
Flobylagen hölt lekstuga
' A vann rned ll-3, B med B-1

Floby fF.'s A- och B-lag höll lekstuga med sina motstråndare
i söndags. Sammanlagtta målkvoten noterades till hela 1g-4. Så-
lunda va,nn FIF A över Viiring med 11-;3, och B-Iaget gjortle 8-1
på Kinna4x reserver. Båda matcherna spelades på Dkvaltens trä-
ningsplan, som åinnu åi.r nog så kontlitionskrävantle att spela på.

500 kor dog på Mönarps gård
Prov visar vatteninf ektion

Sätiare stäms "för bedrägeri
Godsägare Ragnar Browall i Sköltlingo har stärnt den tidigare ägaren till Mönarps gårtt i Slut-

arp på 600.000 kr. i skadestånd för att denne inte talat om att vattentäkten på gården var livs-
farlig för ungdjur. Ilnder de två år godsägare Browall drev gården dog cirka,500 djur.

Hälsovårdsnli.mnden är dock a,v en anna,n uppfattning och hänvisar bl.a. till ett veterinärintyg

Gården såldes år 1959 och affä-
ren gjordes upp i Malmör där den
förre ägaren är bosatt. Det blir
därför åklagarmyndigheterna i
Malmö som får reda ut historien.

fngen vanvård
För omkring ett år sedan in-

spekterade5 gårdens djurbesätt-
ning av landsfiskalen i Vartofta
på grund av en anmälan om att
vanvår'd förekom. Landsfiskalen
fann dock inte något att anmär-
t<a mot djurens skötsel. Anmälan
torde i viss mån ha berott på
okunnig;het hos. anmälaren. Dju-
ren gick nämligen i lösdrift och
anmälaren ansåg det som diurplå-
geri att låta korna gå ute dygnet
runt, Djur i lösdrift får ju också
ett mer >tufsigt>> utseende än så-
dana som pysslas om i ladugår-
den, viiket kan ha bidragit till att
man fått intrycket att djuren var
vanvårdade. >En del djur var sju-
ka, men någon vanvård förekom
inte>>, säger landsfiskal Gunnar
Anderssrn i Vartofta distrikt, Un-
der alla förhåIlanden är detta
äiende avfört och kån inte tas
upp i skadeståndsrättegången.

kreatursskötseln på gården av-
vecklats.

Olämpligt tlricksvatten
Hälsovårdsnämnden lät veteri-

närbesiktiga djuren och fick ett
intyg på att de led av rakitis (eng-
elska sjukan )och att en del djur
dessutom hade lungmask.

Även vattnet undersöktes och
hälsovårdsnärnndens ordförande.
köpman Göran Santlin, Klnnarp,
bekråftar på F"I:s fråga att vatt-
net är lnfekterat och rnindre
lämpligt aom alricksvatten ät
tljur,
Hr Sandin framhåller dock som

sin åsikt att djuren fått bristsjuk-
domar på grund av att höskörden
1960 blev dålig på grund av det
myckna regnandet.

Avloppsvatten
Det infekterade vattnet flyter i

en kanal som går genom gårdens
marker. Kanalen leder bort vatten
från ett dikningsföretag i vilket
gården är delägare. Dikningsföre-
taget har medgivit avloppsutsläpp
från tätbebyggelse i kanalen. Här-
igenorn har vattnet enligt gods-

ägare Browall blivit så starkt in-
fekterat att djuren blivit sjuka
efter att ha druckit det. Särskilt
ungdjuren har lätt dukat under
för infektioner. De vuxna diuren
klarade sig bättre.

.Gårdens förre ägare anklagas
nu för att ha underlåtit att berät-
ta om kanalens dåliga vatten när
affären gjordes upp. Godsägare
Browall köpte gården för att star-
ta djuruppfödning och lade ned
stora summor på upprustning och
nå inköp av diur. EIan gjorde där-
för avsevärda förluster när han
på grund av djurens massdöd
tvingades sluta med djuruppföd-
ninqen.

Såväl hälsovårdsnämndens ordf.
som gårdens förre ägare invänder
att om vattnet vore så farligt som
hr Browall gör gällande skulle
också andra djur, som dricker av
samma vatten, ha blivit sjuka.

Beträff ande skadeståndsansprå-
ken kommer köpet upp som civil-
mål vid domsagan i F alköping.
Änmälan om bedrägeri behandlas
i Malmö.

Fröktnd.
-h2,

Klnna,rps missionshus.
I onsdags kväll hölls missions-

försäljning i Kinnarps missions-
hus. Kantor Inga Nolin medver-
kåde med sång och vld andåkts-
stunden talade Algot Karlsson
med text från Joh. 3. I'örsålJ:
ningssumman uppgick till 726 ltr.
Praktiskt taget allt som såides
var skänkta saker,

I För påskveckan är flera möten
I och gudstjänster planerade. För
i 
,pojkar. och, tiickor b'lir. det speeiet-
lä; möten som börjer på måndag
cich '''avslutas' .'p5'r'rlårigfredåg€ns
förmiddag. Ett särskilt långfre-
dagsmöte blir förlagt till Kin-
narps NTO-Iokal. Dessutom blir
det getsemaneafton med natt-
vardsfirande på skärtorsdagen,

Fassions- och musikgudetjiinst
anordnas i kväll i Kinneveds kyr-
ka kl. 19.30. Därvid kommer
kantor Kjellström att spela ett
antal passionslioraler av äldre o.
nyare kompositörer. Även kyrko-
kören medverkar med A. Run-
bäcks lilla kahtat >Allenast i
Gud>. Kyrkoherden talar över
fjärde aktens fjärde stycke i li-
dandehistorien samt förrättar al-
tartjänst.

Kinnarps

[|anufaltlumflär
hålle,s stängtl påskafton.

Billiga täcken (obet. skönhets-
fel), elaston och vitvadd nu i
iager.

Fotboll
Ekvallen, Floby

Annandag Påsk.kl. 13.30.

Senior DM

FLOBY-SLUTART

FOTBOLL
Ekvallen, tr'loby,

sönrlagen den 15 april kl. 10.30.
DM

GRQLANI}A IF-
SLIJTARPS IF

s. r. F.

VÄLBELÄGEN

IIIOSS- OCh
faslmanksiord

slåttervall och öppen jord, till-
hörig Mönarps egendom, SIuG
arp, utarrenderas. I{änvändelse
till te]. Flen 0157/920 01.

som gör gällande att tljuren tlött av rakitis och lungmask. tz/rr- g?-.

ffi*"jä;'äJi;*;;;;ö- i

fattnin! om djurens tillstånd än
polisen. Korna-J4u--esl.r8f nämn-
deng--mcrtfig mag'ra och svag'a

Hälsovårdsnii,rnntlen av
annan rnenlng

Dagen efter det landsfiskalen
hade inspekterat gården gjorde
hälsovårdsnämnden ett besök. I
nämnden kände man då
att landsfisk arit där

ofh godsägare Browall fiek ett fö-
reläggande om att ge diuren bätt-
re skötsel. Godsägaren överklaga-
de hos länsstyrelsen, men fick av-
slag. IIån fullfölide ärendet till
regeringen och där är det ännu
int-gj!ysi@

Besvären avstyrkas lnllq'bz-
I ett till regeri:rgen avgivet ytt-

rande i anledaing av de besvär
fru fnga Maria Nielsen i Kinnarp
ånfört över länsstyrelsens beslut
den 10 januari 1962, varigenorn
ett klaganden meddelat tillstånd
tiil avhämtningsförsäljning atf öl
från försäljningsställe på fastig-
heten Hassla Västergården 2:4?
(Nya Pensionatet) i Kinnarp
återkallats, hemställer länsstyrel-
sen - med här,Nyn till de allvafli-
ga missförhållanden, vilka föran-
lett länsstyrelsen att återkålla
tillståndet - att besvären måtte
lämnas utan bifall.

Att Flobypojkarnas kondition
är god har man i samtliga hittills
spelade vårmatcher kunnat kon-
statera. Samtliga motståndare har
bjudit bra motstånd under 45 min.
för att sedan helt tappa luften.

A-laget hade fullt besvär med
Väring under första halvleken då
målen noterades med 1-0, 1-1,
2-1, 3-L, 3-2, 3-B och 4*3.
Andra perioden blev en enda press
mot Väringsmålet och ? mål no-
terades innan slutsignalen.

I'IF:s målskyttar var hi. Hat-
ler 3, cf. Wikman 3, vi. Wester-
ling 2, hy. Svanström 1 och vy.
Ulf Gegerfelt 1. Vad X'lob-y nu be-
höver år starkare motstånd, och
det kommer väI - om inte förr, så
i DM. Det kan eljest lått bli en
kalldusch när det allvarligare se-
riespelet börjar.

Det är inte bara på A-garnity-
ret som Westerlingträningen ver-

kar gott. Ännu mera framträder
det på reservlaget, som åir vår-
piggt värre. Nu blev det en stor
vinst över Kinnarps IF:s reserver,
som iinnu inte tycks ha formerat
sig i förutvarande styrkeförhål-
Iande. För de 8 FItr'-målen sva-
rade S. Andersson 3, R. Claeson 3,
B. Ahlgren 1 och J. Isaksson 1.

Slutorp mot Grolondo iDM
I morgon spelas den två gånger

tidigare uppskjutna DM-matchen
mellan Slutarp och Grolanda och
spelplats blir träningsplanen i F lo.
by. Slutarp bör väl mänskligt att
se ta hem spelet och därmed bli
tr'lobymotståndare i nästa om-
gång. Laget visade i söndags mot
Värsås ett hyggligt spel och då
konditionen även tycks vara Prl-
ma har man anledning att tro På
en bra insats. Grolanda å sin sida
har ju inte spelat så många trä-
ningsmatcher och man vet inte
vad laget går för i närvarande
stund.

Domare blir Charles Johansson,
Falköping. t4lq,6?.



"at,. landstinget som åIderspresident'
75 är l"l1 ] unaer i0 år tttt slåiltÄn Halla-

'bO' I gård varit representerad i detta
sammanhang

Jubilaren var ledamot av Skara
stiftsnämnd under åren 1936*57
och nämndens v. ordf, från 1953'
Han var ledamot av hushållnings-
sållskapets förvaltningsutskott

år.
Han var.v, ordförande I Kinne'

veds kyrkoråd 1923-59 och leda-
mot av kyrkostämman. Vidare
var han ordförande i skolrådet
1923-46, domän- och skattnings-
nämnden 33*38. Penslonsnämn-

ttfq-bL.
I Grolandaförsvaret var mv

Leif Kjeuander och brytsäkre th
Lars-Äke Johansson säkra .kliP-
por. Skall någon framhållas i den
bleka kedlan bör det vara cf Ing- |

var Larsson.

br.edvid.

'Under den närmaste kvarten
hade Slutarp fYra goda chanser,

vilka dock bara resulterade i ett
stolpskott. Tre gånger ingrep mv.
Leif Kjellander med granna Para-
der. Det var därför en smula över-
raskande när cf. Ingvar Larsson
gav Grolanda 1-0 på ett genom'
brott. En bra prestation av Ing-
l'ar. även om Slutarpsförsvaret
verkade aningen passivt. Utjäm-
ning kom i 33:e min. då ett gans-
ka engelt Slutarpsskotl ändrade
riktning på en försvarare och
stållde Grolandas mv. Leif Kjel-
lander utan chans. Under resten
av första halvlek noterades ett
visst spelövertag för Slutarp, vil-
ket resulterade i flera hörnor, som
inte beredde Grolandaförsvaret
något större besvär. IJnder andra
halvlek kom Slutarps bättre kon-
dition och matchträning till sin
rätt. Med mål i 25:e min. av vi.
Hasse Andersson, i 29:e av hh.
Leif Filipsson och i 30:e av cf.
Bengt llermansson fastställdes
slutresultatet till 4-1.

I Slutarp gjorde ch Per-Uno
Gustavsson och vh Mats Anders-
son goda . försvarsprestationer,
medan kedjan var jilmn.

i fgg+-s6 och v. ordförande och
I sekreterare t Falköpings hushåU-

I ningsgille under en lång följcl av

E.!:iri.iiiilfri- i cten och v. ordf. i Leaby tingslags

?5 år fyller den 24 april f. 4. I vägst-yrelse 1923-37'
riksdagsman Gustar fr;;sä"ä; I F"diill?9."*:t1f.::-*ål"b:Y;!il?ffi:'ää ä;ä;;";il;jffi;: I ::t_.:Tj:'*, nvkterhets- och

na inom den poritiska bä;ä;i'ä;;r- I i:::1"*::'.".t:-"1- T:d.^ll?*-ll:;ää; ";ä;"ffiä#;.;*'iil? | ly'-:.'.t?l var en av rörkämpar-

som en av de rörsta ä;Urö* I ll^uid bildandet 1I Ti:3::t9:
bundsrepresentanterna. r:tä";il.- | -ryIg-t^"g""och 

han var under en

dagen avgick han på åår rcäå- | :::19,,1""3',Jffiö;.i"s:'T*"f"7Iåå"isåi."äJf'tffidä' äff; I t':.r.t'I!.ll Nro. vidare var han

kåmmaren till 1e4B ""ri 
aaiåii"i I initiativtarare I']151T:I:::-:T:

rörsta kammaren under ;ä;^;;. I mannfö19ii"å-:"1."1.""11!:llt|i?:
Under sin riksdagsmannatld var | -l#

;:*,:: I rlessa sammanslutningarhan bl. a. ledamot av andra lag- I .''il1,-l:;:"*""'-*"
utskotter och ro"o"iäöi"å??r I i ,I*ly,il"ns lantmannarörenins

riksdasssrupps rö'ä;;;;åäl "'1,.L?5:ttlg:ii,:9Pl1Ti*3:?"^
iiä;Tå; äräifå"i."i iiä äl-1än"'"11 | - 

r:!llil" i h år brivit b elönad med

under torv år revisor is"ää | :T "1$,-T"11i%*" it"^1*3*:::ffi;i;-ffi;öråtl'öiii å#;i"å1 | rå-^".ttu3^.områden 
i samhä'ets

kom han 1e1e och '";iåä'ii,?ä I !it*i:^T:: ä:^It19::'*::,I"'"u;
ä;ä'"-"ä; iiJii."ä'å?å;'ä"^["u; | 3ljarneglaen och kommendör qv

årderspresrdent. al<'a#"#äl Y:',:::11:;- I::^,-nl:"'ltl,ii?*:trffiJÅJfiäå." rtål'Ti'"'til'i?.i I lt*::Xgets medarj och hush'årr-

landstinsstedåmot vid å1nää åil I i::f=tällskapets 
stora medalj i

i der - 3z är - .o* .iJ ^^* -L I euld'

I 
.rä1a" {"!" h";-;""äJö;"'i I ;,1;,?,.jf'|fSäT*X'o;T:'*'*

11 | r I ' -:^l -'T\^/S/u tarpselvan vidare i DM
Grolonda orkade en halvlek

Den tidigare två gånger uppskjutna DM-ma,tchen mellan Slut-

arp och Grolantla spelades planenligt i söntlags. Spelplats var Ek-
va,ilens träningsplan i Floby, som bjiiil på .förhållandevis gott

underlag.
Slutarp vann lotten och valtle att spela med vintlen i ryggen'

Matchen trörjade bra rned snabtrt och sihratlonsrikt spel. Första

målcha.nsen fiek Grola,ndas ef. Ingvar Larsson, som sköt hårfint

Jesus lever! Jesus han segr?at!
GUDSTJÄNSTEE i I{innarps missionshus:

Skärtorsdag kl. 20 Getsemaneafton med nattvardsfirande. Lång.
fredag kl. 10 Familjeguilstjånst; kl. 19.30 Långfredagsmöte i NTO-
lokalen.

..Påskdagen kl. 10 Söndagsskolans påskmorgon; kl. 19.30 Vittnes-
bördet om ilesu uppståndelse.

SLUTARPS
1!IISSIONSHUS

Långfredagen kl. 19.30 Evan-
geliskt möte i N.T.O.-lokalen'
Kinnarp. Påskdagen kl. 1.5.00

Vår Herre 'är uPPstånilen. Bo-
jan och Yngve Johansson medv.

VÄLKOMNA !

Fotbo!l
å lilrottsplatsen, Åsarp
annandag påsk kl. 13.30

DM
KINNARPS IF-ÅSAEPS IF'

Domaren Bengt Johansson döm- 
i

de säkert inför ett fåtal åskådare. 
IA-m, I

xrNNnvrbi - 
Jå.iå'"t, Börsrigs 

;kyrka skäi torsd. 19 nvg., v. j

komm. Svenningsen.. Långfred. j

14 högm., v. komm. Svenning- I

sen. Påskd. 10 högm., v. komm. i

Svenningsen, ssk-barnen delta- iga. * Brismene kyrka skär- l

torsd. 15 nvg., v. komm. Sven- i

Ordinarie allmänt sarnmanträde
med delägarna i

[V|önarps

rnossrrldtk nin0sförening
i inom F Ioby m.fl. socknar hålies
i 
i Föreningslokalen, Slutarp, tis_

I dagen den 24 aprit 1962 kl. 14.
lVanliga ärenden förekommer

lsamt beslut om utbyte eller in_lköp av ny grävmaskin.

Slutarp den 4 april 1962.

I

I

i

ningsen. Annand. påsk 10 hög-
mässa, kh. Andersson. - Döve
församlingshenr långfred, 16
aftonsång, v. iromm. Svenning-
sen. Onsd. 25/4 \5.30 v. komm.
Svenningsen. Kinneveds
kyrka fred. 10 högm., kh, An-
dersson; fred. 19.30 aftonsång
nled HHN. Påskd. 14 högm., kh.
Andersson, ssk-barnen deltaga.

- Kinneveds prästgård tisdag
19.30 ung'domsmöte. - Vår-
kumla kyrka fred. 14 högm., kh.
Andersson. Påskd. 10 högm.,
kh. Andersson. ssli-barnen

FssngilåDE
BTIAR

F€

En begagnad bil från oss är genomgången på vår verk-
statl. Järnför' pris och kvalitetr. En begagnad. bil från oss

är of* frmÄur v!! rJr^s.

r'öR DAGEN KAN VI
AUSTIN A-55 1961
AUSTIN A-40 1961
AUSTIN A-55 1960
OPEL REKORD 1960
AUSTIN A-99 1960
AUSTIN A-55 1957" AUSTIN A-55 7957
AUSTIN A-90 1956
AUSTIN A-50 1955
VOLSLEY 4/44 1955
VOLKSWAGEN skåp 1955

ERBJUDA:

Körcl 2.500 mil
I(örd 1.300 mil
Körd 1.500 mil
Körd 3.500 mil
Körd 2.700 mil
Körcl 2.100 mil
Körd 4.900 mil
KörC 6.200 mil
Körd 9.000 mil
Körtl 4.300 mil
Körd 6.700 mil

Larssons Bilfirma
Kinaarp - TeI. 60

Falköping - Tel. 12415

Styrelsen.
deltaga. Annand. påsk 10 hög-r
mässa, vice komm. Svenning-;



Frökind byggplanerar
i de båda tätorterna

Det byggs i Kinnarp. I förgrunden lägger Bengt l'ransson från
Åsarp en ny grund.

Stiftelsen Fröklnds Hyresbostäder skall anska.ffa rltningar och
kostnadsförslag samt förbereda upptagandet av byggrradslån för
22 lägenheter enligt bemJrnrligande av fulknåiktige vid samman-
träde i Kinnarp i måndags. De planerade bostäderrra fördelar sig
på ett hus om åtta lägenheter I Kinnarp och ett om fjorton Iä-
genheter i Slutarp. Tomtmark finns disponibel I de båda sam-
hällena men är ännu ej inköpt.

Planerna förutsätter att om lån
ej kan erhållas tiU båda bygg-
nadsföretagen bör Slutarpsprojek-
tet stå i förtur. Det är tillkommet
närmast för att täcka behovet av
lägenheter för en industri i sam-
hället.

Byggnadsplaneringen i kommu-
nen fördes ytterligare ett steg
framåt vid samma sammanträde
genom en motion av ledamöterna
Gustav Gustavsson, Bengt Kjell-
ström, Sten Ahlqvist och Ebba Ju-
liusson. f motionen framhålls det
som angeläget att kommunen för-
värvar mark för industri- och bo-
stadsbebyggelse inom det bygg- 

|

nadsplanerade området Kinnarp- 
|

Slutarp. En aktiv tomtförsäljning 
I

i kommunens regi är våd som när-
mast behövs för att stimulera bYg-
gandet, Ärendet remitterades till
byggnadsnämnden.

Byggnadsnämnden fick 1.000
kr. för täckande av -kostnåderna
i samband med vissa komplette-
ringsarbeten på byggnadsplanen,
för Kinnarp-Slutarp.

Ny ledamot
,\fid sammanträdet hälsade ord-

"ölrdfrden--srrrnr 
:}'it]art!{vt &rn*rå?

Carlsson, Mönarp Lillegården, vål-
kommen i fullmäktige. Han eftär-
träder Erik Danielsson som av-
flyttat.

Ogilla.ile besvär
Från länsstyrelsen förelåg en

resolution med avslag på de be-
svär som anförts av flera kom-
munmedlemmar ang. anslutnings-
avgifterna för vatten och avlopp,

$lq-e?-.
Utspel i kommunfrågan

En liten cause utspelades vid
sammanträdet; Kommunen har i
Iikhet med övriga kommuner i lä-
net erhållit kallelse att sända om-
bud för överläggningar inför läns-
styrelsen orn den kommande kom-
munindelning'en. Fyra ombud
skall utses.

Vid sammanträdet föreslogs i
första hand fullmäktiges ordf. hr
Gunnar Johansson och kommunal-
nämndens ordf. riksdagsman Gun-
nar Larsson. Sedan kom ytterli-
gare tre namnförslag, ledamöter-
na Bengt Kjellström, Hilding Vå-
ring och Sven Andersson.

Nu måste en av kaididaterna
lämna båten, och vid ordförandens
försöh att riktigt avlyssna >folk-
mening:en> begärdes votering. Den
gav följande resultat: fullmäkti-
gies ordf. Gunnar Johansson 26
röster, Bengt Kjellström 25, Hil-
ding Våring 24, Sven Andersson
20, Kommunalnämndens ordfö-
rande, kommunindelningsutreda-
ren riksdagsman Gunnar Larsson
slogs ut med bara 8 erhållna rös-
ter. Detta torde återspegla tidi-
I'are frarnkomna meningsbryt-
ningar inorn kommunen i kom-
munindelningsfrågan,

Sammanträdet inför länsstyrel-
sen äger rum på stadshuset i X'al-
köping den 11 maj. Härvld deltar
även Vartofta, Dimbo, Stenstorps,
Gudhems och Vilske storkommu-
ner samt F alköpilgs stad.

I

I

Ilöjda vårdavgifter
Socialnämnden hade föreslagit

en höjning av vårdavgifterna på
X'rökindsgården med hänsyn till
ökande omkostnader. F uImäktige
godkände förslaget efter någon
debatt. Beslutet innebär att pen-
sionärer som äger en förmögen-
het ej överstigande 5.000 kr. skall
lämna sin folkpension och erhålla
50 kr. i månaden i fickpengar. För
vårdtagare som äger 5.000-10.000
kr. är avgiften 10 kr. pr dag, för
ägare av 10.000-15.000 12 kr. och
för dem som äger 15.000-20.000
kr. 14 kr. pr dag. Vid innehav av
över 20.000 kr. skall uppgörelse
ske i varje särskilt fall. Vårdtaga-
re utan- hemortsrätt i kommunen
betalar 16 kr. För vårdtågare som
utom fömögenhet enligt ovanstå-
ende har en årlig inkomst över
4000 kr. ökas avgiften med 2 kr.
pr. dag.
' tlf Gtrstä? Gustassson fftsåg'Att

de föreslagaa 50 kronorna i fick-
pengar var för snålt tilltagna,

Skolgården asfalteras
Skolgården vid centralskolan i

Kinnarp skall asfalteras för en
kostnad av 7 kr, pr kvadretmeter.
Det gör 24.500 kr. för de 3.500
kvadratmetrarna.

Samlingslokal i Brlsmene
Brismene -bygdegårdsförening

får inköpa gamla skolan i Bris-
mene med tillhörande uthus och
tomt för 5.070 kr. Samtidigt bevil-
jas föreningen ett kommunalt
anslag på 5.070 kr., motsvarande
30 kr. pr invånare i socknen, en-
ligt tidtgare principbeslut om an-
slag till samling:slokaler.

F ullmäktige godkände en tidi-
gåre träffad överenskommelse om
avgifter för elever som bevistar
yrkesskolor.

Brandstyrelsens årsberättelse
lades med godkännande till hand-
lingarna.

Till kommittdn för bibehållande
av järnvägslinjen Falköping-
Landeryd anslogs 100 kr.

Slutarps samhällsförening er-

Elsa Johansson hade avsagt sig
ledamotskapet av skolstyrelsen.
TiU ny ledamot utsågs fnga Holm.
Ny suppl. blev Maj Johansson.

Enl, länsstyrelsens resolution,
vilken föredrogs, ä1 Elof Rehn
ordf. i arbetslöshetsnämnden oeh
Göran Sandin v. ordf.

för pojhar och :fFc-

höU tegård befrielse från kom- j

munala delen av nöjesskatten vid 
Iföreningens sommarfest. i

| 'åskmötena i Kinnarps
l: missionehus.
]i startorsOagskvällen 'blir det
il letsemanå.afton med nattvards-
j tlranae i Kinnarps missionshus.
I Långfredagen börjar med familje-
gudstjänst, vilken oekså utgör av-
slutning på de speciella mötena
för pojkar och flickor. På långfre-

i dagens kväll blir det ett särskilt
långfredagsmöte i NTO-lokalen i
Kinnatp. Pastorerna Yngve Jo-
hansson och Algot Karlsson jäm-
te en gitarrgrupp från Äsarp kom-
mer att medverka.

Söndagsskolan blir kl. 10 påsk-
dag'en..TiU söndagsskolans påsk-
morgon är elevernas föräldrar sär-
skilt inbjudna. På kvällen fram-
bärs påskens budskap i ett möte
kl. 19.30

Kyrkostiimmor.
Under den gångra veckan har

ordinarie kyrkostämmor' hållits
med Börstigs och Brismene för-
samlingar, varvid räkenskaperna

I för år 1961, vilka granskats av
I revisorerna, behandlades, På revi-
i sorernas tillstyrkan beviljades
I kassörerna oeh'kyrkoråden an-
I svarsfrihet för den tid revisionen

omfattar. I Börstig antecknades
till protokollet ett varmt tack titl
)Kyrkans ungdom>> för de texti-
lier, två stolor i kyrkans alla fyra
liturgiska färger, som från deras
sida skänkts till kyrkan.

SLKF-besök på Frökindsgården.
I ftirra veckan besöktes tr'rö-

kindsgården av Kinneveds SLKF -
damer, vilka bjöd pensionärerna
på kaffe och dopp. Kyrkoherde
Henning Andersson höll en be-

I traktelse över andra stycket ur
I fjärde akten av Jesu lidandeshi-
lstoria. Ordf. i SLKX', fru Margiet
| Ändersson, talade också och fram-
I bar tack tilt'Frökindsgårdens per-
I sonal samt tackade även kyrko-
herden för hans medverkan.

Åsatpsvrnst 't"''"'l
mot Kinnarpl

Åsa.rp och Kinnarp möttes På
söndagsförmiddagen i en vän-
skapsrnatch på Bruksvallen.
Hernrna,Iaget va,nn fullt rättvist
med 2-0 efter att ställningen i
halvtitl varit 0--0.
Som framgår av målsiffrorna

var det speciellt i andra halvlek
som Åsarp var ganska överlägset
sina gäster, och även om sPelet
var jämnare i första halvlek, så
hacle Åsarp de bästa målchanser-
na även i denna halvlek.

Till ledamöter i F albygdens tu- i

ristnämnd utsågs Göran Sandin
och Arne Olsson med Hilding Vå- |

ring som suppl, I

kor i Slutarp-f,innarp.
Bibellektionerna under mötesse-

rien för pojkar och flickor under
påskveckan behandlar profeten
Elia. Mötena har tillvunnit sig
stort intresse och redan de första
gångerna deltog omkring 80 poj-
kar och flickor i varje möte. På
skärtorsdagen hålles mötet i Slut-
arps missionshus. Avslutningen på
denna speciella mötesserie förläg-
ges till Kinnerps missionshus på
:å,ngfredagen kl. 10. ,

l'örsta halvlek blev som sagt
mållös. men i andra halvleks I
min. vär det kla-rt för en välför-
tjänt Åsarpsledning genom vi.RoY
Ändersson. Slutresultatet 2-O
kom i den 35:e min. genom cf.
Lennart Thor. Karl-Eric Ema-
nuelsson ledde matchen på ett fullt
tiiifredsställande sätt. 

Sven



Åsnrp prima DM-tiverrasknimg

Fyra mal av Roy medlörde 4-l
Vld söndagens DM-match på Brunnsvallen vann Åsarp en klar

seger över Kinnarp. Slutlesulta,tet faststiilldes till 4-l och det
var framför allt två må,n i Äsarpsla,ge,t, som kan ta åt sig en stor
del av ära,n för segern, nii,mligen vi. Roy Andersson, som svararle
för samtliga fyra mål samt mv. Inge Dvaldsson, som gjorde en
verkligt fin insats mod ett flerta,l pra,ktr:i.ddningar.

l(inneueds f|irsamling i I rm
oRD. KYnrosrÄnfrrrA '1\ u(tgz-'

hålles i Central$kolan^ 
-f-redag 

j lsrutu"p" misslonsförsamltnghålles i Central$kolan fredag j jstutu"p" misslonsförsamltng
d,en 27 april 1962 kl. 20.00. I 1""" ,,,.,^; t--,, - -,..-r'lör'ening anor.dnar på

Ärenclen: I I söndag kväll sin traditionsenliga

1. Besrut med anr. av verk-i [l*".ålrråt-1xå, TiJ':äl;ställd revision. I I*i' *rr-Jr., och yngvE Tonänss#

' SLUTARPS "{c- | l;fi;;,'#;1,or"t",,,, Erlas oclr

M r s s r oN s HU s - 
t'' 

I I fff :, lå:1. 
*å1.'"'-ä 

J' ""Iåt"l;
Söndag kl. 19.30 anordnar mis- j lsång€n såväl som frå'mfördå du-

sionsförsamringen och 5unior- I l:'l:1. iittot vål tiil lÄngfredagens

2. Beslut om antalet ledamöter I ltalar.
i kyrkofullmäktige fr. o. m.
!/l 1962. i lF,örsåljning av hobbyarbeten

Ordf. ll På Frökindsgården i Ktnnarp

Ärenden: j I Mötena, som hölls omväxlande

Beslut med anl. av verkställu 1 li slutarps .och Kinnarps nlissi-
I lonshus, avslutades med en famil-revision av kassorna i ' liå*",,J.t;i".r, i Kinnarp på rång_

a) Kinneveds forna pastorat, i liräaug*. förmiddag. pastor
b) Börstigs forna pastorat. I i 

Ynsve Johansson iniedde med

ffi; la.t8'ot Karisson behandlåde i bi-

i I text ur Jesu 'lidandes hisloria.
Räkenskaperna finnas 

. 
till- i ltDärefter följde några frågor ur

gängliga å Kinr eveds pastors- I l;";d;"re håtlna lektionerna.
exp' | | o.*g:"ing> på minnesversen var

Ord{. j 
I un prog"anrpunkt precis som de

+ I Inr"iro. dågarna. Söndågsskolsekr.

Att segern gick till det bästa
laget är fullt klaft men målskill-
naden var i överkanl med hiinsyn
till spelfördelningen, då Kinnarp
speciellt i första halvlek höll spe-
leg ganska väl uppe, men tack
vare ett statrilt Åsarpsförsvar
hade de ganska svårt att skapa
några egentliga målchanser. I den
15:e min" tog Åsarp ledningen med
1-0. I rnin. sena.re vår'det nära
2-0, men hi. Lars-Åke Thor sköt
på målvakten. t Z4 "min. var det
klart för 2-0 och i 27 min. redu-
cerade Kinnarps. Göte Andersson
till 2-1,. Detta blev också halv-
tidsresultatet. 3-1 kom på straff
i andra halvlekens 9:e minut, Slut-

resultatet 4-1 fastställdes i 36:e
minuten.

Matchen bjöd på ganska bra
spel med bra tempo. I det jämna
Äsarpslaget kan förutom de redan
nämnda. också framhållas vb.
Elof Svensson, vh. Hans Claesson
och c!, Lennart Thor. En positiv
övenaskning var också vy. Claes
Persson, medan S.-IF. Grinn:rrsson
på andrå ka,nten inte. trade ,någon
helt lyckad dag.

I Kinnarp vill vi sätta cir. Bo
Johansson och cf. Göte Anderssnn
främst. Vy. Grahn var heller inte
helt ofarlig. Resolut och bestämd
domare var K.-E. Emanuelsson,
Trädet. Sven

ffiil.H'-i*ffi
f|lR,n pAS,llflpÄ|r'CtRrtlÄMnr^ i ino fÄ. nnilro- ^öh fli^r,^F i *A-r-

I I 
av penslonårernas hobbyalster. 

I

l(lnneueds pfi$turat 
I l-ffix;J .;ffi?r:il:t'r,," 

J

ORD. PASTORATSS1ÄMMA I ina för pojkar och ftickor i påsk- i

hå'es i Kinneveds cen-t1a,r1kola i i li"i:l,"å:'Hij:t:;"åtj",ä"iil::i
fredag den 27 april 1962 kl. 19. I ihi.t*i". 

- 
|

i

, vy. Utf Gegerfeidt. som fastställde ;

I 
slutresultateL titl 4-2. 

i

j t Ftoby sjordc I

jirir. Uf Lunclin en praktmatch och 
I

lservgrlde {ing nass$.n{"I p.| l-9: 
Ipande bancl. Trots att han är en i

av de kortare qpelarna i laget 
]

vann han ofta duellerna om luft- 
|

bollarna. Bra var också kondi- i

tionsstarke vh. Rolf Gegerfeldt I

iiksom vi. Arne Westerling. 
II Slutarp märktes också en av 
I

veteranerna, nämligen vh. Ma.ts 
i

Ändersson, som sällan gjorrle någ- |

ra misstag. Ch. P.-U. Gustafsson 
I

kan också framhållas liksom de
båda målsörarna Kar16n.

Båda lagens målvakter, östen
Karlen i Slutarp, och Kent Slätt
i X'loby kan knappast lastas för
något av målen. 

Runi

föreningen semensam Yällog: I ltT'ff;u,ps missionshus brir der
titl. Åsarps missionsförsamlings I l^rl-r.i lårr*ut dun förs1a mai.
sångare medv. mecl mycket sång | | vårfesten i Slutarp hålles nu på

och musik. För övrigt medv. ju- I lsönaag.
niorerna och Y. Johansson, | *
; Offer; Sefveridg. VäIkomnil!

Vårfest i Kinnarp
Tirlagen dea I ma.J kl. 19.30.

EfS HORNMUSIKKÅR från Göteve spelar. Brissmeneflickorna.
Christina och Britt-Marie sjunger. TaI av Algol Karlsson. IJV:are
tåvlar i >Tänk-o-Iär>>. Servering. AIla hjärtligl välkomna!

lli har stängt idael
NCIBDISKA uly 

I

INDUSTRILAGRET -62. I

Kinnarp. Tel. 50. i

1--

Fotboll
Tångavallen, SlutarP,

tisdagen den 1 maj kl. 15.00.

Seriepremiär
div. V N. Västgötaserien.

TRÄDETS IF'-SLUTARPS IF'

Reservlagsserien:

Söndagen den 29 april kl. 11.00

Ekedalens IF-Slutarps IF

t {--1,
i I Fröktnd li
I t---- t I

| z.di
I Försäljning på Frökindsgården I

l. Försäijnings av pensiolarery.as 
j

I hobbyatbeten a,rot'd'ifls idag. lör. i

.ldag, Xl. 15.00 i F'Jitjndssår'den. I

ll Vactrla a rbcien al nrånta olike i

flstzts 
f;nns att sc r;c)r kiil,r. 

l,
ll ltå.r"st i l{innnrip j

Uncler ledling av Gunnar' Göt- |

Genom offentlig auktion som förrättas Iörilagen den 5 maj kl.
13, låter herr Karl Andersson, försälja sin fastighet Kjell6nsro,
Kinnarp.

Fastigheten omfattar bostatlshus utan moderna bekvämlighe-
ter, innehållande i första vån. 3 mm, kök oeh hall, and.ra vån. B

rum och hail. Hönshus samt vedskjul och källare, tomt och träd-
gårcl om 2.250 kvm. Fastigheten taxeringsvårderatl till 15.000 kr.
Köpare får vara beredd att som handpenning erlågga 10 proeent
av köpesumman. Fri prövningsrät,t förbehålles. Närmare upplys-
ning per tel. Kinnarp 53. Omkring kl. 14 eller omedelbart efter
fastighetsauktionen, försäljes all boets lösöre, beståentle av möb-
ler, mattor, porslin, väggur, linne m. m. som ej kan specificeras.
Säkra käntla köpare erhåller 3 månaders betalningsanstånd.

Äganderätten rörbehåues 

;:Tr:ffi:,åltnl 
ruuo betarcr.

lvårfest i l{innnr'p 
^ . iTTrrdpr ladrrino qrr (l- ., " 'unnal .,Go]- Ilind lrommer IIFS:s hornrnusiliKal

jatt spela r-i,l vår'fertcn i Kinn' I

larps missionshus. tisdagen den "l

lmaj kI. 19.30. Brismeneflickorna 
i

lCnristina och Britt-Marie mcrl- 
|

iverl<ar mgd sång till gitalr-
la-cirompaniemang. Tal komniet'
latt hållas 6y pastor Al.qot I{a.r1s-
son och Gunnar Götlind. Dos,*-

Faslighol$- Ltislireauktion0ch

utonr kotnmer medlernmar.i Unsa i*^'-"D-|

Viljor att tävla i Tänl*och-l:ir';.1
f rag'or. I

Floby gick vid.are i DMzAtn'67'

Seger mot Slutarp, 4-2
Floby tog ett steg framåt i DM-turneringen genom att i går på

Akvellens träningspla,n slå tillbaka Slutarp med 4-2. Den ganska
trivsa,mma tillstiillningen dominerades stundtals av Floby, men
inte förrän i slutmlnuterna, vågatle ma.n anteckna tlefinitiv l-loby-
seger.

Det tog hela 40 minuter innan
första målet kom, Då slog Fiobys
cf. Roland Wikman in 1-O på en
drömpassning från hy. Urban
Svanström.

En bit in på andra halvlek öka-
(ie l"loby tilI 2-0, då Arne Wes-
terling nickade in en hörna per-
fekt lagd av vy. Ulf Gegerfeldt. I
28 min. slog hh. Ulf Lundin in 3-0
på en straff som kanske var något
för håft dömd. Ett par minuter
därf)å reducerade Slutarp tiil 3-1
genom ett långskott från hi. Kurt
Karl6n och fick kort rlärpå å--2
då vy. Rolf Karl6n efter ett ge-
nombrott sköt in ett praktskott
omedelbart under överliggaren.

Utjämningen hängde faktiskt i
Iuften. men så boxade en Slutarps-
försvarare alldeles onödigt till bol-
len och den följande frisparken
lacle hh. Ulf Lundin perfekt till



Försäljning
av pensior*irernas hobbyarbeten
lördagen den 28 aPril På Frö-
kindsgården, KinnarP. Kaffe-
servering.

Allmänheten hälsas välkom-
men.

Kyrkostärnmor i Kinnevetl
Ärets första ordinarie kYr}<o'

stämmor har hållits i Kinneved
och Vårkumla.

Vid pastoratsstämman med Kin'
nevecls nya pastorat förelåg revi-
sionsberättelser för räkenskaper
och förvaltning för år 1961 för På-
väl Kinneveds gamla pastorat som
Börstigs forna pastorat. På revi-
sorernas förslag beviljades full och
tacksam ansvarsfrihet för den tid
revisionen omfattar, åt såväl Pas-
toratskyrkoråden som deras kas-
såförvaltare. Ett särskilt varmt
tack till folkskolläraren Äxel Nils-
son, Kinnarp, vilken skött Pasto-
ratets samtliga kassor under en
lå.ng föIjd av år, ett Par av dem i
40 år, fogades till protoko[et,
I På förfrågan från stiftsnämn-
lden medgav stämman fri mark-
I upplåteise för en elektrisk led-

I ning, som var framdragen över
lb].a. Prästebolet i Kinneved, och
I för vilken koncessionen utgår den

| 30 sept. 1962.

I vio tryrt<ostämnran med Kinne-
I veds församling beviljades kassG
lren, före kyrkvärden Nils Jo-
I hansson, och kyrkorådet i dess

I helhet full och tacksam ansvars-

I 
frihet för förvaltningen under år

11961. Vid stämman föredrogs läns-

I 
styrelsens nekande svar på ärcn-

I 
dets nuvarande ståndpunkt på

I kyrkostämmans framställning om
latt vägvisare >Kinneveds kyrka>>

I skulle uppsättas vid korsningen i
lxinneveds samhälle på numera
lriksväg 46. I enlighet med den nya
I församlingsstyrelselagens bestäm-
lmelser beslutade stämman på

lkyrkorådets förslag att den fr.o.m.
I stundande årsskifte nya kyrkofull-
lmäktigeinstitutionen skall ha 20

lledamöter.
I Vårkumla församling beviljade
llikaledes på sin stämma full och
I tacksam ansvarsfrihet . för det

I Så.gna årets förvaltning åt kyrko-
I rådet och kassaförvaltaren, herr
lKarl Erik Eriksson. Å1 kyrkvår-
I 
darna uppdrogs att låta sakkun-

lnig person under sommarens lopp

I 
tattra på rappningen på kyrkans

I exteriör. Heliga Trefaldighets dag,

lden 17 juni, kommer högmässa,

I som annars skulle bortfallit till
I rO6a av pastoratsförändringen, att
'med kyrkofondsmedel håIlas av
kantor Erland Larsson, Äsarp.

solq- 62.
Ombutl vid stiftsungdomsting -

Till ombud för Kinneveds Pasto-
rat vid stiftsungdomstinget i Bor-
ås den 1-3 juni har utsetts Jan-
Erik Gustafsson, Glaskulla, Vår-

lkumla, och Sigbritt Abrahamsson,
Ekersgårdet, Brismene, med Len-

I naqt Gustafson, Vintorp, Börstig,
I och Margareta Johansson, Granet,I uurr rYr@lEarsld uvualeDv!

I Kinnarp. som ersättare-
I

I ---=

I oeriepromlären som åger
rum I måJ på Tångavallen mö-
ter hemmalaget Triidets IF ! en
uppgörelse som har derbykarak-
tår och ilärför är ganska, oviss.
För hemmalåget har det inte

klaffat helt i de eista matcherna
och den sista resulterade också i
förlust mot Floby. Man har väl

Derby i Slutarp
Trädet på besök

Kinnorp giorde böst ifrån sig.
Traktens bästa div. V-insats kom från Kinnarp, som i åin lördags-

match enkelt klarade av Tidan med 4-O. Gösta Andersson och Kjell
Johansson såg till så att Tidanmålvakten fick jobba.

Näst bäst gick det för F'AIK, som fick en poäng i mötet med
Våmb på bortaplan. Gästerna hade två gånger försprång i mål-
protokollet, men lyckades inte håUa undan för Skövdepojkarnas at-
tacker. 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 den resterande div. V-
matchen - den mellan Trädet och'Slutarp. Duellen om premiär-
poängen spelas på Tångavallen. 7CI1t4-62-

Våra jahor i N ylon-mocke
är nu JÄ{ITEPOPULÄRA. Vårt pris för
herr o. dam kr. 62:- (riktpris kr. g9:-)
finns även i barnstorl. SOMMARJACKOR
i Nylon-mocka herr eller dam kr. 4g:-.
TERYLENEBYXOR i herr kr. 49:-. Fin-
nes även i barnstorl. SPORTTRöJOR -DAMKOffiOR - JUMPRAR m. m. lånet
iångt-fndör rikipriset.

A/B NONDISKA INI}USTRILAGRET
Res ut till

Rossbackens skoh, Kinr|4fp-feL TCI-e-I: U5.
Det lönar sig ! Vi har öppet lördag till ki. 16

dock en viss anledning tro på bätt- j

re takter när det gäller serie- j

poäng. Konditionen tycks det inte 
I

vara någof, fel på och det bör väl Ii första hand utgöra en god till- j

gång. Det giistande laget har 
Igjort en del goda träningJsmatcher, 
Imen några jämförelser utöver 
I

detta kan inte göras når det gäl- 
I

ler första seriematchen. Nämnas I

bör att motsvarande match förr
två år sedån slutåde meri scger I

för Slutarp med siffrorna 2--1, 
I

Domare blir Karl-Erik Nilsson. ISkövde. Nlq-n, 
i

-'

Kinnarp vann
4 mål i Tidan

Kinnarp tog två preneiårpo-
äng I lördagens bortårnå,tch
mot Tida,n. Gösta.A.ndersson och
Kjell .Iohansson hctte duon som
svarade för de fyra rnålen i en
m.atch dår Kinnarp höll spelet
väl uppe .i rnotvinden 

- 
1-0 i

halvlek och sedan i åndra pric-
ka.de in tre bollar baXiorn Tidan-
målvakten. Bl. a. slog Gösta A.
en hörna direkt i rnål.

Ove Fundin, Kaparna,,
vann söndagen.s VM-kval i Målilia
efter hård strid med Dackarnå"s
Rune Sörmander. Tävlingen av-
gjordes i fernte he-atet, Oa Oe la-
da mötte inbördes. Fundin vann
med en cykellängd.

Fundin samlade ihop 15 poäng,
Rune Sörmander 14, Lel Larsson
Monarkerna, 12, Per Tage Svens-
son, Dackarna, oeh Kurt Eldh, l

Vargarna båda 11, Evert Anders-
son, Dackarna 10, Bengt Branne-
fors, Kaparna, 9, Göte Nordin, Ka- 

]

parna, ooh Joel Jansson, Vargar-
na 8 var. (TT). 3c4q -bZ .

Vårhögtid i Slutarps missionshus.
I söndags kväll höll Slutarps

missionsförsamling och Junior-
föreningen gemensam vårhögtid"
Ågarps missionsförsamlings sån-
gare och ungdomar medverkade
med sång. musik och vittnesbörd,
Sedan sången >Jublen i rättfär-
diga> sjungits under sångarnas
ledninE. läste Folke Pettersson bi-
belord, varefter -gitarrgruppen
sjöng och pastor Yngve Johans-
son talade. Så följde ytterligare
sång av sångarna, Efter kaffeser-
veringen sjöng sångårna ytterli-
gare, och vittnesbörd avlades av
Lars I'redriksson och Lewi
Evaldsson.

fre flickor och en julgran 
- nej

)et är Britt tr'xanssoil, Kinnarp,
:h Ing-Maria Pettersson, Göteve.

(Oaa"*.t\s"n)

förlåt, en sommarbjörk var det. 
I

Ulla-Britt Lindqvist, F'alköping, 
I

som >>klär>>. ?tS -Q, i

Ären.den: Enl. stadgarnd fö-
rekommer.

Nästa söndagsförmiddag hålles
gudstjänst med nattvardsfirande.

v/s-n.

Styrelsen.

i- ' - . 
-rlFotboll i ._ 

ordinarie
rångavarren, sr,uiinr. i årssammanträde

tisdagen den 1 maj kl. 15.00 jj håtles. med Slutarps Ekonom.

serieprerniar ain. v il;rffä,'lå.åä,:i:-å1;åå':'i;,1
TEÄDETS IF_SLUTAR'S IF I dagen den 27 april 1962 tt. rO.



Kavtrdn och målstolpar räddade slutarp
Derbydrabbning med Trädet slutade 0-0
Tr'ädets fofbollselva hade ingen turnme metl fm Fortflna då la,get på tisdagen besökt€ Tånga_yallen för derb'-spel mo6 Sluta,rp, När tlomaren I{.-8. Nilsson, Sf.ärrd., blåste å-la 

"ppfrå"'froau-irrg-et av de båda lngen lyckats peta bollen övcr n'rållinjen. Alttså e-tt 0-b-resultat. vilket inte alls
återsFeglar va.d scm tilldrog sig på bana,n, Trädet borile vunnit uppgörelseu klart om man ser tillde rnålchanser la€iet skaptrde' Men den lilla runda tåilerkutan spelade Trärletaktörerna alltför
tttåtnga spratf. Den ville helt enkelt inte pa,ssera förbi Slutarps-r,åktaren östen Kari6n, vilken metltl|f och skickiighet reiltle upp de mest brydsa,mrna situationer. s om sa.gt Trä<let borde vunnit och
borde tagit ledningen efter 5 minuters spel, då ett kalastillfälle strmpades meil stolpskott. Även i
{ortsättnilgen åv den första hahrleken dominerade Trädet händelserna på planen, men Slutarpsför_
sr,:rret kårnpade företlömligt. När knappa t5 rminuter g;å,tt av speltiden agerade frrg"rlr^" Luidnh.l,

FOTBOLL
å Kinnemo, Kinnarp,

sönclagen den 6 maj kl. 14.00.

Norra Västgötaserien

ULvÄKxrBS IF
KINNABPS IF

r.ördagen den 5 maj kl. 16.00
backspelare i Slufarp, räddande ängel, tlå han sporhade bolt trollen blott någon centimeter frårr"r!åurr ue 'ö' Dl'ui.Lö{rtl l.}orr D{)llen DtotE nago|r cenfinreter fråIr 

I neffns B_KINNAEPS B 
I

tlert ntagiska lilr'ien' 
, .r^+r -- ^-,,r?r!I:r22:,

l]å"l"T ii:';,nåii}n!iå i:*"rui: 3:t":L*"äå:ä åX?.,åål*åli"Tå; I i :: ::: T**11-: -1,1i kan skatta 
"r.s 1v"5rrs' -"t1 

å. xi--""93"

Lars-Åhe Ström, Trä.detelcgan- clet! ,En prakiprojektil. som, rixl - - ---=-."---- '- II
lelt fiamför alla ancjra, s.'r'vct'åcles rlen i första ha.lvleks sllltminuter, 

I

ji*ii#nälä{å:ililfHfT# r3#{{hltåfir'3;'"å}ru#i,stutarp sesrcde med s - 0 
I

ili"ir*"iffiffiä,,*l$ 
i 
1-. *r:*iä1ir'?t:,,,* i I I::J-,.T-* :,";gl"#"L*"ii:" 

1

i]å"jf ii:';,nåi$n!iå i:*"rui: å:T':i*"äå:ä åX?:åä,åff"'iä i I ": ::j las11as, 
vuka kan skatta sis lvckusa att de kom unqan

iretcn av Sten Josefsson i Trädet- det' mesta spelet i denna, c1er.r'y- | | så billig$. Ett samtal som F'1f-sport ha'ft med Lennart Karl6n,
må.let. IVågon fa-rlig närhet var det match. Forwardskedians >skapa- I I ortlf. i SIF och åsyna vittne titl dra,bbning'en, ger vid handen att
rloclr aidrig tal om, för'tän i å5 re>> var Lars-Äke Ström - nlt I I siffran var i underkant.
mjn. då ett Flasse Ändersson- ämne till en stor center. Hnn harle I i

iretcn av Sten Josefsson i Trädet- det mesta .pår.f i a"""o .iu*iy- | j så billig$. Ett samtal som F1f-sport ha,ft med Lennart Karl6n,

inlägg harnnacle hos Kurt l{arl€n" en fot ellev ett huvud med i näs- j i >Vi hade greppet om matchen I två av de tre godkända målen i
Denne behandlades dock i skott- tan varje Trädetsituation. Så där i rpraktiskt taget hela tiden och vårt I matchen. Vi hade ytterligare tre
ög'onblicket lite viil ]rrysht av Tr'ä- helt vår det vä.I inte med övriga I försvar var aldrig hotat. Trots I bollar i nät, vilka dock bortdöm-
rletför'-sr":'r'et, någo+. som eljest ut- kedjegrabbar, även om ingen av I cietta inskränkte sig siffran t förs- | des för offside, som i två fail var
märkte clornai:en Nilsson öj ,rpp- de resterande flrra på något sätt j ta halvleken till 1-0, men det lsynneriigen dlskutabla. Kurt Kar-
fattade:. gjorc]e bort sig. I blev något bättre takter i andra I l6n blev matchens enda, måIskytt

Försvaret hÄr seriens lrästa ( ? ) | perio{enl. TVå nya mannar var det J ;;; 
";;;;ä;-f;;-.tt' 

äkta >hat-
llackar - Stig Martinsson och I i kedjan och det var Åke Karl€n |tric>. Fågelås har deklinerat be-H.ielfff i kfaftig Salnfitå,n_ lläuhar- -: D:,8 rYrdr LrlrsDurr uurr I r ncqJau uutr us! vdl- AÄE 

^4r-rE-rl I lr-ru>. 5 a6Elas Iltil uEÄrlrlgltl,f,, oE-

stöf ins '' 
P.:ls! D*19"1'! ;::l l1i,lö_::'_t:.i I :::.:I*d:1öq:1*J',: 1lry l"ti l!#ligt.och. f{1 säl<e.1lic'en 

-1å-rtIln kollision i 40 min'ten n.r"1- Slutarpsyttrarna Hasse Andersson I Karldn på den andra kanten. r'len 
I att hävda sig även i denna serie.>

lan sl'tar:ps str;re Hielin ;;h';; i:h 11ryry.J?*TPY"*::*3:l' senåre svarade för inläggen tilll Geson'
avTr'ädetånfa.11arna'r"|åa.'.-Åä]t'."å:.'i..1j'str.idmec]dcnnaducl.,
t'rs'n\1fcfÄrd fÄr T{iotrn ..;; ;"; I I halvbackstrion spelade Leif 

Il;rsirrittsfärd för. Hjclrn. som med I rrärvudc,*""'ln,i"'.lf'Cnil" 
i Å . ^_ r.__!.spr'ucken läpp lämnarle nrenän. , Bergmån. (

När 1b minuter,återstod avårarrrr- iNoroqvist rusnr. och säkert, 
.ä,ven I Ätef tVå på pOäng föf Kinnafp

ningen var Sture g.ter äa-nfäls i om No|dqvi-"t for"rvrade sig alltfiir 
I

sonihögervttermed*.lii"li:i:; S,"J,T:,i"ll*atillspe'tsadeanrarls-i Segermål två minuter före slutsoll pia.('råd på Hjelms ordinarie .--r ..r.;ir^., Inurr rJ_,or.crdlr pd trr.zjlrrD uru'rdr1c 
Försvarsspel med skärpa I .,, _ilälvbacksplat*. .*^. !.örsvaret var: Slutarps .vapen I Kinna.rp tog ein andra ilubbelpoängare i serien, genom aft Iroil-i""'iråj"r.t slöt r.ned en _ Försvåret var: slutarps .vapen

\'.^^!'id+ rÄr'6D^\\ 4^n. Ä^^1? arrr denna clelnrlcrrabbning med måJ-Nor.clqvist-rökare>. som ä:il t;ii 'l"T? 1"-1lI91i:1,1':$-T:1 5::- | i *'i"-u'*:1" match på Kinnemo l'osesrå såstande ulvåker medlruruLJvlDL-ru^ 
ät.tää ivrrkten o1t9!n Karl6n i primå.-qla'g i uililamåletr av tre, trots att gästernas lå,g innehöll två spela.re medgläclie för östen Karldn r

slutårpsspelare g'ic]( vid siclan är, I 11nt ,--",u-er-tar-jag-rop> 
hördes 

J,nirret r\4då om*r'1n;";i;-t";; : o:-'g1i i |;:i::fj}3:ui.::***-Tlll,"Tllll-T^:itlT::"':"i:. ::'
diriq.erade han sina manna,r på l' i vänstorbacken Kurt. Den förstnämnde gjordo doek vad på ho-
r,ätf sått, 66 f,.rzen lite väl skrä- | i nom ankom att förhindra nätprassel, men överfistades två minu-

Målstoiparna räctdale I ;;; ;^;;;
| ^r'5' 

rv'*"!^r'**"i-"': I nirt ibland. I ter förerslutsignalen av hemmalagets vi. Gösta And,ersson.trIålstolparna räddacle Slutarp I 
-Eo.f.u,,n" 

T,undaht oeh *A.rnris" I l

Han drämde tiil allt vad han för- | att hern är en av distriktets ailra
mådde. Följdeo blev... Ja, just I irästa just nu.

Båsse

även i ancrra halvrek då.det inte-lpu11""lson-hötr rent med beskedi i ..I"l"lrl1*.r-tl "gc.g1::.yT-1 1,";-r""#:?*:Tlir,|å"ffiifff::dande Trädetskottet .r'rjiT,._::r l *"1 ått extra-plus för den_ftirst- | rättvist i förhålandjav trästoiparna och "t ti.liT:li | ;il"d-; lrar',,r,ä"r,.r''.äs. sper lgt I ipke-dde ute på pranen illrl"ftö Itfäå"1iil.filX- ;*"t, ef ":; I
När 10 minuter spelats vltle I paäes av Per-tIno Gustafsson, s"- 

| ln?9" i första i.,it.,rt"t 
"r, 

en boil. i läi";r '.;äon starkt spel. Kedjan 
1islutarpsspelar'nahastraff ochinte]visserligenhadeTr'ädetssvår'fång-ljnat, som.den i_övrigt utmårk3iilJ"?'ra::tunrrrrt"hettispetetocl

ute.n ärsäk. Träoetstop-pe;;-'öii;l aae--stiöm att tå hand om' men 
I looår""" inte observ-erade_-:.?: joverorev bordrivningarna i ae av-rlsäll stoppade totrurr o"fääåä oli"l I a"aa gjorde ett vederhäftigt in- I spelet var en snabb 

,upp^drå-gllå let ranae ögonblicken. Skottviltige Ivid hanäön till hjätp. l"s'å; tigiiÅr I trvck. -Bta" betlrg ger vi också till I 
ipä v.a"nstel 

"11t"" q':Traqe_: jned I btisra Andersson och Bo r.ro..o' Ikom ocir bäst vår-ior"ii.u-;å:AälduonLeif FilipssonochMatsAn-llätt r'art:5ojt..?" .cos! a-14.g1,9- lfä;;"ä"gens bästa betys, me-lsäkerligen handpåiäggninge; il ders"ott. Den sistnämnde fick rYc- i lson, varvid bollen tog i nåtställ--l :i:^ ':..Yå,:
cietta räge 'ar orriviriij 'i tl i" 9oyr.e.rsätta19,I9.I-.Tl:tT^;l l"i"s"" d;;-;ei"tåi ää".iä19:.1.J1-h]|.131t ctite Anderssoni;

under crenna den a'd?a perioden i i&sta tratvtekens slutminuter och I i ;ä;;;;t;;'ä;;rö"';äfiä; lj 
uetvatigt trättre. 

I

växte Sltrtrrpslaget ri*i"-"r.;"{ spelade sedån hela andra halvlekll""n äå.rrt'il;ö.;";.;;;;"-ilil-ä;ill ouo" Per-Erik Johansson ochl
loch kämpadå *"u,1 

"rt 
-tenl.oo,'i cn dominelande halvbäcksroll' i lfartiga grannskäpet av ett fulf-ll ove-fryd6n utgjorde det störstal

I stärpa i oiiu "lt*iio.åi'. cÄr, ,i- | - som helhet ett gott albete 
"-" 1 ltntig; gä"sLförst'ar. li rtot"itÅ" ulvåk"ers kedja liksom Il;; i)'å;;i;;;;;.;;";;;;;;rh öå]"t i srutarps rörsvar, men ett.r:,etv-d-ll iäi.tn rng'ick'-emeuertid metrl'v.-åtjs 

""tk 
och rörsvaret top-l

1 
r.åi1'arigt jå*;;;;;; r-r*,rÄ'tiri ä"r, i tigt sä*ro av kedjan. där det r9'- 

].tau"ingen o1o-ccrr ;;t ";; Ji;; j på;";- åv mårvakten Rune seger I

irneä en stunas initiativ, åå"i;i.l"t: I visso lär hli en och annan omplr- laei "ttiiinnt"p l,"it i:i". no*o. I ä;; !i.t"na. tränaren Halse 
i

Iraget sacr<aci;;;;;i;å.''- i :.""lllg, när: ctel beger sig nästa ilpu.,Xl;t;ä-"tffi;eistrax rörelparm, virken spela<te hh. "1.

j ,r'," rirr'de Norrrqr.irr? I 
sänc 

Dra dornarinsars i":ffiX"rt';:lioden var inte mer * I ""?::*tTn 
Karl-Erik Nilsson I

I Dor:k: Den bästa målcha,nsqp l i publiken uppsick titl cirka 200 i i 
45 lel..y-ngg" sammar ,iål:'aäiltää i llqtg:-l.de matchen i sin hanc l

I kom från Trädethåll. när 1 minut ii personer, som huttrade och små- I l1---O till Kinnarp och det var Gös- I :.*t,1u.oYttlig 
pondus o"rt t"" aeå {.

at.""i"ä.^elir".";"'jå"r":ot"o'sl;,t- ljiros i di attt annat än varma vår- ] lta ntto""t.on soir.na."de för bra- I ett rint betyg' I

;;:;;;;;;'"N";;;;=;';å;;;.""i-il"aÅ"t --'-" itvaden.clädjenbrevinterånsvåriei Geson' (aterstod. Blivanc'lo Jönköping Sitd- ii frös i i
ra-grahhon Noi'rlqtist bcfann sigl, vädret.
helt plötsligt ståencle öga mot öga ]j Rask
med östeir Karl6n i Slutarpsmå,tet. ll Skövde

*""'""::' ""t:-"1"
ra-grahhon Noi'rlqtist böfann si;1 j]v5tlret. I lvaden. Glädjen blev inte långvarig 

I

hel|plötsIigtståe;deöeamotasä'l1Raskfä1't1uppåtbörc1etbiiförj|rörminutensenarevarställningen|_
med östeh Karlon i Stufarpsmåtet. ll Skövdedomaren K.-E). Nilsson, I l1-1 då gästernas cf. Ove Fryd6n 

I

Vacl gör man i en såtian situa- !j som vi nu vid flera tillfällen getts ' I avslutade ett snabbt anfall. Vinst- 
|

tion? En lugn och beräknande p6- lf tillfä"lle att rosa för föredömliea.. lmålet kom som ovan nämnts nå';
tör slår bolien enkelt över mållin- l1 *.;,:rr,tfinsatser'. Hans tisdagsinsats i i gon minut före slutsignalen ochtör slår bollen enkelt över mållin- l' *-:,,,,,.rinsatser'. Hans tisdagsinsats I i gon minut före slutsignalen och
jen, men inte Trädet-Nordqvist. I - l.tg"t unrlantag, vilket'bevisar I 

sattg stopp för gästernas even-
Han clrämde tiil allt vad han för- i att hair är en av äistriktets ailra I tuella funderingar på delad pott.



Kongornissionär tresöker Kinnarp.
Vårfesten i Kinnarps missions-

hus ip\ed.des rrlqd mwik,4"v. Göte..ye

E!'S:s hornmusikkår under led-
ning av herr Gunnar Götlind, Gök-
hem. Under festens gång utförde
musikkåren flera uPPskattade
musikstycken.

Pastor Älgot Karlsson Predika-
de om >Syndabekännelse, trosbe-
kännelse och hoppets bekännelse>>.
Brismeneflickorna Christina och'
Britt-Marie sjöng flera vackra
sånger till eget gitarrackompanje-
mang.

I festens senare skede ställde en
grupp UV-are upp till tävlan i
>Tänk-och-lär>-frågor, Musikkå-
rens ledare läste som avslutning
bibelordet >>Älsken icke världen, ej
heller vad som är i världen> och
vittnade i anslutning därtill.

Svenska Missionsförb:s kongo-
missionär Gunnar Jonsson berät-
tar på måndag kväll bm missio-
nen i Kongo. Eventuellt kommer
några färgbilder att belysa en del
avsnitt av missionens arbete,

] Irrökintts lionrnr*rrlir*,tri nv flp,
r silKli' *reh SLL: 8(S-eZ-
thår' hirliit iit'sn iito i liTO'iokalen,
Kinnar}r. I({,n;lirunlilOl;.ieni ortl('i

lHjldin$ Våring 3:rv i santbnrlcl,
int*tl r.ä,iir.ornsllrälsningen fn l($r'f,
lriterirlic]{ l}å g'iingnå. {.i{l å1'åJ1 sc-
I d:rn rjrrt t'ir.tva.r'ilnrie litfiirnt.t:tjnrlei-
i ilinl:.r.tlii li11}iofi r st.,

' 
f"ili sitrr:ls€i l'itr innel,*llinde ii,f

i laiik:s: orrii, FIilding VåriilE.
.I{inner'yr, r-. rirrif. Il:iniir Äuders-
lson, i.tttt.u:1, sr.:ky, Belt:il i3rohrrg,
ifliilst.ig, r,. $elit'- $vtu r\.rrder'*r*n,
:l)lirr)t(.rir,. 

l.:;, i.:rlr ar.'t rrj !Alll\it-
; lör Sil.r'a t ri Äntlerssrtn, Vrirlitttn-

Riii,n{-lä$$rnäil Bengt
lralktipini.l, r'ecJogjorrle

ispänl intreiisr., åirörl.,
lrinFl tijf{rd}'dg tajr en
väi li.kspclili.siia" srrnr
p0litisliri i:fiig{}i .

:3ö1j *.'i$o11,

i ett rireci
övei' tirn*i-
hel del rsa-

kornnrunlrl-

oa;-.""13Q
blcnd siiscr

da Dt&*.odC' clspi*n cd ap 6w.
Vi b. ltrag Er ny. dr6nrpis ongladct

-

Bengt Juliusson, Kinnarp.

Tel. 200.

Kinneveds Sl U-o v del n ing
har firot 30-drs iubileum

Kommunalkamrer Hilding Våring t. h. gratulerar å kommunkret-
sens vägrrar. tSb-OZ.

, Kilneveds SLU-avd. firade i
söndag's sitt 3O-årsjubileum i för-
eningslokalen, Slutarp. Hälsnings-
talet hölls av avdebeilgen-s ordf.
Berndt Bertilsson, varvid han sär-
skilt v?inde sig ti11 de närvarande
pionjärerna inom rörelsen. Hög-
tidstalet höl]s av ordf. i Skara-
borgs SlU-distrikt Rolf Magnus-
son, Ämnehärad, som klarläggan-
de och lättfattligt redogjorde för
de uppgifter Slu-rörelsen ser
som sina i dagens sa,mhälle,

Bengt Nilsson, Slutarp, gav en
kort historik över förenin€fens
verksamhet under de Elångna åren.

Efter kaffepaus höIl rilgdag^c-
man Gunnar Larsson, viilien var
en av initiatjvtagarna tiil för-

1 Ändersson, Kinnarp, och från Frö-
! kinds kornanunkrets genom kret-
I se.ns ordf. Hilding Våring. SIutIi-
I gen framförde f. riksdagsledamo-

I ten Gustav Hallagård sina lYck-
| önskningar.
I Pro,grammet upptog i övrigt
j sång av välsjungande Kinnarps-
flickorna MarpJareta och Gun-
Britt Johansson samt musik av
Åke Thörn och Stig Johansson,
Kinnarp.

Den lyckade tillställningen av-
slutades av ordf. samt unisont Du
gamla, du friå.

---I Frö!:ind I

L - -- - .-o(i+z' I

F-aststäilt reglemonte
,,, På. :framställ4ing'r 3v .rkomrhu-
natfullmäktige- i !'rökinds Eom-
mun har länsstyrelsen fastställt
ett av fullmäktige anta"get >>Reg-

lemente för kommunalnämnden i
F rökinds kommun>>.

Elnligt reglernentet skall med
komm.unalnämndens medelsför-
valtninE vara sa.mnanförd me'
delsförrTaltning. som tillkommer
andra komrnunens nämnder. Kom-
munens medelsförvaltning skail
hardhavas i den ordning kommu-
nalfullmäktige beslutar.

Frökind
Allmän BRANDSYN kommer

att förrättas inom Frökinds
kornmun uncler tiden 10 maj-
15 juni. Fastighetsägare uppma-
nas tillse att, enl. 19 S i brand-
orclningen föreskri'ma brand

I och livräddningsreclskap, finnes

i tatt tiUgangfiga och äro i full-
I sott st<ict<.
I

i Brandchefen.
I-

En Kinnarpsbo dömdes till ztj
x 5 för att han ned sin bil bak-
ifrån kört på en annan bilist på
S:t Olofsgatan, när denne marke.
rade filkörning för högersväng
och Kinnarpsbon skulle företaga
en omkörning till vänster. -sls'bZ'

FröEcind
Inskrivning av nybörjare äger
rum tisd.agen den 15 maj enligt
följande orclning.

Skolesp. kl. 11.30.

Luttra kl. 12.15..

Brisnnene kl. 13.

Börstig kl. 13.30.

Inskrivningspliktiga äro barn
födda år 1955 eiler tidigare.

Rektor.

eningens tillkomst, utt *"iär#å" ] lDAnfC+lt:...r ,;:,7
vari han berörde SlU-rörelsens
utveckling och insatser under den 1 Res rft till ROSSBA
tid rörel.Seft'Yerka*,;, " .".1,1'.,

Blommor och lyckönskningar
till jubilaren framlördes dessutom
från Falbygdens SlU:-l<rets ge-
nom Bengt Lennartsson, Luttra,
från Kinneveds SLKF -avd. genom
fru Ulla Karlsson, Slutarp, från
Kinneveds Cp-avd. genom Ärvid

maj kl. 9-16. 200 st. SOMMABKL{NNINGAB nu inhomna. Ut-
såiljes titrI 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 oeh Dralon. Sornmarens nyheter säljes långt, Iångt un-
der riktpriset. Tag även herrarna med.. Vi har rikligt med fritids-
klåder, jackor, herr o. dam, jeans, terylenebyxor, skjortpullovrar
i crepenylon, ffi. fr.

A/B NORDISKA INDUSTRILAGEEf, Kinnarp, tel. 50 eller 245'

-S-illlälEeå
cKEr{s sxola;'tt11tm$ditr, röta"gu; äen rz



IilNNARP B_R,APID B 2-2
Det lyckades inte riktigt för

Kinnarps unga B-lag i lördags.
Gästerna, som var Rapids reserv-
lag, får emellertid kåinna sig
smickrade av resultatet, då hem-
måIaget hade rnånga skott i trä-
virket och åtminstone ett s.k. gi-
vet mål på sitt pluskonto. Det blev
emellertid Rapid, som tog ledning-
en genom Bondeson efter hörna i
mitten av första halvleken.

I andra halvlekens femte mlnut
kvitterade lråkån Karlstedt. Bol-
len tuschade en motspelare oeh
gick i måI.

2-1 till Rapid kom inte långt
efteråt då Rapidkedjan plötsligt
lämnades alltför ostörd. 2-2 kom
genom Håkan Karlstedt ungefär
10 min. före slutsignalen, Trots
hård press mot Rapidmålet stod
sig resultatet matchen ut.

I Kinnarp märktes Bengt Än-
dersson oeh Karl-Gustav Ahl bland
försvarsspelarna och tiomålsskyt-
ten Håkan Karlstedt och Rune
Arvidsson i ked.jan. En trevlig

Kinneveds kyrka
I morgon, Reformationsdagen,

sjunger kyrkokören vid högmäs-
san i Kinneveds kyrka, som är
kl. l-0, koralintroitus och som
hymn efter trosbekännelsen >En
dyr klenod> av lfans Leo Ha.ss-
ler. Predikan håttes både i Kinne-
rred och i Vårkumia av prosten
Herder Block, Skene. t4t42.
Kinneveala Röda Kors-krets

klädinsarnling
för Algeriet gav ett fint resultat:
Sammanlagt insamlades 4?0 ke,
kläder.

Skolmatsedeln
14-19 maj L962

Må.ndag: fattiga riddare, äppel-
mos

Tisdåg: varm korv, potatismos,
senap, gurka

KOI}!MUND{öTENA

Vid sammanträdet i Falköping
framkom att Stenstorp i bl.a,
skolfrågor har ett bra sarnarbete
med !'alköping medan mån i vis-
sa andra frågor hellre vill orien-
tera sig åt Skövde.

Vartofta, Frökiad och Vilske
har klar Falköpingsorientering.

Dimbo föredrar Tidahoim.
Från Gudhems sida anfördes att

Bjärka-delen söker sig tilt Skara,

Länsstyrelsen höll på {redagen kommunmöte i Habo och F'at-
köping. I ftrabo mecl reprosentanter för Habo, ilIullsjö, Fågelås
och Vartofta komr:nuner och i Falköping med ombuden för Fal-
tröpings stad sa,mt Vilshe, Gudhems, Steirstorps, Vairtofta,, Frö-
kinds och Dimbo komrnuner,

lzlybz.
Vilske

förslag framstäIldes icke någon
erinran från övriga kommuner.

På torsdagen hölls sarnmanträ-
de i Skövde med representanter
för Skövde stad samt Binnebergs,
Timmersdala, Värsås, Skultorps,
Stenstorps, Valle och Tidans kom-
muner. Senare samma dag hölls
sammanträde i Skara med Skara
stacl, Ardala, Valle, Gudhems och
Kvänums kommuner.

Vartofta, Frökind och
klart orienterade åt Falköping

Onsda€f: kött- och grönsaks-
soppa, ostsmörgås, apelsin

Torsdag: kålpudding, potatis,I spelare är också Bengt Georgsson.
I Rapid hade sin bäste i Henrik Jo-
I h;;;;";. --,"-".:--- '

I rutt-tc. Kjen

I(inneueds [a$lorat
Komministerval äger rum

söndagen den 20 maj 1962 i
Börstigs kyrka för röstberätti-
gade inom Börstigs och Brisme-
ne församlingdr och i Kinne-
veds ky'r'ka för röstberättigade
inom Kinneveds och Vårkumla
församlingar. I båda kyrkorna
börjar valförrättningen omedel-
bart efter slutad högmässa, vil-
ken börjar kl. 10.00, och pågår
til k]. 14,00.

lingon
Fredag: fisk, potatis
Lördag: kalvsylta, potatis, röd-

betor

Fotboll
på Kinnemo, Kinnarp,

sönilagen den 13/5 kl. 14.00.

Norra västgötaserien

Tidaholm.
I Tidaholm var närvarande re-

presentanter för Tidaholm, Hö-
kensås, Dimtro och tr'röjered. Man
fann det naturligt att ett samar-
betsorhråde borde omfatta Tida-
holri, I{ökensås och Dimbo. Från
Fröjered framfördes, att Fröje- I

reds församling är orienterad mot
Tidaholm och därför bör an,slutas
till Tidaholmsblocket. Mot detta

Kinna.rp A: L, Vesterberg, E.
.lohansson, K. Johansson, Ä. Tors-
-tenson, B. Johanson, G. Grahn, B.
fvarsson, E. Martinson. G. Antier-
son, G. Änderson, T. torstenson.
lvlatch på Kinnemo söndag kl. 14
rnot 3'åge1ås.

F'ÅGELÄS IF_KINNARPS IF

tinnarps lt
håller möte på Nya pensionatet,
tisdagen den 15/5 kl. 20.

Ärende: Planfrågan.

Medlemmar, såväl friidrotta-
re som fotbollsspelare, möt upp
mangrant.

Styrolsen.

Pastorsämbetot.

KINNEVEDS SLU.AVDELNINGS

30-årsiubileum
firas i Föreningslokalen, Slutarp, söndagen den 6 maj kl. 19.30.

Ilistorik och föredrag. Kaffeservering. Teater, sång, musik
och dans.

SI,U, Cp och SLKF inbjudes. Alla hjärtligt välkomna!

Nolla för Slutaril iitot Våmb
Röstsedlar finnas tillgängliga

i resp. kyrkors vapenhus. tr'ull-
maktskrlanketter (för äkta ma-
kar) finnas i morgon söndag
att hämta i kyrkornas vapenhus
och under kommande vecka å
pastorsexpeditionerna samt i
affärerna i pastoratet.

Offsidetaktik från båda håll
EgentJigen var det en ganska underlig match mellau Våmb och

Slutarp på Skövile ltlrotteplats på söndagsmiddagen. Bågge lagen
spelado me,il osedvanligt högt uppdragla försvar och tiilänpade
allt6å er extrem offsidetaktikr vilket gjordo att spela,rna, eåi,llan
anvånde mer åiu 20 meter på va,rdera qidan om mitflinjen för sitt
epel. Våmb vann matchen med B-1 och rlet berodele på a.tt man
tog vara på målchanserne bäst, aflnarc hade Sluta.rp också stund,
ta,lg ett gott grepp om spelet och bortle gjort flera måL

Fritt inträde. Styrelsen.

Direkt roligt för publiken -.omkring 100 personer 
- är det ju

inte med ett övermåttan taktiskt
offsidespel, och spelet var därför
kanske inte särskitt uppskattat.
Slutarp hade avgJort det mesta
spelet i mittfältet, medan Våmb-
arna lyckades båist framför må!.
Båda lagen sumpade emellertid
åtskilliga chanser, särskilt i första
haJvleken. Ilemmalagets vinst får
dä$ör sågas våra någorlunda
rättvis.

Sluterp har en skicklig målvakt
i östen Karlsson, som gärna vill
dominera sin del av planen. Offen-
slve oeh outtröttlige ytterhalvbac-
ken Mats Ändersson var försva-
rete bäste spelare, medan kedjans
farligaste vapen var de båda in-
rarna Ingemar Ung oeh llasse Än-
dersson eamt yttern Rolf Karl6n.
I"aget som helhet kämpade friskt

hansson var de bästa i anfallet.
medan försvarets bästa var slit-
varg'en Ove Stohm och säkre cen-
terbacken Stig-Äke Alm. Även
mv. Sture Frisk skötte sig bra.

I första halvleken bord-e det ha
blivit flera mål iin det enda som
Slutarp kunde göra efter 44 minu-
tre och 45 sekunders spel, men
chanserna sumpades på löpande
band. Värst syndade våmbarna
därmed och slog bort två absolut
givna måItillfällen. Slutarpsmålet
hjälptes fngemar Ung och Rolf
Karl6n rned att göra. I andra halv-
leken kom kvitteringen efter 6 mi-
nuters spel och ombesörjdes av
Mellgren. Slutarp dominerade där-
efter spelet, men i 30:e min. gjor-
de Helge Rems6n 2-1 för hemma-
Iag€t, I sista minuten gjorde se-
dan samme Inan 3-1 till Våmb,.
ggnom att rusa igenom ett Slut-
arpsförsvar, som den'gången mis-
sat offsidefällan.

Bra domare: Curt Liedberg från
Lidköping.-

Egon

?.. t I

Somsllors${o I

I

van vid overlock oeh sYmaskin, 
I

samt flicka villig att lära kur- |

belbrodering, erhålla anställ- j

ning genast. 
I

Slutarp
BESöK VÄB VISNING

av frysboxa^r, kylskåp o. tvätt-
maskiner och myehet annat för' hem oeh träclgård.

oeh gav aldrig slaget förlorat. ]

Våmb åir på tydligt uppåtgående
oeh bör med sitt ungdomllga ma- |terial bli rätt bra så småningom. I

*felge Remsdn och Karl-Ertk Jo- |
tlJI'Ot-leI-tIItr e[Lt'(tLrd ärlsLarr-ll

rg genast. I'
KONFET{TIOI"IS Ats CI{EC l.'
Siutarp.'Tel. Kinnarp 133. I

SAMUTLSSONS



Krock 
-'b&da bötar

En Kinnarpsbo och en Falkö-
pingsbo som.i juni 1961 1'"'ollidera-
de i en korsning mellan enskild
alimän vä3 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. Falkö-
pingslron ansågs ha hållit för hög
fart. Vid krocken slog Falköpings-
bilen runt och blev liggande på
taket. Ingen av förarna skadades,"." llsy

rHkhd
-bz.

Endast tiugo nya
i Frökinds skolor

Endast tjugo barn har i år skri-
vits in i F'rökinds skolor. vilket är
det minsta antal nybörjare ma$
någonsin håJt i kommunen. Kur-
van har sjunkit stadigt de senTste
åren. För två år sedan hade man
tjugoåttå nybörjare och förla
å,ret tjugofyra. Men det blir bätt-
re nästa år då antalet inskrivna
åter beräknas stiga.

Samtliga nyinskrivna barn har
redan genomgått skolmognads-
prov och klarat det med gtans.

maJ

Fotboll
Tångavallon, Slutarp

iördagen den 19 kl. 16.00

N. Västgötaserien
TöNNBODA IK
SLUTARPS IF

Reservlagsserien

Söndagen den 20 maj kl. 10.80

VAETOFTA IF
SLUTARPS IF'

Fotboll
Sjövallen, Sandhem

i dag kl. 17.00

Norra Västgötaserien
KINNARPS IF
SANDHEMS IiI

2 $t, uallhund$ualpal
till salu. Tel.27 Kinnarp.

Kor och kvigor köpes.

TeL Kinnarp 5.

Betesdjur

Kinnalp vaxonde bostadsort

!l:!

Nytt v iUaområde vid utfarten mot sö der,

Klnnä,rp får alltmer prägel
av vlllaområ.de. F. n. är eox nYa
bostålder under utföra,nile. Ett
pa,r av dessri åir så långt på väg
ått ägå,rn& redan flyttåt in. Det
är bara Blrrttlesiktdngen som
sa.ltnas.
Också den industriella rörelsen

pA oft€n får sttt, Möbetfabriken
är i gång med en utbyggtad som
kommer ett omfatta 2,500 kva-
dratmdters golvyta i två plan.
Plastfabriken har en femton me-
ter lång tillbyggnad under arbete.

Från byggenskapen och va-
grävningarra i samhället hår man
fått eh mäligd fllinadsmaterial
till förfogande. Mari har då pås-
sat på att fylla ut det oländigå
området intill NTolokalen. Iträr
bildas nu en plan yta orn c:a 3.200
kvadratmeters vidd centralt i
samhället, småningom lämplig för
byggnadsexploaterin g.

I Slutarp är Rutmans snickeri-
fabrik i färd med en utbyggnad.

Inom konlmunens bostådsstif-
tels<i bearbetas f. n. planer på 22
lägenheter, möjligen fördelade på
två huskroppar.

.tdla<2.

I rröktnd I[ * rataL )
Tillstånd till kaffelotteri.

Kinnarps Idrottsförening har
av länsstyrelsen meddelats tiil'
stånd att till förmån för föfening-
ens idrottsliga verksamhet anord-
na ett s. k. kaffe-lotterl omfat-
tande 1.000 lotter å 1 kr. Per lott
samt med ett sammanlagt vinst-
vårde av 501:50 kr. Till kontrol-
Iant för lotteriet har förordnats
poliskonstapeln Ällan Sjöberg,
Kinnarp.

Do älilres högtiil i Kinnarp .r'
Det börjar bli tradition attzaen

de åldres högtid. skall firas' i
Kinnarps missionshus i maj må-
nad vårje år. Under denna vec.
ka bar inbjudan gått ut till dem
det berör i Kinnarpsbygden.

Förutom lokala hrafter koin-
mer pastorsparet Bojan och Yng-
ve ått medverka vid högtiden.

I narpsförsvaret,
I Karl-Erik llellström, Falköping,
I skötte rättskiPningen ul-an an-
lmärkning.I Geson

YNGVE STOORS
Howoiiorkester

komrner till KINNARPS I,ESTPAEK lörtL tlen 26 mai kt. 20.00.

I

innarp ännuitopp
Nu 3-2 rnot Fågelås

Söndagens rua.tch på Kinnemo trlev väl lng€n större behållning
för åskådarna fömtom ilet fa.ktum att båtla poängen stannade
hoe hemmalaget Uppgörelsen karakteriserades i stort sott av
två starka för'sva,r, men en lidnersk knäpp av hemma,laget den
sista kva.rten, där Göra,n Grahn satte prieken-övor i:et med €n

vacker fulltriiif åtta, minuter före full ti(f, gav två poäng och fort-
satt serietedning.

Fågelås som fortfarande år
poänglöst överraskade med ett
starkt motstånd och tog ledningen
efter 20 minuters spel på ett fint
skott av vy. Green. Dessförinnan
svarade hemmalagets Gösta Än-
dersson för de frärnsta farligheter-
na, men den rätta skärpan i Kin-
narps kedja saknades i hög grad.
Efter en hörna i första halvlekens
34 minut hittade dock Göran
Grahn rått och dårmed var ställ-
ningen 1-1.

Två minuter in på andra Perio-
den var det klart för hemmaled-
ning med 2-1, vilket skedde på
straff sedan en F ågelåsförsvarare
tagit med hand. Gösta Ändersson
lade bollen med all ackuratess i
nätmaskorna.

Glädjen blev dock inte långvarig
och fem minuter senare var ställ-
ning€n 2-2 efter det att gäster-
nas vl. Karlsson utnYttjat ett
slarv i hemmaförsvaret. En hård
frispark över ribban från Kiell Jo-
hansson och en niclt tått utanför
av Gösta Ändersson inledde hem-
malagets sista femton minuter,

vilka kulmlnerade i det ovan-
nämnda målet åv Göran Grahn.

Trots vinsten kan man knappast
såga att hemmalaget visade uPP
något spel som berättigar den nu-
varande positionen i tabellen. En
god tillgång har riran emellertid i
försvaret där för dagen de mest
uppmärksammade insatserna gjot-
des av bröderna Bo och Kjeli Jo-
han$sgn. Egon Martinsson gjorde
också fint ifrån sig. Göran Grahn
får det bästa betyget i kedjan.
d;i.r man fått en nyttig länk i Totrl
Torstensson, som visade ett golt-
lag$pel. Fågelås har dekiinerat be-
tydligt efter sin sejour i di.r. IY
och får säkerligen svårt att hävcia
sig i den nuvarande omgivningen.
Starkaste korten hade laget i måt-
vakten Lennart Johansson och ch.
Stig Grahn samt kedjans Kttrt
Karlsson vilken som högerYtier
var den som mest oroade l(in-

Kinnarps IF.



Fotboll
på Kinnomo, KinnorP'

söndagen den 20 maj kl. 11'00

BOBÅS GIF-ÄSARPS IF

I

Sondhem tor emol Kinnorp I

Sandhem, som noterat tre raka
nederlag, oeh Kinnarp med tre
segrar i följd, möts i dag på Sjö-
vallen. Om rnan skall se till den
statlsttken; må€te mån hålla.Kin-
nårp som" fål'orit. Men om nu
Sandhemspojkarrra kan visa upp
samnla spei som i Ulvåker, clär
mån var värdå en poäng, trör la-
get göra en Jämn match mot Kin-
narp, Det blir samma lag som mot
Ulvåker, men i försvåret återkom-
mer J. H. l'örsell och Leif Tör'n-
qvist, vilks bör bli fiirstärkningar.
Kl 17.00 blåser Charles Johansson
till spel, r!y-t02.

ÄIF.

i

i
1

Yngoe Sfoor nch hans uthg$tct

I{innnrps Festparh
LöNDAGEN DBIS 26 IIIA.I Kr,. 2O.OO.

EN AFTON PÅ HAWAII med

ll
t:
E

SPEL och SERVERING. Kinnarps IF.

Sandhern hittade formen

Kinneuods Cp-, $LI(F

och SLU-avd,
håller nomineringsmöte tili

lokalen, Kinnarp, fredagen den
25 maj kl. 19.30.

NAil $

$andhem svaratlo för en a r"orngångens större överraskningar
vid lördå,gens match på Sjövallen. Lag'et vann sin första serie-
rnatch. mot serieieclande Kinnarp, som fick sitt första nederlag
rrred så klara siffrcr sorn 4-1, Resultatet 

"*äY:ti"-:,

4-3, mot ledande Kinnarp

I första halrzlek var spelet rnyc- !

ket r'äxlande. I 23 min. tog hem- 
|malaget ledningerr på frispark 
I

från stmfflirijen, viiken f lispark- 
|

specialisten virb. Åke Altlqvist 
I

sköt rekt igenom försvarsmuren I

ntan chans för sllymcle målvahten
Wcsterberg. llen glädjen blev ej
sir långvar ig. I-yra tn.irr. scnare
kour utjämning'en g:enom vi" Gös-
ta Anclersson som nickade in en

,.!'ispark. Där verkade hemmaför-
si'ai'et ]ite passivt. Fem min. före
panrs kom 2-1 , clet var giisternas
tr;å bästa, spelarc målv. \Ärester-
ber'.g och vl'rb. Bo Johansson, som
missförstod varandra och Bo hacle
otulen slå in bollen i eget mål. -

I ancha halrrlel<ens första 15
min. hade Sandhem en bra period
och cn de} bra målchanser. Men
sedan fick Kinnårp lite nler att
säga till ont eftersom Sandhem
bör'jade slii vakt om sin iedning'.
Men i halvlekens 30 och 32 min.
e.;gjordes matchen då hi Sigge
Gustavsson gjorde två påpassliga
mål, <let sista må,let vår ett vac-
liert shott intiil högra. stolpen.

flet velkar sorn Sandhet:r nu

närmar siEJ höstfor'men. Laget har
haft svårt att få fram en målvakt
sedan Altemo slutade, men nu
verkar det som problemet skulle
vara löst. l?-Lrige Ronny Heed
fick nu sitt verl<liga genombrott,
han gjorde ett mycket starkt in-
tryck. Hb. Leif Törnqvist gav inte
gästernas vy. Grahn en chans. K.
Hansson på andra sidan var bra i
andra halvlek, men han bör träna
upp huvudspelet. Men liksom vid
de tidigare matcherna rrar halv-
backskedjan J.-H. Forsell, Rune
Karlstedt och Åke Ahlovist den
starkaste lagdelen.

I kedjan, som hade en viss för-
måga att skapa måIchanser',
mä,rktes innertrion J. Ahlqvist, E.
Karlstedt och Sigge Gustavsson.
Yttrarna däremot var inte så lyc-
kade.

Kinnarps klart bästa spelare
var målv. Vesterberg och chb, Bo
Johansson. Bo understöddes bra
av de brytsäkra backarna Johans-
son. Äv ytterhalvbackat.na.uträt-
tade hhb. Å, Torstensson ett bra
arbete. Kedjan. däremot hade man
nog väntat sig iite mer av. Väns-

Per OIof Lindholm
btrev knmn inistff-
i Kinneveds pastorat

Korxrministerval ägde på sön-
tlagen rum i Kinneveds pasto-
rat. Valet förrättades för röst-
berät1i"odu inom Börstigs och
Brismene försa,rnlinga.r i Börs-
tigs kyrka cch i Kinneveds kyr-
ka för röstberättigade inom
Kinnoveds och Vårkumla för-
samXingar. Till komrninister val-
des kyrkoadjunkten i Askl:inda,
Per OIof Lindholm.

Valdeltagandet rrar bii*st i Börs-
tig och där avgavs 140 röster.
Per Olof Lindholm erhöll sam-
manlagt 205 röster medan 34 riis-
ter tillföll v. komministern Sv€n
Kloo, Hjo.

Konlminister Lindholm är född
i Lindärva d,en 24 maj 1930. Han
avlade studentexamen år 1956 och
teol, kand.examen i Lund 1960
samt prästvigdes den 29 maj sam-
ma år. 1 juni 1960-31 dec. 1961
tjänstgjorde han som v. kommi-
nister i Härja, Sandhems pasto-
rat och från den 1 jan. i år har
han varit kyrkoadjunkt i Ask-
landa.

fl;il

zZlr-0L.

Komminister Per OIof Lindholm

tersidan Grahn och Gösta Änders-
son blev en besvikelse. Då var hci-
g:elvingen Bo Ivarsson och Göte
Andersson mer framgångsrik och
särskiit i andra halvlek när de
bytte platser. Cf. H. Kar:lstedt ha-
de svårt mot kusinen Rune.

Ätt det blev en underhåtlande
och njutbar match har är'en do-
maren Charles Johansson, F"alkö-
ping, stor andel i. Han dömde rned
verklig pondus och i:estämdhet.

5)eson.

8AN $

Slutorp-Törebodo
Rubr. Iag möts i eftermicldag På I

Tångavallen i en uPPgörelse som
har något av Pikanteri över sig'
Det Eåistande la.get är hittills obe-
segrat och därtill har man en
osiaverad nolla vad det gäller in-
siåppta måI. Hemmalaget å sin si-
da'är utan nederlag På sin hem-
maDlan. Tångavallen. när det gäl-
ler^vår'6ns sJriematcher. Det blev
förlust i förra söndagerns uPPgö-
relse mot Vånrb och Sluta|Ps-la-
Eet är nog angeläget om att le-
fiabilitere. lig itir äetta. rngcmar ,

Unsh. som rYckte in i taElet förra i

sönäagen, gör si,n värdebut. inföt" 
I

nemmäpriut-itren denna mateh' Do-
mer'€ blir Jens Ödman, Skövde'
vilken blåser uPP till sPel kl 16'

På söndagen kl 10.30 möter
reservlaget På Tångavallen Var-
tofta B f en match ingäende i Var-
toftareservserie. nlT-bz.

-tI rröktnd I

| _ ,z[r+2. ]
Frökinds skolstyrelse
har hållit .r,**at ttäde. Skolsty-
relsen besiutade att den år}lga
synen på skollokalerna skall för.

- rättas av orclf., v. ordf. oih rOk-

,lor. Brismehe kyrkoråd hade hos
Donikåiritlet föreslagit att kyl"

. komusikertjänsten i Bt'ismenc
fortfarande skulle få uppehållas
med orgelspelare. Skolstyrelsen
hade intet att erinra häremot.
Eeslutades att Ekarps skola i
Börstig fr. o. m. höstterminen
196? skall in.dragae tills vidare
och eleverna överföras till skolan
i Kinnarp. Beträffande skolgå.r,
dens i Kinnarp asfaltering håde
fulimäktige begårt ytterligare
utredning angående avlopps- och
grundförhållanden, Rektor,skulle
låta verkställå denna utretlning,
Lästiderna under kommande läs-
å,r faststålldes till 20 aug.--l9
dec. och I jan.-8 juni. Rel{tor
b€viljades tjänstledighet under
tiden 23-26 maj för ledande av
skolresa. Tili vik. rektor förord-
nades kantor Bengt Kjeilstriim.
Skaraborgs länsavdelnings av
Landskommunernas förbunds
skrivelse angående interkommu-
nala ersättningar inom skolvä-
sendet lades till handlingarna.
Läsårets avslutning kommer att
äga rum den 8 juni. Rektor fick
i uppdrag att på lämpligt sätt
fördela skolvaktmåistarnas se-
mestrar.

Bes\räten avstyt'kes
Kontrollstyrelsen avstyrker de

besvär fru Inga Nielsen anfört
över att länsstyrelsen återkallat
henxes tillstånd att sälja öl för
avhåirlitning vid Nya pensionatet
i Kinnarp. Handlingarna visår
att alivarliga missförhållantjen
förekommit vid denna avhämt-
ningsförsäljning konstaterar stv-
relsen och finner att länsstyrel-
sen haft fog för återkellelsebeslu-
tet. (TT)



AIT B UI)
infordras på uppförande under
innevarande år av redskaps-
skjul med toaletter vid Kinne-
veds kyrka.

Ritning finnes till påseende å
pastorxexpeilitionen, där också
atbettbeskrivn*ng ka* - arrhiif,n
tas.

Anbud med påskrift >Kinne-
vecls kyrka> skall vara Pastors-
expeditionen i Kinneved, adr.
Kinnarp (tel. 26) tillhanda se-
nast den 19 maj ltl. 16.00.

Rätt till fri prövning förbe-
hålles.

Å Kinneveds kyrkoråds väg-

Henning Andersson.

ä{ånnaarp
Av aktiebolaget Elementhus

gmppbebyggelse i Kinnarp fin-
nes två.st. 1 1/4-plans villor, till
salu. OBS ! På grund av att des-
sa hus kontrakterades under
1961 kan de säljas till ett myc-
ket förmånligt pris. Hänvändel-
se till köpman Gösta Ingerhage,
Gudhem, tel. 0515/201 40.

Sex veckors

vallhundar
bortskänkes. Tel. Kinnarp 284.

7 6;L

Uttalande
om vägarna

Varto,fta - Frökinds Lands-
tingslaets &v Centerpartiet'
S. L. K. F. och S. L. U. sam-
lade till stiimma, har ingåentle
tliskuterat do synnerligen då-
liga vägförhållandena inom lä-
net och särskilt tlå vad det
gäller den sydöstra länstlelen.

Stämrnan underströk kraf-
tigt alet beklagtiga faktum att
anslaget till om- och nybygg-
nad avsovärt netlskurits. I)en-
na åtgärd sytres i särskilt hög
grad ha drabbat nämntla läns-
tlel.

Stiirnman uttalade enhälligt
som sin uppfattning att de då-
liga vägförhållandena återver-
kar synnerligen oförmånligt
på ortens nti,ringsliv.

Stiimman beslutade uttala
en b€ståimd protest mot det
dåliga skick vägarna befinner
sig i, samt att göra en fra.m-
ståillning till liinets vii,gmyn-
digheter om att åtgärder vid-_
tages för att en förbättring
skall komma till ståntl.

Våm iaskspr
av nylonmocka är nu jättepopulåra och
säljes mer och mer. Vi har ännu det lå-
ga priset kr. 69: -med oms (riktpris
99:- * oms.) I'innes även i barnstorl.
Efterhör våra priser. Terylenebyxor har
vi av högsta kvalit6. Pris för herrstorl.
kr. 49:*.

OBS! Senaste nytt! Skjortpullovei i
crepenylon, vårt pris endast kr. 25:-
(riktpris kr. 36:-). Biljacka i nylon-
mocka herr e l. dam, vårt pris kr. 4g:-
(riktpris kr. 67:*). Damkofta i dralon,
vårt pris kr. 35:- (riktpris kr. 4g:-).
Vi har åter fått in ett mindre parti som-
marklänningar som bortslumpas mellan
10 och 30 kr.
RES UT TILL
AB NONDISKA INDUSTRILAGBET,
Bossbackens skola, Kinnarp, det lönar
sig. Tel. 50 eller 245.
OBS! lördag har vi öppet till kt. 16.00.

hans rättfärdighet> tti""'-i"ää |
akt utdelades till konfirmander- 

|

na biblar som gåva från 'Kinne- 
|

veds och Vårkumla församlingar. I
Högmässan med nattvardsfiran- i

de på Bönsöndagen blev en mäk- |

tig högtid. I procession med kyr- 
|

koherden och kyrkvärdarna, vilka 
1

bar nattvardskärlen, i spetsen tå- |

VÄVMATERIAL
ä l:75 pr kg.

Gislaveds plastband i bl. färger,
samt plastskynken ä 1:75 pr kg.
Plastbantl på spolar å 3:- pr
kg. kan levereras övervägande
av den färg Ni önskar. Omg.
lev. Oms. inräkn. Returrätt.
Köp från
Fru S. Carlsson, avil. FT Box 11

Slutarp, tel. Kinnarp 298.

$lularN lf
håller extra sammanträde tors-
dagen den 7 juni kl. 20.00"

Lokal: Mobergs kaf6.

LEILERS KVARTETT spelar upp till

Göhotta
pingstdagens morgon kl. 00,45 på Grännarps lövaile >ränne>>

beläget vid alhnänna vägen Vartofta-Kinnarp.
Medlemskontroll Kinnevetls SLU.

I st. silo
8y.3,Uz m., av cementtegel med
plåttrak, finnes för rivning. Ing-
en kostnad. Tel. 149 KinnarP.

,56e

Fotboll
på Kinnemo, KinnarP'

söndagen den 3 juni kl. 15.30

Norra Västgötaserien

SLUTARPS IF'

KINNAEPS IT'

Söndagen den 3 juni kl. 10.00

ÄSARPS B-KINNARPS B

Kinnevecls församling skall i sarnband med kommunalfullmåk-
tige- oeh lanclstingsmannavalet sönclagen den 16 september,även
utse 20 kyrkofullrnäktige. I syfte att om möj1igt kunna få fram
en samlingsiista till kyrkofullmäktigevalet inrbjudas försam;ling-
ens röstberättigade medlemrnar till ett nomineringsmöte i Cen-
tralskolan lördagen den 26 maj 1962 kl. 20.

Alla intresserade hälsas välkomna.

Eniigt uppdrag
I{yrkans Vänner.

Ing-Britt Ekblom sjunger
och spelar i Kinnarp

Förra söndagen firades >De
ildres högtid>> i Kinnarps mis-
:ionshrrs. F örutom lokala krafter
medverkade pastor och fru Yng-
ve Johansson från Åsaip i pro-
grammet,
. vid...sön.då.sskvällens evangelis-Ka mole [alar Algot l{alNson u.
Ing-Britt Ekblom ivarar för sång
och musik. zgls-bL,

Konfirmation. ?t,|f,- 61.-

I lördags konfirmerades i Kin-
neveds kyrka 11 konfirmander un-
der står tillslutning från försam:
lingens sida. Kyrkoherde Anders-
son talade först över 1 Kor. l.: 9
om kallelsen och dopets gemen-
skap, varpå följde samtal med
barnen över temat >>Guds rike och

gade konfirmallderna in i kyrkan.
Till skriftetal hade kyrkoherden
Ef. 3: 17 som utgångspunkt, och i
sitt tal till dem från predikstolen
samlade han sina tankar kring
ordet )>Efteråt>>. En stor skara
nattvardsgäster deltog i natt-
vardsgången. Kyrkokören medver-
kade förtjänstfullt med Introitus,
hymnen >>O du helge Ande>> av
Otto Olsson samt >O Guds lamm>>
av Palestrina. Som postludium
spelade kantor Kjellström >Ätt
bedja Gud han själv oss bjöd> av
D. Buxtehude.

Påminnelse
om kreaturs- och lösöreauk-
tionen onsdagen ilen 6 juni
196? kl. 13.30 hos lantbr.
Axel Leifflor, Grenslund,
Slutarp, utöver vacl som ti-
iligare anclonserats kommer
att försäljas c:a 20 st. höns
samt mjölkmaskin.

Rät'telse: såmaskin Väs-
terås 19 billar skiv, ej Har-
vester.

Hänvisar till tidigare in-
förd annons;

JORDFöRMEDLINGEN
Falköping, tel. 123 48.

rnneveds {örsåmling

| 96x Styrelsen.



Itu notta
I KIen insats ev torwords

för Sluto"rp, 1-3

var faktiskt Rolf Karl6n. som för- L
utom målet svårade fOi cte mat- ll Avskeds- oclr välhomstsamkvåm
mässigt farligaste skotten, men | | på Frökintlsgården' Kimrarp'
senfärdigheten ligger honom i fa- i I I fredags hölls avskedssamkväm
tet. Av brödraduon Kurt och Å\" 

I I e Frökindsgården, Kinnarp, för
Karlön märktes den förstnämndu 

I I tOrustar,<larinnan syster Ingrid
mest. Frånvaron av Per-Uno Gus- l l -^ 

,
tavsson i försvaret 

"puruoääl'i"r ll olu"*::n,. sorn slutat sin tjänst
ynlt ^.h sfrrra l{iotm *a*-;iä"'*] i I Och avflyttat från orten. Social-roll och sture Hjelm förmådde in- IIoc[ avllyLlaL rr4I ulLErr' DUL]ar-

te trots gocia inlentioner axla sin | | nämnaens ordf. hr Gustav Vård6n
företrädares mantei. I det stund- | | framförcte' sdcia'ln, tack 'och er-
tals hårt ansträ.ngda hemmaför- i ! Xensta till 's1lstel'' fnglic för' rlet 

I

svåret korn nu mälvakten östenllförtiänsttrrlla sätt som hon sköttl
Karl6n och hb. rngemar l,undahl I I sitt nppgrt som föresetåndarinna 

Isamt vh. Mats Andcrsson att spe-li_" --.^',-'-.^-*-o^t. 6^'-4 x,,^-r;* Isamt vh. Mats Andcrsson attspe- 
I ioa frOXlnOs*årrte', samt överläm_ IIa dc dorninerande rollerna. Len- | I '* : ---:----: - -"-__ !

nart pettersson vnr sig inte tixllnaaubloTm9::c]l .**',"1-"t_q1:1, I

och beträffande Leif niipsson sa i I ett varmt..välkomm.en ocn iclo+:r

l'örebodzls nolla i målkvoten språicktes vid lördagens rnatch på
Tångava,Ilen tlär hemma,lagets vy. Rolf .I{arl6n svarade för bra-
va en med ett fint skott eft€r tolv minuters spel sorn betytlde 

l

utjärnning till 1-1. Detta inneba,r dock inte att Töreboda-elvan i

var nöjda med tingen5 ordning, utan ska{fade sig ledningen i i

pausen med ?-1, och sluUigen segern metl 3-1. Z2lg-62. 
i

Att hemmalagets kedja gjorde I Andra halvlehen blev betydligt I

en då1ig insats i dagenS match får I mera situationsrik med fina chan- j

ALf, rlemn&rage[s rieoJa gJoroe I Anora nålvleKen Dlev oelyotlga i

en då1ig insats i dagenS match får I mera situationsrik med fina chan- j

nog till en del ses mot bakgrun- | ser för gästerna, som definitirtt
den av ett synnerligen stårkt Tö- | säkrade segern i 15 minuten ge-
rebodaförsvar, vilket i första hand j nom cf. Arne Karlsson. Ett par i

bars upp av den reslige stoppern I frisparkar i slutminuterna utgjor- i

Sture Johansson. Detta förklarar i de Slutarps bästa tiilfällen att iSture Johansson. Detta förklarar f de Slutarps bästa tiilfällen att i

dock inte helt de klenå insatser | ändra på målsiffrorna, men Töre- |
som gjordes av bl. a. Hasse An- | boclalaget vårjcle sin ledning och j

dersson och Bengt llermansson, I kunde lämna planen som odisku- j

Fotboll iff:ff*:,ä5il:

som är långt ifrån sin förutvaran- | tabla segrare.
de form. Den vitalaste i kedian I

Geson. !

de form. Den vitalaste i kedjan | 
-_

har han ännu en o"r 
"tt rääl"d;;: I i mo" övei1ämnades även till den

manfattningsvis måste man kon- J I nya föreståndarinnan syster An-
statera att tekniken på de flesta I i na-Stina. Nicklasson"
håll var otillräcklig i hemmalaget, II på rrppdrag av pensionärerna
där kämpaglöden inte förmådde ll t"r*fOrä" kommunalkassör Hit-uppväga bristerna i-,-,!:s:li ll ai"s va;i"e derås varma tack riumatch. En helt annan fläkt var ll _-_i^_ ;::.-
det över kedjespelet i ää"årråäå | | 

svster rngrid för hennes aldrig
där Per .langren var dirigentenll sviktanoe. intresse 

-och -omtanke
och synnerligän svår att sloppa. | | om deras trevnad och välbefinnan-
Goda rnedhjålpare hade han i] | de. Kyrkoherden Henning Änders-
första hand av hy Lennart Karls- | I son tolkade i ett välforrnat an-
son och cf Arne Karlsson. Som I I förande sitt tack till syster Ing_
nämnts hade försvaret sin )xese> i | "io 

ro" vad tton utträttat och bå-
såväl bokstavligt som r|!l]]."l* 

I | ;ilt för 
- 
fensionärerna på Frö-i stoppern Sture Johansson ochll ,_1--. _;. ,'

goda-kompremenr tiu ä;;;; ;;;l I l.iTd:cå'd:l1 samt. vände sig^är'en
iit. a. rrn. irtalmgren octr vir. rieri | | titt - 

nan till syster Anna-Stina
Lundberg. ll med ett varmt väikommen.

Måten. ll Syster Ingrid hay-',nder den ticl

Matchen var endast fyra minu- ll åv, något under trrå år som hon
ter gammal då Törebodä tog led- ll ti"ä"*ql:l 

- 
som- föreståndarinna

ningin genom hi, Jangren efter | | nå Frökinclsgården, genom sitt
fin uppdragning; på högersidan. j I utomordentligt trevliga och vin-
Rolf Karidn utjämnade till 1-1 i ll nande sätt gjort sig åImänt om-
tolfte minuten, _rnen åtta minuter li tyctt och uppskattad, främst åv
senare var det klert foi y^T:I:; ll Rensionarerna, men även i övr,igtbodaledning, denna gång moÄ mar ll r"-'"'""*,*'
av vi. Benfi Karrisän. ll .1" Slli o"1 T:r hon kommit :i

ll kontakt med. Bland pensionärer,-

solsken, lyser inte. solen, så lyser
vår syster Ingrid. 7l[g- 6X.

på Kinnemo, Kinnarp,

söndagen d,en 27 maj kl. 14.00.

Norra Västgötaserien -

FAIK-KINNARP
Lördagen den 2615 kl. 17.30

FAIK B-Kinnarp B

missionshus,
Fröknarna Ing-Britt Ekblom,

Margot och Anita Strid medvej'-
kade yid söndagskvällens evan-
geiiska möte i Kinnarps missioas*
hus. De gladde sina åhörare med
mycken och vacker sång tilI både
gitary- och dragspelsackompanje-
mang. tr'ör predikan, som handla-
'le om bönen, svarade Algot Kårjs-
son.

Kristi himmelsfärdsdag blir clet
morgöngudstjänst då evangelis-
terna May-Stina Kyhlberg och
Margit Jonsson m. fl. medvel'kar..

'Biffen' åter FAlK-stopper
Match i Kinnarp på söndag

Kinna:ps fotboltspublik får på söndag stifta behantohap mod Fal-
köpingw AIK:o bollelv&, som kl. 14 ståller upp ttll sp€l mot hemma'
f&Bei. FAIK blir nu lörsta gången i vår ordinarle, vilhet medför att
Bongt Green åter finns med tom eenterhalv. Båda lagen förlorade

i förra omgången, FAIK mot L4våker och Kinnarp mot Sanilhom.

Hemma,lagot har dock tidigare i vår övertygat, och har säksrligel
för ovsikt att vlsa publiken att nederlaget mot Santlhem tar ea till-
fåiJlighet. Dock: FAIK han mycket viil knipa båda poängen, även om

forwrards siikotligen får svårigheter mot speciellt brii<lraduon Bo och

Kjell Johansson. Förra säsorgen knep FAIK tre poäng från Kinnarp.
Vinst på hemmaplan och oavgjort på bortaplan. I eftermltldag möts

ilo båila klubbarnas B-lag på Kinnemo kl. 1?.30. 'Lbb-6?..

Slutarp A: ö. Karl6n, f. Lun-
. dahl, B. Stenqvist, f. Johansson,'P.-U. Gustavson, M. Ändersson, B.
Ahlqvist, H. Ändersson, Ii. Karl6n,
R, Karl6n, R. Moberg. Avresa
med bu,ss. Smauelssons 15.30.

I

I Slutarp B: L. Rutman, K. Fi-
I lipsson, B. Setterberg, L. Filips-
I son, R. Sand6n, O, Bergqvlst, Å.
] Karl6n, S.-O. Jghansson, O. Kar-
116n, B. Ifermansson, L. Eckerlid.
iAvresa 11.15.

"'

Kinnarp A: L. Vesterberg, E.
Johansson, K. Johanson, Å. Tor-
slensson, B. Johansson, El. Mar-
tinsson, F, Torstenson, B. Ivars-
so4 Göte Ändersson, Giista An-
dersson, G. Grahn. Match på Kin-
nemo söndag 14 mot I'ÄIK.

Kinnarp B: B. Andersson, M.
Johansson, K. G. Ahl, L. Thor, H.
Karlstedt, K. öhman, B. Persson,
T. Torstensson, L. Johansson, R.
Arvidsson, I, Karlsson. Match på
Kinnemo lördag 17.30 mot FAIK

FAIK tog ny enpoängare
Halt underlag i Kinnarp

Kinnarp och FAIK delade broderligt på poängen vld söndageus
Ioka,lderby i liinna,rp. Resultatet skrevs till 2-2, eltar FAIK-leiI-
ning med ?-l i halvtid. FAIK va.r ilet klart bästa laget i första
halvlek, medan Kinnarp kom starkt i den andra och visade då mer
kåi.rnpahumör iin gästerna. Ett ihållanrle regn ma,tchen igenorn
förstörde allt passningsspel på den hala banan. ?tl[f-bz.
X'örsta målet kom efter 11 min.

genom Sten-Erik Johansson efter
en passnlng från Rolf Markrud.
Assar Moberg har också andel i
fullträffen eftersom han hade sis-
ta foten på bollen. l'em minuter
senare kvitterade Kinnarp genom
vi. Gösta Andersson som dribb-
lade av några stillastående FÄIK-
försvaråre och rullade in bollen i
målet ut&n chans för Janne. F ÄIK
spelade nu en verkligt fin fotbol
och Kinnarp pressades hårt till-
baka. Ett 10-tal hörnor ger belägg
för FAIK:s.överlägsenhet i, denna
period. Halvtidsresultatet 2-1 föi'
FÄIK ordnade Kinnarp själv till.
Eln Kinnarpsback skulle lyfta ut
bollen efter inlägg från vänster,
men gjorde det inte bättre än att
lädret ha:rnade i egen bur.

Den andra perioden var betyd-
ligt sämre vad det betriiffar spe-
Iet. Varken Kinnarp eller FAIK
kunde prestera något på den hala
planen. De som lyckades bäst va,r
Kinnarps forwards- och' halv-
backskedja som jobbade och slet
värre. FÄIK hade under de första
25 min. inge-n direkt målchans,
medan därenlbt Kinnarp åntePk-
nado slg för ett rungande stolp-
skott i 15 min. Efter ungefär 25
min. spel kom så kvitteringsmå.let.
Skytt var vh. Martinsson som ef-
ter en frisparksretur hittade rätt.

I slutet av andra halvlek kunde
man åter mårka en uppryckning
i FAIH{-ledd eho. häab taaä
f. Pettersson'och Hermansson till-
fälle att ge de sina ledningen och

speciellt då Ingvar Pettersson 2
mirr. före s1ut, På en retur från
en Kinnarp"sback hamnade lädret
hos Pettersson som dock inte fick
kontroll över sig själv eller bol-
len och så rök den chansen. Hem-
malaget hade kanske ändock den
båista då vi. Giista Andersson
nickade sn fin passning från cf.
Göte Andersson strax utanför,
Detta hände i slutminuten

Resultatet lär anses rättvist
I med tanke på att lagen hade var
I sin halvlek. 'fill de bättre i Kinn-
I arp hörde vi. Gösta Andersson.
| Även halvbackskedjan gjorde bra
i ifrån sig. FAIK hade sina bästa i
I Sten-Erik Johansson (första halv-
llek) och Lennart Hermansson,
,rsom Cock i den andra halvleken

tappade stinget alldeles. I försva-
ret gjorde vh. Ingvar Pettersson en
övertygande insats matchen ige-
nom liksom också de båda andra
halvba,ckarna Bengt Green och
Oswald Johansson.

Domare med mestadels korrek-
ta domslut var Karl-Erik Nllsson,
Skövde.

Quintus

Fotboilä
Sjövallen, Santlhem,

idag,. lördag, kl. 17.00.

N. Västgötaserien

SLUTÅRPS IF SANDIIEMS IF



Nu hnr det lossnat I0r $andhem

Frimo "skriill" ' 6-0 mol Slutnrp
Santlhemsvaradeförenverkligtstorskrällvitllörilagens

riratch elå Slutarp slogs tillbaka metl hcla 6-0' Hemmalaget vi-

satle nu att tlet inte var nålon tillfätlighet att d'et lossnade mot

Kinnarp förra lördagen. Laget har nu fått fram ett bety'lugt

effektivare spel. Man bör tlock inte böja taget till skyarna efter

ilenna seger, ilå Slutarp inte på långa håll var som man väntat

sis. oqb'-6L- I

I första halvlek var spelet , halvbackskedjan med.' !lt' , 
RYi: 

I

iaä"i tord"rrt. men sanånen'i ha- lKarlstedt s.om en utmärkt stopper 
I

åfi;Uäiä;ätitä-t""iitt"rii! pa | ""'"t de -välspelande vtterhalvor- |

anfallen. Första rnafet .i""äå"e [i | "" Forsell. och Å. ,A'hlqvist. Men 
I

ö*ä;ä';;;r, ]ti" i rs 
';'"" 

!iä | 1;"" bac,karna TörnQvis; - och 
I

il r'I .ä"' """ "xot 
t r'n. 

"- "+.1tä:* i fgX'"X", :I:t:"" :l *, ?ä, H";#":f 'en rrispark som sigge ;öil;ä;d | 1"9: "l1ug;n 
a1e..r kedjan,var,cr-

;; ;;;i"kt ;"t o"fät"ae till 2- | E' Karlstedt och sigge Girslravsson

ö.'it. etil. Karlstedt snafpade "pp I 
d9 farligaste' vi' Stig lcharrsson

;;-;;;åö;;;ning och iäststälidä | siorqe en.av sina bättre matc.her' 
I

r'är*iå""1"rtatet" till s-0 -Då*s- 
|Hv J, Ahlqvist ITiry^Tt""-lX:I; I

utom hade hemmalaget äti tnAr I t"-"-"a myclet' men den taktihen

inne som domaren bortdömde fel- lsom yl1^tqtgiSJ9-"*"-.li']- i:g

3i,åä',i#'"*ä1;"tH""f;ilr1å"'Jålll.sr"t""ifä?""q-t#P.19'"9f,-
är'rf.'aiiä"nirquitl ot'a" iiii+-+' lPlaceringar i kedjan- till nästa

ä;;; ;ilt;n'rrispart< lit"o* lii- | 
hatch, -tY---"d den forlrterinsen

reqående lördag. vi sttä-iåii""t- | ili" dät 
-noE tunnsatt meci mål'

soi vann en löpduell *"å ;;;' F'- | ttyttut' Däi fanns iaktiskt ingen

ö. 
'c;;;*;";^oct' 

"peåäe- 
pä inr 

I 
soin 

. 
g:o:di "11*;T::l'?^å,li:

uoft*r,u., 
halvrek domineradc | ;ö;:n-;"#öiä'""ion var teoe

ir"*t"ti"l"t spelet helt och hållet' 
I få Sott och ont'

Siuiutp h-ann med en uppryckning 
Iä;;;;i.'ö;t*, men tiunee inti | ^.."^-,!119t-:y':It

;jJäi# "tå ähd1ilt,;\.i;""-å | r1*"i;-q. .I] anderss'r. Försva-

måren med att gora äI0 lra | 1i1 l'"s TPP.-":-i:^:::t::,1'ffstraffspark. "- litta+:1"- uä* Än'lcrssor o('h Il'
lU. dustavsson. Mv. Östen'Karl6n

Taktiken höll. l#eraae alldeles i:". ".1"*?tTl:
I Sandhem är det svårt -att I vttt<et kunde straffat sig ett par

framhålla någon före dell ar.dre' I 
gånger'

t aget var 5ä'nnt och taktiken s'rm I Domaren Rune Albincr', Tiloro,
vai uppgjord före matcnen 9lll I uu" inte så lyckad.
åi*ti.iä"in Jö" ,ill, lålt3'"-q:l I 

'-' '-"- -- 
Deson.

.r.uii tiaeo" framhåIlas så är det

Styrelsen.

I Söndagsskolan, som på söndag

släppt in ett måI, medan kedjan{i
däremot inte lyekats o"är t'å";". i\ffi.t
Kinnarp å sin sida har'.tillverkatli SLUTARPS i

ä?1? i?i;il*,"0"åiiu'n!,:,il"ä*1 li uiisroNSHtJS Il'ör huvudparten a.v målen har i] I
Gösta Andersson svarat, vilken I I stitto"g kl' 10 söndagsskolans 

I

tillhör en av de bästa. i den snab- | | offenttiea missionsstund för In- 
|

:#:i'"S:iffi älå,':;Sf å"iä | | 
u'."' Pi':'; *lll"l1llP::i 

iKjell Jolansson, vilka tillsam- | I och l\[argit Jonsson' laTarna ocr 
I

mans med Erland Johansson tr;t-|ltarnen medverkar. Välkomna! l
dar en stark trebacks-linie. Trä- l L - ,=, , 

',, ::: l.
det ställer förmo<lligen upp med | ,
samma lag som tidiqare Dornare l .l _-. - Z/t.a)samma lag som tidiqare. Dornare | | zJr. .rå
blirSturiNilsson,tsorås.vill<en1'|Kinnarpsmigsionshus.
blåser upp till spel kl 13.30. I I Vid morgongudstjänsten i Kinn-

De bå,da föreninsarnas reserv- | | arps missionshus på Kristi IIim-
lag möts på Vallenså,s 

. 
onsdag | | mehfärdsdag medverkade €vån- rkväll i en match i tr'atköpings re- | | geUsterna May.Stina Kyhlbergservserie. Alf.öt,, 

I lä"rr-ll."sit Jonsson,

den största förtjänst:n a'/ ått den

på Vallensås, Träilet'

torsdagen den 31 maj kl. 13.30.

Div. V

KINNARPS IF-TRÄDSTS IF

E{.inneved,
Pastorsexpeditionen hålles öP-

pen fredag kl. 13-15.

Ak-bz. Fastorsämbstet.

trätlet-Kinnarp. i

På torsdagen är Vatlensås skå- |

deplatsen för den första >derby- |

matchen>> på hemmaplan för Trä- l

dets del och motståndare är se- |

rietrgan ': Kinna{p. Hemmalaget
har faktiskt revansch att utkräva
efter ett nederlag i motsvara.nde
match för två år sedan. Trädet-
elvan är Ju' hittills obesegrad i
serien. Skall Kinnarps-laget kun-
na radera ut denna nolla? Hem-
malåget har för närvarancle sin
styrka i försvaret. som endast

Kinnevedr- - ---.,

Rödakorskrets.
vädjar även i år om bilskjutsar
vid >>De äldres utflykt> d. 19/6.
Tacksam för svar före d. 4i6 till
uoran sanqrn, tel. öö.

Fotboll
å TÅNGAVALLEN, SLUTARP
torsdagen den 31 maj kl. 16'30

Div. V Norra Västgöba,serien

ULVÅKER-ST,UTAEP

SlutarP-Ulv UYu,, l'llf4t"l
Slutarp har ännu inte vunnit 

I

nåeon mätch På hemmaPlan i den 
I

pågående serien och med tanke På |

äei nuvarande formen torde det I

sitta långt inne även i torsdagens
match rnot Ulvåker. En del om-
möbleringar i matchen mot Sand-
hem sav-inte önskat resrtltat och
nederlagssviten uPPgår därmed
till tre i följd. Nu torde väI inte
Ulvåker tilihöra de allra starkas-
te lagen i serien, men har iu bl. a'
beseirat Sandh6m och I'AIK' de

senare På'bortaPlan, så alldeles
ofarlisa år de nog inte. Domare
fIr OIle Zetterman, Axvall.

Kl. 11.00

Vartofta reservserie

FLOBY-SLUTABP

Frökind
Personer, som förut varit för'

hindratle att, låta skärmbild.sun-
dersöka sig får kostnadsfritt
utfört detta i Centralskolan,
Vartofta, clen 6 och 8 juni'
Skjuts ställes till förfogande.

Anmälan torcle ske senast
den 5/6 d.å. till Göran Sandin,
tel. Kinnarp 38. (Tr. säkrast fö-
re kl. 9.)

' Skärmbildskommitt6n.

Fotboll --,.. - llr*l::å:'i,fl,Tff'ri?t ;:ä:
F (DrlSlef l srar-eras.

!3i';hi"ilii"3åi,lueu'"*t ''a- 
lt

Tel. 285 KinnarP.

|(reatur$- oo|t Llisiireauktlon
kommer att hållas onsdagen den 6 iuni 1962 kt. 13.30' då

lantbr. Axel Leifler, Grenslund, Slutarp, på grund av

driftsomläggning låter försälja:

12 st. nötkreatur, därav 2 st. kor (1 st. SLB) samt 10

st. ungdjur (lämpliga betesdjur). Svin: 5 st. modersug-
gor, dårav 1 st. med grisar, samt 3 st. bet. ungsuggor'

Maskiner och redskap: såmaskin, Harvester, 19 bill',
slåttermaskin, hövänclare, gröpkvarn, Nirvana 2, gummi-

hjulsvagn, hästräfsa med traktordrag, släpråfsa, lättharv'
trycttingnatteri, äggkläokningsmaskin, smärgelmaskin för
handtlrift, cementrör, 6-8", svinJråg, nya tomsäckar

m. m.

Tilt säkre, kände köpare lämnas 6 mån' kredit mot
äganderättsförbehåll. övriga villkor vitl auktionens bör'
jan.

J ORDFOR^^EDtINGEN
FORENING s p. a

STORGATAN 12'14 FAIKCIPING Tel. 12348

Logdo;r,,s
i GRÄNNARP, belåget på allmänna vägen Vartofta-
Kinnarp, i kväll, lördag kl. 20.

För dansmusiken svarar LEILERS KVARTETT. 
.

Till en twistkul afton på ett lövat >>ränne> hälsar Kinne-
veds avd. alla SLU:are välkomna.
Medlemskontroll



Tradetförsvaret höll nollan

Med en klar tre-målsseger över Kinnarp i torsda'gens match på

Va|lonsåsbehötlTrfietsintopplaceringi.serien.Försvärethöll
nollan för femte gången och var denna' gång aldrig direkt hotat'

Mett lite tur kunde måIsiffrorna stigit och bl'a" brände m&n en

straff, Kinnarpslåget hade kna,ppast någon som helst chans att
ändra på siffrorna och en frispark från Kjell Johansson var det

onda ortlentliga måtskottet. clt'6t, :

Trädets ledningsmål kom i 9

minuten E'enom Emanuelsson.
2-0 blev det i fjärde minuten. U'
Kroon hacle sista foten På målbol-
len. Tredje målet gjorde Leif
Bergman, som i 43 minuten drev
igenom ett passivt Kinnarpsför-
svar och ställde Vesterberg utan
chans.

Trädet har en god tillgång i sitt
säkra försvar, där backParet Stig
Martinsson-Bengt Dahlqvist tro-
ligen är seriens bästa. Leif Berg-
man var.stark i såväl brYtningar
som offensiven och På andra kan-
ten skötte sig Bo Bergsten gan-
ska hyggligt. I kedjan var det
Lars-Åke Ström och Bengt Ema-
nuelsson, vilka med srn snabbhet
och goda teknik vållade den stör-
sta oron i Kinnarps försvar.

Kinnarps bästa var målvakten
Vesterberg sa-mt Bo oeh Kjell Jo-
hansson på ch. resp. vb. I kedjan
märktes endast vy. Göran Grahn,
viiket gäller första halvleken'

Sture Nilsson, Borås, gjorde en
klanderfri domarinsats.

Slutarp föll

Det lyckades inte för SIutarP
att i söntlagens match På Tån-
gavallen, betvinga gästande
Ulvåker, vilka skaffade sig led-
ningen med B-0 i första halv-
lek. Denna le.dning visade sig.i
fortdättningen vara tilträcklig
för att hållå unalan för SlutarPs
attacker efter paus.

Nederlaget betydde hemmala-
gets fjärde >raka>>, men sett mot
bakgrunden av Sandhems-mat-
chen betydde den i alla fall ett
fall framåt vad beträffar spelet.

Första målet kom I 32 minuten
I av vy. Falk. Cf. Lundh nickade in
l2-0- Tid 38 minuter. När en iri-
I nut återstod av halvleken nickade
lvi Frvd6n in >>trean>>. Sex minu-
ter in på andra Perioden kom
Slutarps första mål genom Mats
Andersson, som dirigerade ett
uppiägg för frispark i måI. I 27
minuten fick hemmalaS:et en
straff, efter det att målvakten
gjort ett fult påhopp På Bengt
Hermansson. Mats Andersson slog
in bollen utan chans för burväk-
taren.

Div. V Noria Västgötaserien
Våmb-Tidan 1:0
Falköping-Sandhem 3-O
N. Fågelås-Töreboda 0-2
Slrrtarp-Ulvåker 2-3
Trädet-Kinnarp 3-0

Trädet 642O 11-1
Töreboda
FAI{<
Kinnarp
Ulvåker
Våmb
Sandhem
Tidan
Slutarp

642010-1

med uddamålet

623I70-7
882212-12
530210;-9
6213 7*72
620415-15
620411-11
6114 7-75

10
10

-6
ö

^

a

tN.Fågelås 5104 4-14

Vinstmotch mot KinnarP, 3-0

Hr Browall säger sig ha lyckatrl

I(innetleds Röda |(orskrgl$
inbjuder personer föclda 1892.eller tidigare, med respektive yng-
re maka eller mal<e, till utflykt över Fågelås, Hjo' Djursätra,
tisilagen rten 19 juni med avresa från Centralskolan kl. 12. Bil
möter vid av gästen önskad plats. Under resan bjudes på kaffe.
Svar emotses senast d. 12,juni till Göran Sandin, tel. Kinnarp 38'

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen.

' - l:""'"^' ..

Oavsett vattendragen i våra
trakter successivt försämras, får
ej bortses ifrån att recipienten
ifråga är helt privatägd och _att

Frö k i nd s h äls o vård s n ä m n d 
i il#,r+;rT*fu:H:$''l;

orsakade 500 diurs död ? l*:':1#i"Aä'1iå:'å"'"il?'l?#::
Komrnunalporitiska synpunkter har sivits röreträtle rramrör de I i;i,1t;älli:5' ;;*#f;'.llirJl-

hälsovårdande uppgifterna, säger gotlsäga1e Ragna.r Browall på I O"re.
lilönarps gård i Slutarp i en skrivelsd till länsstyrelsen i vilken han j

riktar en rad allvartrigå amnärkningar mot hälsovårdsnämnden i I lvled hänsyn till den
Frökind. ,1/A_UZ. I partstii,llnins

,* ^*r-++.,-,r^ .;-_ l- som hälsovårdsnämnden i Frö-Hr Browall säger sig hå tyckatrl cenom omfattande un- l. 
som hätsovårdsnämnden i Frö-

komma över handling""-;;";;;l dersökningar I kinds kommun intar vid bedöman-

nerligen inte varit ag"uo"-;,i"" vattenrorrratt"ig:i." 1i l{i-li*:,# 1:*:ffff::';:1åJ,,lT;rÄ*i.r"*" i or""iris-h1i;". r:".1å"" ticx iag, framhåller hr Blo-l munen' hemställer.hr Browall' att
Avdessarramgårnr.a.atl;a*".1"äir-via"'"1 rram anarvser ochlllf:i{:t::: "T:1 :1i.1t1,.1'-lll
den uppsåttigen u'oannåi;,;;i I nää,t"c.", "iir.r 

.u""utiigen inte I märksamhet följer utvecklingen

tat av vattenanalys. u' e'"*'i.l'ä"li'-a?""a" att rramkJmma ll ::11-l':'"11?fti:.:l-"{i--p-1ll:
ifrågåsätter även o* 

-na-no"oi 
åiäutg"J-"* r:"r. sålunda rrarll tarningar av vattnet iämsides

handlal lagtigt vict teiranåtingenl ;";;;"; uppgivit vid ansökan ll f:1^ de av hälsovårdsnämnden

av kommune"r uutt""p.Jurä-.- | äi';;;är.iäitiott"", att diur il 
tasna'

skriveisen har röranletts av sta-l åi-r.o'"t"" ati vattnas nedströms ll ^.L1-::::ill^1*?llT ","t"1l1t"ll:tens vatteninspektions ti.ä"å*ä.| ;1";;;;, å;;" ;;-ä;"" *', r'a"o ll 1tl.]q":"tv:elsen 
måtte. !röva, om

undersöknins av Frörrinds r"-l ;;11---- i ;;";" taåt ocrr t*st" ll l*kl"jt. hät9Yi"q"närnnd röljt
loppsförhållanden. som bekantl ;;i-;;r; åtsåro"" ej vidtagitsll sällande lag vid behandling:en av

har gocrsäsare Browau rörioratl io' a:"""". va-ttenrörsöijning med ll I"TiY-1.:i: ?:t-:pp:pr:!fT":"T:
över femhundra nötkreatur vilkat;;";; ;;tt*. överensk"omrielsen li 

i sin hälsovårdande uppgift att
avlidit sedan de clruckit infekterat med utdikningsföretaget ger hlart I 

öv€rvaka u.::l:*"t:*-3:o;"-
vatten. besked om atl -un kättd" till att | 

ren'

HäIsovårdsnämndens ordförande 6iuren vattnadeli !qn1len.
har i anledning av förestående ci-

:i3lådtt{J1äfiär';-il; O av g i or t i Fr ö ki n ds d e r by
l-l-spel Kinnarp-Slutarp

Kinnarp kunde ej upprepe föna årets vinst i lokalderbyt mot
Slutarp, även om möjtigheter ilärttll eJ saknades. Hemmålaget
tog leilningen i 13 min. efter hörna genom Göte Andersson på ett
långskott i burens vänstersida. 2 min. senare haile hemmalaget
ett vachert skott ur snäv vinkel, eom kunde t*61 r'ärt att öka
Kinnarps ledning. Vidare hade Arvidsson ett bra skott efter yt-
torligare ett par min. {6'6?-'att hälsovårdsnämnden uppsåtli-

gen undanhållit de analysresultat
nämnden tagit i detta vatten för
vattenvårdsf örbundet Lidan-Nos-
san sedan 1957, och vilka haft en
så hög bakteriehait att >>uppenbar
hälsofara föreligger vid tless an-
vändande som dricksvatten föi
djur>.

Våren 1961 fick hälsovårds-

I 30 min. håde Arvidsson ett helt sakna vifia att tillvarata de
vackert skott i vänsterklykan, I så många gånger givna chanser-

en Jättechans.
hade möjligheter att avgöra mat-
chen i sin favör. äVen om Kinnarp

min. senare sumpade Flemming I hade
äVen om Kinnarp

som Rutman prakträddade och 3 | na. Slutarp kämpade tapperl och

cä.i"""t"iä.'i,rrts Ändersson naa" I itäåä äå i.tt.i" chanserna.

ef.tet 'ö min. spel, men repareraqe l oersson var' oen Klarl UöDLE I 6vu-
skadan i 16 min., genom ett YP- | ian.
perligt inlägg. Döttä kunde dock I Isaksson, Borås, dömde matchen
ei förvaltas. Gösta Andersson ha- | utmärkt.
aä två iattectranser i 26:e och 33:e I F. L'
min.. som rann ut i sanden. Gäs- | :-
ternas Hermansson hade bra mål- l:.-*#

arp blivit sjuka av annat än av
vattnet och motiverar detta med
att han ej kände tiil att djur ti-
digare blivit sjuka av detta vat-
ten. Hur det nu är rued detta får
häradsrätten i sinom tid taga
ställning till, heter det i hr Bro-
walls skrivelse.

Anmärlrningsvärt är
ern'ellertid

nämndens ordförande i uPPorag 
]

av länsveterinären att undersöka 
I

dricksvattnet för djuren På Mön- 
|

arp. F1'ov togs i brunn samt i en 
I

kanal. som omnämns i ordföran-
dens svaromål till vatteninsPek-
tionen. Beträffande den från kom-
munens kloakutsläpp förorenade,
kanalen underiät ordföranden att 

I

taga prov oclr iämnade ej heiler 
I

besked om att denna kanal, vil- 
I

ken allmänt frekventerades som 
I

vattningsställe för djuren på Mön- 
|

arp, i'ar direkt hälsovådlig. 
I

ett bra skott i 28 min. o. kvittering
skedde i 35, genom att KinnarPs
försvar ej samarbetade På rätt
sätt.

skott i 9:e min. och samma lags
Mats Andersson sumpade en giveYr

målcha.ns, genom att skiuta utan-
för i 39:e min. I

Kinnarp hade en stadig Press I

mot gästernas mål under sista 
I

halvlekens 20 min', men sYnles 
I

_.+'---_

Gästerna-hade slna bästa i Per-
IJno Gustavsson, Mats Andersson,
Moberg, Karl6n och Hjelm. I hem-
malaget valr bröd. Johansson jäm-

I'andra hatvleken var Kinnarps lte COita Andersson b?ist i försva-

ef€er 3 min. spel, men reparerade i dersson var den klart bäste i ked-

Grahn ej med på noterna då Slut- | ret. öhman uträttade också ett
arps burväktare tappade bollen J nyttigt arbete, medan ..Göte .An-



Deltasarna i konfirmandiubileet samiade vid konfirmationslärarens
grav på kyrkogården. >h-ox.

1922 års konfirmonder
. jubilerude i Kinneved

, : r s öndass rirsr tre, reåp,år s rton;', 
I l#;f"' i"" Jt :ffi '""T1å:Hiå" å:

firmander i Kinneveds pastorat 
I täti ,tt årtaiet markerades i var-

4O-årsjubileum i sa.mtrand meil I t" iönsternisch med små tusen-
högmässan i Kinneveds kVrka. I,tOrro". Upprop förrättades, och
a' de 23 konfirrnanderna vår 

I o"ttug"r.rru^uegågnade tilfället att
17 kvar i li'et, och de var alla lnågot"berätta om den för'frutna ti-
mecl så när sorn på två, vilka 

I J"i-- f"if.J."ilärr." Axet Nilsson,
rnåst säga återbud i sista stund. I som haft alla konfirmanderna i
I clen fullsatta kyrkan hölls I skolan, uttryckte sin stora glädje

högmässa mecl nattvardggån81. j att efter så lång tid åter möta si-
Kyrkcherde tr{enning Andersson I na skolbarn. Hans insats hyllades
höll först skriftetal med utgång I alldeles särskilt av kyrkvärden
från Rom. 8:1?. Dagens prediko- l Andersson. Kyrkoherde Andersson
text behandlades uncler ämnet >I I uttalade sitt och övrigas tack för
Kristi ef[erfö1ie]se>. Efter slutadl dagens högtid. Den lJusa och gla-

nattvardsgång hälsade kyrkoher-l da'dagen avslutades med ps. 337:4

den de tiilstäcieskomnå konfir- | och bön'
rnanderna med makar särskiltl I jubileet deltog följande: Sven

välkomna. På kyrkogården nedla-| Andersson, Brismene, Carl Jo-

cles från konfirmandgrrpput "t l hansson, Brismene, 1e{,try tvtala-,

krans på delas konfirmttäiättoet, I Gunnar Andersson, Falköping, AI-
prosten Gustaf Bjerkander, grav. I lan Johansson, Sv-enliunga, Tekla
kyrkoherden hänvisade i sina I Bör;esson, SIöta, Disa Andersson'

minnesord till Hebr. 13:7. Konfir- lGrolanda, Greta Ljung, Sävedalen'

manderna sjöng psalmen >'.A,rvet I 
tet<ta Larsson, Grolanda, Sigrid

ej förspill>. Kyrkvärden Sven An- i liAen, Vartofta, Astrid Gustafs-

Oårsson, Brismene, och fru Ethel I 
son, Karleby, Gunhild Andersson'

Göransson, Svenstorp, lade därpå | Svenstorp, ,-. Ethel- 
. 
Göransson'

under uttarande av tac ksam n::.":l 
I ilf:*: ;ffi "å:l#ä f*:i,

minnesord blommor på fru Stina I .;,,;--^ 'Qlrrf orn
Johanssons, död i år, grav och på I 

"'*"* '
Anna Karistedts grav. I stäliet iL t - -:
för blornmor på övriga arzlidnas

medicinhjälp åt spetälska. ll gavailen Tidans I!', viika 'acksä
tiilhör bottenskiktet och har sarn-

jämte fru Ethel Göransson, Kin- | crch torde inte vara å\' sam\rla

Vitl rIrltldagen hälsarles ll m.a pcrllng som hemnra'la.grl doch 
I

gästerna, 11 
me ti bbttre--rnålskilluaC' .UppSö- I

folkskollåraren Axel Nilsson med ll lelsen rnot. Kinnarp sisilidna sör- 
|

f ru s amt kyrkoh er d e 
" 
J,{; 

" 
; : 

I I 
g?"1, i :lJllu". ""ln"n"ljj ""ål'"åi:?:

dersson, jämte konfirmu"qk?-*1": 
ll .tiriL" iri.r* rorr,oppniiga,r om po_

terna välkomna av kyrkvärden ll å"s iC.,r,"n rnatcå. Ticlan har gått
Sven Andersson, Brismene, sorn | ,.::littrt<a efter sin sejourf i cliv. IV

sr:avat på annat hår i;;;l;;; l, Slutorp-Tidon
vid middagen en minnesgåva, vil- lj Annandag pingst har Sluterp
ken man beslutade överlämna till li hgmnq.,rnatch och möter på Tån-

neved, och handlanden Carl Jo- | kiass som vid tidigare heqök.

hansson, Brismene, bar ansvaret lHernn-ralagets .uppstälLninq lii'
för att konfirmandträffen kommit ,l sälieriiSen identisk mc,l förr':r sijn-

till stånd. uncler gemytlig samva- il 9;lq:it- rned undantag för rngetirar
-'-ö -----'"' ll TThoh

ro erinrades sedan om d", gi-_"9:.1 rl "äo-rru blir Bengr Johansso',
fyltio ären, om allvar och glädje lf,,,f.tioi"n
i gemenskapen då och nu. Som en I Re*'ärvl-aget möter Grolandn R
tradition genom åren erinrades I sa.rc-rna dag på Tångaveil,:n kl. 11.

om konfirmandernas år efter år

JUNIORFOTBOLL
" s/o-tz'

Skara-ÄIvsborgs pojklagsserie
Södra gruppen:

Kinnarp-Äsarp 2-z
Sandhem-Vartofta 0-3
Trädet-Kinnarp 0-4
Vartofta-Åsarp 4-!
Åsarp-Trädet 2-0
Kinnarp-Sandhem 2-3

Norra gruPPen:
FÄIK-SlutarP 0-3
Grolanda*F BK 0-4
Slutarp-Itr'K 1-?
Floby-Grolånda 0-5
FAIK-X'lobY 0-4
F BK-SlutarP 7-1
Grolanda-IFK 0-2
T'BK_FÄIK 11-O

FalköpingsBK330I22*\
Flohy 22A0 9-0
IFKFalköPing22O 0 9-1

b

2
0
0

Vartofta
Kinnarp
Åsarp
Sandhein
Trädet

2200 ?-1
31118-5
31116*6
21013-5
2002 0-6

Slutarp
Grolanda

3to2 5-7.4
3003 0-9

4
3
D

t
o

FaIk.ÄIK 3003 0-18

{

l SLT.ITARPS
MISSIONSHIlS

Pingstdagen kl. 15 rektor Stig
Wikström oeh YngYe Johans-
son. Offer för byggnadskasdan.
Välkomna.

Fotboll
, Tångavallen, Slutarp,
annanalag pingst kl. 16.30

Norra Västgötaserien

TIDÄ.NS IF.-SLUTABPS IF

Kl. 11 Reservlagsserien

Grolantla IF B-Slutarps IF B

Vallhundsvalp
5 mån., samt Traktorkärra till
salu. Tel. 72 KinnarP.

I(inrtar[s

!t
'l

håller möte i föreningslokaletr
torsdagen den 14 juni kl. 20.30.

Alla väl.komna!

Kinnevedspensionii,rer' f/C- Ot.inbjdes till resa
Kinneveds Röda Korskrets in'

bjuder personer födda 1892 eller
tidlgare till utflykt tisdagen den
19 juni, Resan går över X'ågelås,
Hjo och Djursätra.

t

l\ll0-fnmning

Krock moped-bil \le' Oz'
I fredags kväIl kolliderade en i

personbil med en moPedist På vä- j

gen Vartofta-Kinnarp. MoPedis- 
l

ten kom hastigt utkörande från 
I,en liten gårdwäg och .krockade 
I

personbilen snett framifrår. Mo- 
I

peden kastades omkull och föra- 
I

ren fich lidriga skador som plåst- i'
rades om på Falköpings lasarett' 

I! t:

$lularp$ $amhällsfören'itt$
anordnar sin sedvanliga hembygdsfest midsommardagarna.

Se utförligare annons i kommande nummer!

Kommitterade.

Frökind åläggs
utbyggnad av
{eningsverket?

Statens vatteninspektion som
besiikt Mönarps gård utanför
Falköping, där över 500 krea-
tur dött, kommer enligt GT
att hemstäIla hos låi,nsstyrelsen
i Mariestad, att f'rökinds kom-
mun ålägges att byggs, ut sitt
reningsverk.

Tnspektör Bengt Rosenberg vid
vqtteninspekt,ionen betecknade
det som anmärkningsvärt att
Frökinds hälsovårdsnäm_nd inte
rapporterat resultaten av vatten.
proven till Mönarps ägare, gods-
ägare Ragnar Browall,

Vattnet i kanalen, där kommu-
nen släpper sitt avloppsvatten
har fått en kraftigt ökad bakte-
rieflora och vattnet är direkt
hålsovådligt, Vatteninspektionen
konstaterar att reningsverket är
otillräckligt. qlte-bz-

€/6_6?"rr.. IJommersKor
vana vid overlock oeh sYmaskin
samt FLICKA villig att lära
kurbelbrodering, erhålla an'
stållning.

KONFEKTIONS AB CHIC
Slutarp, tel. Kinnarp 133.



rllen om gästelTa anstr'ärrqt 
-sig I son ostör,d promenel.a igcnon.r

ilT,å.':J"'.Tr'åXt?oi"o,tl,1,"fl#oft I 
l'nn'r'ta's"n,.ct o^h sts r"^t;n titt

hs.cle ctt konsta,nt giepp nr"''t spe- j Cösta Ändc1"s-qon, sol11 mötte ll

Iet. Dct gjol'rie d4 lnte nch \'3nib I fr.rrnruc viC nrålet och c.ict.cle 1-1. I

llrickna.de synba.rligen till eft.er I Kinnalp harre eti si-s*rt försvar I

pausen. Direkt överraskandr: var I med halrltå.cl{sk.,-i irn som f.ästn. il
rlct därför.inte att hemmalngrt ef- jlag'lct. Siilskilt ch. D:r Jnharrsson I

ter '30 min. spel tog ledningon rrrcrl I och hh. ll{rol lr{1 ,iints.rn 4,69 
Il*0 sedat: två spelare nrissaclc luppmärknamlretrn titl sic. men lqtovt i centrum innan bollen r.ann legcrrfligen var atböt:,t gan"ll., qn- 
|tlt till yttern på andr:'a, sidnn, Ro- I kelt ti]l s3;ng5. gl1'j1.rr.;rit.f gr-11 ftsjs. I

land Reis. r'ilkcn slog till rakl rrpp lsont spcj.dc mcr'1å tirotst inriai.r:r I

i l<tyssct. | än på hollcn matr.r,'1 i,1n'r,rm fiek 
IGläcljen blev emellcrtid inte I cn vnrning. i

'å"fl1c.-rv_::1: 
u 

]r1j1 ':iT..l__To"keri rrppgick tiil crr 1{r0-rar 
I-" --*r4ö=td- 
|

Slutarp hade spelet nnen 
I

Kinnarp tog en pinne rnot
Våmb * borde ha klarat två
Man skulle nästan kunuar tro att dt t redan är semest,rrrtid, ty i

varje fall bjiitl Våmb oc,h Kinnårp på något solr hnappa.st kan kal-
las för annat åu renä, sent+sterfothnltren. når rie båcla lagen rlratr-

bede samman pa Skiivrle IP på a:rnnntlngskvälle,r.

Slutirrp hade väl så mycket av I Gästando Tidan j

rpelct som gästerna, men kecijerr I var inte av någon högre spelstyr- |

nissiyckades i högsta gra.cl att I ka och borcle norma.lt sett fått ett. I

iorcera cle bakre försvarslederna I nederlag med et+" par rr.å1. Ott I

Tida,n-laget. Tillfällen att göra, I hå,llfaot för.svar höt! man s;g meci I

)tt och a;ln&t rnåi fanns, men då | och här framstocl stoppern Leif I

1-1 slutade n'ratchen rältvi.et, I kunde l{innarps center G. Anders-

.l<+F4a_.**+\./IJ.l

Tidan giorde målet 0-l i

Det lyelradep lnto för srutari att ta några poång i annanrlagelrs ii
motch mot Tidan, vilka gjorde matchens enda mål två rrrinnter ll
före slutslgralen goncm r,y. Seh önborg. 

I 1

}fter hand till lrortä .oot sin baek. I ibla,nd rned vi. Lars Schönborg I I

lnnars var väl Bengt llermanson I som den främste. I'l
len mest agg"össive i kedjan. I I Domaren. Bengt Johansson, | ]

iörsvaret var Lennart Rutman en I Fatköping, skötte sin uppgift goi:t. | 
(

ra.r ,sltottriktningen under, all kr! Wad6n som en av de bättre iämte
:ik. Vy. l\lloberg gaje i bqrjan fle- , vlr. Bert Karlsscn. Kedjan komhi-
:a fina uppdragntrr.qar men kom I nerade ganska framgångsrllrt
fter hand till koltä -not sin br.ek. I ibla,nd med vi Lars Schönbors

iistasäkerutpostochbrainqatserl ^^-^_ I:
svaret gjordes även av Per- Geson. lt
Gustavs",sän och Kurt Karl6n. | )

ningen börjar nu bli verklligt ! -.-- | 'lr' ä.i, oet 
-"iii tlr rr"tv.niäi I

taktör i fortsä-ttningen om i

ska kunna undgå rlegrade-'

Shntarps'So-hättsförenings
B0:ile/ midsornmnrfest

T,ALBYGDENS STÖ*STA IIPilIBYGDSFI'ST'

å fostplatsen TÅNGAVALLEII.

lllidsommarafton kl. 20.00

Midsommartlagen kl. 15.00

Ivlidsommarafton medverkar :

VABAREVYN. Länets roligaste revy med iubileumsrer,yn
>>Har tlen äran>>. En festligt roiig revy med Varare-
vyn i kalasforln. - Medverkande: Skaraborgs läns
revykung Karl-Erik Borg, Adenbys sångarfynd Elsie
Back, samt humoristen Lars-Erik >Kaggen> Karlsson
och revyspexarna Lasse Larm och Leif Andersson'
Syskonen Raymond och Britt-Marie Karlsson, Slut-
arp, sjunger och spelar fiol oeh dragspel.

4

Midsommardagen medverkar :

Västergötlands Spelmansförbund. Ett 20-tal nationalklätl-
'da bygdespelmiin. .

Skövde Folkdansgille med ett 20-tal folhdansare.

F'öREDRAG av kyrkoh. Ilenning Anilersson, Kinneved.

>P Lorrys>> Akrobaterna med det fenomenala styltpro-
drdmmaf

Ehvalls kvartett med vokalisten llIaj-Britt Röilseth.

Reqytruppen KNALLEFI'EKT$N meil sin >>Pangshow>>.

3'ör LEKARNA kring iövad majstång svårar välträ-
nade lekledare.

)x

Sedvanliga festanordningar.

Gammal och ung hälsas välkomna till en trevlig fest ä en
naturskön festplats.

Nationalklädda samt barr under 10 år, fri entr6. -* Mili-
tärer i uniform, halv avgift.

PROGRAM.
Miclsommarafton :

r20.00 Musik
21.00 Raymond och Britt-

Ifarie Karlsson
22.30 Vararevyn >Har den

äran>>

Folklekar under mel-
lantiderna och till fes-
tens slut

Xfidsommardagen :

14.30 Musik av Västergöt-
la.nds Speimansför-
bund i järnvägsparken

14.45 Avmarsch till fest-
platsen

15.00 l\fusik av Västergöt-
lands Spelmansför-
buhd

16.00 Skövde Folkdansgille
16.30 tr'öredrag av kyrko-

herde Henning An-
dersson

17.00 Musih av Västergöt-
lands Spelmansför-
bund

17.30 Lekar för barn
18.00 Skövde Folkdansgille
19.00 ))2 Lerrys> styltakro-

baterna
20.00 Musik av Vä.stergöt-

lands Spelmansför-
bund och därefter
folklekar

21.00 Ekvalls kvartett med
vohalist Maj-Britt
Rödseth

21.30 Folkleka,r
22.30 KNALLEFFEKTEN,

därefter folklekar till
festens slut

5O år

r,iiiii.iiri:ril
i,i:j:ij::ii1::jlii

Fårila i llälsingland, kom redan i

i unga år ln i skräddaryrket. Ef- 
i

ter att ha varit anställd hos fram- ;

Ildne skräddarmästare lJjunggren, I

I

5O år fyller den 13 I'uli skräd- i
,--Fal-r^ D.åe- A"rnÄh-sa Idarmästare Fra,r:s Swedberg, I

Slutarp. Jubilaren, som är född i i

Vartofta, öppnade han 1937 egen 
I

firma I Kinnarp, i

Sfter en tids-visteise i närheten i

av sin födelsetrakt, närmare be-
stänrt örnsköldsvlk, äterkom han
till Våistergötland 1952. Han itt-
köpte då en fastighet i Slutarp
och öppnade skrädderiverkstad
dår. 1955 blev han verkmästare
vld S'orsbergs Konfektionsfabrik i
Slutarp, en tjänst som han fort-
farande innehar,

Äv de många uppdrag som an-
förtrotLs Jubilaren är nog nykter-
hetsarbetet det som ligger hononr
varmast om hjärtat. Han har un'
der mer än trettio år varit orgå-
niserad nykterist och är för när-
','arande kassör i Kinnarps NTO-
förening. Han är vidare ledamot i
nykterhetsnämnden och har Iicli'
gare varit kommunalfullmäktiqe'
ledam,ot samt handhaft skötsejq
av lokalsjukkas-ea.n i Kinnevec{l
inhan denna uppgick i Falbygd_enf'j
sjukkassa. . n

Hr Swedberg tillhör även en åT
lnltiativtagarna till F''ålköping{
shräddaremästareförening" /Kommitterade,



I

f, ..t . | . '. Ifirökinds ekonomi god
kr, i ovelsk ott

Kommuna.lnii,rnntlen i Frökind har hållit sammantråde. Ar-
betsstyrelsen hade upprättat förslag till taxor för anslutning
och begagnand€ av Frökinds komrnuns va,tten- och avlopps-
anläggningar, Med smärre äntlringar föreslå1 nämnden full-
mäktigo att godkåi,nna regle'mentet. tbfu-eL'
Arbetsstyrelsen fick i UPP-

drag att verkstäila inventering
av bostadsbeståndet för faststäl-
lande av årliga avgifter. Hos full-
mäktige tilistyrkes uPPgörande

I av revisionsritningar för , våtten
loch avlopp för en kostnad av cir-
Itu 10.000 kr. stiftelsen Frö-
I 
kindsbostäder hade begärt att få
inköpa tomter för uppförande av
stiftelsehus i Slutarp och Kinn-
arp. Köpen bör vara preiiminära
i awaktan på länsbosLadsnämn-
dens godkännande. Skärmbilds-
kommitt6n, som tidigare erhållit
ett anslag på 1.100 kr: hade be-
gärt tilläggsanslag med 1.365:75
kr. Framställningen lillstyrktes
hos fullmäktige. Luttra bygde-
gårdsförening hade i skrivelse

ölförsäIjningen
Regeringen har ogillat de be-

svär fru Inga Nielsen anfört över
att länsstyrelsen :lterkallat henres
tillstånd att sälja öl för avhätrrt-
ning vid Nya pensionatet i Kinn-
arp, Frökind.

Tältmötesserie i Vårkumla avslu-
tas under veckohelgen.
Vid onsdagskvällens möte med-

verkade sångare från Åsarp.
Alexander tr'errari predikade om
Jesu tillkommelse och tecken för
denna tilldragelse under torsda-
gens möte. Fröken Ing-Britt Ek-
blom medverkade med vacker
sång i anslutning till budskapet i
predikan.

!'örutom pastor Ferrari med-
verkar på lördagskvällen Edsvä-
rasångarna och på söndagskväl-
len avslutas tältmötesserien.

Fröhinds skolstyrelse
har hå1lit sammanträde. Besluta-
des att under kommande läsår
inrätta skolskjuts på linje Vin-
torp i Börstig-Kinnarps skola.
Statsbidrag skall sökas på skjut-
lsen. Skolskjutsen Kringlalp !

iBörstig och fram till affären in-
ldrages från samma tidpunkt.
]Bröderna Larsson hade begärt
höjning av skjutstaxan med 10
proc. under nästa låisår. I'ram-
ställningen bifölls. På viss tid
anställda iärare skulle tillfråga-<
om de önskar för'nyat förordnan-
de. F albygdens skolfilmförenings
årsberättelse föredrogs och lades
till handlingarna. Länsskolnämu-
den hade bifallit skolstyrelsens
begäran om ändring av organi-
sationsplanen.

tr'rån synenämnden på skollo-
kaler och bostäder förelåg proto-
koll. I protokollet hade vissa fe-
jparationer och förbättringsarbe-
Iten föreslagits, och skolstyrelsen
lbeslutade i enlighet härmed.
l- -

7 8,354
Ett parti BLÅKLÄDER bortslumpas.

GOSSLÅNGBYXOR (finbyxor) 3-10 år mycket biligt
GOSSKJORTOR, charmeusenylon, .. 13:g0
GOSSKJORTOR, bomull från .. 3:7i
Oblekt LAKANSVÄV från 2:65
GARDINER från 1:95 per m.
HERR- och GOSSJEANS m. m.

I{INNARPS S{ÅNUFAtr{TUE, Kinnarp.
Tel. 134.

:R0S l|t ti[ A/B Nordiska Industrilasret
AOSSBACKDNS SKOLA, KINNAEP, TEL. 50'

och handla friticlskläder, det, lönar sig! - Våra priser lig-
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 med garanti
(riktpris kr. 36:50), vårt pris kr. 20:-. Damkofta i dralon
(riktpris kr. 49:-), vårt pris kr. 35:-. Sovsäckar i elas-

ton kr. 35:-. Träningsoveralls med tlelbar iacka, herr och

. dåm, storl. från kr. 25:-, underkläder m.m.

OBS! Lörtlagar har vi öppet till kl. 16.00.

ttl e -(t .

Söndag kt. 15.00. Missionsförsåffillngens Söndagsskolas Sommarfest'
Alexander tr'erarri, barnen och läla.rara medv€rkax'

Vid regn i Missionshuset. - Servering. - Offer. - Välkomnal

Storseger med 6-t för
FAIK mot svagt Slutarp

Falköpings AIK vann fredagskvii.llens match t div. 5 mot Slut-
arp med 6-1. I halvtid ledtle FAIK med 1{. Första halvlek var
rent betlrövlig att skfia, men i andra lossnade det ordentligt för
homma,traget. Då fick mån se en mängd granna anfallskombina-
tioner som också resulterade i fem måI. Från första halvlek är
inte myckel att nämna, förutom att F.AIK.'s center Rolf Markrud
kunde ge hemma,laget letlningen på frispark i 7 min. I övrigt tre-
stoil de första 45 min. mest av felaktigt lagda passningar och då-
ligt upplagt keiljespel i båda ragen. M6-6kt in allderes vidNär FArK ökade till 2-0 i and- bollen. som

ra halvlekens 15 min. g""o---ft"., hans högra- stolpe' Slutresultåtet
S.-E. Hellberg "rt"r "dt"^ 

irrr"lli ] faststätlde RoIf Markrud'
snysst anrålt tossnadu"d#";;;: I I n"lt:l.:aset får -hela kedjan

stänatigt för .F'Äri<. r"ottt"äL i!* ocn framförallt vänstervingen

rungå:l'::rilil*åi"",'ii;rma*i;&täHå'TiåTi?""å"'j;
ra att resultera. Den fjärde av- rörlig och placerade sig bra i luc-
slutade I'AIK:s hi Ässar Mobergl korna. I försvaret fäste man sig
med ett kanonhårt skott i krysset vid ytterhalvorna OlIe Johansson
utan chans för Slutarp-målvaktenl och Ingvar Pettersson som spela-
att klara. {t-0 tillkom ett parl de fram fina bollar tiil kedjan
min. senare. Vi. Lennart Hermans-l matchen ig'enom.

begärt att få inköpa folkskolan j

i Luttra. Det av särskilda värde- 
|

ringsmän faststäIlda priset 5.790 
|

kr. godkändes och köpet tillstyr- 
|

kes hos fulimäktige. UtredninSls- |

kommittdn för ordnandet av för- |

eningslokai g:emensam för Kinn- 
|

arp och Slutarp hade begärt 500 
!

kr. för ytterligare utredningsar- 
|

bete. Framställningen tillstyrkes.j
TilI biträdande överbiockledare J

efter Oskar Johansson, Skolan, l

Luttrå, som avsågt sig' uppdra- I

get, valdes hr John Larsson, Nol- 
l

gården, Luttra. Tre ansökningar
om egnahemslån tillstyrktes.
Kommunalkassören fick i upp- 

i

drag att underteckna de centralt I

Slutna löneförhandling'arla på 
1

kommunens vägnar, likaså att I

underteckna lantmäterihandling- j

arna för av Statens järnvägar 
i

till kommunen försåld mark. Vid l

sammanträdets slut gav kommu-
nalkassören en såmmånfattning
av kommunens räkenskaper för
föregående år, Den ekonomiska

son kunde slå in bollen i öppet
måI. I 3? min. fälldes Hermå,nsson
innanför straffområdet och den
efterföljande straffen slog Bengt
Gren in med kraft och Precision'
Nästan direkt efter avsPark fick
Mats Ändersson iväg ett la,mt

I Slutarps-la.get fär nrån myc-
ket svårt att framhålla någon.
Framförallt var försvaret ganska
svagt i andra halvlek.

Tony,

lställningen ansågs vara god.

löverskottet för 1961 utgjorde

lzs.sr+,+s r.". Parken Slutarp

Kinneueds $Llff
anordnar BUSSRESÄ till
Göteborg fredagen den 29
juni.

Anmälan om deftagande
senast måndagen den 25
juni till tel. Kinnarp 31 och
206 A.

Fröhind
-62-

Seminarist.
Margareta Johansson, Kinnarp'

har preliminärt intagits till års-
kurs I:3 vid folkskoleseminariet
i Skara.

Söndagsskolans sommarf est
I KinnarP
Söndagsskolanl sommarfest i

Kinnarp blit På söndag kl. 10. Vid
vackert väder förlägges festen tiU 

i

Algot Karlssons tr'ådgård, eljest 
I

håIles festen i missionshuset. I

Piogrammet kommer att 8å i I

känd stil. Förutom lärare och ele- 
|

ver medverkar fru Lilian Nord- |

bring från FalköPing. 
I

skott mot hemmalagets bur. Janne I i
Ändersson felberåknade sig På | e
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iTOreboda 2-O-vann i möte med Kinnarp
I

i Våravslutningen på Kinnemo lrlev inte lyckosam för hemma-

laget, sorn fick se sig besegrade med 2-0, trah''tid 0-0, av gäs-

tantle Töretrotla. Första halvlek biöd på ganska intetsägande spel'

Töreboila hade dock två klara, chanser, som rnan ej kuntle ut-
nyttja. Kinnarp ha.ile oekså några bra chanser. Från IFK Fal-

köping återvånde nu ItJ Seitller gch organiserade farlighetelnå'
? minuter in på antlra hah'lek fältdes Göran Grahn innanför

stra.ffområdet. Den efterföljande straffen lade dock ej Seidler

tlättre än att Törebodas Sture Andersson kunde rädtla''

Efter hand gled initiativet över
titl Töreboda, som tog ledningen
i 22 min. Hemmalagets målvakt
Lars Westerberg taPPade bollen
framför fötterna På hY. Lennart
Karlsson, som bara hade att slå
bollen i öppet mål. I 39 min. släPP-

Fotboll
TÅNGAVALLEN, SLUTARP,

onsdagen den 20 juni kl. 19.30

VAI,TOEPS IF-
SLUTARPS IF

STF

105 invanare
I Frokind ar

.. Frf o

MCI ON IJ OT
I samband med 1960 års folk-

räkning infordrades uppglfter om
könsfördelningen inom de olika
åldersgrupperna på rikets lands-
bygd. Äv detta material som ntt
sammanställts och publicerats av
statlstiska centralbyrån framgår
att i Frökinds kommuh vår inom
åIdrarnå under 5 åt 58 invånare
åv månligt kön och 65 av kvinn-
ligt. Motsr,'arande slfffor vaf för
åldersgruppen 5*9 år 85 och 56,
för 10-14 år 81 och 89, för 15--.
19 år 90 och 70, för 20-24 år
?8 och 46, för 25_-29 år 50 och
51, för 30-34 år 53 och 47, föt1
35-39 år 6? och 67, för 40-4+
år ?9 och ?3, för 45-49 år 90
och 54, för 50-54 år 69 och 58,
för 55*59 år 65 och 60, för 60--
64 år 76 och 56, för 65-69 år 65
och 55, f.ör 70-74 år 30 och 42
samt föf åldrarna över ?5 år 52
och 53.

Av församlingens totåla
mängd på 2.028 invånare
alltså 1.086 av manligt och

folk-
vat
o/')

(351,9)

arpsförsvaret gjorcle Bo och Kjell
Johansson. tr'ör'e pausen rrar Seicl-
ler tongivande i anfaltet. Särskilt
imponerade hans huvudsPel. Efter
den fatala straffmissen föll han
clock tillbaka och i fortsättningen
blev clet cf. Göte Ändersson' som
svarade för de flesta farligheterna
Domalen Arne Snygg, Skövde,
gjorCe en ailtigenom Perfekt in-
sats' filt-hL- Anders

Fotboll
på Kinnemo, Kinnarp,

söndagen den 17 juni kl. 14.00.

Västgötaserien
TöREBODA IF'
KINNARPS IF

Lördagen den 16 juni kl. 16.00

LIABDDS IF
KINNAEPS B

Kinneveds SLKF-avd.
anordnar resa till Göteliorg fre-

dagen den 29 juni. Resan går över
Borås, där djurparken kommer
alt beses. Upplysningar och an-
mälan per tel. 81 KinnarP oclr
206 A senast månd. den 25 juni.

Genom'seger övcr Il'K .Tida-
holm i den ena kvartsfinalen, vil-
ken spelades På Tidavalien i mån-
daes, gick Slutarpslaget till semi-
finäl. Motståndare i denne blir
Tidaholms GI!' och matchen korn-
mer att sPelas måndågen den 25
juni, men sPelPlatsen är i skri-
vande stund inte klar.

Vid matchen i Tidaholm sverr-
t1e Roland Moberg och Rune Gus-

tavsson för var sitt mål' medan
hemmalaget gjorde sitt mål På
straff.

I kväll tar man emot serieledar-
na i norra EtruPPen av Skara-
Älvsborgs Poiklagsserier, Falkö-
pinss BK. Laget i tle båda match-
ärnä ko*m"r väl att tas ut bland
föliande Poikar:

Håkan-Ainesson. Sten-Åke No-
r6n, Älf Bäcklund, Kent Ahlberg'
Börje Setterberg, Lennart Rut'
man- Roger Andersson, Thomas
Pettärsson. Roland Moberg, Rune

00r midsommarglädien dubbel
Res ut till AB NORDISKA INDUSTRILAGRET, Rossbackens
skola, Kinnarp, om Ni skall köpa fritid'skläder. Våra priser lig'
ger långt, långt uncler riktpriset. OBS ! Midsommarafton stänger
vi kt. 13. Vår tel. nr. Kinnarp 50 eller 245.

Den idealiska jackan för semestern - en iacka i nylonmocka'
som kan hanteras nästan hur som helst utan att bli siaskig. Vårt
pris endast kr. 69:- (riktpris kr. 99:- + oms.)

iitiii'i

$is

vr/6-hL. Några av resenärerna samlade vid hamnen i Hjo.

Sfutorpspoikor' till zrllo-57'

semifinol i KM

Gustavsson, Kenneth Rehn, Björn
Leifler och Lennart Eekerlid.

Kinneveds Röda Kors biöd }äff"*lT''}j"#å:?å1. ,'l'ilå';
I Göran Sandin. Skolan oeh dess

pensionärer på bilutfärd i:ä:lT x,Tgl;,"tä,#";,än,ii,:
Ett 70-tal pensionärer från Kinneved med omnejd deitog i

en utfärd, som K.inneveds Röda Korskrets anordnade på tisda-
gen, Man gynnades av ett varmt och soligt väder och i 18 tli-
lar, som friviiligt ställts till förfogande för åindamålet, gick
färden genom Skaraborgsbygder i somrnarskrud,

F örsta uppehållet gjordes i N. , mål i kyrkan. Kantor Bengt
tr'ågelås kyrkp, där kyrkoherrle lKjellström tjiinstgjorde vid or-
Ifenning Andersson höll en an-lgeln.
daktsstund och demonstrerade o. I Färden gick vidare. Vid Folk-
beråttade om en rad ollka före- j högskolan t IIjo stannade man

- 

lför kaffedrickning. pessförinnan

där man promenerade och vilade
en stund i den vackra parken.

Så, anträddes hemfärden, som
gick över Klagstorp och vidare
över uranverket i Häggum till-
baka till Kiqnarp.
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Fastighel$- och Lösöreauktion
Genom offentlig auktion som förrättas på stället, lörclagen

den 16 juni kl. 13 försäljer sterbhusdelägarna efter l'[anny Gus-

tavsson, fastigheten FASTARP 3:10, Lövängen, Kinnarp'

F''astigheten omfattar tomt och trädgärd på c:a 1'300 kvm,"

bosta.dshus om tre nrm, kök och hall, matkällare samt inrect-

ningsbar vind, centralvärme, egen vatten' och avloppsanläggning
mei skall anslutas till samhällets leclningsnät. Utihus innehållan-

de tvättstuga och vedskjul. Fastigheten taxeringsvärderad till
16.000 kronor.

Köpare torde vara beredd erlågga 10 procent av köpesumman

som hanclpenning, fri prörmingsrätt, förbehålles'

Kl. 14 eller omedelbart efter fastighetsauktionen försäljes all

boets välvårdacte lösegenclom, bestå'ende av möbler, mattor, glas'

porslin, linne och sängkläder, ehiffonier, spinnrock, gungstol' hy-

velbänk, gräsklippare m. m. soln ej specificeras'

_ Tre månaclers betalningsanståncl, ägarrilerätten förbehålles t,ills

varan till fullo betalts.

AUKTIONSFöBEÄIIANEN.

I morgon, midsommaraf,ton och mitlsommartlagen går

SLUTARPS SAMHÄLLSFöFENINGS STOTA

HEMBYGNSFEST
av stapeln med medverkande av VästergöUanils Spelmansför'
bunil, Skövtle Folkilansgille, kyrkoherde lfenning Andersson,
Kinneved, syskonen Raymond och Britt-Marie Karisson. Slutarp.
EKVALLS KVAB,TETT med vocalist Maj-Britt Rödseth.
Styltakrobaterna >>2 LEIiRYS>, Vararevyn samt revytruppen
)KNALLAFFDKTEN>, Skara.

Besök en av sommaren5 llnvliseste hemhvgdsfester.

Koinnritterade.

Valtorp vznn i S/u tarP Lvt'61'

JUNIORFOTEOTL
tt --filTTL.

SÖdra gruPPe*t:

Trddrt-Vrrtoftr 1-3
$cndhom-ÄrarP 6-2
Sandhem-Träd.t 7-1
Vartofta-KinnarP 3-2
ÄsarP-KinnarP 3--3

v*täitl" 4aoo13 1!
i;;&;; 430115-86
ä;;il 5:.2213-11 4

Å;;;- 572210-144
i"äåät 4oo4 2-160

KinnarP 612316-15 4

Åsaro 572210-74 4

rrädät 5005 2-78 0

efter Passning från Rune ^!avifs-Norrr, gXtuppen: I oon oåt, det änclra på målvakts'
Ftoby-FBK 3-5 ^ l-retur. I andra halvlek svarade Lia-
sr"tå"p--c.olanda 4-0 

I ;;,r iå; ;rt"". Vy. redueerade till
Floby,-Slutatp. 1;1 _ | Z_:r pä närskott efter hörna. En
FÄIi(-Grolanda 1-5 ltor*,iÅ.p"f "re 

var generös nog
FAIK-FBK 0-10 latt eöra siatvmål och ge Klnnarp

'atköpinss BK 5 5 0 0 37- 4 10 | tredie nlålpt. Cf' fastställde slut-
n^n'- " 4 21113-6 5 lr".,tit^tut 3-2 med ett verkligt
ri.ti*. 5 1 2 2 70-15 5 lnraktskott.
nri-trrra" 2 2 O O 9- 1 4 I' Ua*t hos gästerna var eh., ef'
it"h;ä;' 5 1 0 4 5-11 ? i ocrr dcn snalrbe \y. Kinnarps för-
i"itäp.am 1006 1--33 0 ituu" domineracles.tu*--"--ll1lury;:-"* ; ö o 6 1--33 

Li m**'**"lVtru, ?'-X:
, I son. I kedjan drog vånsterving-en

Skara-Älvsborss poiklasss"*i"r I l5:t:9:*::, Ähl-Rune Davids-
| | son uppmarKsamtreten till slg med

!öd:1-4:!j'1' " li;ft;;it ;;h'ii"u.tigt sper-samt
vartofta-sandhem 1-2 ll;;'ä;ä"J"T;;.;H;;ciå.i. 

--- "

Trädet-Sandhem 0-2- | | "".t1ä"å". T,pnnert Thorsson,

Skara-Älvsborss poiklasss"*i"r I l5:t:9:*:: Ähl-Rune D;

södra g,upp.,,1."""""' 
I I :ffråii,-3:I"1Hti?lfå 

tti:i-
. Vartofta-sandhem 1-2 

| l;;';#il;rioq kämpaslört.
Trådet-Sandhem 0-
Kinnarp-Va rtofta z1t | | Do*are' Lennart Tho:

Sandhem 6501rö-srollstutarn' 4tlb'6e'
Vartofta 6 5 0 1 18- I 101

a
Norra gruPPen:

FlobY-FAIK 4-2
SlutarP-FBK 3-2

I'lobv - 5 4LO74-3
Slutärp 541011-9
raU.-BK 620423-3
IFKI'alk. 220O 9-1
Grolanda 5203 5-14
6^rrz A n O 6 2-37

Div. V Norra Vii;stgötaserlel
Töreboda-Ulvåker 0-1
Trädet-FalköPing 2-1
N. Fågelås-Sa.ndhern 2--2
Våmb-Kinnårp 1-1
Slutarp-Tidan G-1

862018-414I
I
+
t

0

Trädet
Töreboda

F loby
Folkabo

Slutarp
Ekedalen

8521t{-412i8521t{-4!21
8 6 o 217-10 12i

S-I-seger i onsdo gsmöte
f onsdagrkvällens viinskapliga, uppg0rctce drnS Vrttorp det

längsta strået efter en från ilerae slda väl genomförcl match.
Ilemmalaget tlemonstrerade återigen sin dlliga vår'form och ka'n

känna sig nöJt med resultatot. Ma,tchen blov stundtals välspelad,

men tempot var inte så högt på den hala planen.

valtorp överraskede med att t" i l?:?-.- -yIl 
enoersson-Töm--ti'r{

ledningen redan efter i;ä äi";: I 
det mesta till korta rnot hh' F ront' 

I

ter och det vår ett skott frÄn vi. I dra halvteken IGustavsson, som Hasse Änders- |. , -.^- l-1'
son styrde i måI. spetet"v;;;;;- i il|luu::-T* ett övertag för val- 

J

;;41'"r'"r"',?vi"#åpi*Haii!äl''{åti'{rröää:*:l
Iaget och låde upp t"a"ää b;;;- lrade -genom 

Bengt Hermansson' I

fall utan att dock t o*nätirfit'täi- | to* fi*ck en gratischans o9n !r.a,n I

kontakt. Efter 25 *ttitiä" "rrätl"a"" håll..sloä bollen i mål' Lik- |

stäIlningen 2-0 och d;;-;;" tti. | 99* i förstä periode-n .{9.T.Ltt" I

Glad, som med en vack;; ;ä ;; I 
Hermansson en del goda tillfällen I

passning av hy. satte rärr"äi""åi I stoo*.. att, stå offside' Noteres I

Slutarp å sin sida ffiä' iå; | 
fu" att i 

-fortsättninsen 
dcmine- |

notera irågra större farllghet':r l- 
rade hh'->Kanon>> Fl'snth heit sln

framför nål och attackernä ev- ll Aet av planen och lite till. I rnit-
värjdes lätt av Valtorps försvar, ll len a-v halvleken kom Valtorp upp
soin dominerades av ch. Arue ll i rusher och på en a'v dessa gior'-
JonBSon och hh. X'ronth. I kedjan ll de hi. Glad 3-1 och tiden boka-
var den unsdomliqe vi. Gusttvs' l1 des till trettionde nrinuten' Vid
son en eod- spelare liksom hy. I detta tillfä]Ie spclacle Slutarps

I Xi"tt Gu"-tavsson och hi. Glati. I försvar alltför optimistiskt. Den
I i Stutarpslaeet spela.lq Hassa I lä,ttfotåde VaitorpskeCjan avslu-
lA,rt.Ier..on ctr. irea viss framgång I tade matchen med ett flertal flna
i och ' Lennart' Petteisson' gjoitel anfall, som hemmaförsvaret hade
I också fint ifrån sig. Sr.ig Perss 'n, I synnerligen svårt att stoppa'
I t.a. rrx Falköping, sneläde hög'er- | Domare: Lennart Thorsson,
i inner med växlande framgång och I Slutarp
lkontaktea.i kedjan var inle ttenl - Geson

I A Slggagerclen, Slutarp, stårl

I 
tillsänglig ardennerhingsten 

I

I B0sc0 e8l0 j

j brun stj., prem. A, avgift 75 kr. i

Som 3-åring u"tiu"J--rå".i. j

Belg. Hästens större Hederspris i

och Avelsf. fijr Svenska Arden- 
|

nerh. Hederspris. Skaraborgs 
I

läns hästavelsf. förärvningspris 
I

för 1961.' - I

8 3 0 514-15 6i
8224 8-15 6i
8 21519-22 51

8L25 &-17 4l
8116 7-27 3

843119-10-11
a51220-13 11
842217-15 10
840418-18 8

832377-77 8

821515-29 5

8206 9-20 4(Transporter och event. mö-
ten ordnas samt uppstallning
och betesgång även med föi).

Kinnevecls m. fl. socknarc
hingstförening.

Tel. 115 Kinnarp.

Kinnarp
Rapid
Mullsjö
Liared
Trädet
Äsarp
Sandhem
Bliclsberg 801? 9-26 1

Vartofta reservserie
l"olkabo-Slutarp 7-0
Börstig-Vartofta 3-3
ITBK-F'GIK 1-O
Floby-Grolanda 9-2

Falköp.BK 8512 17-611
880053-916
861141-513
841318-30 9
831424-27 7$kol un0do msulbylesrcsa

tiII LIDB I NOBGN
Reseleclaren fil. stud. Gunilla

öhrnell, Kinnarp, tel. Kinnarp
211, lämnar upplysningar och
mottar anm. Awesa fr. Fnilkö-
ping 25 juni, återkomst 2 juli.
Pris ?5 kr.

KINNAR,P BJLIARED S-2
KinnarPS reserver avslutade

vårsäsongen med hömmavinst
över Liaied. Resultatet måste ån-
ses fullt rättvist. Kinnarp spelade
med tio man från 25:e min., då
Tord Torstensson måste lämna
Dlanen efter skarla i huvrtdet' Un-
äel den tid den gode Tord flck
rrara rned hade han två fina chan'
ser att göra måI, men fick båda
qångernä se bollen gå hårfint
över.

Fdrsta halvlekens två mål gjor-
de Håkan Karlstedt' Det första

Ulvåker 8 6 O 217-10 lzi
Falk.ÄIK 833212-g 9i
Kinnarp
Tidan
Våmb
Sandhern
SlutarP
Fågelås

6ööZLz-r öi
8 3 3 214-14 9l

Fatköptngs reservserie
Mullsjö-Sandhem 2-0
Ftalköping-Åsarp 11-2
KinnarP-Liared 2-0
P,apid-Blidsberg 3-1

FArK 8 6 2 0 s5-14 74

Föreningon Norilon.

iVartofta 823320-19 7

lBörstig 822422-21 6

lGrolanda 820614-31 4

lFarköp.crK 8oo8 2-85 o



St T.] TARPSFES T Z614'$Z'

- för trettionde gongen
Årets mitlsommarfest i Slut-

arp var den trettionde i ortl-
ningen som Samhällsföreningen
anorilnat. Festerna har utveck-
lat sig till en traditionsenlig
tråffpunkt untler midsommar-
helgon.
På miclsommaraftonen uPPträd-

de syskonen Britt-Marie och RaY-

monä Karlsson med sång och

spel. Senare På kväIleri var det

uppträdando av Vara-revYn' vars
piögru* var väl hoPsatt. TruP-
peri rOnte också stor uppskatt-
iring tOr sina Prestationer.

delade Premier ur Oldnska dona-
tionsfonden och förklarade läs-

I året avslutat' Till sist höll v'
komm. Änders Svenningsen, Bör-
stig, en kort andaktsstrrnd som

I avslutades med Psalmsång.

Enligt traditionen blev det sam-

iine i JärnvägsParken På mid-

soåmardagen, där Västergötlands
Soelmansförbund musicerade en

siuna innan avmarsch skedde till
festplatsen.

Eftermiddagens Program UPP-

tog föreatrag a,v kYrkoherde Hen-

nine Andersson och därjämte
Eioide Sxi;vde folkdansgille ett

[är uppvisningar. Under .efter-

Västergöt.landsSpelma.nsförbundmedverkadeflitigtviddentraditione}laslutarpsfesten.Härtå
å"" J"-ita" Järnvägsparken till Tångavallen'

Skolavslutnin c tL/6-62' 
i

Årsavslutniag ägde i fredags 
i

rum vid F röi(inds skolor. Efter i

två lektioner hölls själva avslut- 
I

ningen på skolgården i KinnarP. 
I

Sedan skolans kör På ett för- 
|

tjänstfullt sätt sjiungit några I

middaåån sköttes musiken i Pau-

serna mellan de olika Program-
punkternå e,v Våistergtitlands
SpelmFnsförbund'

Senare På kvätlen var det

stvltakrobaterna >>2 LerYs>, som

*värade för underhållningen i sin

välkända stll. Ekvalls kvartett
med välsjungande Maj-Brttt Riid-

seth .som vokalist var också en

programpunkt som rönt€ anklang
iros*puttitren' Revytruppen Knall-
effeliten svarade för dagens sista
uppträdande I sin sedvanliga stil'
I dvrigt var det som vanligt folk-
lekar och dans kring midsommar-

sånger under kantor Bengt Kjell-
ströms lettning, framfönde skolrå-
dets drdf. fru Maj Larsson, Lutt-
ra. ett tack till elever och lärare
för det arbete som nedlagts under
det gångna läsåret. BetYgs- och
premieutdelning förrättades av
rektor, varPå följde Psalmsång.

I Börstig hölls samma dag exa-
men. Denna fick en särskild Prä-
gel över sig, då det var den sista
examen. då skolan f,rån och med
niista liisår kommer att uPPhöra
tills vidare' Efter lektionerna
samlades elever, föräldrar och

många andra iatresserade i Bör-
stigs kYrka, SkolstYrelsens ordf'
vände sig i ett tal till elever och
lärare samt överlämnade blom-
mor till folkskoll' fru Inget Ec-
kerlid och skolvaktmästaren Inge
Eckerlid, vilka Båda slutar sina
tjiiaster inom kommunen. Rektor
Georg A. Öhrnell gav så en kort

i historik över skolan i Börstig, ut-

stånten.

fiil

Gamle spelmannen lfakberg i Skövde, med en genuin spelmans-
tradition bakom sig, vevar fiolen sin, så att det blir kläm i lå-
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nu i skyttetopp
Efter våromgångens nio

matcher letls skytteligan i Norra
Västgötaserien av Gösta An-
clersson, Kinnarp, som med Fiqa
åtta mål står i särklass. När-
mast följs han a,v två Sand-
hemsspelare, nämligen Sigvard
Gustavsson och Äke Ahlqvist
båda med sex måI.
Den förre- har endast spelat I

sex av vårens matcher, medan
Ählqvist med sine måI blir mål-
farligaste försvarsspelare. F.yrs
mål hår tiUkommit på frisparkar
och de två övriga har han gjort
som kedjespelare I två senaste
matcherna. Ledarlaget, Trädet,
har sina främsta målskyttar i
Lars-Åke Ström och Bengt Ema-
nuelsson, vilka inleder den gtupp
av sex spelare som gjort fem måI.
Tre mål i en och samma måtch
ha.r gJorts av fyra spelare näm-
Iigen: Fred Gustavsson, Trädet,
mot Våmb, P. E. Johansson, IJlv-
åker, mot Sandhem, Reier Lars-
son, Tidan, mot F"ågelås samt
Kurt Karlön, Slutarp, mot F ågel-
ås, varvid det senare utgjorde
samtliga mål i matchen och inne-
bar alltså ett äkta >>hat-tric.>

Antålet målekfitar i de olika
Iagen fördelar sig enligt följande:

Trädet .....,..-.... 8 st.
Töreboda .,..". "., ... 8
Ulvåker . ...."..,..-. 7
FArK ....,..,.-.,. I
Kinnarp . .-.,..,..-. 5
Sandhem -,......,,. 6
Tidan ...*-..,.."" 8
Våmb . .....,"...... 5
Slutarp .."...,....5
Fågelås ........- 4

Dery
I mål Göstå Andersson, Kinnarp
6 mål Sigvard Gustavsson, Sand-

hem
Åke Ahlqvist, Sandhem

5 mål Lars-Åke Ström, Trädet
Bengt Emanuelsson, Trädet
Stig F alk, Ulvåker

Frökind 3,00 0-liters 
'la$$lotank

bytes mot 4.000-liters.
Tel. 149 Kinnarp.

Fotboll
å Kinnemo, f,innsYP,

fredagen den 29 juni kl. 19.00.
F'I,OBY Itr_KTNNABPS IF

Per-Erik Johansson, Ulv-
åker
Erik Karlstedt, Sandhem.' Mats Andersson, Slutarp

4 mål Bengt Dahlqvist, Trädet
Kurt Lund, fnvåker
Bengt, Green, FAIK
Reier Larsson, Tidan

3 måI !'red Gustavsson, Trädet
Per Jangren, Töreboda
Bengt Carlsson, Töreboda
Bengt Jacobsson, Töreboda
Rolf Markrud, FÄIK
Lars Johansson, Tidan
Ronald Reis, Våmb
Helge Rems6n, Våmb
Kurt Karl6n, Slutarp
F oll<e Karlssorr, l'ågelås

2 mål Lennart Ragnarsson, Trå-
. deti Ulf Kroon, Trädet

I,eif Bergman, Trädet
Arne Karlsson. Töreboda
Lennart Karlsson, T-boda
Ove I'rYd6n. Ulvålrer
Göran Lundin ,Ulvåker
Göran Graån, Klnnarp'
Kjell Johansson, Kinnarp
Lenn. Hermansson, FÄIK
S. E. Hellberg, FAIK' Stig Johansson, Sandhem
Gerön Johansson, Tidan
Arne Carlqvist, Fågelås-

Geson

lSkolgården
| . 17.| 1 

^"tnnQrpI

Itti osf a lteras
I

I Stotga"C"n vid Centralskolan i
I t<mnarp skall beläggas med as-

I fatt ftir en kalkylerad kostnad av

| 29.200 kr. entigt Frökindsfullmäk-
I tiges bestut i går kväll. Frågan
I föranledde ett ytterst livligt me-

I ningsrrtbyte men avgjordes med
I stor majoritet.
I vi återkommer till ärendena vid

I 
sammanträdet. zqh-eZ.

lKittnr"psottgdomar på läger

I TiU pojk- och flicklägret i
lSandhem reser i dag en grupp

lungdomar från Kinnarp. Samti-
ldigt har en annan grupp kommii;

lhem från en veckas vistelse vid
ljuniorläSret i Lilla Fiskebäck
lutanför Göteborg.
I

I f'rökinrts högerförening
. j naUer nomineringsmöte inför hös-

I tens kommunalval i föreningslo-
'j kaien i Slutarp på torsdag kl. 20.

t__

FRITIDSBYXA
i bomull. Färg: pgpita, vit och svart.
Pris per par kr. 15:75.
JUMPRAR i banlon från kr. ?:50.
KOFTOR. JUMPRAR i helylle oerhört bil-
ligt. JEANS i alla storl., herr, dam och barn
från kr. 6:50.
KLÄNNINGAR från kr. 10:-.

DAMKOF'TA i dralon, en hellång kofta,
tgrövstickad, högsta kvalit6. Färger: vit, gul, blå och grön.

Pris kr. 35:-.
Vi har åter fått in ett parti HERRBYXOR i terylene av sarn-
ma höga kvalit6 som förut. Pris endaSt kr. 49:-
Finnes även i gosstorl.

SEGLARTRöJA för herrar, i helylle, grovstickad. Pris 25:-,
OLLAR i helylle, herr-, dam- och barn-storl. till oerhört bil-
ligt pris. BIL- och F'RITIDSDRESSAR kr. 49:-.
TRÄNINGSOVERALLER i goss från 12:-, m. m.

Res ut tilt AB NORDISKA INDUSTRILAGRET' KINNARP - det gör'semesterpengarna
dryga. Tel. 50 eller 245.

@

TILL VEBKLIGA VRAKPRISEB fr. o. m. måntlagen ilen 2 juli.

Några prisexemp.: bårnjeans med hängslen samt flickjeans fr.
6:90, pojkjeans 10 år fr. 9:75, pojkskjortor fr. 3:50, gossbadbyx'

2:75, damkoftor, ylle, ft. L4:75. Blom. gardiner, 11Q em', 1:95.
Blårock, kort, fr. 9:50. Ett parti hängslebyxor bortslumpas.

Dessutom erbjuda vi lakansväv i gotla kval. till låga priser från
2:75 pr met., klänningstyger, städrockar m. m.

Gossfinbyxor i ylle och rayon billigt (uddaplagC). ':

KINNABPS MANUF'AKTUR. TeI. 134.

STOR UTFORSALJNING
AV SEMESTER.
OCh FRITIDSKLADER
Lördagen den 30/6 kl. 9-l_6 i Rossbackons skola, Kinnarp.
Kläder av högsta kvalit6, långt, iångt un-
der riktpriset.
OBS! Oms ingår i våra priser på lörctag.

t nylonmocka sommarens. stora schlager,
DENNA BILJACKA

herr- eller damstorl. Vårt pris endast 49:-
DAMJUMPER
i dralon. Färger: vit eller gul.
Pris endast kr. 15:75.

Frökinils Högerförening in-
bjuder alla högerintresserade I

till nomineringsmöte för hös-
tens kommunalval, i förenings- '

lokalen, Slutarp, torsdagen den I

28 juni kL 20.00.

Styrelsen.



Va-taxa och reglemente
f a stställda I Frökind

Vid Frökindsfullmäktiges sammanträde i Centralskolan i Kinn-
arp på måndagskvällen fastställdes reglemente och ta.xebestäm-
melser för kommunens vatten- och avloppsanläggningar. Sarnti-
digt uppdrogs åt va-a,rbetsstyrelsen att företa inventering inom
va.-amslutna fastigheter för fastställande av underlaget för an-
slutningsavgifter och årliga avgifter. 7&l6.t2-
Detta ber'äknas enligt ett po-

ängsystem, varvid ett rum upptas
till 1 poäng, kök till 8, wc 4, bad-
rum 3, tvättstäI] utanför badrum
1, garage med tappställe och/el-
ler avlopp 1, tvättstuga 2 poäng.
Pr iägenhet räknas endast ett
wc.

Ärsavgifterna
Enligt dennå bas blir för enfa-

miljsfastighet grundavgiften inkl.
10 poäng 100 kr. För fastighet
med två lägenheter blir grundav-
giften inkl. 20 poäng 160 kr. För
fastighet med tre lägenheter blir
grundavgiften inkl. 30 poäng 220
kr. För andra fastigheter, t. ex.
lokaler för industri och handel,
faststäIler kommunalnämnden
den åriiga avgiften från fall till
fall enligt av fullmäktige angivna
normer_

De årliga avgifterna erläggs i
två omgångar, i februari och sep-
tember.

Anslutningsavgif terna
utgår enligt följande.

Ä) Fastigheter färdigstäIlda fö-
re 7 sept. 1959: 2.000 kr. för fas-
tighet med en lägenhet, 2.500 kr.
för fastighet med två lägenheter.
För varje ytterligare lägenhet till-
kommer 300 kr.

B) Fastigheter färdigställda 7
sept. 1959 eller senare. 2.500 kr.
för fastighet med en lägenhet,
3.000 kr. för fastighet med två lä-
genheter. För varje ytteriigare lä-
genhet tillkommer 400 kr.

tr'ör lägenheter överstigande
fyra rum och kök tillkommer en
avgift om 100 kr. för varje Yt-
terligare rum pr lägenhet. Detta
gäller såväI grupp A) som g'rupp
B).

För fastigheter av annat slag,
t. ex. loka.lqr för industri, handel
och jordbruk, bestämmer kommu-
nalnämnden anslutningsavgiften
från fall till fall på samma sätt
som i fråga om årliga avgifterna.

!'ör ofullständiga eller särskilt
små lägenheter bemyridigas kom-
munainämnden medge jämkning
av anslutningsavgiften.

Ur reglementet
Enligt bestämmelserrta ombe-

sörjer och bekostar kommunen
anläggandet av samtliga vatten-
och avloppsledningar fram till
tomtgräns inorn de byggnadspla-
neområden där komrnunen beslu-
tar om va-uthyggnad. För led-
ningarnas utnyttjande erlägger
fastighetsägare viss avgift.

Servisledningar från tomtgräns
fram till va-systemet bekostas äv
fastighetsägaren. För äldre fas-
tigheter bekostar kommunen va-
ledningar intill två meter från
husvägg, under förutsättning att
fastighetsägaren tillåter maskin-
grävning på tomten utan att gö-
ra anspråk på ersättning för ev,
skada.

Iievisionsritningar
TiIl anskaffande av revisions-

ritningar för kommunens va-an-
läggning ansloS:s 10.000 kr. i en-
tishet med arbetsstYrelsens för-
släg, Detta hade tillstYrkts av
kommunalnämnden.

En >>körare,>
Stiftelsen Frökinds hyrestrostä-

der får träffa slutlig uPPgörelse
om inköp av tomtmark i KinnarP
och Slutarp för Planerad bostads-
bebyggetse. MarkköPen gäIier c.:a

1.300 kvadratmeter På Hassla 2:
68 i KinnarP tiil ett Pris av 8.000.
kr. och c:a 2.500 kvadratmeter
rrå Slutarp Backgården för 10.000
ir. Beloppen stätts till stiftelsens
förfoEande som lån från den tid-
nunki då länsbostadsnämnden
godkänt projekten.

Till protokollet togs en erinran
från fullmäktige till stiftelsen,
vari fullmäktige säger sig förvän-
ta att stiftelsen Påskyndar bygg-
nadsprojekten. Denna erinran ha-
de formen av ett beslut och till-
kom efter en interPellation av hr
Kjellström. Han Yttrade:

- Det går ganska etaka rYkten
om stiftelsens söI, och det skulle
vara tilltalande att få dem de-
menterade. Jag föreslår att full-
mäktige ger stiftelsen en >>kö-
rare)>.

Vad är en ))a.uktoriserad
revisor> ?

Stadgarna för stiftelsen Frö-
kinds hyresbostäder föreskriver
att auktoriserad revisor skail an-
litas. Då denna föreskrift numera
anses fylld om stiftelsen anslu-
tes till Landskommunernas för-
bunds kommunaltekniska avdel-
ning hade kommunålnämnden fö-

I reslagit en sådan anslutning. Det-
I ta btev fullmäktiges beslut.
| Ärendet föraniedde debatt. En
lledamot frågade om man genom
en sådan ansiutning verkligen
uppfyllde stadgarnas krav på att
stiftelsen skulle anlita >>auktori-
serad revisor>.

Kommunalnåmndens ordf. riks-
dagsman Gunnar Larsson i Luttra
lämnade ett klargörande där det
språkliga och det sakliga vävdes
samman:

- Med auktoriserarl revisor
menas i vedertaget språkbruk en
man som av handelskammal'en
auktoriserats för revisionsqpp-
drag: Sålunda auktoriserade .per-
soner finns inte överallt, de: räc:
ker inte till .Därför har riksdagen
genom beslut bemyndigat Lands-
bygdskommunernas förbunds
kommunalekonomiska ; avdelning
att utföra kvalificerade revisions-
uppdrag åt kommunerna. En där-
ifrån utsänd person är alltså inte
>auktoriserad revisor>> enligt
språkbruket. Men han är förvisst
auktoriserad som revisor - näm-
ligen av själva riksdagen.

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

Största utgiftsPosten under
sammanträdet klubbades för as-
falt på skolgården i KihnarP. Kal-
kvlen är På 29.200 kr'. Häri in-
tråf"tt". liostnaderna för vatten-
avledning, 6.300 kr. F'ör"utgiften
får tas i ansPråk en reserverad
summa om c:a 16.000 kr. utgö-
rande >>överskott>> från det lyeko-
sarnma genomförandet av central-
skolebygget.

Hr Gustavsson i Brismene utta-
lade tvivel På att asfatt är det
bästa på en skolgård och Yrkade
avslag. Hr Andersson i Brismene
yrkadg bordläggning. I'lera leda-
möteq, .utlqlpdg ;.,betä.nkligheter
mot den föreslagna asfalten. Sam-
manlagt gjordes ett femtontal in-
1ägg. Hr Kjeilström ansåg sig ha
dagtig erfarenhet av hur en skol-
gård bör se ut och förordade as-
ialt. En kvinnlig ledamot bad att
få yttra sig, inte bara som full'
mäktig utan som förälder: det bör
vara asfalt. Skolslyrelsens ordfö-
rålnde fru Maj Larsson framhöll
att skolgårdens beläggning är den
fullbordande etappen. Asfalten är
Joarnvänlig - och skovänlig -det g:rova gruset är bara ett Pro-
visorium.

Det blev asfalt, med betrYggan-
de majoritet.

Bygtlegårtl i Luttra
Luttra bygdegårdsförening får

för 5.790 kr. förwärva skolfastig-
heten i Luttra. Samtidigt beviijas
föreningen ett anslag ur allmän-
na investeringsfonden om 5.790
kr., enligt PrinciPbeslnt inom
kommunen att 30 kr. Pr invånare
inom området skall utgå som
kommunalt bidrag till bYgdegård.

Ifr Andersson i Brismene PåPe-
kade att det ju finns två bYggna-
der på fastigheten. Hr Våring
senmälde att Luttraborna nog
irelst skuile se att den sämre av
byggnaderna inte fanns där, den
blir bara till besvär. Den bör inte
ha någon inverkan På beslutet om
överlåtelse av fastigheten.

Kommittdn för samlingslokal.
frågor i Kinneved fick 500 kr. för
skissförslag m. m.

Skärmbiidskommitt6n fick be- |

gärt tilläggsanslag om 1.365:?5 |

kr, I

Räkenska,Perna
Hr Våring redogjorde för korn- 

|

munens räkenskaPer och bokslut I

1961, och fullmäktige godkände. 
I

Huvudboken balanserar På kr. I

3.912.217i81. I

Asfalt contra grus

KM tr'öR, PO.IKLAG

Slutarp-Titlaholms GIF 0-2
Som väntat blev >>giffarna> för

svåra i semi-finalmatchert för Slut-
arpspojkarna, som dock gjorde ett
mycket bra motstånd och med lite
tur kunde haft prydtigare siffror.
Tidaholmslaget var över lag mer
tekniskt, vilket i hög grad kom
till synes på den hala planen.
tr'örsta halvleken slutade 0-1 ef-
ter det att cf. Fredriksson i 15:e
minuten överlistat hemmamålvak-
ten. Slutresultatet fastställdes i
andra periodens 6:e minut genon
hi. Viklund. Målskyttarna jämte
ch. Sltatt och hh. Sjögren var dc
mest framträdande i gästerna,s
Iag. I hemmalagets försvar var
hb. Sten-Äke Nor6n och ch. Börjc
Setterberg de bästa. Lennart Rut-
man gjorde också hyggligt ifrån
sig, men hade besvär med det hala

! 
- --
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50 år fyiler 1 juli handlanden
Gunnar Witgotson, Björkliden'
Kinnarp,

Jubilaren är född i Kinneved.
1943 övertog han sin faders af-
färsrörelse, vilken han alltjämt
innehar. För ett och ett haivt år
sedan flyttades affären till nYa,
moderna lokaler i Centrumhuset i
Kinnarp och organiserades om till
snabbköp.

I yngre år var jubilaren aktiv
idrottsman. SPeciellt inom stav-
hopp nåd<ie han'goda resultat och
erövrade inte mindre än tio Fal-
bygdsmästerskaP under sin akti-
va tid. Ett år blev han Skara-
borgsmästare i denna idrottsgren.
Han har titlhört Kinnarps IX':s
styrelse under många år och var
bl.a. under ett 10-tal år förening-
ens kassör. Hr Wilgotson är en
lvrig nvkterhetsman och har i 35

år tilhört KinnarPs NTO-för-
ening, där han under en tid även
var styrelsemedlem.

Frökind
-62 "

Statsbitlrag till va-anliiggning
tillstyrkes.
tr'rökinds kommun hemställer

hos väB- och vattenbYggnadsstY-
relsen om högsta möjliga statsbi-
drag till tre etapper av va-anlägg-
ningen i Kinnarps och Slutarps
stationssamhäl len.

Länsstyrelsen tillstYrker -' i

likhet med distriktsingenjören för
vatten och avlopp-framställning-
en.

5O år


