
I

I
Nya överraskning af,,-L'semesterfotbollen,
Starkt Grolandospel follde Floby kämpade föredörnligt

Slutarp i tredagsmotch, 3-0 och triumf i KinnarPnådde
fnto heller i fredagskvällens match förmådde Slutarp ta hem

vinsten och gästande Grolanda överraskade storligen genorn att
segra med ile ldara siffrorna 3-0, en seger som ingålunda var
oförtjånt, trots att det va.r Slutarp som förtle sp€let alen mesta
tiden.

Första halvleken slöt med ett r na och därmed var ställninsen
visst övertag i spel för Slutarp, | 0-2. I'ina prestationer gjordes
som dock lnte förmådde forcera I sedan av gästörnas målvakt L.
Grolandas bakre linjer där stop- | Kjellander innan Gfolanda gjorde

Floby besegratle något överraskands l{innalp i gårtlagens
match på Kirinemo. Dfter 1-0 i halvtitl skrevs segerresultatet
titl Z*O. Flobys första mål tillkom på frispark och slogs in för-
bi en något passiv reserl'keeper l{ermansson i Kinnarpsmålet. I
andra halvlei< återkom Westerberg, uren han kunile inte hindra
a,tt Svånström och hemmacenterhalven Bo Johansson gemensamt
hjälptes åt att styra trollen i mål. Bosse hade något oturligt sis-
ta foten på bollen så a,tt den skruvade sig upp i nättaket.

pern Lars-Åke' Johansson gjorde I sitt tredje mål som kom i 39 mi-
livet surt för Slutarps forwards. I nuten och målskytt var cf. Bred-
Slutarp hade möblerat om en del lholm.
i laget där fngemar Lupdahl, Stu-
re HJelm och Kurt Karl6n sakna-
des. Kedjespelet gick inte så väl
och det chansades väl mycket
med långpassningar. Lennart Pet-
tersson som vy. var heller ingen
ackvisition och på den andra kan-
ten kom Sven-Olof Johansson in-

Sammanträden

KYRKOSTÄMMA
med Kinnevetls församling hål-
les i Kinneveds kyrka söndqg
derr 8 juli 1962 kl. 10.30.

Ärenden: Gravfond,

Antal församlingsdelegerade.

Ortlförantlen._.

Rune Pettersson, Falköping,
gjorde en bra domarinsats.

Geson

clen än knackade och fick hJälP av
mäJnma ViPa vägrade ägget att
ge med sig. Men då kom Männi'
skan och se! - en nY vipa hade
kommit till världen. Och vid kon-
trotl några dagar senare såg den
lika pigg ut som sina sYskon. Och
mamma är så stolt över sin sköna
kvartett.

Vipboet hittades På Guståf Al'
v€ns marker på Lunnagården i
Kinneved och Ingvar Lundblad
tog bilden - när en vipa föds.

Floby spelade för dagen betyd-
ligt piggare än Kinnarp, vars Yt-
terhalvor denna gång inte riktigt
hängde med.

>>Masen>> Wiklund, nyförvärv
från Norrland. vaktade l'lobys
mål och gjorde det med bravur.
tr övrigt stäIldes väl inte försvaret
på alitför hårda prov. Dock: ch.
Josefsson behärskade sitt område
myckel säkert, I anfallsspelet var
framåt.

Wiknian och Svanström mest
Mest på alerten i KinnarPslaget

var brödraduon Kjell och Bo Jo-
hansson, vilka tillsamma,ns med
kedjans Rune Ärvidsson och i nå-
gon mån Itj Seidler stod för det
mesta och trästa. Domare inför
25-30 personer var
Slutarp.

Thorsson,

Båsse
te så långt i sina försök. Den som 

I

hade mest lycka i spelet var fak- |

tiskt Roland Moberg. Stig Pers- |

son drev lite för mycket. Försva- |

rets mest uppmärksammade var 
I

Hasse Ändersson som klarade av I

sin plats som ch. mycket bra trots 
I

att han hade en svår motståndare 
Ii gästernas cf, Raimo Bredholm, 
I

vilken tycktes ha det bästa >los- |

set>> av forwards de tillfällen han I

kom i läge. Tillsammans med in- I

nerkamraterna Sven-Åke Anders-
son och Ingvar Larsson utgjorde
denna trio kedjans bästa tillgång. 

1

Bra fotboll spelades på samtli- |

Fa håll i laget som i alla tagen 
I

försökte att få rätt adress på bol- il
len. Trots att försvaret var hårt ll
pressät höll man undan och för- ll
utom centerhalven var högersidan rl

Torsten Tomasson-Stig Johans- ,'
son till sin fördel.

Första halvleken slutade 0-0. ll
Matchens första mål tom i and- ll

ra perirodens 18 minut och det var llvi. Larsson som totalt ensam il
framför målet slog på ett skott, ll
som Rutman hade händerna på, ll
men släppte in, ll

Slutarp hade nu ett kraftigt li
övertag: i spel, men utan att kun- lj
na, utnyttja dettå. Ett bra skott I

av vi. Moberg tog i överliggaren 
I

och var en av de bästa chanserna I

i matchen. I 30 minuten gjorde l1

Grolanda-innern Sven,Åke An- ll
dersson en fin prestation då hanll
drev igenom hemma.försvaret och ll
bl. a. dribblade av målvakten och ll
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Jahtstig
i KINNARP den 28-29 juli'

Kinnevetls Jaktvårilsf örening.
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En li
komma
Skalet

Tre vipsyskon begrundar tilldra'
gelsen.

#.* f,lötlur- o,gtä$auilliun%ä
å MöNARPS EGENDOM, Slutatp, 9 km. fr; l'atköping tors-
dagen den 5 juli 1962, kI.2 ein. låter godsägare Ragnar Bro-
vall försälja c:a 25 tld fastmarkshö (klöver o. timotej) samt
c:a Ifi) tld timotej och gräsklöver växt å mossjord.

r.o. HOVPATTS*OlAnlC

& rffi ffi ffi? &ftr###$ s&$rds##

F'ALKöPING
Tel: 0515/118 ?5, 114 ?5, 109 ?5. Bostadstel, 0515/110 88.



Från Millomgården i Slutarp kom sex fina djur till visnlngen' Här spd fy.ra av defn, nämligen

fölstona Poly, Julia, paga octr Pardy med sina goda viinner Bengt Nitsson' R'une GUstafsson'

Rut Gustafsson och Åke Gustafsson. Mecl pa litaen är inte ettåringen Polly. Men dlptömerade

treåringen Bolsy ses strax intill, på den andra biiden' 4l+-62'

Premieringsnämndens orclf. ryttmästare Rutger Jentzen fann be-
hag i Boisy efter Bosco, dagens b&ista treåring.

te e. Clarr, A. 100 t<r., Bröderna
Fredriksson, Luttra; PollY e. Jo-
ris, Ä, 100 kr., Helge Johansson,
Grolanda; Eiba e. Elbe, Ä8, 70
kr., Bröderna Johansson, Jäla;
Karnå e. Helon, AB, 70 ltr., Rag-
nar Wigholm, Luttra. Stina e.

Strax, AB, 70 I<r., Bröderna Jo-
hansson, Jäla; Julia e. JuPard, B,
40 kr.,r Åke GustaJsson, Slutarp.

Hingst'ar
Bosco e. Benito, Ä, 150 kr., Kin-

neveds m. fl. socknars hingstför-
ening, Siggagård€n, Slutarp.

Fullm.-listor
nu fastställda
av "kömmunentr

Frökinds arbetårekommun har
haft nomineringsmöte och fast'
ställt kandidatlistorna inför hös-
tens komrnunalval. I likhet med
tidigare går man fram med två
listor och dessa har följande ut'
seende:

Kommunalfullmäktige Bengt
KSetlström

Kommunalfullmäktige Ebba
Juliusson

Polisman Allan Sjöberg
Kontorlst Sgon Martingson
Skolvaktmästare Valfticl Jo-

hartsson
Elektriker Bengt Juliusson
Bonare Stig Johansson
Fru Britts Engdåhl
smballerare Gerherd F.ri6k
Chaufför A$rs Åndersson

Komurunalfullmäktige Sten
Ählqvlst

Korltmunalfullrnåkti ge Gustav
Gustavsson

Snickeriarbetere Elof ll,ehn
Bonere Lennart Karl€n
F'ru filly Ändersson
Målare Allen Ählqvi6t
Snickeriabet&re Mats And€rs-

son
F nr Ästrid Guetavseoit
F abrikör Rune Karlsson
Metallarbetaro Valfrld Karls-

Premieringar i'Slutarp

Vid premieringarna i Slutarp
i gå.r framförd€s endast tre 3-
åringar. Boisy från Mi[omgå,r-'
den, Sluta,rp, belönarles med
diplom.

Hingstföreningens Bosco belö-
nades åter med värdebokstav Ä,
och ägaren tillerkändes 150 kr.
Premieringsnämndens ordf. rytt-
mästare Jentzen uppehöll sig vid
hingstens förtjänster. Bosco är nu
fjorton år och har visat fin för-
ärvning. Hans avkommå är g:od-

l]'nt och arbetsför.

Tvååringar
Bossa e.' Bosco, bröderna Gus-

tavsson. Luttra. Hästvänners
hpr.; Monny e. MoPan, bröderna
Fredriksson. Luttra: Brunta e.

Bosco, bröderna Johansson, Nol-
gården, Kinneved; Lena e. Monör,
bröderna Johansson, Jäla; Blända
e. Bosco, bröderyra Johansson, Nol-
gården, Kinneved; Astr€laae'
Unit, Emil Fredriksson, Naglårp;
Junita e. Juvill, Bertil Johansson,
Vårkumla; Mona e. Halle, NiIs Jo-
hansson, Grolanda. Samtliga skp'

Treårlngar
Preruieringslista,n Böisy e. Bosco, fris' o. dipl. Åke

F ör j and e ardenn erd j u r v i s ad e s : 3.fJ"H::' åtål;'i. "#å::illJ;
Ettåringar 'Einar Josefsson, Vårkumla; Ca-

Boda e. Bosc0, Axel Hedstr.öm, pelle 
?:. 

ÄIdin' fris" Hans Johans'

Skånum. Gro]anda. Hästvänners son' Eorstlg'

hpr., Polly e. Bosco, Åke Gustais- i orr.
son, stutarp; Monika -.;;;;;r i - 

Förston

'sjöberg, Luttrå; Etossy e. dor"o, ] - 
Dlg-" e' Jupard, AB' 70 kr',Åke

Axel H-edström, Grolanda; Bru- | Gustafsson, -Slutarp; 
Pardy e' Ju'

netta e. Bosco, Älex o. Sigvard I pard' 
- 
AB' ?0 kr'' Åke Gustafs-

Johanssoh, Kinnarp; Nelly el "ql- l9n: slutarp; Poly e' Paulax, B'

lrot, bröder.na Johansson, Jäta; 10- lrr'' afe Gustafsson, slutarp;
Varra e. Bosco, Helmer Anders- Pärla e' Gomez' B' 40 kr'' Bertil
son, Kinnarp. Samtliga skp. Johansson' . Vårkumla'; Lissi e'- 

]Parell, B, 40 kr., Curt Eriksson,
| Äsar?; Docka e. Paulax, B, 40 kr.,
ll!ngq", I<'ät16n. Vårkumla; Cl4ret-

IFK Kinnemogösfer. i dog
I kväll blir det fotboll på Kin-

nemo då hemmalaget Kinnarp tar
emot I!'K Falköping. Uppgörelsen
börja.r kl. 19. Gä.sterna mönstrar
åter Hans Bergsten mellan stol-
parna och låter Uno Nilsson spela
centerhalv, då Leif Zackrisson är
skadarl. Junioren L.-E. Svensson
går vänsterhalv och i ked.jan spe-
lar Rudh högerinner med Bror
Claesson som högerytter. Mitten-
man i kedjan är Ingemar Ung och
på vänstersidan i a.nfållet ses
Haslund och Alv€rus. Hemma-
la,get kommer i stort sett med l

serielaget. Itj Seidler har hand i

om halvbacksplatsen till vänster,
medan Bo ohansson går eenter- 

1halv och brod€rn Kjell viinster- |
back. En intressent uppgörelse är Iatt vänta. <l>- UZ. I

[dinnerp
Söndagsskolans sommarfest

blir på söndag kl. 10 i A. Karls'
sons trädgård. Vid olämPlig
väderlek i misisonshuset. Fru
Lilian Nordbring, lärarna och
elever medverkar i Programmet'

Sedväniig servering.

Alla varmt välkomna!

Sammanträden

Frölcind
Kommunalfullmäktige samman-
träder i Centralskolan, Kinnarp,
måndagen den 25 juni 1962 kl.
19.00.

Ordf.



YÄR uTFöRsÄLJNIIxc
av SEMESTER- och,

FRITIDSTTÄONR

tortsätter
lörilagen ilen 7/? kl. 9-16.

Vår jacka i nylonmocka,
idealplagget i kyliga semes-
terclagar och ruggiga kväl-
lar, tål att hanteras nästan
hur som helst utan att bli
sjaskig. Vårt pris för herr
och dam endast kr. 69:-
(riktpris kr. 99:-). En te-
rylenebyxa hos oss av högs-
ta kvalit6 kostar enclast kr.
49:-. Grovstickad damkof-
ta i dralon endast kr. 35:-.
Träningsoveraller i goss från
72:-. Klänningar från 10 :-
m. m.

SE FÖREGÅENDE VECKAS ANNONS!

Res ut till A/B NORDISKA INDUSTRILAGRET, Ross-

baökens skola, Kinnarp - rlet lönar sig! Tel. 50 eller 245.

Mönarps förre ägare'lt> 
ez

kommer ei att åtalas
Civilmålet dock kvar

- Iletta att statsåklagaren i Mahnö, Erland Strandmark,
beslutåt a,tt inte åta,Ia säIjaren av Mönarps gård, en malrnödirek-
tör, betyttrer inte att det omfattande civihnålet med skadestånds-
a,nspråk på omkring 600.000 kronor kommer ått låiggaa ner, om_
talar ägaren av Mönarps gård, godsägaren Ragna,p Browall, för

500 djur hade som bekant dött
eller måst avlivas på grund av.
som det gjorts gällande, >det
starkt infekterade rrattnet>>. Goris-
ägare Browall begärde för en tid
sedan poiisutredning, emedan han
afisåg att den tidigare ägaren,

1 
Malmödirektören, vid försäljning-

I en förtigit uppgifier om den stora
t dödligheten hland djuren"

Utredningen har till stor . del
handha"fts av statspolisen i Sköv-
de, sorn hört jordbr-ukare som ti-
digare hafå. djur på bete på de ak-
tuella markerna vid Mönarp. Des-
sa jordbrukare säger sig inte ha
märkt någon ökad dödlighet btand
kreaturen på grund av vattnet.
. I framställningen om polisun-
I

I dersökning hade godsägare Bro-
wall ifrågasatt om inte Matmödi.
rektören känt till att dödligheten
bland djuren valit stor åren när-
mast före försäljningen samt för-
tigit detta. Direktören skutte där-
med ha gjort sig skyldig till be-
dr'ägeri.

Prima arbelshäslar
5-72 är köpes varje vecka.
Ring Kinnarp 5 eller I'alköping

86, B. Andeqssgg;.1. est-

tlt'tt'
Kinneveds SLKF '
hade i fredags en resa till Göte-
bofg. Resan hade lagts UPP av-
fruarna Margot Pettersson, Ulla
Karlsson. Eva Karlstedt jämte
Linjebuss och charifför Lars Bef-
tilsson. Resan, som såmlat 41

deltagare, gick över Borås, var'
vicl uppehåll gjordes vid Land-
vetter, där resenärerna drack
kaffe i det 8röna samt beskåda-
de den sköna utsikten över sjön.
Därifrån gick färden direkt till
Kungälv, där kexfabriken be',
sågs. Middag intogs På restau'
rang Vita Bandet, varefter "detvar tid att bege sig till FYrtor-
rlets konservfabrik i Götebofg.
Sedan gjordes en visit På Siö-
fårtsmuseet. Därefter var ttlren
kommen till en rundtur med Väs'
tanfläkt varvid deltagarna fick
njuta och bese den sommårfag'ra
staden från sjösidan' tr Träd-
gårdsföreflingen beskådatles ål1a

fina växier Varefter dagell avSlu-
tades med en stund På L.i'seberg.
Vid hemkomsten till Kinneved
framförde en av reseledarna, fru
tllla Karlsson, ett tack till alla
som varit med på reaan samt
tackade chaufför Lars Bet:tilsson
för den goda hjälp reseledarna
hade fått.

Styrolseval i dikningsföletå,g
Tiil styrelse föf AxtofF-Halla.

gårdens dikningsföretag av ät
194? i Kinneveds och Vårkumla
socknar har utsetts: Valter Os-
karsson, Fröjeledsled, Vartofta,
ordförande' Gunnar briksson, Hal-
lagården, Slutarp, Bernhaid Jo-
hansson, Äxtorp, Vartofta, och
Lars Eckeflid, Haliagården, Slut-
arp.

IFK i vänskapsfotboll med 3-1
Det tog emot orclentligt för Falköpings-kamratorna vlil besöket

på Kinnemo och hemmalagets klara seger vå,r fultt välförtjänt
efter antalet målchanser att ilöma. Spelet var anna,rs synnorligen
jåi,rnnt, åven om ett visst övertag för Kinnarp kuncle spåras en

stund i andra perioden. )b-gZ.

- Är det inte fråga om bedrä-
geri, så är ju detta enbart gliid-
jande, säger godsägaro Browall,
och det är väl på grund härav
som statsåklagaren beslutat att
lnte åtala Malmödirektören.
Civilmålet med skadeståndsan-

språk på i runt tal 600.000 kro-
nor, kommer dock inte att, läggas
ner. Den sidan av saken kommer
upp för förberedelse vid härads-
rätten i Falköping i slutet av juli
eller senast början av augusti må-
nad, omtalar godsägare Browall.

Kinnarps

Kinnarps försvar var svårforce-
rat och här spelades som vanligt
de dominerande rollerna av bröd-
raduon Bo och Kjell Johansson'
Itj Seidter var också en bra till'
gång som vh. I kedjan gJorde hY.
Rune Ärvidsson en mycket bra
match och var faktiskt uPPhovet
ttll alla tre målen. Gösta Anders-
son var som vanligt PåPasslig och

Fotboll
| ä Kinnomo, Kinnarp,

iorsdagen den 5 juli kl. 19.00

IFK FALKöPING_
KINNARPS IF

Fredagen den 6 juli kl. 19.00

Vilske-Kleva Bollhlubb-
Kinnarps IF.

Rum med kök
eller kokwå önsk-a+$y_ra av 2
ordentliga flickor tilt omkr; dcn
15 juli eller något senare. Svar
tilt tel. 42 Kinnarp.

svarade för två av måJen och var
tillika med Göte Antlerssorq vil-
ken spelade andra halvleken, det
största hotet för gästernas bakre
försvar.

Falköpingslaget hade inte myc-
ket att visa upp, oeh de sPelade
minst av allt som ett div. W;lag.
Efter en god inlednlng av kedjan
i första halvleken rasade sPelet
ihop totalt efter Pausen oeh det
var väl endast E. O. Haglund,
som i någon mån oroade Kinnarps
försvar. Före Pausen hade höger-
vingen Bror Claesson-Bertil
Rudh vissa framgångar På sin
kant. I försvaret märktes främst
hb. Ingemar Karlsson samt vh.
Lars-Erik Svensson, den senare
junior liksom målval<ten Bergsten

- spelare som föreningen säkert
får nytta av i fortsättningen.

Målprotokoll: 18 minuten 1-0.
Skott äv hY. Arvidsson som mål-
vakten halvklarade, varvid Göran I

I

{

I

{

T

Grahn slog in returen. 21 miluten ;

1-_1. Ett långskott från Vidar 
I

Nilsson överraskade Vesterberg i i

Kinnarpsburen. 66 min' 2-1. Gös-
ta Andersson efter uPPdragning
på högersidan och den avslutande
passningen fick han från Fleming
Torstensson. 68 min. Gösta An-
dersson analogt med det förra,,
meu nu serverades den avslutande i

passningen av Göran Grahn. 
I

Lennart Thorsson, SlutarP, eki- 
|

pade rättvisa utan anmårkning. 
I

Geson. I

fabrilsnederlag
SEITISSTNRSTÄNGT

fr, o. m. ?-18 juli.

$emesterstängt
tlen 15-22 juli.

SLUTAEPS
BAGERI och CAFn

Kyrkostämma i Kinneved.
Vtd hyrkostiimma lned Kinne-

veds försarnling beslöts att anta-
let försåmlingsdelegerade I pasto-
ratet skulle utgöras av 20. Vida-
re b€€töt st4nrinan inottaga en
giadond på 1.500 kr.



' ralT'uz '

Till fabrikiir Jarl Anders$ott med fru
framföres ett hjärtligt tack för den storslagna gratifikationen

med anledning av firmans 20-årsjubileum.

SamUiga anstållda vitt AB Kinnarps Kontorsrnöbler.

Kinneveds SLU
anordnar fredagen 6 juli kl. 19.30 rattmästerskap och mopeil-

rally å Tångavallen' slutarp' 
Tävlingsredarna.

TATBTUUEI'I$ $LU:KAET$
har tåvling om ratt- och rnopedmästerskap å Tångavallen, Slut-

arp, sönclagen den 15 juli med första start kl. 9.30. Varje avdel-

ning äger rätt att sända fyra deltagare, två till varje gren. Tors-

dag och fredag kvälI äger de som skall vara mecl i söndagens

tävling rätt att träningsköra på banorna. Såväl deltagare som

åskådare hälsas välkomna!
Tävlingskommitt6n.

I vatteninspektionens skrivelse
heter det bl. a.:' >Som recipient för det avslam-
made avloppsvattnet från Kin'
narp och Slutarp utnyttjas ett öP-
pet dike rned myck€t låg vatten-
föring, vilket enligt uppgift ej an-
vändes för bevattning åv kreatur.
Diket mynnar efter cirka en km
i en torrläggningskanal, som upp-
gives av hävd ha utnyttjats för
kreatursbevattnin.g. I diket kon-
staterades rik påväxt av srnuts-
vattensvamp,. indicierande en
stark förorening på växten På
hela r sträckan från utlopPsled-
ningen till dikets mlrnning i ka-
nalen, I denna kunde inte nå-
gon synlig avloppsvattenpåver'
kan konstateras.

,Rensuing av diket hade företa-
gits i slutet av förra året på hela
sträckån nedströms utsläppet. In-
spektionen vill med anledning av
besiktningen anföra följande:

f skrivelse till kommunen den
23 april 1958 framhöll inspektio-
nen att utbylgnad av verket till
höggradig rening redan från bör-
jan syntes önskvärd. fnspcktio-
nen kunde möjligen g'odtaga en-
bart avslamning som ett kortva-
rigt provisorium i samband med
utbyggnad av ledningsnätet. Skul-
le olägenheter av någon betydelse
härigenom uppstå måste emeller-
iid omedelbara åtgärder vidtagås.

Avloppsvattnet från reningsver-
ket, vilket togs i bruk 1960, för-
orsakar uppenbara olägenheter i
såvål diket som torrläggningska-
nalen, såsom olukt och risk för

Slutanp
SEMESTERSTÄNGT
från den 27lT-818.

DAMFEISERINGDN

smittpridning. Den rikliga före-
komsten av smutsvattensvamp
ä.rda ute vid dikets mynning i ka-
nalen tyder på så stark förore-
ning, att vattnet måste anses va-
ra otjänligt för bevattning av
kreatur såväl i diket som i kana-
len närmast nedströms dikets
mynning i denqa.

Bedömning av den onaturligt
höga kreatursdödligheten på Mön-
arps egendom fa.ller utanför vat-
teninspektionens kompetensområ-
de, men enligt uttalande av vete-
rinär sakkunskap kan den .till-
skrivas infekterat vatten. Då
kommunen så]unda, trots ovan
anförda påtagliga olägenheter, ic-
ke vidtagit några åtgärder för
olägenheternas hävande, hemstäl-
ler vatteninspektionen att kom-
munen utan dröjsmål vidtager an-
ordningar för komplettering av
reningsverket med anläggning
för jämväl biologisk behandling
av avloppsvattnet.

Fröktnd
,4l+-6t.

Till civllekonomutbildning
vid Handelshögskolan i Göte-

borg har bl. a. intagits Lennart
Claesson, Börstig.

I bilen sitter Arne Widholm, Luttra och nårmast honom ses
kretstävlingsledaren Gösta Karlsson, Karleby. Med på bilden är
också Bengt Nilsson, Slutarp, som var med och bedömde de
tävlandes insatser.

. r*$--b?-.

korats

DE SOM öNSKA KöPA

högdräktig

SLB kviga
-J till salu. Tel. 66 Kinnarp efter
I I kl. 18.00.

II

ii tuå tttlg$tlggor
i I högdräktiga, hälsokontrollerade

l]titl salu. Tel. Kinnarp 1.
rl :

ll Uinnotrarlo nao{rrral
il |(inntueds pa$loral
il rastorsexpeditionen
't hålles innevarande vecka öppen

Fritidskläder
av äkta kvalit6 BILLIGT, herr-, dam- eller barn, besök då

AB I.IORDISKA INDUSIRILAGBET' Rossbackens skola Kinnarp

Lördag har vi öppet till kl. 16.

Moped- och rattmästare har
av Falbygdens SLU

På Tångavaller; Slutarp höll
Falbygdens SLU kretstävling i
Moped- och Rattmästerskap.

Före matchen redogjolde krets-
tåvlingsledaren Gösta Karlsson
för .bedömningsgrunderna. Det
blev en jåmn uppgörelse mellan
de som fönrt blivit uttagna i va:-
je avd., tävlingar som alla körls
på samma bana.

Resultat: Mopedmästare blev
tre på samma poäng: 1) RoU
Svensson, Tiarp, 66 p.; 2) Nils
Olof Sjöberg, Luttra, 66 p.; å)
Uno Andersson, Kymbo, 66 p,

Rattmästare: 1) Börje Karls-
son, Vartofta-Åsaka, 40 p.; 2)
CIas Schönmyr, Slöta" 38 p.; 3)
Leif Filipsson, Kinneved, 37,5
p.; 4) Kurt Filipsson, Kinneved,
36 p.; 5) fngemar Hä.gg, Tiarp,
36 p.

Yatteninspelrtionen: gfr.V.

Vattnet på Mönarp
är starkt förorenat,

otiänligt för djuren
Statens vatteninspektion har nu sagt sitt ord om va.ttnet på,

Mönarps ägor, gårilen ilär omkring 500 djur dog ellor måste slak-
tas. Inspektionen säger i en skrivelse, som bl, a. tlllställts Frö-
kinds. kommun, att vaftnet är så starkt förorenat, att det må,ste

anses soln otjänligt för bevattnlng av dJur. Inspektionen påtalar
också, att kommunen inte gjort något för att häva olägonheterna
varför den hernställer, att det nuvara,ndo reningsverket utan
tlröJemål kompletteras för biologisk vattenrening.

i1 i BöRSTIG fredag kl. 10-12
r loch i KINNEVED kl. 13-15.
'l Pastorsämbetet.



Fröklnd

Cp presenterar
6 Frökindslistor

I E'rökinds kommun har centern
faststälit följande listor:

Lantbr. Alex Johansson, Hals-
äng, Kinnarp, lantbr. Rune Fred-
riksson, Ledsgården, SIutarP,
lantbr. Ärne Olsson, AlarP, Kin'
naro, lantbr, Bertil Kjellander,
Mossagården, SlutarP, fru Marg:t
Andersson, Östergården, KinnarP,
lantbr. Helmer TrYgg, Lillegår-
den, Hudene, Slutarp, lantbr. Tor-
sten Gustavsson, Prästbolet, Kin-
narp, Iantbr, Karl-Arne Ädams-
son, ödegården, Slutarp, lantbr.
Arvid Ändersson, HalsarP, Kin-
larp, lantbr. Åke Gustavsson,
Millomgården, SlutarP.

Lantbr. Gunnar Johansson, Dö'
ve, Börstig, lantbr, Nils Daniels-
son. GunnestorP, Börstig, lantbr.
Allan Johansson, VintorP, Börstig,
fru Änna-Lisa Johansson, Döve,
Börstig, lantbr, Karl Lundgren,
Döve, Börstig, lantbr. Ingemar
Eriksson, Sandhem, Börstig, lant-
br. Gunnar Rudin, KringlarP,
Blidsberg, lantbr, . Carl-Johan
Holm, Prästbolet, Börstig, lantbr.
Bertil Broberg, Sandhem, Börstig,
fru Elsie Eriksson, Sandhem,
Börstig.

**.*.,.
Lantbr. Karl-Gustav Gustavs-

son. Stommen, Vårkumla, Kin-
narp, lantbr. Sigvard Andersson,
Grännarp, Vårkumla, Vartofta'
lantbr. Verner Granlund, Billshol-
men, Vårkumla, Vartofta, verk-
stadsarb. Bernt Bertilsson, Skat-
tegården, Vårkumla, Vartofta, fru
Karin Samuelsson, HallestorP,
Vårkumla, Vartofta, lantbr. Karl-
Erik Torstensson, Västerbo, Vår-
kumla, Vartofta, lantbr. Bengt
Vård6n, Nolgården, Vårkumla'
Vartofta, lantbr. Holger Kiillen,
Stränggården, Vårkumla, Var-
tofta.

*

Lantbr. Lennart Andersson,
Majnegården, Luttra, FalköPing'
lantbr. Ärne Gustavsson, Liden,
Luttra. tr'alköping, lantbr. Bertil
Andersson, Skövdesgården, Lutt'
ra, Falköping, fru Karin Johans-
son, Munkgården, Luttra, Falkö-
ping, lantbr, Olle Johansson,
Klockaretomten, Luttra, F alkö-
ping, lantbr. Bengt Lennartsson'
Majnegården, Luttra, X'alköPing'
fru Ingegerd l,arsson, Nolgården'
Luttra, I'alköPing, lantbr. Len-
nart Efraimsson, Klockaretomten,
Luttra, FalköPing.

Kom.-fullm. Gunnar Johanssbn,
Trädgården, Börstig, kom.-fullm.
Margit Andersson, östergården'
Kinnarp, kom.-fullm. Sigvard An',
dersson, GrännarP, Vårkumla,l
Vartofta, bYggnadssnick. Bengtl
Andersson, Dalbogården, Brisme-
ne, lantbr. östen Ändersson, "A'larp
Kinnarp, Iantbr. Arne Gustavsson,
Liden, Luttra, FalköPing, fru
Gunvor Broberg. Storegården,

Sandhem, Börstig, fru Kårin Jo- 
I

hansson, Munkagården, Luttra., 
I

Falköping, lantbr. Verner Gran- 
|

lund, Billsholmen, Vårkumla, Var- 
|

tofta, fru Gulli Arvidsson, Stom- 
|

men, Brismene, lantbr, Karl-Arne I

Ädamsson, ödegården, SlutarP' 
I

kom.-fullm. Karl J. Hotm, Pråist- 
|

gården, Eörstig, kom.'fullm. Len-
nart Ändersson, Majnegården,
Luttra, FalköPing, lantbr. Elof
Johansson, I'röJe, KinnarP, kom.-
fullm, Karl-Gustav Gustavsson,
Stommen, Vårkumla, Kinnarp.

*
Lantbr. Sven Andersson' Mil'

lomgården, Brismene, bYggnads-
snick., Bengt Andersson, Dalbo-
gården, Brismene, fru Gulli Ar-
vidsson, Stommen, Brismene'
lantbr. Filip Winggren, Storegår'-
den, Brismene, fru Marianne Bill-
man, Storegården, Brismene'
lantbr. Birger Svensson, Hallan'
Brismene. Iantbr. Bertil Anders-
son, Ekesgärdet, Brismene.

Klnnarps missionshus
Israelsmissionär Nils E. F olke'

som nyligen återvänt frÄn en två'
å""p.riod'i Israel, talar på söndag I

vid ett möte i Kinnarps missions'
hus kI. 19.30.

Missionär Folke har vistats
sammanla.gt åtta år i Israel, dels

som journalist, utsänd av den

svenskå kristna Pressen, dels som

missionär. Självklart har hart haft
stora möjligheter att följa den

fascinerande exPansion som den

unga staten Israel genomgått och

fortfarande genomgår. Vid mötet
på söndag kväli talar missionär
Folke över ämnet >>Vad händer nu
i Israel> och påvlsar, n". iliiltr"t | |
förutsägelser uppfyllas undan för 

| !
undan. Eventuellt blir det sång av I'
Karin och Maj-Lis Karlsson' I'

Vid måndagskvällens möte l,
sjunger och vittnar evangelist ll
Lennart Magnusson, som är väl- ll
känd i trakten sedan tidigare ne'll
sök. t
Slutarns IF 1r(7'bz' 

i

startai åter fotbollstriiningen På |

tol'sdag, men redan På onsdag 
I

bhr deT spel i Borgunda' På iör'|
dagen spelas det fotboll mot Gro- i

ianta oö,n på måndag mot Åsarp'

KinnarPsvinst i Vartofto
Kinnårp vånn en lätt 5-0-

'seger över Vartofta i lördagens
mätch på Strömsborg' Båda 1a.-

sen hade många reserver ocn
Jpelet var av ganska dålig kvali-
te.

Hemmalåget envisades med att
slå enbart långboltar vilket var
totalt misslYckåt mot gästernas
försvar, som sPelade På offside-
taktik, KinnarP hade ledningen i
halvtid med 4-0 efter 2 turbe'
tonade mål under de första 10
min.

I andra halvlek blev det mest
tråckel a.v Kinnarpskedjan' som
inte fick ut något av sitt sPel.
5-0 gjorde vi. Gösta' Ander'sson
efter 14 min, spel"

Tahtegel 
I

Heb5r, beg., c:a 400 pannor, säl- |
jes billigt. 

I i

Tel. 126 Kinnarp efter kl. 18. l.

Jaktstig
ånörclnan vid llögobacke, Kinnarp, lörilagen den 28 och sönilegen
den 29 juli. Anmälningstid lördag 14-16. Söndag 9-13. 1:a pris
4-takts motorgräsklippare, 2:a pris dammsuilare. Även i övrigt
en gedigen prissamling. Har- och skeetbana. Välkomna!

Kinneveds Jaktvårdsf örening.

Fröktnd
Ltl'i,-6L.

Intråidesprealikan
I söndågs höll den nYvaldes

komministera, Per OIof Lind'
holm, inträdesPredrkan i Kinne-
veds och Vårkumla kYrkor' var'
vid han med ledning av dågens
högmiissotext talade om >Guds

lags fullbordan>' I Vårkumla kYr'
ka'hälsades han välkommen före
högmässan av det samlade kYr'
korådet, varvid kYrkvärden Erik
Bohman överlämnade blommor
till honom. I Kinneved talade
kyrkoherde Henning Ändersson
efter sista Psålmen, önskande
pastor Lindholm nåd och kraft'
varpå Pastor Lindhotm ta'ckade

för dlet förtroende pastoratet vi-
sat honom genom att välja ho-

nom titl sin komminister'
Missionskolleklen i Kinneveds

försariling har nu växt tiil kr'
1.100:-. vari då lnräknas bl' a'

tömda sParbössor: På Frökinds-
gården kr. 140:-, i Kinnarps sY-

iörening kr. 7521- och i Slutarps
syförenrulg kr. 100:-.

---.:: -":
Frökind
Fastiighetsägare med grsä;tt; l:i",i.Tå"å"# "i1råä; tt;

ningsanspråk i samband -d liä, io. T'i tri.r"" i fortsättntngs-ningsanspråx I samoan<r metr lrs: to. Till lärare i fortsättnlngs-
utförda va.-arbetea i Kinnarp l.rkolan samt i ämnet hemkunskap

{er+v'ryv--' ---" tus' 1962' iFalköping och Inger Lillieroth'
handa senast tlen 10 : - ,Tun.

Kinnarps Manufaktur
semesterstän gt 30 I 7-4 I 8.

För tillfället: BILLIGA POJKJEANS, LAKANSVÄV.

li
li
Il
l:
lrll
lt

860
1/8.
till

faklen [å [J0narp
tunnlanil utarrenderas den
Anbutl infordras. Brevsvar

Mönarps Gård, Slrttarp.

Frökinds skolstY'relse

har håIlit sammanträde. Lovda-
gar för höstterminen faslställdes
pÄ rektors förslag till 22 sePt'' ?2

ät<t. samt 30 nov. och 1 dec. Med

AB Biliman, Stockholm skulle
tecknas servicekontrakt angående
variatorsutrustning och venlila-
tionsanläggningar i Kinnarps
skola, Årskostnaden härför4?5:*
kr. godkändes. if,'rån FelköPing
och Skövde förelåg avtal om elev-
kostnader vid gYmnasier, flick'
skolor och Yrkesskolor. SkolstY:
ielsen beslutade tillstyrka avta-
len hos tullmäktige. Rektor ficlr
i uppdrag att genom annons ia-
fOrstaffa anbud På förnödenhe-
ter till skolbarnsbespisningen un-
der kommande läsår, och likale-
des skulle anbud infordras På
eldningsoija för kommande
bränslesäsong. De tvä fortsätt-
ningsskolkurserna skulle förläg-
gas till höstterminen. Skolstyrel-
sen beslutade att småskollärar-
innorna Thora Petersson och Ali-

och Slutarp, vilket arbete ut- li fott*xola^n antogs,fru Birgittal
förts av Skånska Cement' Even- [gu"tt..on, Falköping' och till 

I

tuella anspråk skatl vara V'A' lextra småskollårarinnor förorö 
|

styrelsen, 
-Box 

3?, Slutarp,. till- 11"9.":. ,-flu 9"1|9- i:f,::::l:'I

KINNARPS 1T,.
MISSIONSII{-]S

50 meter prima

il rivningsved
ll till satu. Tei. 4 Kinnarp.Söndag kl. 19.30: pastor Nils

Folke talar över ämnet >Vail
händer nu i Israel?> Sång av
systrarna Karin och Mai-Lis
Karlsson. Offer för missionen i
lsrael.

Måndag hl. 19.30: evangelist
Lennart l\{agnusson sjunger och
vittnar.

Alla varmt väIkomna!

önskas köpa

Kvigor
kalvställning aug.-sept. köpes
omgående. Tel. 105 Kinnarp. A.
Setterberg.



Kinnarp liclt tinlin revnnsch

Båda lagen ställde upp rned en
del reserver, vilket för Åsarp' tor-
de vara mest känrlbart e4år er-
sättarna inte på något åätt fyilde

BORGUNDA-SLUTABP ?-1
Borgunda besegrade i onsdags-

kvällens vänskapsmatch ett Bvagt
Slutarp med 7-1 efter 3-0 i
halvlek. Hemmakedjan sPelade
mycket bra och skaPade flera finä,
chanser. Borgundas måI gjordes
av B. Larsson 3, BillY Arvidsson
2 och Jan Rosenkvist 2. l'ör Slut'
.arps måI evarade Stig Persson.

nl
Dontngsnus

innehållande 2 rum, kölr och
hall, med vatten och avlopp, till
salu. Läge c:a 2 km. från Kinn-
arp. Tel, 219 Kinnarp.

$futarp, Farkon
Söndag kl. 15.00 Friluftsmöte
Bengt Kindbom, Kerstin o. Al-
got Karlsson, Bojan o. Yngve
Johansson medverkar meci tal,
sång och musik. Vid olärnpligt
väder hålle,s mötet i missions-
huset" VÄLKOMNA!

för Hasslelunds, östergårdenso
Hassla, Viistergårdens, Väst-
arps, Prästgårdens, Lofsgårdens
transformatorer sönclagen den
den 2917 kl. 9-12 fm'

Slutarps Dkonomiska förening
SlutarP.

$trötnattbrott

Grannen Asarp ho$o0rods$, 10'l
Tis4agens matqh p& finnerrto mellap nabolagen Kipnarp och

Åsarp var de båtla legear fJärde rqöte i år och lesulterade i eu

förkrossande segeJ för hemmalaget metl 1G*1, Eara alåirmed bl. a'
tog revansch för nederlo,got i DM-turneringen.

måttet. Bl, a. 'saknades Hans
Qlaesson i högsta grad. tr*örsvaret
var åtmlnstone i första halvleken
sprn ett såll och bättre var det
heiler inte I matchens slutskede.
Sinq fi]ista tillgångar hede laget
i brödraduoo Lennart och l,ars-
Å\e Thor, varav den förstqämnde,
som ppelade center, våT ett stän'
digt hot för Kinnarps försvar, Bra
var' även hy. Ulrik Gunnarsson,
medan Roy Ändersson inte närk-
tes så mycket.

I henmalaget hade en del om-
plaoeringar gjorts med anledning
av att qöte Andersson och Kjell
Johansson saknades i laget. Fac-
kar spelade Åke Torstensson och
Irlerrrming Torstengson och som
vh, uppträdde reservlagets Bengt
Georgsson, vilkeq tillsammans
med Tord Torstensson t kedjan
var goda komplement till det or-
dinarie garnityret. I kedjan hade
annars Göran Grahn en god dag
med- fyrå mål på sitt konto och
lika rnånga uppnådde Gösta .An-
dersson och de båda nämnda var
Fynnerligen svårstoppade i sina
attacker. Stoppern Bo Johansson
var inte så säker som ticligare
och kostade bl. a. på sig lyxen att
missa en straff.

lfempo[ i matchen vat inte
överdrivet högt, men goda kom-
blnationer kunde man stundtals
spåra hos båda lagen, som dock
tog till onödiga småruff I när-
[amperna.

Kinnar.p hade ledningen .ef'er
första halvleken med 4-0, varvjcl
de två första prflen gjordes av vi.
Tqrd Torstensson resp. hy. Rune
Arvidsqon. De två återstående de-
lades åv cf. Gösta Andersson och
vy. Göran Grahn. Dessa båda de-
lade på andra halvlekens sex måI.
Åsarps mål gjordes av cf. Lennzlt't
Thor i börJan av första halvleken.

Bestämd domare var Karl-Erik
Pmanuelsso4, Trädet,

Geson.

Rivningsved
till salu. Rune Göransson, Al-
arp, Kfnnarp, tel. 156 efter kl"
16.

. l1k'o'J- oi
Ater förlust

för Slutarp
Slutarp 6tår fortfarandu ,ri"r,

seger i träningsmatcherna och
gonefalre,petitlonen mot ÅBarp
låi,smade till resultat att gåster-
na tog hetn vinsten metl 3-?,
ett resultat som inte finns något
att andraga mot.
Att med utgång från denna

match sia om de båda l4gens ut-
sikter i den stundande eriestar-
ten torde vara ogörligt då båda
lagen inte ställde upp i ordinarie
slagordning. Så mycket är doek
klart att Slutarps-elvan får visa
l:etydligt bättre takter orn det ska,
bli poäng mot l'ÄIK i seriepre-
miä.ren.

Något vidare tempo blev det
inte från börJan och passnings-
spelet lämnade också en del att
önska. Slutaro inledde attackerna
oitr trär var ået Bengt Hermans-
son oeb Roland Moberg som mest
oroade Åsarps försvar. Bertil AhI-
qvist gjorde också gott ifrån sig,
även om den rätta skärpan i av-
slutningarna sa.knades. I förgvaret
qiorde Hasse Andersson hyqqligt
ifrån sig som ch. och komplette-
rades trra av Lennart Fetersson
och Sture Fllelnr.

Liksonn Slutarp
ställde.a,Atsarp uBp med en del re-
serv€r,.. där målvakten Ryl4nder
verl;.g"{B_ osäker. Roy Andersson
speladb-p\. med viss framgång,
men föflivåYsbäst var Hans Claes-
son och Lars-Åke Thor på ytter-
halvsplåtserna. I kedjan märktes
främst Lennart Thor oeh Ulrik

?/S
- b2. Fotboll

Tåugavallen, Slutarp
lördagen den 11 aug. kl. 16.30

N. Västgötaserien
rAIK

SLUTARPS IF 
i

Söndagen den 12 aug. kl. 1030
Folkabo IK b-Slutarps IF b

Guruarsson samt Erlaird Johans-
son.

Den senare svarade för första
målet efter frispark i 18 minuteu
och fem minuter senare k,rln ut-
jämningen till 1-1 efter schlblrcl
i Åsarps försvar, som utnyttjades
av Ingvar Johansson. Slutarp tog
ledningen genom Roland Wtol-.erg
i 41 minuten, men minqten före
pausen utjämnade Åsarp på en
sltarvning av Lennart Thor.

I andra halvleken ta,ppacle
Slutarps kedia helt stirget och
det blev i stället målvakte^r Len-
nart Rutman, som fick visa sig
på stwa linan vid gästkedjans
snabba attacker. Målkåiniringen
iät dock vänta på sig och det v/rr
först i 36 minuten, som Lennart
Thor hittade rätt efter Cet att
Rutman halvklarat.

Domare var Lennart Thorsson,
Slutarp.

En kunnig Mashinarbetare
bonare
hopsättare

samt 2 st. 14-16 års YNGLINGAB får omg. fast anstä$aing.

AB. KINNAN,PS KONTORSMöBLNR 
.?,

Tel. Kinnarn 77 eller 277

Falhöpings r€s€rvserie

Sandhem-Rapid 6-.1
Åsarp--Kinnarp 3-3
Trädet-Mullsjö 3-2
Liared-Blidsberg 3-3

I''AIK
Rapid
Kinnarp
Liared
Mullsjö
Trädet
Sandhen:
Äsarp
Blidsberg

F'loby
F olkabo
Slutarp
FBK
Ekedalen
Börstig
Vartofta
Grolanda

1082046-16 18
11 61423-2773
11.44328-2472
11 5 1 5. 28-25 71
1052321-19 11
7042420-19 10
7740721.*27 8
71 32622-43 8
11 12813-32 4

Vartofta reservserie
Ekedalen-FBK 1-2
Vartofta-Grolanda 0-3
Slutarp-Bör'stig 5-1

I81
I 52

10 52
8 51
I31o ,,

10 13
L0 20

0 53-14 17
2 26-10 12
3 26*26 72
278--7 tl
5 ]6-22 7
5 12-27 6
6 16-3? 5
I 1l-ts9 4-



Jaktstig vid Högebacke
samlade I52 deltagare

Kvartetten Karl Hägg, Tibro, Leif Andersson, Tidaholm, Lennart
Larsson, Tidaholm och Arne Nevelius, Hjo, hörde till de fram-
gångsrikaste jaktstigsdeltagarna och samlade 100 poäng,

I bästa tänkba.ra somtrarvä-
iler - unrlantag för ett par
små regnskvättar unaler sönda-
gen - arrangerado Kimeveals
ja,ktvårilsförening under week-
enilen sin jaktstig viil Höge-
backe. Slryttar från niir och
fjiirran hade sökt siE till den
vackra terrängsa, för att stri-
ila orn do främstå platserna o.
de ståtligasto priserna.

152 deltagare ställde upp och
arrangörerna har all aniedning
att vara belåtna med den siffran

- allra helst som skyttar utifrån
också visade sitt slora intresse.
Distriktet var givetvis talrikast
representerat men åven herra.r'
med bössa på axeln lrom från
Sörmland, Skåne och Småland
för att >känaa sig för) i Kinne-
rredsterrängen.

Tävlingen inieddes på lörclags-
eftermidd,ageq men natur:iigt
nog: var det först på söndagen
som det blev den där riktiga
skyttefläkten över ari:angemang-
et, som ritöver det nämnda anta-
iet skyttar hade lockat en he1 del
;ntresserade. Förrrtom jaktstig
fanns det också tillfälle att pro-
va sitt kunnande på harl:anan el'
ler med lerduveskytte.

Cirka 3.000 patroner förbruka-
des, vilket väI bevisar att det var
något av Vilda Västern vld Hö-
gebacke de båda tävllngsdagaraa.
Arrangörerna, kommitterade" och
4O-talet funktionärer, har all he-
der av arrang:emånget. Till funk-
tionärer får vi väl också räkna
damerna i serveringsstånde'u, som
sålde 240 korvar, ett 100-tal dric-
ka, smörgåsar, kaffe och Sotter
av alla de slag,

Och så över till prislistorna:
ilaktstig: 1) Walter Älfreds-

son, Timmersdala, 100 p.; 2) Ar-
ne Nevelius, Hjo, 100; 3) Karl
HägB:, Tibro, 100; 4) K.-E. Isaks-
son, Blidsberg, 100; 5) Leif An-
dersson, Tidaholm, 100; 6) Len-
nart Larsson, Tidaholm, 100; 7)
Sture Nilsson, F"alköping, 99; 8),
Elof Larsson, Madängsholm, 97;
9) Uno Olsson, Trollhättan, 97;
10) Tage Jonsson, Gökhem, 9?;
11) Mats Nilsson, Åsunden, 96;
12) Sam Käll, Habo, 96; 13) Nils
Hermansson, Falköping, 95; 14)
Rune Enoksson, Od, 95; 15) AU
Larsson, Hjo, 94; 16) K.-8. Ru-

stig ottosson, Trotlhiit tan *hli:ltu"Y' Tibro' 94; 1?) Hilding

Herge crason, Biurum ;r;; 
"ft"11:::.t'"":t-.l1Y1si?19: --nt"'". *l;ö '; ;;"ö;"i;;;å. ;; d;;: 
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Anbud
infordras på uPPförande under
innevarande år ev redskaPe-
s}Jul rned toaletter vid Kinne-
veds kyrka,

Ritning finnes till Påseentle å
paåtorsexpeditisnen, dfir oelgå
arbetEboshrirnine tan avhäm'
tås.

Anbud med påckrift rKurne-
veds kyrka> skall vare Paetors-
expeditionen i Kinneved, adr.
Kinnarp (tel. 26) tillhanda se'
nast den 20 aug. kI.12.00.

Rätt till frl prövning förbe-
håtles.

Ä Kinneyeds kyrkoräds väg-
nar:

Hennlng Anilorsson,

Fotboll
Grolantla lilrottsplats,

i dag kl. 16

Slutarps lF-Grolantla IF

Anbud
Frökinds skolstyrelse inforcl-

rar härmed anbud på eldnings-
olja I under kommande eld-
ningsperiod.

Oljan levereras till Kinnarps
skola. Ungefårlig kvantitet 80
m3. Anbutl märkta >Olja f> in-
säntles tiif skolexpeditioneul
Kinnarp, senast den 10 aug.
1962 kl. 12. F'ri prövningsrätt.
Ev. upplysningar lämnas av
rektor, tel. Kinnarp 176 eller
27\.

Skolstyrelsen.

Anbud
För skolnålticisverksamheetn

inom Frökinds kommun inford-
ras härmecl för läsåret 1962-
1963 anbuil å följande livsme-
del:

Speceriea
Charkuterivaror.
Grtnsaker och potatis.

Leriluveskytto: Gunnar Mar-
tinsson,' Götene, Yngve Heddn,
Vårgårda, Nils Bengtsson, Floby,
Alf'Larsson, HJo, Arne Melkers-
son, Tranemo, Rune Rahn, Trå-
vad och Stig Johansson, Sand-
hem, samtllga 10 träff.

1

2.
ö.

i

I lnuua märkta >Anbud på 
|

liivsmedel> insäncres tiu skolex- | lÄter Grolandaviust
I Dedrtronen. I(rnnarp, senast oen I I

lio_"1s. 1e62.kr. 1?. liNo 5-4 mot Slutarp
l- r1i prövningsrätl E_Y.. "ry' I I Groranda vana också rerur-
llvsningar tämn.as 11;ettor' tet' 

| | ,roiul'?or sruta,rp. 5-4 breviKinnarn 176 eller 211. | | ':"1'- ':
| 

__-- 
Skots' ' I i slutresultat€t efter 4-3 i halv'

I 
tyrelsen' 

| | tia. Groranita var denna gång
t- i I ortlinarie metl untlantag a,v Leif
| 

--l 

| | &iltsrlfom.lorsva,net vrsade val
It 

|jItnannastdennagångsinrätta
i I Fröklad , ,. | | ! krass, medan kerrJan fortsäner
le | | att visa imponerande målgörar-

l*,r,rrt"* mlrstorchus. | | tat<ter' lk-ot'
I Svansetist Lenna,rt Magrrusson | | Nyförvärvet Lars Darius uträt-

I irar rea=ot<t Kinnarps missionsnus | | I:9::it.cediget arbete som mlt-

I 
oelr tarlfe *:l 1111:,:?19::| I ff*"k'"J"3,1?1"ru:"'T._Il-ffi:

I s1ipel in>. 'r'1ll aekornpanJemang | | aersson den biiste i-den för bvrigt
I nå cittra sjöng evangelist _Mag' | | SoA" kedjan. Slutarpsförsvar6t
I nusson ett flertal vackra sång€r. | | verkade också ganska ihåligt och
I Även FrökindgFåIden fick ett | | det var endast ch, P'.U. Gustafs-
I uppskattct besök med samting | | son, som visade div. V_klass. Ked_

I f."i"u Guds ord i såns och predi_ I I jebäst var 3-målsskytten Bengt
| ;;; " | | Hermansson. Grolanda tog led_

l"äl r*"aug kvåu tarar ochjiyl: 
I lål:fål åT,ffi ",i,:årt?,lil-;3#

I Ber evan_Betist Bengt Kindbom via | | Fiernänsson reducerade på straf?-
I mOtet i Kinna.rps rqiesionshus. | | spark till 2-1. B-1 korf på lång-
| 

- 

| 
I *".n"::ll" ?åi"l;ä:'"å"f,""X*j

Lennart Nordrander, F.röjered, rr, I ill?iåio3å1J;1-""jrt:i:t ä:ä:
21) Ingemar Karlxon, Skara, 99. i lning med 4-3 för Grolanda btev

Hårbanan! 1) Stig Ottosspn, I i99-t :tt-".före paus' Målskytt var
Trollhättan, 44; 2) :r"etse clason, I i P:--ltlq Darius. 5-3 bredsidade

Bjurum, 43; 3) Hans ä0,"*;: I låg';"*;åi,"å.ti"tt;i""'tP:::Tidaholm, 41, I '*u*.orr. Anders

t

Tillkännagivanden

Fröklad
12.



trör andra gången har Kinnarps IF gjärt ett besök I vänorten Gudumholm i norra ilelen av Jyl'
lantl. Tnrppen, som bestod av 1? man, avreste fredagcn den 20 juli och lrar hemma lgen tors-
dagen den-26. vårdarna heils gjort stora förberedelser med bl'å" tre fottrollsmatcher för gäster'

na på den korta tiden. I)essutom var det beaök på ett flertal lutressanta platser.

!'örsta matchen sPelades På
söndagen mot Gudumholm och
slutade 4-1 till KinnarP. Det
märktes, att resan ännu satt kvar
t benen på spelarna, tY spel'et
kunde ha gått bättre. FYra mål
var nog lite i överkant. Matchens
publiksiffra v.ar mycket uppmunt-
rande, omkring 350 Personer.

3 må,I av Tord
Nästa match gick mot Gudum-

halms grannsamhälle Storvorde-
Seilflod på tisdag kväll. Utsikter-
na till seger för Kinnarpslaget var
inte stora efter den slätstrukna
!'öndagsmatchen, Nästan alla de
200 åskådarna tiPPade storstrYk
för svenskarna. Man slutar emel-
lertid aldrig att förvånas. De
unga Kinnarpspojkarna, medelål-
der 19 år, tog nu fram sitt allra
bästa soel och kunde föra mat-
ctren tiil seger med 3-1. Tord
Torstensson var bäste man med
hat tric och många fina Pass-
ningar"på pluskontot. Om Stor-
vorde-Seilflod kan sägas att Ia'
get använde det tYPiskt engelska
spelet med långa crossbollar.
Kinnarps förwar klarade emeller-
tid dessa med bravur.

Redan följande dag sPelades
tredje och sista matchen' Det var
Lundby Krat som stod för mot-
ståndet, De spelade en smånätt
och fin fotboll men hade ingen
lycka framför måI. Kinnarp fort'
satte i samma stil som dagen in'
nan och hemförde s€g'ern mYcket
välförtjänt med 3-0. Även denna
match besågs av c:a 200 Personer.

Kinnarpr representanter
Kinnarps lag representerades

av följande elva mannar: Lars
Westerberg, Torgny Johansson,
Bengt Persson, Itj Seidier, Bengt
Georgsson, Tord Torstensson, Pål
Seidler, Anders Ek, F'leming Tors-
tensson, Åke öst och Bo Johans-
son.' Av dessa uppräknade spelar fy-
ra i pojklaget och kan inte be-
trakta.s som ordinarie. Under
Danmarksresan spelade de dock
storartat, och det dröjer irte
länge, förrän de vikt en plats åt
sig i A-laget.

Slutfacit på en sådan här resa
blir mycket positivt. Alla truppens
medlemmar var överens om, att
de aldrig kunnat få en bättre se-
mesterresa. De mycket snälla och
generösa, danskarna kan verkligen
konsten att ta emot gäster och få
dem att trivas. Alltså en alltige-
nom lyckad re\sa,.

qk'bL Fina segror i samtligo tre

Lagen paTångavallen i dag 16.30

r.AIK

J. Äadersson

Å. Bergström 0. Johansson

Ä. Moberg B. Green I. Pettersson

Heltberg H. Eriksson R. Marl.trud Tr. Hermansson Ä. Götliud

Domare: A. Sanilqvist, Skövito -

S" Hjelm R. lloberg B. Hermansson K. Karl6n Ä. Karl6n
M. Andevsson H. Andersson I. Lundahl

L. Pettersson Ei. Ahlquist
L. Rutman

SLUTARP

Bra Kinnarög;fel
gav storseg er, 7-l
Kinnarps IF generalrepete-

lade på torsdagkväUon inför se-
riestarlten; genorn att på Kinne-
mo besegra Grola,nda meil ?-1.
Gii,sterna kunilo för dagen av
olika a,nletlningar inte mönstre
sitt bästa lag, metlan homma-
laget ståillde upp ortlinarie med
untlantag för Göte Antlersson.

Det började ga,nska lovande för
Grolanda, som trots den hårda
blåsten höll relativt jämnt spel de
första 15 minuterna. Laget rasade
dock sedan som ett korthus och
niir inte kedjan lyckades hålla bol-
len det ringaste. fick försvaret en
arbetsam afton. 3*0 skrevs som
halvtidsresultat och sedan ram-
lade ytterligare fyra målbollar in
hakom Grolandas Kjellander.
, Det skall här konstateras att
Kinnarpselvan spelade en mycket
smånätt och trevlig fotboll och
speciellt gladde hemmakedJan
med fyndigt kortpassningsspel,
vilhet som synes gav ett gott re-
sultet.

Ilalvb&ckarna matade effektivt
och serverade kedjan mängder av
'smörbollar'. Kan torsdagens spel
upprepas i seriepremiären hör det
finnas goda chanser till en eller
annan poäng,

Möte m ed Slutarp ger poäng? ffi*J"f;ffi*;f':'ä. Jå:"ä
I höstens första seriernatch på T&nenvalle* tar hourmataget io.ää"iraäiiriil;å;'rreta tiäen. r

Slutarp emot granneå FAIK. De båda Iage[ av*lutado ochså vår- övrigt ger vi också backen l{ed-

säsonse' på otrenpran och där brev der ".* rur.""i;t""*el io" å:ltt,i'lå;,T,,H'11rll"fj3?"Ittl
FAII{.-arna och siffran skrevs till 6-1. Följaktlige.n är Sluta.rp fortsiitningen. frtr saknades ordi-
ute efter revanseh, rnon cha.nserna ilärtill ter sig tämligen små narie Ingvar Larsson och S.-Ä.

med tanke på lagens insatser i träningsmatcherna, Falköpings- Andersson vilket givetvis medför-

laser har bl.a. vunnit över romtens IF, vilkot vittrra.r orn styrka. flåå",."TåT:"l"lh?$ }i"t#: T#
Slutarpåsinasidakaninte,-:--:::----liarsDarius;

SåväI Slutarp som FÄIK har | --
vidrasir en der ändrinsr"-i-iuå"1. I eller något annat i FRITID_SKLÄDDIJ. R_ES UT.till 

-Ross-I heämalage-t spelar- nu Halsse I backens skola, Kinnarp - Det lönar sig. Våra priser ligger
Andersson stopper i en halvbacks- r | 1ångt, långt under riktpriset.
kedia, där Ingemar Lundahl går i | ^--* ; ,i,;;å;'h.I" 

"äfi--r,iåt, 
Ä;a;;*;;,1 i I oBS. ! Lördag har vi öppet till kl. 16.00.

vänsterhalv. I kedjan går lvloberg
och Hjcrm i par fiir vä=nster. - ll a/B NORDISKA INDUSTRILAGRET

tag, som viclare har Hasse Eriks- il

n",:iXTT"?" :"?ä'ilå: .kan- rnte

flå:*åå,J,ål :x*:ffi, ä.å* .?"-# I Dr. v erva I D I få4"#.i'rrl*åF::;**nl 
I

x*:na*;,öl-":ff -ffif,{, |,,n,-,ouu;,,r, ;-.,;u1",.I ""3åT${1il{tr*,i1;;,, 
cj*_I

"',ft;f"l,"iå *"#ilå'år,i","iXt#;: lr"i. rs+ Kinnarp. I de e;öd insars som banans 2B:e 
l-

ande behov av poäng för att kun- ,i-i man' l'
na undgå de#åderlngs-h;;t.""hl ' rasse' 

lina undgå degTaderingshotet ochl "a'Ds li
att pojkarna vet vad det gäller i , r'
tord6 siå utom allt tvivel, men om | |

'*'" "";::H::J" - 
| llr|i som hehöver en JA(|(A

dag och som domare . ses Arne
Sandqvist, Skövde.

- Slutarps reserver möter På
söndag 10.30 ett åv topplågen i
Vartofta reservserie, Folkabo.

Assar Moberg har flyttats ner I I Kinnarp. Tel. 50 eller 245. i

sorn högerhalv och Osvald Johans- ;l | |

son sorn vänsterback i ett FÄIK- i

I Fotboll
son som högerinner ""il".ödil; ll l1l^ lli---..^.;-
sTi?s;:# ffiif.:äå,iå*1ä:,"?l i' Jäla-l(it|n8uBd$ ålgsltyttBbal|a
kallas I(urt Johansson- FAIK- I

raget avreser rran ooenpia" ffi;.1 1-*"'f:,5111'P: h:]l:: ölq"l^rö1_q1ill9::oj**tit,t"o'9?,c:T,'
i;ä;"s;;t"q;;p;jil;; ;ä1i." *-- | 11/8, 18/8, 8/9 kl. 13.30-16,00, söndagarna 7218, 19/8,' 16/9 kl.
ting på Kaf6t 15,15. I fS.OO-f0.00. Indivicluell tzir'lan den 23/9. i

Uppgörelsen börjar kl. 16.30 i | 

---

I l-uLUUll
I

I Tångavallen, Slutarp,
I

I söndagen den 5 aug. kI. 10.30.

Slutarps IF B-Åsarps IF B
Måndagen den 6 aug. kl. 19.00

SLUTARPS IF .4.-
ÄSABPS IF A

matcher

l.:^\



Pensionärerna i Frökind
Av en inom socialstyrelsens

byrå för pris- och socialvårdssta- 
i

tistik utarbetad prognos över be-
folkningsutvecklingen inom en-
skilda kommuner under tiden 1900 

,

-1990 
tuamgär ått pensionärerna 

I
(d.v.s. de personer som är 65 år I

eller mer) i Frökinds kommun, 
I

som vid folkräkningen 1960 ut- 
|

gjordes av 140 män och 160 kvin- |

NINNAIT,P_VALTORP 4-3
Kinnarp mötte ValtorP i en trä-

ningsmatch, solrl hemmalaget
van-n med 4-3. Hemmalaget tog
ledninsen i 8 min. genom Rune
Ärvidslon och ValtorPs utjäm-
ninesmål hom i 26 min. KinnarP
hade sedan flera goda chanser att
göra mål, men 1-1 stod sig halv-
lel(en ut.

Efter 3 min. sPel i andra hah-
lek sav Arviclsson återigen lednin-
sen.- nu med ett mYcket våckert
6toit i vänstra krysset. Gösta An-
dersson ökade till 3-1 och Tord
Torstensson gjorde 4-1. ValtorP
Ieclucerade sedan titl 4-B efter

I narns bä'sta var Göran Grahn och
IRu;e Arf id-qson, medan VaItorP
] hade sina bästa i hb. F'ront och

i Karl-Göran Pettersson. l(g-tt-
L

Kämpamtach av Kinnarp i Töreboda

3,l-seger a Back-Åke svårt skadaP
Kinnå.rps IF tog två premiärpoä.ng i söndagens borta.ma,tch i

Töreboda genorn att vinna med 3-1 efter en mycket dramatisk
uppgörelse. Gäst€rnå fick spela med tio man stöne delen av
matchen. då tracken Åke Torstenssqn i en situation efter \pappa
15 minuter fick ena kindbenet intryckt. Han fördos omedelbart
till lasarettet i llariestail, där hsn kvarligger. lulg-54.

rätt. Ett par nlinuter före halv-

rr*Flq r+eeF6-"'*' "'rurxuo 
uu L . 

r. gästc-nas lag får" försr''aret
nande möte under medr , ,err r-igr o".yg o"ä samulga gjor.
Bengt Kindbaqr m, fl. 'de utmärktå-insatser. i- ttiäjan

Kåren Unga Viljor börjar sina var Gösta Andersson mest fram-
regelbundna samlingar för höst- åt, men även Göran Grahn var
teininen på tisda.g i nästa vecka. pilg värre i denna premiärmatch.

Sönriagsskolan startar sin höst-
termin sista söndagen i denna må-
nad. Till första söndag:en i sep-

tember planeras en familjeutflykt
för söndagsskolan tillsammans
r{red söndagsskoian i $IutarP.

barn slt iacka
när de börjar skolan, gör då som alla andra, res ut till ROSS-
BACKENS SKOLA, KINNARP. Vår Jacka i nylonrnocka är
jättepopulär, därför att tlen är av högsta konfektion, snygg och
elegant, varm och skön, vattentät, gät att tvät*s' är överlågsen
vanl'ig mocka, blir ej sjaskig, 56rnf är rriulg i pris hos oss. Fin-
nes i goss- och flicksf,:rrlelrar från kr. 39:-. Herr- och damstorl'
från kr. 69:-. 'Ierelynebyxor åter inko nna' Gosstorl. från kr.
3g:-. I{err- och damstorl kr. 49:-. Koftor, ollar, iumprar m. m.
Våra prise-r ligger som bekant långt, långt untler riktpriset.

OBS! Lörilagen den 18/8 har vi öppet till kl. 14 ,övriga lörila-
gar till kl. 16. - RES UT TILL

AB Nordiska rlndustrilagret, Kinnnrp

nor, år 1990 beräknas omfatta 180 j

män och 170 kvinnor. 
I

scha.lrirel i Kinnarp-försvaret. Kin-

Ilund dödado kanrner fAlV-62.
Dn lösspringande trund bet nat'

ten tilt onsdagen ihjäl tio kaniner
som förvarades utomhus I en bur
i Alarp. Hunden har först bitit
sönder buren och sedan skrämt ut
]<aninerna. Polisen har ännu inte
Iyckats identifiera hunden.

Behöuer Edra

Rekordhavro i slutarp. ll
Trots de synnerligen ogynnsam- ]l

ma betingelserna för växtligteten l

har hr Gunnar Karlsson, MönarF 1.1..
Lillegården, Slutarp, kunnat mä- 

|

ta upp ett 154 cm högt havre- I

stånd, Om det är rekord för byg- |

Fotboll
på Kinnemo

,.,rlagen den 9 aug. kl. 19.00.

Grolantla lF-KinnarPs IF I

II stånd. Om det är rekord för byg- 
|

I den i år är svårt att säga, men 
I

I 
hittilts står det sig som >bästa 

I

- j noterino. ulg-62. 
I

FAIK segrade mot Slutarp
Triumf med 4-2 - Assar bäst

Höstens preuriärma,tch på 'Iångavallen nrellan Slutarp or:h

IrAIK blev betyilligt jämnare än man väntat från respektive håll
tråtlo ifråga om spel och måltillverhning. Falköpingslaget säkra-

de segcrn först två minuter före full tid då ett perfekt bakåtpass
åv Hasse llriksson slogs i mål äv vy. Anders Götlintl. I)essför-
innalt hade FAIK tagit Iednlngen i 25 minuten med 3*2 e{t€r
ttet att stäIlningen i pausen varit 1-1. t4ltr-64.

Slutarp hade vidtagit en !ind-
ring i uppställningen där Per-Uno
Gustavsson ersatte Ingemar Lun-
dahl, men i övrigt hade lagen avi-
serade .uppstäIlningar. Hemmala-
gets försvar höU F ÄIK-forwards
mycket bra i schack och främsta
betyget får ges åt halvbackstrion
Per-Uno Gustavsson-Hasse An-
deisson-Mats Andersson. Bertil
Ahlqvist gjorde också en bra se-
riedebut i >ettan>> som högerback,
Lennart Rutman i målet ansträng-
des inte över hövan och beträffan-
de Lennart Pettersson gick denne
bra in i föfsvarsblocket. I kedjan
var Roland Moberg bäst jämte
Bengt Hermansson, medan Kurt
Karl6n inte var så framträdande i
spelet. båda målen kom dock från
häns fot. Yttrarna Åke Karldn
och Sture Hjeim kom inte så
tångt mot sina resp. motståndard.

Båste man i F. .IK-laget var
säkerligen Assar Moberg' stark
såväl i försvar som anfall och
tlenne bildails tillsa.mmans med
Bengt Green och klde.Petters-
son en stark trior som var la-
gets bästa del. Osvald Johans-
son tog allt på sin kant och var
bästa baak. I ketljan var Len-
nart Ilerrnansson den livakti-
gaste och ett hyggligt betyg l{an
även ges åt Rolf Markruil och
Hasse Erikssou, även om m&n
sett dem göra betyilligt bättre
insatser.

Matcherr inledtles
med ett flertal målchånsel för
hemmalaget, men dessa utnYttja-
des dåligt och det blev FAIK som
tog ledningen i 18 minutdn genom
Rolf Markrucl efter en fin fram-
spelning av Moberg. Tio minuter
förs pausen utjämnade SlutarP
till 1-1 och det var Kurt Kar-
16n som påpassligt slogJ in en
stolpretur efter skott av Per-Uno
Gustavsson.

Gästerna gick ut hårt
efter paus och redan efter fenr
minuter stod det l-2. Det var
Markntd som drev igenom På.
egen hand efter att ha krockat
med Per-IJno G.ustavsson, som i
sammå veva fick sig en smäll På
ena knät. Den sistnänmde kunde
dock fortsätta spelet efter t'n
stund.

I 14 minuten ble'r' det 2-2 dh"

Kurt Karldn dribblade av tre man
och skottet som fölide styrdes i
nät av ch. Green. Detta gav nYtt
hopp för hemmaiaget som force-
rade fram ett antal hörnor, rnen
snabb attack åv hi. Ifermansson
med passning tiil Hasse Eriksson.
gav gästerna 3-2 och detta sked-
de i 25 minuten. FÄIK-seqern var
dock inte klar i och med detta ocir
säkrades först med det i ingressell
omtalade målet.

Domaren Ame Sandqf i-st, Sköv-
de, bör ges ett gott betyg.

Ceson,

__ ====:::::: I I :..f I och med Torstenssons skada

Div. V, Nona Västgötaserien ll::i:c3i^tt^"5innarp 
möbler& om

Tidan-ulvåket:2-! lloch- snelade resten av matchen

Slutarp-Falköping 2-d ll med fyra kedjespelare' Dock: in-

N. Fågelås-Trädet o-å llf:^J:::Tnsson tva4gs lämna

Töreboda-Klnnarp 1-ä ll banan hade Kinnarp tagit lednin'

Våmb_Sandhem 4-1 - 
il 
gen med 1-0 genom Gösta An-

r'åååi' 10 s ? a ?2- I * ll fl:iii""i' #i: 
'ilTå 

,'#ltååi-äiå
äffil""i. i3 t 3 '"LT"n ii ldiF:}'#äda svarat röien del

;;_1;11flfarligheter och bl. a. hade lagetilffå,, i3 i 3 ',??:i? 11 | 
ilål'Fiåii,'Ju*'

lilå;;-- io +'o o 18-1e 8i-r-30. min' nickade vv' Göran

I ntulrtr 10 3 2 5 13-20 s lGrahn -in ett hörninlägg och 2-0
,1å;;åi** iö e r 6 24-27 ? Inotera.des^ för Kinnarp' Reduce'

r I s;,;d; 10 1 2 7 L1-27 4 lring- tiII 2-1 anlädde cePoT P-91-

.li. 
"äå"ra' 

iö i i 8 7-32 ull?"*?äf"'3,,i,i#n,"å*;'åro'l?i,?tå:
- l.^xa+ s3t *-- ^isrr+^, fÄ$^ Lölr,-

i i ;"ffi r [ ::h-:$#';i:"i"T'ti:#]ä
il äil?##'Jåtf.äi*'r-n ll*"o rv'" kedjesperare' Dock: in-

1l ii. iäå"ra.-i;ä;"1 ö-6 llf:^J:::t'nsson tvaogs rämna

! i Töreboda-Klnn""p i-ä llP:"113{" Kinnarp tasit lednin'

I i våmb-sandhem +jt - 
il q:]^-T-"u ^1-0 

senom Gösta An-
llrråäåt" 10 I2 o 2s- 4 18119:ls:-ol'.som erter frispark slog

I röreboda 10 6 2 ;17- i i; ll 
pi1i"-i-mål' rnnan ledninssmålet

I ffi;ffi- iö i 0 i it-t+ i; t l"i:-1".1:boda svarat rör en del

ir-a.rx 10 5 3 ; rr-1t it llllril1:1"^1 och br' a' hade raget

lii;T;'" iö ; ä B t7-ll 1r I tve st-oipskott'

I ilå;;-- io +'o o 18-1e 8 i - 
r,30 . min' nickade vv' Göran

I ntuil 10 3 2 5 13-20 s lGrahn -in ett hörninlägg och 2-0
,1å;;åi** iö e r 6 24-27 ? Inotera.des^ för Kinnarp' Reduce'

r I s;,;d; 10 1 2 7 L1-27 4 lring- tiII 2-1 anlädde cePoT P-91-

.li. räå"ra' iö i i 8 7-32 ull?"*?äf"'3,,i,i#n,"å*;'åro'l?i,?tå:
- - | rätt. Ett par qinuter före halv-

i Kr,rnu.on* missronshus- t4.( c -6?'' . I | :iff;a'tär:ä::iJ?åä# #1
I Evangelist Bengt Kindbom med- I | - av Gösta Andersson.
lverkade med predikan och_sång ll f 

"no"u 
halvlek hade hemmala-

I vid fredagskvällens möte__i {t*- I I Set hjätp av vinden, men Kin-
! arTs missionshus, Algot Karlsson | | nat.pstbrivaret kämpade föredöm-
I inl"dd" mötet med några brott- | | ligt och slog u4dan bollarna. Så

I stvcketn ur berättelsen om den | | småuingom resignerade Töreboda

I tO"tor*Oe sonen i Luk. 1b. | | 
och_ Kinnarp stod som segrare

|'" G;;tt;oasskväu blir ett rik- I I 
m9o 

:'J-r,'^o:3- 
3;l' r*- - +A--.,-.^r

DET LöNAR SIG - Tel. 50 eller 245.



.Fröktnd
tlg.tt'

i Frökind
Högerlistor

Till höstens l{ommunälval går
Högern i Frökind fram rned föl-
jande sex olika listor:

Kommunalfullrnäkttg Gustav Os'
karsgon, BrandstorP, Vårkumla.

Lantbrukare Erlk Eohman, Slätt'
äng, Vårktlmla.

L,antbrukaro Gustav Gustavsson,
Glaskulla. Vårkuhla.

Lantbrukare lrrgernar Karlsson,
gulegåNen, Våfkuinla.

Fru Ästrid Johaässon, Ilulegår'
den, Vårkumla.

*
Rornmunalfullmäktig lvan Gus-

tavssotr, Västergärdet, Brismene
Lantbrukare l{arry Larssorr,

Börsholmen, Brisfnene.
Handlarrde Karl Jöhansson, Bris-

mene.
Lantbrukare Gösta Sahlån, Öster-

gården, Brismene.
*

Kommunalfullnläktig Evert Er€-
nius, Döve, Börstig.

Lantbrukaie Olof Westermark,
Döve, Börstig.

Lantbrukare Paul Gustavsson,
Kringlarp, Börstig,

Lantbrukare Hans Johansson,
Storegården, Börstig.

Lantbrukare Erlk Ändersson,
Frälsegården, Börstig.

Lantbrukare Eskil Andersson'
cunhagården, Börsti$,

*
Kommunalfullmäktig Ärne Set-

ter"berg, Slutarp.
Lantbrukare Nils Bäcklund,

SlutarP.
Ifandlande Eengt Samuelsson,

Slutarp,
tr'örsäljare Tage Andersson,

Slutarp.
Handlande Gunnar Clausson,

SlutarP.
*

Kommunalfullmäktig lvar Gus-
tavsson, Kinnårp.

Kommunalfullmäktig Göran San'
din, Kinnarp.

Itrandlande Gunnar Vilgotson,
Kinnarp.

Byggmästare Arne Sandahl,
Kinnarp, -

tr'abrikör Nils Johansson,
Kinnarp.

*
Komrnunalfullmäktig Ä.llan Jo-

. hansson, ÄlarF, Kinna.rp.
Lantbrukare Mats Wetterström'

Rogestorp, Luttrå.
Lantbrukare Sven Andersson,

Lofsgården, Kinnarp.
Lantbrukare Lars Äx, Halsäng, '

Kinnarp,
Kommunalfullmäktig Gunnar

I(arlsson, Lillegård€n, Slutarp.
Mejerist Sigvard Larsson, Lttttra,

Skolmatsedeln
för tr'rökind 2l-25 atr$.

Tisdag: Pannkakor, äPPelmos'
Onsdag: köttgrotta, Potatis,

.råkost.
iärsdag: grönsakssoPPa, ost-

smörgås..
Fredag: stekt fisk, Potatis'

dillsås.
Lördåg: blåbärskräm, korv-

smörgås.

Frökind
Läsningen mecl Frökintls

kommuns sko or börjar månda'
gen den 20 augusti 1962 kl. 8.40.
Samtliga eilever hänvisas till
skolan i Kinnarp. Skolskjutsar-
na går i vantig ordning. Då så
ej är fallet, har personligt med-
delande härom utgått.

Rektorsexpetlitionen är öPPen
varclagar 8-8.30.

Rektor.

Fotboll
på Kinnemo, KinnarP,

söndagen den 19/8 kt. 14.00

Norra Västgötaserien
VÅMBS IF-KINNARPS IF

Liirdagen den 18/8 kl. 15.30

Sandhems B-KinnarPs B

Slutarp Al L. F.utman, B. Ahl-
qvist, L. Pettersson, P.-U. Gus-
tavsson. H. Andersson, M. An-
dersson, Å. Kar16n, I. Johansson,
B. Hermansson, R. Moberg, S.
Hjelm. Match borta mot Tidan
lördag. Avresa 72.45 frän Sa-
muelssons,

Slutarp B: Vakant, R. Sandr6n,
I. Gertman, L. X'ilipsson, B. Sten-

ta mot Grolanda söndag.

Frökind
- 6?-.

Högertristorna
I högerns fullmäktigelistor i

I'rökind hade ett namn råkat fal-
la bort på andra listan. Sista nam-
net på denna är Rune Äbrahams-
son, Villiamsholm, Brismene.

- 
;t;"""n a: r,. westerberg, T'

Johansson, K. Johansson, I. Seid-
ler. B. Johansson. B. Georgsson,
R.'Arvidsson, F' Torstensson, G'
Ändersson, G. Ändersson, G'
Grahn, l\{atch söndag t+ mot
Våmb.

KinnarP B: S. Ilermansson, I!{'
Johansson. B. Perssr:n, K. öman'
B Andersson. L. Thor, T. Tor-
stensson, B. Lälsson. K-G Johans-
son. I{. Karlstedt, A. Ek' l\{atch
i dae 15.30 mot Sandhem B.

I. trel LIIraIl, !. A lrrPsDUu'
qvist. K. I'ilipsson. S.-O. Johans- |

son, K. Karl6n, I. Lundahl, L. 
I

Gustavsson, O. Bergqvist. Res.: L.
Eckelid. T. Pettersson. Match bor-

Kinnarpsseser, 4-1 trOtbOII
mot svagt våmblag raNciverl'N, sLUrARp,
*"fll?Tå J#i Sffi-:luitäå1i" rörilagen rren 25 aus. kr. 15.80
dagsmatchen rnot Vå.mtr, sorn
besegrad.es med 4-1. Ställning'- Div. V

Det var en misslyckatl lrakåt- I 

- 

i

ilT:"d'i$iårrrqi*ät#i I |(inneueds Paslolat 
Iom spelet hela tiden ..1-15"-Y.91: I utrau" kyrkoherdenr ru*us- 
Ilagets sporadiska anfall avvärjdes | . -:J;

,fp. ?.rlt-67-. r __ L
Det var en misslyckad )rakåt- |

rärt. Kinnarpsanfalret s.]åå;'ä;ä lter 25/8-619 vikarierar t<olmi- 
|

piggt spel bch här flracle Göte I nister Per Olof Lindholm, Bör'|
Andersson sin reentre med ett lrq i stie (tel. 169).

:tr1,ä"åH?:å:i:"::t,:r:':; I F"åous,",åen 31 ?ic.: hlll::

en i halvtid var 4_{r g"l *:l 1 rlmNABps IF_mål sonr gästerna fick i andra,
perioden gjordes också av Kinn- I SLUTAEPS IF

ä; äf;;;;;ä;;;;ä;;;; r I pastorsexpeditionen i Kinneved
för Åke Torstensson, Torgny Jo- , | öppen kl. 13-15.
h:insson, gjorde bra ifrån sig. | 

|

vamnia!ät var myctei-äag't ,l Pastorsämbetet'
och förmådde aidrig förskaffa sig I 

----

några klara målchanser'. - _ 

- 

,-
:L,I a?f,18'5L'

' , i SLUTARPS
# I SLUTARPS

Poång för Slutarp i nniisIoNSHUs
2-t i TitlanmatCh lsöndag kl. 10.00 börjar sön-

srutarp, som sperar årta serie- i | 9,::::X:t11s 
hösttermin' Förut-

m.atcher i rörjrl utan *;;il;; i lygL1t"- -och 
nva elever hälsas

ra.de i lördägens boitamatch I|HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
mot Tida,n sin andra vinst, sorn i-
skrdvs till 2-1. Det var syn- L--. ..
nerligen värdefulla, poäng som i Missionärerna Arne oeh Berit
togsi t{enna, match oc'h som ger i Lagergren besöker Kinnarp
fortsatt kontåkt rned de öl-riga i Som tidigare meddelats har
kölngen. Zllg-62. j missionärerna Arne och Berit La-

Detb]evganskajämntspeiom-1cercTlåterkommittillhemsock-
talar sektionsledamoten Bengt I nen Göteve efter två års arbeter.atar seKfronsleoamoren sengr 1

Stenqvist, som FT haft ett sam- | i Etiopien. Med sig har de sonen
tal med, Kurt l{ar16n gjorde förs- i Tomy samt adoptivdottern Sia, en
ta målet på nick, men Tidan ut- I mörkhyad flicka i fyraårsåldern
jämnade till L-1 före pausen. I av den etiopiska amharastammen.
Bertil Ahlqvist råkade ut för en i Famitien kommer att besökajttstering och fick lämna_sintack- | Kinna"rps ,missionshus och ge enplats, för att spela högervtter och i --.-'-.*^'" 

";på dema plats blev han match- i misJlonsajton'
vinnare genom att nicka in tlen I Kåren Unga Viljor har startat
avgörancle målbollen. Det 

"u* 
| sin verksamhet för höstterminen'

bättre takter i iaget denna gårr,g i Söndagssl<olan börjar på söndag
och i försvaret gjorde Hasse An- | och därefter står juniorarbetet i
tlersson en jätteinsats som stop- I 1g1. tf,/g-;?.
per. Därtiil bör P.-U. Gustafsson i _
och Kurt Kar'ldn få ett särskiit i '

onrnämnande. iGeson I

Behöver Edro bsrn

en lucko i skolon?
Våra JACKOR i nylon-mocca är idealiska
barnjackor, varma och sköna, absolut vat-
tentäta, gär att tvätta, är överlägsen van-
lig mocka, blir ej sjaskig. Finnes i goss- och

flickstorl. från 39:-, Herr- och damstorl.
kr. 69:-.
Vi har stor sortering i Koftor, Jumptar,
Ollar, Terylenebyxor m. m.
OBS. ! tördag har vi öppet till kl. 16. Res

ut till

AiB NORDISKA INDUSTRILAGEET,
Bossbackens skola, Kinnarp. Det lönar sig.

TeI. 50 eller 245.



lDerby pa Tangavallen i dog
t,Seriefemman Kinnarp gastir

I eftermittilag spelas årets anrlra derby-match mollen de båda
X'rökindslagen Kinnarp och Slutarp, Denna gång har Sluta.rp för_
del av hemmaplan, vilken betydelse detta nu ha,r i sammanhan_
get. Laget står faktiskt utan deger på Tångavallen i den pågåen-
do serien och det är hög tid att en sådan kommer.

z"l6-b".

Slutarp överraskode i deftyt
TJddamdlss eger ntot Kinnorp

Tr,ärt emot egna tips to! St.*,.rp båda poången i lördagens
lokalderby mot Kinnarp efter en match som intc bjötl på något
spcl att tala om. Det var kärnpa,tagen som satt i högsätet och
viljan att r;inna fanns tlenna gfr,lg i rikt mått hos hemmalag'et,
som red ut Kinnarps anstorrnning i anilra halvleken. När pipan
gick för full tiil var första hernmasegern ett faktum och två
värdefulla poäng bärgade och dänned ter sig läget tite ljusare.

7€16-ez.
Det är" väl lite förmätet att tro

att denna kolnmer i dagens match
med tanke på de båda lagens in-
satser hittills. Kinnarp ligger för.
närvarande på femte ptati i ta-
bellen och är nu inte nedflvtt-
ningshotade, vilket därcmot S'lut-
arp är i högsta grad. Därför vill
det till lite extra kol i de matcher
som återstår i serien och da.{ens
uppgörelse är inte baya en nles-
tige-fråga. Man har all anlednins
att vänta en rafflande match. däi
dagsformen hos lagen kan bli av-

Domare blir Sven >Fiskarn>> Io-
hansson, Skövde. och kickoff sker
lil. 15.30.

i fotboll 
I

TÅNGAVALLEN, SLUTARP 
I

lörilagen d.en 25 aug. kl. 15.30 j

Lokalderby. Div. V
KINNABPS IF-
SLUTARPS IF
Reservlagsserien

Söndagen ilen 26 aug. kI. 10.30
Börstigs IK-Slutarps IF B

Matchen inleddes lite trevande
från båda hållen, men det var
Kinnarp som först fick greppet
om händelserna och tilltvingade
sig ett par hörnor redan i de förs-
ta minuterna. Lennart Rutman i
Slutarpsmålet fick visa sig på
st''va linan i tjugonde minuten då
han tippade en väIlagd frispark
från Kjell Johansson till höma,
Strax efter fick Slutarp en fri-
spark och på denna nickade Kurt
I{arl6n tätt utanför i fint läge. f
32 minuten kom så första målet
och det var Bengt Hermansson,
som på rätt sätt förvaltade en
passning'från Äke Karl6n. Skot-
tet passerade deh utrusande Wes-
terberg i Kinnarpsmåiet. Den
återstående tiden av perioden var
spelet ganska jämnt och några
notabla händelser framför målen
utspelades inte,

f anilra periodens början
.fiek lennart Pettersson rädda på
måUinjen, men de närmaste tio
nrinuterna utspelades de farligas-
te situationerna framför Kinnarps
måI, där b1.4. Kurt Karidn efter
frispelning av brodern Åke slog
en boll i nät som dock bortdöm-
des för offside. I sjätte minuten
kom Slutårps andra mål vilket
skedde på frispark strax utanför
straffområdet och blev ett skol-
exemped"på hur en sådan skall
iäggas. Det var cf. Hermansson
som I slog: en tio-meterspassning
tiil Per-Uno Gustavsson, som med
ett hårt och välplaeenat skott
överlistade Westerberg från ett
håll som man inte råknat med i
Kinnarpsförsvaret. Kinnarp korn
dock åter och i tionde minuten
kunde tr'lemming Torstensson ef-
ter förarbete av Göte Andersson

reducera till 2-1. Kinnarpscen-
terrr Gösta Ändersson irö]ls i.stra-
ma tyglar av l{asse Andersson,
men lyckades ta. sig fri men skot-
tet gick rätt på måI-Rutman och
därnled sumpades en av de bästa
chanserna till oavgjort resultåt.
Spelet gick nu i Kinnarps favör,
men hemmaiagets försvar värjcle
sig tappert och ännu en gång fick
vb. Pettersson rädda på mållinjen.
Cf. Hermansson gavs en fin chans
av Kinnarps försvar i matchens
slritskede att öka men skottet
gick utanför'.

I hemma,laget gjortle
Hasse ÄnderssoJr en fin match !

som stopper och var tilisamnun{
med Per-IJno Gustavsson och
Mats Andersspn de största hind-
ren för Kinnarpsanfallet. Rutman
i målet gjorde fin ifrån sig och
även backparet Leif Filipsson-
Lennart Pettersson kan ges .ettgott bety€i. Kedjebäst var nog
Kurt Karlön följd av Roland Mo-
berg, men den senare håller bollen
lifa fÄr. länqo

Kinnarps kedja spelade hygg-
ligt iblånd, men saknade g:enom-
brottsförmåga och den farligaste

varning: denna gång. Bäst i back-
trion var säkerligen Kjell Johans-
son, men hans bröder Bo och
Torgny korn inte långt efter.

Sven >>Fiskarn>> Johansscrn,
Skövde, dömde med sedva,nlig
pondus.

Geson

görande,

Frökind
-w.

Kinnarps missionshus
Missionärsparet Berit och Ärne

Lagergren besökte i onsdags
kväll Kinnarps missionshus. fn-
samiing gjordes för missionen i
Etiopien.

På söndag har söndag'sskolorna
i Kinnarp och Slutarp g:emensam
familjeutflykt.

fiinnarus IrlT0.förening
anordnar BUSSRESA med hem-
ligt måt onsilagen den 2g aug.
kl. 19.15.

Anmälan om'deltagande titl
Bo Dahlstrand och Leif Gus-
tafsson"

Slularp löll i Ulvålrer

Widerström giordo enlrö
- Slutarps nederla,g i Ulvåker
Iiom inte holt oviintat och vi hardltiif h&ft evårt att hävda oss
på Ulvåkers plan, som inte till-

SI,UTABP S-BöBSTIG 5-I,
Söndagens uppgörelse mellan

Turtr. lag' blev €n överlägsen se_ger f_ör_Slutarys-reserventa, somgrundlade vinsten för.e pausen.
Man 

-hade greppet om spel'et hela
matchen och det var fbrst i enperiod &v andra halvlek som
Börstig: fick något att säga tiil
om. Det gästande laget Iyökades
rnte med något samspel och sak_x€de system i uppläggningarna.
Elva,n inrymde dock el Aef ung-
domar med god€. tekniska färdi!:ft€ter såsom vh. Harrysson, hi.Holm och hy. Atatalo samt, bröd-laparet Karlsson cf, resp" vi.
F_örsvaret övertygade intä och
Dast v&r här centerbacken. I hem_
malaget spelades de mest, fram-
stående rollerna av ch. Stenkvist,

!ör de bättre i serien, omtalår
SIF:s ofdf. Lenna,rt Kårl6n, v-il-
ken -ver vlttne till uppgörelsen.
Redan efter 1Z minuters snel

hade Ulvåher tagit leilningen m'ed2-0 - en siffra som secian stod
sig matchen ut, Vi var inte uta.n
chanser till mål och berövad€s bl.
a. en solklår straff av domaren.
Åke Hans6on, Vedum, vilken var
ett ev de ^gvag'aste nummer vi sett
på bra lti,nge och som ingendera
av- lagen var nöjd med. Svag på
offside ver han i högsta graa-oötr
ver center Bengt HermansSon
råk-ade illa ut.må.rrg& gånger,

.rremmarag€t var nog.i stort sett
förtjänta av vinsten-och fick i
andra halvleken qrela med tio
man sedan målvakten kolliderat
med en av sina egna och därvid
ådrog sig en hjärnskakning. Det
blev cf. Ove Fryd6n, som fick in-
ta målvaktepogten efter att i förs-

Fotboll $i $otn bshi}uer

vb. _Gertsson, vh. Filipsson samt
Ju. lng:var Johansson och vv. Ahl-qvist. För hemmalagets mål sva-
r'ade cf. Sven-Olof Johansson och
fngvar Johansson för två vardera
samt vi. Gustavsson.

..Bjir5tigs- mål gjordes av hy.
Alatalo på frispark.

å Kinnemo, Kinnarp,
söndagen den 2 sept. kl. 14.00

N. Västgötaserien
TEIiDETS IF

KINNAFPS IF'

Iiirdagen deu 1 sept. kl. 15.80
TRÄDET B_KINNARP B

8l| iaclra,
terylenebyxorf olle , kofta, iurn'
per eller något annat i frltids-
klåtler, res ut till

AB Nordiska Inilustrilagr-et'
Kinnarp, det lönar sigl.

ÄTER DERBY FöR, KINNAN,P

- . Lörilag har vi öppet till kl. 16.
th-ez. Geson

Kinneueds Jakluårds-

före nin0
håller möte på Kinnarps kaf6
torsclagen den 6 sept. kl. 19.30.

Vi saknade Kurt Karldn på vars
plats Lars Widerströrn gjorde in-
hopp. Han besatt docl<'inte sam.

ta balvleken svarat för föista må-
let.

ma rörllghet, tnen hade fin blick
för situationerna. Våra bästa måi.n
hade vi annars i målvakten Len-

Kinneuods församlinU l,*.

nart Rutman oeh vänsterbacken I

Lennart Pettersson. I

"tlot-bL._ Geson. 
i

I ^_ |

EXTEA KYRKOSTÄM1IIA ll en ny derbymatch står på

h åres L centr arsk o i an, Kinn_arp, 
I i ill "l#;dtYiååå?fljåT Si?l;

freilagen clen 7 september 1962 ll---f.o**., pa tesåX iiti Kinnu"
kl. 19.30. llmo tt. 14. I förra omgången tog

Ärencre: rngivna anbud påilgffiHg T3ffl ;*#ffl#|il
redskapsskjul vid kyrkan. I | överraskande förlorade mot Slut- |

orar. jlru*få'å:Tiii?,iåi låf-"'ili:
lörp. pII sudllltdlluc uurl uvrsD uru- |

lståttnins är ett vänta, när Hen' Ijry östling, Vårgårda, blåser tiii 
ispel. ll|-bz. I
I

€l



Kinnarpsspelar ä{{rnisad'i derbyt

Trädet behöll .sin serieledninS,
. genom att i sönda,gens betYdel-

sefulla match på Kinnemo be-
segra grannla,get Kinnarp med
matchbns enda mål gjort av cf.
Lars-Åke Ström. KinnarP star-
tade optimistiskt och skaffado
sig från början av första halv-
lek ett litet spelövertag. Trii,tlet
kom dock emellan med några
goila anfall, som var nära att
ge utdelning. VinstmåIet kom
när endast några få sekunder
återstod till halvtidsvilan. L.-Ä'
Ströms skott letade sig vla bå-
da stolparna in i Westerbergs
nätmaskor.

Trädetseger med 1-0 - Ström skYtt

Kinnarp startade andra halvlek
starkt. men de verktigt goda kvit-
terinsschanserna uteblev dock. I
24:e min. inträffade en mindre
trevlig händelse. Hemmalagets
dittills utmärkte centerhalv Itj
Seidter örfilade en motståndare
och domaren Henry östling hade
inget annat val än att utvisa ho-
nom. Det är inte otroligt att den-
na fadäs hostade Kinnarp en po-
:ing.

Mer än godkänt får också vb'
BenEt Dahlqvist.
ti[såns i unge vh. Bengt Georgs-
son] u1märtt var också ch. Itj
Seidler, men hans betyg dras ned
av den fullständigt onödiga utvis-
ningen. Mest framträdande i ked-
ian-var hi. Bo Johansson. Det tor-
äe dock ej råda något tvivel om
att centerhalvbacken är hans rät-
ta plats. Domaren HenrY östling'
VaigarOa, skötte sin uPPgift ut-
märkt. ' Anders'

Fnöhind
Kommunalfullmäktige

samrnanträiler i Centralskolan,
Kinnarp,.torsdqgen den 13 sep-

tember 1962 kl. 19.00.
Ordf.

KINNARPS
MISSIONSIIUS

Sönilag kl. 10 sönilagsskola;
kl. 1930 Evangeliskt . möte.
>Var och en som åkallar Her-
rens namn, han skall varda
frälst>. f lq.bZ.

Kinneueds kWkokör
återupptar övningarna gns_{a-
gen len 12 september kl. 20.00
i skolan, Kinnarp. Gamla och
nya mecllemrnar hälsas hjärt-
ligt väIkomna.

Med tio man var hemmapojkar-i
I na slagna och matchen slutade
I med edvisst övertag från Trädets
I sida. Trädet överraskade i stort
I sett negativt och det vill till bätt-
I re takter i fortsättningen, om se-

I rieledningen skall kunna behållas'
I I försvaisleden gjorde dock ch'

I ott" satt en alltigenom C9g_itt:|.

ning grunda,des på €tt av dist'| begränsade.

skrifter av analysbevisen. Djur på
Mönarp skulle vid denna tid ha

arpb gård> d,.v. e, Naglarpskana- [ ,

Eflfråsovördsnåimnden hestrider beståimt

Frökinds hälcovårdsnämrrd bestrlder be6tåmt ett påstående hos låinsstyrelser &v godsägare

Ragnar Browa,ll, Mönerps gård, ett nämnden vitl sitt ställnlngetagande i frågen röranile kommu'

- n.Å ovloppsförhållanden gett företråi.de åt kommunalpolitiska rynpuirkter froinlör ftnt hälåo'

vårdande uPPgiftor.
Detta påstående kan - framhåller hälsovårttsrråmnden I nu å,vgivot yttranite - då Browall

ej ang{vii i villret aveeende så skulle ha skett, icke av nämntlen närtnare bemötad än genom ott

bestämt bestridande.

Browå,lls uppglft, att nämndens len och utvigade bl. a, att dettå t

ordförande förklarat som sin upp- | vattendraS: vore starkt förorenat,
fattning, att djuren på Mönarp I sämt att utsikterna ått vattnet
blivit sjuka av annat ån vattnet I annat än tidvis kunde bli tjänligt Frökind

6/e _ 62.är riktig, Ordförandens uppfatt'| för vattning torde vara mycket

nämndens ordförande under som- [ penningersättning avstod från i I ui6 femtiden anlände resans delta-
maren 1961. fnget av dessa ana- | vattning. | | eare till hemorten. nöida, med vadmaren -L9OI. IngeE av qessa aila- | vatrnmg. i I gare till hemorten, nöjda med vad
lysbevis innehåller det av Browall I Utöver de provtagning:ar, som | | 

""run 
bjudit på. Resans ledare var

citerade utlåtandet om att uppen- I sker för vattenvårdsförbundet, | | Stutarps söndagsskolas för,estån-
bar hälsofara föreligger vid vatt- 

| ombesörjer hälsovårdsnämnden I I dare F olke Pettersson.
nets användande som dricksvatten I vttertieare provtagningar för ut- I I O"" närmaste tiden komåer
för djur. Citatet hänför sig i stäl' I ro"""o" 

"r, 
d"r, inverkån kommu- | | söndagsskolan att samlas varje

I anledning av det av Browall 
I axprgang ti1 höggradig rening av | | samlingar på fredagarna.

omnämnda uppdraget från länsve- | r.öt"-""l"* avtäppsvaiten. 
- ! 

-
terinären att undersöka' i::t- | st.rttig"r, hemsärer rratsovårds-1|.
vattnet för djuren på Mönarp för- | **-*'a'.' -''
anstaltade nämndens *;;;"J. I 

nämnden' som anser utt 
1:1 

tl:.*
om provt a gn in g i de "';;;;; ;t il I l.::i":"'::: :::::T: jtt:"-::::ffiii"*å%ä-#""Jiil;tJiåt I iil*iåJi:1"*s:å::ät''"*: I i Ardennsrföl
då användes för vattnir 

--:-'- I den enlist hälsovårdsförllltllls-l 
| 
"o^,.. ornrzn lräne.q .l

ren på Mönarp. saru,,oistSå Jä I ::*::.11f::'*::':,::i1ll"-1"#: I i:::'t ff"n,::3""å 
rer' Kinn-

ren p:' rYru'ör-l'' oo'"""*u]""o5orå1 
| ": Browalls skrift utan vidare åt- l l 

arn 5, 3. Antlersson.
prov från brunn på Mö: I qar' r | _
fem prqv från Slutarpskanalen.; o*--' ' I

Samtliga strandägare delgavs s.v- | 

-:::::::l-l- Tillvaratagen

den 1? maj 1961 från distrikts-ll ELI,JUSMATCII i":',-""'*'" "'
ingenjören till hälsovår9:":T"- llfOUffWS 1p-SLUTABpS IF
den. avseende >bäcken vid Mön- I -

- r ll

Verkstaden
t hålles STÄNGD lörclagar men

bensintappen är öppen

I S. ennns Repar,ationsverketad
Kinnarp.

godsögnre Bnowalls upp0iltsr till KB

riktsveterinär J.-4. Hahn,av8iv-et I Browalls påstående att kgmm]l- | Söndagsst<olutftykt.
utiåtande. Eniigt detta utlätande 

I nen vid ansökan tlll vattcninspek- I Kinnarps och Slutarps missions.
har ifrågavarande sjukdo*l 131 | ttonen uppgivtt ått d1ur ej_komrne 

I försam'ngars söndagsskotor hade
vore att jämföra med höggradi8 

| att vattnas hedströms €vloppsut-, 
I i ,örrd.g"" en trevli! utflykt. på

rachitis eller osteomalael, förorsa'| slbppet synes bero p-å mlsstag i i tr;rmiaaa*en samtades över ett
kats av minde?värdigt foder. 

I från nrowatls sida. Någon sådå,fl i I foo_tut förväntansfulla resenärerrdigt foder. I från Browatls sida. Någon sådan t 
I roo-tut färväntansfulla resenäre'

. I uppg'ift har eJ rämnats. Däremot 
I i i orit" åldrar vid respektive mis-

Fort!öpande provtagrdng 
I uppgavs i anmälan till inspektio- i I sior"trus för att resa till Fribap-

Sedan 1957 ombesörjer hälso- 
| 
nen korrekt, att vattning 

"y .ki..?- | | ti"t"*u" vackra ungdomsgård
vårdsnämnden fortlöpande - r"- I tur eJ komme att ske i det här I I Munt<ast<os i Habo. Färden före.
gelmässlgt två gång€r'å"l.t8"I * 

| ovair nämnda i >ödegårdens torr- 
| | tog" i titå via Vartofta, Skörs-

provtagning av vattnet i T""c- | täggningsföretap> ingående öpp- ll torp, rouaro, Madängsholm, Dar-
larpskanalen, i vilken det i >öde- 

| na dtket, vilket föresloCs so3 re- 
| | torn, Brandstorp till Hå.bo, I ung-

gårdens torrläggringsföretag> in- 
I eipient för kommunens åvlopps- ll aomsgåraen Munkaskog åtnjöt

gående öppna diket utmydnar, lvatten, och vilket dike c:a 1.000 llresenärerna ett par timmars fa-
vilket tjänstgör som recipient för I m. nedströms tltsläppet utmynnar | | miliär samvaro med bl. a, kaffe-
kommunens avloppsvatten. Ån?- 

| I aen av Browall_ åsyftade kaaa- 
| | a.iåro"i"g vid den öppna spisen.

lysresultaten rörande dessa vat- 
| len, nämligen Naglarpskanalen' 

I I Efter andaktsstund i ungdomsgår-
tenprov har icke - som Bföwåll I Uppgiften i anmälan till vattenin- I I aen3 samtinsssal fortsattes färden
gör gällande - undanhåIlits flå- | spektionen att vattning ej korn- 

| 
i 6U uuno arr"rika kyrka, där rese-

gon. Analysbevisen har funnits 
I me att ske grrrndades på en över- i närerna under sakkunnig ledning

tiugängliga för alimänheten hos i enskommelse mellan kommunen | 1 ri"t tto"a berättas om kyrkans
hälsovårdsnämndell. Browall har 

I och delägarna i torrläggningsföre- | | många sevärdheter. Därefter gick
tagit del av dem vid besök hos 

I taget av innebörd att dessa mot 
| | faroen åter mot hembygden och

let till analysbevis rörande vatten 
I nens avloppsutsläpp har på berör- | | sönaag i vanlig tid.

från Slutarpskanalen, vilken f. ö.i da vattendrag. Nämnden har hos | | Juniorverksamheten för höstter-
ej beröres av kommunens avlopps- | kommunalnäånden hemställt, att ll minen har startat, och juniorerna
utsläpp. 

,_ | o"ntr" ville vidtaga åtgärder tör | | har de närmaste veckorna sina

lqtl:m*'#:iåiå'txil Fotbgll i parapry
höu Browalr I'enom u*r"ui"iisä- ll .. - T&ngavallorn St"BIp'-^ 

^^ J

jörens rörsorg kopia J!.i!i,.f,"-,.:.llti.a"ri.1"i,:":"^*:f 1e.s0 
lliJ-ä1"'#%;-sturer' 

10' Åter-



Nu klart f.or 
v\".

Lasse-entrd

Lars Jacobson.

Lasöe Jacobson gör i dag so-
rledebut i FAIK-målet rid den
vihtig* ihv. V'uPPgörelåcn rnotr

firurarp på OdenPlan. UPPSö-
rsls€d rrellå,n de båda lagsl
biirjar kl. 16.80 och sorn dourare
see Arne Larsson, Töreboda.
I FAIK-laget återkornmer tsengt

Liiferen^ som kommer att agera
vänEtenitter. Detta innebär att
S.-p. Hällberg fått flytta över till
höserkanten, där han bildar ving
må Roland' Karlsson. FAIK-cen-
ter blir Rolf NYström och inner
till vänster Rolf Markrud. Försva-
ret får samma uppställning -
undantag Lasse Jacob i målet -som i Törra omgångens match
mot Sandhern.

I gästernas lag saknas Iti Seid-
ler, som blev utvisad i matchen
mot Trädet. I hans frånvaro bar
nu l{innarPs-UK Placerat Bo Jo-
ha,nsson på stopperplats' I försva-
ret i övrigt återfinns Bosses båda
broder rörgnY och Kjell.

X kedjetvlntetten gör Bosse
Ivarsson-inhopp som högerinner
och bildar ving med Rune Ärvids-
son. l\fåUarlige Gösta Andersson
SDetar tillsamma'ns med Göran
Citahn På vänstersidan och I mit-
tcn oå änfallet återfinns Fleming
Tordtensson.

ilq-6"'--
SLUfAR,P_SANDIIEM

Äv stor betydelse för nedflytt-
ningen är efterrniddagens dra,bb-
ning på Tångavallen, där hemrna-
laget möter Sandhem i en uppgö-
relse som säkerligen kommer att
bli åv det mera spännande slaget. 

iI den alltmer hårdnande botten- |

striden är varje poäng värdefull 
I

och i dagens match har gästande 
I

eonÄham Äai lröc*o rrfoEnocläoat ISandhem det bästa utgångsläget
med förutom två poäng till godo
på Slutarp även en mållskillnad
som är värd en poäug. Hemmala-
get är faktiskt piskat att ta två
poäng i denna match för att få
häng på de andra ne'dflyttnings-
kandidaterna. Sandhemselvan
tycks vara på uppåtgående, vilket
öeras senaste resultat vittnar orn
och det gäller för Slutarp att sät-
ta till alla kiutar från börian.

Domarstrapet kommer att ut-
övas &v Curt Liedberg, Lidkö-
p!ng, vilken blåser till spel kl. 16.
Söndag kl. 10.30 möter hemmala-
gets reserver f'BK B i en match'ingående i Vartofta reservserie.

FAIK rnöter Kinnarp På OdenPlan

Tomten 2-l-vann elliusmöte
mot Slutarp på Tångavallen

Slutarp hado på tiedagskvätlen inviterat lomten till en el-

Ijusmatch på Tångavallen, som gästerna utalr att i nämnvärd

gratl övertyga v&nn me.d utltlamålet av tre. Det var några sna'bba

genombrott i ma,tchens eieta minutör av Leif Arvidsson, fint un-

stiidd av Nils Båi,cktlahl, som resulterado I må'l' Dossförinnan hade

Stutårp genom Stlg Perseon tågit leitningen tre minuter in på

andra halvloken. Olq-UZ.

Det var bra temPo På matchen
hela tiden och båda lagen gick
med iver in för att visa Yem som

var bä8t. Hemmalaget vår iflga-
lunda underlägset, men kediespe-
iet gick inte alltitl så bra och som
vånligt hamnade Bengt Hermans*
son i motståndarnas offsidefällor.
Det vill till snabbare Passningar
från de övrlga i kedjan' oil1 man
rätt vitl utnYttia l{erma.nssons
snabbhet. Roland Moberg gjorde
en hygglig insats, men slarvar
med passningarna och Stig Pers-
son äi lite för bollkär' Ytterspelet
som presenterades av Ingem&r
Lunddhl och Sture Hjelm var bå-
de På gott och oqt. Lagets bästa
man var Hasse Andersson' som

Yrkeslturser
Frökinds yrkeskurskommitt6

planerar att under läsåret an-'
ordna nedanstående kurser:

Kurs i klätlsömnatl, 90 tim-
mar (varav en under vårtermi-
nen i Kinnarp),

Maskinskrivning, 60 timmar,

Bokföring, 90 timmar,

Engelska, 90 timinar'

Matlagning, 70 timmar.

Kurserna anordnas under för-
utsättning att erfoderligt antal
tleltagare för varclera kursen,
minst 8, anmäler sig. Närmare,
upplysningar och anmälan till
orclf. Bengt Kjellström, tel.
Kinnarp 197.

Yrkeskurskommitt6n.

Fotboll
Tångavallen, Slutarp'

lörctagen den 8 sept. kl. 16.00

N. Västgötaserien

SANDI{SMS IF'
SLUT.{BPS IF

Reservl,agsserie n
Söndagen den 9 sePL kl. 10.30

Falköpings BK-$lutarPg IF B
SIF

funnit sig till rätta På stoPPer-
platsen öch 8:enom sin snabbhet
gor en otrotig nytta' Ytterhalvor-
na- Ingvar Johansson och Mats
Ändersson gjorde den bästa nyt-
tan i defensiven och vad beträffar
bröderna Leif och Kurt F iliPsson,
som för första gången bildade
backpar tillsammans, på klarade
de sin uppgift bra. Näst efter
Ha6se Ändersson gjorde Äme
Karlsson i må.let den Yederhäfti-
gaste insatson med flera fina
reddning&r på eitt konto,

Tomtgn är inte
i gammalt v&nli8t slag, men ked-
jan glimtåde till ibland .hed det
snabbå passningssPel sor4 ger re-
sultat. Båda målen kom -efter så'
dana manövrer och även om hi.
Arvidsson blev målskytt€n var det
old-timern Nils Bäckdahl sonr ha-
de en fot med i sammanhanget.
Den senare var en av de vitalaste
i keatjan, men .kom inte loss från
Ifasse Anderssons uppvaktning
när det drog ihop sig framför må-
let. I kedjan märktes också hY.
Svantesson, I målet debuterade
förre SlutarPs-målvakten Östert
Karlön utan större klander men
borde nog tagit målbollen. Tre-
backslinjen bröderna Tivelman
och Arne Rehn giorde ett veder-
håftigt intryck liksom vh. Ilagrtar
I/undgre!. .

IWålprotokoll:
48 min, 1-0 Stig Persson
?5 min. 1*1 Leif Wilhelmsson
86 rntn. t-2 Leif. Wilhelmsson
Kart-Erik Hellström, F alkö-

ping, utövåde domarskapet med
sedvanrig .nu:":1 

G eson

Fotboll
Oilonplan i ilag kl. 16.30

Div. V
N. Västgötaserien

KINNARP-FAIK
Söndag 10.30

Falköpings reservserie

KINNABP B-FAIK B

K5rrkans söndagsskolor
börja höstterminen nu på söndag
i Kinneved kl. 11;30 0öh i vår-
kumla kl. 15.30. Älla barn, som ej
gå i någon annan söndagsskola,
hälsas välkomna.

Kinnarps missionshus.
Söndagsskolan samlas i vanlig

tid på söndag, Juniorerna och IfV-
kåren är inbjudna att deltaga i
distriktets ungdomsdag i Sand-
hem med samlingar klockan 14 o.
16. På'kvällen hålles evangeliskt
möte i Kinnarps missionshus, då
Algot l(arlsson predikar.

Offieiellt om Frökintt.
Äv den nu föreliggande årgång

1962 av Årsbok för Sveriges kom-
muner, vilken årgång f. ö. är den
45:e i ordningen, fiamgår att Frö-
kind landskommun vid årsskiftet
hade en areal sorn uppgick till
129,9 kvadratkilometer samt hys-
te 1.963 invånare. Äv arealen ut-
gjordes 52,7 kvadratkilorneter av
åker. De skattepliktiga fastighe-
terna inom kommunen hade ett
taxeringsvärde som enligt fjol-
årets taxeringai. uppgick tilt 14,5
miljoner kronor för jordbruksfas-
tigheterna (varav 2,1 miljoner kr.
utgjorde skogsvärde1 samt till 4,9
milj. kr. för övriga fastigheter.
Skatteunderlaget i kommunen
(exklusive av staten tillskjutet be-
lopp) utgjorde enligt fjolårets
taxeringar 6,3 milj. kr., d. v. s.
3.118 kr. pr invånare. I'ör hela ri-
kets landsbygd utgjorde motsva-
rande skatteunderlag pr capita
3.557 kr. Det bör särskilt poåing-
teras att uppgifterna angående
skatteunderlaget pr invånare ba-
serar sig på invånarantalen vid
taxeringpårets början, alltså 1 ja-
nuari 1961.

Av i kornmunen ingående för-
samlingar hade Börstigs försam-
Iing ett skatteunderlag (exklusive
statens tillskott) på 0,9 milj. kr.,
d. v. s. 2.337 kr. pr invånare. Mot-
svarande siffror var för Brismene
församling 0,4 milj. kr. och 2;523
kr., för Kinneveds församling 3,9
milj. kr; och 3.670 kr., för Vår-
kumla församling 0,4 milj. kr. oeh
2,257 kr. samt för Luttra försam-
ling 0,6 milj. kr. och 2.983 kr.

(PRK)
:

tKtrALLtl{, flohy
Lördag kl. 14.30

Slutarps IF B-Floby IF B

Lördag kl. 16.30.

BÅNGEDALA IK_ FLOBY IF



Kinnarp överru*iliää" FAIK po odenplan Frökind
Ansölan om biclrag till en-

skilda vägar skall senast den 1

okt. vara inkommen till Kom-
munalexpeditionen, KinnarP,
varifrån även blanketter för an-
sökan kan rekvireras.

Kommunalkassören.

Bra spe/ i lörsta halvlek gov }-Z-seger
Kinnarp övorrå,skade i lörda,gens dlv v-rnatch mot FAIII på,otlenplan S*9T alt- trilmfera

med z-0 efter sarnma siffror i hatvtid. nrter iva nederlag i iail tör gästerna blev det nu tredjo
gången giilt. under ;å;fi-;"; rt"ra footn halvlek ha'dä Kinnarpslaget ett gott grepp om spelet

och kundo t.o.m. sXicXai in betyttligt fler bollar bakom FAlK-tlebuteiando Lasse ilacobson i må-

let. I aqdra ha,lvlek fic'- FAIK mer att säga till om och större ilelen av halvleken pressaile la'get

ffinnarpsfOrsvaret, men kunde inte slå in någon reduoeringsboll' --r^ s-r^r-rnn-Ah6ne6n ,

Måtoheng första enfell kom från hemmagrä.bbarta men på den- goda inlednlngscha'nsen spra'ng

två man offside. xai] -inot". gått fick i,*"" ,raon"on iråi"da i ättion och rätttla, en pro'iektil

från Gösta andersson, genom atI vräka sig i bollbanans riktnlng.

son fick också ofta vara i elden|daesefteriniädae inte hitta for- [!uru!Er ruru Dru*rsr'-r!"' 'lcl-e<
och vid ett tillfäIle nickade rttl-"ä-våri<å" r.%oir 

"ffui 
tå""u". I Efter spel och målchanserlar kom Bengt Hermansson till

han tursamt bort bollen från mål- lsioU att tanna isån. Anfallsmän- | skulle segern gått till Slulafp j Sodo- och__8av två mål från clen-

Iinjen. När matchuret visade på1""" ås i iO"rt"-halvlek alldeles I med bred-malginal och de försLaines fot. Kurt Karldn var_ sig in[e
23 min. >ringde> det åter bakomlför lätfpå uppeiften, medan erab- i tio minuterna av andra halvlel<en llllr, på något satt och nans yt-
Lasse i tr'ÄrK-målet. Klubbkamra-lrr*.tt. i'anåi'ä-purioden fjck"uppl borde givit en _klar ledning.:.M.nl,t-uTl."*.i1t r,lqYlt {gh*,t-:-o" I:y

FÄIK:arnas antatlsfiirsök.l
En frtsparkskånon från 5jett 1 Kedjans främste återfanns i in- 

|

i:$ffi"-'#il*li:ntl*:;l*ni.*ni?"+it'trå:liå*J"JJI Slutarp och Sandhem deladese Jacob med tur och skickligh"t I i";iK-få;svaret under' större d€-
titl hörna. Inlägget som fölide I iur, ru första halvlek lät snurra

så';::$å-itr::r"å"it,r"*trl*l,iit":1"ti;;'x?ii*'ffiql poängen i lördagsmatch, 2-2
gästerna ledningen med 1-0. 9n- Lrprror*åia" var undör första
der de närmaste minuterna sågs I h.i,,l.r. rirrriot nå rlarfan nch pft
I'asrerna reonlrlgBu r.Ir€1 -1-u',Y1: I arpsforwards var under första I I lörilagens match på Tångavallen hade hemmalaget gästan-
der de närmaste minuterna så-9s I n"ivtek riktiet på ålerten och ett I .- ----* *^-- -rx..r- ^+. r,6i*^ +rr sa+^- n: i

frispark för F'AIK-slog .Bengt [a" 91 bra insats- som domare och I kom i 40 minuten signerades av
Green djrekt i r:rå1, riien-TiTff-?ik-J publiken uppgick denaa gång till | Åke Ählovist

svängrum. . I Bra debut av mål-Jacob hem ville annat och sista målet som gav utjåmning kom fem
F'ÄrK-debuterandeLasse.Ji|*l Hemmalaget kunde cle,nna Iör- minuter före slufsignålen. tt/q-bz.

ten bch stoppern Eengt Greenlfi;;; 
"å"åJt. 

liagon rtktig koin- oe eei är målen som..iäknas, lheller inte.långt. På andra kan-
missade grovt.oclr cgnterl tgrolt"il-*"ii"?- r.eolJo. rörsvär blev. sick en ,värdefull .po?lq tilll!:l :!:119:. _slYT- liäF:,- t?l
tensson fick fatt i lädret. Bchärs-l dor olrrrio ipillo för hemmalaget-' Det var'l viss framgång ä-ven om han inte

närresulterativtterlisarerctttu^d_1.""'rä'äioit"rö';ä';;il;;;il;l igJ"--"*i--ll"sse_ anåårss9,tl ,"^".11ä*å"i äju mi'uter sena'e btevningsmål' under återslg|:l :" l}äi=t" itäi"i.r.I nien varken n* I ä-u"" Mats Andersson och. teir lääl-d'och det var återigen
halvleken blev det dock FAJK fö"1åiö"0".rä;'i"*"';p;'i^";iäl riiips*n kan ses ett sott u"3yqlää*Lr"" som målade efter
nera sranren ocn l(1nnårps-tor1Y1- lspetstyrkal Un.ler anrira halvle[ | f.en-nart Pettersson o_ch.Per-unolpa.ssning fr'ån Sandhems vh. Mi-

cl€r cle nårrnåsf,e mrnurernl-sag;s 
I halvlek riktigt på 

-rJ-qr!g.t 
och. ett I a" Sanilhem i säcken meu glömde att kn'"ta till. Efter 0-0 iofta Kinnarpsforwards i fria le' | -r,," oo, ,'i 4å särskilt till centern I

gen och 
"p"öi"Ut 

då innern cös.t?lä'täi,,,"i r".Jt""J.åii." | .tratvtie och med Slutarpsledning på tr'å noll när tjugo minu-
Andersson, som fick alltför fritt I - tor återstoil av speltiden trodde man på två poång. Men Sand-

ret fiek strida tappert för.att l:9: i"i"iåä*'ä"irråiit" 
-f;tb"iiltdl 

Errir"r"* övertygade inte trelt'i"iäi"'årtåt blev det reducerinsda sin bur rrån påhärsni"e' 
Yi:d lnäiä"-r.J,i:.r'ari-*"n"i"s;; i;;- I ::""i;"lfgn:Urflt'; $, | ::r1-1io""r' 

o.t var rerrv Kum'

åT T'"'iL"iåfu":ä#"ffii$:å11: l;; ;;;i";' I

beng överspelats. En indir€kt. l. 11'?-l1fp* 11,"!*1,--gi1tl *;.;n:dl*"*: uxr",'#!.lrs ff Jr'?:ltårTn'#

äåt#_",J'lffj[:Jlt:ffi'TJi;l_1,-1"-"".rrg"*""" debuterade ,' lånsesedan sandhem tos nåsonlär någon idealisk vtter'

hade att slå den i mår. I F4rK-må-ret och. 
" 

svarade {ö, Häå 
t 
,fjt$'nr,:in .1[\,r*',l,rJ l"..In"*^? *J3*tc1,1.., jjl"i:,-T.l

'Tlåli'*,ffl låi:;rr-scrransl fii3åJJ',ffi- "ygiägr;J,xt"T ffe'ff,d?::å,#!,:1ftå 
''1,: ln:m' #t'ä#il iiftl;l,.;

denna period anlände I 40 min. då 
| ;;åi1ä"';;r, inte pa nåsra större il*li: gll_:jTll" 1l^"] :^"""f i: I 

törsig.gick mest på.mitfol1.gt 
.r.ne1

rRolf Nyström kom loss, men wes-]q;-ä:""täh mönstrade samma vakten Ronny Heed vår också- ""li- rtrlå kvarten'gled inlitlativet

I 
terbers var med pa nåiå"ä'".""*'l ff:f*:{,: iis*,::, T*r"{ r ll,?";ilfå":".få"ffn""ä"nunoål ln'; "lli,tt"::Ut.:"r1"#"1.t*ä:I o-ny*a ro,,er 

I :*h:r{::iffi äi.ilHdl'peä | ånf'"';1,:*:t 'fJ:å:",:;:å'ililll;p.93'"1å".i'ää,uiii:",'Xä:i:t-I r andra harvrek t""l: ?å:?,i;l-"-i]"i":]i ,,". rt.^ D^---r-a*l ou bättre .likslnm vb' Magnusslllsr<ott tog i överliggaren och skott
git.!__o.! initiativet gled över tilli Backbäst 

-u::--+Iu",_B:Iq.t:9Ti å"ir 
"it. 

srig Johansson. r kedjanli,iäirå";"ti.. räddades av en bachFÄIK. Roland Karlsson inledde 
! 
och av halvbackarna får.Idde P-et- | gAx bästa betyget ges åt cr loå mållinien. Samma bombarde-med att pröva Westerberg med I lu{Tol b.erönr Iör sin andra I Xumr"ri äcir vi. -Åre Ätrrqvtst 

| äöli"i:.A"t första tio minu-skott, men denne 
"""ä"i9:-,jj! 11:l*u:-^*_:"",.."_t_"tplT _lllqt i - - 

lrerna av anära perioäen med bt.hörna' Kinnarp stack _emellan i Green .spelade lugnt och. behärs- I Irermansson tvtunåls- lå.'iiaä"ti i tråvirket. I 18 mi-
med anfall i 15 min. ooh lyckades 

I 
kat, ibland kanske iite väl lugnt. I skytt lnuten kom så första målet ochtillskansa sig en farligh:l::.T^:ål r x"a;"r, försökte Rotand Karts-i slutarps"försvar.toppades at1 lä.iär-ärlnu"*utt.son som kom

Green direkf r måI, men fullt fik- Ii puDllKen uppgicK oerrrra t'arlg Lur I Åke Ahlqvist,
tigt bortdömdes dennå fullträff. I cirka 200 personer. Curt i,iedberg skötte domar-

DetsegrandeKinnarpslagetvi-I Båsse t lkapet med oomstridd auktori'
-:-- ^;,. ', 

- 

tet.

Frökind
-a-.

läää ;i;;ö: "-"'"' - 'o"-is.s' 
_l

sade under första halvlök u"on ett'l
spel som hett överrumplacle.FAr*. ji f- |

xädians fem man rarin varanora ll | - | | Pastc
riktist prydrigt och rörwå;;;^ö": ll I Frökind. I totr.rt,
lade hela tiaen pa toppen. r anåra il L _tW_e-J arp, m
haIvtekvardetblöttförsvars.li--_lLavssoI
i:i'åtrTiiå'"',lluåå'"luilä i,1; ll rte f p-valsedlar iåä:l''rtt säga till om. ll . - -. - |ji i rrotinds kommun l;fi:t:Georg*son halvbackstopn 

| | F olkpårtiet går vid kommunal- lstrrtr"lI gästernas lag var Lars wes'llr"rr-rriii""uårJri rroxinås 166-ltavssor:et'bcrg en säker sista utpost och ll'-'""^i,^:'b"'..'",- ;..;-"';-":: --._; 
I

svaracle för en tinfin lördag*i"- il*tl} fram me(t mtla*oe-trc-++l
sats. I det bakre försvaret var | { 

seorar: - | Lant
lven de båda backarna Kjell och | | Möbelhandl. Lars Gustavsson' 

I Värtarlorgny Johansson till sin fördel.llSlutarp, fåbriksarb. Martin ött-lgaU"r,
)agens överraskning i halvbacks- | | nerg, Stutarp, plåtslagarmä$. le"i"*u:rion var '.'äi utan tu"Uu-tl.*:nåt 

I lCeri Johansson, Slutarp, chauf_ lSvenssleorgsson, som sperade ,.tl ..ill- I lå;;"*';;;;;:J;; ;i;i,"pi r* 1o,," o
:l$:"fåT'låll3ä!H"'?;"1"#å: i | 

il::å:t ;;;".k ;";: 
- 
Ki;;""p, 

I *""",
:enlerhalv oäh stoppade oit" - | lmjölkbedömåre -vebster_Gut?u:' lmuetss
itminstone under iörsta halvlek I lson, Klnnarp, folk-+koll. Tora.Pet- lStina

I 
tersson, Kinnarp, pastor Algot lstig.

lCarlsson, Kinnarp. I
I

I sade under första halvläk u"on ett lt 
- 

tet.
lspeisomiruirå"1."u-plääurelx.ri f-i - I Gepra
I Ked.ians fem man fann varandra ll I n ..r . , | | Pastor Älgot Carlsson. Xinnarp, 

I

jriktigt prydligt och förwaret 
"p"- li | 

-rrOKlnO, ,. I folkskolt..Tora Pe*'ters:"i, Kji- I 

-.,

i1,""1i'ifl'Jl'ili ilå1,"';e:,siä1.r: ji t.ttq'ez' ',lJi,.H,"'*illäi'?J'il:äJ:l;I I rvåfamilisvilla I

li:i'åtrTtiå-,,1il1åå'"l"ilä ".T jlTre fp-valsedlar låä:1"ä:i f*:il:;":''Å;11åil:l I o"nr",, , *ouon"J"*rra'e, c:a Iisrt sasa tr'om' 
ii i frOtinds kommUnlchaufför .John A:rdersson. slui-il r2 km' sijder om Falköping' I

larp, failrixsarb. Martin ö-qlhpro- | I byggd och tillbyggd 1939' av 
I

i , 
"r-r$;'Jf,# 

fJYLtrI'$:f- I 1,,,,*,1:::" 
et gät vid kommun*- lsrutarp, möbelhandr. '1"ä"ä;:: 

I I $lr-lS*fi1.._?is::r-'iiö:"'ö |
j telbcrg en säker .*,. äiiå"J""?i I lruttmattisevalet 

i tr'rökinds kom- 
ltavsson, 

slutarp. 
I I kd., ;;ä ,; . 

-Ärat. 
y.-d- ry |

l.svaracte rör en ii"ri"'iåiäågii-il*.ll fram med fötiande+te--vt - 
[loctr'kök, ha]I, wc.. tvättst. Hel 

I
lsats. I det bakre försvaret varllsedlar:. I Lantbrukare Bertil Johan..ott,llkällarv.,garage, verkstatisruml

l+;:;"$"fåX1.::;otiil..,fi?'J"å:i I l-,#;ff1'?lfl-åil: #J,:; .*: lva't"'p, Brismene, 
,yl*-11::'-- i I såk qftlTffiå r:_{ '*jid. I

I p1si". öve''askning i harvbacks- | Inu"g, Srutarp, pråtsragarmä*. lål,H"",otä"ji;,"'i}åltJt*lX'"i I I Ltn'"lf ji:l[[*fl,f#tn 
II trion var '''äi ulan tvekan Bengt | | c""t Johrtr.ron, Stut""p, chauf- 

| 
Svensson, Börstig, Iantbrukare | | Vidare genom IlGeorgsson, som spelade,.etf str.{-l lto" rorrr, Ändersson, Slutarp, fru

luno"- ytterrrarvråik!.e"1. i;it-lli?l"llffr"^1T:::"T;il"?il;"1.',llotte ototsson, skattesården, Bris-i I A w. E. aronssons I

l::iäåTiJ åtr'it:#::'J#[llUot,.:+*x"Tlil?l; ä11äJ3,1*"""' 
rantbrukare *,:r;]l;i | * ilö'#"ä'åi'"c 

I
låtminstone under iårsta harvrekt 

lill;.1,i1"ffi{lktt;lg;5.''tt.l""ääln'ol.,sro, Bör-t I Falköpi-ng,ter.11264 
|

lvärrsDull,Alrlrlalp, I | 

-



.{lln mnm,tnor
i som vill ha sin4 barn snyggt oeh elegant kläctda i skolan köper

l;;;J; tnytonmocka. Våi" jackor har såus i 1000-tal därför

l;";; t u"""*" och sköna, vaddstoppatle och fodrade' absolut

I ,"it."tåtr, tål alla väder, går att tvätta i hemmet' är överlägsen

I rrtfi- *"itt. utir ei siaskiga samt är billiga i pris' (Våra priser

I ifgs.; som beXant tångt, tangt, under riktpriset)' Finnes hos oss

i i fiärnstt. från 6 ar Ur.*g9:-, herr o' dam st'l' kr' 69:-' Terylene-

l;;;;;l;;"",-åriu., koftor, jurnprar m' m' finnes ständigt i
I lager.

Nv vägvädian från Frökind
Två nya hyresfastigheter

Frökinrls konrrnunirltullnräktige hade sa,mrnanträde i torsdags.,
Bl.a. treslöts att ingå till vägmyndigheterna i länet med en för-
nyad a.llvaslig våidja att vidtaga åtgärtler snaråst för en förbätt-
ring av r,ägen Falköping-Iänsgrii,nsen mot Älvsborgs W". t!!i5,

ResuttillAiBNOEDISI{'AINDUSTEILAGEST'Fossbackens
,t oti-fiottt"p - det lÖnar sig' Lörilag har vi öppet titl kl' 16'

Tel. 50 eller 245.

Töiolan i dilgskytte
(individuetl) vid älgbanan, Axtorp, Kinnarp, den 23 september.
Anmälningstid kl. 9-15. Stor prissarnling.

Jäla-Kinneveds ÄIgskytteklubb"

I enlighet med Stiftelsen Frö-
kinds hyresbostäders framställ-
ning beslutades låta uppföra två
flerfamiljshus på vardera sex lä-
geheter, ett i Kinnarp och ett i
Slutarp, för en beräknad produk-
tionskostnad av 232.000 kr. var-
dera.

f ill ombud för kommunens fas-
liSf,€ter vid förrättning för bil-
dandet av vägförening i Kinnarp
rch Slutarp utsågs kommunalkas-
gören Hilding Vår'ing. Det upp-
drogs åt byggnadsnämnden att

Frökind

Syföreningsdagar i Kinneved
Krnnarps, Slutarps och Vår-

dagdh inbjudes Börstigs, DQve,
Brismene ochr Kärråkra syftir-
eningar. Resesekr. Hildur Säl!,
Skövde, medverkar vid samling-
arna.

I{inneveds Röala Kors-krets
Valkollekten inbringade för

Kinneved, Luttra och Vårkumla
609:09 kronor.

Frökind
BriBinche ,1. .:. r d ".. ... .'. 1958

rgB2,

Börstig .- -. .'..". 1958
i$6p

Kinneved .". ",..,. 1958
1:rG2

Luttra -..*.".... 1958
1962

Vårkumla ....'. ". 1958
196?

verkställa utredning ang. utök-
ning av såväl verksamhetsområ- 

|

dei; för vatten och avlopp som;
t,.n-ggnadsplanen.

Att underteckna vissa skolavtal
nied X'alköping och Skövde utsågs
r'ektor Georg Ä. öhrnell.

I enlighet med brandstyrelsens
förslag beslutades godkänna cen-
tral överenskommelse vad dei
gåilde sotningstaxan. Tillägget hö- I
jes från 75 tilt 102 proc. med gil- /
tighet från 1 juli 1962 och från/
1ri2 till 118 proc. med giltighpt
från 1 januari 1963.

Stiftelsen Frökinds Hyresbostä-
ders bokslut förelåg. Fastighets-
förvaltningen hade balanserat på
kr. 50.568:73 och utgående nalan-
sen slutade på lrr. 523.412:86.

SIT'öRENINGANNA '

inbjudas: Kinnarps, Slutarps
och Vårkumla syföreningar
onsdag 19/9 kl. 15.00.

Börstigs, Döve, Brismene och
Kärråkra syföreningar torsdag
2019 kl. 14.30.

Resesekr. Hildur Säll, Sköv-
de, medverkar.

Alla välkomna!

H Cp l'p S,-d.

42 67 1l
3d 45 16

?3 134 24
å0 119 31

200 274
130 Z4l

Välkomna!

Frökind
t9l4- bt'.

CP-avdelningen i Kinueved går
vid konrrnunalfullmäktigevaiet
fram med följande tre listor:

Lantbrukare Alex Johanssson,
Halsäng, Kinnarp, lantbrukare

I Rune Fredriksson, Ledsgården,

I 
Slutarp, lantbrukare Arne Olsson,

j Alarp, Kinnarp, lantbrukare Ber-

I 
til Kjellander, Mossagården, Slut.

i arp, fru Margit Andergson, öster-
I gården, Kinnarp, lantbrukare Hel-
lmer Trygg, Lillegården, Hudene,
1 Slutaip, Iantbrukare Torsten Gus-
tavsson, Prästbolet, l{innarp,
lantbrukare Karl-Arne Adamsson,
ödegården, Slutarp, Iantbrukare

lArvid Andersson, Halsarp, Kinn-
I arp, lantbrukare Äke Gustavsson,

i Millomgårclen, Slutarp.

i*
i Folkskollärare Rune Göransson,
.A.larp, Kinnarp, lantbrukare Ärne
Olsson, Alarp, Kinnarp, fru Mar-
git Andersson, östergården, Kinn-
arp, lantbrukare Alex Johansson,
Halsäng, Kinnarp, åkeriägare
John Fransson, Ängbo, Kinnarp,
lantbrukare Torsten Gustavsson,
Prästgården, Kinnarp, lantbruka-
re Sixten Lindberg, Axtorp, Kinn-
arp, fru Dagny Silvander, Sörby,
Kinnarp, lantbrukare Göran Än-
dersson, Naglarp, Kinnarp, lant-
brukare Sixten Johansson, Gran-
to1pet, ,]fgp,41p. , -. :.,.."-*i;r,..:. i

r' 'ir
Fabrikör Manne Rutman, Slut-

arp, lantbrukare Rune Fredriks-
son, Ledsgården. Slutarp,'lant-
brukare Bertil Kjellander, Mosqr-
gården, Siutarp, kaf6idkare tlil-
ding Moberg, Gustavsberg, Slut-
arp, möbelsnickare Hans Andere"
son, Sluterp, lantbrukare Cerl-
Arne Adamsson, ödegården, Slut-
arp, lantbrukare Åke Gustavssön,
Millomgården, Slutarp, lantbruka-
re Lars Bertilsson, Soibacka, Slut-
arp, fru Ulla Karlsson, Krogs.
torp, Slutarp, lantbrukare Helmer
Trygg, Lillegården, Slutarp,

KINNARPS
MISSIONSHUS

Söndag kl. 10 Siinilagsskola.
Måndag kl. 19.30 Evangeliskt
möte" Bengt och Febe Johans'
son från Åsarp. Fredag kl. 19

Juniormöts - önskesånger På
grammofon. 6/"-t z.

Fnöhind
Anbud inforclras härmecl å le-

verånser til- X'rökinds kommuns
ålderdomshem, f,'rökindsgår'alen,
Kinnarp, uader år 1963.

1) Specerivaror.
2) Kött- och charkuterivaror.
3) Potatis och rotfrukter.
4) Äeg.
5) Eklningsolja 1. Förbmkning

c:a 24.000 liter.
Skriftliga, förseglade anbucl

märkta >Frökindsgårilen> skåll
senast den 1 okt. 1962 kl. 12.00
vara inhomna till Frökinds
Kommunalexpedition, Kinnarp.
Antagen leverantör är skyldig
ställa sig de föreskrifter till ef-
terrättelse som Socialnämnden
kan komma att föreskriva.

SocialnämniIen.

Frökind

Skolmatsedeln
för Frökind 1?-pZ sept.

{åndag: mannag.rynspudding
sylt, korvsmörgåg.

;,'isrlflg: bruna bönor, stekt fläst< ,

potatis.
rnsdag: stekt fisk, potatis,
apelsin.

,'orsdag: spenatsoppa, ägg, osr.
smörgås.

rrredag: pytt I pann4, rödbetot,
Lördag: månadslov.

:,:'i"Ji, lrg*HäTf.?T *iii:, I(i n n eun d$ p rä stg å rd,
vc,ds prästgård på onsdag. På tors-

:

39 130
98 l-45 -:-

5-
313

6-
1

D

D

6
I

29 93
27 80

89 72
31 64

Fritidsombrud
l sökes i. F'alköping, F loby, Slutarp, Kinnarp samt Kättiilstorp, för j

lförsäljning av .bra böeker" Bra förtjänstmöjligheter, tävlingar 
I

j m,m. Svar till B. F. B. R. Sven,sson, Box 16, Falköping. 
i

l

Fotboll
å Kinnenro, Kinnalp,

söndagen den 16/9 kI. 14.30.

Norra Västgötaserien
SANDIIESTS ITf

KINNARPS IF

jr

I

t-



Kinnarp och Sandhem
delade på poäng€il,2-2

Vitl söndagens match på Kinnemo tog Sanilhem ena' poängen a'v

Kinnara ofter en lqp,tch som inte biiid på något bättre spel och

däl spol och p$chans9r va,r någortuada järnnt förilelade' IIem'
malal* bdc ao.fi dl båsto tilffii,uenå att avgöra till sin fötilel.

irriterade när Sandhemsforwardg
angrep och lite virrigt var det
ibland. Den som höll stilen i för-
svaret var Beqgt Georgsson och
här har Kinnarp fått uPP en ung'
dom som lovar mycket, I kedien
får Flemming Torstensson och
Rune Arvidsson bästa betYget i
dasene lag. Göran Grahn kom inte
losi i vanlig gr&d och beträffande
Gösta Ändeision så har denne tYd-
ligen tappat stinget.

Sandhem hade en av de sina
bättre spelare i målvakten Ronn:/
I{eed och centrallinjen i övrigt
med bröderna Rune och Erik Kari'.
etedt som ch. resP. cf. var den
starkaste delen i laget, Dessutonl
mårktes hå, Olle Larsson och vi.
Äke Ählqvlrt.

Karl-Ertk Nilseon, Skövde, dönt'
de med sedvanlig Pondus.

G€son

I(yrkolullmiiktisevolei 
Li

KinnarP inledde mPd 1-0 efter
tiuso $inuaers spel ooh det var
htr." ngt Gl'eorgrsoe scn drev
lsenoF äcb slog gÖ ett tör ut-
åernr na,lrr&ten. Ronny Heed'
&erlrril$dc rkott. Tio minuter
sBa[ä vrr dot klflrt för 1-1 och
dgt vad cf. Erik Kartrrtedt som
sqlflds tör detta måI.

&*lrr halvlo*en v&r endast tre
rinubar gammal då KinnarP åter'
tog toaningen och det var cf' Flem-
åLe torit Dssoa 6om PåPassligt
varinorrne och snaPPade UPP en

mirrlyclaa brlåtpassninC fr9-n v-b'

Otore ocit den r*rrnande aråIvak-
t€s åfSCx hct{ ur s-Pel. I 28 mi-
nuien lrga rå Sandbgns utjäm;
ninsstnii.l och lterigen var det cf'
r#rit"at rn kuilde noteras för
nå.lslrotaEL

I lremmalaget var balfr€ förwa-
nt. inte nktigt sig likt och Påväl

il rortt KJed lohanssou vetkade

MANS
Föreningslokalen, Slutarp

lördagen den 22 september kl. 20.00.

IIUSIK: nKVALLS trio"

Tillkännagivanden
i Kinneved 

I

Till kyrkofullmäktigevalet den I

21 oktober har intresserade röst- 
|

berättigade inom Kinneveds för- l

samling beslutat att under beteck- l

ningen >Kyrkäns Vänner>> gå till
val med nedanstående valsedel. l

Tjugo Iedamöter skall väljas.I rJu6v rEuaruuLEr- sÄärl varJas.

I Adamsson, Carl-Arne, Låntbru-
I kare, ödegården, Sluterp. Anders-
I son, Göran, Lantbrukare, Naglarp,
lXinnarp. Ändersson, Herbert,
I Lantbrukåre, Älarp, Kiinarp. An-
dersson, Linnar, Fastlghetsägare,
Elmsäter, Kinnarp, Andersscn.
Sven, IJantbrukare, Lofsgård:n,
Kinnarp. Äx, Lars, Lantbrukare,
Halsäng, Kinnarp. Clauson, Val-
borg, Fru, llaga, Slui.arp. G r r-
tavliscn, Sigvard, Måle-iarbetare,
Hase!edal. Kinnarp. Gustavssor,
Torsten, Lantbrukare, Prästbolct,
Kinna,p. Johansson, Brltta, Fru"
Grantorpet, Kinnårp. Johansson,
Sigurrl, Lantbrukare, Smedegår- I

den, Kinnarp. Johansson, Walfrid,
Skolvaktmäst.. Bergha-mla, llinn-
arp. Karl6n, Lennart, Snickeri-
llrhetare. Alfhe'n, Sluta.p. Lei{ler,
Tyra, Fru, Grenslund, S'!rtarp.
Nilsson, Olof, Köpman, Ströms-
holm; Slutarp. Såndin, Göran,
Köpman, Lärårbostaden, KinnarP.
Svcnsson. Gunnar, Lantbrukare,
Ledsgården, Kinneved, Falköping.
Thor, Tyra, Vårdbiträde, Nydala,
Kinnarp. Trygg, Helmer, La-ntbru-
kare, Lillegården, Kinneved, F al-
köping. Våring, I{ilding, Kommtr-
nalkassör, Hassla, Kinnarp. An-
'dersson, Karin, l'röken, Svens-
torp. Kinnarp. Ahlqvist, Sten, lVIå-
larmästare, Källedal, Slutarp.
Nilsson, Bengt, Lantbrukare, Kot-
arp, Slutarp. Pettersson, Ma.rgot,

IFru, Hallagården, Slutarp. Wil-
I helmsson, Märta, F ru, Ledsgår-

I clen, Slutarpr -- alq-02.

Tiiolnrn i öY'gshytte
(individuell) viil älgbanan, Axtorp, Kinnarp, den 23 september'
j.nmälningstid kl. 9-15. Stor prissamling.

VÄLKOMNA! Jäla-Kinneveils Älgskytteklubb.

Fluor prövas i
Frökind sskolorna

F rökinds skolstyrelse har hållit
sammanträde. Eordtennisklubben
Står, Kinnarp, fick förlängt tiil-
stånd att använda skolans gYm-
nastiksal för övning. Skolstyrel-
sen hade intet att erinra emot att
försök göres med tandborstning
med fluor i skolan till motverkan
av karies.

Det beslutådes att under novem-
bef anordna en s.k. föräIdradag i
Kinnarps skola. Ordf. och rektor
fick i uppdrag att ordna den.
Likaså beslutades att hos fullmäk-
tige begära tilläggsanslag På den
överskjutande kostnaden för as-
falteringen av skolgårtlen.

För skolstyrelsens behov under
år 1963 uPPgjordes följande stat:
administrationskostnader 7.175
kr.. lärarlöner 216 257, vikarier
6.000, kompensationsavg. 3.000,
semestervik. 850. fria läroböcker
6.300, förbruknings- och undervis-
ningsmateriel 14.000, filmförening,
bildband, licenser 1.000, skolköks'
och slöjdmateriel 6.000, skolskjut'
sar 52.360 och skolresor 850 kr.
I''ör skolbiblioteket begäres ett an-
slag på 3.250 och till skolPedago-
giska anordningar 3.860. Skolmål-
tiderna beräknas kosta 61.000.
Skolvaktmästare 13.812, stä.clers-
kor 8.335, tillfällig personal m. m.

Kinnarps missionshus
Vid måndagskvällens evangelis-

ka möte medverka.de Febe och
Bengt Johansson från ÅsarP. Mö-
tet inleddes av Älgot Karlsson.
Därefter fick de närvarande lYss-
na till tal och flera vackra duett-
sång;er av herr och fru Joha.nsson.

På söndag blir det förutom sön-
dagsskola två gudstjänster. Vid
förmiddagsgudstjänsten medver-
kar fem ttngdoma,r från Malm-
bäck med sång, och Yid kvälls-
ilrftet plbdfkår paåtor OIle :Carls-

son från Lekeryd.

1.060. underhåll av fastigheter
7.000, bränsle, lyse, renhållning
22.A00, skolavgifter till andra
kommuner 20.000, inventarier,
skolexpedition m. m. 1.400 och för-
.säkringsavgifter 1.800 kr. Utgif-
terna slutar på 45?.309 kr.

Som inkomster upptages sta.ts-
bidråg på årslönebeloppet 211.547
kr., hyror 8.112, statsbidrag till
skolskjutsar 41.888, skolmåltider
6.300, bibliotek 1.000 och kompen-
sationsavgifter 3.000 såmt ett
byggnadsbidrag pä 5.127 kr. Sam-
manlagda inkoinster 277.574 kr.
Äv skattemedel från kommunen
begäres hos fullmäktige 179.?35
kr

Härmed kungöres att val av
tjugo kyrkofullmäktige i Kinne-
veds församling för fyraårspe-
rioden 1963-1966 kommer att
äga rum söndagen den 21 okto-
ber 1962.

Valförrät,tningen pågår un-
der tiden 10.00-12.00, 1?.00-
19.00. Vallokal: Centralskolan,
Kinnarp.

Väljare erinras om bestäm-
melsen i 35 $ kommunala val-
lagen, vari stadgas rätt för väl-
jare att i vissa fall utöva röst-
rätt inorn riket å postanstalt,
samt utom riket å svensk be-
skickning eller svenskt kons'u-
lat.

Kuvert för valsedelsförsän-
delser för äkta makar tiilhan-
dahålles å kommunalexpeditio-
nen, Kinnarp

Till väljare översänt röstkort
bör medtagas vid röstningen.

. Valsedelsförsändelse av äkta
mal1e,,,får , anorduaq tidigest
tretti^ dägar före valet.

I(innarp den 17 sept. 1962.

Ililtling Våring

Valnämnilens orclföranile.



FOTBOLL

Falköpings reservsorio
Blidsberg-Ttädet 2-4
Rapid-Falköping 2-2
Liared-Åsarp 11-0
Kinnårp-Multsjö 0-1

Sandhem 13 47823-37')
Åsarp 11 33623-44 I
Blidsberg

Skövde reservserlo
Stenstorp-Ulvåker 2-1
Tomten-IF'K Skövde 2-2 l
Borgunda-Skultorp 3-1
N. Fågelås-Valtorp 4-O

Tomten 14 8244t-32 18
Ulvåker 74 73438-32L7

Klar Slutarp-vinst mot

fortsättningen.

I pausen hade Slutarp ledning-
en med 3-1, en siffra som var i
överkailt med tanke på vad'som
hände 'på mittfäItet. F örsta målet
blev hemmalagets och detta kom
redan efter 7 minuters spel då
Bengt Hermansson skickades
fram i skottläge på en frispark
av Lennart Petersson. Målskytten
var sedan inblandad i flers, av-
blåsningar för offiside g'enom
Våmb-lagets offensiva spel och de

senare kunde g:enom vY. Ronald

Fröktnd

zf{q-62.
Syförenlngsdagar

I Kinneveds prästgård ha un-
der två dagar i den gångna vec-
kan varit samlade samtliga sy.
föreningar från dels det gamla
Kinnöveds pastorat, dels det for-
na Börstigs pastorat. F"ru Ändrep
.Lindskog redogJorde därvid för
det nybildade Skara. stifts kyrk-
Itga kvinnoförbunds uppgiftqr.
Enskllda medlemmar antecknade
sig Som ledamöter av förbundet,
Till Svenska kyrkohjälpens ka-
tastroffond för hjälpen tiii fra,n
anslogs från Kinnarps syförenina
500 kr. och från Slutarps syfrir-
€ning en lika stor sunma. (Vår-
kumla syföreningen har tidigare
anslagit 150 kr. till samma än-

Stenstorp 13 5 2 6 29-33 72
Våmb 13 43642-4271

13 10 3 0 54-20 23
13 7243t--2D16
13 72328_.2375
74 63528-31 15
13 62540-261.4

13 80529-20 16
13 62534-39 14
13 53534-33 13

13 72433-34 16
11 71328-12 15

FAIK
Trädet
Mullsjö
Rapid
Liared

Valtorp
F ågelås
Skövde

Slutarp
I.BK

Eorgunda 14 51825-37f1
Skultorp 13 32834-47 8

Vartofta reservserie
Grolanda-Ekedaien 2-3
Vartofta-Slutarp 1-5
Börstig-Falköpings BK 1-?

F Ioby 1l- 10 1 O 64-15 2L

Folkabo 11 52429-15 12
Ekedalen L2 51623--31 11
Börstig 12 327L7-'98 I
Vartofta 11 13717-42 5
Grolanda 11 2O977-42 4

Frökind
- b?-.

| \ -t't-oe
I

II Skolmatsedeln
I

| 24-29 sept.
' Månd.: pannkakor, äppelmos.
lTisd.: köttgrotta, potatis, råkost.
I Onsd.: fläsk- och grynkorv, pota-

] tismos, senap, gurka.
iTorsd.: grönsakssoppa, ostsmör-
i gås, apelsinr
Fred.: fiskfärskotletter, potatis,

persiljesås,
Lörd.: fruktkräm, s.mörgås med
j lev.erpastej

Fotboll
TÅNGAVALLEN, SLUTARP

iördag den 22 kL 15.30

Norra Västgötaeerien

VÄIIIE IF'-SLUTABFS IT'

KINNARPS
MISSIONSHUS

Söndag kl. 10 Söndagsskola;
kl. 11.05 Gurlstjänst. Malm-
bäcksgruppen och Algot Karls-
son; 19.30 Pastor Olle Carlsson
m. fl. z"h-tZ- Välkomna!-

damåI, och kyrkobröderna insam- |
iade vid sitt årsmöte kr. 106:50.) |

Kyrkoherde Henni:rg Anders-l
son välkomnade syföreningarnas I

medlernmar med en häisning ur I

den Elellga skrift, och komminis- |

ter Per Olof Lindholm avslutade 
IBörstigsdagen. 
I

!!J ulrlnAr ÄvEN r
"-"öVRIGT

Serleledande Trädet är på sön-
dag'invecklat i en uppgöre.Jse som
utan vidare kan rubriceras som
höstens toppmatch. tr'rämste ut-
manaren om serisegern, Töreboda
IK gästar Vallensås kl. 18.80,
Hemmalåget ställer förmodligen
upp med samma elva som i föira
omgången.

I dag blir det något av en ödes-
match på Tångavallen då Slutarp
tar emot Våmb kl. 1b.30 för vikr:ig
9!rid om poängen. I eftermiddag
bli-I det också fotbotlsspel på Sjö--
vallen i Sandhem, ctå hemmalaÅet
får besök av Ulvåker. Matchen
19t de! välspelande Ulvåkerlaget
börjar kl. 16.30.

T

*********

Våmb ger nytt kontrakt
Efter föga övertygande spel tog Slutarp båtla poängen -4-l-seger - i den 5rtterst viktiga jumbo-finalen mot Våmb, som

gick av stapeln på lördagseftermiddagen metl Tångpvallen som
spelplats. Därmed torde väl hemmalaget vara klart för fortsatt
spel i div. V,, även om oväntade komplikationer kan tillstöta i

75/.1-bL.

Reis utjämna till 1-1 när 33 mi-
nuter gått av matchen: HdIvIe-
kens tge,,sista.,minuter, blev lrq,!a-
strofala för Våmb, där målvakts-
res. I. Pettersson i 42 min. släpp-
te ett inte alltför mårkvärdigt
skott från cf; Hermansson ur hän-
derna och minuten efter överlista-
des av en nick från Kurt Karl6n,
som satsade på ön frispark från
Mats Anderssons fot.

Hemmalaget ökade sin ledning
i 6 minuten och det var hi. . Kar-
l6n som påpassligt utnyttjade en
lucka i gästförsvaret. Om spelet
dessförinnan i stort sett saknat
mening bakom aktionerna blev det
i fortsättningen, kamp man emot
man och några mera genomtänk-
ta kombinationer kunde inte spå-
ras från någondera hållen. Ett par
indirekta. frisparkar inom Slut-

ternas elva. I rr,rr TII).AtrIOLM-
Domarskapet sköttes av Len- I S1,UTARpS IFnart Fettersson, Tidahoim.

Geson I SIF.

$ångargrupp från lvla,lmbilcE
besöker Kinnarp. LL{q-t2 .

Veckohelgens sammankomster
börjar med söndagsskola i vanlig
tid på söndag förmiddag. Kl. 11.05
blir det gudstjänst med predikan
av Algot Karlsson och sång' av
en grupp ung:domar från Malm-
bäck. Vid kvällsmötet talar pastor
Olle Carlsson från Lekeryd. För
sången svarar lokala krafter. [n-
samlingar för missionsverksam-
heten sker vid samtliga tiilfällen.

åä$"ili'."ä3å"'åä"'*:i1'ffiåå; Kinnarp klarade
Johansson kunde givit utdelning rr o

fijg?Tjt*'ä;*:i;::**xi: Fågelås med 2-0
des. Hemmalagets försvar kan Kinnarp fick en fin start då
utan att vara direkt hå,t!,!|ut:l! lasei på^ sönaagen gästade N.
inte ges. något högre 

.be-tyC", 
o:l fågefas. Spelet -flöt iint och la-

osäkerheten var stor na {e tle;t1 Set- XunAe- välförtjänt gå tilthåll' Lennart Rutman--,i _Ti'^* flausvla meil p-0j vitköt även
gjorde på vad honom "?I"-,T."-.,1 ilte, slutresultateti, trots atti trebacks-linjen överraskade. Leif hemmalaget faktisirt harlo det
Filipsson med agressiva, ingripan"- fest av slpelet unrler den a.ntlra
den liksom Lennart Pettersson på halvleken_
andra kanten, dock inte med sam-
ma framgång. Hasse Andersson - Lagen hade således var sin halv-
spelade iite lamma dominerancle lek, men Fågelås kunde intli ut-
röU som tidigare och vad beträf- nyttja sina chanser' Bäst i Kinn-
far Mats Anäersson och Per-Uno arp var vänsterback Bengt
Gustavsson, så saknade man i Geo_rgsson och vänsterinner Göte

hög grad framspelningarna till Andersson, I hemmalaget var mål'
treäian. Målskyttårna ilurt Kar- vakten och vänsterinnern de bästa.
l6n och Bengi Hermansson får Kinnarp tog-ledningen.efter 33

gesbästabetygetikedjanochmin.spel.Målskyttvarhögerinner
den förstnämnde kunde gåom sin Bo Ivarsson. 2-0 noterades i 44

tyngd i närkamperna stiapa flera min. Det var våinsterback Kjell
fina. tiittätten. Åv ytterpåret no- Johansson som perfekt placerade

terade Rolf Karl6n betydugt Uatt- en-straffspark i nät.
re framgångar på sin kant"än vad Rune ÄIbiner, Tibro, dömde bra'
Sture Hjelm kunde åstadkomma. 

-

Vad beträffar femte mannen i
*l#,,1,"'*:* ö:',"#;l;^lit Fotboflkamperna. Vb. Erik Gustavsson, | ^i _-
hh. sigvard Hellbers, ;:-ili# | tångavallen' Slutarp
Rems6n och cf. Stig Thool 

".ar..d" li kväll kl. 19.1b. El-ljusmatch
mest framträdande namnen i gäs- l- -'*-- --

ftokyr
ihog

kvällens dans i SLUTABP.

IDKVALLS TRIO spelar.

+++++++++

Fastighet
belågen 1 mil sötler om Falkö-
ping inneh. 200 kwn. golvyta
clårav en lokal om 100 kvm.
Lämplig för .lättare industri,
postorder eller lagerlokal.

Närmare upplypuingar per
tel. Kinnarp 119.

uflc(-6L.



1l Mötesserie för pojhar och flickor
d i KinnarpE-Slutarp
r Söndagen i KinnarPs missions-
c hus inleddes med söndagsskola'

BORDTENNIS

Kinna,rPs Bortttennisklubb

inledde i tors8ags bordtennis-

"å.**a" med en vänskaPsmatch
mot Värdanstalten, Gudhem' Kinn-
arp trunOe efter jämna och sPän-

Johansson !7*2L, 21.-79, 1.6-2L;
Karlsson-Ivlartinsson 6-21, 3-
27.

na'nde matcher hemföra scgt'r' i
både A- och B'lagsuPPgörelsen

Kornmunblock nr Lz
omfattande FalköPings statl
samt kommunerna Frökinil,
Gudhem, Vartofta, Vilske och

StenstorP.

Gunnar Johansson, Frö-
kind: - Vi har misstänkt att det
skulle bli så här. Detta förslag är
väl närmast att likna vid en mall,
oeh det lär väl i framtiden bli möJ-
tigt ått justera både block- oeh
länsgräns. För mln del anser Jag
att det borde ske en gränsjuste-
ring gentemot Älvsborgs län på
så sätt, att t.ex. Smula och Åsarp
liomrhe att tillhörå oss.' Gränserl
borde helt enkelt rätas där. f öv"
rigt anser jag det naturllgt att vi
hör till Falköpingsblocket.

Vid f örmiddagsgudstj änsten s jöng
en grupp ungdomar från Malm-
bäck flera vackra sånger. Pastor
Algot Karlsson Predikade om sa-
ligprisningarna i Matt. 5 och
framhölt hur de ii1 sn J6su IYck-

önskan till sina läriungar'
Vid kvällsmötet Predikade Pas-

tor Olle Carlsson från LekerYd
om Kristi andra tillkommelse'

Denna vecka hålles sPeciella
möten för Pojkar och flickor med

början i KinnarPs missionshus På
torsdag. Mötena avslutas med ge-

mensam söndagsskola och famil-
jegudstjänst i Slutarps missions-
hus på söndag förmiddag. På lör-
dag blir det ungdomsträff i Kinn-
arP' zt/q-et-
Fa.mil jegutlst jänst

På söndag, den helige Mikaels
dag, hålles familjegudstjänst i
Kinneveds och Vårkumla kyrkor
kl. 10 resP. kl. 14, med inskriv-
ning av årets konfirmander. I
Kinneveds kyrka medverka'r en

barnkör med sång.

Gudhem A-KinnarP A 3-? 
i

Karlsson*Johansson 9*21, 18 I

*21: Strindegård-Martinsson 13'
*21 27-73.- 21-14; Sandgren-
Ivaråson 78-21^, 75-21; Strinde'
rarä-.foftantson 2t-t0, 22*2o;
kar{sson-Ivarsson 18-21' 10-
ii: Sandgren-lllartindson 10-21'
78-21. Dubbel: Karlsson/Ivarsson

Strindegård/Johansson lO-27'
fg-Zf ; S"trindegård-Ivarsson 24

-26. 2!-16, 21-:-7; Sandgren-

Gudhem B-Kinnarp B 3-?
Hall6n-Georgsson ?1-13, 21-

1?: Garbo-Persson 23-21, 2L* 
i

13: Ohlsson*Thor 10*21, 15-21; 
1

Garbo*Georgsson 21-10, 21-10; 
I

Hall6n-Thof !2-21, 17*21; Ols- i

son*Persson 75*27, 1?-21. Dub- 
|

bel: Hall6n/Georgsson-Garbo/l
Thor 14-X1, 16*21; Garbo*Thor
20-22 79-21; Ohlsson-Georgs'
sån fO--zr. ?-21; Hall6n-Pers'
son.24*22, 18-21, 9-2\ Frökindelq-tz'

I vid overtäggningarna angåen- 
|

I de bloekbildningen har repi'esen- 
i

I tanterna för kommuner'na Frö- 
|

lxind, Gudhem, Vartofta och ViIs- 
|

lxe uttatat sig för samarb,ete inom-[
. I ett Falköpingsblock.

292 invånare i tätorten I(innarp.
Statistiska centralbyrån har På

basis av uppgifter som insamla-
des i samband med 1960 års folk-
räkning räknar ut invånarantalen
i landets tätorter, varvid dessa
avgränsats rent geografiskt, efter
den faktiska bebyggelsens om-
fattning och alltså utan hänsYn
till' administrativa gränser. Av
det publicerade materialet fram-
gär a|t tätorten KinnarP, som lig-
ger i F rökinds kommun, vid folk-
räkningstillfället hyste 134 invå-
nare av manligt och 158 invånare
av kvinnligt kön, eller inalles 292

invånare. Av dessa var 59 ogifta
män eller pojkar, 73 ogifta kvin-
nor eller flickor, 72 gitta män, 72

gifta kvinnor, 3 förut gifta män
och 13 förut gifta kvinnor. (PRK)

$tUTARPS
MISSIONSHUS

Söndag kl. 10.00 I'AMIIJE.
GUDSTJÄNST. Söndagsskol-
sekr. AJgot Karlsson, Yngve Jo-
hansson, barnen och gitarrgnrP'
pen från Åsarp meclverkar.

Måndag kl. 19.30 Aktuell
månrtagskväll med pastor Josef
Olsson, solosångaren Sven Ah-
lerup och sångare från Imma'
nuelikyrkan, Falköpin!.

VÄLKOMNA, 7?tlq'hl'

llfinneveds Ct|F-avd, (SLU)

lanordnar månadsmöte i NTO-

llok"l"tt, Kinnarp i morgon fre-

Sar kl. 20.00.

ffämtliSa 
medlemmar välkomna,

{, til""l"*"'
Kontorist

för fakturaskrivning
omg. 0ubIelskriubord

160x140, ek, säljes billigt.
Tel. 179 KinnarP.

IFK Tidaholm vann moti
Slutarp i iämn match

I tisdagskvällens el-ljusmatch på Tångavallen segrade gästan-

de Tidaholms-Kamraterna med 3-1 efter att ha svarat för samt-

liga måpi matchen. Målet som gav Slutarp 1-1 efter första
'halvlekens spel gjordes i egen bur av hh. Rehn på en bakåtpass'

ning till målvakten. Tlq-ot-
Hemmalaget gjorde en mycket, och gästernas kedja kunde 

-husera
bra match Äot äåt i en serie hög- | gansta ogenerat ibland' Målvak-
.u-"pur"na" tidaholms-laget oäh lten Rutman gjo.lg: T?.!!h:l-ig"t:
detta gäller främst förstå perio- | nom flera fina räddningar ocn-får
åå",-aä-'-r" kunde hålla jämnaljämte-hb. Leif Filipsson och-Per'
steg med sina motståndare.-Efter I 

Ul"-9Ys1"T91 9:t-,!?t11,-l^"Y;
;ff;;;dffi;;;;ilk-;empot iget. Mats.Andersson slet också på

| Äeovantigt sätt 
. 
men h'9", ql$

'adress pä Passningarna. I kedjan
[IåntlagskväIlsserien i Slutarps fvar Kurt Karl€n den främste med

missionshus. Z'r{q +i. I fina uppdragningel på sitt -konto'
Den under många år atärrior,r, l|l:_:l:"tlt:: 1i*:iJ**t""fl* 

-1::;;;:::- ltränaren Lars widerström, som
mande aktuella måndagskl_1t*.*- 

| .å"åää'rO, ", a.i tiä rraåsper-
rien inledes på måndag kväil rnerl l;il;;";;; rräOe svart att häirga
det första mötet. Då talar pa,stor I -"å i tempot. Roland Moberg
Josef Olsson, Falköping, ocn sårt- J kuntie också bokas för en bra in-
gare från fmmanuelskyrkån sjun* i sa,ts men håller bollen lite för
get. Måndagen den 8 okt. görs I länee.
uppehåll, men sedan rråiies n-röte | - 1iaa19tm5-1"{91 ,h$?,T-:"ill Iuppehåll, men sedan håiies möte I 1'ldatglmjs-Iasef, naoe en suauu

den 14 okt., 11å Fasror ",ri4;;;: | |.l:.i1,*"1*x;lål 3r?H51'å,131son, Falköping, talar" Måndageu 
I ;;";;;;"i;ade i sina bästa i vb.

den 22 okt. medverkar 3'r'älsnings' I nriX 
-a"au"sson och ch. Sture

arm6n, tr'alköping, och den 29 ok1-:; Thur6n.
talar kyrkoherde Edvarrlssor. F örsta må]et kom I 30 minuten
Flohy. och d t var hi. Krister Adarnsson

. som var målskYtt. Två minuter
Gemeusam famitjeguelstjänst sena,re blev det 1-1 på det ovan

för Kinnarp-Stutarp- rela'terade siälvmålet'
Mötena för poikar och fliclior- 6114 6inqter in p-ä andra-ftalv-

vilka hå'its växelvis i-^:'':"'" Ieken kom så 1-2 på ett fint

och Kinnarps missionshui'Til:: ;fst u3J Ji:" ??tiåil'"lrJ:iJ#
pastorerna Yngr.'e Johahssons och gång var det hi. Adamsson, som
Algot Karlssons ledning, avslutas avslutade på rätt sätt.
med en g."emensanr faniljeguds- i Cfrarlep Johansson, Falköping'
tjänst i Slutarps missionsirris pii. I får ett"gott betyg för sin domar'

söndag kl. 10. Härvicl medverkar I insats'

entonårsgrupp-",1'å.";-;;;;;: I 
Geso.n'

sik.

2i[? inr,'ånare i tätorten 'tlutarp, 
]

Statistiska centlalbyrån har på
basis av uppgifter som insamla*
des i samband nled 1960 års folk-
räkning räknåt ut invånarantaien
i landets tåtorter, varvicl dessa åv-
gränsats rent geografiskt, efter
den faktiska bebyggelsens om-
fattning oclr alitså utan hänsyn
tiil administrativa gränser.

Av det publicerade materialet
framgår att tätorten SlutarP, som
ligger i Frökincls kommun, vid
folkräkningstillfället hyste 143 in-
vånare åv manligt och 104 invå-
nare av kvinnligt kön, eller inai-
les 247 invånare. Av dessa var 76
ogifta män eller Pojkar, 31 ogifttl
k--innor eller flickor, 62 gifttt
män, 63 gifta kvinnor, 5 förut gif*
ta män och 10 förut gifta kvinnor.

i Svensson. KinnarP, 41; 7) Aimo
) ^- -,.-----^- ?r:.^-^-- Å1. al

i fOr Frökind 1-6 okt.
En person från Kåttilsto:p 

:,1, llUanaag: F,åtLigå ricidare, ä,pF(rt-
en Slutarpsbo hade m€d bll resp. I i ,,'n= 

-

moped kolliderat i korsnlngcn 
; 
';*Oug, 

\rarm korv, potatisrn's,
Danska vägen*Linndgatan. Bi't I senäp. surka.
listen fich böta 20x10 för att eJ I i onsoae: iott- octr grönsåkssopptr.
ha iakttaglt vånsterregeln _ 

o"h 
t I 

-'""r.irOrga.-, 
apelsin.

möpedisten till 20x8, då, denne I iT.,"*,t"r, kå.lnrrrtrtine- Dotetis.
na l&KrEa,g1[ vanslerl'ebcrn _ 

r"r, 
I I ostsmörgås, apelsin,

möpedisten till 20x8, då. denne 
I j forsOag: kåtpudcling, potatis,

begivit sig ut på den livligare li tineon.
trafikerade gatan utan. att till- i j rreoäg::Kokt firk, potatis.
räckligt skärpt uplmäfksamh.- 

| i Lö.arg: Kalvsylta, stekl pota:is,
ten. I'Y/4-6L. I rödb"etor.

Frökind
zqlQ-bz.

Jäla-Kinneved äIgskYttebana "

Ind. tävian På älgbanan ÄxtorP-
Kinneved samlade ett stort antal
skyttar. Prislistan fick följande
utseende:

t) Gu4de Johansson, I{innarP'
49 poåing; 2) Harry Göransson'
Kinnarp, 45; 3) Ingemar Svens.
son, Jäla. 44; 4) Bengt Pettersson,
Fålköping, 44; 5) Sören Hanys-
son. Brismene, 43; 6) Gösta

i Gustavsson, KinnarP, 47i 8)
iBengt Saiomonsson, Brismene'

i3S; 9) Helge Cla*ssolr, Bjurum 38,

I

i Skolmatsedeln



Konfirmandiubileum Slutarp sakrade kontraktet
Fagelas klarades med 6-1

Slutarp såkrade kontraktet i Norra Västgötaserien med sin
seger över Fågelås i'lördagens match på Tångavallen. Vinsten
satt ilock hårt inne och var inte hett klar förrän i matchens 65

minut iIå man tog letlningen meil 3-1.
Det såg into så värst roligt ut i början av uppgörelsen tlå gäs-

terna tog letlningen metl 1-0 efter fem minuters spol och aletta

skerltle på ett siälvmåI. zho'bZ

'I söndags firades i Kinneved
femtioårsjubileum av de konfir-
ynånder från Kinneved och Vår-
kumia, som konfirmerades av då-
varande komminister Sven Hall-
man år 1912. Sedan blommor ned-
lagts på framlidne folkskollärare
Kjell€ns grav, samlades man i
Kinneveds kyrka till högmässa,
Kyrkoherde Andersson utgick i
sitt skriftetal från Joh. 6:37 >Den
som kommer till mig, honom skall
jag sannerligen icke kasta ut>>,

samma ord som förekom vid kon-
firmandernas första nattvards-
gång. I sin predikan över dagens
högmiissotext talade kyrkoherden
om >>ensamhetens, barmhärtighe-
tens och tacksamhetens källa>>.

I L4lq-sz.
I Stutarps missionshus.

! fa sonoag kl. 10 hålles farniije-

I Budstjänst under rnedverkan av

I söndagsskolsekr, Algot Xarlsson,

i Yngve Johansson, barneil och gi-
I tarrgruppen från ÅsarP. Guds-

I tjänsten utgör avslutning på, någ'
I ra kvällars barnmöten, sonr håi-
Itits gemensamt med l{innzll'Ps

I missionsförsåmiing.
I

Kinnarps

lr|TO -törenin0

håller möte i Föreningslokalen
fredagen den 5 okt. kl. 20"00.

Sketcher. lekar m. m,

Vicl den efterföljande middagen
på Kinnarps pensionat erinrade
fru Hulda Wennerholm, f' Lund-
blad, Leksand, orn de ljusa och
rika minnen gruppen hade från
sin konfirmationstid. Kyrkoherde
Andersson gjorde en jämförelse
mellan då och nu. tackade för da-
g:ens sammånkomst och vände sig
särskilt till träffens initiativtaga-
re, fru Signe Neuman, Vårkumla,
fru Judit Johansson, Vårkumla,
och hr Webster Johansson, Kinne-
ved, samt avslutade samrnan-
komsten med ett minnesord På
vägen, varpå man efter en afton-

1 psalm åtskildes eftet en givarde
I Aag. Av de ursprungliga 23 kon-
lfirmanderna deltog 9 i iubiteet.

Det var vb Lennart Pettersson,
som hade oturen att dirigera ett
skott av hi Karlsson in i den egna
buren. Utjämningen kom dock fY-
ra minuter senare och det var hY
Sven-Olof Johansson, vilken er'
satte Rolf Karl6n i dagens match,
som hittade rått. I halvlekens sis-
ta minut gjorde så Bengt Her-
mansson sitt första av de tre mål
som kunde noteras för honom i
mätchen och därmed var ställ-
ningen 2-1.

Trots att hemmalaget hade ett
visst grepp om spelet så lYckades
man inte komma till rätta med
Fågelås-försvaret, där vb Stig
Grahn och ch l'olke Karlsson vi-
sade starkt spel och ingalunda
Iade fingrarna emellan i närkam-
perna.

Ilormansson i form
Bengt Hermansson, som hade

sin vackra dag, kunde i 20 minut-
en öka till 3-1 och fem minuter
senarg var det Kurt Karlens tur
att svara för nätmusiken. När
fem minuter återstod av matchen
fick Slutarp en straff men Bengt

vid straffläggningen och det blev

Hermansson som fick uppdraget i
att bli exekutor slog bollen utan- |
för. tr'ågelås-försvaret felade dock 

I

Ändersson som blev strafflägga'
re och ställde målvakten chanslös
och ställningen som därmetl På en
kort stund ökat till 5-1 höjdes
två minuter före slutsignalen till
6-1 av Bengt Hermansson, vil'
ken väl förvaltade en fin fram-
spelning av Roland Moberg.

Försvaret ha,tle en lugn
dag

tr'örsvaret hade det ganska
Iugnt i dagens match och samUi-
ga mannar kom ifrån det hela
med gott betyg där det bästa kan
tilldelas Hasse Andersson, I ked'
jan var Bengt Hermansson utan
tvivel bäst och fint betyg får även
ges åt Sven-OloJ Johånsson för
hans första halvlek.

I Fågelås-laget som nu får ta
ännu ett steg bakåt i seriesYste-
met gjorde de förut nämnda en
god insats liksom cf Carlqvist och
hi Kurt Karlsson.

Domaren Tord Karlsson. Sköv'
de, får ett relativt hyggligt betyg.

Geson.

STRYKTIPSET
111 177 272 xx2'

SIF'T'ERTIPSET
2-L 4*I 5-0 2-0 2-0 3-1

lcosu A. TtLt vARToFTA
I Kittttatps 1!' har i dagarna för-
I lorat en alv sina främsta forwards'
I tpeta"u, då Gösta Andersson skri-
I uit pa för Vartofta - en klubb
I sorn han tidigare tillhört.

I

Fotboll
å Molorbanan

söndagen den 30.sept. kI.15.00
FRöJEREDS IF_BK BAPII)

Kl. 13.00
Kinnarp B-Rapiil B

Fotboll
Tångavallen, Slutarp,

lördagen den 29 kl. 16.00

N. Västgötaserien
N. FÅGELÄS-SLUTARPS lf,'

SLUTAR,P-FÄGELÄS
SPELAS LöRDAG

Rubr. match är framflyttad
till lördagen och denna uppgö-
relse som spelas på Tångavallen
ä.r av största betydelse för Slut-
arp, som måste ta båda poängen
fiör att känna sig säkra på ett
fid.irnyat engagement i serien.
C .,sterna å sin sida har inte myc-
kiä; att gå in för och deras ned-
fiyttning har sedan länge varit
klar.

-t_[to 

_6L.

S-l-fall för
Kinnarpselvan
Ulvåker lyckades för första

gårgen besegra Kinnarp och
det oc,kså reJii,lt. Meal hela
S-1, halvtid 2-0, triumfera-
do hernma.laget. Tidigare har
Ulvåker endast fått oavgjort

som bäst i ett 10-tal matcher
lagen emollaa.
Som så många gånger förr var

det Per-Erik Johansson som var
segerorganisatör. Fyra mål gjor-
de hån sjålv, de fyra första. Han

behärskade vidare större delen av
planen. Försvarets bästa spelare
var Bengt Nord, som åtskilliga
gånger var" räddande ängel i det
darriga försvaret.

Kinnarp hade inte rnycket att
sätta emot den här gången, men
kämoade hela matchen. I slutmi-
nuteina kom också Iön för mödan.
Laget fick sitt tröstmål genom
Gösta Grahn. Den sistnämnde var
jämte Gösta Andersson lagets
bästa spelare. Ulvåkers fjäfde
mål svarade Conny Lund för.

Domaren Axelsson, Lidköping,
var i slöaste laget.

n@
Siuf arps lklilheli ndusfri

Slutarp
pnställer ELDARE, MöBEL-
FNICKARE, SPRUTLACKE-
F.ARE.

Tel.' fabriken, I{innarp 155.
Eft. kl: 17 Hjulens bostad, tel.
297. .

zho Anställila hos
'öt' Byggnatlsfirman Skökl

o
o
o
o

o
o
a

En ilel köper för ilyrt
andra köper från

LARS GUSTAFSSONS .'
MöBEL.A,FFÄR, Slqtarp.

Atlt i möbler och soffgrup-
per, bäddsoffor, tak- och
golvarmaturer, mattor.

Tel. 179 Kinnarp.

Till fabrikör Jarl Andersson 
I

med fru, Kinnarp,,framföres ett 
I

hjärtligt tack för taklagsgåvan. I

Deltagarng, i tronfirmandjubileet samlade.

Nya medlemmar välkomna!



Familjegudstjänst i Slutarps 
I

missionshus. I

f söndags förmiddag hölls fa- i I

miljegudstjänst i Slutarps mis- i I

sionshus. Gudstjänsten utgjorde i I

avslutning på en serie barnmöten I I

som anordnats tillsammans med i I

Kinnarps missionsförsamling. Mö- | |

tena i serien har hållits växelvis | |

i Kinnarps och Slutarps missions- | |

hus. Söndagsskolsekr. atsot | |

Skolmatserleln
8*13 okt. 1962.
Måndag: korrtkeka, blodpudding,

lingon.
Tisdag: köttbullar, potatis, rå-

kost.
Onsdag: ärtsoppa, ostsmörgås,

apelsin.
Torsdag: korvsås, potatis, röd-

betor,
Fredag: fisk, potatis, dillsås.
Lördag: risgrynspudding, korv-

smörgås, hallonsylt.

Kinna,rps BTK-IFK Falköping B;
6_8 blto4L.

Vid torsdagens vänskapsmatch
i bordtennis mellan Kinnarps BTK
och IFK I'alköping B, segrade
Kinnarp med 6-3.

Resultat: Allan Thor-Tornmy
Ektöf 22-20, t7*2!, 21-18. Bo
Ivarsson-Håkan Millqvist 72-
2L, 27-12, 2!-77. Erland Jo-
hansson-Birger Johaasson 24-
22 21-75. Ivarsson-Eklöf 17-

Kinna.rp A: L. Westerberg, T.
Johansson, G. Andersson, E. An-
dersson, E. Martinsson, B. Jo-
hansson, K. öhman, F. Torstens-
son, B. Georgsson, I, Seidler, G.
Andersson, G. Grahn. Match mot
Tidan .söndag 13.30.

Kinnarp B: S. Hermansson, M.
Johansson, B. Persson, T. Tor-
stensson, I. Seidler, L. Thor, !'.
l'redriksson, B. Ivarsson, H. Karl-
stedt, B. Johansson, K.-G. Ahl.
Match mot Blitlsberg i Åsarp sön-

niv. V Nora Västgötaserien
Trädet-Slutarp 5-1
I'alköpings ÄIK-Våmb 3*1
Sandhem-Töreboda L-7
I{innarp-Tidan 4*0
I{orra F ågelås-Uivåker 1-6

Trädet 18 12 5 1 48-13 29
Tör'eboda, 18 11 4 3 50-17 26
Ulvåker 7a L2 1 5 50-29 25
5'AIK 18 11 3 4 39-21 25
Kinnarp 18 84 631-2820
Tidan 18 72 933-37 16
Sandhem 18 4 5 ,9 44-52 1.2
Slutarp 18 5 3 L0 29-47 73
Våmb 18 4 2 t2 21-51 10
N. Fågelås 18 1 1 10 13-63 3

Trädets IF, som vann div, V, Norra Väslgötaserien, Bakre raden
från vä,nster: lagl. F'olke Pettersson, Lennart Ragnårsson, tr'red
Gustavsson, Lars-Åke Ström, Olle Sä11, Bengt Emanuelsson, Bo Ne-
lander, lagi. Harald östman. Frärnre raden från vänstert Bo Berg-
sten, Stlg Martiasson, Sten Josefsson, Bengt Dahlqvist, Leif Berg-man. alo- 6z

Seriev innonde T r ödet-lag
krossade Slutarp'med 5-0

Ilot eyntes att söndags-uppgöfelsen på Vallenssås inte gälkle
något och både spel och tempo var inte det vanliga. Den säkra
hemman'insten som skrevs till 5-0 vår into nåmnvärt hotad och
kunde varit större med tanke på måIchanserna. Därtill brånfle
TSmbn en straff. Bengt Emanuelsson svarade för ett äkta ha,t,
tric genom att göra de tre inledande målen. X'öre matchen över-
lämnatle Slutarp blommor till tlet seriesegrande hemmalaget.

Karlsson har varit. seriens ledare,
som på sitt fängslande sätt. hål-
lit den stora barnskaran på hel-
spänn när han med hjälp av fla-
nellograf framställde de bibiiska
berättelserna.

Söndagens gudstjänst inleddes j

med sången >Tryggare kan ingen
varå>> och ytterligåre barnsånger
sjöngs, inledningsord av Yngve
Johansson och sång åv gitarrgrup-
pen från Äsarp. Sekreterare
Karlsson höll en illustrerad predi-
kan över dagens text. Missionshu-
set var vid detta tillfälle fullsatt
av unga och äIdre. qftO-OZ_

Kinnarps NTO håller rnöte.
Kinnarps NTO-förening håller

möte i morgon, fredag, i för-
eningslokalen. Frogrammet upp-
tar sketcher, lekar m. m.

Fotboll
å KINNEMO, KINNARP

söndag 7/10 kI. 13.30

Noma Västgötaserien
TIDANS IF-KINNABPS IF

Fotboll
å VALLENSÅS, Trädet

Söndagen den 7 okt. kl. 13.30

Div. V
SLUTARPS IT'-

TRÄDETS IT'

22, 2L-75, fvarsson-Eklöf 17-l
27, 72-21. Thor-Johansson 15- |

21, 2L-23. Johansson-Millqvist 
I27-78, 8-27, 27---8. 
ison Dubbel: Ivarsson/Johansson I

-Millqvist/Johansson 2t-79. 27|
14. Ivarsson/Johansson-Johans-l
son,rEklöf 2]l-]t6, 21-75. 

I

j dag 10..Avresa 9.30.

l-. Slutarp A: L. Rutman, L. F.!
I lipsson, L, Pettersson, p.-O, Gus-

I Stutarp spelade rätt hyggligt
] ute på pianen men förrnådde inte
I skapa målchanser och några stör-
I re saker att klara av hade inte
lhemmarnålvakten Sten Josefsson
I och ett par farliga skott strök tätt
lutantör målstäilningen. Spelet
började lite trevande men Trädet
fick ganska snart i gång ett par
fina anfall och första målchansen
blev också deras, men framför öp-
pet.mål slog cf. Ström bollen över.
I 30 minuten kom dock första må-
let och det var vi. Emanueisson
som fins framspelad av Bo "lfe',e"n-
der slog bollen i nät ur liten vtn-
kel.

rykande skott som målvakten räd-
dade titl hörna. Sista målet blev i
stort sett en skänk av Slutarps
försvar där målvakten och hh.
missförstod varandra och Fred
Gustavsson som serverades en
passning kunde slå bollen i tomt
må1.

B6ngt Emånuelsson
Iyckarl 

i

Det var väl ingen av Trädets i

bättre matcher och det visades en-
dast sporadiskt något spel att ta-
Ia om, Försvaret ansträngdes inte

tafsson, H. Ändersson. M. .Anders-
,son, S.-O. Johansson, K. Karl€n,
I 

B_.. Hermansson, R. Moberg, S.
I Hjelm. Mateh borta mot Trädet
söndag 13.30.

Slutarp 8.. O. Karl6n. L. Ec-
trer-tiO, 'I. Gertsson, R. Sand6n,
B. St_enquist, K. F'ilijlsson, Å. Kar_
16n,. f. Lundahl, I. Johansson, T.
Pettersson, L.'Lundahl, Uåtcn
borta 19t Ekedalen söndag 10.80.

Il-
t

l' Kinnarps
l..li missionshus
I SOoa.g kl; 10 Söndagsskola; kl.
11.15 Nattvard, månadsoffer;
kl. 18 Sönilagstimman. Ing-Britt
Ekblom och Algot Karlsson"

AlIa välkomna! 6lt,-bL.

Ing-Brltt Ekblom sjunger
i Kinnarps mlssionshus
Det blir flera samlingar i Kinn:

arps missionshus nu på söndåg.
Söndagsskolan samlas i vanlig
tid. Därefter blir det nattvards-
firande, då också offer för för-
szrmlingens verksamhet insamlas,

Kl. 18 hålles möte under be-
nämningen Söndagstimman. Vid
detta tillfälle spelar och sjunger
fröken fng-Brttt Ekblom.

6rto
42.

- uqtröm fick tillsägelse . ,,
Ström var inblandad i de flestå

framstötarna men hade svårt att
j behärska sig vid förmenta över-
I 
grepp från motståndarnas sida

j och detta resuiterade i en tillsä-
I Belse. En frispark något senare
I framför Slutarpsmålet följdes av
I två skott i målställningen och ett
I genombrott av Ström någct sena-
I re var hotande. I'rån gästsidan
I kunde man knappast ställa upp
I något som utjämnade dessa chan-
I ser. Straff blev det i 37 minuten
j 0å en Stutarps-försvarare rädda-
I de målet med handen. men stra-
I maren lades snålt utanför av
I 
Lars-Åke Ström.

I fem minuter in på andra halv-
I leken blev 2--{, dA Bengt Ema-
I nucisson klacksparkade in en
I passning från vy. Nelancler. I 20
I min. kom tred.je målet och denna
I gång blev det för omväxlings skuil
I en nick på pass. av hy. Ragnars-
I son. Här hade målvakten händer-
I na på bollen men tvingades släppa
|in den. Iem minuter senare var
I tlet Ström som ökado tilt 4--0 ef-
I ter ett grann kombination i ked-ljan. $amme man hade också ett

| över hövan. Bo Bergsten började
li kedjan men gick ned som halv-
il back och var här till sin fördel,
fl Bengt Dahlqvist och Stig Martins-
ll son hade inte några större prob-
lllem liksom Olle Säll. Leif Berg-
li man var väI inte på toppen men

ll liksom mål-Josefsson får han god-
il känt betyg, Bengt EmanuetÄson
ll hade en av sina mest lyckade da-
l! Bar och förutom de tre målen vi-
llsade han bra spel, Lennart Rag-
llnarsson och Lars-Äke Ström var
ll genom sin snabbhet det störstå ho-
ll tet mot gästernas mål och kom-
ll pletterades hyggligt av F.red Gus-
il tavsson och Bo Nelander.
ll l-örsvaret fick dra tyngsta las-
il set hos Slutarp och detta toppa-
ll des av högersidan Leif !'ilipsson-
ll Fer-Uno Gustavsson jämte mål-
l.l vatten Rutman men de övrig.a
jlskärnde heller inte bort,sina plit-
l,ser. I kedjan svarade inraraa
i 5q[t-J{arl6q" oph &gle$*}lgrrerg
I ror cel mesta som producerades i
I denna lagdel.
| Ässar fsaksson, Eorås, dömde
I med sedvanlig auktoritet.
I Geson
l-
I

I

I

l

l

I

I

I



SUa"het -3ärg -*(u^or
Filmfotograf Bertil Svensson presenterar sin nya

färgsprakantle film om

Kinnarp avslutade
ilred 4-0 mot Tidan

Kinnarp avslutado åf€ts serie-
spel på Kinnemo merl att beseg-
ra gästande Tidan meil 4-0 ef-
ter satnma siffror i halvtid.
IVla,tchen va.r. oln rnan bor.tser
från en kvart i första haft'lek,
ganska färglös och tlcn känne-
tecknades av ideligtr offside-
springningar.
10 min. in på förstå halvlek gav

cf. Seidler hemmalaget ledningen
med 1-0. 2-0 gjorde hy tr'lem-
ming Torstensson på skott från
högerkanten. Samrne man gjorde i

3-0. Han avslutade ett sologenom- i

brott med ett otagbart krysskott.,
För slutresultatet 4*0 svarade j

Seidler. Han tog elegant ned en I

lyftning från Fleming Torstens- i

son och lade botlen tillrätta i nä- j

tet. Ytteriigare ett par goda chan- j

ser att öka målskörcien hade Kin- 
I

narp under första haivlek, men j

Jan Kar'isson i Tidansmålet var j

fint nre(I. Ändra halvlck var deti
tråckel och ineffektivitet för hela i

slanten. fidan hade ctt visst.
grepp över hä.ndelsema och var I

väl värda ett tröstmål. Båsta I

chansen hacle dock Kinnarp. tnen t

Jan Karlsson räddade vackert Gö- i

ran Grahns välplacerade skott. 
I

Hos gåsterna var mv. Jan Karis- 
!

son försvärsbäst, mcdan Bert'
Karlsson uträttade en hel del po- i

sitivt i kecijan. Mv. Lals Wester- I

berg. och eh. Bo Johansson ut- 
i

gjorde ryggraden i hemmaförsvå- I

ret. I kedjan syntes Seidler och l
Fleming Torstensson, medan Gö- 

|ran Grahn kom stalkt i andrå |

haivlek. 
!

Bra domare var som alltid K,- l

E. Hellström. tr'alköping. I

als-bT - Anders

SLUTARPSSPSLATin i

FICK BEN AVSPA.RKAT
Slutarps reservspelare Lonnart I

Eckelid fick vid söndagens match j

mellan Ekedalen B och Slutarp B I

ena benet avsparkat. Olyckan in- |

träffade redan efter 10 sckunders I

spel. I

Falköpings reservserie
Trädet-Äsarp F-0
tr'AlK-Sandhem wo.
MullsJö-Liared 0-a
Kinnarp-Blidsberg 3--1

FAIK !6 12 3 1 59*23
Trädet 76 70 2 4 44-28
Mullsjö 16 92 540-27
Iriared 16 82 648-81
Rapid 16 '7 3 6 33-36
Kinnarp 16 6 l, 4 26-29
Sandhem 16 5 1 10 28-48
Blidsberg 16 2 2 72 26-48

Vartofta reservserie
Ekedalen-Slutarp 5-3
Falk. BK-Vartofta 3-z
Börstig-Groianda 0-2
Floby-Folkabo 72-.2

F loby 14 13 1 0 85*1.7 25
FBK 74 91 439_18 18
Folkabo 14 72 543-31 16
Slutarp 14 72 536-29 16
Ekedalen 74 7t 635-35 1.5
Börstig 14 32 91.7-45 I
Grolanda 14 3 O 11 24*57 6
Vartofta 1,,tr L 3 10 20-56 5

FAtKöPING
Församlingshemmet onsd. 17 okt. kl. 19.30

STUTARP
Föreningslokelen torsil. 18 okt. kl. 20.00

KÄTTILSTORP
Bygdegården fretl. 19 okt. kI. 20.00

Lär känna och njut av den medeltida, romantiska kyrko-
byggnadskonsten.
Vi kommer, när hägg och bärträd står i. blom, oeh Kullen
klätt sig till brud, ett para.dis för turister. Så möter vi
Kullers gladaste go$sar: Janne oeh Lell-Albert som spe-
lar upp för alla, som ko:nmer tillstådes. På ängen faller
Kullens eköna blomster för lien, hanterad av gO-årige Jo-
harrsson i Håll. Björk i österplana, 74 är, bränner kalk
aom i fornstora'dar och säger: >Kalkbrännarna blir ju
100 år rnest allihop>.

Försumma ej denna märkliga och roliga bygdefilm - en
efterfölJare till >Pöjkera i Böja>. Dn VADSBOFILM!

StUTÄRPS. MIS.SIONSHUS
Sönclag kl. 15 Skörilehögttd.

Missionslärare E. Axelsson, Jo-
hansson, en grupp sångare från
Åsarp. Servering. Skördeoffer.

Välkomna! lt{rc-bz'

" STTITARPS
MISSIONSHUS

Månclag kt. 19.30 Aktuell mån-
dagskväll. Pastor Arne ltarts-
son från Falköping, Y. Johans-
son rn.fl. VÄLKOMNA!

Änrlrdd krafUedningssträckning..
Vattenfallsstyrelsen hemställer

hos regeiingen om tillstånd att
framdraga: kraftledningen från
Mönarp i FrökindsL kommun ,till
Norra Åsarp i-Redvågs kommun i
ändrad sträckning från en punkt
inom fastigheten MönarP Store-
gården, 1:1 till.en punkt vid La-
gerstorp'1 Km. sydost Kinneveds
kyrka samt att med anslutning till
densamma framdraga en högspän-
ningsledning fiån en punkt inom

Frökind
t9fto'bz-

Slutarp Ledsgården 2:4 till Slut- 
|

arps tertiärstation, allt inom Frö- I

kinds kommun...

ening tillstyrker framställ- 
1

ningen. -l
I

%t

Kraftledningen ifråga behöver
framhålles det - 

genomgå en

omfattande, undernållsrevision,
varjämte den inom loppet av nå-
got år erfordras ombyggd för en I

spänningshöjning till a0 kV. Led- |
ning'en har emellertid en olåmplig I

sträckning genom Slutarps och I
Kinnarps samhällen och Vatteh- I

fallsstyrelsen har därför funntt I

det motiverat att redan nu bygga !

en kraftledning avsedd för 40 kV I
i ny sträckning väster om tätbe- |byggelsen. I

Länsstyrelsen 
- i likhet med I

Skaraborgs läns elektriska för-

27
22
9n

18
t7
15
1I
ö

- t3ho
KINNARPS JbZ.

MISSiONSTTUS
Söndag kl.. 10 söndagsskola;

kt. 19.30 Ing:Britt Ekblom m.ft.
Kollekt. - Välkomna!

I Kinnarps missionshus.
I eå sOnAag kl. 19.30 hånes evan-

I Setistt möte i Kinnarps missions-
I hus. Vid detta tillfälle medverkar
lfröken Ing-Britt Ekblom m. fl.
I Söndagsskolan samlas i vanlig

I tid på förmiddagen.



$0ln
herr-, dam' eller barn. Våra jackor i nylon-nocka är jättepo-
pulära, har sålts i t'usentai..Vårt pris kr. 69:-. (Rihtpris kr"
99:-). Vi har utmärkta terylenebyxor i hög kvalitet. Vårt pris
endast 49:-. Gossbyxor för vinterbruk extra kraftig kvalitet.
varma och sköna, äv saxSzlle med. polyester, som ger en formfast
och pressvecksbest,ändig byxa finnes hos oss från kr- 34:50.
Ollar, koftor, jumprar m. m. i stor sortering,

Res ut till
AiB NORDISKA INDUSTBII,ÄGRET

Rossbackens skola, Iiinnarp, tel. 50 eller 245. elier besök vår"

affär i l'alköping (f. d. Rantens mjölkbar) - det lönar sigl

OBSI Lördag har vi öppet i Kinnarp titl kI' 1"6"

ari hehöuer $lt iacka
l(ultelska

Befattningen sötn ordinarie
kokerska vid Frökinds kom-
muns ålderdomshem. Frökinds-
gården, Kinnarp, förklaras här-
rhed till ansökan iedig. Tjänst,en
är placeracl i iönegrad A 6. In-
nehavare av tjänsten är skyldig
antaga anvisad t.iänStebostad å
hemmet, hyreskostnad f.n.
63:5? per månaci.

Sökande sorn vill tillgodoräk-
na sig tidigare likvärdig tjänst
för Iöneklassuppflyttning skatl
angiva detta i ansökan. Läkar-
intyg företes på begäran. 3 må-
nacler provtjänstgöring.

Ansökan med uppgift om ti-
digast möjliga tillträdesdag
sltall senast den 30 oktober va-

Fnöktnd
MANTALSUPPGIT'T

skall av]ämnas senast den 5 no-
venrber till roteombudet i resn.
församling.

Kinnarp
TOMT

i Kinnarp med kontrakterad
husleverans till salu förmånligt.

Tel. 0515/201 40.

Dick Alvdrus
till Slutarp

IFII Falköpings f.tl. tränare
Dick Alv6ms skrev i torsdags
på övergångspepperen för SIut-
arps IF - en klubb i vilken
han blir spelklar tlll våren. Al-
v6rus kom förra året tiil Fal-
köping och blev omgående e,n-
gagerad som triinare för de
bIå-vita.

Som fFK-tränare eftertrlid-
iles h,an i höst åv Vttlar Ntls-
son. Under den senasto tide,n
hsr Alv6rus bara sporadlskt
förekommit i lFK-dressen.

I

I Skyttetrlgan
I 15 mål Erik Karlstedt, Sandhem
I Per-Trik Johansson, UIv-
I åker'
l1a mål Lars-Åke Ström, Trädet
13 mål Åke Ähiqvist, Sandhem
72 må,l Bengt Emanuetsson, Trä-

det
Gösta Ändersson, Kinnarp

11 mål Per Jangren, Töreboda
10 mål Bengt Jacobsson, Töre-

boda
Yngve Ändersson, IJlv-
åker

9 mål Kurt Karl6n, Slutarp
derrgt lfermansson,

, S.lutarp
8 mål !'red Gustavssor{
7 mål Bclgt Karlsson, Tö::eboda

Arne Karlsson, Törcboda
Stig Falk, Ulvåker
Reier Larsson, Tidan
Geron Jonsson. Tidan
Rolf Markrird, f'ÄIK

6 mål Ove I'ryd6n, Ulvåker
Bengt Green, FÄIK
Flemming Torstensson,
Kinnarp
Sigvard Gustavsson,
Sandhem
Mats Andersson, Slutarp

5 måI Kurt Lundh, Ulvåker
S. E. Hellberg, I'AIÅ

I o-::r-!- , I l t Ansökan med uppgift om ti-
I n"oKrnd ll,oigast möjlisa'iitttraaesoug
\- | 'sltall sena*st den 30 oktober. r'a-

),, i i ra inkommen till Föreståndarin-
Bilbrand. tJlrQ-5c' 

ljnan, Frökindsgården, Kinnarp.
En personbil fattade i lördaes I i

morse erd i Kinuarp. ;r,ä;ä; | | Närmare upplysningar iäm-
skule backa ut sin bil 

"" *";;;;;: I j nas av föreståndarinnan, tel.
Just som han kommit ut sloE f,.ro- | lKinnarp 260, eller Kommunal-
torn eld. Bilägaren rusade tiU en | | expedibionen, te'l. Kinnarp 53.
verkstad intill och en nlan trom I i Frökin4s Socialnämng.genast till hjälp med en kolsyre- | i _ ----___ 

__
släckare. En del skador uppstod I Lpå kablar och ledningar, men i l:l Åklagare var i samiliga mål
övrigt blev bilen oskadad. 

I 
j landsflskalen' i Vartofta distrikt.

11,,J;":fi i"li,?'-T"?:":ii#iil
DLSA GIIAN, KTNNAnP li augusti i fjol dömd i Skövde för
vann överlägset damernas 5 km. I samm& brott och därefter hade

Fröklnd

Frökind
Itlt6^62-

Skörilehögtiil i Sluta,rps
missionshus
Slutarps mlssionsförsamling ha-

de under söndagerr anordnat sin
sedlranliga skördehögtid. Missions-
lärare Erik Äxelsson från Jönkö-
ping betonade i sin uppfodrande
predikan att p-å sparsam sådd
kommer sparsam skörd även i
andligt hänseende. En sångar-
glupp från Åsarp medverkade
med sång och duettsång utfördes
av fruarna Rut Persson och Bojan
Johansson. Efter en paus för kaf-
feservering avslutade pastor Yng-
ve Jotransson den mycket givande
högttden. Offerinsamlingen in-
bringade tillsammans med serve-
rjngen 200 lrr.

Aktuell måndagskvällsserie
f måndags kväll hölls det and-

ra mötet i den s. k. aktuella mån-
dagskvällsserien. Pastor Årnö
K&rlsson från Falköping predika-
de över Joh. 3: 16 och dessutom
sjöng pa.stor Karlsson flerå sols-
sånger. Yngve Johansson läste in-
leåntngtördet och vår mötesle-
dare.

I Niista måndagskväll medverkar
len gruBp från trrälsningsarmen i
lrelköping.

j lBrismene: Harry Larsson,
1l Börsholrnen.

j lBörstig: Paul Gustravsson, Vin-
i I torp.

| | 
rinnevea: Hilding Våring,

,l Kinnarp.

lf f,uttra: Einar Andersson, Sköv-
I desgården.

ll Yårkumta: Nils Johansson,
il Korsgården.

ll ftarit<*ter finnes i samttiga
ljaffärer inom kommunen, samt
ilhos roteombuden. Samtidigt er-
il rnras.om skyldigheten att, så-
,lväl nyinflyttming som flyttning
jl mom kommunen, skall armälas
1l 
till vederböraade pastorsexpedi-

,l tion, senast 14 dagar efter flytt-
lnrngen.
I

tl Kommunalnämnden.
l-

när gån_g-DM på söndagen avgjor- j iru" 
"å tva erter tre tillfällen körtdes i Kvänum' Hon fi*..ti9ul l;il-i iil;;"ds kommun utan att30,25, medan tvåan Guu-t\{ai I :'l : : l-:l1

svensson, Sx sra"ä, ;;;r;ä ll" "Y:":It.körkort. 
Mannen hade

ss,25. tblw-iz. li11lj_I1lT"Il_Tlj:1*_10:gl:,
lig. På domarens fråga om han
kört bil förnekade han detta med
påföljd att två polismän inkalla-
des som vittnen. De hade båda
sett den åtalade köra bil. men det_
ta kunde enligt den ene möjligen
berott på att dansken var okun_
nig om det allvarliga i att köra
utan svenskt körkort när han ha-
de danskt. Åklagaren hävdade att

av lyktor el. dyl. - olyckan in-
träffade på'kvällen. Rätten döm-
rte .ti.ll _15 dagsAater. rth| -bZ .

Etl olycka som dessbättre slu-
tade ganska tyckltgt var en Slut-
arpsbo ute för på Falköping-Ul-
ricehamnsvägen i vintras. En ?-
årig pojke kom utspringande på
vägen och bilen träffade pojken
så denne lindrigt skedades, Bilis-
ten hade med hänsyn titl att det
var barn på vägen kört för fort
och domen löd på 30 dagsböter,

(l-"1* a.rf,'|,r,f)

KIIINARPS
MISSIONSHUS '

Tolsdag kl. 1.9 SYMöTE.
Söndagsskolbamens mammor

och alla övriga mecl intresse för
saken inbjudes.

En av do byggmiistare som
är verksa,rnma på rlet nya r.,llla-
området åir Arne Sandahl, Kinn-
arp. Byggmiistare Sånalahl sva-
rar för uppförandet av fyra en-
familjsvillor, av vilka två står
lnflyttniagstrdara nu och de
återståendo två beräknas bli
färilignt?ilala t tlecember. e70

I inte inse att körningen varit olov-

-6?-.

I 
det berodde på oppositionslusta att

I 
dansken fortsatt köra och yrkade

I på frihetsstraff. Rätten döm<te

I 
dock tiil 50 dagsböter.

; Kollision med kor
I En koltision med en flock kor
I på Falköping-Ulricehamnsvägen
i Luttra renderade en Kinnarpsbc
till åtal för vårdslöshet i trafih
Den åtalade körde på halvtjus eil,
tersom han hade möte och såg
inte korna t tid. Han bestred åta_
let och hävdade att det borde fun_ I

nits en varnlng för flocken i form I

Jan Eriksson, Tidan 
i

Tommy Johansson, Våmb I

Ronald Reis, Våinb 
I

G eson I


