef Kloo

sarnt kortfitmen

*
*
*

och Bo Dahlstrand. Lagkaptener:
Ä-taget Mats Andersson, B-laget
Bengt Stenkvist, Po.jklaget Len-

nart Rutman.

Idrottsplatskommittö: Gustav

(vald av Frökinds
kommun), Lennart Karl6n och ÄrGustavsson

thur

*
*

++++++++++++

Rolf Karl€n
och Bertil Ählgvist.
Ombud till Västergötlands Fot-

bollförbund: Gustav Gustavsson
och Lennart Karlen med Kårl-

Erik Lundin och
gom ersättare

i tiil!

lf

Uppbördsmän: Bengt SamuelsKurt Karl6n, Östen Karl6n
och Per-Uno Gustavsson.
Vid årsmötet beslutades bl.a. att

son.

sektioneir-

illissions$ltolan, lfoilebo
anordnar möten

mötet.

I

Flotry missionshus lördag

Odensbergs mlssionshus sönd. 15. V.-Kleve missionshus sönil. 15.

Styrelsen.

I'alköpings tlngilomshem söntlag

,ulprydnader av halm. Bidrag har och musik. V. ordf. Märta Villämnats till Skara stifts kvinno- helmsson höll parentation över
råd, till SLKF':s semesterverksam- ilen nyss bortgångrre mecllemmen
het, till Vi Unga-distriktet och Alma Gustavsson, Slutary, som
Sverige hjäIper,
varit med sedar avd. bildades
Till styrelse omr"aldes Margit 1943. Ett tack
upplåstes från de
Andersson. ordf.. Märta Vilhelms- anhöriga då avd. till hennes minne
son v. ordf., Ingrid Olsson sekr., skänkt en gåva till missionen.
Ingrid Ädamsson v. sekr., UIla Hennes minne hedracies med en
Karlsson kassör, Rut Persson bitr. tYst m;nut"

19.30.

Kinnarps missionshus söndag 1I". Åsarps rnissionskyrke sönd. 11.

'

kassör. Revisorer blev Dora Ändersson och Stina Kjellander, distriktsombud frene Johansson, ledamot i Kinnel:eds Cp-avd. styrelse Edla Abrahamsson, i SLU UlIa
Karlsson, studieled. Iqvy Andersson, tävlingsled. Tyra Thor.
Efter förhåndllngar'na följde ett
trevligt samkväm, då värtlinnan
bjöd på kaffe och husets dotter
m€d väninna undörhöil meO sång

Tångavallen:

Gösta Luthersson. Paavo Koski, Berit
Bergstrand, i\[, Nahamura. m. fl. från

Medl,em:na^r möt upp mangrant.

Kom

på

Lennart Karl€n.

itud.: Gunvor Lind6n.

håller möte å Nya Pensionatet
fred. d. !612 kl. 2A.15.

Ärende ddlges vid

Östen Karl6n

Statistikförare: Lennart Karl6n.

Vaktmästare

oiika

Kiuemarff$

Ändersson.

Ungdomsledare:

?.159:03. Från Frökinds kommun
Innan sanimanträdet avslutatles
har: erhållits anslag med kr. 500 uttalade ordf. Lennart Karl6n,
och från Riksidrottsförbundet 225 styrelsens och föreningens tack
kr. sami för rapporterade fritids- till Allan Ahlqvist och Sven-Olof
grupper kr. ?08:50.
Johansson för deras insatser under sin tid i såväl styrelsen som

+

IIANTVERK SOM
FöRSvINNDa

Fotbollssektion: Karl-Erik Lundin-Bengt Stenkvist. Lagledare:
Olof Andersson, Karl-Erik Lundin

höja årsavgifterna för seniorer
tiU 10:- kr. såmt för damer och
juniorer till 4:- kr.
med en tyst minut.
Från borgensmännen för elliusÄv verksamh.-berättelsen fram- anläggningen
på Tångavallen föregick bl.a.: Medlemsantalet har iåg en skrivelse,
vari det meddebe83
varav
93
c:a
st.,
uppgått till
lades att nämnda anläggning överhedersledamöter.
talande och 10
lämnas fr.o.m. den 1 jan. detta år
Kassaomslutningen har varit kr. helt skuldfri till Slutarps IF.

til.l ena pigo *
1800-ta.let. *

Regi-foto: Dinn'r Ählin

{

i

ma.ns väg

ta sammankomst blir torsdag'ell
den 8 mars. AJla tmgdomar hälKinneveds SLKF-avtl.
har haft årsmöte hos Ästrid Joha"nsson, Dalsäter, Kinnarp. Avd.

-63
och
Titl styrelsesuppleant för samma
' tid nyvaldes östen Karl6n. Kvarstående i styrelsen äro: Olof Rehn

I

I
i Fal- i
* Sista visningarna
bygden
ordf., folkskoll, Stina Ots*
* iarp,
son, Trädet, kassaförvaltare ocll
i
*' sekreterare, och som övriga leda{
* möter folkskoll. Helge Sönner*
+ gren,. F'alköping, folkskoll. Inger
*
* Eckeilid, Börstig, och handl.
CarI Johansson, Brismene. Till
*
+ *revisorer
folkskoll' Ani
* na Sandinoinvaldes
och köpman Göran
*
+ isandin, KinnarP. Det beslutades
*
* latt för lnnevarande år inköPa
små och 175 stora blommr.rt'.
*
* I1.OOOhjälp
bl.a. tbc-sjuka har
lTill
*
* !under åretåtutbetalats
306 kr.
i
+
*
*
6lt'bL'
{
*l
Ärsmöte med SlutorP
Färgfilmen
*
*; Slutarps Idrottsförening har hål*HURt
lit årsmöte under ordförandeskaP
Ällan Ahlqvist, med god till*
tu\RSA aNDERS * av
av medlemmarna.
slutninE
*
r sronDGÅBN +
Innai årsmötets förhandlingar
*
BLE GET'TER + vicltog höhs parentation över avhedersledamoten Änders
* viiutgtitrlerättelsen om en l' lidne
Wa.hlström, vars urinne hYllades

till *
kassör, samt Karin Andersson,
Svenstorp. Till revisorer för kret- *
sc.ns räkenshaper valdes Marianne *
Johansson, AJarp, och Monica Jo' *
ha,nsson. Älarp, Två flickor och {
tr.'å pojkar valdes att inköpa ar- :
betsmateriel för kommåxrde ar- f,

sas t'älkomna.

omvaldes Gustav Gustavsson
nyvalcles Karl-Erik Lundin.

I

*

SIutarP

föf åren 1962

rnöter av styrels'en

+

TV-salen

Stina Joh.ursson, Huleg:ården,

praktiskt hobbyarbeie o. dyl. även
bedriva studiegnrppsarbete. Näs-

*

Falköping

relse utsågs Tord Torstensson,
Prästeboiet, till ordf., Margareta
Johansson, Granet, till v. ordf.,
Nfarita Oskarsson, !'röjeredsled,
till sekr. Änn-Charlotte Gustafsson. Glaskulla, till v. sehr. I ung

betsilöien. Dessutom diskuterades
lämpiigheten av att vid sidan av

Till ordförande för år 1962 omvaldes Lennart Karl6n. Till ledå-

19.30.

Ornviixl. prog'ra.rn av vittnesböld, sång och rnusik'

Offer för

;
I

I

I
1

I

Missionsskolan

$lutarps

IF

VÄLKOMNA!

I
I

"åSitåi,

,"!t'

hå1ler extra sammantr'äde tors- i _sönclae kl. 11 elever från
dagen den 22 febr. kl. 20.30 På lMirriorrsJtotan. Onsdagkl. 19.90

Mobergs

Konditori.

lfrtigtia med UV-invifning och
åv UVårsavav
Höjning
Ärenae:
|
| stjärnfall. Meclverkan
kantor
j gifterna.
I sekr. Tord. Wikström,
kårmedlemnar.och
Nolin'
stvrelsen. 11*".
I
i Karcner'

i alt" hjärtligt välkonrnal

& Lösöreauktion

l{TO -töreninU
håller rnöte

i

föreningslokalen

kl' 20'00'
rMetlverkan av instruktör Keumåndagen den.19 febr'

I

neth Johansson, Göt'eborg'
Alla välkomna!

å LILLEGÄRDDN, IfUDEND, ca 3 krn från SLUTARP"
(ca ? km från X'alköPing)

I-öRDÄGEN DEN 3 MÄRS 1962 kl. 10.30 frn. låter lantbrukare
Nils Bäcktund, tel. Falköpirig (0515) 24058, p' gr' a'-.-qårdens
försjiljning genom offentlig äch frivillig auktion försälja hela

11-

sitt"dårvaiande yttre lösöre, varav märkes:
25 st. tuberkulos- och t<astsjukefria SR'B NöTKREATUR'
varav 11 st. bra kor (de flesta n5ikalvade), 3 st. het' kvig:or''4
st. obet. kvigor samt ? st. kalvar. Besättningen ansluten till se-

i

minföreningen.

Kinnweds skyttelörening
söndagen den 25i2
llansrttota
llansrttota söndagen
I

t"

Kinn'
llllxr. rrr.oo
r no nå.
på Pensionatet, KinnI

i

arp.

StYrelsett'

t-

Djuren tä på köparens ansva.r och risk fritt kvarstå till den
14 mars 1962.
1 st. STO, 14 år, prem. AB, 1 st. F'ARGAIT (1 U2 år)' 1? st"
SUGGOR, varav 13 st. tet. ungsuggor' 1? st. SMÅGR'ISAE' Häisokontroll erade.
MASKTNER, OöH REDSK,{P: traktor, D. Brown 25, fotogeir,

m. hydr. kraftuttag o. rernskiva,,1953 -års, självbindare, AVA'
5-fotå, plog, Ärvikä, helautom. 1'2' hydr., slåttermaskin, Aros'
5-fot,' ti'ak1. kärra, ringväit, 81 ringars, Brio trakt'-hatv, 22

I

pi""i z st. 100-p,inn. harvar, vararv en tyngre, modell, konstg-iidn'ipridare, Spandicar, pendelspridar'e, 2 st,- såmaskiner, 19 billar
sliivtitt m. fiölåda, lreradig hästhacka, hästräfsa, sIäp.rä."r,
parstadar, hästpiogar, hästvagalar, kapsåg, slipsten m' eIreisa, "r,

i
I J:ng" Viijor inbjuder allmånlheten till högtid med invigning

jMissionsskolan

Kortebo.

ioch stjärnfall på onsdagskväIlen.
IUV-sekreterare Tord Wikström
ikommer att förrättS' invigningen.

ll{antor Inga Nolin deltar
i

med

sång.

l

Skolmatsetleln

iI

för Fr'ökind 19-21 febr'
Korvkaka. hlodpuclding,
irtån.trg'
t..

I

}röKrnd I
u&-e-*)

Ston hreatttns'

|(innarps

rngon.

motor m, m.
LOGDINVENII.{RIEB: Arentorps trös'kverk nr 0, gröpkvarn,
Afi*t a, halrnfläkt och agnfläkt' med rör o. böjar, elrnotor, 10hkrs, m. kabel, hackelseverk, våg m. vikter, säckkårra, drivremmar m.

n1.

öVRIGT:

2 st,

mj-maskiner,

A' Laval, mj-kylare, mj-flas-kor,

stör, håissjelinor, siängselpåIar, gtanslanor, taggtråd, dragkärra'
otjor, oljetank, 1.500 liters;, tomsäckar, hyvelbänk'
""l"fro"n"i
skruvstycke, div. håndredskap m' m., m" m' soln ej här uppräknas.

De flesta graskinerna nyinköpta efter år 1956'
Sex månad.ers räntefri kredit lämnas till åv oss kände, såkre l<öpare mot sedvaniigt äganderättstörbehålt. Övriga viilkor vicl
äuktionens början.

!...

||ovnÄltt'|otattc

,

årsberättelsen frarngick att verk-

talet var vid årsskiftet

69.

Till styrelse val'des

följande:

Ordf. Arvid Ånder5soh, Halsarp,
Kinnarp, v, oldf. Bror Andersson,

Ledsg,, Slutgrp, kassör Bertil
Kjellarder, Mossag., Slutarp, se\r.
Efik Gustavsson, Marbogården,
Slutarp, vice sekr, Arne Olsscin,

Alarp, Kinnarp,

StyrelsesuPPl.

Karl-Arne Adamsson, ödegården,
Slutarp, och Daniel Ä;bfahamsson,
Slutarp. Revlsorer: H€rbert An-

dersson, Älarp, Iiinnarp; och Karl
Wilhelmsson, LedsgÄrden, Shrt-

arp.

Till iepresentanter vid' distriktsstäm.rnan utsågs Sixten Lindberg,

Axtorp, och Bertil Kjellander,
Mossag. Ombud till landstingskretsen Hilding Våring, IlinnarP,

Lennart Persson. Backgården, och

Ivan Johansson, Altorp. Sorn av-

delningens representanter. till
komrnunkretsen valdes Lennart
Pettersson, Hallag., HarrY Lager-

strand, Marbog., Daniel Abraharnsson, SlutarP, Torsten Gustavsson, Prästbolet,. och KarlArne Ädanrsson, Ödeg. Till stYrel'
seledamot i SLKF valdes l{ilding
Våring, Kinnarp, och i SLU Arvid

Ändersson, HalsarP' Valledare

Daniel Abra,harnsson, SlutarP'
med Hilding Vå.ring som biträdanEfte

förhandlingarna höll riks-

dagsman Bengt Börjesson, Falkö-

ett uPPskattat föredrag' i
vilket berördes aktuella politiska

ping,

kost.

potatismos, apelsin.

Cp-avdelnlng

samheten varit ltvlig. Medlemsan-

de.

&tB H R? prtr6t{r$ FSSrtGtr

lTisda.q: Köttgrotta, potalis, rå-

Onsdag: Senapsbrynt fliiskkorv,

Klnneveils

har haft åismöte pÄ nya konditoriet, Slutarp. Av rappprter och

F'ALKöPING

Tel.

0515i

113i5, Lt475, 109?5. Bostadstel. 0515/11088'

spörsmåI, och sorn avslutning redogjordc kommunalkassör Hilding

11675

Våring för den komm'unalpolitis-

ka situationen i Frökind.

V

Lediga platser

Vå rdbiträde
, Vid Frökinds komrnuns

å1-

iderdornshem, Frökinclsgården,
lKi.ttru"p, finnes Plats ledig för
I ett vårdbiträde. Platsen tillträid.es den 15 mars 1962. Lön enUPPitiS gatlanae avtal. Vidare
förestån] lysningar lämnas av
' darinn'an, tel. KinnarP 260'
I

)l

--.,--

.:

KinneYeds $LU
håller möte i NTO-lokalen, Kinnarp, onsdagen den 21 febr. kl.
20.Prisutdelning, kaffe och musik.
Tävlingsnämnden.

Kinner.e{,
Skärmbiltlsundersöknin gen
i dag torsd. den 22 ds.

avslutas

Skärmbildskommitt6n.

I
åra inckor
m ockq : nyl o n il**\"xit"är*nl"aåd$i
iköps
w.er oeh tner ll*,f i""'å;#åfi".ffå:iff#:
av
Varma och sköna, miuka och smidiga, taillsönaag fm. Mötet
Offentlig UV-högtiit

tel.

38.

Kinnarps

missionshus

stud.

leddes

alla väder, tätta att sjålv rengör'a, blir ej ile"itt"tt Johqssgl'...
vautL5Loppäu.. tlfiS
konstsidenfoärade, väoasioppaa".ll,.-"},:::iif
sjaskiga, Konslsloenlooraqe'
SJaSXlga,
3""i""t11:
Tord
Uv_sekr.
UV_irågifO, då ll5
Ett kvalietsarbete i minsta detalj-känn"- llwro.t"t*
förrätrar invigning av
tecknar dessa jackor. Pris herr o. clam en'llr,.,r" rrV-medlemmar. Dessutom
d4st kr. 69:-. Go"ss o. flick 6 år kr. 89:-'llmeavertrar kantor Inga Nolin

:":l

kr. 422-, 10 år kr. 47 t-, 12 är il:-.llmea såns.
!4 är 59:-,16 år 66:-. Sportrock för her'lr
rar enl. annons föreg. vecka, fn$rnes med [
1 fio or lt

8 år

li

I r

,

tvli ö lksk; uts

flå13,*;,i1,1i:'3:ffi ;?X"'ä:#i; Tll
?9:-, färger moekabrunt, dämpad gtg* ll Hä.med inforclras anbud å
beige eller mullvadsgrått. Res ut till ll mjOltlin.jen Brismene-Axtorp.
A/B NOBDISKA INIIUSTBILAGBAT'

Rossbackens skola, Kinnarp, det lönar sig.

ll

St*itttga -försegiade anbud
ll-Xintt""p-Hög-Äsarp.

Tel. 50 eller 245. Lördagar har vi öppet, tilt ll skola vara inlämnatle till mejekl. 16.00.
llriet senast den 5 mars 1962.
av föreocb
ut,
ring
resa
Ni som ej har titl att
flUpplvsningA 1ä*"T
pr'övningsrätt
beställ, vi iänder gät'na mot poåtttirstott. filtala-a191' rri
Full returrätt oeh pengar åter om ej till ll förbehålles'
belåtenhet Omsättningsskatt ingår i priset. liX. aurrpr Anilelsmeje.riförening

r-*

li

Åsarp.

Hingst från SlutarP hedrades
vid värens Skaraprem i1;'ngar
.$tffiffi

Fröktnd

tllz'b"'

Stjärnfalt och UV-invigning

i KinnarP.
I Kinnarps

miSsionshus invigdes

på onsdagskvällen fem Pojkar och

ilickor till UV-are. Sju medlem-

mar hade avlagt ProY för första
stjärnan,och fick nu mottaga den-

na utmärkelse' En Pojke erövrade
andra stjärnan och två-flickor bibelmärket.

i
Invigningen förrättadeg av UVWikström' Dess- ,
Tord \r-iksrrom;Jä,
sek'etera'e ro.d
sekreterare
.
och I
kårc
utom medverkade kårchefen
... ' '.
Nolin.
kantor Inga Nolin.
| ;"-:.'...:,,. ,;,:;.
,

:

t

,ffi

n\

'**li*:l*:",ffn;#i
L_ '"':1L

t'**--**

i'"'u',,t
n'""ffi1.u,::t'fi:,.i]ö,':.,11:T
i'än"r"p under lecinins av ordf i tiii*l.l

"

'-

t,',",'

'tli'ffi

u-*ffiui.uutn--*"

l

..;1.1.1ir1i

.';.1.t.r1;.',':,

..i

lt:;i.:.1,;'+.1.i

oj:lii1illui+iil

Av årsberättelsen fråm
fältskjutningar samt

täviinEiar
t
t'""t'"";1'1;11.g;i
io'ru"o"t' och kretsens
för,bundets

iiksom

""t'
i
i riksskYttet

äel arbeten har uLför'ts vid banan'
51.

s. har avloPPet från

I

l';".;åäålllll?!1,ili::1fii1i:å:1

skjutglavens I
skall s":"tal1-'^i^::]
börjar sliau
arna
arna börjar
*',..repareras
--_ iI
ä"rr* puuiiio"gens tak

::; ffi;ä":*"

I

"''

',''r'' 'ri

t,:j
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ffiitiiffitirffi,liiili ,11.-ili:Xi,*;t..irr;trnii.r..l;
",,,.,' ,';;,rt
irksdn'rr;""'
"^*
'*.;,,
6^r^h^eöd
ornro pris.
nris.
En mycket gentil
p?ä++dr^?
ebergs stora
urou"*a Nybergs ir Brättefors Armin

';,

:
'r:'':'::i.'r.':1'::''':.''.':.....'...'......'....:...'.f.:l::i.j$;j:]]:;:]l::j::.:|:i

'',,,t,,

och
och

iiå11r*rå,i";,:"";";;;;;irig
'

"*styp,

""Y11t*T3llsade nämndens

ordförande.
^-uex*o*i"

"ii:;l ";
l-T**":*'*f-1 å::y#,f'ffiåiffiJ'X?*#ff'f*"3ä"ff1*
I
"'IXå,1ffi'"TiTJ*T""ätö i;i$"Y**i-*,'1""*lL,H:""*ä"åXT"1ä*T#u"lTlltrJäl."iiHffil'Jäfif
L:1? "#,ff;äl" J,:f:ä:l'

,"T:""i3#'ä"ffi1'ä"?ä'f'
l?ä;, i11;"åff"1"få:3ålj'."ä:

hade mod,emm"."ry.

II
I

i i,ö::?ty="Fi?1,:i:;?j*U::;ril*"3i","'fyiä::
'J'iläi:
våster'
*:: äffn:"T'JJ;ä'i.åq11ä1fi#;';iX{:::***iå?*åT3*u"?i1"1ifi";;"11:
så småningom komma t'I
ti* öst€rsörand .rör att
väralefullt
l?il, tffi:#::'iä ä"l"ii;;"fu
rrillret inte är 6i15f
minsf vli'r(refu[t
vilket
a.versdlur-och
-- åven
rörenins
-ä'ffLä:'ä"ffT#"ä#; h;;;";
,tltj;ffit;ffTrt;;l"ffif'ä:i
^ Lo4/r&^r 4tfivlp\)
org Johansson.
I månsa,bg::'i.c' Tl-.fT*:::å"-i"t*i":;*:eiJ"Tuiå":.'"nt';:#^r'ffffi
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l1mecl Kinneveds m.fl. socknarsl,rrp, fredagen den 9/l rnu, *i.,
oBS. tidenl

den stora kreaturs. och lösöreauktionen llhingstfiirening M' B. P. A' hål-iiiöloo.
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Slularps $amhällsfören,
mecllemmar kallas härmed till
ord. årsstämma i föreningslokalen, SlutarP, måndagen den 12
mars kl. 19.

Ärende: förutorn stadgeenli'

ga, besluta om bildande av väg'

förening.
StYrolsen.
GrUPP 6

SLU Frigg-Sätuna 5-7
Gudhem-KinnarP S-14

5-8
1100].4-62
1100 8-52
7-52
rroo
10015-7o
1O01 5-80
10t)15-140

Vartofta-StenstorP

KinnarP
stå""to'"P
sattrttri
siurrigg.
Vartofta""
Cuärrem

Slutarpstriuml

Välkomna hela familjen!

till

Årets första el-ljusmatch på tångavatlen spetades i torsdags
kviill då hemmaleget hade Borgunda IK som motståndart i en
mofuh som spelades i 2xS6 minuter. På ilen snötäckta planen, som
dock g&v ga.nska gott fotfäste blev uppgörelsen i stort Eett ett
prov på rlen hittills förvärvade konditionon.
"/E-62"
Tempet var relativt hYggligt den individuella kritiken får an'
från båda håIlen, medan hemma- stå till dess man få.r se lagen med
laget hade lite mera tyngd i sina fast mark under fötterna.
För målen svarade: Rolf Karl6n
ångrepp. Målsiffran är inget att
säga om, även om ett Par av må- 2. Kurt Karl€n, Hasse Andersson

len var frukter av schabbel i 'obh Åke Karl6n.
Domare: L. Thorsson,
Borgundaförsvaret. Båda lagen

I

korsr> utförde alternatim

lförsamlingen, varvid kören sjungI er verserna 1 och 3 i Lars Edlunds

anledning av en framställning
Kinneveds

församling om uppsättande av en
vägvisare till Kinneveds kyrka vid
väg 184 i Kinnarp framhåller
Iänsstyrelsen i skrivelse till kyrkostämmans ordförande bl. a. fö]jande:
Jämlikt Kungl. Maj:ts kungö-

1 december 1961 om
ändring av kungörelsen angående
relse den

SlutarP.
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**""pvändeimatchenmotlr|nyutformningavvägvisare_Io.
Va*of,a.'r-s-1i,,';.å,ålirl!:
$chäfsrualp

åT#"å:**

rfJ"ån.

Johansson'

_
Kinnarp-Variolta 5-3^

bel o"*"-iopa. Ter. Kinnarp a3 er. loch vattenbygsnadsstyrersen
föreliggande
E1:{.
Box
38
Slutarp.
ll:ln*:"::
- -- -- - ---_:__
plan kommer utbytet. att påbörjas

xi"-"ä'ö.-.--220019_!1lrri""a"p*-i*"io""r'uffSommaren1962ochtorc1evara
Stenstoirp 1 1 I(} 9 9- I ?i ; Sönrl-agsskolan samlas i vanlig helt genomförd 1966,
U !1I
11uu
Sätuna I
vägvis.a "ä--n,iaq förmirt.trq KI
Kl 19.80
19::ro Upprättandet av en ny vägvis'
:- 21ljri.r
lll o l itiOpasöndagförmiddag.
7
1 0 0 1 5i '-':"-- ----;:';;;
sLU F rigg
;;;;-;;;
ninesolan för de ailmä
";;;
qllnll't,:l1ryl':kl:."1:.1:1:?15
ä:rå
oo
varrofra ,1u
n1i leiSt p:cy 1ör närvarande
vittnesbörd. Medverkandebtir ::1'f:::-to-:i-".u1*nl*,1:9:i;
;_i; ölloch
i ö uö i! a-r*
"llä"ä;;"ä;;;,.*;";j;;
vid vägrörvauninsen.
Qldhem

i

Svenska Journalen har filmat da önskemålen om uppsättande av
Svenska Alliansmissionens arbete vägvisare till Kinneveds kyrka
i Sydafrika. Denna missions- och vid väg 184 i Kinnarp har delgiläkarfilm har fått namnet pae- vits vägförvaltningen. Någon ändSlutårps missionshuq.
ll gryning. Den har skakande skild- ring av vägvisningen före genomI söndags fnl..var en familje- | | rirrgar och gripande scener. förandet av den nya vägvisningslsudstjåinsianordnad ocn etter se- | I Det blir sångare Nils-Erik Mag'- planen anser länsstyrelsen icke
lmen"a* sång sJöng Ing-Britt Ct- | | nusson som kommer att visa fil,- motiverad. På ärendets nuvarande

är länsstyrelsen ej
heller beredd göra något uttalande, huruvida stämmans önskemål

Kinneveds kYrka.
lblom en sot,osåne- och Äst" .1s- li men.
n,t- -^
'vt2'oG
Vid fastlagssöndagens högmäs- lh*t""ott läste Guås ord. Britt-Ma-ll
kYrkyrka
sjunger
Kinneveds
i
Ungilomssekreterare
lios-Marie
sa
ocfr Raimon Karlsson siöng och ll
iri
kokören introitus i Ältrert Run- l y'su" Johansson talade i aislut_ l l Anilersson
ibäcks siittning och det niofaldiga lninE titt dasens predikotext. aor-llbesökte i början av denna vecka
lKyrie i sättning av Valdemar Sö' It" -p"tter".lon n-titt lektion *uo I slutarP och Kinnarp' r slutarp
lderholm. Gradualpsalmen >>Du bar lbr*"tt och tröken Ekblom meo- l:".".d"t.j:"ior-föreningen som fick
med

ldltt

kyrkan t. v.

från kyrkostämman i

Ge son

prövade ett femtontal sPelare och

crupB 6

nen, lärarna och Yngve Johansson me'dverkar.

' ttlr'6L'

5-0 mot Borgundn pa snöig plon Ingen vägskylt

llt-62.

SLTITARPS
MISSIONSHUS
Söndag kl. 10 Familjeguds'
tjänst. Ing-Britt Ekblom, bar-

Fröklnd

i bollnremiören

ståndpunkt

kan bli tillgodosedda i dnt

Missions- och läkarfitmen >>Dagsrvning>> visas i Kinnarp.

.n";.

l;ä:1ff."fi:i

,^ya

vägvisningssvstem^+ ellcr'ei.

lå",'.',1":1'å"fiåtå3iå;l"1XtT"l
son Daoe vid junior- och uv-mötc t,,fl,rtäT"*uJ"t1,åll"5tåff'å:
I
l_|Vidsymötetpåmåndageftei'-1karfiImsomupptagitsavtidnin.
tvlT-bz- 'l middag, till vilket sär,;kilt rön- l*un SvLnska Järn"aten. Filmen
verserna 2 och 4 unisont.
I
,,ffäT;u.ll i;n" namnet >Daggrvnisgu och
lif;ff"å:*",:rälä:
Missionärsbesök i KirumrPs
I
l--,..- till missionshuset!
: llson intressant och medryck,"u. l;:::A:fft:ff'tåTj.!;Xtj.'i;l]
sönda,gsskola.
händelser från sin batn- och upp- jsignelserika gärning på Svenska
lVaiu(omna
1l
MissionärsParet Marianne och I
Den 28 mars blir det ett
.
llväxttid.
arbetsfält i
kt.
siindagsskot",
Stig lledström från Liberia besök' lli*g
lliri"ä"ä"-symöte, då sydafrikarr._ lAuians*issionens
.
-1q
te föna söndagen söndagsskolan. lrs.ao nvangeliskt möte, evang"- il äT;äLristen Eleano" Muron,- | slaa,trifa, ea {i}3en möter man
i Kinnarps missionshus. Det blet lurt r"y riarlsson, Folke.e;t-llr,,r.å"r.äårmer att medverka. iäääffiffi.i :*;:?ffå."r"*en intressant skildring av ett part
och sångare' Fredagen ll ..- .
- högorförening
rräqarrärpninq i""nit*"gi;"0."i'tiaur" cronsioe,
svarta pojkars upplevelser, vilka it"ut"1o^"
den
16
mars
kl. 19.30 Mission"- llllg-kl"$s
I
årc'
>>Saliga
inpräntade bibetordet
läkarfilmen Dagsryning. ll .",?ll:" arsmöte på måndag i Nro- iiJ,'":'äJi:ån#:':;it##til:ä
- lllokalen Vinterny. Förutom för- l^-'-*.*--l---;-de renhjärtade, tY de skola sr loch
lGud>>.
Nu på söndag medverkar unglilxl# 1ä',1ilå"",":: l;'i #,iiål | ;'.#; i sy; ;;;il; "å sra ve k r
I
domssekr. Ros-Marie Andersson
u,or rohansson.
lman
i*ir"j"-3jr, ,:HT;'l*äll';Tli
först vid ett juniormöte och servisarfilmeniKinaarpsr.r:ssionsI
nare på kvållen vid det offentliga
"#4",xi,",ili.

sättning och för'samlingen siung:er

lfinnafp

c

o
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hus.

mötetlll lHt

Kinneveds
Röda Korskrets
har ÅRSMöTE

i

Centralskolan
den
27
mars
kl. 19.30.
Itisdagen

SggS*
;

tillkännagives senare.
- *styrelsen.

.M

rrJ

Ärsmote

Frökinils Eögorförening inbjuder härmed

till

Skolmatsedeln
för tr'rökind 12-17

ÄRSMÖTE mån'

fläsk, potatis.

dagen den 12 mars kloekan 19.30 å l{TO-lokalen Vinterny'

Onsdag: ugnstekt falukorv, potatismos, gurka.
Torsdag: grönsakssoppa, ostsmöigås, apelsin.
Fredag: fisk, potatis. rå morot.

Program: Årsmötesförhandlingar. Visning av den vackra färgfilmen: >Den gröna barrrkarnrnaren>. Anförande av ombudsman
Olof Johansson. Kaffeservering.
\
Medlemmar och övriga intresseracle hälsas hjärtligt välkomna!

mars.

Måndag: pannkakor, äppelmos.
Tisdag: brunå bönor, stekt

Lördag: blåbärskräm,
I

Styrelsen.
t'

m" leverpastej.

smörgås

I

j

Kinnarps sarrhäIlsförening

I

Sandahl.

@-]
---. -:'p
i har haft årsmötei r,o,

lhar håilit årsmöte under ordlö- I ;åTi?"tr':å#lT'iJåTIä...ta-. I
under ordförandesl<ap
randeskap av byggmästare Arne i *"
*;;;;-";';å";: I
I

lså't-'s""od.

Au revisionsberättelsen franrIt gick
att räkcnskaperna för förelSående är balanserat på hr.

"r,

ll;mt".ii""";jr::*,:*:l
l{.ö"ä";;d'ii;ä{ö_r#
ne hvllades av mötesdel,tlsarna

blev 202 kr".
lEn hembygdsfest har hållits, villken inbringade 544 kr. Vid^r'e
lhar I'rökinds kommun lämnat
ianslag' med 500 kr. F öreningen
har under året satt upp stolpar
ioch lysrör i samhället till en
12.696. Behållningen

I

ar

r

Ir

r'e;;ö

Högerrörenins hö,,

-z-{!rfro*

;l't:,1.9-::i3.:l"t Vara

'1,9;å":'i:l::'

äT'1,?å,3,T,Tå.",

I i ftI""*"

T

.'

I

.":å:g-n'"å"'Tlå:y";"*'ffå:

nrötet öppnades av ordf . I materrl {öT _+so"t; och denna

_i;"r?#ålrru,i*"m;x'#i,?åäå;
l:$,ä1ii4:öiä:;år!::är;ll3i{:jlTåx;.fu
;äffi":";:;;,
ä:: I seser med 8-8.

rrån Frökind kommun hade er- I l;;ril;
hånits ansrag på 5o0

r'-*q:, r-rs yänt sig tur rag-

11'T1'öliiå""'å:i,'}iii""H,?:|,ffIä;.ä1.
remsavgifter håde infrutit
843 kr.
en av föreningens mÅt lår1äär"];l-f,ili,iJtf"J%å,j
En särskild-.insåmling. bland med_ i
I
remmårna rör bekosände ar1..ka- I l*-trå""å"räe medlemmar.

l;; ;;i

kostnad av 1.613 kr. Förbrukad
rram- li l;}*å#iu'39":"llld#Tffä
elenergi har dragit en kostnatl belarbeten till belysningsan_rägg- i l'ä;;"äämhetsberärtersen
il | pian med djup sörja och något
| l;;;, ;;ä;;åä""äid'
je.v 553 kr.
ningen inbringade 1'983.kr'
under
gång- ll vidare sper blev det inte. vi hade
det
|
];;;";i;-ster
-vidare
hade ett antal fastighetsäga."
I Styrelsen för innevarande år
ar.i, .1t kassan visade en 5"- r*a"itig; i ;;";;-;ed B-2 och
I

I

| 1""
lj
bekostat uppsättandet I
Itrar följande sammansåttnirg: armaturer.-i
ö,,"ier
i,,iJ
i#i"T; I li:*'gläål 'å'.n:äT"::f;l; lll"#S..å"1:fffäJT,fi.å'å:ä
lordf. byggmästare Arne Sandahl,
lsekr. hr Håkan Silvander, kas- finansierats genom lotterier samt I jar."r.iri.i-uu" ss.
lloss femton_s.pelaie och gjorde en
lsör hr Arne Andersson samt hr
Lars Falegård. Revisorer blev ;ff ::ti,:"1ff#**Täf,
Till styrelselemamöter,.förtvållil;liil;, resp. rvan Gustavsson, li*H{:*h#,"å'"""}"'äå*:,eä
kommunalkassör Hilding Våring
jltvå återstående gjorde Kurt Karår omvaldes Evert sand6.n,,:l:tll"å.äå"I,.'rill
och rektor Georg öhrnell.
ledamöter i styrer-l[6n. överraskande insatser i taget
Nilsson
och Beng{ samuelss-on'
Man diskuterade föreningeis
I l*"-r*""iaes dessutom olof ves- gjoraes av ungdomarna Lennart
förslag om bildandet av en väg- Kvarvarande i stvrelsen ät T1l: I lt*-;;;,;rstig, Arne setterberg, I
och Ro'if xarien. rremrna| 5,utma1
Järneklint
och
rage
HellmanJillllÄilö,'äoran
Hellman.Jill
förening inom byggnadsområdet
ta,get tr"å"
h"d;-r.*a"rtåt
r.""a"liåi att samta
sandin- altan .ro-l
I I iil;r*:'äoran sandin,
,o_ I rr€'ut
stJrrelsesuppleanter
omvaldes Elof
i samhället. Frågan bordlades och
g:n trots att-malchen blev 20
Ändersson,
sven
I
|tr"*Jri
I
i"F
styrelsen fick i uppdrag att fdr- Rehn och Lennart Kutfl- samt I lil;;;;;, samt
""r, nyvardes Lars o*, I pinut-gr .Jörsenad lvckades man
handla i ärendet med byggnads- nyvaldegStenAhlqvist.Ti1lrevi.||;;iJ;:efterErikDanieIsson,lffi
nämnden och Slutarps samhälis- sor omvaldes Martin o:lo".t",T"u
Bror Gertner och Anders Anders- I li"ii.",-uilxun avflyttat. Till sty- rerl glomrördes med tio man>>.
föreaing. r5lt -bt.
omvardes eu'st I
I l;;ö;iår",
G-e*:"son som ersättare, den senare
---'-.----Till revisorer I
I
I;ä;;å:å'r,,
"vvald. Till uppbördsmlin
",,rrrrn.
Andersson, Stut_ |
Martin östberg, olor Nitsson
":,.1g: I l"Å""ra""-rage
IFK tilt Slutorp idog
""hll;;;;;;;;s""Johansson,Kinnarp,
TaseHellman.Valetavp,arkkom_ll;åå-äil.Nilsson,
I
r"ar.r"
Slutarp, och I
mitt6 hänsköts till stvrelsen'
Förra .."e"g:i- uppskjutnal
stvrelsens åtgärder t-:1-btid.I iC;"";-;itgotson, xinnarp, som I match -9131
rFK Fatk-öbinå
A*
representera för- |
I
l"rpil;*;;.
".t
Kinnarps missionshus
Vid söndagskvällens möte med_ å*"3::li"#.ff#äåT:":,åå.;
rörsragIlG;?;å"'"ardes
I l:,i,i.c":,1;ii-{+;;;;;;;;;
I iiä!?",å,äufåil,T,iä"",1,:iL1i,:l
Kårr

;Tli=$lki*"""*i*",r'årff

I

I

I

i
I

I

I

Johansson,
5å*iå;å'ffliJ'Tå"ff;"
nunalt anBohman, vårkum- l[""*-3å#:f,åJ3it'örT.;.åt'.i
srag:.
llJuna" ragl o. Karrön,^i. Lundaht,
I l:t,._i:"^",,trik
Dagens huvudfråsa var ev. o'"1
i::#n å,T'",:*,Hilä:,.filiåll liå;5;i'.,,:il''ri Tliååi3J;,i H.
dande

y-glklde en g.rupp sångare från

I{,attllstorp. Mötesledare var Fol_
ke Pettersson. på fredas visas
missions- och läkarfilmen- uOac_ ]

-

grynlng>.

av en vägförening fllr KinGustavsson, Erik Bohma" jf rrjot*, Ä. kar16n, K. xarl6n, e.
rlHermansson, H. Andersson, R.
narp--Slutarp och denna debatte- || lfvan
f ocn Sven Ändersson.
radei*Iivligt.-olika åsikter om -en
nrter
paus
för kaffeserverinc ll$"ll:-t 1._j*11::o",. L. Rutman,
fl

I

sådan l1o1

Omvänd katolik

i Kinna,rp

k{ '*;**t?jffilg

österrikaren Alexander F.erra-

m. vid den s. k. Slutarpsdösen.

I

Varaslöshet

I En person från
I

i gymnastik-

"4s-oz.

ll

ffi

[ i'il "

zzlE-oz, {I :
i tråfik ll håller möte i

slumrat
av \'aEtr;.

från Thailand
rtt tala om den kristna missionen

ratten

-*ft1"*,*l

LJt!'t16"2

MISSIONSHUS

5dv

årlrrlldr

ntano vitt<et Svenska

19.00

tt

a"a4:å^

--_

Missionshus

Alliansmissionen arbetar i Sydaf: siunger och spelar.
rika. På filmen konfronterades +man från allra första bör.ian *"d

]

l

, !1vsså,

ä,-^..-.i

- VÄLKOMNÄ!

vrrsuoE

Ringström

,-

luniorerna, ledarna och Yugve'j trolldoktorernas behandling av
sina patienter. Som bjärt kontrast
iohansson medverkar. S.å;:
framträdde därefter missionens
'ing och lotterier. Paket och övsjukvårdsarbete.
'iga gåvor mottages tacksamt.
Denna vecka medverkar österlorsdag kl. 19.30: Förre kato- Idikaren Alexander tr'errari tis- för herr, dam oeh barn samt TERYLENEBYXOR m. m. kommer
i
I
iken och frontsoldaten Alexan- j dags- och onsdagskvällarnas marknadsdagen att försåljas i Falköping.
tler tr'errari från österrike talar.
levangeliska möten.
A/B NORDISKA INDUSTRILAGRET, Kinnarp. TeI. 50 eiler 245.

lfåra iackor i mooka-ttyloll

I

I

VÄLKOMNA! uth-62,

I

OBSI Lördag har

vi

öppet

till kl. 16 i

KINNARP.

Rossbackens skola,

I

I
I

I

I

föreningslokalen

Slutarps
1;;::#;,""i;
g:ff:o,T1ll'..0"-t r'1y y. 1e.30, söndas kr. 1b.00, tisdas, o,,,oug
ii"'äåT#?ffi'l?Iä#äiilä;
,,,
lil. 'i3.30. Evangi. Inga-Maj Änders"son och Airn-Britt
från folk,
ji

SLIITARPS

i
I

*

i

i

Kinnarps missionshus.
På fredagskvällen förra veckan
presenterades
presenterades
-- i Kinnarps mis-

l detta,land.

försäljning

I

iN?lqå.:d."n
,Ocn liort

när Adolf Nilsson

juniorernas

i'ry'
lvactra

s_amling

18.45.

Frökind
ffT"t,,J.täi;"i"1,'ji
I iIIil";'i ;1;*-;r'1i',1'"t:"*::f1I
till vid
Z,tii-eZ. I

kväll komrrier missio-

kl.

llB..anlqvist.

Söderköping'l torsdagen d,en 22,rru", kl. 30.00.
j a!;ma9s tilI . 30 dagsböter. ftit ljueaveik*n rv inst. Kem:reth
Jo' vårdslöshet i trafik. lrcn harlp ll
'
Film,
1lnansson-kaffeservering
prenom
Ir.iirt til
ninna;-;:r:;;

frid med Gud.

Onsdag

debatten och

I

talar vid möten

ri, f.d, katolik och håingiven hitlersoldat, medverkar vid möten i
Kinnarps missionshus på tisdag
och onsdag kväll. I Sverige är
F errari k:ifid g'enom boken >Dltt
kors som svärd jag tagit>, vilken
skildrar hans liv och hans väg till
På freda.g

i

I lgav ombudsman olof Johansssq
-fram *r':f-.:::*li**;,.*tit"uinrormationo"i,.loi-]f""r""
kl.
resurtatet brT
g!!.
i uppdrag att tillsammat"...ttt:d
åaretter den utomordendigt ll
Kinnarps Samhällsförening jämte I lsaae
fiirgfilmen >>Den grirna

l
i

,
]I

I

js

iL .'"'YL,
w
Stenslorp slog Kinneved, l;

iSLU:s "teaterlek":

Fröktnd
Fröktntls skolstyrelse
har hå.llit sammantråde' översänt
avtal från SkarP stads Yrkessko-

Fröktnd

ål"iiå";;
g0r till äir ftiktsf inolenl;m'r;f*:5"ffi
niofaldigt KYrie
iA.
Runbåck,

le tillstyrkes hos fullmäktige.

benådade> av Albert Runbäek
samt efter Predikan våixelvis med
församlingen >Världens F'rälsare
kom här> i Albert Runbäcks sättning. Som Postludium utför kantor Bengt Kjellström >Magnificat>
av Dietiich Buitehude.

mar med kantor Bengt Kjell-

ström, KinnarP, som vikarie' SkolmogtadsProv för nYbörjare skulle

arps och SlutarPs

ffi{ffi
liga evangelisterna Inga-Maj 'AnRingström'
Ann-Britt r!ru6D!rvur'
och åIru-prtLt
dersson ocn
oelsson

som medverkar med sång, musik
och vittnesbörd. I onsdagens möte
medverkar den afrikanske evang€'I

femklövern. Fr.v. Äke Andersson, rnez Ändersson,
segrande remklövern.
"

hans liv.

I kväIl, torsdag, talar Ferrari
i SlutarP. På fredag och
lördag kviillar blir det möte i
vid möte

Kinnarps missionshus'

l(rnnutteds

fiiida
Korskrefs
inbjuder till SAI{KVÄM i samband med ÅRSMöTFI, tisdagen
den 2? mars
skolan.

kl.

19.30

i

Central-

I
l

och
KarI- il riste" Elionor Masombuka
"rt
som tolk fungerar sekr' Irene Jo'

kurrerande Kinnevedslekarna och möter nu aJ äa.a^ri,,ailaget
l:I,ff"#"mti"- åti"rållriåäåH;
e^lybZ
på Skara teater den 29 april
llrnetena samt en del skånkta saDet blir antingen Friggeråker- J Ändei'sson som Mor Anna i pJa- i Xer, vilka klubbades bort till bra
Torbjörntorp eller Sunnersberg. lsen. Karl-Erih liiint . "r lnrpar- lprter. Därom vittnar slutsumman
han var förstås små' i som uppgick tiil kr.. 1.3:01 .vitT:l
De två möts med var sin pjäs i I far EIof
Tolsjö bygclegårcl den 8 aprir lh.,,l.or" i- pJesen -- gjorde en ut- lär något mera än föregående å,rs
resultat.
Skaraborgsdistriktet deltar alltså ] märkt njutbar roll'
I det förlorande Kinnevedstaget I Juniorföreninsgtl .?11I.-,1:"t5..
;;;ffbc.
I
'Det var en >>stor>> teaterkvä]I på j gjorde Göte Ändersson en liten i Pettersson häIsade deltagarna välbygdegården i Friggeråker, tu-tt- | f,ra karaiitärsroll, och han ansågs I xo*n" och läste b1b"l"il,_11i*f^Y
satt salong. Juryn bestod av fru I tO"tiatrt av ett hedersournämnan- i juniorerna sjung två.sånger och
Änna-Greta Strömer-Ons.jö, Skul- | 4". f.atr det seg'rande laget över- | vngve Johansson tallde. D": ":I1
torp, och hommunalkamrer Nils lraqkt"s en bukett blomster till llofferstunden avslutades med sång
f.Oving, Stenstorp. De fann efter lGöte.
lloch bön'

moget övervägande att Stens- i Flamförandena bedömdes "i ll
torpssruppen var rortiånt ;;;,1"pår"'vöäi.i-;;; "';å-;t*v" tll llrinnarns Nro-förening
gåtvåare^i tävlingen. Regissörenlscenupprygfnad och dekor. Ävdn llrr.o" i torsdags möte med besök
Gunnar Gustavsson fick ett er- | plasvatet togs med i bedömningen. ll av distriktets instruktör._ Kenoet
och scenmiljöskaparen 1--o"tt talrilia publiken applådära- ij Joit"tttott' vid mötet lämnades
kännande,ochscenmiljöskaparenl.'o.''talrikapublikenapplådera-iilot'"''.'o''.Vidmötetlämnades
kännande,
nYligen hållna
den_nyligen
sig ha
anfs 1i-S'
rapport från den
ett pris lde tacksamt. Man ansåg
Gösta Bergstrand mottog eti
\1 lrapport
för sin insats. Bästa rolGn gjorde I rtait en fin teatelkväii" Efieråt il syauktionen' !'öredrag hölls då av
irrarr
Äat .,L-.+.
lpastor Svenningseq Börstig, som
-!-a--TnazInezlltqv-de.t"4a*+r..
bedömning
kvällens bedö
enligt
_ - kvälleru
lenligt

/'

I

över ämnet >>Med bud oin liv;:
talar kyrkoherde H. Andersson.
Sång och musik. Kollekt tili de

I

ll
il:t:H"r",ftl""Lär#ä"#:iå"
Erik Klint, Eivor Persson, Per-Erik Sjölin.
ll frur,r.or.
En >teaterlekande>> trupp från Stenstorps SLU lel<te sig på ll
onsdagskvällen fram till tlistriktsfinalen för skaraborg i sLU:s il Juniorerttas försäljning i slutarps
rikstävling >Teaterlek>>. T ett välregisserat framförande på Fl'ig- ll missionshus gav gott resultat'
juniorförening utbjöd
geråkers byg6egårct av pjäsen )fKorgstolenn, slog truppln kon- il St,rtt"p"

österrikaren Alexander Feffa-

Ferrari om Guds ingriPande i

l

missionshus
SIutarP och

samt i Kinnarps missionshus söndag kväll och torsdag kväll'
Ledare för'serien är de kvinn-

ri kom i tisdags kväll till Kinnarp
och talade vid mötet i missionshuset. Det blev ett vackqrt vitt'
Också på onsdagskvållen vittnade

I

och tisdag och onsdag kvällar

Kinn-

människas liv.

I

nörjan i kväll i
fortsätter på söndagseftermiddag

*"d

arps missionshus.

i en

i

En serie möten anordnas i Kinn-

Länsskolnämnden hade hemställt att skolstyrelsen skulle tttse
en ledamot i en kommitt6, som
skulle utreda frågan om ett ge'
mensamt kommunalförbund för
F albygden. Till ledamot valdes
kantor Bengt Kjellström' Kinnarp'
med målarmästaren Sten Ahlqvist, Slutarp, som ergättare-

möjligheter

I

I

ping.

nesbörd orn Guds kärlek och Guds

l

Seriemöten i Slutarps missionshus

enligt beslut utföras av lärarinnorna Thora Petersson, Kinnarp'
oeh Ragnhild Petersson, Falkö-

i

av

i

stället för Predikstolspsalm >HeU dig, du högt-

Lars Edlund,

Rektors förslag till stöjdgruppsindelning under kommande läsår
godkåndes. De två slöjdgruPper, till vilka statsbidrag eJ kan
erhållas, skulle bekostås av kommunen. Rektor beviljades semester i 45 dagar instundande som-

Alqrander Ferrari talar

J]

=-__

'l\tnnarps

_..*_

Missionshus

lberättade intressant och medryckande om den Svenska Gustavs-

II l+xrrl"T*:ffi'"t"ffflåTå
Imusik och Marsareta Johansson

kl. 19.30 Alexander Fenari.ta.Iar, Söndag kl. 10 Söntlags- | lmect sång. Nettobehållningen, omskota;
19.30 Evangelisterna Ing-Marie och Ann-Britt vittnar och I I kring 1.250 kr., beslöts avsättas
Årsmötesförhandl ingar.
ur4uspJ6g'e Yrq
pra[craL uthusby-gge^vid
rI'. Syda.friDyqärfr- ji ltiU
rvrasomouKa fr"
ett planerat
.Eileanor Masombuka
onsdag. kl. 14.30 Symöte,
slrmöte, Eleanor
sjunger.
sjunger, Onsdag
] tlll ...9_!!
Lotteridragning.
ka medverkar, (Ta gärna med barnen till symötetl) Torsdag 19.30 | ilokul"n. Föreningens ordf. Sven
lnO"fSton framförde ett. vårmt
Allmänheten hälsas hjärtligt Eleanor Masombuka, Irene Johansson och evangelisterna aÅ-eritt i' i
för dess
Atta hjärtligt välkolnna!
och rng-Marie.
| l:1""I'::tl^-:ttot"ttngen
välkommen!
spetälska. Kaffeb.judning.

Styrelsen,

Lörda.g

-

SLIITARPS IF

Ord. årssammanträile med

Axtorp-l|allagårdens
dikning$företag hålles i Vårkumla skola lördagen den 31/3
1962

kl.

15.

Styrelsen.

tttr-61.

a

€,1ll

;;,,*, ut rorianae l:-:p:Ji:," li
till kvällens match, som böriar kl' ll

Föreningen anordnar

e"smöte

för

nåir-

med nröder-

",;;;;';;-;;.il;
I l;*ff'må"ål"ilå",å"'#:
med två grup-

I

1

|

I

delta;it
rannc rräosamfälrishet
vågsanrfällighet I tå.."i"g""
19 på Tångavellen: ö. Karl6n, L li med Naglarps
distriktet anordnadl
en
av
i
pettersson,
I
n""
r.uriaairr,_ri.
å;;,ää"i;'ff'ö.åö'h".

;åä:: Karr-Erik Andersson, svens- I *S"*n r-::"n" !lll|iqå"'ö!i
l#ir,g
*:'*r"iåru"i:I',r^'pj-llm
son, M. -Andersson, F. Karl€n, e.
Ni

lltorp.
Hermansso:r,_L.. Rutman, t. .lo- ll
hansson och B. Ählqvist.
Il
I

|

I

1riktsmöteiFinnerödja.Efterkaf-|
Styrelsen. I fed"i"kttitrgvisadeKennet.J"l"::-

i
, son nåsi'a film_er. Nästa möte hålls
I töi'dagen den ? aPril'

I

I

Kinneveds och Vårkumla

zLllr-b'2

RLF-avd.

fu öt

-

har haft årsmöte i SlutarPs föreningslokal. Ordf. öPPnade mötet
och hälsade de närvarande välkomna.

De i trrr avgående stYrelsemedlemmarna omvaldes och stYrelsen
består av Ärvid Andersson, ordf.,
Erik Bohman, vice ordf., Waldemar Johansson, sekr., Benkt Wården, vice sekr., Herbert Anders-

son, kassör, samt Karl Alale
Adamsson. Torsten Gustavsson
och Göran Karlstedt. Till revisorer valdes Sven Ändersson och

Bengt Nilsson. Till

i
obn rn

Snöpulsning var den dominerande ingrediensen

san. Insamlingen inbringade 42 i25.
För underhållningen svarade Åke
Törn, Kinnarp, och bröderna Larsson, I'alköping. Kommunalkamrer
Hilding Våring, Kinnarp, informe-

rade om jordbrukskassan

och

kamrer Sture Pettersson visade
några filmer. Mötet avslutades av
ordf.
Kinneveds m. fl, socknars
hingstförenin S
har.håIlit årsmöte.
Härvid omvaldes styrelsen i sin
helhet. Den har följande sammansättning: ordf. och kassör Valdemar Johansson, Siggagården,
Slutarp, v. ordf. Torsten Gustavsson, Prästgården, Kinnårp, sekr.
Äke Gustavsson, Mellomgården,
Slutarp, v. sekr. Nils Larsson,

Klockaregården, Brismene, Karl

Lagergren,

Skornaka.regården,

Göteve, Torsten Andersson, Back-

gården, Slutarp,

Erik

Fransson,

X''alköping.

Revisorer blev nämndeman
Gunnar Eriksson, Hallagården,
Slutarp, och kontorist Erik Gustavsson, Marbogården, Slutarp.

Av årsberättelsen framgick att
föreningens ekonomiska ställning
förbättrats. Balansräkningen slutade på 6.442 kr.
Mötet beslöt att en vagn skall
inköpas för transport av stona.
l'ör köpet skall användas premieringspengarna från Skara, 700 kr.
Föreningens prisbelönade hing.st

stå
mot en avgift

Bosco skall fortfarande

på

Siggagården,

av

I
I

alet,

Den arfikanska

l,

evangelisten

Eleanor llasombuka talar, Irene
Johansson tolkar. evangelister'

na sjunger. Insamling för Afri'
ka. VäIkomna. L*/g-Ot.

Kinna,rps missionshus
Söndagsskolorna inom Svenska
Alliansmissionen har engagerat
sig för en insamllng till ett missionssjukhus i Indien. Behoven är

stora och saken mycket behjärtansvärd. Eleverna i söndagsskolan i Kinnarps missionshus fick

vid söndagsskoltimmen förra söndagen med sig en folder till sina
hem. Denna folder lämnar upplysningar om lnsamlingen och var

gåvorna till

missionssjukhuset

kan lämnas.
österrikaren Älexander Ferrari
höll förra veckan mycket intressanta och glvande möten i missionshuset. Evangelisterna IngaMaj Andersson och Ann-Britt
Ringström sjöng och vittnade vid

I

På onsdag eftermiddag och
torsdag kväll blir det besök av
sydafrikanske evangelisten lllea-

norMasombuka. tVlg-bZ,
Kinneveds liiida korskrets
har inbjudit allmänheten till ett

samkväm, som i samband med
årsmöte kommer att ågå rum i
Centralskolan i kväll kl. 19.30.
över ämnet >Med bud om liv> talar då kyrkoherde Henning Ändersson, Kinneved, Det

sång och musik av

blir

även

syskonen

Karlsson samt kaffeservering. Ef-

ter kafferasten vidtar

årsmötes-

förhandlingar. Vid sammånkomsten kommer även en frivillig kol-

lekt att upptagas för

hingstföreninC

M.B. P" A. hål-

les i Siggagårclen, Slutarp, torsdagen d. 15 mars 1962 kl. 19.30.

Ärenclen: enligt stadgama.

0rdl.

psalmsång. Äv års- oeh verksam-

hetsrapporten framgick att kretsen har icke mindre än 421 med-

lIMSSIONSHUS
kl. 20.00 visas läkare-

och missionsfilmen DAGGRYNING" Sekr. Hilding Fager{rerg
medverkar. Inträde 2 kr.r barn
1 kr. Offer'. Välkomna!

de äldres traditionella, utflyktsresa
och en filmafton i Slutarp,
Utlånlngsförråden I Slutarp och

Kinnarp har varit flitigt anlitade.
Syföreningens försäljning upp-

Valtorp hade på

gick

söndag'en

hemmama,tch mot Slutarp och
överraskade med att vinna meil

till

1.889:70.

Kretsens hjälpverksamhet: till

Kongohjälpen 322 kr., rikslnsamlingen 455 kr. och åldringsvården
300 kr.
Kassan ha.r omslutit kr. 6.805:3?
dom vår belåte6 med såväl spel
med en behållning av 4.232 kr.
som fesultnt"
Styrelsen fick följande sammanGrabbarna verkade intlesserade
sättning: ordf. köpmån Göran
av siii
tionsspel och utnyttjade dessuterrn Sandin, v. ordf. lantbr. 'Bengt
de luckor sorn bjöds. foIed andra Nilsson (nyv,), kassör handl.
ord verkade det som om laget var Bengt Samuelsson, sekr. fruarna
på väg mot formen.
Brita Wilgotson, Ingrid TorstensSlutarps spelare kom inte helt son, Valborg Clausson, Ingrid Pettill sin rätt på underlaget. Man- tersson,
Tyra Thor och Karin Sanarna svarade för ganska jämna
muelsson samt fröken Karin Anprestationer.

3-1. Med tanke på tlet tlåliga
spelunderlaget utfön måtchen
till belåtenhef för Valtorps rlel,

Målskyttar för Valtorp: ch. Len- derson. Suppleenter: postexp. Slg-

brit Kjellström, fruarna

nart F ronth, straff, vy. Ingl'ar
Pettersson, hi. Ingemar Glad.
!'ör Slutarps fullträff svarade
B€ngt Hermansson.
I en söndagsrnatch spelade oci<så Valtorps B-lag och besegråde
Kinnarp B med 5-2. LYg-b?. ,

|+

--

"--- :

$f

n:

karna Bengt Vårdön och Torsten

Gustavson. Revisorer: kantor
Bengt Kjellström oeh stationsf.
Margareta Sand6n; suppleanter:
:

r:

Maja

Nilsson, Majken Johansson och
Nanny Johansson samt lantbru-

bilskollär. Gösta Larsson och hr

I Lennart Karl6n (nyv.). Förråds-

utarps ltyilrliga | åäl*ii{r;:l""ä-T;$i"ä

syförening
har FöRSÄrrNrNG

!

srutarps

i

;i,rfff:::""".?i#:ff.1i*Tl

i i;1,?ä:";"tTå?."'åä?,T:f,

förening:slokal' onsdagen den 4 | ry.ä tnol. Till representant vid
april kl. 18.
I aumänna årsinötet i stockholm
- Ka.ffeservering.
emottagas I valdes ordf. G6ran Sandin.
Lotterier. Gåvor
"åt

tacksamt.

I

Alla varmt välkomna !

|

€

styrelsen

Uppdrogs

att

an'

ordna kretsens fester, de åldres
m.m.
utflyktsresa
Samiliga närvarande bjödos på

?ä'':'l:;
2 $1, ltuigkaluar i '.ff*"1T""";il3'ä"
kr'
kollekt på

----@!

"öä ffi;;;
äriää"

5 mån., blandras Jersey-sRB,
-'-' |

1

spetälske-

Måndag

lemmar. Kretsen har under året
ånordnat en olycksfallsvårdskurs,

Bra spel mot Slutarp

Diverse

hjälpen.

:iz. SLUTARPS

med Kinneveds m.fl. socknars

varefter kyrkoherde Henning Andersson talade över ämnet >>Med
bud om liv>, som lnramades åv

Valtorp mot formen

mötet på söndagskvällen. De kommer att medverka vid flera evan_
geliska möten den här veckan.

arl,r.

årssammanlffido

hälsade de närvarande välkomnå.

K..D.Ema,nuelssondöin.leienmåtchsomförkortatlespågrundav
2-tl9-bL.
dimma.

$ommarharn
De, so vill hjälpa en liten

3-14 år, tili
under 2 mån.,

gosse eller flicka,

sommarvistelse
ombedes hänvända sig

till

un-

dertecknad.

För Solna Familjehjälpsnämnd
Thora Petersson
Kinnarp, tel. 191.
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tillsam-

1**.r"*#å"i.$l*il:'''?.H
Syförsiiljning

1.600 kr.

ORDINAAIA

har hållit årsmöte i Centra.lskolan,
Kinnarp. Årsmötet öppnades av
ordf. köpman Göran Sandin som

torsdagens elljus-

vinstmålet På straff.

mbud till
SLUTARPS
länsförbundsstämman valdes Ver'
MISSIONSHUS
ner Granlund och Valter Oskarsför
Jordbrukets
son. Kontaktman
Tisdag kl. 19.30 Evangelisterua'
Utredningsinstitut blev Karl Arne On*sdag kl. 19.3P Afrikaafton.
lund, kontaktmän för Jordbrukskassan Torsten Gustavsson och
Karl Arne Adamsson.
Årsmötet beslöt göra en insamling till de algeriska flyktingbarnen samt att ta 100 kr. ur kas-

I

Kamraterna, Falmatch på Tångavallen rnellan hernmalagetr
köping. Konditionsprovet gav nog i stort sett ett oavgjort resultat'
me{an Slutarp tyckades båst frarnför mål och även tog vinsten i
Kurt
matchen nied 2-1. Målgöra,re: B'-O. Haglund för IFK sarnt
gjorile
sistnämntle
den
varvitl
Sluta'rp,
för
Ka.rl6n
RolI
och
Karldn

o

Adamsson. kontaktman med studieorganisationerna Verner Gran-

Röda Korset
'^V, i Kinneved

I

-l

ång av allenmatch

Dimma
Slutarp hsde 2-I mot IFK
T

i

Sluta.rp

Siutarps kyrkliga sYförening
anofdnar försiiljning i SlutarPs
fördningslokal på onsdag.
Kinnarps mlspionshus

Evangelisterna Inga-Maj An-

dersson och Änn-Britt Ringström,

som under veckan medverkat i
junlor-, UV- och offentliga möten
båtle i.Slutarp och KinnarP, vittnar och sjunger också vid möte i
Kinnarps missionshus På söndag
eftermidelag,

Äretshorphandbollsmästa,ro ihorrkla,ssenblevSJlochdamtitelngicktittspa"BfiaEcker
I'i är vii,rttiga miistare. Do har kåmpat sig igenom säsonge.n och verkligen gått ir för stt viuna$f har Ju va,na,n inne att ta mästerskap, medan iläremo6 Epa tronar på toppen för första gån-^Siirrdagekvällens uppgörelser vår av det angenämare slaget och speciellt ilå matchen i grupp 6^":':1
tlår
det va,r final mellan Sätuna och Kinnarp, r'ilken de förstnämnda vann med 10*8. t/q&,
Grupp 6-vinnare 1962 blev Sä- i,
,I
ne med målsprutan
målsorutan Bertil li
!yn*
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ffi
F'ransson g9m pr:imus mopr.je jl
..,. r
IiI
besegrade Kinnarp i den s.k. ral- t: [I-@
- ^"^'"å^-or,
-Frökind
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håJler till. Den här matehen varii \-"
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atl a -_l
I I tr |!$tr(ln(I
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samrnanträder i Centralskolan,
iKinnarp, måmdagen den 16 aPril
i

I

'

11962
l----

19.00.
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---'--

or.föran.en.
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rgffi;iiä?:l Kinlleued$ Röda l(OfSlffgl$

vä9, medan däremot segrårna ll Röda Korskretsen i Kinneved
bättre målaptit. Fin fart och ll startar en klädinsamting till förrdu'r
slu_tskedet gJoroe^årt_pu-ll
Cjord-e,,llt pu- ll månförnödlidandeiAlgerietoch11
ma" för nödtidande i ar[eriet ocn
llf-fel Ii \iruLs4coer
S?ARTAB DIf KLÄDINSAMLING
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t'r
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rörmån
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l
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för
nödlidande i Algeriet och flyktinghjälpen. Gåvor
fnge Svensson Iå?,1äTåi'å:1,ä
^o" I
i Sätuna
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j
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ortens a.rrärer f.o.rn. den 16 aprit d.å. och emoti
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:'Y
:::
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samlinsen
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den
16
t.
surt för resp toröa?ä.,--Sä*1i ll
-" tases med stor tacksamhet'
Fransson, Bengt Johansson oeh ll april.
I
had-e
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Hasse Lund svarade fq q1 ytginsatser. B. Fransson tillverkade 4.
B. Johansson, S. Ä,ndersson och H.

il

ll

*,,
Ny r,^'.'-,,hnr..rr.-x,,+,kommunalfullmåktig.

|

Även penninggåvor till'samma ändamål mottages.

ll Vid inför länsstyrelsen företa2 mål var. Kinnarp hade !l gen röstsammanräkning för utse- |
uasLa r oroqraLrlon Jonans- lende av efterträdare åt aveånsne I I

Styrelsen.
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A''rEutu' Kinnarp,
Äru'4rlJ' su6cD'
i' j jtlr iorottspratsen Kinnemo,
sökes. ä'uuu
Anbud torcle
LUrUE vara
vnr-a
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begärt entledigandell:'-:.'*"'*P!6LDerr
Skolmatsedeln
I lten
tillhandt_:ipt
1962_under
adress
>vakt-il;;. jI ltotu"ingenKinnarps IF, Box60,
I lr"u" uppdraget il'";;;lä;oi
ty Kinnarp.
3914
förFröIdnd 2-? april
Närmare upplysningar
| 1"" rrriåår.tifå,-11r""*
lmästare>,
Månd.: korvkaka, bloctpuclding. I lcunnar Karlåson, Mönarp Lltre' i ihos Gösta Gustavsson, tel.50, Kinnarp.
Styrelsen'
tisd.: kålpudding, potatis. rinlon. I l"u-"g:l' slutarp, vald till kommu- I i
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i
med delägarna i
stiiller i Kinnarp
I potatismos, gurka.
I lr"um"ds arberarkommun i
t
fredags årsmöte hos Bengtl o"t är en Seidler som styr ochl
fisk, potatis, rå morot.
lFrea.:
I ltol
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snrörgås.
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åf'#ifuäfi1fuå"t"#älmossutdikninosförening
l#**i:låfä"å',"å'"uL-,f"'läl nens
rvar,Gustafsson tror att laFloby m.fl. soeknar hålles
Ti1 ordf. för 1962-63 omvaldes I

Frökind
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s'v^r' v.qL6tp'
Slutarp, tisLrp| å:'^:I:tl
li Föneningslokalen,
5/q-sz.
möter rör samma tid
den.24
april 1962 kl. 14.
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lvaldes
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mer prov att avläggas söndagen lprotokqltföräre

Ahlqvist.
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i div. V_tabellen, Titt:i;
då detr

Svensson, som representerat Slut- | Slutarp den
I sskr. omvaldes för samma tid
den 29 april av pastorsadjunkten
också ritat på pa_p-peren |
Eiof
Rehn
Gustavsson.
och
lcustav
?.Tp, ]:?"
föi
Kinnarpslaget,
Sven Kloo, crevbäck, och sönda- l;ä-6il;tsr
omvårdes ti' sty,sbm-.oärmedl

genden6majavkyrkoadjunkt""|;;l"".;;;j:anterföräten7g62_fårytterligareenfinförstärk.l'a
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Nårunga..Till
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lTitt
f ..
traktsprosten
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1g62.
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Styrelsen.

pat-f)löf
Per-Olof T-inÄhatx
Lindholm, iT*$r'--^

Erik

|

,

Malmensten,
och Gerhard Frisk ochi if.or"gll.il
Gökhem, med kyrkoherden Hen- lxS"u.ttti*Sigbritt Kjellström.
=r-iry;ir'?;3
.. ^.lnyvatOes
I raterfrivilligt.Ettbenbrottsätterli
-.fon'
ning Andersson, Kinneved, som i
Karl6n och Lennart 1gs1-l stopp för vidarefotboltsutövanae.flvid Slutarp,4 rum och kök och
suppleant.
rum med kokvrå, med belren vardes tiu uppbördsmän förl ^^T:__1lg h""-*:--"'1-1*Ti_qe-.1qtll2
i
tror Kinnarpf:I ltva
q,
i
rvämligheter,
irsaz.
atf
,,"o""ät"""
arbetarev. med varmsa-Ge:rgsson,
-1q_
fli31flä?1,1"1,
I
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lednineen
skall X?
få sitt
reenombrott
*.-- l"lf"-$':*fry;
Vartofta-Frökinds- iI ;-;*-^:;-:J;--:
kommunen vid vartofta-Frökll.dsl
|
lkommunen
;.::-^1i::'-I-. I res
hyreslediga.
il;;äi";id
summering
en
av
a_
kretsens årsmöte utsågs Allan iI materielet finns också hant nrmr, llrage,
ll tut. 11b Kinnarn.
ÄhlqvistochGustavGrtstavsson|upptagetpålistan.Övrigaär:L'||_
Gilstavssbnl
på lrgtan. övriga är: L.ll
KINNARPS
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| Kjell
Kieu Johansson, Åke Torstensson,
Torstensson,
tare.
MISSIONSHUS I ltar".
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Jonansson, Sgon Martinsson, I
Johansson,
tiu distrikts- |
Valet av ombud till
Andersson,
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tarp kommer laddat till seilepremiaren
Losse Widerström tinfin trenarförstarkning

iS/u

"Hemmels a{ton'

Slutarps fritbolls-elva som de senaste åren haft toppkänning i Norra Västgöta-sorien, men i de
avgörande matcherna på hösten tätt ge vika, har i år satsat hårdare på ett evgörand,e. Vid ett
samtal som FT-sport haft med lagloda-ren Karl-Erik Lundin hlivda,r donne att träningsfliten,
bland i synnerhet de spelare som kan tänkas komma i fråga för A-laget, varit mycket god och
detta får till stor del tillskrivas tränaren Lars Widerström. Denne har I högsta grad speXarnas
förtroende och genom sin rutin från spel i olika serler har han myck@t att lära ut båale i fråga
om såväl teknik som tahtik.
Tr'äningen har pågått sedan il

r-l
ll
I

I

slutet av januari och

utomhus

i

hölls

när förhållandena så

ii

Fyra träningsmatcher
lmedgivit.
thar vi tills dato hunnit med. var-

Kinneveds SlK!'-avdelning an-

tionella, fåmiljefestlighet
afton>

synnerligen miserabta planförhål-
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nasle uppgol'ersen som speraces r:
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,,^_t b*:r- r.qr:lagledare i slutarps

I

-tvrersen.

[@Sadmaåi*idän

>>Hem.

föreninsslokalen i

Inledningsvis sjöngs unisont
>Ej med stora later>> och fru tIlla Karlsson höli hälsningsanfö-

|(innettod$ CP-atld,
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ln'ffiffi
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Slutarp.

mängdaplan,motBorgundaIK|ffi||den12aprilk1.19.30iKinn.
ochIFKFalköpingmed5-0|ffi|larpsKonditori.
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Kinnarp

rdnade på söndagen sin tradi-

li-

huvudsak

i
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I

\-r!'c!lnar!e
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:

rande. Margareta och Gun-Britt
Johansson underhöll därefter
med sång till gitarr. Ungdomskr. Anders Lindgren, Fa,lköping, höll föredrag över ämnet
)Ifem och ungdom>, i viiket han
bl. a, berörde sitt arbete bland
ungdomen i Falköplng. Fiu Erica
Lindgren berättade om fiyktingproblem och visade bilder från
ftyktingläger i österrike.
Efter kaffeserverlng sjöng
Margareta Joha.nsson till en orkester, som bestod av östen Andersson, dragspel, Allan Thor,
klapinett, och Stig Jobansson,

årssammanträde
å1t"å,"li,Li},'l:fii" ?#,-#'f"rtå:
,^5:l':pliL.!tndi",-*
rF'
by och i mörgon
I
l,^,,^dr__r------ Ekonom.
ni
_=.......:.-:
-ät
jhålles
-^^, Slutarps
med
"pöråiti
Värsås och denna uppgörelse spe- |
las i Fågelås,
där vi hoppas på | --.
I Förening för Eiektr. Distrib. i
fint - undlerlag, Äteiåtaenäe I fliissionsförsäljnin-8. i. r(innarps I fOreningstokalen, Slutarp, fre- basfiol.
"!t
plåner"ade
matcheiär den 15 april I missionshus. >1V>62.
l^ooo* åan iv oh?ir 1oA, r"r ,a
Några medlemmar ur avdel.
mot vedums Ärs och dJi ;ä #;iii il"ä"d;;"ari*' i,.,ijro., t1r I d*s"t den 27 april 1e62 kt' 16'
mot Falköpings BK, båda på bor-l bibelstudium och.-:bön i Kinnarpsl Ärenclen: Enl. stailgarna fö- ning'en framförde en sångsketch
och pojkama Kjell Karlstedt o.
tapran, men troligen kommer nå- | missionshus.
söndagsskoran suÅ-lrekommer.
gon match utöver dessa-gt
Staffan Nielsen framförde tilltas
i vantig tid på åndag rörmicl_
:|.: I
sammans med Inga Viihelmsson
;1@fi
lä'1"*i";f'H$?"j,iä *åii dren
:n 9rärl
en uppskattad sketch, >Lögnen>>.
kan tArnnas.
rälnnas, på
rå eftermidda_
ettermldda_
Trädet,
I qr€rr
En frågesporttävling var angen blif det stor juniorträff i
mellan Vårkumla SLKF.
Häggum.
Inga nyförvärv.
I
och Kinneved SLKF'. Det slstNågra nförvärv till laget kan I Onsdagskvällen är anslagen till
nämnda laget vann och erhöll i
v.i inte peka på, utan vi får Iita missionsförsäljning, f andakts_
SLKF:s bordsstandar. !.råPris
till de spelare, som förra året del- stunden medverkår kantor
Inga
geledare var Kar!-GUsta.v Gnstog i la,eet med undantag-y
Nolin med sång och Algot Karls_
gemar Ungh.
ungh. vilken nr
numera Ire- ^^_-:^.--_
rtackade alla som medverkat till tavsson, Vårkumla. Till slut
presenterar rr* r',uJ#f;i
I
I
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olika slags gåvor till försätjning-

gamla,

du

vilka ur. a. Inq'a1
Johansson, Leif Filipsson och Rolf en.
^-,*
pu.tor ocb $ön(lageskolan i Kinnarp med i
Kar16n, torde få cåansen till Alde
insa.mlingskarnpanj för
fru 1chJr5{199T19"1.
Svenningr
uo:Ilj".:"'-"-"u".::*.
missionshus I Inilien
Anrqvisr'
'"SitJi,fflT,å,å?1i"ili""'.- sl'tarps
sin r.rsar;iin* , iotu*
r{et utseende får den
Yit; Slutarps
Söndagsskolorna inom Svengkå
llo." i "{ouqs
Ir
föreningslokal. Sammanbegå seriepremiären?
"rjt"X1
Alliansmissibnen hår just rru en
missionshus.
komsten
_ Det får de återstående träinleddes med att kyrko_ lslutarps
kvåll vrsaoes
visades ri mlsmis- insamling för startandet av ett
lssmåtchcrnä ge
o6 srrqs
;;- ;;
An6ersson höll
hö1 föredrag.
fÄrå,oo I| . rI måndags
ningsmatcherna
svar på,
men herde Andersson
lnanoags_Kvarl
missionssjukhus i fndien. I denså mycket är klait att ösferi Ka3-. Med utgångspunkt från Apg. 8:Zi, lsionsnuset _ Svenska Alliansmisl€n kommer att vakta må!et, Len- där Etiopien omnämnes, gjorOe
missions- och läkarfih na insamling, har också söndagsskolan i Kinnarps missionshus
nart Pettersson är utan konk-ur- kyrkoherden en snabbskiss över lsionens
l>Daggryninp>. Genom filmen fick deltagit.
Efter söndagsskoltim,
rens som vänsterback,,-T:qii områaen .den
stora
se
dit den kristna imötesdeltagarna
Ingvar Johansson och _rngemar r-.-'...-'^ i erritr,
men
i
söndags
mellan
hedendom och gammanräkningförmiddag skedde
_.
lskillnaden
Lundahl får slåss om platsen som I missionen nått.
Särskilt oriente- !l;;;;;il;.
av de inkomna
;är'",.';ä
;;; gåvorna, vilka uppgick
högerback. Halvbackstrion torde lrade kyrkoh.erden om Tanganyika,
till nära
tortyr
trolldoktorerna
åsam_
som
I
Leir Fikrongr. Ännu några dagar
l',3:3ri:l.L*åX":3ät"å ustavsson lsom nu btivit särskiu aktueni s"- | k*" sina orrer -"r, o"r..a ;iil;, 160
finns det möjlighet att stödja inMats Andersson.
l::* *: j:"T:i:1"i.1:1f-t::"t:'l vard oe sjuka rår pu'tir'.iä"'- Tilt
den slutgiltiga forwards- ls:m :ar ar åvs:clcl, att genomrö- | sjukhuset i white Riwer, där dok- samlingen.
På onsdag kväll blir det miskonstellationen här v-i första hand lras -.8-enoT >adopteringen>> från lltå"u*r Lars Vitus och Lennart
sedan när- xarlsson tillsammans med dukti- sionsförsäljning i Kinnarps misföljande sex nanrn att välja_på' lnordrslr.fi9*:
T"t."9m
l{
sionshus.
sture Hjelm, Åke Karl6n, gu"t
håtvt
sekef framför autllc";*;;;;;dr;;;#;;r;j;-l
Karl6n, Bengt }rertnansson, Has- lyu"1,ett
ett miss-ionslt:d' g?tT svensk llsttiterstor utför en storartad ,;
lär
]e Andersson
9llRolf Karl6n' j ltrtteniret framgångsrikt verkar |1 *r""iorrsirr""ts. Fitmen förevisades
reservleden av

lå?iTilil':'1i:"'*t*"7

I

|

i

|

|
I

|

r

It..

I
Ilungorelge

T|""+:r;''l"'iliijl?li1å1i""deför-|::nu:**":terades..;;;.;il-i

Fotboll llplt',**:rulrs*ä*:rläil.Tff

godsägaren

Sedan
Ragnar Erolitivruttt fölirre inköpen. Hössta in- ll Regeringen har ogiltat besvären vall,
Mönarp, Slutarp, hit anmält,
EKVALLEN, FLOBY, Itrop rtev zbo r<1. tör en fint uro-lirrr;;-;;;;;e"*'e.'e'0""".or,,1; att han hösten 1961 tillvaratagit
I lderad gungstolsmatta. Och vad ll
en å Mönarps egendom kvarlämDM
ti;;. ä;1" "argr"r."i; ll iliiää"i*äå,å"j ,T,,"täli:i nad
kviga anmodas dess ägare att
I l.ä;; ";
lördagen den 7 april kl. 16.00 | | Brutto inflöt under kvällen kr. I
ll senast den .30 januari 1963 giva
i
]

*R*LANDA
sr,uranps

'"
rF

II

sIF'

z.ssr,is,

"ii

e."tt

""""ri.i

Å"ä

t"i-

I

li

fffiHå?"å*; ;iTff:f:i1

sig

till

känna härstädes.

Mullsjö i Vartofta distrikts
han rått tilstånd..a.tt kö-l1 landsfiskalskontor den 9 aprii

ilå:tåff"ät[Xl:;ät'?'å,"i:ililluo.xu,,
xv"r."r'""å" T"oi'..t" ll
i3; ,Titll$å:Ltade
I lsr'tå"nlli

li

raststättt p*i-

1962.
l;

Gunnar Anilersson.

l

Rött och Iatt (?) ,,,,.,.

Nio DM-fulltraffar i ÄsarP
Kinnarp besegrade Folkabo

Första DM-matchen innebar för Kinnarps del också tlef första
verkliga kraf,tprovet. Do bå.da titligare matcherna 3s4 spelats i
vår ha.r vunnits uta,n större svårigheter. MåIkvoten 19-2 bekräftar väl eletta. DM-uppgöre'lsen spelades på Äsarps plan och motstånela,re va,r Folkabo IK. Trots att Plå,nen var snöbemängd och
mycket svårbemästratl, visade b&la lagOn upp mycke't snabbt och

stuniltals.
l0/4-b2lllånga ehanser'
Folkabo och Kinnarp drabbar,
ju inte samman varje år och detl- f -S min. hade Gösta.A:.9"-I1;i
st<ot
rör'ligt spel

ruruå!JfvrgwE.^r.'6*'-.]4.-.v-i

var med stört intresse mån av- | Iaschans och strax erteråt
vaktade marchurgång"rr. iiåi"r,"u"
blev mycket 5am-n octr avgjordcs
först under de sista 15 minuterna.
Under hela matchen .p"fta" O"
båda måtvaktarna Rudåif-S""tC"
och Lars Westerberg mycket trra
och det var till storäel äetut tö.-

I

ii;;Id; rti *itt

på måivakten ur
tage.-Några. sekunder,efteråt

lfritt
sånlberg r
I befann sig centern
hårt utanI ta**a täle men sköt
i,Folkabo
8:an
åin,
var
f
tZ
lfO".
|

åter

fri,

men målvakten stod

i vä-

I

i
I

i
i
i
i
i

I

I
I

i

|
I

i

Ett kanonskott från.Gösträcka
i:är,.t rtt inset av rusåii ;u"ä" I ie .l'.ltyinryde Rudolf att
rduua'
kuld- uuu t;?99:'
rlan l{uuuc
sa långt
lanfit han
min., I| srg
gOra mål
göra
försia 15 min.'
maf under
unoör de första
{S
av första
aet gätt 27 min' "-"h
iy åojriårt"t"r saknades sannerli- I oå "?
o.ah inrA
I halvleken fick Lasse kröka rygg

Bland idel ungdomliga medtävlare sågs beprövade föreningsmånnen Sigvard Andersson, Grännarp, lutad över pa"pperen när Vårkumla SLU höll tävlingsafton på Kinneveds pensionat.
På fredagskvällen gick över hela landet tävlingen >Rätt och
lätt i lagårln>. I Skaraborg satt den kvällen 325 ungdomar
nå, där fanns stadgat folk också, se bilden
uppgifterna på 36 tävlingsplatser.

-

-

böjdq, över tävlings-

Hur deltagarna lyckats får cie
Tävlingen kom som ett sluthrön
på en studieka,mpanj under vin- veta så fort bedömningsnämnden
tern. Den stod emellertid öPPen gått igenom materialet, Tävling-

för envar som tilltrodde sig att va- ens
ra med. Den hade på länsPlanet

anordnats

av SLU i

-

och de föregående studier-

samarbete kreaturen

med hushålLringssäliskapets husdjursavdelning och SLS, På riks-

i

lantbruksproduktio-

De som vet mer än andra
om
detta
viktiga ämne och såplanet stod som anor,clnare Huslunda
toppar
distriktsprislistan
hållningssällskapens förbund, LTK
och SLU i samarbete med Mjölkpropagandån, RLE, SLS och
Svensk Husdjursskötsel. En rikstävlingsnämnd bedömer de in-

nen>>.

komme: att fä motta hushåIl-

ningssällskapets hederspris vid
sommarmötet på Bjertorp 6 juni.
TiU de biista på riksplanet utdekomna tävlingsbidragen. Tävling- las priser g'enom rikstävlingsen gick samtidigt på distriktspla- nämndens försorg.
net.

Slutarpsmatch i N:a Fågelås
Söndagsvinst 5-2 mot Värsås
i

veckoslutet,
men den från förra söndagen uppskjutna DM-ma,tchen mot Gro-

Egentligen skulle Slutarp spela,t drrbbetrmatcher

lantla blev ånyo stäIld på framtideri på grunil a,v planförhållantlens. Match var emellertitl uppgjoral mot Vårsås på söndagen
och rlenna uppgörels€ spelades på Norra Fågelås plan och gav

vinstsiffrorna 5-2.

Vår .sagesman

to

lagkaptenen

l, - h?--

son med tre och de två återståen-

Mats Andersson omtalar att pla- de av Hasse Andersson och Kurt
nen i Fågelås var i.bra skick och Karl&i.

den bästa hittills i de matcher
man spelat under våren. Spelet
gick hyggligt och vissa b5rten
gjordes

i

Geson.

pausen. Sålunda spelade

Ingvar Johansson och Ingemar
Lundahl var sin haivlek på högerbacksplatsen och på högerltter-

Vackert sotntnarställB
5 krn från Kinnarp, till salu.

platsen avlöstes Sture Hjelm i
pausen av Kurt I'ilipsson. För må- Tel. 211 B, Åsarp.
len svarade Bengt llermans-

rr|6t sl,
,ullu y bor l; ingrep
Rökdykare

efter "pannpust"

|

|

gen igen'

i

åTffi

|

,i *'?li*"*,q"',#.';#'Ii
genom

kom tre minuter senare

nort

några försvarsspelare och
I iI S"tr""ffi1"',Jå1,?X"SåJå"T3;

ll"t[#';ffif

T:å"XT' ,,,,
p å H a I s a r p s g å r d I f*g'*"q:ry*'$ii-;!liåå'*i{;
Brandkåren i ratköping "vct- | | gq1oe*:: *]*l;-5Jllif ,,:i::
I

re på tisdassertermiaaä!ö; I ä3t13,,t11?",*Ht?t#Tit":iiå
Halsarp, Kinnfrån rlarsarP'
larm fran
efter lårm
ut
halvleken ut.
l"'1': I| |I siE
"lL r."rrr"r.."
arp, där brand utbrutit i ett I -

pannrumien-större-bostads'I
lLlq-(z'
-iastighet.
i
var

angörantlet.

Andra halvleken var 1? min

så stark 'l gammal cLå. 2-2 kom, genom Rolf
Rökutveeklingen
att folh på plalsen inte kunde ta I Sohansson. Strax efter hade Gösta
.rg i" i pät"'"u*",et innao brand' l*?1:l3li: f:l j*tl":":"tr"*:
;ff; äffi;-i"""4r.a""" siinrle ilmålvakten' r 23 min' hade Grahn
in rökdykare o"r, r.o,'utui""å" utt ll:.*n***eiji:u"#:* ??,'5:i:
;Hff ;å1Täl":T"ä;"ö:fi
il;*'Sll;:t,',""'åT,ili*""1'iil;i:
upplag och brännbart avfall intill ll-1.!5;l;;;rt r,6.1 kqnde briljera
värmepannan, Tillbudet var efter [lmeO en mycket vacker utboxning.
>>Sponlen tort stund under konttoll. llpa trispart< c{dnade Runeså..långt
lBrandorsaken torde ha varit en llty> Johansson 3-3 och

linu"nn"""'

€

li'ei: lg:l fxT l:'ffuoJi'ö
I ntfif"*";å#,Hååi }?o'*T".j;
Göran och

m
Fröldnd
ftöHnd
I| i5;;. i
I
-'--i'{n-"'
r4q.62'
|
3ffi"?"#å::åfifYlf;'fl:i?i;-':
i

9.9-ging

så-att

ställa slutres.u-ltatet till.6:?.;."-^-

tiil fiailelof,lerl
Tillstånal
lrsrån(l tril
kaffelotteri

JråHt?ä,V;ffå?å:*Tå1
.ll' böyi,ä
till[äifr.-^i"r.rl"iån i Folkab. och
för
förtill
förmån
stånd att
, iraii,Uact<arna i Kinnarp.
fjett.
eningens itlrottsliga verksamheti
Kinnarps rdrottsrörening

av

länsstyrelsen meddelats

anordna ett s.k. kaffelotteri, omfattan'de 1.000 lotter å 1 kr. per

iott

sa,mt rned

ett

r

sammanlagt

vinstvärde av kr. 501:50. Till kontrollant för lotteriet har länssty-

relsen förordnat poliskonstapeln
Ällan Sjöberg, KinnarP.
Kinneveds SLU'ovd. onordndr

AGG -7-o,

i lokal Vinterny söndagen den 15 april kl 19'30'
Program: Komeclien >Ett frieri> fnamföres av tr'riggeråkerTorbjörntorps SLU-avd. Tesup6, sång, musik. Dans' tr'ri entr6'
Älla inbjudna och medlemmar välkomna.

i

500 kor dog på Mönarps gård

I
t

Prov visar votteninfektion
Sätlare stärns för bedrägeri
i
f.l or | ! _ __

I ..

?..

|

I

Fröktnd
rqlq -62.
lq&:

L

t

Ktrrou*p" mlssionshus.
I t onsAags kväIl hötls missionsI försäljning i Kinnarps missionsI hus. Kantor Inga Nolin medverI

!

Godsägare Ra'gnar Browall
arp på 600.000 kr. i skadestånd

Sköltlingo ha,r stämt den tidigare ägaren till Mönarps gårtl i SIutför att denne inte tur,lat om a,tt vattentåkten pa garaei var livs_
farlig för ungdjur. Ilnder de två år godsägare Browall drev gården dog cirka 500 djlr.
Hälsovårdsniirnnden är dock av er annan uppfattning och hänvisar bl.a. till ett
veterinii"rintyg
som gör gällande att djuren tlött av rakitis och lungmask.
tZ/q_b,.
Gården såldes år 1959 och affä- kreatursskötseln
i Matmö, där den vecklats.

ren gjordes upp

på gården av-

ägare Browall blivit så starkt infekterat att djuren blivit sjuka
efter att ha druckit det. Särskitt

förre ägaren är bosatt. Det blir
Olämpligt clricksvatten
därför åklagarmyndigheterna i
Hälsovårdsnämnden låt veteri- ungdjuren har lätt dukat under
Malmö som får reda ut historien.
närbesiktiga djuren och fick ett för infektioner. De vuxna d.iuren

dagsmöte blir förlagt till Kinintyg på att de led av rakitis (eng- klarade sig bättre.
narps NTO-lokal. Dessutom blir
Gårdens förre ägars anklagas
!''ör omkring ett år sedan in- elska sjukan )och att en del djur
det getsemaneafton med nattnu för att ha underlåtit att berät- vardsfirande på skärtorsdagen.
spekterade5 gårdens djurbesätt- dessutom hade lungmask.
Även va,ttnet undersöktes och ta om kanalens dåliga vatten när
ning: av landsfiskalen i Vartofta
på grund av en anmälan om att hälsovårdsnårnndens ordförande. affären gjordes upp. Godsägare Passions- och mus;[gudetjånst
vanvånd förekom. Landsfiskalen köprnan Göran Sandin, Klnnarp, Browall köpte gården för att star- anordnas i kväll i Kinneveds kvrfann dock inte något att anmär- bekräffar på F1I:s frå.ga att vatt- ta djuruppfödning och lade neC ka k]. 19.30. Därvid komÅer
ka mot djurens skötsel. Anmäian net är lnfekterat och rnindre stora summor på upprustning och kantor Kjellström att spela ett
torde i viss mån ha berott nå lämpligt som dricksvatten ä,t nå inköp av diur. }{an gjorde där- antal passionskoraler av äldre o.
för avsevålrda förluster när han nyare kompositörer. Även kyrkookunnighet hos anmälaren. Oju- djur.
ren gick närnligen i tösdrift och . Hr Sandin framhålter dock som på grund av djurens massdöd kören medverkar med A. Runanmälaren aasåg det som diurplå- sin åsikt att djuren fått bristsjuk- tvinqades sluta med djuruppföd- jbäcks lilla kantat >Altenast I
i
geri stt låta korna gå ute dygnet domar på grund av att höskörden ningen.
Gudr. Kyrkoherden . talar över I
I
1960
på
blev
gruncl
dålig
av
det
runt. Djur i lösdrift får ju också
Såväl hälsovårdsnämndens ordf. j fjärde aktens fjärde stycke i liett mer >>tufsigt>> utseende än så- myckna regnandet.
som gårdens förre ägare invänder I dandehistorien samt förrättar al- j
dana som pysslas om i laclugårAvloppsvatten
att om vattnet vore så farlig.t som
I
den, vilket kan ha bidragit till att
Det i:rfekterade vattnet flyter i hr Browall gör gällande skulle Itartiänst.
man fått intrycket att djuren var en kanal som går genom gårdens också andra djur, som dricker av
vanvårdade. >En del djur var sju- marker. Kanalen ]eder bort vatten samma vatten, ha blivit sjuka.
ka, men någon vanvård förekom från ett dikningsföretag i vilket
l(innarps
Beträff ande skadeståndsanspråinte>>, säger land-sfiskal Gunnar gården är delägare. Dikningsföre- ken kommer köpet upp som
civilAnderss.n i Vartofta distrikt. Un- taget har medgivit avloppsutsläpp I mål vid domsagan t Falköping.
der alla förhållanden är detta från tätbebyggetse i kanaten. Här- | Anmälan om bedrägeri behandlas
ärende a,vfört och kan inls ;ag igenorn har vattnet enligt gods- | i Malmö.
fngen va,nvård

J

[|anufalrluraffilr

upp

i

hållos stångil påskafton.

skadeståndsrättegången.

HäIsovårdsnii^rnntlen av
annan mening
Dagen efter det landsfiskatea
hade inspekterat gården gjorde

hälsovårdsnämnden ett besök. I
Irämnden kände man dLi;d'€-Tfr
att lantlsfi.skalen--baå€1arit där.
Nämnde4.ficx-e; helt annan upp-

fattning om djurens tillstånit

än

Kornl;pr--enligt nämndens--ncrflIg måg'ra och svaga

polisen.

-odh godsägare

Browall fick ett fö-

reläggande om att ge diuren bättre skötsel. Godsä.garen överklagade llos län-qstvrelsen, men fick av-

slag. Han fuilfölide årendet till
regeringen och där är det ännu
inte

I
I

Eq.Enmar:p
Av aktiebolaget

Elementhus

gruppbebyggelse i .Kinnarp finnes två st. 1 1/4-plans villor, till
salu. OBS ! På gruntl av att dössa hus kontrakterades under
1961 kan de säljas till ett mye-

ket förmånligt pris. Hänvändel-

till köpman Gösta Ingerhage,
Gudhem, tel. 0515/201 40.
se

Flobylagen hött tekJffiä"
A vann rned ll-3, B rned B-l
i

lager.

Åsarpsvrns,

Floby fF.'s A- oeh B-Iag höll lekstuga med sina motstånda.re
söndags. Sammanla$tla, målkvoten noterades till hela 19_4.
Så_

Äsa.rp oah Kinnarp möttes på

sönda,gsförmitldagen i en vänskapsmatch på Bruksvallen,
Ifemrnatragot va,nn ful!.t rättvlst
med 2-0 efte.r att ställnirgen i

konditionlkar gott. Ännu mera framträder
.. Att,
är god -Flobypojkarnas
har man i samtliga ]rittilis
p'a.ieservlaget, ;";-ä"-;å;:
spelade vårmatcher kunnat kon- lAgt
värre. Nu"bibtA;t ;" ;;"
lpiggt
Samtlig,l motståndare har
över Kinnarps ff :s reservär,
liijjil:
lvinst
bjudit brå motstånd under 4b min. I som ai""" i"te tyct<s ha rormerai
rur
för. a-lf,
att s€qan
sedan nelt
helt lappa
tappa luften. j sig i förutvarande styrkeförhålstyrkeförhål_
A-laget hade fullt besvär med II tande. F.ör de S Fff_äaten s;;Väring under första halvleke-n o,å
g,
R. Claeson g,
l1aAe S. Andersson
målen noterades med 1-9,
errrgren ocrr

l-l,f |
och 4-S.

r.

-

r

t1q'e'

mot Kinnarp

lunda vann FTI'A över Vii,ring med 1l-?-9, och B_Iaget gjorde 8_1
på Xinnarps resewer. Båda matcherna speladw på Ekvatlens
träningsplan, som iinnu ii,r nog så konditionskrävande att spela på.

2-1, 3-L 3-2. 3-3

sro

Eilliga täcken (obet. skönhetsfel), elaston och vitvadd nu i

halvtirl varit 0--0.
Som framgår av målsiffrorna
var det speciellt i andra halvlek

som Åsarp var ganska överlägset

sina gäster, och även om spelet
var jä.mnare i första halvlek, så

l.-isail;;-;:

hatle Åsarp de bästa målchanserna även i denna halvlek.

Andra perioden blev en enda press
mot Väringsmålet
Sh;lorp mOl
moi \rfOlOnCO
Vårinssmåret och 7 äai'"ä:,
Grolondo Ii UIn
Dlvl
mål no- i JlUIqrp

l'örsta halvlek blev som sågt
mållös, men i andra halvleks I
r morgon spelas den två gånger
var det klart för en välför__
må_lskyttar o"T
tt"t-. I| tiorgä"e"ippsx3utna DM_matchen min.
. rT,"tjänt Åsarpsledning genom vi.Roy
ler
3, cf. W-ikman B, vi. !i,
Wester_ *äi?.ri"Sr,iarp och Grotanda och
|
Andersson, Slutresultätet 2-0
hy-. svan-ström
l*q'J'
uir traningsptanen i flo. kom i den 35:e min. genom cf.
] 9ch "v.
I
UIf c€serfett 1. Vad F.loby
'Si;l;ö
"p"-rpr.t"
rrör väl mänskligt att Lennart Thor. Karl-Eric Ema1u be-- | by.
höver är starkare motstånd,
o"ir l Jå't"-r,ä-speret och därmed bri nuelsson ledde matchen på ett fullt
det kommer vät
om iL!: f9{1,
I F,l.;;;;i.taoau"" i nästa omo.-tv-t.
&an-eljest
bri "å i ;åä';;ät visade i sönttags mot tillfredsställande sätt.
ikalldusch
eetnär
Sven
lilr
""
det *allva*1"s*".:"riesperet noi;:a".
Det är_inte bara på Ä-sarnity- I XffiffiJ:i tläf,"SJ3"1.ätrl,1

i

terades innan_slutsig"rl:",:.

ret som westerrinsträninsen

.ver-

anledning att tro på
| ;;';;;;;;
i iä"Ti 'å:å{g1l{{fx*li ä*
ningsmateher och man vet inte
vad laget går för i närvarande
stund.
Domare blir Charles Johansson,
tr'alköping. tLllq. 6?..
i

r

I

I
I

I

ZS

år

,:l:r.

iandstinget som ålderspresident.
Under 70 år har slåilten Halla-

i

gård varit representerad

detta

sammanhang.

Jubilaren var ledamot av Skara
stiftsnämnd under åren 1936-5?
och nämirdens v. ordf. från 1953.
Han var ledamot av hushållnings-

gEgEgilADE

sällskapets förvaltningsutskott
1934-56 och v. ordförande och
sekreterare i FalköPings hushåU'

@!l,AR

ningsgille under en lång följtl av
år.

Han var v, ordförande

F€
75 år fyUer den 24 april f, d.
riksdagsmån Gustaf Hallagård,
Slutarp. Han är en av pionjårerna inom den politiska bonderörel-

En begagnad bil från oss är genomgången på vår verkstad. Jårnför pris och kvalitet. En begagnad bil från oss

sen och blev riksdagsman 191?
som en av de första bondeför-

bundsrepresentanterna. Från riks-

är ett fynd.
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dagen avgick han på egen begä-

ERBJUDA:
Iiörd 2.500
Körd 1.300
Körd 1.500
Körd 3.500
Körd 2.700

van t952. IIan tillhörde åndra
kammaren till 1943 och därefter
'första
kammaren under åtta år;
.

mil
mil
mil

Under sin riksdagsmannatid vår
han bl. a. ledamot av andra lag-

utskottet och bondeförbuntlets
riksdagsgrupps förtroenderåd.
Han var statsrevisor 1933-3tt och
under tolv år revisor i Svenska

mi1

mil

Körd 2.1.00 mil
Körd 4.900 mi1

TiII landstinget
;kom han 1919 och avgick 1958.
iUnder de tre sista åren var han
ålderspresident. Riksdågsmån
Hallagårds fader l:lev På sin tid
I landstingsledamot vid samma ålsom sin son och
der * 32 är
slutade även -han sin gärning i
Tobaksmonopolet.

KörC 6.200 mil
Körd 9.000 mil
Körd 4.300 rnil
Körd 6.?00 mil

I

Kinne'

veds kyrkoråd 1923-59 och ledamot av kyrkostämman. Vldare
var han ordförande i skolrådet
1923-46. domän- oeh skåttningsnämnden 33-38, Pensionsnämn'
den och v. ordf. i Leaby tingslags

vägstyrelse 7923-37.

Sedan ungdomstiden har jubila-

ren omfattat nykterhets- och
föreningsrörelsen med stort in'
tresse. Han var en av förkämparna vid bildandet av Kinneveds
NTO-loge och han var under en
följd av år kassör i Skaraborgs
clistrikt av NTO. Vida.re var han
initiativtagare till Kinneveds lantnannaförening och jordbrukskas-

i

!'ålbygdens lantmannaförening

tr'alköpings jordbrukskassa.
Jubilaren har blivit fosliinafl med
en rad medaljer för sina iRsatser
och

-

på olika områden i samhällets
tjänst. Hån är riddare av Nordstjärneorden och konlmendör av
Vasaorden. Han har tilldelats
landstingets medalj och hushållningssällskapets stora medalj i
guld.
Högtidsdagen kommer jubilaren
att tiilbringa På annan ort.

torpselvan vidare i DM
Grolanda orkade en halvlek

S/u

Den tidigare två gånger uppskjutna DM-m.atchen mellan Slutarp och Grolantla spelades planenligt i söntlags. Spelplats var EkvåItens träningspla'n i Ftoby, som bjöd på förhållandevis gott

Bröd, Larssons Biffirma
Kinnarp - Tel. 60
Falköping - Tel. 12{

15

underlag.

Slutarp va'nl lotten och valde att spela med vintlen i ryggen'
Matchen börja,tle bra rnetl snabbt och situatlonsrikt spel. Första
målchansen fick Grolandas ef. Ingvar
- Larsson, som sköt hårfint

tilq-61-

bredvid.

Jesus lever! Jesus han segrat!

Under den närmaste kvarten
hade Slutarp fYra goda chanser,
viika dock bara resulterade i ett
stolpskott. Tre gånger ingrep mv'
Leif Kjellander med granna Paråder, Det var därför en smula överraskande när cf, Ingvar Larsson
gav Grolanda 1-0 på ett genom-

GUDSTJÄNSTER i Kinna"rps missionshus:
Skärtorsdag kl. 20 Getsemaneafton med nattvardsfirande. Lång.
fredag kl. 10 Farniljegudstjänst; kl. 19.30 Långtredagsmöte i NTOlokaleu.

..Påskdagen kl. 1.0 Sönilagsskolans påskmorgon;
bördet om ilesu uppståndelse.
j

Ordinarie allmänt sammanträde
med delägarna i

fV|önaf
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kl,

19.30 Vittnest'

var. även om SlutarPsförsvaret
verkade aningen passivt. Utjämning kom i 33:e min. då ett ganska engelt Slutarpsskotl ändrade
riktning på en försvarare och
stätlde Grolandas mv. Leif Kiel-

i

årssammanträde
jnu,t.*. med. sturarps

april 1962 r.r. r+. : reKommer'
I Vanliga ärenden förekommer ,
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Ekonom.

dagen d,en 24
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Slutarp den 4 aprit 1962. I
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grärnnaskjn.
grärnnaskin.

Styrelsen.

por. Skall någon framhållas i den
bleka kedjan bör det vara cf Ing-

var Larsson.

Domaren Bengt Johansson dömde säkert inför ett fåtal åskådare.

A-m.

SLUTARPS
IlIISSIONSHUS

Långfredagen kl. 19.30 Evanlander utan chans. Under resten geliskt möte i N.T.O.-lokalen'
av första halvlek noterades ett Kinnarp. Påskdagen kl. 15.00
visst spelövertag för Slutarp, vilBoket resulterade i flera hörnor, som Vår Herre är uPPstånilen.
inte beredde Grolandaförsvaret jan och Yngve Johanqson medv.
något större besvär. Ilnder andra
VÄLKOMNA!
hatvlek kom Slutarps bättre kondition och matchträning tiU sin
rätt. Med mål i 25:e min. av vi.

rno$$uldikningsf iirelrrnsi5;;llää.#tfii",,åå;T*
jinom Floby m'fl' socknar hållesl
Ä*.rrd"n: Enl. stadgarna fö:i Föreningslokalen, Slutarp. tir- 3-'l'1""1
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mv

Leif Kjellander och brYtsäkre ch
Lars-Åke Johansson säkra .kliP-

brott. En bra prestation av Ing-

I

Ofdinafie

ttlq-bL'
I Grolandaförsvaret var

Styrelsen.

i 29:e av hh'
Leif Eilipsson och i 30:e av cf.
Bengt llermansson fastställdes
slutresultatet till 4-1.
I Slutarp gjorde ch Per-Uno
Gustavsson och vh Mats Andersson goCa försvarsPrestationer,
medaa kedjan var jämn,
Håsse Ändersson.
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