Frökind byggplanerar
i de båda tätorterna

''åskmötena, i Kinnarps
Iföjda vårdavgifter
Socialnämnden hade föreslagit
missionghus.
en höjning av vårdavgifterna på
Skärtorsdagskl'tillen . blir det
Frökindsgården med hänsyn till ']etsemane-afton med nattvardsökande omkostnader. l''ullmäktige firande i Kinnarps missionshus.
godkände förslaget efter någon Långfredagen börjar med familjedebatt. Beslutet innebär att pen- gudstjänst, vilken också utgör av-

,

sionärer som äger en förmögen- slutning på de speciella mötena
het ej överstigande 5.000 kr. skall för pojkar och flickor. På långfrelämna sin folkpension och erhåIla dagens kväll blir det ett särskilt
50 kr. i månaden i fickpengar. För långfredagsmöte i NTO-lokalen i
vårdtagare som äger 5.000-10.000 Kinnarp. Pastorerna Yngve Jokr. är avgiften 10 kr. pr dag, för hansson och Algot Karlsson jämägare av 10.000-15.000 12 kr. och te en gitarrgrupp från Åsarp komför dem som äger 15.000-20.000 mer att medverka,
kr. 14 kr. pr dag. Vid innehav av
Söndagsskolan blir kt. 10 påsk-

över 20.000 kr. skall uppgörelse dagen. Till söndagsskolans påskske i varje särskilt fall. Vårdtaga- morg:on är elevernas fiiräldrar särre utan- hemortsrätt i kommunen skilt inbjudna. På kvällen frambetalar 16 kr. För vårdtbgare som bärs påskens budskap i ett möte
utom förmögenhet enligt ovanstå- kl. 19.30
ende har en årlig inkomst över
4000 kr. ökas avgiften med 2 kr. Kyrkostiimmor,
pr dag.
Under den gångna veckan har

tlr

"GtstEi?

Gustavssln arrsåg att

de föreslagra 50 kronorna

ordinarie kyrkostämmoi' hållits

i fick- ll *.ä

pengar var för snålt tilltagna.

Skolgården asfalteras
Skolgården vid centralskolan

Det b'yggs

i

Kinnarp.

Åsarp en ny grund.

I

förgrunden lägger Bengt tr'ransson från

Stiftelson Frökinds Hyresbostäder skalt anslcaffa rltningar och
kostnadsförslag samt förbereda upptagandot av byggnadslån för
22 lägenheter enligt bemyndigande av fullmåiktige vid sammantriitle i Kinnarp i måndags. Do pla,nerado bostäderrra fördelar sig
på ett hus om åtta lägenhetcr I Kinnarp och ett om fjorton Iägenheter i Slutarp. Tomtmark finne disponibel t ile båda samhällena men är ännu ej inköpt.
.fil\-ro?-,

ll revisorerna, behandlades. På revi-

i

tillstyrkan

Kinnarp skall asfalteras för en lisorernas
I kassörerna och kyrkoråden 'ankostnad av 7 kr. pr kvadratmeter. svarsfrihet för den tid revisionen
Det gör 24.500 kr. för de 3.500 ! omfattar. I Börstig antecknades
kvadratmetrama.
till protokollet ett varmt tack till

En liten

båda byCC- i

nadsföretagen bör Slutarpsprojek-

tet stå i förtur. Det är tillkommet
närmast för att täcka behovet av
lägenheter för en industri i sarnhället.
Byggnadsplanering:en

i kommunen fördes ytterligare ett steg

munindelning:en.
skall utses.

Fyra

ombud

beviljades

>Kyrkans ungdom>> för de textiSamlingslokal i Brlsmene
två stolor i kyrkans alla fyra
Brismene bygdegårdsförening lier,
liturgiska
färger, som från deras
får inköpa gamla skolan i Bris- sida skänkts
till ky'rkan,
mene med tillhörande uthus och
tomt för 5.070 kr. Samtidigt bevil-

SLKF-besök på Frökindsgårilen.
I fiirra veckan besöktes !'rökindsgården av Kinneveds SLKX'-

jas föreningen ett

kommuna-lt
anslag: på 5.070 kr., motsvarande
30 kr. pr invånare i socknen, enligt tidigare principbeslut om anslag till samlingslokaler.

damer, vilka bjöd pensionärerna
på kaffe och dopp. Kyrkoherde
Henning Ändersson höll en be.

Utspel i kommunfrågan
cause utspelades vid
sammanträdet. Kommunen har i
F ullmäktige godkände en tidilikhet med övriga kommuner i lä- gare tråiffad överenskommelse om
net erhållit kallelse att sända om- avgifter för elever
som bevistar
bud för överläggningar inför läns- yrkesskolor.
styrelsen om den kommande komBrandstyrelsens årsberättelse

Planerna förutsätter att om lån

ej kan erhållas titl

riå""tö;;;-;;i;;"";-ä;

ll samlingar, va^rvid räkenskaperna
ll för år 1961, vilka granskats av

lades med godkännande

till

traktelse över andra stycket ur
fjärde akten av Jesu lidandeshistoria. Ordf. i SLKX', fru Margiet
Andersson. talade också och frambar tack till Frökindsgårdens per-

hand-

sonal samt tackade även kyrkoherden för hans medverkan.

ling:arna.

framåt vid samma sammanträde I Vid sammanträdet föreslogs i
Till kommittdn för bibehållande
genom en motion av ledamöterna I första hand fullmäktiges ordf' hr av järnvägslinjen tr'alköpingGustav Gustavsson, Bengt Kjell- | Gunnar Johansson och kommunal- Landeryd ar6log's 100 kr.
ström, Sten Ahlqvist och Ebba Ju- | nåimndens ordf. riksdagsman GunSlutarps sarrthällsförening erliusson. f motionen framhålls 6"1 | nar Larsson. Sedan kom ytterli- höll begärd befrielse från komsom angeläget att kommunen för- | Sare tre namnförslag, ledamöter- munala delen av nöjesskatten vid
väwar mark för industri- och bo- na Bengt Kjellström, Hilding Vå- föreningens sommarfest.

1

Fotboll

I

J

å klrottsplatsen, Äsarp
det bygg- ] ring och Sven Andersson.
Till ledamöter i Falbygdens tuKinnarp- | Nu måste en av karididatema ristnämnd utsågs Göran Sandin
annandag påsk kl. 13.30
Slutarp. En aktiv tomtförsäljning I lämna båten' och vid ordförandens och Arne Olsson med Hilding VåDM
i kommunens regi är vad som n;i1- försöh att riktigt avlyssna >folk- ring som suppl,
Den
meningen>>
votering.
begärdes
KINNARPS
IF'-ÅSARPS
Tf,'
mast behövs för att stimulera bygElsa Johansson hade avsagt sig
gandet. Ärendet remitteratles till gav följande resultat: fullmäkti ledamotskapet av skolstyrelsen.ll
Sies ordf. Gunnar Johansson 26 TiU ny ledamot utsågs Inga Holm.
byggrradsnämnden.
.. t .
f-r..
ll
Byggnadsnämnden fick 1.000 röster, Bengt Kjellström 25' Hil- Ny suppl. blev tVlaj Johansson. li
kr. för täckande av kostnaderna ding Våring 24, Sven Andersson
Enl, länsstyrelsens resolution,li
i samband med vissa komplette- 20. Kommunalnämndens ordfö- vilken föredrogs, ä1 EIof Rehn lJ av pensi,oriärernas hobbyarbeten
kommunindelningsutredaringsarbeten på byggnadsplanenirande'
ordf, i arbetslöshetsnämnden och ll lördagen den 28 april på FröIren riksdagsman Gunnar Larsson Göran Sandin v. ordf.
för Kinnarp-Slutarp.
ll kindsgården, Kinnarp. Kaffeslogs ut med bara 8 erhållna rösservering.
.l
ter, Detta torde återspegla tidi- Mötesserien för pojkar
Ny ledamot
och
fticil
Allmänheten hälsas välkoml/idr såmmanträdet hälsade ord- gare frarnkomna meningsbrytkor i Slutarp-Kinnarp.
ll men.
'"öt*dndrtr-e1t-rrr:r {daltlrrt gtnllåf ningar inom kommuren i komBibellektionerna under mötesse- ll
Carlsson, Mönarp Lillegården, väl- munindelning'sf rågan.
rien för pojkar och flickor under j
kommen i fullmäktige. Han eftärSammanträdet inför länsstyrel- påskveckan behandlar profeten
träder Erik Danielsson som av- sen äger mm på stadshuset i X'al- Elia, Mötena har tillvurait
sig
flyttat.
köping den 11 maj. Härvid deltar stort intresse och redan de första
I

stadsbebyggelse inom
nadsplanerade området

j

I

|

;

I

r orsaunlng

I
I

I

även Vartofta, Dimbo, Stenstorps,

gångerna deltog omkring 80 poj- |
och Vilske storkommu- kar oeh flickor i varje möte. På |
resolution med avslag På de be- ner samt Falköpings stad.
skärtorsdagen hålles mötet i Slut- |
svär som anförts av flera komarps missionshus. Ävslutningen på |
Ogilla.tle besvär

Från länsstyrelsen förelåg

en Gudhems

munmedlemmar ang, anslutningsavgifterna för vatten och avlopp.

r

i
I

denna speciella mötesserie förlägges till Kinnar?s missionshus på
'å.ngfredagen kl, 10.

|
|
I

I

Åsnrp primo DM-iiverroskninu
Fyra mål av Roy medlörde 4-l

l(inneuuds filrsatnlins
ORD. KYRKOSTÄMMA
hålles i Centralskolan freAag
den 27 april 1962 kl. 20.00.

i

Att

ställd

i
!/t 7962,

i
I

I

lfinneuuds pastoral
ORD. PASTORATSSTÄMMA

hålles i Kinneveds centralskola
fredag den 27 april 1962 kl. 19.

15:e rnin" tog Åsarp ledningen med Persson, mcdan S.-II. Grrnn:rrsson
1-*0: tr min; senane va:r'det iläfa på andra kånteR inte.hacle,någon
2-0. men hi. Lars-Åke Thor sköt hclt lyckad dag.
på målvakten. I 24 "min. var det
f Kinnarp vill vi sätta ch. Bo

Mötena. som hö1ls omväxlande

Ärenden:

Beslut med anl. av verkställd

klart för 2-0 och i 27 min. redu- Johansson och cf. Göte Andersson
cerade Kinnarps_ Göte Ändersson främst. Vy. Gr-ahn var heller inte
till 2-1. Detta blev också halv- helt ofarlig. Resolut och bestämd
tidsresultatet. 3-1 kom på straff domåre var K,-8. Ernanuelsson,
i andra halvlekens 9:e minut. Slut- Trädet.
Sven

revision av kassorna i
a) Kinneveds forna pastorat,
b) Börstigs forna pastorat.

Räkenskaperna finnas tilh
gängiiga å Kinneveds pastors-

gickvid"are i DMtAln-b7'
Seger mot Slutarp, 4-2

exp.

STUTARPS

-b"'

Söndag kt. 19.30 anordnar mis-

sionsförsamlingen och juniorföreningen gemensam Vårhög-

seger.

Det tog hela 40 minuter innen . vy. Ulf Gegerfeldt, som fastställde
första målet kom. Då slog Flobys I slutresultatet till 4-2.
cf. Roland Wikman in 1-O på en
r Floby gjortle
drönrpassning från hy. IIrban I
Svanström.
ihh. Ulf Lundin en praktmatch och
En bit in på andra hålvlek öka- serverade fina passningar på löt1e I'loby till 2--{, då Arne Wes- pande band. Trots att han är en
terling nickade in en hörna per- av de kortare spelarna i laget
fekt lagd av vy. Ulf Gegerfeldt. I vann han ofta duellerna om luft28 min. slog hh. Ulf Lundin in 3-0 bollarna. Bra var också kondipå en straff som kanske var något tionsstarke vh. Rolf Gegerfeldt
för hårt dömd. Ett Par minuter liksom vi. Arne Westerling.
I Slutarp märktes också en av
därpå reducerade Slutarp tiit 3-1
genom ett långskott från hi. Kurt veteranerna, nämligen vh. Mats
Karl6n och fick kort rlärpå 3- -2 Ändersson, som sällan gjorcle nägdå vy. Rolf Karl6n efter ett ge- ra misstag. Ch. P.-U. Gustafsson
nombrott sköt in €tt Praktskott kan också framhållas liksom de

tiil. Åsarps missionsförsamlings

I

nrissi-

onshus, avslutades med en familjegudstjänst i Kinnalp på långI'redagens förmiddag. Pastor

-r-ngve Johansson inledde med
text ur Jesu lidandes hisloria.
Dätefter föUde några frå8or ur

de tidigare hållna lektionernå'

en progranlpunkt Precis som de
övritiå dagarne. Söndågsskoleekr'

.4.

MISSIONSHUS

i Siutarps och Kinnarps

>>Dragning> På mtnnesversen vår

Ordf.

.filoby tog ett steg fra,måt i DM-tumeringen genom att i går på
.trlkvallens träningsplan slå tillhaka Slutarp med 4-P. Den g:rnska
trivsa.mma tlllstii,Ilningen domine,rades stuntlta,Is av Floby, men
into förrän i slutmlnuterna, r'åg:atle man anteckna tlefinitiv l'Iob].-

sångare meclv. meil mycket sång
och musik. För övrigt medv. juniorerna och Y, Johansson,

Algot Karisson behandlede i bibellektionen profeterna Ellas oclr

Mose möte med Jesus På förkla-

ringsberget. Både den unigona
sången såväl som fråmfördå duetter anslöt vål till lÄngfredagens
budskep.

I

KinnarPs missionshus blir det

närmast vårfest den förste maj'
Vårfesten

i

SIutarP hålles nu

På

söndag.

','Offef; Sewetirtg.'Vålkomnä!

Vårfest

i Kinnarp

Titåagen den

I mal kl.

19j0.

EIFS HORNMUSIKKÅR från Göteve spelar. Brissmeneflickorna
Christina och Britt-Marie sjunger. Tal av Algog Karlsson. UV:are
tävlar i >Tänk-o-lär>>, Servering.
Äila hjärtligt välkomna:

båda mål€iörarna Kall6n.
omedelbart under överliggaren.
Båda lagens målvakter, östen
Utjämningen hängde faktiskt i
Iuften. men så boxade en Slutarps- Karl6n i Slutarp, och Kent Slätt
försvarere alldeles onödigt till bot- i Floby kan knappast lastas för
målen.

I

Oldf.

till det

len och den följande frisparken något av
lacle hh. Ulf Lundin perfekt till

I

j

i

antalet ledamöter
kyrkofullmäktige fr. o. m.

let ganska väl uppe, men tack nämnda. också framhållas vb.
vare ett stabilt Åsarpsförsvar Elof Svensson, vh. Hans Claesson
håde de ganska svårt att skapa och cf. Lennart Thor. En positiv
några egentliga målchanser. I den överraskning var också vy. Claes

F?oby

revision.

2. Beslut om

bästa resultatet 4-1 fastställdes i 36:e
laget är fullt klart men målskill- minuten.
Matchen bjöd på ganska bra
naden van i överkant med hänsyn
tiil spelfördelningen, då tr{innarp spel med bra tempo. I det jämna
*speciellt i första halvlek höll spe- Åsarpslaget kan förutom de redan

segern gick

Beslut med anl. av verk-

1.

I

I

Ärenilen:

Yltl söndagens DM-match på Brunnsvallen vann Äsarp en klar
seger över Kinnarp. Slutresulta,tet fastställdes till 4-l och det
var framför allt två, ma,n i Äsarpsla,got, Som kan ta åt sig en stor
del av ära.n för segern, niimligen vi. Roy Andersson, som svarade
för samtliga fyra mål samt mv. Inge Dvaldsson, som gjorde en
verkfgt fin insats msd ett flerta.l praktrii.dilningar.

]

lli

Runi

har slängt idag
N$RDISKA ts/,t

Fastighol$-

0ch

INDUSTBILAGRET .62.
Kinnarp. Tel. 50.

Ltisöreauklion

Genom offentlig auktion som förrättas lörilagen den 5 maj kl.
13, låter herr Karl Andersson, försälja sin fastighet Kjellånsro,

Fotboll

Kinnarp.
Fastigheten ornfattar bostaclshus utan moderna bekvämligheter, innehållande i f"örsta vån. 3 rum, kök och hall, andra vån. 3
rum och ha1i. Hönshus samt veclskjul och källare, tomt och trådgård om 2.250 kvm. Fastigheten taxeringsvärilerad till 15.000 kr.
Köpare fär vara beredd att som handpenning erlägga 10 procent
av köpesumman. Fri prövningsrät,t förbehålles. Närmare upplysning per tel. Kinnarp 53. Omkring hl. 14 eller omedelbart efter
fastighetsauktionen, försäljes all boets lösöre, bestående av möbler, mattor, porslin, väggur, linne m. m. som ej kan specificeras.
Säkra käntta köpare erhåller 3 månaders betälningsanstånd.
Äganderätten förbehålles tills varan är

Auktionsförrättaren.

Tångavallen, Slutarp,
tisdagen den 1 maj kl. 15'00.
Seriepremiär

div. V N. Västgötaserien.
TRÄDNTS IF-SLUTARPS IF
Reservlagsserien:
Söndagen tlen 29 april kl. 11.00

Ekeilalens

till futlo betald.
i

lt-

IF-Slutarps IF

TInder lerl:'in- ev Gunnar Göt-

lind l<ommer IIFS :s hornanusikkå.r'
att spela vid r'årfesten i l{innarps missionshus tisdagen den 1

maj kl. 19.30. Brismeneflicliorna
Christina och Britt-Marie mcrlverliar mgd sång till gitalra-ckompanjgmarrg. Tal kommel
att hålla-s a.v pastor Äigot Kar)sson och Gunnar Götlind. Des-sutom konrmcr medlcrnmar i Unga
Viljor att tävla i >rTänb-och-lår>;
frågor.

Derby i Slutarp
rröhind
li
4q-oz. J Trädet på besök

I|

i

Kyrkostårnmor

i

I

Kinnevetl

Årets första' ordinarie kYrko-

stämmor har hållits

--ir

i

uppgörelse som har dlerbykarak-

Kinneved

tå,r och tlärför är ganska, oviss.
Föi hemmalaget har det inte
klaffat helt i de sista matcherna
och den sista resulterade också i
förlust mot I'loby. Man har väl
dock en viss anledning tro på bätt-

och Vårkumla.
Vid pastoratsstämman med Kinneveds nya pastorat förelåg revisionsberättelser för räkenskaper
och förvaltning

för år

1961

för

seriopremläron som åger

rum 1 mal på Tångavallen möter hemmalaget Triidets IF i en

På-

väl Kinneveds gamla pastorat som
Bör'stigs forna pastorat. På revisorernas förslag beviljades full och
tacksam ansvarsfrihet. för den tid
revisionen omfattar, åt såväl pastoratskyrkoråden som deras kas-

re takter när det gäller seriepoäng. Konditionen tycks det int€
vara något fel på och det bör väl
i första hand utgöra en god tillgång. Det girstande lagqt har

gjort

en del goda trä,ningsmatcher,

nä.gra jämförelser utöver
Ett särskilt varmt men
detta kan inte görås när det gältill fotksl(oltäraren Axel Nils- ler första seriematchen. Nämnas
son, Kinnarp, vilken skött pasto- bör att motsvarande måtch för
ratets samtliga kassor under en två år sedan slutade med seger
tång följd av år, etf par av dem i för Slutarp med siffrorna 2r1.
Domare blir Karl-Erik Nilsson.
40 år, fogades till protokollet.
wlq-ou
På för'frågan från stiftsnämnsaförva^ltare.

tack

den medgav stämman fri markupplåteise för en elektrisk ledning, som var frarndragen över
bl.a. Prästebolet i Kinneved, och
för vilken koncessionen utgår den

Kinnarp vann
4 mål i Tidan

30 sent. 1962.

Vid kyrkostämman med Kinne-

I{intårp tog två

veds församling beviljades kassG
ren, förre kyrkvärden Nils Jo-

äng l

Vid stämman föredrogs länsstyrelsens nekande svar på.ärendets nuvarande ståndpunkt på
kyrkostämmans framställning om
att vägvisare >Kinneveds kyrka>
shulle uppsättas vid korsningen i

I

gjordes

Vårkumla församling beviljade

i

femte heatet, då de bå-

son, Dackarna 10, Bengt Brannefors, Kaparna, 9, Göte Nordin, Kåparna, och. Joel Jansson, Yargatna 8 var. (TT). }.tlq -tZ .

Karl Erik Eriksson. Ä1 kyrkvärdarna uppdrogs att låta sakkunnig person under sommarens lopp
bättra på rappningen på kyrkans

Vårhögtirl

I

exteriör. Heliga Trefaldighets dag,

i

Sluta,rps misslonshus.
kväll höll Slutarps

söndags

missionsförsamling

den 17 juni, kommer högmässa,
som annars skulle bortfallit till
följd av pastoratsf örändringen, att

och

Junior-

f<.ireningen gemensam vårhögtid".

Åsarps missionsförsamlings sån-

gare och ungdomar medvi:rkade

med kyrkofondsmedel hållas av

med sång. musik och.vittnesbörd.
Sedan sången >Jublen i rättfär-

kantor Erland Larsson, Åsarp.

diga> sjungits under sångarnas

Ornbud vid stiftsungdomsting
Till ombud för Kinneveds pasto-

ledning. läste Folke Pettersson bibelord, varefter gitarrgruppen

rat vid stiftsungdomstinget i Borås den 1-3 juni har utsetts Jan-

Erik Gustafsson, Glaskulla, Vårikumla, och Sigbritt Abrahamsson,
Ekersgärdet, Brismene, med Lgnna.rt
Gustafson, Vintorp, Börstig, I
I
i och Margareta Johansson, Granet, I
xinnarO, som ersättare.
I

prerniärpo-

lörda.gens bortartratch

son. Dackarna, och Kurt Eldh,
Vargarna båda 11, Evert Anders-

det
gångna årets förvaltning åt kyrko-

L __=_:

Rossbackens skota, Kfmrafp,'fei:50-El:-?45.
Det lönar sig ! Vi har öppet lördag till kl. 16

med en cykellängd.
F undin samlade ihop 15 poäng,
Rune Sörmåndet 74, Lelf Larsson
Monarkerna, 12, Pef Tage Svens-

ledamöter.

heru

ifrå{Ttnlär r_lktprilet,,
A/B NORDISKA INDUSTBILAGRET
Res ut till

da mötte inbördes. Fundin vann

20

rådet och kassaförvaltaren,

Nylon-mocka herr e ler dam

efter hård strid med Dackarna"c
Rune Sörmander. Tävlingen av-

kyrkorådets förslag att .den fr.o.m.
stundande årsskifte nya kyrkofull-

och

i

Ove Fundin, Kaparna,
vann söndagens VM-kVal i MåIilla

på numera
riksväg
enlighet med den nya
församiingsstyrelselagens bestämmelser beslutade stämman på
Kinneveds samhälle

fuil
tacksam ansvarsfrihet för

i

barnstorl. SOMMARJACKOR
kr. 491-.
TERYLENEBYXOR i herr kr. 49:-. Finnes även i barnstsr']. SPORTTRöJOR
DAMKOFTOR
JUMPRAR m. m. lånet
finns även

svarade för de fyra rnålen i en
mzrtch där Kinnarp höll spelet
1-0 i
väl uppe ,i motvinden
- prichalvlek och se<lan I andra
kade in tre bollar bakorn Tidanmålvakten. Bl. a. slog Gösta A.
en hörna direkt i rnål-

1961.

likaledes på sin stämma

Yåra jakor i Nylon-mockn
är nu JÄ{ITEPOPULÄRA. Vårt pris för
herr o. dam kr. 62:- (riktpris kr. 99:-)

I{jell.Iohansson hette duon sont

frihet för förvaltningen under. år

mäktigeinstitutionen skall ha

Traktens bästa div. V-insats kom från Kinrlarp, som i sin lördagsmatch enkelt klarade av Tidan med 4-0. Gösta Andersson och Kjell
Johansson såg till så att Tidanmålvakten fick jobba.
Näst bäst giek det för E ÄIK, som .fick en poäng i mötet med
Våmb på bortaplan. Gästerna hade två gånger försprång i målprotokollet, men lyckades inte håUa undan för Skövdepojkarnas attacker. I övrigt i femman hade Sandhem svårt i Töreboda - förlust
med 3-0. Ulvåker och Norra F ågelås hade ingenstans att spela och
följden blev uppskjutet. I morgon, 1 maj, går der resterande div. Vmatchen -- den mellan Trädet och Slutarp, Duellen om premiärpoängen spelas på Tångavallen. TOtq-62 -

mot Tidan. Gösta.&ndersson och

hansson, och kyrkorådet i dess
helhet full och tacksam ansvars-

46.

Kinnorp giorde böst ifrån sig.

I

l

sjöng och pastor Yngve Johansson talade. Så följde ytterligare

sång av sångarna; Efter kaffeser-

veringen sjöng sångarna ytterllga.re, och vittnesbörd avlades av

Lars Fredriksson och

Lewi

Evaldsson.

Nästa söndagsförmiddag hålles
gudstjänst med nattvardsfirande,

2ls-{t'z-

tre flickor och en julgran
nej förlåt, en sommarbjörk var det.
)et är Britt F'ransson, Kinnarp,
Ulla-Britt Lindqvist, Falköping,
-:h Ing-Maria Pettersson, Göte-ve, som >>klärr. 7lS

fOarar'*^ftran)

Fotboll

Tångavallen, SLUTABP,
tisdagen den 1 maj kl. 15.00
Seriepremiär div. V

TRÄDETS IF'-SLUTARPS IF

-Q.

Kartrdn och nnåtrstolpar räddade Slutarp
Serbydrahbning med Trädet slutade 0-0

FOTBOLL

l'rädets fofbollselva ha'de irrgen turnmo metl fru Fortuna då laget på tisdagen besökte Tångar-:rllen för derbyspel mo1 Slutarp. När rlomaren K.-It. Nilsson, skövtle, blåste eld upphör hade ing:
et av de båtla, lagen tyckats peta bollen ör,er mållinjen. Alltså ctt 0-0-resultat. vilket inte alls

,ltetsFeglar vad scrm tilldrog sig på banan, Trädet borde vuilnit uppgörelseu hlart

oI11

å Kinnemo, Kinnarp,
söndagen den 6 maj kl. 14.00.
Norra Västgötaserien
ULVÅI{NBS IF
KINNABPS IF
rördagen den 5 maj kt. 16.00
TiAPIDS B-KINNARPS B

man ser till

rle rnålchanser laletr skapade' Men den lilla runda tärlerlrulan spelade Tråidetaktörerna alltför
nrånf;a spratt. Den viile helt e*kelt inte passera, förbi Stutarps-\'rihtaren östen Karl6n, r,ilken rnec!
tlrr och skieklighet redde uppr de mest brytlsamma sitna.tioner. S om sagt Trärlet bortle vunnit oclt
l]orde tagit lednillgen efter 5 minuters spel, då ett kalastillfälle s[mpades med stolpskott" Även i
fortsätfningen av den första hah'leken dominerade Trädet händelserna på planen, men Slutarpsförsr,aret kämpade föredömligt. När knappa I5 rninuter g;ått av speltiden agerade frrgen ar Luirdnht,
baekspelare i Sluta'rp, rärltlanrle ängel, då han spnrhade bort bollen blott någon centimeter från
den rnag'iska

linjerl.

b(S-eZ.

Lars-Åke Ström, Trädetelegan- det! En praktprojektil, som' lrtr
ien framför alla andra, se".rerätle", cien i första halvieks slrltminuter,
i 27 minuten en praktboll av halv- | hamnacle.där den inte skulle. Och

lSlutarp segrode med 3 - 0
i Kurt Karlen giorde målen

l:acken Berginan-, men nicken u6* därmed-rök Trädets två-poängare
i stolpen. Ett par 1 denna 1 maj-tisda'g på Tångarninuter sena.re missacle Ragndrs- i vallen.
son grovt, seCan Ström gett ho- i
Ström fick kontakt
nom en passning'i ictealläge. Flam 1
till den 30 minuten hade det mest fngen orättvisa hade skett om
\:ru'it lfrädet, även orn Siutarp vicl dubbeipoängen hamnat hos Tr'ä€rtt och annat tillfällc kom i när- det, som hade må,lchanserna och
heten av Sten Josefsson i Trädet- det mesta spelet i denna derbynrå.let. Någon fa.riig närhet var det match. Forwarcl-skedjans >>skapa1iöl.itle hamnade

I årets första seriema,tch på bortaplan tog Sluta,rp båda poängen mot Fågelås, vilka kan skatta eig tyckltga att de kom un{an
så ti[igt. Ett santal som FT-sport ha,ft med Lennart Karl6n,
ortlf. i SIF och åsyna vittne till dra.bbningen. ger vid hantlen att
siffran var i underkant.

ett
r€) yal Lars-Åke Stl'öm
- hade
ämne till en stor center. Han
en fot ell€r ett huvud med i nä.s- i >Vi hade greppet om matchen
praktiskt taget helå tiden och vårt
där
Så ualI
Iracetrslruallon. sa
tan var]e
[an
varje 'Irädetsituation.
försvar var aldrig hotat. Trots
helt var pet väl inte med övriga
(l€tfö1-c..'i.fet, något som eljest ut- kedjcgrabbar, även om inqen av
cletta inskränkte sig siffran i första halvleken till 1-0. men det
nrä.rkte donlåi'en Nilsson ej upp- de resterande f]'ra på något sätt
blev något bättre takt'er i andra
gjorcle bort sig.
fatta der.
perioden. Två nya mannar var det
Försvaret har seriens bästa (?)
kedjan och det var Åke Karl6n
Hielln i kraftig såmruan- Jracliar - Stig , Martinsson och isom
spelade högerytter samt Rolf
Bengt Dahlqvist
och rzi förstå.r

rlock aidtig tal om, för'rän i

35

nrjn. clä ett llasse Anderssoninlägg hamnade hos Kurt Karl6n.
De4ne behandlades clock i skottijg'onblicket lite viil brysht å,v Tl'ä-

I

I

stötlri ng

-

Åter två på poäng för Kinnarp
Segermål två minuter före slut

|

Kinnarp tog sin andra dubbelpoängare i serion, genom att i
på Kinnemo tresegra gästande Ulvåker med
utldamålet a,v tre, trots att gåsternas la,g innehöl två spelare med
atet förpliktånde namnet Seger, nämligen måtvakten Rune och
vänsterbacken Kurt. Ilen förstnåmntle gjorde dock vad på honom ankom att förhindra nätprassel, men överlistados två minuter före slutsignalen av hemmalagets vi. Gösta And,ersson.
i hemmalagets
Resultåtet får nog anses varå I Största andelen
kan tillskrivas bakre
rättvist i förhåliande till vad som I två-poängare
I försvaret, där de >>tre Johansson>>
i skedde ute på planen och Kinnarp
Erland, Bo och
hade
i
första
en
i
halvleken
boll lmed förnamnen
I
spel. Kedjan
visacle
starkt
lKjell
lnät, som den i övrigt utmärkte I lyckades väI inte helt i spelet och j
I domaren inte observerade. Förj överdrev bolldrivningarna
de avDolionvmngarna ri oe
spelet var en snabb uppdragning II overdrev
ögonblicken. Skottvillige
jpå vänster, vilken avslutades med görande
I Gtista Andersson och Bo Ivarsson
i ett håft skott av Gösta Anderslfår nog dagens bästå lretyg, meson,
varvid
tog
bollen
nätstäIli
I
I dån vi har sett Göte Andersson | '
irrne
målet
och
studsade
i
jilningen
mark6n strax framför mållinjen I retvatigt bättre.
i
och
därifrån förpassades från det I Duon Per-Erik Johansson och
I
grannskapet
av ett full- i Ove Fryd6n utgjorde det största
I farliga
I taligt gäsLförsvar.
ihotet från Ulvåkers kedja liksom I
i Pausen ing'ick emellertid med vy. Stig !'alk och försvaret toplställningen 0-0 och de1 var efter pades av målvakten Rune Seger
samt spelande tränaren Hasse
i det att Kinnarp haft fyra hörnor
]nå lika många minuter strax före Palm, vitken spelade hh.
i

I

I

sönda,gens match

|
1

inii.Iet-

F,lålstolparna rätldade
X'lålstolparna räddade Slutarp
även i andra halvlek då det inle-

I

dande I'rädetskottet studsade i en
arr trästolparna och ut på planen.

När 10 minuter spelats ville

j

l

Slutarpsspelarna ha straff och inte
utan orsak. Tr'äcletstoppern Olle
Sä,11 stoppade boilen och hade diiF
r.'id hanr.len till hjälp. Ingen signai

I

I
I

kom och bäst va.r kanske så, då
säkeriigen handpåläggningen i
ka
cietta läge var ofrivillig.

IJnder denila den andra perioden
växte Slutarpslaget flera, meter

och kämpade med all tänkbar
I skärpa i alla situationer.. Grabl.lalI
I
I
I

na lyckades också nu hålla ,qpelet
beiltdligt jämnare och hacle till och
med en stunds initiativ. då Tr:idet-

rlaqot sackadc en aniltg.

j
tlrtr krrnde Norrlqvi*l :'
I Dock: Den hästa mälehansen
lkom från Trädethå]l. när 1 minut

i

&ls'07.

I

å'n*ooo".*pnt rnea skärPa
ha'lvbackspl ats.
'vapen
SIuta::Ps 'vapen
ltal: SIutal:PS
,ret rtar:
F örsvaret
För'sta haivlek slöt med en
må1rned
3r'bJzdråhbning
tta
clerblzdrahbning
.let
Norclqvist-rökare>. som dock tili
slag.
Kar16n i prima
ste6:r Karl6n
rrakten öste6n
Pt'ima -s129.
Rlädje för östen Karl6n och övriga
hördesl
den-tar-I'ag-rop>> irördes
Slutår'psspclåre g'icI( vid siclän av Ha.ns >den-tar-iag-rop>

Vi hade ytterligare tre
nät, vilka dock bortdömdes för offside, som i två fall var
matchen.

bollar

synnerligen dlskutabla. Kurl Kartdn blev matchens endå. målskytt
och svarade för ett äkta >hattric>. F ågelås har deklineråt betydligt och får säkerligen svårt
Karl6n på den andra kanten. Den att hävda sig även i denna serie.>
senare svarade för inläggen till
Geson.

En kollision i 40 minuten mel- Slutarpsyttrafna l{asse Andersson
lan Slutar:ps Sture Hjelm och en och Ingygg .Jgharusol1-sonrtvir*ea-denna. duo.
rv Tr'ädetanfållårnå siutade med i des ge sig i strid tr-ted
iasarettsfärd för Hjelm, sorn ?ned i L hålvbackstrion spelade Leif
sprucken läpp lämnade årenån. ;Bergman, OIle Sä.'ll och Göran
rrvvr,-,
ur
säkert, även
rrur
lugnt och
r"F"r
Nordqvist
fiär 15 minuter' återstod av drabb- ,;innl
Nor6n.'i<f fär'ir7',nrta s;g plitför
ningen var Sture åter på plats .rnycket
i vissa' tiltspe'tstrdr* arnfu 1l ssom högerytter med lllats Änderssituationer
r
i
placerad
på
Hjelms ordinarie
son
,

två av de tre godkända målen i

I

I

in som ersättare för Hjelm i
första halvlekens slutminuter och

spelade sedan hela andra halvlek
en rlominerande halvbacksroll.
som helhet ett gott ar:bete av

I
I

Slutanos försvar, men ett betYdIiet sämre arr kedjan, där det för-

viiso lär bli

|
I

en och annan ornpla-

cering. när clet beger sjg nästa

I

gå,n9.

halvtidsvilan.
Domarcn Karl-Erik Nilsson,
perioden var inte mer än
I Andra
Skövde, hade matchen i sin hand
gammal
sekunder
när
det
stod
i45
med sedrranlig pondus och kan ges
| 1-0 till Kinnarp och det var Gösl:
ett fint betyg. .
I tå Andersson söm svaråde för bråGeson, (
l vaden. Glädjen blev inte långvarig
iför minuten senåre vår ställningen
då gästernas cf. Ove Fryd6n
I1-1
'avslutade ett snabbt anfall. Vinst-l
lmålet kom som ovan nämnts nålgon minut före slutsignalen och
I satte stopp för gästernas evenI tqella funderingar på delad pott.
i

Bra doma,rinsats
Pul:liken uppgick ti}l cirka 200
personer, som huttrade och småfrös i det ällt annat än varma vår-

I återstoil. Blivancle Jönköping Söclj ra-grabhen Nordqrrist l:refann sig vä.dret.
Rask färd uppåt bör c.let bli för
I helt plötsli€it ståencle öga mot öga
Skövdedoma.r'en K.-8. Nilsson,
I med östen Kari6n i Slutarpsmålet.
rd gör
I Vad
sör ma;r i en såtlan sitna,sitna.- som vi nu vid flera tiilfällen getts
tion?? En luEn
lugn ocrl
och beräknande
beräknantle ak
ak- til1fälle atf rosa, för föredömliea.,
tör slår bollen enkelt över måliinmåliin domarinsatser'. Hans tisdagsinsats

jen, men inte Tr'ä.det-Nordqvist, vå.r inget undantag, vilket bevisar
Han drämde tiil alit \'åd han för- att han är en av distriktets allra,
mådde" Följdeq blev . . . Jå, just bästå just nu.

Båsse

i

I
I

|

]
]

]

I

I

Kongornissionär besöker Kinnarp.
Vårfesten i Kinnarps missionshus,!p!g{des, r-4ed'rnustlr,.a"v'.Ggtwe
EFS:s hornmusikkår under Ied-

ning av herr Gunnar Götlind, Gökhem. Under festens gång utförde

musikkåren flera upPskattade

/--

rö!-.ind
I
Kinneveds Sl U-o v delning
to(s'+z'
Lreglemente
har firat 30 - årsi ubileum ,raststäålt
På.
F

I

I

F

'frq,rngtä11+in8''r .av :lkomm.u-

nalfull.mäklige. i F,rökinds kommun har länsstyrelsen fastställt
ett av fullmäktige antaget >Reglemente för komrnunalnämnden i
F rökinds kommun>>,
Enligt re,glementet skall med

musikstycken.

Pastor Algot Karlsson Predikade om >>Syndabekännelse, trosbekännelse och hoppets bekännelse>>.

Brismeneflickorna Christina och'

Britt-Marie sjöng flera vackra
sånger till eget gitarrackompanje-

kommunalnämndens medelsför-

valtninE vara sammanförd me'

delsförvaltningl som tlllkommer

mång.

I festens senare skede ställde en
grupp UV-are upp till tävlan i

andra kom,munens nämnder. Kom-

munens medelsförvaltning skall

i den ordning kommunalfullmäktige beslutar.

>Tänk-och-1är>-frågor. Musikkårens ledare läste som avslutning
bibelordet >Älsken icke världen, ej
heller vad som åir i världen>> och
vittnade i anslutning därtill.
Svenska Missionsförb:s kongomissionär Gunnar Jonsson berättar på måndag kväll bm missionen i Kongo. Eventuellt kommer
några färgbilder att belysa en del

handhavas

Frökind
Allmän BRANDSYN kommer

att förrättas inom Frökinds
maj-

kornmun under ticlen 10

avsnitt av missionens. arbete.

15

juni. Fastighetsägåre uppma-

jlrrökfuds lionrm;ulkrpts rv flp,
i :.ttKtf +rtft $ilt.r ab-gzrha.r jlLiiiit ti|rimöi* i NTö-iohä.i€rn,

nas tillse att, enl. 19 $ i brand-

Hilriinq' Vallng ;-ili' j s;tnthitn'l
inred r.äiirr::nsthålslingen {rn k$rt
lriterhlictrr på g"hngns. tic rir'en st*
i ci;rn den n{vlf',l.n{ic krrlrrrilnintieii nirl.|i'r.nn till}iofirst.
j T'il1 siyrels€j f#r in.nevfiril,:rrlc år:
i tritirir:s: <:t',.!,i. Flilrling Våring,
lKinn,l.ltrr, r. rirrlf. ninär Andrr$lsr;;l, Lrrttr';.r, slkr, Bcltii iårohorfi,
i.l3ör'lltig, r.,. $€kr.'- $ven Ancler'$giirr,
jlJrismenr:. l;lissiir och {}t'gålis**

gott skick.

ordningen föreskrivna brand

och livräddningsrectskap, finnes

lätt tillgängliga och äro i full-

iKinnarp- Kon:r:runkrclsens ord{'i

i

lör Sigvarrl

Bran{chefen.

En Kinnarpsbo dömdes tilt 2tr
x 5 för att han med sin bil bakifrån kört på en annan bilist på

S:t Olofsgatan, när denne markerade filkörning för högersväng,
och Kinnarpsbon skulle företaga
en omkörning till vänster.

sk-b?'

Än.der.cs(111, Viii'ltru:t1*

, 1.i..

Riki;r1s;lsmrr IJ+ngt l3$r'jtl*son,

,ralkiiping, l'edogjorils i gtt nled
spånt inLrcs$c åhört, ör'eI tirns*
killgt iLiu(:diåg fijr en h*l del så,väi. rilrspöhiisii:r, sorLr

politisk*

liri'igni

*"in,"

kurn,rrrur-la1-

"

X

drollningen
blcnd spisar

Kommunalkamrer Hilding Våring
sens

vägnar.

t. h. gratulerar å kommunkretlg{C-bZ,

Kinneveds SLU-avd. firade i I Ändersson, Kinnarp, och från Frösöndags sitt 30-årsjubileum i för- ! kinds kornrnlrnkrets genorn kreteningslokaien, Slutarp. Hälsnings- I sens ordf. Hilding Våring, Slutlitalet hölls av avdelningens ordf. gen framförde f. riksdagsledamoBerndt Bertilsson, varvid han sär- ten Gtutav Hallagård sina lyck,

skilt vände sig till de närvarånde önskning:ar.
pionjärerna inom rörelsen. HögProgrammet upptog i övrigt
ti'dstalet hölls av ordf. i Skara- sång av välsjungande Kinnarpsborgs SlU-distrikt Rolf Magnus- flickorna Margareta och Gunson, Ämnehärad, som klarläggan- Britt Johansson samt musik av
de oeh lättfatttigt redogjorde för Åke Thörn och Stig Johansson,
de uppgifter Slu-rörelsen ser Kinnårp.

i

Den lyckade tillställningen avdagens samhälle,
Bmgt Nilsson, Slutarp, g'av en slutades av ordf. samt unisont Du
kort. historlk över föreningens gamla, du ffta.'
verksamhet under de gångna åren.
nfter kaffepaus höll rik$.ilagsman G.unnar Larsson, villien var l-j
som sina

€n av initiativtagarna till föreningens tillkomst! ett anförande
vari ban berörde SlU-rörelsens
utveckling och insatser under den
tid rörelseil'Vuft<ali; . '' .','_i,.;

-ffi*

aye 6w.
&ömrpis omgåodcl

da 'tin&edC' clrpi*o ocd
Vi

k'r lfi@ Ei qys

Bengt Juliusson, Kinnarp.
Tel. 200.

Blommor och lyc'könskningar
till iubilaren framfördes dessutom
från Falbygdens SLUI<rets ge-

nom Bengt Lennärtsson, Luttra,
från Kinneveds SLKF -avd. genom
fru Ulla Karlsson, Slutarp, från
Kinneveds Cp-avd. genorn Arvid

FröEcind
Inskrivning av nybörjare äger
rum i,isdagen den 15 maj enligt
följande oralning.
Skolexp. kl. 11.30.
tuttra kl. I-2.15.
Brisrnene kI. 13.
Börstig kt. 13.30.
Inskrivningspliktiga äro barn
fötlda år 1955 eller tidigare.
Rektor.

I

I

Danr er! -,.', "' Ss"sses+'.*bw.ffi.I

I f,&$

+e{

titl ROSSBACI{ENS SKor,Ad*fffinh-e, ttiroaåeii aåif lz
maj kl. 9-16. 200 st. SOMIIIARKLjINNINGAE nu inkomna. Utsåljes till vrakpris. Har kostat mellan 40:- och 60:- kr., säljes
för kr. 15:00-30:00. Ett mindre parti flickklänningar för 15 kr.
SOMMARKJOLAR för dam, från kr. 9:00. Jumprar och koftor
i Perlon och Dralon. Sornmarens nyheter säljes låtngt, långt unRes',rtt

:

der riktpriset. Tag även herrarna med. Vi har rikligt metl fritidskläder, jackbr, herr. o. dam, jeans, terylenebyxor, skjortpullovrar

i

crepenylon,

h. ffi.

A/B NORDISKA INDUSTEILAGIiET, Kianarp, tel. 50 eller

245.

'.-

Frökrnd
Frökind
Fröklnd
lit
lil
|
lit
els- ez. I
iti@

ITINNAAP B_RAPID B 2-2
Det lyckades inte riktigt för
Kinnarps unga B-lag i lördags.

Gästerna, som var Rapids reservlag, får emellertid k2irna sig
smickrade av resultatet, då hemmalaget hade många skott i trä-

I

$rlra
I I JKinneveds
lKinneveas kvrka

I
virket och åtminstone ett s.k. gi- I
vet mål på sitt pluskonto. Det blev I
emellertid Rapid, som tog ledning- I
en genom Bondeson efter hörna i
mitten av första halvleken.
I andra halvlekens femte mlnut

kvitterade Håkan Karlstedt. Bol-

Reformationsciagen,
Reformationsclagen,
Isiunger
.I morgon,
kyrkokören vid högrnäshögrnäslsan
Kinneveds kyrka, som är
lsan i Kinneveds
koraiintroitus och som
ikl. 10, koratintroitus
,o*
iy.
I

tzlt'bz.

KOh{MUNMöTENA
|

i

Vartofta, Frökincl och Vilske
klant orienterade åt Falköping

]

I

j

I

.

lnymn efter trosbekännelsen uEn
idYr hlenod) av Hans Leo Ha.ssiler. Predikan håIles båcie i Kinne_ ll
ved och i Vårkumia av prosten ll
i
I

|

Länsstyrelsen höfl på ffed,Lgen kommunmöte i Habo och I'alköping. f l{abo med reprosentanter för Habo, Mullsjö, Fågelås
och Vartofta kornmuner och i Falköping med ombuclen för Falliöpings stad sårnt Vilske, Gudhems, Steltstorps, Vd.rtoftå,, Frökinds ot:h Dimbo kommuner.

Vid sammanträdet i Falköping
framkom att Stenstorp i bl.a.
lil
skolfrågor har ett bra samarbete
Rapid kom inte långt jKinneveate
ll
efteråt då Rapidkedjan plötsligt
med Falköping medan man i Visklädinsamrtuis
ll sa andra frågor hellrs vill orienlämna,des alltför ostörd. 2-2 korr. I
genom Håkan Karlstedt ungefär lför Ätgeriet gav ett ftnt resuttat: ll tera sig åt Skövde.
10 min. före slutsignalen, Trots lSammantagt insåmlades +!O hg.
" li 'Vartofta, Frökind och Vilske
hård press mot RapidmåIet stod lkräder.
IlIi har klar Falköpingsorientering.
,
sis resultatet matchen ut.
Dimbo föredrar Tidaholm.
I Kinnarp märktes Bengt Antr'rån Gudhems sida anfördes att
dersson och Karl-Gustav Ähl bland
ii Bjärka-delen söker sig till Skara,
försvarsspelarna och tiomålsskyt14-19 maj 1962
il medan resten lutar åt Falköpingsten Håkan Karlstedt och Rune i
Arvidsson i kedjan. En trevlig i ltårrA"g, fattiga riddare, äppel- | hå11et.

len tuschade en motspelare

i må1.
2-1 till

gick

och

i

j

spelare är också Bengt Georgsson.
Rapid hade sin häste i Henrik Johansson. t . t

lslt+c'

Kjen

Flerder Btock,

Skene.
Riida l{ors_krets

Komministerval äger rum
20 maj 1962 i
Börstigs kyrka för röstberätti-

|

Tisdag: varm korv, potatismos,
senap, gurka
Onsdag: kött- och grönsaks-

Torsdag: kälpudding, potatis,
lingon
!'redåg': fisk, potatis

Lördåg: kalvsylta, potatis,
hetor

inom Kinneveds och Vårkumla
församlingar. I båda kyrkorna
börjar valf örrättningen omedelbart efter siutad högmässa, vil-

på Kinnemo, Kinnarp,

kl.

till kt. 14.00.
i

10.00, och pågår

kl.

ti11 Tidaholmsrblocket.

maktsblanketter (för äkta ma.

IF-KINNARPS

kar) finnas i morgon söndag
att härnta i kyrkornas vapenhus
och under kommande vecka å
pastorsexpeditionema samt i
affärerna i pastorateL
Pastorsämbetet.

l(innarps
tisclagen den 15/5

kl.

IF'

lt
20.

Ärende: Planfrågan.
Medlemmar, såväl friidrottare som fotbollsspelare, möt upp
mangrant.

Kinneveds församling skall i sarnband med kommunalfullmåktige- oeh landstingsmannavalet sönilagen den 16 september även
utse ?0 kyrkofullmäktige. I syfte att om möjligt kunna få:fram
en samlingslista till kyrkofulimäktigevalet inbjudas försarnling-

i

Cen-

I

Enligt uppdrag
Kyrkans Vänner.

Slutanp
BESöK VÅE VISNING
av fry$boxar, kylskåp o. tvättmaskiner och myck€t annat för
hem och trädgård.
SAMUELSSONS

A: ö.

Karl6n,

I.

Lun-

tenson, B. Johanson, G. Grahn, B,

Ivarsson, E. Martinson, G. Änderson, G. Anderson, T. Torstenson.
llatch på Kinnemo sbnclas kt. 14

rnol

3'åge1ås.

an*sluta.s

Mot detta

Irlolla för Slutari iitot Våmb
Offsidetaktik från båda håll
Egetrtligon vå,r det en ganska under[g match mellan Våmb
och
Slutarp på Skövde ittrottaplats på söndagsmidilagen. Bågge lagen
spelade med osedvanligt högt uppdragna, försvar och tiitämpade
alltså en oxtrem offsidetaktik, vilket gjorde att spelarna siiJlan
auvånda mer iin 20 meter på va,rdera sidan om rnitflinjen för sitt
spel, Våmb vann matchen metl S-l och det berodtle på att mar
tog vara på målchanserna bäst, alna,r6 ha.de Slutarp också stundta,ls ett gott pepp om spelet oeh borde gjort flera måI.

Direkt roligt för publiken -. hansson var de bästa i anfallet,
100 personer
det ju medan försvarets bästa var siit- ärtaktiskt
inte med ett övermåttan
vargen Ove Stohm och säkre cenoff$idespel, och spelet var därför terbacken Stig-Åke Äh.n.' Även
kanske inte särskilt uppskattat. mv. Sture Frisk skötte sig bra.
Slutarp hade avgjort det mesta
I första halvleken borde det ha
spelet i mittfältet, medan Våmb- blivit flera mål än det enda som
omkring

Styrelsen.

ens röstberättigade medlemrnar till ett nomineringsmöte
tralskolan lördagen den 26 maj 1962 kL.20.
Alla intresserade hälsas välkomna.

Slutarp

14.00.

Röstsedlar finnas tillgängtiga

resp. kyrkors vapenhus. tr'ull-

kensås, Dimibo och Fröjered. Man
fann det naturligt att ett samarbetsområde borde omfatta Tidaholm, Hökensås och Dimbo. l'rån

Tidaholm och därför bör

Norra västgötaserien
F'ÅGELÅS

I

Länsstyrelsen hade under on.s- I dahl, L. Pettersson, L. Filipsson,
dagen överläggningar med kom- lS. Hjelm, M. Andersson, K. Karmunerna angående plan för bil- ll6n, I. Ung, B. Hermansson, II.
jlAndersson, R. Karl6n. Match mot
dande av kommunblock med sammanträden i.Karlsborg, Hjo och llVåmb, Avresa Samuelssons 9.45.
'r'1dånorm.
Kinnarp A: L. Vesterberg, E.
I Tidaholm var närvarande re- Johansson, K. Johansson, Ä. Tors-

t
reds församling är orientörad mot

Fotboll
sönilagen den 13/5

Binnebergs,

Fröjered framfördes, ati Fröje-

gade inom Börstigs oeh Brisrne-

ken börjar

för Skövde stad sarnt

Timmersdala, Värsås, Skultorps,
Stenstorps, Valle och Tidans kommuner. Senare samma dag hölls
sammanträde i Skara med Skara
stad, Ardala, Valle, Gudhems och
Kvänums kommuner.

presentanter för Tidaholm, Hö-

r.öd-

söndagen den

ne församlingdr och i Kinneveds kytka för röstberättigade

På torsdagen hölls sammanträ-

de i Skövcle med representanter

stolmatsedeln

soppa, ostsmörgås, apelsin

Kinneusds pa$lorat

förslag framställdes icke någon
erinran från övrigå kor-nmuner.

li

årna lyckades båist framför må.1. Slutarp kunde göra efter 44 minuBåda .lagen sumpade emellertid tre och 45 sekunders spel, men
åtskilliga chanser, särskilt i första chanserna sumpades på löpande
halvleken. Flernmalagets vinst får band, Värst syndade våmbarna
därför sågas v&ra någorlunda därmed och slog bort två absolut
rättvis.
givna måltillfällen. Slutarpsmålet
Slutarp har en skieklig målvakt hjälptes fngemar Ung och Rolf
i östen Karlsson, som gärna vill I{ar!6n med atl göra. I andra halvdominera sin del av plenen. Offen- leken kom kvitteringen efter 6 mislve och outtröttlige ytterhalvbac- nuters spel och ombesörjdes av
ken Mats Ändersson var försva- Mellgren. Slutarp dominerade därrets bäste spelare. medan kedjans efter spelet, .men i 30:e rnin. gjorfarligaste vapen v&r de båda in- de Helge Rems6n 2-1 för hemmararna Ingemar Ung och Hasse Än- laget. I sista minuten gjorde sedersson eamt fitern F.olf Karl6n. dan samme man 3-1 till Våmb,
I"aget som helhet kämpåde friskt g'enom ått rusa igeBom ett SIutoch gav aldrig slaget förlorat. I arpsförsvar, som den gången misVåmb ii.r på tydligt uppåtgående. sat offsidefällan.
och bör med sitt ungdomliga ma- | Bra don;rare: Curt Liedberg från
terial bli rätt bra så småningom. I I,idköping.
Ilelge Rems6n och Karl-Erik JoEgon
|

Krock

båda bötar

- pch en F alköEn Kinnarpsbo
pingsbo som i juni 1961 kollidera-

bostadsort
Kinnarp vaxande
t>lr-bz-

de i en korsning mellan enskild
allmän väJ i Slutarp blev båda
dömda för vårdslöshet. Den ene
fick tjugofem dagsböter och den
andre tio. Kinnarpsbon hade utan

att se sig för tillräckligt kört ut
på den allmänna vägen. Falköpingstron ansågs ha håilit för hög

fart. Vid krocken slog Falköpingsbilen runt och blev liggande på
taket. Ingen av förarna skadades

dock. lilS-&.

Fröklnd
Nytt
Klrrnarp får allturer Prägel
av villaområdö. F. n. är sox nYa
bostilder under utförantle. Dtt
par åv dess{i år så långt på väg
att ågarna r€da,n flyttåt ln. Det

är barg ölutbesiktningen

60tn

saltnås.

Också den industriella rörelsen
pÄ often får sltt. Möbolfabriken
är i gång rfled en utbyggnad som

att omfatta 2.500 kvai två plan.

koinrrrer

dratmeters golvyta

Plastfabriken har en femton meter lång tiilbyggnad under arbete.

Från byggenskapen och vagrävningar"na i samhäIlet hår man

fått eh rnängd flllnadsmaterial
till förfogande. Man har dlå passat på att fylla ut det oländiga
området intill NTO-lokalen. .Här
bildas nu en plan Yta om c:a 3.200

kvadratmeters

vidd centrålt i

samhället, småningom lämplig för
byggnadsexploaterinS.
I Slutårp är Rutmans snick€r'ifabrik i färd med en utbyggrrad.
Inom kommunens bostadsstiftelse bearbetas f. n. planer på 22
lägenheter, möjligen fördelade på
två huskroppar.

(--l rröktnd

I
[

I

Kinnarps Idrottsförenirtg har

länsstYrelsen meddelats till'
stånd att till förmån för föfeningens idrottsliga verksamhet anord-

av

na ett s. k. -kaffe-lotteri omfat'
tande 1.000 lotter å 1 kr. Per lott
samt med ett .sammanlagt vinst'
värde av 501:50 kr. Tiil kontrollant för lotteriet har förordnats

Allan
i

Kinnarp

Kinnarps missionshus i maj rnånad varje år. Under denna vecdet berör
F

i

till

,lEndast tiugo nYa

Nu 3-Z rnot Fågelås

behållning
fiir åskådarna fömtom det faktum att båda poängeu stannade
hos hemmalaget Uppgörelsen karakteriserattes i stort sett av
två starka försva.r, men en lidnersk knäpp av hemmalaget den
sieta kvarten, diir Göra,n Grahn satte priohen över i:et med on
vaeker fulltriiff åtta, minuter före futl tii!, gav två poäng och fortSöndagens ruat'eh på Kinnemo blev väl ing€n större

sa,tt

serieledning.

vilka kulmlnerade i det ovanpoänglöst överrasl<ade med ett nämnda målet av Göran Grahn.
Trots vinsten kan man knappast
starkt motstånd och tog ledningen
efter 20 minuters spel På ett fint säga att hemmalaget visade UPP
skott av vy. Green. Dessförinnan något spel som berättigar den nusvarade hemmalagets Gösta An- varande positionen i tabellen" En
dersson för de frihnsta farligheter- god titlgång har åan emellertid i
na- men den rätta skärPan i Kin' försvaret där för dagen de mest
narps kedja saknades i hög grad. uppmårksammade insatserna gjorEfter en hörna i förstå, halvlekens des av hröderna Bo och Kieli JoFågelås som fortfarande är

34 minut hittade dock

I

$i"5;'';11i$#g'J;1-*g

|åren. För två år sedan hade man
I tjttgoåtta nybörjare och förra
låret tjugofyra. Men det blir bättnästa år då antalet inskrivna

lre
åter beräknas stiga'
|
j SamUiga nyinskrivna barn har
skolmogaadslredan
.8'".":*ryt!
prov och
klarat det. med glans.

Fotboll
Tångavallen, Slutarp
Iördagen den 19 maj

kl.

TöRNBODA iK
SLUTARPS IF'
Reservlagsserien

lag$pel. F ågelås har deklinerat be-

all ackuratess i sig i den nuvarande omgivningen.
Starkeste korten hade laget i måtnätmaskorna.
Glädjen blev dock inte långvarig vakten Lennart Johansson och ch.
och fem minuter senare var ställ' Stig Grahn samt kedians Kttrt
ningen 2*2 efLer det ått gäster- lKarlsson vilken som högerytter

i

dem

Kinnarpsbygden.

örutom lokala krafter kom-

mer pastorsparet Bojan och Yngve att medvetka vid högtiden.

Fotboll

hemmaförsvaret. En hård narpsförsvaret.

frispark över ribban från Kjell Jo- I Karl-Erikl:[ellströrn,Falköping,
hansson och en niclr tätt utanför I skötte rättskipningen ul-an anav Gösta Ändersson inledde hem- lmärkning.
Geson
malagets sista femton minuter, I

Sjövallen, Sandhem
i dag kl. 17.00

Norra Västgötaserien
KINNABPS IF'
SANDIIEMS IF

YNGVE sTOORS
Howcriiorkester
kornmer

till EINNAnPS TDsIFAnK

löritr'tten

rt

äll#ll:

10.30

SLUTAR,PS IF

nas vi. Karlsson utnyttjat ett jI var den som mest oroade I(inslarv

16.00

N. Viistgötaserien

Göran hansson. Egon Martinsson gjorde
också fint ifrån sig. Göran Grahn
får det bästa betyget i kedjan,
dåir man fått en nyttig länk i Torrl
Torstensson, som visade ett gott

Grahn rätt och dåirmed var ställningen 1*1.
Två minuter in på andra Perioden var det klart för hemmaledning med 2-1, vilket skedde På

Sjöberg,

Det börjar bli tfadition att en
de äldres högtid. skaU firas' i
ka har lnbjudån gått ut

öG4;

I{innarp ännu i topp i J.:1l"Yl.*1":5:::j

Kinnarp.
De ältlres högtid

sö der.

lade .bollen med

till kaffelotteri.

poliskonstapeln

vid utfarten mot

straff sedan en F ågelåsförsvarare tydliet efter sin sejour i div. IY 'Söndagen den 20 maj kl.
tagit med hand^ Gösta Andersson och får säkerligen svårt att hävcia
VARTOFTA IF'

- ra!4u )

Titlstand

v illaområde

2 $t, uallhund$ttalpar
till

salu. Tel.27 Kinnarp.

Betesdjur
Kor och kvigor köpes.
TeL Kinnarp 5.

I

Sondhem

Fotboll

lor emot Kinnorp I

Sandhem, som not
noterat tre raka
nederlag, ochh Kinnr
innarp med tre

på Kinnemo' KinnarP'
sönclagen den 20 maj kl. 11.00

segrar i följd,l, möts i dag på Sjör/ållen. Om.
).m. mån
rn
nan skaall se till den
sUattSfke.r.r;
oå.ste m,
1å; må.s1
måir håll& ]{innåfp som
Tr fåvol
lvorit. Men orn nu

BOBÅS GIF-. ÄSARPS IF
ÄIF.

kan visa

Sandhemspojk
Lspojkar
karna

l"

upp

samma spel
spel sor
som i Ulvåker, clär
man var värda
dåenppoäng, bör laget görä en
ämlr
rlr match
en Jämr
må ch mot Kinnårp, Dett blir'samma
tmmaa Iag
sa:
Ia€ som mot
Ulvåker, men
men. i försve
fiförsvaret återkommer ,J. H.[. tr'orse
)rsell
ell oc
och ILeif Tör'nqvist, vilka
ra bör
5r bli
t förstå
föirstärkningar.
Kl 177.00 blåser Charles
C
les .Johansson

till

spel.
sI

och
håller
25 maj

kl.

clen

19.30.

Per OIof Lindholm

blev komndnistff

i

Kinneveds paslorat

Kornministerval ägde på söndagen rnm i Kinneveds pastorat. Valet förrättades för röstberät61t"6u inom Börstigs och
Brismene försa,rdingar i Börs-

2O.OO.

EN AF"ION PÄ HAWAII med

i Härja,

Sandhems pasto-

rat och från den 1 jan. i år har
han varit kyrkoadjunkt i A,sk-

zzlr-oz-

o.

m.

höstterminen

i Kinnarp, Beträffande skolgå,r.
dens i Kinnarp asfaltering hade
fullmäktige begårt ytterligarr:

utredning angående avlopps- och
grundförhållanden, Rektor,skulle

beviljades tjänstledighet

nades kantor Bengt Kjeitstföm.

Skaraborgs länsavdelnings av
Landskommunernas förbunds
skrivelse angående interkommu-

nala ersättningar inom skolväsendet lades till handlini;arna.

j

Läsårets avslutning kommer att
äga rum den 8 juni. Rektor fick
i uppdrag att på lämpligt sätt
fördela sholvaktmästarnas se-

|

Ahiqvist i vara löst. 1?-årige Ronny Heed

sl:öt rakt igenonr försvarsrnuren fick nu sitt verkliga genombrott,
utan chans för skymcle måival<ten han gjorde ett mycket starht inWesterberg. Ivlen glädjen blev ej tryck. Hb. Leif Törnqvist gav inte
så långvarig. Fyra tnin. senare gästernas vy. Grahn en chans. K.
I

Hansson på andra sidan var bra i
andra haivlek, men han bör träna
upp huvudspelet. Men liksom vid

under

23-!6 maj för ledande av
skolresa. Tili vik. rektor förordtiden

|

15

fr.

faststäildes till 20 aug.--10
dec. och I jan.-8 juni. åektor

första halr4ek var spelet myc- ! närmar sig höstformen. Laget har

I andra halvlel<ens första

Börstig

1962 skall in.draga.s tills ridare
och eleverna överföras till ,qkolan

år

kct r-äxlande. I 23 min. tog hem- haft svårt att få fram en målvakt
rnalaget ledningen på fr'ispark sedan Altemo slutade, men nu
från straffiinjen, vilken frispark- verkar, det som problemet skulle

mestrar.

Komminister Per OIof Lindholm.

de tidigare matcherna rrar halv-

backskedjan J.-H. Forsell, Rune

Karlstedt och Åhe Ahlovist

toftareservserie, lql€-bz.

låta verkställå denna utrerJning,

""ritl|:Zy:-r,

kom utjärnning'en g'enom rri, Gösia Anctelsson som nickade in en
frispurk. Där verkade hemmaför.s-r'aret Iite passivt. l'em min. före
p*ns kom 2-1 , det var giisternas
trrå bä.sta, spelare målv. \Äresterbclg och vhb. Bo Jolransson, som
missförstod varandra och Bo hade
otul'cn slä in hollen i eget måI. ,

resewtaget På Tångavallen Vartofta B ien match ingående i Var-

Lästiderna under kommande läs-

mot ledande Kinnarp

Åke

vilken blåser uPP

fortfarande skdie få uppehålles
med orgelspelare. Skolslyrelsen
hade intet att erinra häremot.
Beslutades att Ekarps skola i

Iiandhem svarade för en a, vomgångens större överraskningar
f id lölda,gens match på Sjövallen. Laget vann sin första serierrra,tch mot serieleclande Kinnarp, som fick sitt första nederlag
rrred så klara siffror sorn 4-1, Resultatet

specialisten virb.

blir Jens ödmai'r, Skövde'
till spel kl 16'
På söndagen kl 10'30 möter

mere

Komminister Lindholm är född
Lindärva den 24 maj 1930. Han
avlade studentexamen år 1956 och

i

Sandhem hittade formen

I

hemmäpuulixen denna match. Do-

Frökinds skolstyrelse

Ianda.

4-9,

Ie-

har hållit sammanträde. Skolstyrelsen besiutade att den åriiga
Per Olof Lindholm erhöll sam- synen på skollokalerna skåll förmanlagt 205 röster medan 34 riis- . rå[ttaS av Ordf., v. Ordf, oöh rckter tillföll v. komministern Sven . tor. Brismehe kyrkorå,d hade hdS
Domkapitlet föreslagit att kyr"
Kloo, Hjo.
kömusikertjänsteii
i Btirqmenc
,

nister

Kinnarps IF.

ret är nog ahgeläget om att

[abilitere sie för detta. Ingemar
Unsh. som ryckte in i laget förra
sönäagen, gör sin vår'debut inför

Por Olof Lindholm.
Valdeitagandet var båist i Börstig och där avgavs 140 röster.

teol kand.examen i Lund 1960
sami prästvigdes den 29 maj samma är. 1 juni 1960-31 dec. 1961
tjänstgjorde han som v. kommiSPEL och SERVERING.

en

oglavelad noila vad det gäller inå sin sistiippta
-år måI. Hemmalagel sin
hemutan nederlag På
da
maDlan. Tångavallen, när det gäl-

tigs kyrka och i Kinneveds kyrröstberättigåde inom
Kinneveds och Vårkumla, församlingar. Till komminister vali Asklanda,

$An| $

segrat och därtill har man

ka för

oGh hans 0tkS$lSI

des kyrkoadjunkten

[Arf$

På

ler-vå6ns serienratcher. Det blev
förlust i förra söndagens uPPgörelse mot Våmb och Slutafps-la-

Kinnnrps Festpark
Yngue ,Sfoor

SLU-avd,

nonrineringsmöte till

i

en uPPgörelse som
har något av Pikanteri över sig'
Det gä.stande laget är hittills obe-

Tångavallen

lokalen, Kinnarp, freilagen

t'ly-$Z-

LöNDAGEN DEN 26 MAJ KI,.

Slutorp-Törebodo
Rubr. lag möts i eftermiddag

|(inneueds Co-, $t|(F

clen

starkaste lagdelen.
I kedjan, som håde en viss för-

måga att skapa

måtchanser', tersidan Grahn och Gösta Ändersmärktes innertrion J. Ahlqvist, E. son blev en besvikelse. Då var hii-

rrin. hade Sandhem en bra period Karlstedt och Sigge Gustavsson. gerringen Bo fvarsson och Göte
och en del bra måichanser. Men Yttrarna däremot var lnte så lyc- Andersson mer framgångsr.ik och

sedan fick Kinnarp lite mer att kade.
särskiit i andra halvlek när de
sä.ga till om eftersom Sandhern
Kinnarps klart bästa spelare bytte platser. Cf. H. Karlstedt habör'jade slå vakt on"r sin ledning. var målv. Vesterberg och chb. Bo de svårt mot kusinen Rune,
l\Ien i halvlekens 30 och 32 min. Johansson. Bo understöddes bra
Att det blev en underhållande

avgjordes matchen då hi Sigge av de brltsäkra backarna Johans- och njutbar match har även do-

Gustavsson gjorde två påpassliga son. Äv ytterhalvbackarna uträt- rnaren Charles Johansson, Falkömål, <let sista må.let var ett vac- tade hhb. Ä, Torstensson ett bra ping, stor andel i. Han dömde rned
kert sliott intiil högra stolpen.
arbete. Kedjan däremot hade man verlrlig pondus och bestämclhet.
Det vclkar sorn Sandhern nu nog väntat sig lite mer av. VånsDeson,
.

Bes\räteit åVstyfkes

Kontrollstyrelsen avstyrher de
besvär fru Inga Nielsen anfört

över

att

länsstylelsen återkallat

h€nnes tiustånd

att sätja öl iör

aVhämtnidg vid Nya Pensionatet

i ltinnarp, Handlingarna Vi*car
att allvarliga missförhållanclen
förehommit vid clenna avhåmi-

ningsförsäljning konstaterar stvrdlsen och finner att länsstyielsen haft fog för återkallelsebeslutet.

(TT)

l{y nolla för Slutarp, 1-3

'Biffen' åter FAlK-stopper

KIen insals ev torwords

Match i Kinnarp på söndag

Törebodas nolla i rnålkvotcn språicktes vid lördagens rnatch på
Tångavallen ilär hemmatagets vy. Rolf Karl6n svarade för bra-

ett fint skott e,ftbr tolv minuters spel som bet5'tltle
utjämning till 1-1.. Detta innebar dock inte att Töreboda-elvan
va.r nöjda med tingens ordning, utan skaffade sig ledningen i

Kinnalps fotbollspublik får på söndag stifta bekantskap med Falköpingr AIKIs bollelva, sotn kl. 14 ställer upp ti[ sp€l rnot hemmah.gpi" I'AIK blir nu första gången i vår ortlinorie, viiket metlför att
Bengt Green åter finns med som centerhalv. Båda lagen förlorade
I förra omgången, FAIK mot Lrlvåker och Kinnarp mot Sandhom.
Ilemmalaget har dock tidigare i vår övertygat,.och har säkerligen
för avsikt att visa publiken ati nederlaget mot Sandheru var en till'
fiillighet Dock: FAIK ka,n mycket väl knipa båda poåingen, även om
forwa,rds säkorligen får svårigheter mot speciellt briialraduon Bo oc.h
KJell ilohansson. Förra säsongen knep FAIK tre poäng från.Kinnarp.
Vtnst på hemmaplan och oavgjort på bortaptra,n' I eftermltldag möts
ilo båtla klubbarna,s B-Iag på Kinnemo kl. 1?.30. Lbb-6?-.

va.den med

pa,usen

med

2-1,

och slufligen selfern metl

B-1.. elf-62.
--to e--

i
I

i

Att hemmalagets kedja gjorde I Andra halvleken blev betydligr
en dålig insats i dagens match får ! mera situationsrik mcd fina ehannog till en del ses mot bakgrun- | ser för gästerna, som definitirrt
den av ett synnerligen starkt Tö- | säkrade segern i 15 minuten gerebodaförsvar, vitket i första hand I nom cf, Arne Karlsson. Ett par
bars upp av den reslige stoppern I frisparkar i slutminuterna utgjor-

I

f

j

Sture Johansson. Detta förklarar
dock inte helt de klena, insatser
som gjordes av bl. a. Hasse Andersson och Bengt l{ermansson,
som är långt ifrå,n sin förutvaran-

de Slutarps bästa tillfällen att

I

j

I

i

ändra på målsi.ffrorna, men Törebodalaget värjde sin ledning och
kunde lämna planen som odisku-

tabla.

ser"rnre

Kinnarp

Geson.

de form. Den vitalaste i kedian
var faktiskt Rolf Karl6n. som för- L
utom målet svarade för de mål- ll Avskeds- och välkomstsarnkr'åm
mässigt farligaste skotten, men | | på Frökindsgården, Kinnarp,
senfärdigheten ligger honom i fa- j I I fredass hölls avskedssamkväm
tet. Av bröclraduon Kurt och Åke I | 6 Frökindsgården, Ki1nai,p, för
Kar16n märktes den förstnämndn
syster Ingrid
iO"".ta"åori"""o
mest. Frånvaron av Per-Uno Gus- i| II ^.',"-*-- '-- sorn slutat sin tjänst
Ald"t":91,.
tavsson i försvåret .puruaäJ"l'Ti. | |
i
roll och Sture Hjelm^fOrÅä.i'e
-u"1" in- I och avflyttat från orten. Socialordf. hr Gustav Vård6n
gocia intentio"u"
te trots gociå
inlentioner axla *-i"
sin if |l nämnaens orclf.
"a"t"auns
företräda*res
företrädares mantel. fI oei
frarnförde sdcia,ln! 'tack 'och erdet siunästund- ll
| | frarntorAe
tals hårt ansträ.ngda hernmaför- | i kansta tit] 'sl'ster" lngrid för' rlet
svaret ]<orn nu målvakten östen I I tOrtiänsttLrlla sätt som hon $kött
Karl6n och hb. Ingemar Lundåhl | | sin irDpeift som föresetåndarinna I
samt vh. Mats Anclcrsson att$pefräi'i".f.sården. samt överläm_
la cle dorninerande rollerna. Len- Ili"a
I "* : '-':"--"
*'"1-"19,111'
I

|

A: L. Vesterberg, E.

Slutarp

A: ö. Karl6n, f.

Lun-,

Johqnsson, K. Johanson, Å. Tor- . dahl, B. Stenqvist, f, Johansson,
st€nsson, B. Johansson, E. Mar- 'P.-U. Gustavson, M. Ändersson, B.
tinsson. F, Torstenson, B. Ivars- .Ahlqvist, H. Ändersson, Ii. Karl6n,
son, Göte Andersson, Giista An- R. Karl6n, R, Moberg. Avresa
dersson, G. Grahn, Match på Kin- med bws Smauelssons 15.30.
nemo söndag 14 mot FÄIK.
Slutarp B: L. Rutman, K, FiKinnarp B: B. Ändersson, M. lipsson, B. Setterberg, L. FilipsJohansson, K. G. Ähl, L. Thor, l{. son, R. Sand6n, O. Bergqvlst, Å.
Karlstedt, K, öhman, B. Persson, Karl6n, S.-O. Johansson, O. KarT. Torstensson, L. Johansson, R. l6n, B. Ifermansson, L. Eckerlid.
Ärvidsson, I. Karlsson. Match på Avresa 11,15.

Kinnemo löriiag 17.30 mot FAIK

I
I

|
I

nart pettersson vnr sig inte lik I I nacle bloTmgl..o:n ""
oeh betr?iffancie Leif Fiiipsson sa i I ett varmt..välkom*.:" o"l.-_o'1mhar han ännu en tlel att läia. Sam_ | I mor överlämnades även tili den
manfattningsvis måste man kon- | | nya föreståndarinnan syster Änstatera att tekniken på de flesta I I na-Stina Nicklasson.
otillr.äcklig i hemrnalaget, ll på uppdrag av pensionär.erna
lltt
där tql
kämpaglöden inte förmådde ll fru*fO"äå kommunatkåssör FIituppväga bristerna i_,,91s:ry aing. varing deras varma tack till
match. En helt annan fläkt var ll| i
: ;-' '
det över kedjespelet i iå.ådäållY:::1_1"c11-1 to" hennes aldrig
sviktande
intresse och orltanke
per,
där
"rangren var dirigenten | |
och synnerligän svår att s'.ioppa. | | om deras trevnad och välbefinnanGoda medhjälpare hacle han i I I de. Kyrkoherden Henning Anclersförsta hand av hy Lennårt Karls- | I son tolkade i ett välforlnat anson och cf Arne Karlsson. Som | | förande sitt tack till syster Ingnämnts hade försvaret sin >rese> i I rra rtir vad hon utträttat och besåväl bokstavligt som spelmässigt | | *-** ,"npå Fiöi stoppern sture Johansson ochll:::,::1-.:ensionärerna
kindsgården-,
vände
samt.
sig åven
I
goda-komplement tilr d;;;; ;;;'l
i6t. a. tttr. fitalmgren och vh. Xjefr ll till han till syster Anna-Stina
Lundberg.
ll med ett vetrmt väikommen.
Ingrid har under den tirl
-":""'*"o'
iuålen.
ll Syster
Matchen var endast fyra minu-li:: "?s:t.under två år^som hou
ter g'ammal då Törebodä tog reå- ll tjänstgiort som föiestårrdarinna
ningen genom hi. Jangren efter nå Fröi<inclsgårclen, g'€nonr sitt
fin uppdragning på högersidan. llll utomordentligt trevliga och I'in,
Rolf Karl6n utjämnade till 1-1 i ll nande sätt gjort sig alimänt omtolfte minut-en,
åtta minuter tyctt och uppskattad, främst av
senare var det -11en
klart töi -J :"': lillpellslonarernå'
rensiona"ernå, men även i övrigt
bodaledning, denna
gång
a"ttt* ga.ri
med måI
*'o
s Y^J::;
-n'ililll ':; ^;-.,-:
u,.,i. B",,st K",'r,.o,,.

I

;;,*l i:f; Hl"åä,I.lm;l:

F"brlt li::#':"iffi'

på Kinnemo, Kinnarp,
söndagen den 27 maj kl. 14.00.
Noma Västgötaserien

FAIK_KINNAEP
Lördagen den 26/5

kl.

17.30

FAIK B-Kinnarp B

missionshus.

F

röknarna Ing-Britt Ekblom"

Margot och Anita Stfid medveF

kade Vid söndagskvällens

evangeliska möte i Kinnarps missionshus. De gladde sina åhörare metl
mycken och vacker sång tili både

gitarr- och dragspeisackompanje-

mang. tr'ör predikan, som handlade om bönen, svarade Algot Karls,
son.

Kristi himmeisfärdsdag blir clet
då evång'elis*
terna May-Stina Kyhlberg och
Margit Jonsson m. fl. medver.ka).

morgongudstjänst,

FAIK tog ny enpoängare
Halt underlag i Kinnarp
Kinnarp och FAIK delade broderligt på poängen vid söndagens
loka.lderby I Kinna,rp. Resultatet skrevs till 2-2, ettu FAIK-ledning med 2-l i halvtid. F'AIK var det klart båsta laget i första
halvlok, meda,n Kinnarp kom starkt i den andra och visade då mer
kåi.rnpahumör iin gästerna. Ett ihållanrte regn matchen igenorn
förstörde a,llt passningsspel på den ha,la bana,n. ?Jrlf-62.

speciellt då Ingvar Pettersson 2
min. före slut. På en retur från
en Kinnarpsbaek hamnade lädret
hos Pettersson som dock inte fick
kontroll över sig själv eller bollen och så rök den ehansen. Hem-

X'örsta målet kom efter 11 min.
genom Sten-Erik Johansson efter
en passning från Rolf Markrud.
Assar Moberg har också andel i
fullträJfen eftersom han hade sista foten på bollen. Fem minuter

senare kvitterade Kinnarp genom malaget hade kanske ändoek den

dribb- bästa då vi. Giista Andersson
I'AIK- nickade sn fin passning från cf.
försvarere och rullade in bollen i Göte Ändersson strax utanför.
målet utan chans för Janne. FÄIK Detta hände i slutminuten.
spelade nu en verkligt fin fotboll
Resultatet fät anses rättvist
och Kinnarp pressades hårt till- med tanke på att lagen hade var
baka. Ett 10-tal hörnor ger belägg sin halvlek. 'fill de bättre i Kinnför FÄIK:s.överlägsenhet i denna arp hörde vi. Gösta Andersson.

vi. Gösta Ändersson som
lade av några stillastående

|
I
I

2-1 för I Även halvbackskedjan gjorde bra
FAIK ordnade Kinnarp själv till. ifrån sig. l'ÄIK hade sina bästa i
Eln Kinnarpsback skulle lyfta ut Sten-Erik Johansson (första halvbollen efter inlägg från vänster, tek) och Lennart Hermansson,
man
oiarrla
Äof
hätfra
än att
off i som dock i den andra halvieken
än
men gjorde
det into
inte bättre
lädret harrnade i egen bur.
tappade stinget alldeles. I försvaperiod. Halvtidsresultatet

I
I
I

Den andra perioclen var betyd- ret gjorde vh. Ingvar Pettersson en
Iigt sämre vad det beträffar spe- övertygande insats matchen igelet. Varken Kinnarp euer FAIK nom iiksom också de båda andra
kunde prestera något på den hala
plånen. De som lyckades bäst var
Kinnarps forwards- och halvbackskedja som jobbade och slet
värre. FÄIK hade under de första

25 min. ingqn direkt målchans,
medan dären{bt Kinnarp ånteeknade sig för ett rungande stolpskott i 15 min. Efter ungefär 25
min. sp€l kom så kvitteringsmålet.
Skytt var vh. Martinsson som efter en frisparksretur hittade rättI slutet av andra halvlek kr:nde
man åter märka en uppryckning

i

-FÄ:5r{.lcdu#

e}'& häol

raaä

f. Petteisson och Hermansson till-

fålle att ge de sina ledningen och

halvbackarna Bengt' Green och

Oswald Johansson.
Domare med mestadqls korrekta domslut var Karl-Erik Nllsson,

'

Skövde.

Quintus

Fotboilä
SJövallen, Santlhem,

'idag,

lördag, kl. 1?.00.
N. Västgötaserien
SLUTARPS IF SANDHEMS ltr'

Nu hnr det lossnat

liir $andhem

Krenlur$-

Santlhemsvanadeförenverkligtstorskrällvidlörtlagens
vimatch då Slutarp slogs tillbaka meil hela 6-0' Hemmalaget
mot
det
lossnade
att
tiUfäUigtret
någon
satle nu att ilet inte var
Kinnarp förra lörda,gen. Laget har nu fått fram ett betydligt

efter
effektivare spel. Man bör dock inte böia laget till skyarna
vänt'at
man
som
var
håll
på
långa
tlenna seger, tlå Slutarp inte

o4b-6L.

var
halvlek
IIAIVIEÄ
IOI'ALA
II första

sPelet halvbackskedjan

med chb Rune

I

Karlstedt som en utmärkt stopper
iämnt fördelat. men Sandhem
|
ytterhalvor' I
äe betydligt bättle avslutnin-g Pl I samt de välspelande
och Å. Ahlqvist. Mcn I
anfallen. Första målet svaraoe nr' na Forsell
Törnqvis: och I
S. Gustavsson för i 19 mil'' li9 ! även backarna
sig bra. Mv. Hecd i
skötte
I{ansson
Ä'
Ahlqvist
hhb.
sköt
senare
min.
dag. I kedjarl var cf'
en frispark som Sigge mötte med hade en lugn och Sigge Gtls!:avsson
Karlstedt
E.
2till
ökade
perfekt
och
nick
en
de farligaste, vi. Stig fchansson
O. Ct. Orit Kartstedt snaPPade uPP
eiorde en av sina bättre rr'atcher'
en bakåtpassning och faststälide i{v
J. Ahlqvist kanske irte märhhalvtidsresultatet till 3-0' DessmYcXet, men den taktil<en
utom hade hemmalaget ett mål tes'såvar
uPPgjord har han nog
inne som domaren bortdömde iel- som
förtjänstan arr att den
den
största
aktist.
'' -anora
halvlek domineradc slog. VY Sture Johansson var både
ha--

I

;

driftsomläggning låter försälia:
12 st. nötkreatur, därav 2 st. kor (1 st. SLB) samt 10
st. ungdjur (lämpliga betesdjur). Svin: 5 st. modersuggor, därav 1 st. med grisar, samt 3 st. bet. ungsuggor'
Maskiner oeh retlskap: såmaskin, Harvester, 19 bill',
slåttermaskin, hövändare, gröpkvarn, Nirväna 2, gummihjulsvagn, hästräfsa mecl traktordrag, släpråfsa' lättharv'
trycttingnatteri, äggkläckningsmaskin, smärgelmaskin för
tändArilt. cementrör, 6-8il, svintråg, nya tomsäekar
m. m.

siil<re, käntle köpare lämnas 6 mån' kredit mot
äganderättsförbehåIl. övriga villkor vid auk'tionens början.

Till

JORDFORMEDLINGEN
f OnENING e. p. G

i

STORGATAN

gott och ont.
hemmalaget spelet helt och hållet' på
SlutarP hänn med en uPPrYckning
Svagt SlutarP.
äå ritiu 15 min., men kunde inte
SlutarP får nog göra stora omskapa några direkta målclransei''
rfi'rn. At"",q.nlqvist ök tde

till 4--0' olacerinåar i kedjan till

SlutarP har ännu inte vunnit

Fotboll
å TÅNGAVALLEN, SLUTARP
torstlagen den 31 mai

kl.

16'30

Div. V Norra VåstgöLaserien
ULVÄKER-StUTARP
KL 11.00
Vartofta reservserie
FLOBY..SLUTANP

Frökind
Personer, som förut varit för-

hindrade att låta skärmbildsun-

dersöka

sig får kostnadsfritt

utfört cletta i
Vartofta, den
Skjuts ställes

nåeon match På hemmaPlan i den
påäående serien och med tanke På
äei nuvarande formen torde det
sitta lånet inne även i torsdagens

na radera ut denna nolla ? Hemmalaget har för närvarande sin

Styrelsen.

styrka i försvaret. som endast
släppt tn ett måI, medan kedjan
därernot inte l.'yckats över hövan.
Kinnarp å sin sida ha,r tillverkat

mera måI. men deras försvar har
oekså siäppt in betydligt flera.
För huvudpa.rten av målen har
Gösta Andersson svarat, vilken

tillhör en av de bästa

i

den snåb-

ba och chanstagande kedjan. För-

L/0'6?'

Fönsf en

på Vallensås, Trädet'
torsclagen den 31 maj

kl.

13.30.

Anmälan torde' ske senast

Skärmbildskommitt6n.

Rödakorskrets

Fotboll
KINNARPS IF-TRÄDSTS IF

re kl. 9.)

Kinneveds

senaie På bortaplan, så alldeles
ofarliqa är de nog inte. Domare
blir OIle Zetterman, Axvall.

förfogande.

den 5/6 al.å. till Göran Sandin,
tel. Kinnarp 38. (Tr. säkrast fö-

På torsdagen är Vallensås skådeplatsen för den första >derby----,-,
matchen>) på hemmaplan för Trädets del och motståndare är se:
tietrean i Kinnarp. Hemmalaget
har faktiskt revansch att utkräva vädjar även i år om bilskjutsar
efter ett nederlag i motsvara,nde vid >>De äldres utflykt> d. 19/6.
match för två år sedan. Trädetelvan är Ju'hittilts obesegrad i Tacksam för svar före d. 4/6 till
serien. Skall Kinnarps-laget kun- Göran Sandin. tel. 38.

nederiaEssviten uPPgår därmed
titl trel följd. Nu torde väl inte
Ulvåker tilihöra de allra starkaste lasen i sef ien, men har ju bl. å'
besefrat Sandhem och FAIK de

Div. V

juni.

Tel' t23 48

match mot Ulvåker. En del ommöbleringar i matchen mot Sandhem gav inte önskat resultat och

Centralskolan'

6 oeh 8

till

Deson,

12*14 FALKOPING

{räilot-Kinnarp.

nä'sta

iY med den forrttcringen
nå en frisPark liksom fö- match,
nog tunnsätt meti mål"u
Vi 51:g lohans- tur dät Där
regående-lördag.
fanns iakt'rrtkt ingen
P'- skyttet.
u""t en töPduell med chb'
något
gjorde
Positi it, möjsoin
på.
till
"åi
spä"dde
och
'iJ-. Gustavsson
FörsvaAnderssil.
H
hi.
tigtvi;
Ählqvist'avslutaae
Äke
S-0. ffnu.
rutineräde
de
uPP
buaa
r""t
6-0
,av
gör'a
På
åatå med att
kämparna Mäts'Anttorssori ot'h P'
straffsPark.
U. dustavsson. Mv dstcn Kar'l6n
spelade alldeles för nonchalast,
Taktiken höll.
svårt att vitket kunde straffat sig ett Par
I Sandhem är det rlen
anCre' gånger.
framhål]a någon före
Laget var jä'nnt och taktiken som
Domaren Rune Albincl', Tilero,
före rnatchen gick var inte så lYckad.
åu""

"ur"ppeiåtaför att hålla. Men
samtrieäin
itatt riason framhållas så är det

h Ltistireauklion

kommer att hållas onsdagon ilen 6 juni 1962 kl. 13'30' då
lantbr. Axel Leifler, Grenslund, Slutarp, på gruncl av

Prima "skräll" - 6'0 mot Slutarp

sis.

ofi

f{iruwewe&,
Pastorsexpeditionen hålles öP-

pen fredag

,Ak-bl.

kl. 13-1ä,
Pastorsämbetet'

pass.

t.

Kinnarps miBsionshus.
Vid morgong:udstjänsten i Kinnarps missionshus på Kristi Himmelsfär.dsdag medverkade GVsn- ",
gelisterna May-Stina Kyhlberg
och Margit Jonsson,
Söndagsskolan, som på söndag
samlas sista gången innan sommarfesten, kornmer då att fotograferas.

somrnarstuga samt nå'

got LIST till salu.
Tel. 285 KinnarP.

ffi*gdnns
i GBÄNNAEP, beläget på allmänna vägen VartoftaKinnarp, i kväll, lördag kl. 20.
För dansmusiken svarar LEILERS KVARTETT.
Till en twistkul afton på ett lövaf >>ränne>> hälsar Kinneveds avd. alla SLU:are välkomna.
Medlemskontroll

Tradetforsvaret höll nollan
V instmatch mot Kinnarp, 3-0

|(inneueds nöda |(orslrrefs

inbjuder personer födda 1892.eller tidigare, med respektive yngre maka eller make, till utflykt över F"ågelås, Hjo, Djursätra,
tistlagen ilen 19 juni med avresa från Centralskolan kl. 12. Bil
möter vid av gåisten önskad plats. Under resan bjudes på kaffe.
Svar emotses senast d. 12. juni till Göran Sandin, tel. Kinnarp 38.

Med en ldar tro-målsseger över Kinna,rp i tor€dagens match på
Vallensåe behölt Triidet sin topplacering i serien. Försvaret höll
nollan för femte gången och var denna gång aldrig direkt hotat.
Metl lite tur kunde måIsiffrorna stigit.och bl.a- bråi,nde m&n er
stra,ff. Kinnarpsla.get hade kna,ppast någon som helst chans å,tt
åndra på siffrorna och on frispark från Kiell ilohansson va,r det
onda ordenUiga måIskottet. 4t-6L.

Trädets ledningsmål kom i 9
minuten genom Emanuelsson.
2-0 blev det i fjärde minuten. U.
Kroon hade sista foten på målbollen. Tredje målet gjorde Leif
Bergman, som i 43 minuten drev
igenom ett passivt Kinnarpsför-

svar och ställde Vesterberg utan
chans.

Trädet har en god titlgång i sitt
säkra försvar, r1är backparet Stig
Martinsson-Bengt Dahlqvist troligen är seriens bästa. Leif Bergman var stark i såväl brytningar
som offensiven och på andra kanten skötte sig Bo Bergsten gan-

ska hyggligt. I kedjan var det
Lars-Äke Ström och Bengt Emanuelsson. vilka med sin snabbhet
och goda teknik vållade den stör-

sta oron

i

Kinnarns försvar.

Kinnarps bästa var målvakten

Vesterberg sa.mt Bo oeh Kjell Johansson på ch. resp. vb. I kedjan
märktes endast vy. Göran Graftn,
vilket gäller första halvleken.

Sture Nilsson, Borås, gjorde en

klanderfri dornarinsats.

Slutarp föll
med udåamålet
Det lyckades inte för Slutarp
att i sönilagens match på Tångavallen, betvinga giistande
Ulvåker, vllka ekaffade sig led,

ningen metl 8-0 i första halvlek. Denna ledning visade sig I

fortsättningen vara tillriicklig
för att hålla undan för Slutarps
attanker efter paus.

Nederlaget betydde hemmalagets fjärde >raka>>, men sett mot
bakgrunden av Sandhems-matchen betydde den i alla fall ett
fall framåt vad beträffar spelet.
X'örsta målet kom i 32 minuten
av vy. Falk. Cf. Lundh nickade in
lz-0. fio 38 minuter. När en iniI nut återstod av halvleken nickade

lvi.

in

Sex minu- ter in på andra perioden kom
Slutarps första mål genom Mats
F'rvd6n

>>trean>.

Andersson, som dirigerade ett

upplägg för frispark i I:,:.äl. I 27
minuten fick hemmalaget en
straff, efter det att målvakten
gjort ett fult påhopp på Bengt

Hermansson. Mats Andersson slog

in bollen utan chans för burväktaren.

Div. V Norra, Västgötaserien

Våmb-Tidan

1:0

alköping-Sandhem 3-0
N. Fågelås-Töreboda 0-2
F

Hjärt'list

välkomna!

stl.rersen.

Oavsett vattendragen i vära
trakter successivt försämras, får
ej bortses ifrån att recipienten
ifråga är helt privatägd och att
föroreringyar frän gödselstäder

Frökinds hälsovårdsnärnnd mycket väl kan förhindras.
orsakade 500 diurs död ? aktivt
har stora möjligheter att

m. m. med nuvarande _lagstiftälng

Komrnunalpolitiska. synpunkter ha.r givits företräde framför de
hälsovårdande uppgifterna, säger godsiigpre Eagaar growall på
Mönarps gård i Slutarp i en skrivelse till länsstyretsen i vitken han
riktar en rad allvar:liga anmärkningar mot håIsovårdsnämnden i
F

rökind.

tal förstörelse av våra vattendrå9.

Med hånsyn till den

't/5-bz-

partst?illning

som h{lsovårdsnämnden i !'rö-

Hr Browall säger sig ha lyckatil
Genom omfaftande unkomna över handlingar som san,
dersökninga.r
nerligen inte varit ägnade at1 av vattenförhållandena på bygframkomma i offentlighetens ljus den fick jag, framhåller hr BroAv dessa framgår bl. a. ått nämn. wall 'iidare, fram analyser och
den uppsåtligen undanhållit resul. handlingar, vilka sannerligen inte

tat

av .vattenanalys.

Hr

ifrågasätter även om
handiat lagligt vid

varit

Browall

ägnade

att

kinds kommun intar vid bedöman-

de av avloppsprobler4en i kommunen, hemställer hr Browall,.att
länsstyrelsen med skärpt uppmärksamhet följer utvecklingen
samt föranstaltar om nya provtagningar av vattnet jämsides

framkomma i

nämnden offentlighetens' ljus. Sålunda har
behandlingen kommunen uppgivit vid ansökan

av kommurrens vattenproblem,

med de av

Skrivelsen har föranletts av statens vatteninspöktions föreståencle

häIsovårdsnämnden

tagna.

vatteninspektionen, att djur
ej komme att vattnas nedströms
utsläppet, trots att djur av hävd
vattnats i denna kanal och trgts
att några åtgärder ej vidtagits
för djurens vatte4försörjning med

till

Hr Browall antiålier sludigen,
att länsstyrelsen måtte fröva, om
Frökinds hälsovårdsnärnnd fötjt
gäIlande lag vid behandlingen av

undersökning av tr'röl<inds avloppsförhållanden. Som bekant
kommunens avloppsprobiem samt
har godsäga.re Browåll förlorat
över femhundra nötkreatur viikal 'annat vatten. överenskommelsen i sin hälsovårdande uppgift att
avlidit sedan de druckit infekterat med utdikningsföretaget ger klart övervaka dricksvattnet för djupen.
'.':#}*-.l!.ia@
vatten.
besked om att man kände tili att
Hälsovårdsnämndens ordf örande
djuren vattnades i kanalen.
har i anledning av förestående ci-

vilprocess rörande vattnets hälso-

;å$l'åH1å':T,i"ä1il:r',;"Tdl:,

arp blivit sjuka av annat än av I

hlfit: ä{äj:'ä?";å:Tl"Itr

I

digare biivit sjuka av detta vatten' Hur det nu är' *"u
j:: I|
häradsrätten i sinom l:"i
srä.'ninq till,
ri' heter
haror det
n.* i,"T"
äå1 |i
ställning
hr BroI
walls skrivelse.
Anmärkningsvärt

em'elfertid

är

Oav

t i Fr ö k i n d s d e r by
| t,^
l-l-spel Kinnarp-slutarp
g i on
; -

rion"rp kunrle ej
stot""p, åoun

upprepa förra årets vinst

i

lokaltterby't mot

o* möitigheter itärti[ ei saknades. rremmalaget

tog tedningen
genom uulE
på Elu
Glöte nuuvtssu!
Andersson r,a
ett
'"--T"t"- i l3 min. efter hörna seuuru
::t
Iångskott i burens vänstersida. 2 min. senare haile hemmalaget
ett vackert skott ur snäv vinkel, som kunde l,'arit värt att öka
Kinnarps ledning. Vidare hade Arvidsson ett trra skott efter yt-

I
{6_b?-.
i torligare ett par min.
I I 30 min. håde Arvidsson ett helt sakna vilja att tillvarata de
för I vaekert skott i vänsterklykan, J så många gånger givna chanser-

hälsovårdsnämnden uppsåtli-.
gen undanhållit de analysresulta,t

att

nämnden

tagit i detta vatten

vattenvårdsförbundet Lidan-Nos- | som Rutman prakträddade och 3 | na. Slutarp kämpade tappert och
san sedan 19b?, och vitka haft en I Tin...jenare sumpade Flemming I hade möjligheter att avgöra matså hög bakteriehart ntt u"nn""r".l *.'*tå""t#iiats
Ändersson hade I;lå:
L:t?.tåfJ'å:",*"o,ä"1tn""'n
" cäöö;;äe-siäJ"nåsta
hälsorara röreligser vid dess ,"- ett rrä
i pe._
|
|
vändande som dricksvatten för skedde "-r.ott;rä;t;:;.-;;;il;i"c
genom att Kinnarpi I Uno Gustavsson, Mats Andersson,
i
35,'sämarbetade
I
djur>.
på rait I Uonerg, Kart6n'och Hjelm. I hemfOrsvar ej
våren 1961 fick häisovårds- Ii sätt.
ll matagei var bröd, Johänsson jämnämndens
,mndens ordförande i uppdrag iI I andra halvleken var Kinnarps Ilte
båist i försvate Gösta Andersson blist
av länsveterinären att undersöka I Grahn ej med på noterna då Slut- | ret. öhman uträttade också ett
dricksvatt4et för djuren på Mön- ] arps Purväktare tappade bollen J nyttigt arbete, medan Göte Anarp. Frov togs i brunn simt i en ] efter 3 TI_n: spgl, men reparerade i dersson var den klart bäste i ked,ul;"uu,o,,,
i
kanar, som omnämns
åå?J
Borås, dömde marchen

t.;;;;;.1

l;,4"'fffit'rJl;

I
til vatteninspek- ;:i$ål
äi fO?ruitår]öösta Andersson ha- I utmärkt.
tionen.
Beträffande
jättechanser
den
från
komi
26:e
och
33:e |
de två
Trädet
6420 11-110 munens
kloakutstäpp förorenarie, min., som rann ut I sanden. GäsTöreboda
642010-110
F'AI.K
623L70-7
7 kanalen underlät ordföranden att I ternas Hermansson-hade bra mål- [:-lags
Kinnarp
632212-72 7 Itust trtov och iämnade ei helleri skott i 9le min' och sammagiven
Ulvåker
530210, 9 6 lr""xuå om ar.t denna kariat. vil- | M?ls-Andersson sumpade en
genom att skiuta utanVåmb
6213 7-12 5 r."'
äititåfå
|
Sandhem
620415-15 4 I vattningsstäIle
"ir-a"t;'"k';;r";;oÄ'"oå
djuren på MönKinrr.rp hade en staaig press
Tidan
620411-11 4 I årp, var direktför
hälsovådlig. II mot gästernas måI under sista
Slutarp
6774 7-75 3 I
N.Fågelås 5104 4-14 2 |
' halvlekens 20 min., men sYntes

Slutarp-Ulvåker 2-3
Trädet-Kinnarp 3-0

En

arttetande hälsovårdsnämnd
hindra
den utvecklingi, som leder till to-

dens svaromål

|

'

l

I
I

'"

F, L.

ftgS [|t un A/B Nordiska Industrilagret
EOSSBACKENS SKOLA, KINNARP,,TEI,. 50,
priser ligger
oeh handla fritidskläder, det lönar sig!
- Våra
terylenebyxor av
långt, långt, un'der riktpriset. Se här t.ex.
högsta kvalit6 (riktpris kr. 69:-), vårt pris kr. 49:-. Finnes även i barnstorlekar, efterhör våra priser. Biljackor i
nylon-mocka (riktpris kr. 67:-), vårt pris kr. 49:-. Skiortpullover i crep/nylon (riktpris kr. 34:50), vårt pris kr. 25 :-.

Nylonskjorta av hög:sta kvalit6 med garanti (rikspris kr'
36:50), vårt pris kr. 20:-. Damkofta i dralon (riktpris kr.
49:-), vårt pris kr. 35:-. Sovsächar i elaston kr. 35:-.
Träningsoveralls rnpd delbar jaeka, herr oeh dam, storl'.från
kr. 25:-, underklåder m. m.
OBS I Pingstafton he,r vi öppet till kl. 15, övr. Iördagar till kt. 16'

Deltagarna i konfirmandjubileet samlade vid konfirmationslärarens
grav på kyrkogården.
,fu-oz.

$lutarp$ $amhällsföreltilt$

1922 ars konfirmander
. iubilerude i Kinneved

anordnar sin sedvanliga hembygdsfest midsommardagarna.

r söndags rirade rupp års Roni'
firrnanctrer i Kinnevetls pastorat

I

lo;;:fi,:J':fft""T1ä::ffäå å:

I tå' ,tt årtalet markerades i var40-årsjubileum t to*o""1-.T_"^u
ionsternisch med små tusenhögmässan i Kinneveds kVrka, lje
| åtO'o". Upprop förrättades, och

Av de 23 konfirmander"* o,?1 | O.tt"gur.r,n-tegågnade tillfältet att
1? kvar i livet, och de var alla I nåeot"berätta om den förflutna timeil så når som på två,.:itk3 | den. Fott<stollärare Axel Nilsson,
nråst säga återbud i sista stund. |
rrutt alra ltonfirmanderna i
skotan, uttryckte sin stora giädje
I den fullsatta kyrkan hölls I "o*
högmåssa mecl nattvardsgång. I att efter så lång tid åter möta siKyrkcl-rercie Henning Andersson

I

na skolbarn. Hans insats hyllådes

höll först skriftetal med utgång I alldeles särskilt av kyrkvärden
från Rom. 8:1?. Dagens prediko-lAndersson. Kyrkoherde Andersson

text behandlacles under ämtlet >I I uttalade sitt och övrigas tack för
Kristi ef{erföljelse>>. Efter slutad I dagens högtid. Den lJusa och gla-

nattvardsgång hälsacle kyrkoher-l da dagen avslutades med ps. 337:4
den de tillstädeskomna konfir- | och bön'
manderna med makar särskiltl I jubileet deltog föIjande: Sven
välkomna. Få kyrkogården ne<lla- | Andersson, Brismene, Carl JoMa]3'
hansson, Brismene, med
cles från konfirmandgrrrpp"t
-fr9 Al"t lI Gunnar Ändersson, Falköping,
krans på deras konfirmtt'täiät*o"",
prosten Gustaf Bierkander, grav. I tan Johansson, Sv-enljunga, Tekla
kyrkoherclen hänvisade i sina I Börjesson,-Slöta, Disa Andersson,
irinnesord ti11 Hebr. 13:?. Konfir- | Grolanda, Greta Ljung, Sävedalen,
manderna sjöng psalmen >>Arvet ltet<ta Larsson, Grolanda, Sigrid
ej förspill>. Kyrkvärden Sven An- if iOen, Vartofta, Astrid GustafsOL...ott, Brismene, och fru Ethel I son, Karlelry, Gunhild Andersson,
Göransson, Svenstorp, Iade därpå | Svenstorp, ,-. Ethel- . Göransson'
Alvar Äbraunder uttalande åv tåcksamtreten* I f":T,*n;Tinneved'
hamsson, Borås, Gunnar Clausson,
;-:::":::::
I
mlnnesord blommor på fru Stina | ä;,;;;'
Johanssons, död i år, grav och pa | "'""*^''
t
Anna Karlstedts grav. I stäliet /

för blommor på övriga

utförligare annons i kommande nummer!
Kommitterarle.

Frökind åläggs
utbyggnad av
reningsverket?;
Statens vatteninspektion som

besiikt Mönarps gård utanför
Falköping, där över 500 kreatur dött, kommer enligt GT

I

I

SLT.ITARPS
MISSIONSHI}S
Pingstdagen kl. 15 rektor Stig
Wihström oeh Yngv'e Johansson. Offer för byggnadskassan.
Välkomna.

att hemsfälla hos låinsstyrelsen
i Mariestad, att Frökinils kommun ålåi,gges att bygg6 ut sitt

Fotboll
.

reningsverk.

det som

betecknade

Vattnet i kanalen, där kommunen släpper sitt avloppsvatten
har fått en kraftigt ökad bakteriefiora och vattnet är direkt

att
otiliräckligt.

konrird$i.*:";t :Jll,]' li-:f ?få1#itä3: 5trä:
terna välkomna av kyrkvärden ll| a"g iC"""u matcÅ. fictån har gått
Sven Andersson, Brismene, som | :l'ttrat<a efter sin sejourf i cliv, IV
clersson, i.ämte

Fotboll

reningsverket är

på Kinnemo, Kinnarp,
måndag den 11 juni kl. 13.30'
S. VINGS IF'-ÅSAAPS IF

9lb-bZ.

fru Ethel Göransson, Kin-

JommersK or

ÅIF.

vana vid overlock och symaskin

samt FLICKA villig att lära
kurbelbrodering, erhålla an- il

I

|

crch

torde inte vara åv

såmulå

|(illnarps

ställning.

KONFEKTIONS AB CHIC
Slutarp, tel. Kinnarp 133.

il10-ffirsning
håller möte

I

neved, och handlanclen Carl Jo- | xiass som vid tidigare hesökhansson, Brismene, bar ansvaret I H.ernn-raiagets uppsf-äilning hliv
för att konfirmandträffen kommit ,l säketiiSen identisk -":.föil':l
:1i":
till stånd. under gemytlig samva- ll i+l*,,"*t rned undantag för rngetirar
ro erinrades sedan om
cL:"fli "' iio-*r" blir Bengt Johanssou,
och glädjc |I r.IUåoi"*. '
fyltio åren, om allvar 9:,
i gemenskapen då och nu. Som en I Rtr'är vl"aget möter Groland:r R
tradition genom åren erinrades lsa.r,:ma dag på Tång:rvellen kl 11
om konfirmandernas år efter år

16.30

Kl. 11 Reservlagsserien
Grolantla IF B-Slutarps IF B

hälsovå{ligt. Vatteninspektionen

konstaterar

kl.

Norra Västgötaserien
TIDANS IT'-SLUTARPS IF'

anmärkningsvär.t att

X'rökinds hälsovårdsnämnd inte
rapporterat resultaten av vattenproven tiil Mönarps ägare, godsägare Ragnar Browall,

Tångavallen, Slutarp,

annandag pingst

fnspektör Bengt Rosenberg vid

vatteninspekt,ionen

avlidnas

Slutorp-Tidon
gravat på annat håtl insamlädes l,
vid middagen en minnesgåva, vil- ]i Annandag pingst har" Slutårp
ken man beslutade överlämna till li hsrnr1l.'rnatäfr ocii möter på Tånll
hlr^-16
..:11..,,^^t,^*
^
medicinhjälp åt spetälska.
Il €ravailen Tidans [tr', viika 'ackså
ll tiilhör botteriskiktet oeh har samVirl rtritldagen häfsades l{ m.a Pc,äng som hemnrala.get dock
rrirPHUqilcrcrnå
maisKllliröu' Ilppgömt-'o bättre
DarLIe målskilluaC.
ltli mt:d
gästerna,
folkskolläraren Axel Nilsson meA ll letsen^rn-ot -Kinnarp sisllirlna sönrru samt kyrkoherde och rru Ä'- ll *?.|,!:tv|* 1"^-"tlly:Il:'19^::?i
jämte

Se

-.

i

föreningslokalen

torsdagen den 14 juni ki. 20.30.

ti
rl

Alla välkomnal

SkolavslutninC

1?-/6'62'

Årsavslutning ägde i fredågs
rum vid FröhindS skol'or. Efter
två lektioner. hölls sjiiJva avslut-

ningen på skolgården i Kinnarp.
Sedan skolans kör på ett för-

tjänstfuilt sätt sjungit

några
sånger nnder kantor Bengt Kjellströms ledning, fratnförrde skolrådets ordf. fru Mai Larsson, Lutt-

ra. ett tack till elever och lärar€
för det arbete som nedlagts under
det gångna liisåret. Betygs- och
premieutdelning förrättades av

rektor, varpå följde psalmsång.
I Börstig hölls samrna dag examen. Denna fick en särskild prägel över sig, då det var den sista
examen, då skolan från och med
nlista !åisår kommer att upphöra

tills vidare. Efter

lektionerna

samlades elever, föräldrar och
slutarp kom sex fina djur till visnlngen. Här ses,- fyra T detL n?Tliq:l
Gustaf$son'
fölstona Poly, Julia, Daga octr Pardy rned sina, goda vänner Bengt Ntlsson' Rune
Rut Gustafsson och Äke Gustafsson. Meil på lilden år inte ettåringen Polly. Men diplorneråde
417-62'
freåringen Boisy ses strax intill, på den andra bilden'
F

Premieringar

i Slutarp

i

många andra intresserade

Bör-

stigs kyrka, Skolstyreisens ordf.

i

r,ån Millomgården

i
I

l

vände sig i ett tal till elever och
lärare samt överlänuade blommor till folkskoll. fru Inger Eckerlid och skolvaktmåstaren Inge
Eckerlid, vilka Såda slutar sina

te e. Clarr, Ä, 100 kr., Bröderna
f'redriksson, Luttra; PollY e. Jo. tjåinster inom kommunen. Rektor
ris, A, 100 kr., Helge Johansson, Georg A. öhrnetl gav så en kort
Grolanda; Elba e. Elbe, Ä8, ?0 thistorik över skolan i Börstig, utkf., Bröderna Johansson, Jäla; delade premier ur Oldnska donaKarnå e. Helon, ÄB, 70 kr., Rag- tionsfonden oeh förkla.rade Iäsnar Wigholm, Luttra. Stina e. året avslutat. Tilt sist höll v.
Strax, AB, 70 kr., Bröderna Jo- komm. Anders Svenningsen, Börhansson, Jälai Jutia e. JuPard, B, stig,
en kort andaktsstund som
40 kr., Åke GustaJsson, SlutarP. avslutades med psalmsång.
Iflngsta.r
Bosco e. Benito, A, 150 kr., Kin-

Kinnsrp

neveds m. f,I. socknars hingstförening, Siggagården, Slutarp.

Söndagsskolans sommerfost

blir på söndag kl. 10 i A. Karls'
sons trädgård. Vid olåmPlig

Fullm.-listor
nu fastställda

väderlek

av "kommungntt
ordf. ryttmästare Rutger Jeatzen fann

Premieringsnämndens

be-

hag i Boisy efter Bosco, dagens bäs[a treåring.
fvaåringar
Vid premieringarnå I Slutarp I
I går fråmförde$ endast tre 3- j Bossa e. Bosco, bröderna Gusår'ingar. Boisy från Millomgår- I tavsson, Luttra, Hästvänners

den, Slutarp, belöna.des med lhpr.; Monn)r e. Mopan, bröderna
diplom.
lFredriksson, Luttra; Brunta e.

Hingstförening:ens Bosco belö- | Bosco' b-röderna Johansson' Nolnades åter med värdebokstav Ä, | 8ården' Kinneved; Lena e' Monör'
och ägaren tillerkändes l-50 kr. I bröderna Johansson, Jäla; Blända
Premieringsnämndens ordf. rytt- | e' Bosco, bröderna Johansson' Nolmästare Jentzen uppehöll sig vid i 8ården' Kinneved; Ästrelaae'
hingstens förtjänstei. Bosco år n' JUnit, Emil F'redriksson, Nag'lårp;
fjorton år och har visat fin för- 1 Junita e. Juvill, Bertil Johsnsson'

ärvning.Hansavkommaärgod-1Vårkumla;Monae'Halle'NilsJoGrolanda. Samtliga skp'
l],nt och arbetsför.
| hansson,
TrÖårlngar

Böisy e, Bosco, fris. o. dipl, Ål{e

Premieringslistan
F.öijande ardennerdjur yisades

Ettåringar ' ri

r'

'

:

åXl;"r;. "#åi:iliJ;
" Einar Josefsson' Vårkumla; Ca'

$.fj'fi::,

Boda e. Bosco, Axel Hedström, P"tt",::. Aldin, fris" Hans JohånsEorstrg'
Skä.num. Grolanda. Hästvänners son'
hpr., Polly e. Bosco, Åke Gustais- i
Fxl
Förston
son, stutarp; Monika
]j Dlg,t
Jupard, ÄB' ?0 kr''Äke
e'
"
'sjöberg, Luttla; Bossy ";;fi;r
e. eosco, Pardy e' Ju'
Äxel Hedström, Grolanda; Bru-lGustafsson'-Slutarp;
netta e. Bosco, Alex o" Sigvard pard' AB' 70 kr" Åke GustafsJohansson, Kinnarp; wetly el Ab- !9"1 slutarp; Poly e' Paulax, B,
bot, bröder"na Johansson, Jäla; 10- kr'' Åke Gustafsson' slutarp;
varra e. Bosco, r{elmer Anders- Pärla e' Gomez, B, 40 kr'' Bertil
son, Kinnarp. sarnilisa

skp.

I
I
I

i'*:il:'å:'*."Xt"älk J"Tj."i;
Äsarp; Docka e. Paulax, B, 40 kr.,
Hotrger Käll6n, Vål'kumla; Clafe!-

i

misisonshuset' Fru

Lilian Nordbring, lärarna

och

elever medvörkar i Programmet.
Sedvaniig servering.

Frökinds arbetarekommun her

haft

nomineringsmöte och fast'
ställt kandidatltstorna inför höstens komrnunalval, I likhet med
tidigare går man fram med två
listor och dessa har följande ut-

Alla varmt välkomnal

Sammanträden

seendel

Kommunalfullmäktige Bengt

Frölcind

Kjellström
Kommunalfullmäktige Ebba
Juliusson

Polisman Allan Sjöberg
Kontorlst nigon Martinsson
Skolvaktmästare Valf rid Johanilson

Ellektriker Beng:t Juliusson
Bonare Sttg Johansson

Fnr Brltta Engdahl

Ernbållerere Gerhard Frisk

Chaufför Arne Andersgon
Kominunelfu[mäktige Sten
Ahlqvl$t
Kommunalfullmåkttge Gustav
Gustavsson

Snlckerierbetare Elof ltehn
Bonere Lennart Karl6n

X'ru fily Ändersson
Målaf€ Allan Ählqvidt

Snickeriabetare Mets Ändersson

Finr Ästrid Guetavsgon
E abrikör Rune Karlsson
Metallarbetarg Valfrtd Karleson.

I
I

Komnrunalfullmäktige sammanträder i Centralskolan, Kinnarp,
måndagen den 25 jutti 1962 kl.

i
I

I
I

19.00.

Oralf.

I'
i'

Kinnarp tog en pinne mot
Våmb * borde ha klarat tvår

SarnhälIsförenings
SOtåile rnidsormmarfest

SIutar

r

' Marr skullo nåstan kunuu tro att det reda,n är se.nrest.erticl, ty i
varje fall bjbd Vå'rnb och Kinnarp på något sonr hnappa.st kan kallas för annat än ren{i senresterf othollen, nä,r tie båcla lagrn tlratrbarle satrman på Skövde IP på, aunandn.gskvälle,n.
1*1

slutade matchen rättvist, I kunde Klnnarps center G. Anders-

lllen om gästerna ansträu8t sig I son ostörd Dl'omenel'a iscnom
lite nrcra k':nde de ha avgjort lVl:r:lrförsvarct och stå r"riien
""'..:titt

l

över:rasl<andc varI med

'

å fostplatsen TÅNGAV

EN.

som

bä,sta.

det clärför inte ått hömmaloget ef- I lrgdcl. Särskilt ch. llo Joharrsson
tef 30 rl1in. spel tofi leclningen nrerl loch hl:. Ilgon l\{eftinsson clrog

PROGRAM.

Midsommarafton:
r20.00 Musik

Midsommarafton hl.

1-0 serlan tr;å, spelare nrissaclc I uppmärksamhctrn till sig. men
grovl i centrunl innan iroilen lann leger:tligen var årbet"et ga.nsh.; enut till l."ttern på andrr sidan, Ro- | l<elt till synes. Skö,;rleyltcrl] Rcis
land Reis, vilken slog till ?åkt upp lsom spclade mer;rå n'rotst:indarnr
än på bollen matcnrln iirenom, iiek
i krlysset.
Gläcijen blev emcllortid inte en varning.
Pubiiken uppgick tili c1 l 1{r0-tal
!ångvå.rig ty redan 5 min. senåre

'-*-w{t=tt*

21.00 Raymond och BrittMarie Karlsson
22.30 Yararevyn >Har clen

Midsommartlagen kl.

Midsommarafton
VARABEVYN. Länets
>>Har tlon äran>>.
vyn i kalasform.
revykung KarlBack. samt h

och revyspexarn
Syskonen
arp, s]unger

a*ste

äran>

revy med jubileumsrevyn

3'olklekar under mel-

festligt rolig revy med VarareMedverkancie: Skaraborgs läns
Borg, Adenbys sångarfYnd Elsie
Lars-Erik >Kaggen> Karlsson
Lasse Larm och Leif Andersson'
och Britt-Marie Karlsson, Slut-

spelar

lantiderna och

14.30 Musik

lands

::-1--

I

Västergöt-

Spelmansför-

till

fest-

platsen

0-1

lands

Miclsommard
.

Ett 20-tat nationalkläd-

'da
med ett 20-tal folhdansare.
FöREDRÄ av kyrkoh. Hemring Andetsson, Ifinneved'
>P Lorrysf Akrobaterna med det fenomenala styltproSkövile Fo

nacle

lekledare,

Västergöt-

Spelmansför-

16.00 Skövtle tr'oikdansgille
16.30 Föredrag av kyrko-

herde Henning Andersson

1?.00 Musik

av

lands
bund

Sranfmet.

Ekvalls kva.rtett med vokalisten slaj'Britt fiötlseth.
Sevytruppen KNALLEFFEKTEN motl sin >>Pangshow>>.
För LE KARN A kring iövad majstång svarar välträ-

av

bund

17.30
18.00

Västergöt-

Spelmansför-

Lekar för barn
Skövde Folhdansgille

19.00 >>2 Lernys> styltahro-

baterna

20.00

Musik av Västergötlands Spe rnansför-

bund och

därefter

folklekar
Sedvanliga festanorclningar"

21.00

l,

!

av

bund i järnvägsparken

15.00 Musik

Gåstsndo Tidan
Siutårp hade vät så mychet av I
spelet som gästerna, men kedjarr I var inte av någon högre spelstyrinissiyckades i högsta grad att I ka och borcle Rormalt sett fått ett.
forcera dle bakre försvarsl.ederna I nederlag rned ett par må1. Fltt
I Tidan-laget. Tillfällen at.t görn I håUfast försvar höil man sig med
ett och .a:xnåt måi fa.nns. men då ! och här: framstotl stoppern Leif
var slrottriktninge-q under, pli kti- Wad6n som en av de bä*.tre iåmte
tlk. Vy. It{oberg fta.je i b&'jan fle-, vb. Bert Karlsscn. I{edjan kombira fina uppdi:agnry:gar men kom I nerade ganska framgångsrlkt
efter hand till kortå:not sin baek. I ilrland med vi. Lars Schönborg
Ännars var väl Beng\Hermanson I som den främste.
clen mest aggressive N. t<edjan. f I Domareu, Bengt Johansson,
försvaret var Lennart Rutman en I Falköping, skötte sin uppgift gott.
sista säker utpost och bra insatser
Geson,
i förgvaret gjordes även av PerUno Gustavsson oeh Kurt Karl6n.
Stärlnlngen börjar nu bli verklligt
prbkär och det vill till betydligt I
bättrer takter i fortsä.ttningcn om '

rlng.

fes-

Midsommardagen:

14.45 Avmarsch

Dst lyekodep lnte för SlutaJp att ta några poäng i ani:anclagelrs
me,tch mot Tidan, vilha gjorcle naatcirens enda mål två rninr ter
före slutslgnalen genom rry" Sehönborg,

nlan {<a kunna undgå <le8radei

till

tens slut

fiol och dragspel.

Slutarp hade spelet msn

Tidan giorde målet

Gammal och ung hälsas välkomna

tilt en trevlig fest å en

naturskön festPlats'
Nationalklädda samt barn under 10 år,

tärer

i

50 år

rtxjilrBYcDsF$sr,

il

i

Direkt

T{ALBYGDENS STöEST
r

'l
*1"
gl.lpl- l:'ll-1
".n*"",.-ln ,
:.:dl!lt
L:on.:i.l!
Fl..pr'och
. ':",t:
let. Det gjorde
de inte
Vånrb I framme rid målet och gjcrde 1-1..
kvicknade s)rnba.rligen till eft.er I Kinnai'p lra.1e ett, stsbilt försvar
pausen.
ha.lvba.cltsk:.,:l.jrn
matchen rcdan före pau:ren clå clc |^.."'"-"

:''. ""

l

fri entr6.

uniform, halv avgift'

Kommitterade.

Ekvalls kvartett med
vohalist Maj-Britt
Rödseth

21.S0
22.30

Folklekar

KNALLEFI'EKTEN,
därefter folklekar till
festens slut

5O år fyller den 13 Juli skräddarmästare Frafis SwedberS,
Stutarp. Jubilaren, som är född i
F'ärila i lliilsingland, kom redan
i unga å.r tn t skräddaryrket. Ef-

ter att ha variL anstålld hos framlldne skräddarmästare Ljunggren,
Vartofta, öppnade han 1937 e$en

firma I Kinnarp.
Efter en tids vlstelse i närheten
av sin födelsetrakt' närmare be-

stii^mt örnsköldsvik. återkom han
till Viistergötlanil 1952. Han in.
köpte då en fastighet i SlutarP
ocli önonade skrädderiverkstad
Oer. fgf5 blev han verkmästare
vld Forsbergs Konfektionsfabrik !

Slutarp, en tjänst som han fort'
farande innehar.

Av de många uPPdrag som an'
förtrotts jubilaren är nog nykter'

hetsarbetet det sorn ligger honont
varmast om hjärtat. Han har un'
der råer än trettio år vårit organiselad nykterist och är för när'
varande kassör i KinnarPs NTO"
förening. Han är vidare ledamot i
nykterhetsnämnden och har ildi"
gare varit kommunalfullmäktice'

ledamot samt handhaft skötseir
lokalsjukkas-san i Kinneved
innan denna uppgick i FalbYgdenr,

av

sjukkassa.
Hr Swedberg tillhör även en a.\
inltiativtagarna titl Falköpingr
skräddaremästaref örenin g'

Frökinds ekonomi god

|

i överskottl ?oöösLTlLLFliLLtT

75,354 kr.

Ett parti BLÄKLÄDER bortslumpas"
GOSSLÅNGBYXOR (finbyxor) 3-10 år mycket biltigt

I fommunatriii.rnnalen i .frrökind har hållit sammantråde. Arl. betsstyrelsen hade uppråittat förslag till taxor för anslutning
va,tten- och a,vloppsI och begagnand€ av Frökinds komrnuns
"föreslår
I a,ntäggningar. Metl smärre ändringar tb{a-bz-nämntlen fullI mäktige att godkiinna reglementet.
i Arbetsstyrelsen fick i upp'1begärt att få inköpa folkskolan
ldras att verkstäila inventeringli tuttra. Det av särskilda värde-|
lav fostaAsbeståndet för faststäl- lringsmän fastställda priset 5.790
kr' godkändes och köpet tillstyrI lande av årliga avgifter. Hos full- |

I
i
,

GOSSKJORTOR, eharmeusenylon,
". 18:90
GOSSKJORTOR, bomull från . .
....... " ". B:?5
Oblekt LAKANSVÄV från
2:68

]

l

I

GARDINER från 1:95 per m.
HERR- och GOSSJEANS m..m.

|

Utredningsng:.
lmäktige tillstyrkes uppgörande 15""
.fulimäktige'
kommittdn
av förför
ordnandet
för
vatten
iav revisionsritningar
I
loch avlopp för enlostnad av cir-leningslokal gemensam för Kinn-l
Slutarp hade begärt 5001
lxu ro.oöö kr. Stiftelsen Frö-larp och ytterligare
utredningsar-l
tOr
ItrindsbostäAer hade begärt att fålkr.
tillstyrkes.
! rams[armlngen tlllsryrKes.
uppiörande av lpete.
intrOpa tomter för uppförande
Ii inköpa
lbete. FramstäIlningen

lstiftelsehus

i

Slutarrc agh

Kinn-lTill biträdande

I{INNARPS i}IANUFAKTUIi, Kinnarp.
Tel. 134.

I

|
|

HgS l|l tiil A/B Nordiska Industrilasret

]l

överblockledare

larn. Könen bör vara preiiminäralefter Oskar Johansson, Skolan,
li ärru"ti.tt på länsbostadsnämn-lr'uttra, som avsagt sig uppdraiO"nr godkäinande. Skärmbilds-l8let, valdes hr John Larsson, Nollkommittdn, som tidisare erhållit l8ården' Luttra' Tle ansökningar
lett anslas på 1.100 tr. nade be-lom egnahemslån tiltstyrktes.
särt tillälssanslas med 1.365:Zb I Kommunalkassören fick i uppI

lt". frarn'Jatninfen Lillstyrktes I drag att underteckna de centralt
hos fullmäktige. Luttra bygde- lslutna löneförhandii"q.?*1 q?
gårdsförening hade i 1t"iår." lkommunens vägnar, likaså att
lantmäterihandling-i
lunder,teckna
l--*-""*'-'*
1 larna för. av Statens järnvägarl
ölförsäljningen
I ltitt kommunen försåtd mark. Vict
Regeringen har ogillat de i:e- fru Inga Nielsen anfört över | lsammanträdets slut gav kommusvär
I lnalkassören en sammanfattning
att länsstyrelsen återkallat hennes I lav kommunens räkenskaper för

BOSSBACKENS SKOLA, KINNANP,

'
I

I

lrr.

ton kr.

i

Jesu tillkommelse och tecken för
denna tilldragelse under torsdagens möte. Fröken Ing-Britt Ek-

ånordnar BUSSRESÄ tilt
Göteborg fredagen den 29
juni.

predikan.

Anmälan om deltagande
senast måndagen den 25
juni tifl tel. Kinnarp 31 och

l'örrrtom pastor !'errari medverkar på lördagskväIlen Edsvärasångarna och på söndagskvällen avslutas tältmötesserien.

206 A.

Fröhinds skolstyrelse

har hå1lit sarnmanträde. Beslutades att under kommande läsår

till

handlingarna. Länsskolnämu-

den hade bifalUt skolstyrelsens
begäran om ändring av organisationsplanen.

tr'rån s1'nenämnden på skollo-

kaler och bostäder förelåg protokott. I protokollet hade vissa re]

jparationer och förbättringsarbeIten föreslagits, och skolstyrelsen
lbeslutade

i

enlighet härmed.

Parken Slutarp

Kinneveds $Ll(F

blom medverkade med vacker
sång i.anslutning till budskapet i

inrätta skolskjuts på linje Virtorp i Börstig-Kinnarps skola.
Statsbidrag skall sökas på skjutlsen. Skolskjutsen Kringlavp i
lBörstig och fram tili affären inldrages från samma tidpunkt.
JBröderna Larsson hade begårt
lhöjning av skjufstaxan med 10
proc. under nästa låisår. Framställningen bifölls. På viss tid
anställda Iärare skulle tillfrågä.<
om de önskar förnyat förordnande. F albygdens skolfilmförenings
årsberättelse föredrogs och lades

ttlr-(t.
.

-

Vid onsdagskvållens möte med-

verkade sångare från Åsarp.
Alexander Ferrari predikade om

Våra priser ligoch handla friticlskläder, det, lönar sig !
ger långt, långt under riktpriset. Se här -t,ex. terylenebyxor
av högsta kvalit6 (riktpris kr. 69:-), vårt pris kr. 49:-.
Finnes även i barnstorlekar. Efterhör våra priser. Biljac'
kor i nylon-mocka (riktpris kr. 67:-), vårt pris kr' 49:-'
Skjortpullover i crepe/nylon (riktpris kr. 34:50)' vårt'pris
kr. 25:-. Nylonskjorta av högsta kvalit6 mecl garanti
(riktpris kr. 36:50), vårt pris kr. 20:-. Damkofta i dralon

löverskottet föf, 1961 utgjorile

i Vårkumla avBlu- | l?g.gf+,+b
tasuntlerveckohelgen. l_

Tältmöte.sserie

50'

(riktpris kr. 49:-), vårt pris kr. 35:-. Sovsäckar i elas35:-. Träningsoveralls med ilelbar jacka, herr och
dam, storl. från ixr, 25.-, underkläder m.m.
OBS! Lörilagar har vi öppet till kl. 16.00.

i

tillstånd att sälja öl för avhärrrt- | ltöreeående år. Den ekonomiska
ning vid Nya pensionatet i Kinn- | l_.-,:._-_
ansågs vara god'
arp, Frökind.
I l:.ttt"l"q:"
I

TEL.

Flöhind
-62

-

Margareta Johansson, Kinnarp'

har preliminärt intagits till årskurs I:3 vid folkskoleseminariet

falköpings AIK vann fredagskviillens match i div. 5 mot Slutarp med 6-1. I halvtid leittle FAfK med 1-0. Första halvlek var'
ront betlrövlig att skåda,'men i andra lossnade det orilentligt för
hemmalaget, Då fick man se en mängd gra.nna anfallskombinationer som också resulterade i fem måI. Från första halvlek är
inte myeket att nämna. förutom att FAIK.'s center Rolf Markrud
kunde ge hemmalaget ledningen på frispark i 7 min, I övrigt trestotl de första 45 min. mest av felaktigt lagda passninga.r och ilåuppla.gt ketljespel

i

båata

tågen. ft/b-t L.
'i-ttt-et

in altdeles vid
När F AIK ökade till 2-0 i and- bollen- töi]
hans högla stolpe' Slutresultatet
ra halvlekens 15 min, ;.";;;;.,
s.-E. Helllrerg erter eit"^äv"iii lfasts-tättde Rolf Markrud'
får hela kg$jan
snyggt anfall !ossnaa.""aåi"ir1]
ståinaligt

Sks,ra.

Söndagsskolanc sommarf est
I Kinna.rP

FAIK mot svagt Slutarp

ligt

Seminarist.

i

Storseger med 6-t för

r

hernmå.lagel

för F ÄrK. r"ottt-äj" ?äå g-"tt -framförallt

vänsteruingen

l"mn::"u1"::tr1li$iåi"",Ti:f'r"t*:l;:-*ätr"T;*ix"'å'"#

ra att resultera. Den fjärde av- rörlig och placerade sig bra i lucslutade l'ÄIK:s hi Ässar Moberg korna. I försvaret fäste man sig
ett kanonhårt skott i krysset vid ytterhalvorna Olle Johansson
Kinnarp blir På söndag kl. 10' Vid med
utan chans för Slutarp-målvakten och fngvar Pettersson som spelatill
festen
förlägges
vackert väder
att klara. 4-0 tillkom ett par de fram fina bollar till kedjan
Algot Karlssons triidgård, eljest min. senare. Vi. Lennart tlermans- matchen igenom.
hålles festen i missionshuset.
son kunde slå in bollen i öppet I Slutarps-laget får uran mycPfogrammet kotnmer att 8å i måI. I 3? min. fäIldes Hermansson ket svårt att framhålla någon.
käntt stil. Förutom lärare och ele- innanför straffområdet och den Framförallt var försvaret ganska
ver medverkar fru Lilian Nord- efterföljande straffen slog Bengt svagt i andra halvlek.
Tony,
Gren in nred kråft och PreCision.
bring från FalköPing.
Söndagsskolanl sommarfest

i

Nästan direkt efter avsPark fick
Mats Ändersson iväg ett lamt,
skott mot hemmalagets bur. Janne

Ändersson felberäknade

sig

I

c

På |

a

i

i

lTöreboda 2-0-vann
i

i

möte med Kinnarp

Våravslutningen på Kinnemo blev inte lyckosam för hemmalaget, som fick se sig besegrade med 2-0, ha'lvtitl 0--0, av gästantle Törebotla, Första halvlek trjöd på ganska intetsägande spel'
Töreboila hade dock två klara chanser, som tnan ej kunde utnyttja. Kinna,rp fraae också några bra chanser. Från IFK Falköping återvände nu Itj Seidler gch organiserade farligheternå'
? minuter in på antlra halvlek fätldes Göran Grahn innanför

I

I
I

|
I
I

I
I

Anders

I

00r
Res

denna blir

16.00

tavsson för var sitt måI, medan
hemmalaget gjorde sitt mål På

LIABEDS IF
KINNAEPS B

straff.
f kväll tar man emot serieledar-

na i norra

Kinneveds SLKF-avd.
anordnar resa till Götelrorg fredagen den 29 juni. Resan går över

€iruppen

av

Skara-

Älvslrorgs pojklagsserier. tr'alkö-

i tle båda matchko**""-vät att tas ut bland

oines Bk. Laget

ärnä

Borås, där djurparken kommer
ått beses. Upplysningar och anmälan per tel. 31 Kinnarp ocll
206 A senast månd. den 25 iuni.

föliande poikar:

Håkan-Ainesson. Sten-Åke Nor6n, Älf Bäcklund, Kent Ählberg'
BörJe Setterberg, Lennart Rutman- Roger Andersson, Thomas
Pettärsson, Roland Moberg, Rune r
Gustavsson, Kenneth Rehn, Ejörn I
Leifler och Lennart Eckerlid.
s

I

midsommarglädien dubbnl

ut till AB NORDISKA

INDUSTRILAGRET, Rossbackens

skola, Kinnarp, om Ni skall köpa fritidsklåder. Våra priser lig'
ger långt, långt under riktpriset. OBS ! Midsommarafton stänger

vi kl. 13. Vår tel. nr. Kinnarp 50 eller 245.
en jacka i nylonmocka'
Den idealiska jackan för semestern
som kan hanteras nästan hur som helst utan att bli sjaskig. Vårt
pris enclast kr. 69:- (riktpris kr. 99:- * oms.)

Fotboll
TÅNGAVALLEN, SLUTARP,
VAT-TOEPS

i

Tldaholms GItr' och matchen kornmer att sPelas måndagen den 25
juni, men sPelPlatsen är i skrivande stund inte klar.
Vid matchen i Tidaholm sverrde Roland Mo.berg och Rune Gus-

'

En gocl match i det bakre Kinn-

juni kl.

tiriat. -Motståndare

Västgötaserien

KINNARPS IF
Lördagen den 16 juni kl.

ztl1"57'

holm i den ena krrartsfinalen, vilken spelades På Tidavalien i mån'
daES. sick Slutarpslaget till semi-

14.00.

I

gjorde ett ständigt orosmoment
för hemmaförsvarna.

onsdagen den 20

juni kl.

TöREBODA IF'

stra,ffområdet, Den efterföljande straffen lade dock ej Seidler
bättre än att Törebodas Sture Andersson kunde rädda'
Efter hand gled initiativet över arpsförsvaret gjorde Bo och Kjell
var Seidtitl Töreboda, som tog ledningen, Johansson. För'ei Pausen
anfallet. Särskiit
i 22 min. Hemmalagets måivakt I ler tonsivande
Lars Westerberg taPPade bollen imponeiade hans huvudsPel' Efter
framför fötterna På hY. Lennaft den fatala straffmissen föll han
Karlsson, som bara hade att slå clock tillbaka och i fortsättningen
bollen i öppet måI. I 39 min. släpp- blev det cf. Göte Andersson, som
tes vy. Bengt Jakobsson alldeles svarade för de flesta farligheterna
fri och gjorde inte något misstag. Domaren Ärne Snygg, Skövde'
Kinnarps bästa redueeringschans gjorde en alltigenom Perfekt inkom i 42 min. Hb. Gösta Änders- sats' &te-br-

son gjorde ett vackert uPPloPP'
som han avslutade med skott i
ribban. Målvakt Sture Andersson
och ch. Sture Johansson var de
framgångsrikaste i Törebodaförsvaret. Vy. Bengt Jakobsson ut-

söndagen den 17

iill

semifinol i KM
Genom seger övcr IFK.Tida-

på Kinnemo, Kinnarp,

I

i

Slutorpspoikor

Fotboll

I

'

|

i

19.30

I}'-

SLUTARPS IF'
STF

luj rnvanarc
)l\F

r

o

l,l::il

&,ri

i Frökind ar
mer an75 OT
o

I samband med 1960 års folkräkning infordrades uppgifter om

könsfördelningen inom de olika
åldersgrupperna på rikets landsbygd. Av detta materlal .som ntr
sammanställts och pubiiceråts av

statistiska centralbyrån framgår
att i Frökinds kommun var inom

ålcirarna under 5 år 58 invånat'e
av manligt kön och 65 åv kvlnnliet. Motsvarande
siffror vaf för
---I o-låtaersgruppen 5-9 år 85 och 56,
lror rO-r* år 81 och 89, för 15--.

lrs ar go och ?0, för 20-24

år

$i

för 26-29 år 50 och
lsr, rti" 3o-34 år 53 och 4?, föt:
35-39 år 67 och 6?, för 40-44
år 79 och ?3, för 45--49 åf 90
och å4. för 50-54 år 69 och 58,
för 55*59 år 65 och 60, för 60lZs ocir 46.

64

år 76 och 56, för.65-69 år

17.

och 53.

(pIiI(i

Några av resenärerna samlade vid hamnen

I

Fl or I

pensionärer på

63

Av församlingens totala folk-

:,'

Tf

l-!T

,

:

t
t

i

Hjo.

^l hade utflyktsdeltagarna

ltlnneveCls KOOa llOfs DIOO
I

och 55, för 70-74 år 30 och 42
samt för åldrarna över ?5 år 52

mängd på 2.028 invånare var
alltså 1.086 av rnanligt och 942

7.t/6-b7.

*.,t

bilutfärd

häisats

värkomna av RK-or<ir. kbpma-n
Göran Sandin. Skolan och dess
i:ä:1""'

åii'åi;,1ä,#"1,ä11,iii

Ett 70-tal pensionärer från Kinneved med omnejd deitog i där man promenerade och vilade
en utfärd, som Kinneveds Röda Korskrets angrdnade på tisda- en stund i den vackra paiken.
Så anträddes hemfärden, som
gen. Man gynnades av ett varmt och soligt väder och i 18 bigick
över Klagstorp och vidåre
Iar, som friviiligt ställts till förfogande för iindamålet, gick
över uranverket i Häggum tlllfärden genom Skaraborgsbygder i sommarskrud.
baka tiil Ki4narp.
l-örsta uppehållet gjordes i N. , mål i kyrkan, Kantor Bengt

Fågelås kyrka, där kyrkoherdeff5ettström tjånstgjorde

vid or-'

Henning' Andersson höll en an- lgeln.
daktsstund och demonstrerade o. I färCen gick vidare. Vid Folk-

berättade om en rad olika före- | högskolan i Hjo stannaile man
lför kaffedrlckning. De,ssförinnån

i S/u torP tvt'6t"
3-I-seger i onsdo gsmöte

Valtotp vann

STUTARPSFEST

onsdagrkr'ällens vlinskapliia uppg&clse droS Valtorp tlet
längsta st'rået efter cn från ileras sida väl genornförd match'
kan
Ilemma,lag€t demonstr€ra'de återigon sin ttlliga vÖrform och
välspelad'
stundtals
blev
M:r'tchon
resultaiet.
meil
nöit
känna sig
*utt te,rnpot va.r inte så högt på ilen hala planen'

I

I

- för trettionde gnngen

Ärets miilsommarfest i Slutarp va,r tlen trettiontle i oril-

sln
VaItorP överraskade med att ta rade hh. >Kanon>> Fronth heit
I mit'
ledninEen redan efter fem minu- del av planen och Iite till.
av halvleken kom ValtorP uPP
;;;;;fi det var ett skottffrån vi' ten
gior''
Gust-avsson. som Hasse Anders' i rusher och på en av dessa
boka'
och
tiden
3*1
hi.
Glad
de
i
fortvar
Spelet
måI.
i
styrde
I son
men gästerna des till trettionde rninuten' Vid

ningen som Samhällsföreningen
anordnat. Festerna har utveckt lat sig till en traditionsenlig

träffpunkt under mitlsommar-

r

Domare: Lennart

Slutarp.

punkterna av,Viistergöilands

Entigt traditionen blev det sam- Spelnpnsförbund.
Senare på kvällen var det
Iing i JärnvägsParken På midsommardagen, där Västergötlands styltåkrobaterna >2 Lerys>>, som
Spelmansförbund musicerade en svarade för underhå,llningen .i sin
stund innan avmarsch skedde till välkända sttl. Ekvalls kvartett

festplatsen.

med välsjungancle Maj-Britt Röd-

seth som vokalist var också en
Eftermiddagens Program UPP- prog'råmpunkt
På midsommaraftonen uPPträd- tog föredrag av kYrkoherde Hen' hos publiken. 6om rönLe anklang
Revytruppen Knallde syskonen Britt-Marie och RaY- ning Andersson och därjämte
effekten svarade för dagens sista
och
sång
med
mond Karlsson
gjorde Skövde folkdansgrlle ett uppträdande i Cin sedvanliga stil.
spel. Senare på kvällen var det par uppvisningar. Under efter- I övrigt var det som
vanllgt folkuppträdande av Vara-revYn, vars middagen sköttes musiken i Pau- lekar och
dans kring midsommarTruPprogTam var väl hoPsatt.
serna mellan de olika Progråm- stången.
helgen.

lsättningen Jämnt,
tvckteJ bättre behärska under- detta tillfåiite sPelade SlutarPs
Den
låset och lade uPP många bra an- försvar alltför optimistiskt.avslufall utan att dock komma till mål- lättfotade VaitorpskeCjan fina
kontakt. Ef.ter 25 minuter var tade matchen med ett fiertal hade
ställningen 2-0 och det var hi' anfall, som hemrnaförsrraret
vacker nick På synnerligen svårt att stoppa'
som med en vac,kel
Cr"A
Glad, .J*
satte bo$en i nät'
p"..iritg
' SlutaiPavåhy'
sin sida kunde inte
notera några större farllghet']r

26fu.62.

Thorsson'

pen rönte också stor uPPskattning för sina Prestationer.

Geson

framför måI och atteckerna a'Yvärjdes lätt av VsltorPs försva:'

som dominerades av ch. Arne
I kedjan
var den ungdomlige vi. Gustavsson en god sPelare liksom hY'
Kiell Guslavsson och hi. Glad.

Jonsson och hh. Fronth.

i

st'.'tarpslaget sPela.le Hlfl?

An-defsson

c!. med viss fråingång.

och' Lennart Fettersson' giofde
också fint ifrån sig. Stig Persr'n,

lFK Falköping, soelade hög'erinner med växlande framgång och
f.d.

kontakten i kedjan var' inle clen
bästa. Mats Andersson kom för
det mesta till korta rnot hh. Front'
Andra ha,lvloken

inleddes med ett övertåg

för Val-

torp, men utan resultat och det
ble;'istäuet SIutarP som reducerade genom Eengt Hermansson.
som fiek en gratischans oeh från
nära håll slog bollen i måI. Lik-"
som i första Perioden försatt'e
tlermansson en del goda tillfällen

senom att stå offside' Noteres
iian att i fortsättningen dcnine-

Gamlo spelmannen l{akberg

i

Skövate, med en genuin spelmans-

tradition bakom sig, vevar fiolerl sin, så att det blir kläm
tarna,

i

1å-

Västergöilonds Spelmansförbund medverkade

gar dJfrån Järnvägsparken

till

Tångavallen.

flitigt vid den traditionella Slutarpsfesten. Här

tå

r.

.f'l

,

ILlnnarpS-trOStA
a

'nlb
-62.

nu i skyttetopp

STOR UTFORSALJNING

Efter. våromgångens nio
matcher leds skyttetigan i Norra

SEMESTER.
OGh FRITIDSKLADER

AV

Västgötaserien a,v Gösta Antlersson, Kinna,rp, som med AIna

åtta mål står i särklass. Närmest följs han av två Sand-

Lörilagen den 30/6 kt.'9-16 i Rossbackens skola; Kinnarp.
Kläder av högsta kvalit6, långt, iångt under riktpriset.
OBS! Oms ingår i våra priger på lördag.

hemsspelare, nämligen Sigvartl

Gusfavsson och Äke Ahlqvist
båda med sex mål.

Den förre har endast spelat t
sex av vårens matcher, medan
Ahlqvist med sina måI blir mål-

DENNA BILJACKÄ
nylonmocka sommarens' stora schlager,
herr- eller damstbrl. Vårt nris endast 49:-

farligaste försvarsspelare, Fyra
mål har tillkommit på frisparkar
och de två övriga har han gJort
som kedjespelare i två senaste
matcherna. Ledarlaget, Trädet,
har sina främsta målskyttar i

i

DAMJUMPER

i dralon. Färger: vit eller gul.
Pris endast kr. 15:75.

Lars-Äke Ström och Bengt Emanuelsson, vilka inleder clen gtupp

av sex spelare som gjort fem måI.
Tre mål i en och samma match
har gjorts av fyra spelare näm-

FRITIDSBYXA

i bomull. Färg: pepitri,.vit

ligen: Fred Guståvsson, Trädet,
mot Våmb, P. E. Johansson, Ulvåker, mot Sandhem, Reier Larsson, Tidan, mot F"ågelås samt
Kurt Karlön, Slutarp, mot E'ågelås, varvid det senare utgjorde
samtliga mål

i

Pris per par kr. 15:75.

JUMPRAR i banlon från kr. 7:50.
KOFTOR, JUMPRAR i helylle oerhört billigt. JEANS i alla storl., herr, dam och barn

matchen och inne-

från kr. 6:50.
KLÄNNINGAR fr.ån kr. 10:-.

bar alltså ett äkta >hat-tric.>
Antalet målskyltar i de olika
lagen fördelar sig enligt följande:

Trädet

.. 8 st.

Töreboda ....,..., ... 8

grovstickad, högsta kvalit6. Färger: vit, gul, blå och grön.
Pris kr, 35:-.
Vi har åter fått in ett parti HERRBYXOR i terylene av sarnma höga kvalit6 som förut. Pris entlast kr. 49:-.
Finnes även i gosstorl.
SEGLARTRöJA för herrar, i helylle. grovstickad.. Pris 25:-.
OLLAR i helylle, herr-, dam- och barn-storl. till oerhört biltigt pris. BIL- och X''RITIDSDRESSAR kr. 49:-.
TRÄNINGSOVERALLER i goss från 12:-, m. m.

Ulvåker . ...."..,..-. 7

-.-. I5
Kinnarp . .-.,..,..".
FAIK

.

. . .,. .".

Sandhem -,.......,. 6
Tidan , .. .- -".,.."" 8
Våmb . .....,..."..". 5
Slutarp ......,...,5

X'ågelås
'

Og

och svart.

.....,..-

4

i*isrz-rslryttelryar---

.-.

8 måI Gösts Andersson. Kinnarp

6 mål Sigvard Gustavsson, Sandhem

Åke Ahlqvist, Sandhem
5 mål Lars-Åke Ström, Trädet

.

Bengt Emånuelsson, Trädet
Stig F alk, Ulvåker

Res

ut till AB NORDISKA INDUSTRILAGRET, KINNABP

-

tlryga.

det gör semesterpbngarna
Tel. 50 eller 245.

Per-Erik Johansson. Ulvåker

Erik Karlstedt, Sandhem

Mats Andersson, Slutarp
4 mål Bengt Dahlqvist, Trädet
Kurt Lund, Ulvåker

Bengt, Green, F AIK
Reier Larsson, Tidan
3 måI Fred Gustavsson, Trädet
Per Jångren, Töreboda
Bengt Carlsson, Töreboda
Bengt Jacobsson, Töreboda

Rolf Markrud. FÄIK

Lars Johansson, Tidan

Ronald Reis, Våmb

Helge Rems6n, Våmb

Kurt Karl€n, Slutarp

Follte Karlssoh. Fågelås
2 mål Lennart Ragnarsson, Trä'
det

i Ulf Kroon,

Trädet

Leif Bergman, Trädet

Arne Karlsson, Töreboda
Lennart Karlsson, T'boda
Ove Fryd6n. -Ulvåker

-

Göran Lundin ,Ulvåker
Göran Graån, Kinnarp'
Kjell Johansson, KinqarP
Lenn. Hermansson, F'ÄIK
S. E. Hellberg, F"AIK
Stig Johansson, Sandhem
Gerön Johansson, Tidan
Ärne Carlqvist, F"ågelås

Geson

Skolgården

i Kinnarp @
osl olteros

Skolgården vid Centralskolan i
Kinnarp skail beläggas med asfatt för en kalkylerad kostnad av
29.200 kr. enligt !'rökindsfullmäktiges beslut i går kväll. Frågan

föranledde

ett ytterst livligt

Frökind

Frökbcls Högerförening inbjuder alla högerintresserade

3,000-litsr$ ua$slslaltk
bytes mot 4.000-liters.
Tel. 149 Kinnarp.
.
I

nomineringsmöte för höstens kommunalval, i förenings- ;
lokalen, Slutarp, torsdagen den

till

I

I

28 juni kL 20.00.

Styrelsen.

me-

Fotboll

å Kinnomo, Kinn61P,
fredagen den 29

juni kl.

19.00.

FI.OBY IT_KINNARPS IF

ningsutbyte men avgjordes med
stor majoritet.

Vi återkommer till ärendena vid

sammanträdet.

Zgh-6?.

Kinnårpsungdomar på läger

Till pojk- och flicklägt'et i
i dag en grupp TILL VEBKLIGA VBAKPRISEIi fr. o. m. måndagen tlen 2 iuli.
ungdomar från Kinnarp. SamtiNågra prisexemp.: barnjeans med hängslen samt flickjeans fr.
Sandhem reser

digt har en annah grupp kommil
hem från en veckas vistelse vid

juniorlägret i Lilla Fiskebäck
utanför Göteborg.

Frökinds högerförening
håller nomineringsmöte inför höstens kommunalval i föreningslokalen

i

Slutarp på torsdag kl.

20.

6:90, pojkjeans 10 år fr. 9:?5, pojkskjortor fr. 3:50' gossbadbyx.
2:75, damkoftor, ylle, fu. !4275. Blom. gardiner, 110 cm., 1:95.
Blårock, kort, fr. 9:50. Ett parti hängslebyxor bortslumpas.
Dessutom erbjucla vi lakansväv i goda kval. till låga priser från
2:75 pr met., klänningstyger' städrockar m' m.
Gossfinbyxor i ylle och rayon billigt (uddaplagc).

-

KINNARPS MANUI'Af(TUR. Tel.

134.

.

Va-taxa och reglemente
fa

stställda

I

Asfalt .eontra grus

Frökind

Vid Frökindsfullmäktiges sa,rnma,nträde i Centralskolan i Kiun-

skolebygget.
Hr Gustavsson i Brismene uttalade tvivel på att asfalt är det
bästa på en skolgård och Yrkade
Detta beräknas enligt ett poavslag. Itrr Andersson i Brismene
Revisionsritningar
lTill anskaffande av revisions- yrkadq
ängsystem, varvid ett rum upptas
bordläggning; tr"lera ledatill 1 poäng, kök till 8, wc 4, bad- ritningar för kommunens va-an- möter: . pttalade,,,,betänkligheter
rum 3, tvättstäl] utanför badrum Iäggning anslogs 10.000 kr. i en- mot den fö{esl4gn4 a5ta1tg4.. Saro'
1, garage med tappställe och/el- lighet med arbetsstYrelsens för- mänlagt gjordes ett femtontal inler avlopp 1, tvättstuga 2 poäng, slag, Detta hade tillstYrkts av 1ägg. Hr Kjellström ansåg sig ha
Pr lägenhet räknas endast ett kommunalnämnden.
dagtig erfarenhet av hur en skolwc.
gård bör se ut och förordade as-

En

falt. En kvinnlig ledamot bad att
få yttra sig, inte bara som full'

>>körare>>

Stiftelsen Frökinds hYresbostä-

der får träffa slutlig uPPgörelse mäktig utan som förälder: det bör
om inköp av tomtmark i KinnarP vara asfalt. Skolslyrelsens ordföråinde fru Maj Larsson framhöll
att skolgårdens beläggning är den
fullbordande etappen. Asfalten är

och Slutarp för Planerad bostadsbebyggelse. MarkköPen gälier c:a
1.300 kvadratmeter På Hassla 2:
68 i KinnarP tiil ett Pris av 8.000'

barnvänlig

och skovänlig

2.500 kvadratmeter det grova gruset är bara ett Prokr. För andra fastigheter, t.. ex. på Slutarp Backgården
10.000 visorium.
för
lokaler för industri och handel,
Det blev asfalt, med betrYgganBeloppen ställs till stiftelsens
fastställer kommunalnämnden kr.
som lån från den tid- de majoritet.
den årliga avgiften från fall till förfogande
punkt
fall enligt av fullmäktige angivna godkänt då länsbostadsnämnden
Projekten.
Bygdegårtl i Luttra
noftmer,
Luttra bygdegårdsförening får
TiIl protokollet togs en erinran
De årliga avgifterna erläggs i
två omgångar, i februari och sep- från fullmäktige till stiftelsen, för 5.790 kr. förvärva skolfastigvari fullmäktige säger sig förvän- heten i Luttra. Samtidigt beviljas
tember.
ta att stiftelsen PåskYndar bygg- föreningen ett anslag ur allmänDenna erinran ha- na investeringsfonden om 5.790
nadsprojekten.
Anslutningsavgif terna
beslut och till- kr., enligt princiPbeslut inom
av
ett
de
formen
utgår enligt följande.
av hr kommunen att 30 kr. Pr invånare
interpellation
kom
efter
en
A) Fastigheter färdigstäIlda föinom området skall utgå som
re 7 sept. 1959: 2.000 kr. för fas- Kjellström. Han Yttrade:
Det går ganska elaka rykten kommunalt bidrag till bygdegård.
tighet med en lägenhet; 2.500 kr.
- stiftelsens söl, och det skulle Hr Andersson i Brismene PåPeför fastighet med två lägenheter. om
att det ju finns två bYggnaFör varje ytterligare lägenhet till- vara tilltalande att få dem de- kade
på
fastigheten. IIr Våring
der
att
fullföreslår
Jag
menterade.
kommer 300 kr.
genmälde
Lutöraborna nog
ger
mäktige
stiftelsen en >kö- helst skulleatt
B) tr'astigheter färdigställda ?
att
den sämre av
se
sept. 1959 eller senare. 2.500 kr. rare)>.
fanns där, den
inte
byggnaderna
för fastighet med en lägenhet,
Vad är en >auktoriserad blir bara till besvär. Den bör inte
3.000 kr. för fastighet med två lärevisor> ?
ha någon inverkan på beslutet orn
genheter. För varje ytterligare läStadgarna för stiftelsen Frö- överlåtelse av fastigheten.
genhet tillkommer 400 kr.
kinds hyresbostäder föreskriver
Kommittdn för samlingslokal.
För lägenheter överstigande att auktoriserad revisor skall an- frågor
i Kinneved fick 500 kr. för
kök
tillkommer
en
fyra rum och
litas. Då denna föreskrift numera skissförslag m. m.
ytavgift om 100 kr. för varje
anses fylld om stiftelsen ansluSkärmbildskommittdn fick beterligare rum pr lägenhet. Detta tes till Landskommunernas för- gärt
tilläggsanslag om 1.365:75
gäller såväl grupp A) som grupp bunds kommunaltekniska avdelkr.
B).
ning hade kommunalnämnden föRäkenskaperna
tr'ör fastigheter av annat slag, reslagit
reslaBrl en
Deteh saoan
sådan arlslulnurg.
anslutning. ueLHr Våring redogjorde för komt. ex. lokaler för industri, handel lI ta blev fullmäktiges besiut.
munens räkenskaper och bokslut
och jordbruk, bestämmer kommu- | Ärendet föranledcie debatt, En 1961, och fullmäktige godkände.
anslutningsavgiften
nalnämnden
frågade om man g:enom Huvudboken balanserar på kr.
från fall till fall på samma sätt lledamot
I en sådan ånslutning verkligen 3.312.21.1:81.
som i fråga om årliga avg:ifterna. Iuppfyllde stadgamas krav på att
För ofullständiga eller särskilt stiftelsen'skulie anlita >auktoriKM FöR POJI{LAG
små lägenheter bemyridigas kom- serad revisor>'.
munalnämnden medge jämkning
GIF 0-2
Slutarp-Titlaholms
Kommunalnämndens ordf. riksav anSlutningsavgiften.

kr. och c:a

Som väntat blev >>giffarna>> för
svåra i semiJina^lmatchen för Siutarpspojkarna, som dock gjorde ett
mycket bra motstånd och med lite

i Luttra
ett klargörande där det

dagsman Gunnar Larsson

lämnade

språkliga och det sakliga vävdes
Ur reglementet
Enligt bestämmelserna ombe- samman:
Med auktoriserad revisor
sörjer och bekostar kommunen
anläggandet av samtliga vatten- menas i vedertaget språkbnrk en
och avloppsledningar fram till man som av hanclelskammal'en

tomtgräns inorn de byggnadspla- auktoriserats för revisionsu.ppngområden där kommunen beslu- drag Sålunda auktoriserade pertar om va-utbyggaad. tr''ör led- soner finns inte överallt, de räcningarnas utnyttjande erlägger ker inte till .Därför har riksdagen
genom beslut bemyndigat LåIds:
fastighetsägare viss. avgift.
Servisledningar från tomtgräns bygdskommunernas förbunds
fram till va-systemet bekostas åv kommunalekonomiska avdelning
fastighetsägaren. För äldre fas- att utföra kvalificerade revisionstigheter bekostar kommunen va- uppdrag åt kommunerna. En därledningar intill två meter från ifrån utsänd person är alltså inte

husvägg, under förutsättning att rauktoriserad revisor>\ enligt
lfastighetsägaren tillåter maskin- språkbruket. Men han är förvisst
j grävning på tomten utan att gö- auktoriserad som revisor
- nämj ra anspråk på ersättning för ev, lig'en av själva riksdagen.
Härefter tystnade betänkligheI skada.
I

terna, och anslutningen kunde
klubbas. Den kostar c:a 150 kr.
pr år.

-

--

Största utgiftsPosten under

5o

sammanträdet klubbades för åsfalt på skolgården i KinnarP. Kalkyten är på 29.200 kr. Häri innefattas kostnaderna för vattenavledning, 6.300 kr. tr'ör' utgiften
får tas i ansPråk en reserverad
summa om c:a 16.000 kr. utgörancle >>överskott>> från det lyckosarnma genomförandet av central-

arp på måndägskväIlen fastställdes reglemente och taxebestämmelser för kommunens vatten- och avloppsanläggningar. Såmtidigt uppdrogs åt va-a.rbetsstyrelsen att företa inventering inom
va-a,nslutna fastigheter för fastställande av, underla,get för anslutningsavgifter och årliga avgifter. 7<19-62-

Ärsavgifterna
Enligt denna bas blir för enfamiljsfastighet grundavgiften inkl.
10 poäng 100 kr. För fastighet
med två lägenheter blir grundavgiften inkl. 20 poäng 160 kr. 3'ör
fastighet med tre lägenhet,er blir
grundavgiften inkl. 30 poäng 220

!

tur kunde haft prydligare siffror.
Tldaholmslaget var över lag mer
tekniskt, vilket i hög grad kom
till synes på den hala planen.

Första halvleken slutade 0-1 efter det att cf. Fredriksson i 15:e
minuten överlistat hemmamålvak-

ten. Slutresultatet fastställdes i
j
I

|

|
I

I
I

1

I

|

I
I
I

andra periodens 6:e minut genon
hi. Viklund. Målskyttarna jämte
ch. Skatt och hh. Sjögren var de

mest framträdande i gSsternas
lag. I hernmalågets försvar var

hb. Sten-Äke Nor6n och ch. Börjc
Setterberg de bästa. Lennart Rutman gjorde också hyggligt ifrån
sig, men hade besvär med det hala

år :{:

50 år fyller 1 juli handlanden
Gunnar Wilgotson, Björkliden,
Kinnarp.

är född i K'inneved.
färsrörelse, vilken han alltjämt
innehar. F ör ett och €tt halvt år
sedan flyttades affären till nya,
moderna lokaler i Centrumhuset i
Kinnarp och organiserades om till
Jubilaren

1943 övertog han sin faders af-

snabbköp,

I yngre år var jubilaren aktiv
idrottsman. SPeciellt inom st

hopp nåd<ie han goda resultat'och
erövrade inte mindre än tio FalbygdsmästerskaP under sin akti-

va tid. Ett år blev han

Skaradenna idrottsgren.
Han har tillhört Kinparps fF :s
styrelse under många år och var
bl.a. under ett 10-tal år föreningborg'småLstare

i

ens kassör.

Hr

Wilgotson

är

en

ivrig n-ykterhetsman och har i 35
år tillhört KinnarPs NTO-förening,.där han under en tid även

var styrelsemedlem.

Frökind
Statsbitlrag

till

va-anliiggning

tillstyrkes.

Frökinds kommun hemstäiler
hos väg- och vattenbyggrladsstyrelsen om högsta möjliga statsbidrag

till tre etapper av va-anlägg-

nlngen i Kinnarps och Slutarps
stationssamhällen.

Länsstyrelsen tiilstyrker

il

likhet med distriktsingenjören- för

vatten och avlopp-framstäIlning-l

I

i

en'

I

I
I

Nya

ni n g dr*,,. -i' s e m e s te rf otb ol I e n,
Starkt Grolandospel fallde Floby kämpade föredörnligt
Slutarp i tredagsmotch, 3-0 och nådde triumf i KinnarP
ö v e rras k

fnto heller i fretlagskvällens match törmåtltle Slutarp ta hem
vinsten och gästantle Grolanda överraskaile storligen genorn att
segra med tle klara siffrorna 3-0, en seger som ingalunda var
oförtjänt, trots att det var Slutarp som förde spelet tlen mesta
tiden.

Första halvleken slöt med ett I na och därmed var ställningen
visst övertag i spel för Slutarp, 0-2. Fina prestationer gjordes
som dock inte förmådde forcera sedan av gäst6rnas målvakt L.
I

Grolandas bakre linjer där stop- | Kjellander innan Grolanda gjorde
I

Floby besegrade något överraskando Kinna,r'p i gårilagens
1-0 i hatvtitl skrevs segbrresultatet
titt Z-0. Ftobys första mål tillkom på frispark och slogs in förbi en något passiv reservkeeper trIermansson i Ilinnarpsmålet. I
antlra halvlek återkom Westerberg, rnen han kuntle inte hinilra
att Svanström och hemmacenterhalven Bo Johansson gernensamt
hjälptes åt att styra bolien i måI, Bosse hade något oturligt sista foten på .trollen så a'tt den skruvade sig upp i nättaket.
ma,tch pår Kinnemo. Dfter

Floby spelade för dagen betyd- Wikman

pern Lars-Åke' Johansson gjorde sitt tredje mål som kom i 39 mi- ligt piggare än Kinnarp, vars Ytlivet surt för Slutarps forwards. nuten och målskytt var cf. Bred- terhalvor denna gång inte riktigt
I
I

Slutarp hade möblerat om en del I holm,
hängde med.
i laget där fngemar Lundahl, Stu- | Rune Pettersson, Fatköping,
>>Masen>> Wiklund, nyförvärv

re Hjelm och Kurt Karl6n sakna- | gjorde en bra domarinsats.
Geson
des. Kedjespelet gick inte så väl I

och det chansades väl mycket I

med långpassningar. Lennart Pettersson som vy. var heller ingen
ackvisition och på den andra kanten kom Sven-Olof Johansson inte så långt i sina försök. Den som
hade mest lycka i spelet var faktiskt Roland Moberg. Stig Persson drev lite för mycket. Försva-

rets mest uppmärksammade var

Hasse Ändersson som klarade av
sin plats som ch. mycket bra trots
att han hade en svår motståndare
i gästernas cf, Raimo Bredholm,

från Norrland, vaktade X'lobYs
mål och gjorde det med bravur.
I övrigt ställdes väl inte försvaret
på alltför hårda prov. Dock:

ch.

Josefsson behärskade sitt område 25-30 personer
mycket säkert, I anJallsspelet var Slutarp.

|
i

|

framåt.

|

|

En vipa fods

|
|

I

Båsse

|(innarus

I

h|anufaktutallär

I

I

håller STÄNGT lördagen
? juli.

l
den

l

Bra fotboll spelades på samtliga håll i laget som i alla läeen
försökte att få rätt adress på bol- jl
len. Trots att försvaret var hårt ll
pressat höll man undan och för- !l

Juhtstig juli.

|
I

i KINNARP den 28-29

il

Kinneveils Jaktvårtlsf örening.

Torsten Tomasson-Stig Johans- ll

till

Thorsson,

zo/e-az'

I

nerkamratetna Sven-Äke Andersson och Ingvar Larsson utgjorde
denna trio kedians bästa tillgång.

son

var

I

vilken tycktes ha det bästa >los- |
set>> av forwards de tillfällen han I
kom i läge. Tillsammans med in- i

utom centerhalven var högersidan

och Svanström mest

Mest på alerten i Kinnarpslaget
var brödraduon Kjell och Bo Johansson, vilka tillsamm&ns med
kedjans Rune Arvidsson och i någon mån Itj Seidler stod för det
mesta och bästa. Doms,re inför

sin fördel.

Första halvleken slutade 0-0.

ll

Matchens första mål kom i and- ll
ra perbdens 18 minut och det var ll

vi. Larsson som totalt ensam ii
framför målet slog på ett skott,,ll

som Rutman hade händerna på, ll
men släppte in.
li

Slutarp .hade

nu ett kraftigt ll
att kun- ll
na utnyttja detta. Ett bra skott
av vi. Moberg tog i överliggaren
och var en av de bästa chanserna
i matchen. I 30 minuten gjorde
Grolanda-innern Sven-Åke Än- ll
dersson en fin prestation då han ll
övertag

i

spel. men utan

I
I
I
I

drev igenom hemmaförsvaret och ll
bl, a, dribblade av målvakten och ll
:1.9"

l"tl."

titt

*ttt

i

"il

Sammanträden

KYRKOSTÄIUMA
med Kinnevetls församling hål-

les i Kinneveds kyrka söndag
deli 8 juli 1962 kr. 10.30.
Ärenden: Gravfond.

Antal församlingsdelegerade.
Ordföranden.

En liten vipunge hade svårt att Tre vipsyskon begrundar tilldra'
komma ut i den stora världen. gelsen.
ll Skalet var så hårt, så hårt, så hur
den än knackade och fick hJälP av
mamrna Vipa vägrade ägget att
ge med s g, Men då kom Männi'
nY vipa hade
skan och se!
- en Och vid konKl$vBrkommit tiII världen.
troll några dagar senare såg den

lika pigg ut som sina

sYskon. Och

marnma är så stolt över sin sköna

kvartett.

Vipboet hittades På Gustaf

Al'

vdns marker på Lunnagården i
Kinneved och Ingvar Lundblad
när en vipa föds.
tog bilden

-

å

o, gtä$aultliun

MöNARPS DGENDOM, Slutaip, 9 km.

juli

fr; Falköping tors-

kl. 2 ein. låter godsägare Ragrrar Brovall försälja cza, 25 tld fastmarkshö (klöver o, timotej) samt
c:a 100 tltl ttmotej och gråsklövet växt å mossjord,
dagen dert S

1962,
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