Mönarps forre ägare'ot>
kommer ei att åtalas
Civilmålet dock kvar
oz

vÄR urFoRsÄr,JIrlIrG
av SEMESTER- och
FRITIDSKTÄDER

Detta att statsåklagaren i Malrnö, Erland Strantlmark,
beslufat
att inte åta.Ia säljaren av Mönarps gård, en malrnödirektör, betytler inte att det om-fa'tta'de civilrnåJet rired skadeståndsanspråk på omkring 600.000 kronor kommer. att läggås ner, om_
f.alar ågaren av Mönarps gård, godsägaren Ragnap Browall, för

tortsätter
Iördagen tlen ?/?

Vår jacka i

kl. 9-16.

nylonmocka,

idealplagget i kyliga semesterdagar och ruggiga kvällar. tål att hanteras nästan
hur som helst utan att bli
sjaskig. Vårt, pris för herr
och dam enclast kr. 69:(riktpris kr. 99:-). En terylenebyxa hos oss av högsta kvalit6 kostar endast kr.
49:-. Grovstiakad damkofta i dralon endast kr. 35:-.
Träningsoveraller i goss från
72:-. Klänningar från 10:m. m.

FT.

500 djur hade som bekant dött
Utredningen har till stor ;del
elldr måst avliva"s på grund av, handhafts av statspolisen i Skövsom det gjorts gåIlande, >)det de, sorn hört jordbr-ukare som ti-

starkt infekterade vattnet>>, Godsågare Browall begärde för en tid
sedan poiisutredning, emedan han
ansåg att den tidigare ägaren,
j Malmödirektören, vid försäljningI en förtigit uppgifter om den stora
I dödligheten blanci djuren

Kinneveds

hade

I

SLKF

-

till

Göte-

Eva Karlstedt

Jämte

fredags en resa

boig. Resän hade lagts UPP av"
fruarna Margot PetterssÖn, Ulla
Karlsson,

Linjebuss och charifför Lars Ber-

tilsson, Resan, sofiI såmlat 41
deltagare, gick över Borås, varvid uppehåll gjordes vid Land-

vetter, där resenärerna drack
i det gröna samt beskåda'

Är det inte fråga.om bedrä-

- så är ju detta enbart glädgeri,

Kinnarp vann rättvist över
IFK i vänskapsfotboll med 3-t

jande, säger godsägaro BrowaII,
och det är väI på grrnd härav
som statsåklaga,ren beslutat .att
inte åtala Malmödirektören.
Civilmålet med skadeståndsan.
språk på i runt tal 600.000 kronor, kommer dock inte att läggas
ner. Den sidan av saken kommerj

Det tog emot ordentligt för Falköpings-kamratorna vlil besöhet

på Kinnemo och hemmalagets klara seger va.r fullt välförtjänt
efter antalet målchanser att alöma. Sp€let v&r anna,rs synnorligen
' jiilnnt, även om ett visst övertag för Kinnarp kuntle spåras en
stund i andra perioden.
)17-62,

upp för förberedelse vid häradsrätten i Falköping i slutet av juli

eller senast början av augusti må-

nad, omtalar godsägare Browall,

Kinnarps försvar var svårforce- svarade för två av målen oeh var
de den skönd utsikten över sjön.
och här spelades som vanligt tillika med Göte Andersson, vilDärifrån gick färden direkt till rat
de
domineraitde rollerna av bröd- ken spelade andra halvleken, det
Kungälv, där kexfabriken be', raduon Bo och Kjell Johansson' största hotet för gästernas bakre
sågs. Middag intogs På restau' Itj Seidler var också en bra till' försvår.
raig Vita Bandet, varefter "det gång som vh. I kedjan gjorde hY. Falköpingslaget hade inte myevar tid att bege sig till Fyrtor- Rune Arvidsson en mycket bra ket ått visa upp, och de sPelade
nrits konservfabrik i Göteborg. match och var faktiskt uPPhovet minst av ållt sorr1 ett div. IV;lag.
Sedan gjordes en visit På Siö- ttll alla tre målen. Gösta Anders' Efter en god inlednlng av kedjan
fdrtsmuseet. Därefter var turen
i första halvleken rasade sPelet
ihop totalt efter Pausen och det
kommen till en rundtur med Väs-

var väl endast B. O.

tanfläkt varvid deltagarna fick

njuta cich bese deh sommdrfagra
från sjösidan. I Träd-

Fotboll

som

i någon mån

Kinnarps

fabriksnederlag
SEITISSTERSTÄNGT

Haglund,

fr. o. m. ?-18 juli.

oroade Kinnarps

försvar. Före Pausen hade höger-

vingen Bror Cla,esson-Bertil
gårdsföreftingen besliådatles allil
Rudh vissa framgångar På sin
å Kinnomo, Kinnarp,
fiiia växter vareftef dagell avSlu- l
kant. I försvaret märktes frärnst
tåiles med en stund på L.i.cebefg. torsdagen den 5 juli kl. 19.00 hb. lngemar Karlsson samt vh.
hemkomsten till Kinneved
framförde en av reseledarna, fru
tJlla Karlsson, ett tack till alla
som varit med på resan samt
tackade chaufför Lars Bet:tilsson

för den goda hjälp

reseledarna

hade fått.

IFK FALKöPINGKINNARPS IF
Fredagen den 6 juli kl. 19.00
Vilske-Kleva BollklubbKinnarps IF.

Styrolseval i tlikningsföfetag
Tiil styrelse för AxtorP-!{a115.

gårdens dikningsföretag
194?

i

av åf

Kinneveds och Vårkumla

_-"__--:::j:'::

KUm med kOk

sockriar hår utsetts: Valter Os.
kafsson, Fröjer.edsted, Vartofta, euer kokwå bnska+$yra
ordförande; Gunnar Elrikssoh, Hal-

arp.

Lars-Erik Svensson. den

till

junior liksom målvakten Bergsten

Kinnarp.

den

sorn föreningen säkert

-får spelare
nytta av i

fortsättningen.
Målprotokoll: 18 minuten 1-0.
Skott av hY. Arvidsson som målvakten halvklarade, varvid Göran,
Grahn slog in returen. 21 minuten
r-i.- otT långskott från Vidar I
Nilsson överraskade Vesterberg i i
I

I

tr5-22 juli.

I

SLUTAEPS

BAGERI och

{

CAFTE

I
{

b

i

i,i'E
il"lmå::l'
"l't#'l;ffi
d*:"'u::t-1y:
höeersidan-o:h

lPå

juli eller något senare. Svar l*.,,
melr nu serverades
tel" 42

$emestor$tältgt

senare

|f";:i:Hff":t"åtåi,i"t ilT1l:
dut ldrr".on
orclentliga fliekor till omln"-2
det förra;
ined uE!
anal.gt rrr(iu
E€I'5SUII ar!ärUåL

lagården, Slutarp, Bernhafd Jo- 15
hansson, Axtorp, Vartofta, och
Lars Elckerlid, Haliagården, Slut-

dersökning hade godsägare Bro-

drägeri.

kaffe

Vid

kreaturen på grund av.vattnet.
I franrställning.en om polisun-

bland djuren varit stor åren riär.
mast före försäljningen samt för.
tigit detta, Direktören skutte därmed ha gjort sig skyldig till be-

ilet lönar sig! Tel. 50 eller 245.

tl+'tt'
'

märkt någon ökad dödtighet bland

wall ifrågasatt om inte Malmödirektören känt tilt att dödligheten

SE FöREGÅENDE VECKAS
.Res ut till A/B NORDISKA INDUSTRILAGRET, Bossbackens skolao Kinnarp

digare haft djur på bete på de aktuella markerna vid Mönarp. Dessa jordbrukare säger sig inte ha

'".l-,

den avslutande
Grahn.
passningen av Göran Grahn'
lpassningen
Lennart Thorsson, SlutarP, skipade rättvisa utan anmärhning.

.

Geson.

Kyrkostämma

i

Kinneved.

Vid kyrkostiimina med Kinne1'eds församling beslöts att antaL

i

I

|
I

l

tet föiså{nlingsdelegerade i pastoratet skulle utgöras av 20. Vida-

re belslöt ståmlnan inottaga
gradorrd på 1.500 kr.

en

Till fahrikfrr Jarl Andersson'friåii fru
framföres ett hjärtligt tack för den storslagna gratifikationen
med anledning av firmans ZO-årsjubileum.

Yatteninspelttionen:

är starkt förorenat,
otiänligt för djuren

Kinneveds SLU

Statens vatteninspektion ha,r nu sagt sitt ord om vattnet på
Mönarps ägor, gårilen dår omkring 500 iljur dog ellor måste slaktas. Inspektionen säger i en skrivelse, som bl, a. tillstälits Frö'
kinds. kommun, att vattnet är så starkt förorenat, att det må.ste
&nses sorn otjänligt för bevattn.ing av dJur. Inspektionen. påtålar
också a,tt kommunen inte gjort nå,got för att häva olågenhoterna
varför tlen hernställer. att tlet nuvarando reningsverket utbn
ttröjsmål kompletteras för biologisk vattenrening.

anordnar freclagen 6 juli kl. 19.30 rattmästerskap och mopeilrally å Tångavallen' slutarp'
fävlingsredarna.

har tåvling om ratt- och mopedmästrerskap å Tångavallen, Slutarp, söndagen den 15 juli med första start kl. 9'30. Varje avdelning äger rätt att sånda fyra deltagare, två till varje gren. Torsdag och fretlag kväll äger de som skall vara meil i sönclagens
tävling rätt att träningsköra på banorna. Såväl deltagare som
åskådare hälsas

välkomna!
Tävlingskommitt.n.

Z,.

Vattnet på Mönarp

SamUigb anställtta vitt AB Kinnarps Kontorsmöbler.

FfiIHTUUTN$ $LU:KHFT$

lqh4

I vatteninspektionens skrivelse smittpridning. Den rikliga förekomsten av smutsvattensvamp
heter det bl. a.:
>Som recipient för det avslam- ärida ute vid dikets mynning i kamade avloppsvattnet

från

Kin- nalen tyder på så stark förore-

narp och Slutarp utnyttjas ett öp- ning, att våttnet måste anses vapet dike med mycket låg vatten- ra otjänligt för bevattning av
föring, vilket enligt uppgift ej an- kreatur såväl i diket som i kanavändes för bevattnlng av kreatur. len närmast nedströms dikets
Diket mynnar efter cirka en km mynning i denna,
i en torrläggningskanal, som upp- Bedömning av den onaturligt

gives åv hävd ha utnyttjats för höga kreatursdödligheten på Mön-

kreatursbevattning. I diket kon- arps egendom faller utanför vat- |
staterades rik påväxt av smuts- teninspektionens kompetensområ- i
vattensvamp,. indicierande en de, men enligt uttalande av veteI

stark förorening på växten På rinär sakkunskap kan den tiUhela sträckan från utloppsled- skrivas infekterat vatten, Då
ningen till dikets mynning i ka- kommunen sålunda, trots ovan
nalen. I denna kunde inte nå- anförda påtagliga olägenheter, icgon synlig avloppsvattenpåver- ke vidtagit några åtgärder för
kan konstateras.
.Rensning av diket hade företagits i slutet av förra året på hela
sträckan nedströms utsläppet. In-

olägenheternas hävande, hemsiälIer vatteninspektionen att kommunen utan dröjsmål vidtager an-

ordningar

för

komplettering av

med anledning av reningsverket med anläggning
för jämväl biologisk behandling
besiktningen anföra följande:
av avloppsvattnet.
I skrlvelse till kommunen den
23 april 1958 framhöll inspektionen att utbylgnad av verket titl
höggradig rening redaa från börFröktnd
jan syntes önskvärd. Inspektionen kunde möjligen godtaga enbart avslamning som ett kortvarigt provisorium i samband med TiIl civllekonomutbiltlning
vid Handelshögskolan i Göteutbyggrrad a.v ledningsnätet. SkuIle olägenheter av någon betydelse borg har bl. a. intagits Lennart
hårigenom uppstå måste emeller- Claesson, Börstig.
iid omedelbara åtgärder vidtagas.
Avloppsvattnet f rån reningsverspektlonen

vill

slI-bL'

I

bilen sitter Arne Widholm, Luttra och närmast honom ses
kretståvlingsledaren Gijsta Karlsson, Karleby: Med på bilden är
också Bengt, Nilsson, Slutarp, som var med och bedömde de
tävlandes insatser.

t+/y-bt-.

Moped- och rattmästare har
korats av Falbygdens SLU

Rattmästare: 1) Börje KarlsPå, TångavallerU Slutarp höU
f,'albygdens SLU kretstävling i son, Vartofta-Åsaka, 40 p.; 2)
Clas Schönmyr, Slöta, 38 p.; 3)
Moped- och Rattmästerskap.
Före matchen redogjotde krets- Leif Filipsson, Kinneved, 97,5

ket, vilket togs i bruk 1960, förorsakar uppenbara olägenheter i

för

.bedömningsgrunderna. Det

blev en Jåma uppgörelse mellan 36
de som förut blivit uttagna i varje avd., tävlingar som alla kötts

p.

SLB kviga
till

Stutanp
SEMESTERSTÄNGT
från den 2Ll7-818.

DAMFRISERINGDN

ki.

salu. Tel. 66 Kinnarp efter
18.00.

Iuå rttg$tlggor
'högdräktiga, hälsokontrollerade
till salu. Tel. Kinnarp 1.

på samma bana.

Resultat: Mopedmästare

högdräktig

såväl diket som torrläggningskanalen, såsom olukt och risk för

tävlingsledaren Gösta Karlsson p,;

4) Kurt Filipsson, Kinneved,
36 p.; n) Ingemar Hägg:, Tiarp,

t

|(inneusds pa$forat

blev

tre på samma poäng: 1) Rolf
Svensson, Tiarp, 66 p.; 2) Nils
Olof Sjöberg, Luttra, 66 p.; 3)

Pastorsexpeilitionen

hålles innevarande vecka öppen

Uno Andersson, Kymbo, 66 p,

i
Lördag har vi öppet

till kl. 16.

BöRSTIG fredag kl. 10-12
och i KINNEVED kl. 13-15.
Pastorsämbetet.

Sandhem, Börstig,

Fröklnd

fru Karin Jo-1

å1liål?;-,Tli;f'1ffå.""å:'#:

t4t

lund, Billsh,olmgn, vf.lkumla, var-

Cp presenterar
6 Frökindslistor
I

Frökinds kommun har centern
faststäit följande listor:

f

I

| , r.

JaKtsttg

| anoralnas vid Högebaeke, Kinnarp, Iörtlagen tlEn 28 oeh sönalagen
tofta, fru Gulli Arvidsson:,s:1T: I aen z9 juti. Anmåhingstid lördag 14-16. Söndag 9-13. 1:a
r 'o pris
PrrD i'
r(arl-Arne II :".':,::-'::
lantbr' Karl-Arne
men, Brismene, lantbr.
,.i"-^iJ,i'"ll:T
d-fol,fa"*^t^.o-6olrliåora
9.o pris
loio
Äqhirqlröqrä ?#'
Ärran i övrist
Ärrriot
Även
2:a
dammsu-gare'
Ädamsson, ödegaroen, äi"'rö] ltt1,:-T"rgräsklippare'
ii
getligen prissamling. Har- och skeetbana. Välkomna!
kom.-fullm. Karl J. Holm, priisi- | en
l:

gå,rden, Börstig, kom-fullm. Lennart .Andersson, Majnegården,

i
I
Falköpirig, ra''td,-11^"i'l

,.

r,uttra,
Lantbr. Alex Johansson, Hals- Johansson, Fröje, Kinnarp, kom.- :f
|
Fred'
äng, Kinnarp, lantbr. Rune
riksson, Ledsgården, SlutarP,
*,xi:;;:tt'll
lantbr, Ärne Olsson, AlarP, Kin-

L
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.
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Kinneveils jaktvårdsförening. l=

-

t"o*"0*,,,-.,.
Fröktnd
7+lT-62.

::--

l[ faklon d

ll==
l

ft|önaru
i

nåru. lantbr. Bertil Kjellander,
86O tunntencl utarrenderas denl
Lantbr, Sven Andersson, Mil-llr"r"r*.r*r*"
lf
Mossagården, SlutarP, fru Margrt lomgården, Brismene,
Andersson, östergården, Kinnarp, snick , Benst Ander*"flffi:
ll-iJll[e*lu;:"u'å,#"illil llli'?'åll"SJHilålä;'l;1."]**
lantbr. Helmer TrYgg, Lillegår- gården,Brismene,""S.T;åi.|l;;il'i"'i;;spred'ikaniKinne.=.:-|

I

den, Hudene, Slutarp, lantbr. Torsten Gustavsson, Prästbolet, Kinnarp, lantbr. Karl-Arne Adams-

son, ödegården, SlutarP, lantbr'

Ärvid Andersson, HalsarP, Kinnarp, lantbr. Åke Gu$tavsson,
Millomgården, SlutarP.

äif"ä'"j I l;;f'"# Jå'-,:ffiJ'Jf":"J:J; ln"uxi"a" skorstvrerse
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llkorådet, vairia ryrwäroen
;il3?:1t""o""" servicekontrakt

*

angående

och ventilall::."t*rronom.'
Lantbr. Gunnar Johansson, Dö Kinnarps missionshus
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Johansson,
Allan
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vid gvmna'sier, flick'
Börstig, lantbr, Karl Lundgren, hus kr. 1e.80.
. . - | liåJ"Lr"ä"ii"";å;";;;";;i-li-ir.ostnaoer
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vilket arbete ut- li fottskolan antogs fru Birgitta I
Vårkumla, Vartofta, lantbr. Karl- känd i trakten sedan tidigare ne- ll I och Slutarp,
ll ltti*s av Skånska Cement. Even- l5usr...t, Falköping' *1. ttlt i
Erik Torstensson, Västerbo, Vår- sök.
rörord'ä;iil* Rosestedt'
kumla, Vartofta, lantbr. Bengt
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- rotboustr;;;*
redan p-t 1l;giql lhanda ru"*tä"o'ro 1l*.iso:.1äi::on**
men
torsdas,
Stränggården, Vårkumla, Var- blir det spel i Borgunda. På lör- I
'_
tofta.
dagen spelas det fotboll mot Gro-l
*
hnda oötr På måniiag mot ÅsarP'
Lantbr. Lennart Ändersson,

Fnökind
rnökind

m*i]!i

|

I

;*

i

,

|

Majnegården, Luttra, FalköPing'

il;.#;;;;'-?

:i

lantbr. Arne Gustavsson, Liden,
Kinnarp vann en 1ätt 5-0Luttra, FalköPing, lantbr, Bertil seger övår Vartofta i ljiTl_age-ns I
Andersson, Skövdesgården, Lutt- mätctr på Strömsborg. Båda la*åog" ";l:fy;f- "* |
ra, X'alköping, fru Karin Johans- ä;;å;
ganska dålig kvali
av
var
Spelet
FaIköLuttra,
son, Munkgården,

t6.
ping, lantbr. Olle Johansson, d;";;;"rut-"ooi*"0*
med attl
Klockaretomten, Luttra, F alkö- srå enbart tångbollar åuret
varl
vilket varl

Kinnarps Manufaktur
semesterst:ingt 3017-418.

För tillfållet: BILLIGA POJKJEANS, LAKANSVÄV'

I

ping, lantbr. Bengt Lennartsson,

Majnegården, Luttra, FalköPing'
fru Ingegerd l,arsson, Nolgården'

Luttra, FalköPing, lantbr.

Len-

nart Efraimsson, Klockaretomten,
Luttra, FalköPing.
Kom.-fullm. Gunnar Johanssön,
Trädgården, Börstig, kom.-fullm.

Margit Andersson,

östergården'
Kinnarp, kom.-fullm. Sigvard An-,

dersson, GrännarP, Vårkumla'l
Vartofta, bYggnadssnick. Bengt'
Andersson, Dalbogården, Brismene, lantbr. östen Andersson, AlarP

Kinnarp, lantbr. Arne Gustavsson,

Liden, Luttra, FalköPing, fru
Gunvor Broberg, Storegården,

"ra-är""i"lånsbollar

|i

: lr-**-*"
KINhIARPS ,6?.1,,1KINNARPS
'6Z.i,l -

ill
iii

-.-

rivningsved

nnrssIoNSHUs
nntssIoNSHUs
rivningsved
lå:*'"fäåY-:'åå.äJ'nfTlfJ'åä
;3i*'#t#t:.;:#J'nfTl;Jåä
i
ledninger_i
ledningen
hade.
hade
Kinnarp
Nils Iltill
rr*olf
taktik.
19.30: pastor
r'r'du'
I
Söndas
Söndag kl. 1.9.30:.
vaDlur Xits
I
Tei.44 Kinnarp.
Kinnarp'
| | $ll salu. Tei.
utterä--lir"-[":l *-Y::":^t,,r'r'r'
4-0 *"trårtf%
halvtid med 4-0
til-u] aånet >Vad lr '-^^ --^-'
fort"
turu", över
tJlar
|
ro"r'silä
ou
under
mål
LU'.qs
tonade
,t"-":t
1vil
- II I.:k:
sylSånS
händer nu i Israel?>
min,
*å1u"målunderdeförsta.,|il;;""ä".il'"-"rr;Så"c;]|-:_-r --*-'---"i-'anara
NIaj-Lis
mest
Maj-Lis
det
Karin
och
.systrarna
i-'andra halvlek blev
i! 'systrarna
i
tråckel av Kinnqrpskedjan' som I Karlsson. Offer för missionen i
t'Ä"roåravKinnarpskedjan,somlKarlsson.offerförmissione"'ltffil
önekas köpa
inte fick ut nåsot "" :'ti ry:l I Israet.
5-0 gjorde vi. Gösta Ander'ssonI-**"
tit
','' Måndag kl. 19;30: evangelist ljl efter 14 min" spel.
I

t5ä:5"#'.i1ff#:fi::,i!åli*"u" u
"'*:::1-ll*'' , -i
Tahtegel

"ff;#.f,,?;1"t#;,:ä-"":'*ll
*;il;""mt
j
värkomna!

Tel. 126 Kinnarp efter kl. 18.
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Kviqor
'"'"r..:;t.

t1n""*u,,'o,'

Heby,beg.,e:a400pannor'sat-|<ljomgåencle.Tel.105Kinnarp.A.|
jes billigt.
iSetterberg.
l,

i

köpes

I

I
j
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Jaktstig vid Högebacke
samlade I52 deltagare

Anbud

Anbud

Frökinds skolstyrelse infortl-

rar härmed anbu(l på eldningsolja I under komurancle eldningsperiod.

Oljan levereras till KinnarPs
skola. Ungefärlig kvautitet 80
m3. Anbutl märkta >Olja I> in-

såntles tiil skolexpeditionen,
Kinnarp, senast den 10 aug.
1962

kl.

12.

Fri

prövningsrätt.

Ev. upplysningar lämnas

av

rektor, tel. Kinnarp 176 eller
277.
SkoIstYr.elsen.

infordras På uPPförande under
innevarande Ar av redekaPsskjul med toaletter vid Kinne'
veds Lyrka.
Ritning finnes trll Påseende å
oastorseipeilitionen, diir också
ärbetsbeskrivning kan avhäm'
tås.

Apbud med påskrift rKinne'

*kall vara PastorsI Kinnwed, adr.
Kinnarp (tel. 26) tillhantla se'
veds kyrka>

expeditionen

nast den 2A Eug, kI.12.00.
Rätt till frl prövning förbehålles.

Ä Kinneveds kyrkoräds väg'
Rar:

Anbud
I{vartetten Karl Hägg, Tibro, Leif Andersson, Tidaholm, Lennart.
Larsson, Tidaholm och Arne Nevelius, Hjo, hörde till de framgångsrikaste jaktstigsd€ltågalTra oeh samlade 100 poäng.

f

bästa t?i,nkba.ra aorrunarväuntlantag för ett par
små -regnskvättar under 6iindågen
4rrangerade Klnneveals

der

jaktvårclsförening
under weekentlen sin jaktstig

virl

Höge-

backe. Slryttar från niir
fjii,rran hade sökt siE till

och
den

ltackra terrängen, för ått strida om do främsta platserna o.
do ståtligaste priserna.

,helst

tttifrån

som skyttar
allra
-också
visade sitt slora intresse.
Distriktet var givetvis tairikast

representerat men även herrar
med bössa på . axeln hom från
Sörmland, Skåne och Småland

för att >kånna sig för> i Kinneved,sterräng'en.

Täviingen inleddes på lördagseftermidd,agen; tnen naturi.igt

nog var det först på

152 deltagare ställde upp och som

söndagen

det blev den där riktiga

arrangörerna har ail aniedning skyttefläkten över arrängemangantaått vara belåtna med den siffran et. som ritöver det nämndahel
del
iet skyttar hade lockat en
intresserade. F önrtom jaktstig
fanns det också tillfälle att prova sitt kunnande på harbanan el-

ler med lerduveskytte.
Cirka 3.000 patroner förbrukades. viiket väI bevisar att det var
t!ågot av Vilda Västern vld Hög€backe de båda tävlingsdagarna.

li:l

Ärrangörerna, konamitterade- och
40-talet funktionärer, har all heder av årang'emånget. Till funktionärer får vi väl också råkna

damerna I serveringsståndei'-som
sålde 240 korvar, ett 100'tal dricka, smörgåsar, kaffe och Sotter

av alla.de

slag.

Och så över

tlll

Prislistorna:

Jaktstig: 1) Walter Alfreds'

2j Atne Nevelius, Hjo, 100; 3) Karl
son, Timmersdala, 100 P'i

Hägg:, Tibro, 100;

4) K.-E. Isaks5) Leif Än-

son, Blidsberg, 100;

dersson, Tidaholm, 100;

6)

Len-

nart Larsson, Tldaholm, 100; ?)
Sture Nilsson, I"aiköping, 99; 8).
Elof Larsson, Madängsholm, 97:
9) Uno Olsson, frollhättan, 97;
10) Tage Jonsson, Gökhem' 97;
11) Mats Nilsson, Åsunden, 96;
12) Sam Käll, Habo, 96; 13) Nils
Hermansson, Falköplng, 95; 14)
Rune Enoksson, Od, 95; tf) elf
Larsson, Hjo, 94; 16) K.'4. Ru'
dolfsson, Tibro, 94; 17) Hilding
Sttg Ottosson, Trolihäti.an och Josefsson,
LjungsarP, 94; 18)
Helge Clason, Bjurum llev etta Birger Sandberg, Vedum, 92; 19)
resp" tvåa på övninga,ria vid Har'
Åkesson, Yngsjö' 92; zoj
hutan. zlh_e_. pelst
/-.-

Egnntng Anilorsson

För skolmåltitlsverksamheetn

inom Frökintls kommun infordras härmed för läsåret 19621963 anbud å föIjande livsme'
del:
1.

Grolanila fdrottsplats,

i

Specerier.

Anbuil märkta >Anbud
livsmedel> insändes

till

På

skolex'

peditionen, Kinnarp, senast den
10 aug. 1962 kl. 12.

Fri prövningsrätl Ev.

UPP-

lysningar lämnas av rektor, tel.
Kinnarp 176 eller 211.
SkolstYrelsen

Fröklnd

12.

Kinnarps mlrpi,onshue.
Evangolist Lenn4rt Magnusson
hs.r begökt Klnnarps mlssionshus
sch talade över ämnet >Då Gqd

griper in), Titl aekorrlpaniemang
p{, cittra sjöng evangeligt Mag.
nuscon ett flertal.vackra sånger,

Även Fröhindsgården ficB ett
uppskattat besök med eamliug
kring Guds ord

i

sång och Predi-

kan.

Få fredag kvåll talar o€h sjun'
gqr evangelist Bengt Kindbom vid
r}ÖtBt i Kinne'rps ilissionshus'
Lennart Nordlander, Fröjered, 92;
21) Ingemar Karlsson, Skara, 99.

1) Stig' Ottosspn,

Trollhättan, 44; 2'l Helge Clason,
Bjurum, 43; 3) Hans Törnqvist,
Tidaholm, 41.

Äter Grolandavinst
Nu 5-4 mot Slutarp
Grolanda va,nn ocksÄ retur-

rnötet mot Slutarp. 5-4 blev
slutresultatet efter 4-3 i halvtid. Grolanda va,r denna gång
ortlina,rie metl undanlaE &v Leif
Engström. I'örsvaret visade'väl
knappast tlonna gång sin rätta
klass, medan kedJan fortsätter
att vise lmponer.ande målgörartakter.
Nyförvärvet Lars Darius uträtta4e ett gediget arbete som mlttenman i kedjan oeh var tillsammans med slitvargen S,-Ä. Andersson den båiste i den för övrigt

lk'cz.

goda . kedjan. Slutarpsförsvaret
verkade också ganska ihåligt och
det var endast ch, P,.U, Gustafsson. som visade div. V-klass. Ked-

jebäst var 3-målsskytten Bengt
flermansson. Grolanda

tinsson,' Götene, Yngve Hed6n,
F

loby,

Alf'Larsson, Hjo, Arne Melkersson, Tranemo, Rune Rahn, Trå-

vad och Stig Johansson, Sandhem, samtllga 10 träff.

tog

ningen genorn Lars Darius.

led-

2-0

gJorde Raimo Bredholm. Bengt

Hermansson reducerade Då 6trafftill 2-7. 3_1 kom på långskott från Lais Darius. Bengt
Ifermansson reducerade ånyo på

spark

straffspark. 3--3 ordnade Kurt
Karl6n på ett vackert skott, Ledning med 4-3 för Grolanda blev
det strax före paus. Målskytt var
hy. Stig Darius. $-3 bredsidade

Ingvdr Larsson in, Slutresultatet

5--4 fastställdes av Bengt Hermansson.

Lerduveskytte: Gunnar Mar-

Vårgårda, Nils Bengtsson,

dag kl. 16

Slutarps lF-Groldnila IF

2. Charkuterivaror.
3. Grönsaker och potatis.

Harbanan:

Fotboll

Anders

i

h

'ttr'bL

Fina segror i semtligo tre matcher
If giårt ett besök i vänorten Gudumholm i norra delen av ilyl'
av J.? man, avreste fredagert den 20 juli och ltr hemma lgen tors-

För andra gången har Kinnarps

land. Truppen, som bestoil
dagen den 26. Värdarna hado gjort stora förberedelser rned b1.8" tre fottrollsmatcher för gäst€rna på den korta tiden. I)essutom I'ardet besök på ett flertal irrtressanta pletser'

!.örstå, matchen sPelades

På

mot Gudumholm och
slutade 4-1 till KinnarP. Det
märktes, att resan ännu satt kvar
I benen på sPelarna, tY sPelet

Eöndagen

kunde ha gått bättre. FYra mål
var nog' lite i överkant. Matchens
publiksiffra v.ar mycket uPpmunt-

I
I

i

Lagen paTangavallen r dog 16.30

t

I
I

FAIK

I

rande, omkring 350 Personer'

J. Andeisso,rr
Å. Bergctröm O. Jbhanssou
Ä. Moberg B. Green I. Pettersson

I

måI sv Tord
Nästa match gick mot Gudumhalms grannsamhälle Storvor'de'
Seilfloct på tisdag kväll. Utsikterna till seger för Kinnarpslaget var
inte stora efter den slätstrukna
söndagsmatchen. Nästan

alla

Hellberg

II.

Eriksson R. Martr*ud L. Ilermansson Ä. Götlind
Domare: A. Sandqvist, Skövtlo

de

200 åskådarna tiPPade storstrYk

S,

för svenskarna. Man slutar emellertid aldrig att förvånas. De

Hjelm

R" Moberg B. Hermansson K.

att la'

FAIK till Tångavallen i das
M

tredje och sista matchen. Det var
mot-

öt
I

e rn e d Sl u t a r p s e r

och fin fotboll men hade ingen
lycka framför må"I. KinnarP fort-

ttt"

sett€ i samma stil som dagen innan och hemförde segern mycket
vätförtiänt med 3-0. Även denna
match besågs av c:a 200 Personer'
Kinnarpr representanter
Kinnarps lag representerades

IF

generalrepete-

Grolanda. som trots den hårda
blåsten höll relativt jämnt spel de
första 15 minuterna. Laget rasade
dock sedan som ett korthus och
när'inte kedjan lyckådes hålla bollen det ringaste. fick försvaret en
arbotsam afton. 3-O skrevs som
halvtidsresultat och sedan ramlade ytterligare fyra målboilar in
bakom Grolandas Kjellander.

. Det skall här konstateras att
Kinnarpselvan spelade.gn mycket
smånätt och trevlig fotboll

och

speeiellt gladde hemmakedJan
med fyndigt kortpassningsspel,
vilhet som synes g'av ett gott reoch serverade kedjan mängder av
'smörbollar'. Kan torsdagens spel
upprepas i seriepremiären hör det
flnnas goda chanser till en eller
annan poäng.
foppar i laget
foppal
lag,e! var brö'draduon

Fffi#å"?"J;:::SiH;"d.J

poäng?
;3ä*"l"åifff*i $i1å.

höstens första. sorierna^teh på l&ngaraHen tar houunalaget
Slutarp €mot granneå FAIK. De båila lagon avslutad,e också vårsäsonge' på odenplan och där brev det som ,"Y:;
"to"rusl
är Slutarp
FAII{-arna och siffra,n skrevs till 6-1. Följaktligerr
små
tämligen
uto efter revansch, mon cha.nserna tlärtill ter sig
med tanke på lagens insatser i träning'smatchernan Falköpingstase6 har bl.a.. vunnit över rourtens rF, vilkot vittna.r o'rr

ståndet, De spelade en smånätt

Kinnarps

mile på torsdagktällen inför seriestarten; genom att på Kinnenro besegra Grolanila med ?-1.
Gii,storna kundo för dagen av
olika anleilningar into mönstra
sitt båsta lag, medan hommaIaget stiiJlile upp ordinarie meil
undantag för- Göto Andersson.
Det började ganska lovande för

Flalvbqckarna matade effektivt

|llg;bL'

spelet med långa crossbollar'
Kinnarps förwar klarade emellertid dessa med bravur.
Redan följande dag sPelades

öra Klnnarpsspet
gav storseg er, 7-l

sultat.

SLII.TARP

get använde det tyPiskt engelska

för

Karl6n

L. Rutman

hat' trie och många fina Passningar på pluskontot. Om Stor-

Lundby Krat som stod

nÅ.

M. Andersson H, Andersson I. Lundahl
L. Pettersson B. å,hlqvist

unga Kinnarpspojkarna, medelålder 19 år, tog nu fram sitt allra
bästa spel och kunde föra matchen till seger med 3-1. Tord
Torstensson var bäste man med
vorde-Seilflod kan sägas

Karl6n

ll(t-62'r

a,.

:äij*

förtroendeingivande hela tiden. I
övrigt ger vi också backen IIed-

å:1tt,iiå;,'.!ät1t;rlå"f]Xt lttl

iort"iit"i"S.". frtr saknades ordi'
narie Ingvar Larsson och S.'Å.
Anderssot vilket givetvis medför'

"iv.f,". flååt'J#f:J"ih?|! i?"#t T#

l- Drevervalp I äåHrå;flåitf1:äT*ilrI
*E:*l"iå, **;r,.HtT
-fäiät%**f!ttT;r,
I
--c"]""i:äl
rooa 10ib, reg.,.tiu salu.l

av följande elva mannar: Lars
Bengt Persson, Itj Seidler, Bengt

,"fi$rrr?"1#i.,i,lå3.,äåilåf

Westerberg, Torgny Johansson,

Georgsson, Tord Torstensson, Pål
Seidler, Anders Ek, F leming Torstensson, Äke öst och Bo Johans-

rörresten lagers önda

cj*-|.
.t"rä;f"1,.if,-L",åål*a,i"iiXtåå: irin, rs+
ee en god insars ,o* nuiä",,.'iäi.l.
' Av dessa uppräknade spelar fylr"i.
I rnan.
l'
ande behov av poäng för att kun- r-L
ra i pojklaget och kan-inte be- na
'
tu:tt
oAl
undgå
oegråoerinss-hoå
traktas som ordinarie. Under att pojkarna vet vad det gäUer
li
i
spelade UE
de UUUA
dock tl
Danmarksresan SPETaUE
I UöItrU4r6nrCDätl
mön om |
utom
allt
stå
tvivel,
torde
I storartat, och det dröjer inte
I länge, förrän de vikt en plats åt
i sig i A-laget.
|
Slutfacit på en sådan här resa
Såväl Slutarp som FÄIK har |
..
blir mycket positivt. Alla truppens
eller något annat i FRITIDSKLÄDEIi. RES UT till Rossmedlemmar'var överens om, att vidtagit en del ändrinsr" i i"åut. I
I hemmalageJ spetar nu Hasse I backens skola, Kinnarp * Det lönar sig. Våra priser ligger
de aldrig kunnat få en bättre seAndersson s_topper i en halvbacks- |
långt, långt under riktpriset.
mesterresa. De mycket snälla och
kedja, där Ingemar Lundahl går | |
generösa danskarna kan verkligen
^-: !. Lördag har vi öppet till kl. 16.00.
OBS.
Mut,
Ä"å""r3o'r
o"fr
högäriralv
||
konsten att ta emot gäster och få
vänsterhalv. I kedjan går Moberg I i
dem att trivas. Alltså en alltigeA/B
NORDISKA INDUSTEILAGAET
och Hjelm i par till vänster. ll
nom lyckad re^-sa,
Assar' t\4oberg har flyttatg ner j I
finnarp. Tel, 50 eller 245.

Kinnarp.

son.

'**

::I

"":::;::J" -

å?i"ilil{j.",,x.T1":t,'$i1ä:

r

|

lrui som behöver en JA(|(A

,1

tag, som vidare har Hasse Eriks- il

son som högerinner och Änders

I

ll

är#ä"å'fui-rå ti:,:iiit

Fotboll

I
I

,

llll-

Ul--^..^rla

lll^^lr.rflahana

läla'Kinneugd$ ålgsltytlebarta
kaltås Kurt Jöhansson- FAIKraset åvreser rran ooenpia"-G:;;.1 t{"'-p:,5111'P: h**: öeq"l^rö1q1i119::nj*l3tiå1"-9ifl3",Y
i

Tångavallen, Slutarp,

si"trrprpo3t rtttr gäii"" **- | 11/8, 18/8, 8/9 kl. 13.30-16,00, söndagarna
5 aug. kl. 10.30. rå'"
ling på Kaf6t 15.15.
Indiviiiuell tär'lan den 23/9.
I fg.OO-t0.00.
'öppgörelsen trör'jar kl. 16.30 i I
Slutarps IF' B-Äsarps IF B
--dag och som domare ses Arne
Måndagen den 6 aug. kl. 19.00 Sandqvist. Skövde.
reserver möter På
- Slutarps
SLUTARPS IF A.söndag
10.30 ett av topplagen i
söndagen den

ÅSARPS

IF A

Vartofta reservserie. Folkabo.

i

!--

1218,

tgl9, 16/9 ki"

I

--.-- Fröklnd

I

rrxx-rne-vAI-roBP4-g

li| |

t_:eq.

I

Kämpamtach av Kinnarp i Töreboda

Kinnarp mötte Valtorp i en tr'ä-

ll:ffim,;"i_i"ll"*å""ruåJ",'"'j

rEulrrr6e* ri 8. *i1,.{91:*..I,*u::
!'rol{lnd
fensionårernå
Pensionärerna ii Frökind
I l"dttittg"tt
Äv en inom socialstvrelserr" | Ärviai's^o-n. och valtorps -,utjämbyrå rör pris- och ,o"t'i"åiå,,ä ilffiTä}',f?fr,] 3:#ä"f:ål?3
tistik utarbctad prognos över be- I Söra maf, men 1-1 stod sig halvfoikningsutvecklingen inom en- | ieten ut.
l-960 I I nfte"
skilda kommuner under tiden 1960
nttdr 3 min. spel i andra halvframgår att pensionärerna I ltek grlt Arvidsson återigen led-nln-1990
(d.v.s, de personer som är or erl ig.t,"tttt .mecl ett mycket.,vackert
krysset' Gösta-Aneller mer) i Frökinds ;;t";ttt" | | äto* i vänstra till
3-1 och rord
I

?;ä^^;j I luttlon 9I-:d"
."h 16"ö;; | ,ff;;::ln";'"åå",',l"ru*,
180

som vid rolkräkninsen

sjordes av 140 män

nor, år 1990 beräknas omfatta
män och 170

kvinnor'

Itinnarps

Tidan-utvåker:2-t
Tidan-utvåker:2-t
StutarP-FalköPing

il.-iäå"rx-i,iao""t
il.-iäå"rx-i,iao"t

i' r'i'.-n"o"t

j

I

llöstens prerniärmatclr på Tång*vallen mellan Slutarp u:h
FAIK blev betytlligt iä,mnare än man väntat från respekt'ive håll
båtle ifråga om spel och måltillverkning. Falköpingslaget säkratle segern först två miuuter före full tid då ett porfekt tlakåtpåss
av tlasse llriksson slogs i mål a,v vy. Anders Götlind" Dessförinnan hatle F'AIK tagit letlnlngen i 25 minuten med 3-2 €lter
Slutarp hade vidtagit en iindring i uppställningen där Per-IJno med

målchanser för

riedebut

Gustavsson.

en

stolpretur efter skott av Per-Uno

Lennart Rutman i målet ansträngGästerua gick ut hårt
des inte över hövan och beträffande Lennart Pettersson gick denne efter paus och redan efter fem

I

1-2. Det var
var Roland Moberg bäst jämte Markntd som drev igetrom På
Bengt llermansson, medan Kurt egen ha:rd efter att ha krockat
Karidn inte var så framträdande i med Per-TJno Gustavsson, som i
kedjan

minuter stod det

spelet. båda målen kom dock från s&mma veva

fick sig en smäll

ili-:i

iti"ro.'ou

stund.

I

14 rninuten blev det

2-2

även ges åt Rolf lWarkrud och omtalade må1et.
Domaren Arrre Sandqvi-st, SkövHasse Erikssou, även om man
sett dem gQra betytlligt båttre de, l:ör ges ett *ot, O.rf;

i

sru{arp. ll

Fotboll

o

'

Bekordhavro
Trots de synnerli8en ogynnsam- ll
på KiUnemo
ma betingelserna för växtlighöten l'
har hr Gunnar Karlsson, Mönarp 11.,
.rlesen
aug. kl. 19.00.
lTL ,,,laSen den I aUg.
Lillegården, Slutarp, kunnat mäta upp ett 154 cm nts,- ;-;""- I Grolanila IF-Kinnarps IF
stånd. Om det är rekord för bYgden i år är svårt att säga, men I
|

1

hittitls står det sig som
notering>>. tt Ig- roz.

>båista

I
I

I

aÄ,^

höltr,

i

'"* sesrare

termiri sista söndagen I denna må-

Till första söndagen i september planeras en familjeutflykt
nad.

för

söndagsskolan tillsammans

med söndagsskolan

i

SlutarP'

Huntl dödade kanlner Hltr-67.

En lösspringande hund bet nat-

ten

till

onsdagien

ihjäl tio kaniner

i en bur
Hunden har först bitit
sönder buren och sedan skrämt ut
haninerna. Polisen har ännu inte
som förwarades utomhus

i Älarp.

lychats identifiera hunden'

dä

denne bildado tillsa,mmans med hopp för hemmalaget som forceBengt Green och ldde Petters- rade fram ett antal hörnor, men
son en stark trio, som var la- snabb attack av hi. Hermansson
gets bästa tlel Osvald ifohans- med pa-ssning tiil Hasse Eriksson
son tog allt på sin kant och var gav gästerna 3-2 och detta skedbästa back. I ketljan van Len- de i 25 minuten. FATK-'egertr var
nart llermansson den livakti- dock inte klar i och mecl detta ocir
gaste och ett hyggligt betyg kan säkrades först med det i ingresseu

*

*iqrrl^r

-^-

i

På

Kurt Karldn dribblade av tre man
och skottet som fölide st5rrdes i
nät av ch. Green. Detta gav nYtt

insatser.

6.a

#i,X?f" JIf.
rik_ liil%
""o,1,1;
ett likblir e't
| | '"?q :'"Y^"-:
Nästa fredagskväll
qv
*"ou""xu"-u":
lrcqvsrsas
,i0""
unQ.er
*ote
mof,e
I
n"r'åe
nande
::ä samillga gjorIf ett t,igt betyg och
":H;r{ffå:l;:
",i,åä*il|}å
i teOlan
Bengt Kindbom m. fl.
ae
utmerttå insatser.
Kåren L'nga Viljor börjar sina var Gösta Andersson mest framregelbundna samlingar för höst- åt, men även Göran Grahn var
bäninen på tisdag i nästa vecka' pilg värre i denna premiärmatch'
Söndagsskotan startar sin höstsonen

häns fot. Yttrarna Åke Karl6n ena knät. I)en sistnänmde kunde
och Sture Hjeiin kom inte så dock fortsätta spelet efter en
långt mot siria resp. motståndar€
Bäste man i FAIK-laget vår
säkerligen Assar Moberg' st4rk
såvål i försvår som anfall och

-åit

l,-*!!

I

Rolf Markrucl efter en fin framspelning av .lIoberg. Tio minuter
för'e pausen utjiirnnade S)utarP
till 1*-1 och det var Kurt Kar-

bia in i föflsvårsblocket.

i:*

t4.(

gets försvar höll FAlK-forwards
mycket bra i schack och främsta
betyget får ges åt halvbackstrion
Per-Uno Gustavsson-Hasse Andersson-Mats Andersson. Bertil
Ahlqvist gjorde också en bra se>ettan> som högerback,

llä;ä-Lo

Evangelist
ut Gösta Andersson.
I|
verkade med predikan oeh _sång I I - f una.a halvlek hade hemmalavid fredagskvällens möte- i Sinn- | | get hjärp av vinden, men Kinarps missionshus, Algot Karlsson I läarpsrbrivaret käinpad,e föredöminiedde mötet med några brott- lltigt ocir slog urrdan bolBrna- Så
stycken ur berättelse4 om den | | smanil.gom resignerade Töreboda

Gustavsson ersatte Ingemar Lun- hemmalaget, men dessa utnYttjadahl, men i övrigt hade lagen avi- des dåligt och det blev I'AIK sonr
serade uppställningar. Hemmala- tog ledningen i 18 minutdn genom

i

ll

pr" minuter före harv- -+;il1.
(
-6t',
Kinnarps missronshus.
I :*tt:tffir:fl:*tt"XäJ##1
Bongt Kindbom med-

Matchen inledttres

l6n som på,passligt siog in

9-g
1-3

ii.
I

l4(b-toZ.

ett fiertal

;;;ruojesperare. Dock: in-

22

l;it-
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Triumf med 4-2 - Assar bäst

1-1.
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FAIK segrade mot SlutarP

pausen varit

söndagens borta'ma.tch

ffir[::liå#.*f'äåä#k"ffi
*n
_n
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::l: : ::: :: I ' ,'I I och med TorstenssQns skada
niv. v, Norra västsöä"e,i"" li ::ilt3i"?.ftäå:t" T;ntå?"ffi

qk-tL"
i Karl-Göran Pettersson.

det att stäIlningen

tog två premiärpoäng

att vinna meil 3-1 efter en mycket dramatisk
uppgörelse. Gästernå fick epela metl tlo man större delen av
ma,tqhen, då ba,cken Äke Torstensson I en situatlon eftgr knappa
15 minuter fick ena kintlben'et intryckt. Han föriles omedelbart
till lasarettet i llariestail, ttåir han kvarligger. . tr[g-54..

-å"i
I råll,ii 'x;ifuJ.ä:"J?å.fr'1iår3il
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Törebotla genom

| I ;;ir;l,irel i-Kinnarp_försvaret. Kini

Back-Åke svårt skadaP

3,l-seger

Behöver Edra barn sll 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 clen är av högsta konfektion, snygg och
elegairt, vartn och skön, vattentät, går att tvätto, är öter'lå$s€n
vairlig mocka, blir ej sjaskig, samt är billig i pris hos oss. Finnes i goss- och flicksfarlekar från kr. 39:-. Herr- och damstorl.
från kr. 69:--. 'ferelynebyxor åter inkomna. Gosstoil' från ltr.
3g:-. I{err- och darnstorl kr. 49:-. Koftor, ol'lar, iumprar m. m.
Våra priser-ligger som bekant långt' långt under riktpriset.
OBS! Lörilagen tlen 18/8 har vi öppet till kl. 14 ,övriga lörila'
RES UT TILL
gar till kl. 16.

-

AB Nordiska'lndustrilagret, Kinnnrp
DET LöNAR SIG

-

Tel. 50 eller

245.

Skolmatsedeln

Kinnarpsseger, 4-1
mot svagt Våmblag

för Frökind 2t-25 aug.

.Fröktnd

Tisdag: Pannkakor, äPPeImos'
0nsdag: köttgrotta, Potatis'

tl*'bo'

.råkost.

iärsdag:

Högerlistor
Frokind

Kinnarp hatle inga svårig'hf=
ter att ta båda poången i söndagsmatchen rnot Vå.mb, sorn

grönsakssoPPa, ost'

smörgås..

i

besegrades med

F'redag: stekt fisk, Potatis'
dillsås.

höstens kornmunalval går
Hög'errr i F röirind f,ram rned föl-

4-1.

perioden gJoriles också av
årp.
2.t [t- 61-.

smörgås.

Div. V
KINNABPS

Ställning-

en i halvtid var 4-0 och det
mål .qom gästerna fick i andra,

Löräag: blåbärskräm, korv-

Till

Fotboll
TÄNGAVALLEN, SLUTARP,
lördagen den 25 aug. kt. 15.80

Kinn-

i

IF'-

SLUTABPS IF

I

Det var en misslyckad bakåt-

jande sex olika listor:
Kommunalfullmäktig Guståv Os-

passning från hh. Georgsson, sonr
passerade Westerberg och

Fnölcind

karsgon, Bfandstorp, Vårkumla,
Lantbrukare Erik Bohman, Slätt'

jen. Hemmalaget hade

l(inneued$ pa$lorat

måilir-

greppet

I

om spelet hela tiden och Skövde*
lagets spo:adiska anfall awärjdes
lätt. Kinnarpsanfallet gladde med

I

Under kyr'l<oherdens semester 25/8-6/9 vikarierar kommiång, Vårkumlå.
kommuns skolor börjar månda'
lLantbrukare Guståv Gustavsson' gen den 20 augusti 1962 kl. 8.40. piggt spel och här firade Göte nister Per Olof Lindholm, BörAndersson sin reentre med ett bra
(tel. 169).
Glasltulla, Vårkutnla.
stis \Lva.4vvl'
Dur6
Samtliga e ever hänvisas till
X'örsvaret hade som vaniigt'
Iråntbrukåre Ingemaf Karlsson, skolan i Kinnarp. Skolskjutsar- spel.
den. 31 aug. hålles
Freclagen
i
styrka
brödraparet
sin
Kjell
och
trIul€gården, Vårkumla.
i Kinneved
pastorsexpeclitionen
Bo
Då
så
Johansson
reservenr
och även
na går i vanlig ordning.
S'ru Ästrid Johetlsson, Hulegårpersonligt med- för Åke Torstensson, Torgrry Jo- ' öppen kl. 13-15.
har
är
fallet,
ej
den. Vårkumla,
hansson, gjorde brå ifrån sig.
delande härom utgått.
Pastorsämbetet.
Våmblaget var mycket svågt
*
år
öPPen
Rektorsexpeditionen
och förmådde aldrig förskaffa sig
Kömrnlinalfullmäktig Ivan Gttsnågra klara målchanser,
tavssotr, Västergärdet, Brism€ne varclagar 8-8.30.
?.tls -5L.
Eektor.
Lantbrukare ltrarrY Larsson,

Läsningen metl

F''rökintls

j
i
|

i

.

I
.

Bötsholmen, Eris$lene.
Handlånde Rårl Jdhansson, Bri$mene.

roang för Slutarp
2-t i Titlanmatch

Fotboll

Lantbrukare Gösta Sahlån, östergå.rden, Brismene.

*

på Kinnemo, KinnarP,
söndagen den 19/8 kl. 14.00
Norra Viistgötaserien
VÅMBS IF-KINNARPS IX'

Komrnunalfullrrläktig Evert Ereniusr Döve, Börstig.
Lantbrukare Olof Westermark,
Döve, Börstig.

Lantbrukare Paul Gustavsson,
Kringlarp, Börstig,
Lantbrukare Hans Johansson,

Slutarp, som spelat åtta serloi följil utan seger rroterade i lörda,gens bortamatch
mot Titlan sin andra vinst, som

ma,tcher

Lördagen den 18/8 kl. 15.30
Sanilhems B-KinnarPs B

togs

Irantbrukare Er"lk Ändersson,
Lantbrukare Eskil

Ändersson,

Gunhagården, Börstig.

*

Kommunalfullmäktig Är'ne Setterberg, Slutarp.

Läntbrukare Nils Bäcklund,
SlutarP.
Håndlande Bengt S?rmuelsson,
Slutarp.

!'örsäljare Tage Andersson,

Kinnarp

Kommunalfullmäktig
tav6son, Kinnarp.

lvar

I\'L

S. Hermansson,

Johansson. B. Persson,

K.

öman,

Andersson. L. Thor, T' Torstensson, B. Läl'sson, K-G Johrnsson. H. Karlsteclt, A. Ek' 1\/tatch

B
i

dag 15.30 mot Sandhenr B.

A: L. Rutman, B. AhlPettersson, P.-U. Gustavsson, H. Andersson, M. AnSluta"rp

qvist,

Gus-

Kommunalfullmäktig Göran San'
din, Kinnarp.

Westerberg, T'

Våmb.

B:

L.

dersson.

B.

Å. Kari6n, I.

Hermansson,

R.

Moberg,

lördag. Avresa 12.45 från

'

Slutarp

B: Vakant, R. Sanden,

K. Karl6n, I. Lundahl, L.
Gustavsson, O. Bergqvist. Res.: L.
Elckelid, T. Pettersson. Match bor-

Johansson,

son.

*

ta mot Grolanda

Rogestorp, Lutträ,.

Lantbrukare Sven Ändersson,
Kinnarp.

Kommunalfullmäktig Gunnar
I(arlsson, tillegård€n, Slutarp.
Mejerist Sigvard Larssotr, Luttra.

söndag.

Frökind

2;t[8'6?-.

tofsg:ården, Kinnarp,

Lantbfukere Lars Äx, Halsäng,

sektionsledamoten Beng1

Stenqvist, som FT haft

tal med, Kurt l{ar16n

eft

sanr-

g;jorde förs-

ta målet på nick, men Tidan utjämnade tiil L-1 före pausen.
Bertil Ahlqvist råkade ut för en
justering och fick Iämna sin backplats, för att spela högerytter och
på demra plåts blev han matchvinnare genom att nicka in clen
avgöranrle målbollen. Det var
bättre takter i laget denna gång

i

försvaret gjorde Hasse Andersson en jätteinsats som stopper. Därtiil bör P.-U. Gustafsson
och Kurt Karldn få ett särskilt
och

omnämnande.

i
i
i
i

F

amiljen kommer att

besöka

Kinnarps missionshus och ge

en

missionsafton.

sin verksamhet för höstterminen.
Söndagsskolan börjar

på

söndag

och därefter står juniorarbetet
tur.

t

f,/6-62.

Geson

Sa-

. I" Gertman, L. Filipsson, B, Stenqvist. K. FiliPsson, S.-O. Johans-

Komrnunalfullmäktig Ällan Jo..hansscn, Älarp, Kinnarp.
Lantbrukare Mats Wetterstrijm,

tåtar

S.

Kinnarp,
Byggmästare Ärne Sandahl,
Kinnarp.
Kinnarp.

Ztl9-62.

Det blev ganska jämnt spel om-

Arne och Berit
Lagergren besöker Kinnarp
Som tidigare meddelats har
missionärerna Arne och Berit Lagergren återkommit till hemsocknen Göteve efter två års arbete
i Etiopien. Med sig har de sonen
Tomy samt adoptivdottern Sia, bn
mörkhyad flicka i fyraårsåldern
av den etiopiska amharastammen.

Hjelm. Mzrtch borta mot Tidan

, muelssons.

abrikör Nils

.Missionärerna

Johansson,

Itrandlande Gunnar Vilgotson,

E

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

denna mntch och som ger

kölagen.

Ändersson, G. Andersson, G'
Grahn. Match söndag 74 mot
KinnarP

varande och nya olevor häIsas

I

fortsatt konta,kt rnt'tl de öl-riga

Johansson, K. Johansson, I. Seidlef, B. Johansson, B. GeorSlsson'
R.'Arvidsson, F' Torstensson, G'

Slutarp.
Handlande Gunnar Clausson,
SlutarP.

*

A: L.

i

sön-

ilagsskolans hösttermin. Förut-

I

skrevs till 2-1.. Det var synnerligen värdefulla poäng som

Storegården, Börstig.
Frälsegården, Börstig.

SLUTARPS
MISSIONSHUS
Söndag kl. 10.00 börjar

nir

Högerlistorna

f högerns fullmäktigelistor i
Frökind hade ett namn råkat falla bort på andra listan, Sista namnet på denna är Rune Äbraharnsson, Villiamsholm, Brismene.

Behöver Edro born

en iueko i skolon?

Våra JACKOB i nylon-mocca är idealiska
barnjackor, varma och sköna, absolut vattentäta, går att tvätta, är överlägsen vånlig mocka, blir ej siaskig. tr'innes i goss- och

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

ut till

l

AiB NORDISKA INDUSTRILAGANT,
Rossbackons skola, Kinnarp. Det lönar sig.

Tel. 50 eller 245.

i

246-b2"

I

pa Tångavollen i dog Slutary överraskade i derbyt
lDerby
t,Seriefemmzn Kinnarp gaster U ddamdlss
eser mot Kinnorp
f eftermitldag spetas årets antlra ilerby-match mollan tlo båda
tr'rökindslagen.Kinnarp och Slutarp. Ilenna gång har Sluta,rp för_
del av hemma"plan, vilken betydelso detta nu ha,r i sammanhan_
get. Laget står faktiskt utan deger på f,ångavailen i den pågåendo serien och tlet ä.r hög tial att en sådan kommer.

Det är vä1 lite förmätet att tro

Tvärt emot egna tips tog Slutarp båda po:i,ngen i lördagens
lokalderby mot Kinnarp efter en mateh som inte bjötl på något
spel att tala om. I)et var kämpa,tagen som satt i högsätet och
viljan att finna fanns tlenna gålg i rikt mått hos hemmalaget,
som red ut Kinnarps anstormning i an,rlra halvleken. När pipan
gick för full tid var första hernmasegern ett_ faktum och två
värdefulla poärrg bårgads och därmed ter sig läget lite ljusare.

zf,l6-gz.

att denna kornmer i dagens match
med tanke på de båda lagens in-

satser hittills. Kinnarp ligger för
närvarande på femte ptats i ta-

bellen och

är nu inte

nedflvtt-

ningshotade, vilket däremot S'lut-

arp är

i

högsta grad. Därför vill
det till lite extra kol i de matcher
som återstår i serien och da.ccns
uppgörelse
tige-f.rå.ga.

är inte bara en presMan har all anlednins

att vänta en råfflande match. däi
dagsformen hos lagen kan bli av-

görande.

Domare blir Sven >Fiskarn>> Tohansson. Skövde. och kickoff sker

lil.

Matchen inleddes lite trevande
från båda hållen, men det var
Kinnarp som först fick grePPet
om händelserna och tilltvingåde
sig ett par hörnor reda"n i de första minuterna. Lennår't Rutman i
Slutarpsmålet fick visa sig på
styva linan i tjugonde minuten då
han tippade en vållagd frisPark
från Kjell Johansson till hörna'
Strax efter fick Slutarp en frispark och på denna nickade Kurt
I(arl6n tätt utanför i fint läge. f

15.30.

lörrlagen den 25 aug.

kl. 15.30

Lokalderby. Div. V

KINNAEPS IFSLUTANPS Ix.
Reservlagsserien
Söntlagen den 26 aug. kt. 10.30

reducer:a till 2-1. Kinnarpscentern Gösta Ändersson hölls i. stra-

ma tyglar av Hasse
men lycka.des ta sig

fri

Andersson,

men skot-

tet gick rätt på mål-Rutman

och

därmed sumpades en av de bästa

elranserna tili oavgjort resultat.
Spelet gick nu i Kinnarps favör,
men hemmalagets fö15v31 v5136u
sig tappert och ännu en gång fick
vb. Pettersson räd<la på måIlinjen.
Cf. Hermansson gavs en fin chans

av Kinnarps försvar i matchens
öka men skottet

32 minuten kom så första målet slutskede att
och det var Bengt Ilermansson, gick utanför,

Börstigs lK-Slutarps IX' B

som på

rätt sätt

förvaltade

en

I

passning från Åke Karl6n. Shot-

tet

Kinnarps lllT0-lörening

hemrna,Iaget gjorde
en fin match

passerade den utrusande Wes- Hasse Andersson

i

terberg i Kinnarpsmålet. Den som stopper och var tillsammantl
återstående tiden av perioden var med Per-IIno Gustavsson och
Frökind
anordnar BUSSRESA meil hem- spelet ganska jämnt och några Mats Änrlersson de största hind- b7.
liqt mål onsdagen den 2g aug. notabla händelser framför målen ren för Kinnarpsanfallet. Rtttman
i målet gjorde fin ifrån sig och
utspeiades inte.
kl. 19.15.
även backparet Leif .tr'ilipssonKinnarps missionshus
Anmälan om'deltagande till
f andra periodens börJan Lennart Pettersson kan ges ett
Missionärsparet Berit och Arne
Lennart Pettersson rädda På gott betyg. Kedjebäst var nog
Bo
Dahlstrand
'fick
och
Leif
GusLagergren besökte i onsdags
mållinjen, men de närmaste tio Kurt Kar16n följd av Roland Mokväll Kinnarps missionshus. In- tafsson.
nrinuterna utspelades de farligas- berg, men den senare håller bollen
samiing gjordes för missionen i
te situationerna framför Kinnårps lite för länge.
Kinnarps kedja spelade hyggEtiopien.
måI, där bl.a. Kurl Karidn efter
frispelning av brodern Åke slog ligt ibland, rnen saknade genomFå sönda,g har söndag'sskolorna
en boll i nät som dock bortdöm- brottsförmåga och den farligaste
i Kinnarp och Slutarp gemensam
des för offside. I sjätte minuten i kvintettan var Flemming 'forsSlularp löll Ulvåker
familjeutflykt.
kom Slutarps andra mål vilket tensson, Ytterhalvorna Bengt

I

i
I
I

!

i

SLUTAEP B-BöN,STIG

5-1

Söndagens
'rubr.-,Iag blevuppgörelse mellan
en överlägsen se_
ger för Slutarps-reservenla. som

grundlade vinsten före

Dausen.

IIan hade greppet om speiet hela
matchen och det var fbrst i en

skedde på frispark strax utanför Georgsson och Itj Seidler skötte
straffområdet och blev ett skol- sig bra, men den sistnämnde drar
exemped-på hur en sådan skall ner sitt betyg genom fullkomligt
läggas. Det vat cf. Ilermansson onödiga eftersiängar och Protessom slog en tio-meterspassning' ter. vilket renderade honorn en
till Per-Uno Gustavsson, som med varning: denna gång. Bäst i backett hårt och välplaeemt skott trion var säkerligen Kjell Johans-

Widerslröm giorde entrö
Slutarpe nederlag i Ulvåker
,kom
inte helt ovåintat
och vi har

alltid ha.ft svårt eti hävda

ose

på [Jlvåker.s plan, eom inte tillhör de bättre i sorien. omtalar
SIF:s ordf. Irnn*rt Kårl6n, vilken var vlttne till uppgörelsen.
Redan efter 17 minuters spel

överlistade Westerberg från ett son. men hans bröder Bo och
håll som man inte räknåt med i Torgay korn inte långt efter.

period ay andra halvlek som
Börstig fick något att säga titl
om. Det gåistande taget lyökades hade Ulvåk€r tagit ledningen med
Inte med något samspel och sak_ 2-0 - en siffra som sedan stod
sig matchen ut. Vi var inte utan
nade
rr@us öJ!LEirl
system ri uppläggnlngarna.
upplag.gnlngarTla,,
-Ejlvan inrymde dock en del ung_ chanaer tiu mål och berövades bt.
domar med goda. tekniska färdi!_ a. en $olklar streff av domaren.
heter såsom vh. Harrysson, hi. Åke Hansson, Vedum, vilken var
Hoim och hy. Alatalo samt bröd_ , ett av de svagaste nummef vi sett
raparet Karlsson cf. reso. vi, I på bra ltinge och som ingendera
F.ör'svaret övertygade intd och ay, \Ben var nöjd mod. Svag på
,last var här centerbacken. I hem_ offside ver ha.n i högsta grad oätr
malaget spelades de mest fram- vår eenter Bengt Hermansson
stående rollerna av ch. Stenkvist, råk-ade illa. ut. många gånger,
.rlemmeragEt var nog i stort sett
vl:. _Gertsson, vh. F'.ilipsson samt
hi. fngvar Johansson oäh vv. Ahl- förtjänta av vinsten och fick i
qvist. tr'ör hemmalagets mål sva- andra halvlehen speta med tio
mån sedan målvakten kolliderat
r:ade cf, Sven-Olof Johansson och
med en av aina egna och därvid
Ingvar Johansson för två vardera ådrog
sig en hjärnskakning, Det
samt vi. Gustavsson.
blev e!. Ove Fryddn, som fick ingjordes
måt
av
hy.
. .Börstigs
te rnålvaktsposten efter att i försÅlatalo på frispark.
tq hålvleken svarat för föista, måGeson
let.
W-tz.
Vi saknade Kurt Karldn oå vars

|(inneveds JaklvårdsftireninU
håller möte på Kinnarps kaf6
torsclagen den 6 sept. kl. 19.30.

plats Lars Widerström gjorde inbopp. Han besatt, dock inte sam,
ma rörllghet, men hade fin blick
för situationerna. Våra bästa måin

bade vi annars i rnålvakten Lennart Rutman och vänsterbacken
Lennart Pettersson.

tr/q-bu_ Geson.

+

Sven >>tr'iskarn>> Johansson,
Kinnarpsförsvaret, Kinnarp korn
dock åter och i tionde minuten Skövde, dömde med sedva,nlig
kunde !'lemming Torstensson ef- pondus.
Geson
ter förarbete av Göte Andersson

Fotboll
å Kinnenoo, Kinnarp,
sönilagen den 2 sept. kl. 14.00

N. Västgötaserien
TBÄDETS IF
KINNARPS IF
Liirdagen den 1 sept. kl. 15.30
TRÄDET B-KINNARP B

II

Kinneueds ttirsamling
gxsnaKYRKosrÄMMA

I

I
I
i

i
i

i
I

^^

ili

l

I

irattes LCentralskolan, Kinnarp,
fredagen den 7 september 1962

kl. 19.30.
Ärenile: Ingivna anbud
redskapsskjul vid kyrkan.

Orilf.

på

$otn behöuel

8I|

iacka,

terylenebyxor, olle , kofta' jum-

per eller något annat

k1äder, res

ut till

i fritids'

AB Noriliska luilustrilagrot,
Kinnarp, det }önar sig.
Lörttag har vi öppet till kl. f6.

Kinnarpsspelar t'$nisad i derbyt
Trädetseger med 1-0.- Ström skYtt
Trädet behöll sin serieledning,
genom

att i

söndagens betydel-

sefulla mateh på Kinnemo besegra grannlåget Kinnarp med
matchens enda mål gjort av cf.
Lars-Äke Ström. KinnarP startade optimistiskt och skaffade
sig från börja'n a,v första halvlek ett litet spelövertag. Tr:irlet
kom dock ernellan med några
goda anfall, som var nära att
ge utrlelning. Vinstmålet kom
när enala,st några få sekunder

återstotl till halvtidsvilan. L*Ä.
Ströms skott letade sig via bå-

da stolparna

in i

Westerbergs

nätmaskor.

Kinnarp startade andra halvlek

starkt. men de verkligt godå kvitteringschanserna uteblev dock. I
24:e min. inträffade en mindre
trevlig händelse. Hemmalagets
dittills utmärkte centerhalv Itj
Seidler örfiiade en motståndare
och domaren Henry östling hade
inget annat val än att utvisa honom. Det är inte otroligt att denna fadäs hostade KinnarP en Poäng.

l\{ed tio man var hemmapoikarI na slaqna och matchen slutadc
I med edvisst övertag från Trädets

sida. Trädet överraskade i stort
I sett negativt och det vill till bättI re takter i fortsättningen, om seI rieledninsen skall kunna trehåIlas'
I I försvaisleden gjorde dock ch'
I

I

ott" Sätl en alltigenom god match.
Mer än godkänt får också vb'

Bengt Dahlqvist.
til,lsåne i unge vh. Bengt Georgs-

sonl

litmarkl var också ch. Itj

Seidler, men hans betyg dras ned
av den fullständigt onödiga utvisningen. Mest framträdande i ked-

ian'var hi. Bo Johansson. Det toräe dock ej råda något tvivel om
att centerhalvbacken år hans rätta plats. Domaren HenrY östling'

Vai'seraa, skötte sin uPPgift utmärkt.

'

Anders'

Frökind
Kommunalfullmäktige
samrnanträcler i Centralskolan,
Kinnarp, torsdagen den 13 seP'
tember 1962 kl. 19.00.
Ordf.

KIIINARPS
MISSIONSHUS
kl. 10 söntlagsskolai

Sönrtag

kl. 19-30 Evangeliskt

'möte.

>Var oeh en som åkallar Her-

rens namn. han skall varda
*lq-Oz.

frälst>.

|(inneueds kyrkokör
återupptar övningarna onsd.agen ien 12 september kl. 20.00
skolan, Kinnarp. Gamla och
nya medlemmar hälsas hjärt-

ligt

välkomna.

E$ö$sovördsnömnden bestrider beståimt

godsägare Brownlls uppgilter

till KB

Frökinds hålsovårdsnärnfld b€strlder bestämt ett påståentle hos liinsstyrelsen å.v godsägare
Ragna,r Browa,ll, Mönarps gårt!, att nämnden vid sttt ställnlngotagande i frå,gen rörande kommu'
avloppsförhållånden gett företräde åt kommunalpolittska synpuirkter frainför nent häI8o'

- ",*
vårdande

uPPgiftor.

hälsovårdsnårintlen I nu evgivst yttrando - då Browall
Detta påstående kan
- frarrrhåller
ej anglvit i vtlket avseende så ekulle ha skett, icke av nämnclen närtnare bemöta* än genom ett
bestämt bestridande.

Browalls uPpgtft, att nämndeus len och utvisade bl. a"

att detta'

ordförande förklarat som sin tlpp- vattendrag vore starkt förorenat,
fattfling, att djuren På MönårP samt att utsikterna att vattnet
blivit sjuka av annåt ån vättnet ennat än tidvis kunde bli tiänligt
är riktig. Ordförandens uppfatt- för vattning torde vara mYcket

ning grundådes På ett av dist'

Frökind
6/s

begränsade.

riktsveteiirrär J.-Ä. Hahn avgivet
Browalls Påstående att lrommu'
utlåtande. Enligt detta utlåtånde nen vid ånsökån tlll våttcninspekhar ifrågavarande sjukdom, som tionen uppgivit att djur ej komme
vore att jämföra med höggradig att våttnas nedströms avloppsutrachitis eiler osteomalaci, förorsa- släppet synes bero På misstag
kats av inindervärdigt foder.
från Browatls sida. Någon sådan
uppgtft har ej lämnats. Däremot
FortlöPande Provtagning uppgåvs i anmälan till inspelttioSedan 1957 ombesörjer hälso- nen korrekt, att va.ttning av krea- I
vårdsnämnden fortlöPande
eJ komme att ske i det här
- re- tur
gelmåsstgt två gånger'årllgen
nämnda i >ödegårdens to:r. I
ovaå
provtagning av vattnet i Nag- läggningsföretåp> ingående öpp- |
larpskanalen, i vilken det i >Öde- nå diket, vilket föreslogs som regårdens torrläggningsföretåg> irr- eipient för kommunens avloppsgående öppna diket utmynnar, vatten, och vilket dike c:a 1.000
vilket tjänstgör som recipient för m. nedströms utsläppet utmynnar'l
komm.unens avloPPFvatten. Ana- i den av Browall åsyftade kanalysresultaten rörande dessa vat- len, nämligen NaglarPskanalen.
Blöwåll Uppgiften i anmälan till vattenintenprov har icke
- som
nå- spektionen att vattning ej komgör gällande
undanhåIlits
har funnits me att ske grrrndades på en över- j
gon. Analysbevisen
tillgängliga för allmänheten hos enskommelse mellan kommunen I
hälsovårdsnämnden. Browall har och delägarna i torrläggningsföretagit del åv dem vid besök hos taget av innebörd att dessa mot
nämndens ordförande under som- penningersättning avstod från
maren 1961. fnget av dessa ana- vattning.
i
Iysbevis innehåller det av'Browall
Utöver de provtagningar, som
citerade utlåtandet om att uppen- sker för vattenvårdsförbundet,
bar hälsofara föreligger vid'vatt- ombesörjer hälsovårdsnämnden
nets användande som dricksvatten ytterligare provtagningår för utför djur. Citatet hänför sig i stäl- rönande av den inverkan kommulet till analysbevis rörande vatten nens avloppsutsläpp har på berörfrån Slutarpskanalen, vilken f. ö. da vattendrag. Nämnden har hos
ej beröres av kommunens avloPPs- kommunalnåmnden hemställt, att

Söndagsskolutflykt.
Kinnarps och Slutarps missionsförsamlingars söndagsskolor hade
i söndags en trevlig utflykt. På

förmiddagen samlades över ett
100-tal förväntansfulla resenärer
i olika åldrar vid respektive mis-

j

I

för att resa .till Fribaptisternas vackra ungciomsgård
sionshus

|

togs

torp, Folkabo, Madängsholm, Dartorp, Br:andstorp till Håbo. I ung-

|

domsgården Munkaskog åtnjöt
lesenärerna ett par timmars familjär samvaro med bl. å. kaffedrickning vid den öppna spisen.
Efter andaktsstund i ungdomsgår-

|
|

|
I

den3 samlingssal fortsattes färden

|

till Habo anrika kyrka, där resenärerna under sakku4nig ledning
fick höra berättas om kyrkans
många sevärdheter. Därefter gick

|

|

färden åter mot hembygden

I

denna

ville vidtaga åtgärder för

aniedning av det av Browall ö.r6prgång

omnämnda uppdraget från länsve-

till

nämnden, som anser att den inom
anstaltade nämndens ordförande tamen för
sina resurser efter bäsom provtagning i de vatten, vilka
fullgjort sina åliggantörmäga
ta
enligt vad som var honom bekant den önligt hälsovårdsförfattningdå användes för vattning av djuarna, att länsstyrelsen måtte Iämren på N.Iönarp. Sålunda togs två na Browallg
skrift utan vidare åtprov från brunn på Mönarp samt
gärd.
fem piov från SlutarPskanalen.
Samtliga strandägare delgavs avskrifter av analysbevisen. Djur på
Mönarp skulle vid denna tid ha
vattnats även i NaglarPskanalen.
Därom sal<nade nämndens ordförande kännedom. Elmellertid er-

Browall genom distriktsingen:
jörens försorg kopia av skrivelse

höU

den 1? maj 1961 från distriktslngenjören till hälsovårdsnämnden. avseende >bäcken vid Mönarp3 gård> d. v. s, NaglarPskana-

I
I

Slutarps söndagsskolas föreståndare Folke Pettersson.
Den närmaste tiden . kommer
söndagsskolan att samlas varje
söndag

i vanlig tid,

Junionrerksamheten för höstterminen har startat, och juniorerna

har de närmaste veckorna sina

t-

höggradig rening av j samlingar på fredasarna,

l<Slnmunens avloppsvatten.
terinären att undersöka dricksSlutligen hemställer hälsovårcls- ]
vattnet för djuren på MönarP för-

och

vid femtiden anlände resans deltagare tiU hemorten, nöjda med vad
resan bjudit på. Resans ledare var

1

I

i Habo. !'ärden förei bilar via Vartofta, Skörs-

lVlunkaskog

I

utsläpp.

- 62.

I

!

I

I
T

FAIK rnöter Kinnarp På OdenPlan
v{\t.

Nu klart

f.ör
Lasse-entrd

Tomten z-l*vann elliusmöte
Slutarp på Tångavallen
mot
'slutarp
hado på tlsdagskvälten inviterat Tomton till en eIIjusma,tch på fångava,llen, som giistorna uten a'tt i nämnvärd
grad övertyga va.nn med udatamåtet av tre. Det var några sna'bba
genombrott i matchens sista minuter av Leif Arvidsson, fint unstiidd av Nils Båi,cktlahl, som resultorado t måI. Dessförinnan hade
Slutarp genom Stig Perseon tegit lealuingen tre rninuter in på
andra halvleken.
olq-uZ.

Det var bra temPo På matchen funnit sig till rätta På stoPPeröch genom sin snabbhet
hela tiden och båda lagen gick platsen
gör
otrolig
nytta. Ytterhålvoren
\,.m

som
med iver in för att visa
rra,Ingvar Johansson och Mats
var bäst. Hemmalaget var inga- Andersson gjorde d€n bästa nYt-

Ls.rs Jacobson.

gör i tlog soriedebut i FAtrK-måiet vid dcn
viktiga div. V-uppgörelsen mot
LasPe Jacobson

finnärp på

OdenPlan. UPPSö-

relsen mellan de båda tagen
tiirjar kI. 16.30 och scrn dornare
ses Arrre Larsson,

Törebodn'

I FAlK-laget återkommer Bengt
L,iifgren. som kommer att agera

vänltenitter. Detta innebär att
s.-o. Hätlterg fått flytta över till
höserkanten. där han bildar ving
meä Roland' Karlsson. FAIK-center blir Rolf Nyström och inner
till vänster Rolf Markrud. Försva-

ret får samma uPPställning

undantag La;sse Jacob i målet match
som i iörra omgångens
mot Sandhem.

I

gäster"nas lag saknas

Itj

Seid-

ler. som blev utvisad i matchen

mot Trädet.

I

hans frånvaro har

]
I
I

i
I

i
i

lunda underlägset, men kedjesPe- tan i defensiven och vad beträffar
iet gick inte alltid så bra och som bröderaa Leif och Kurt F ilipsson,
vanligt hamnade Bengt Hermans' som för första gången biidade
son i motståndanlas offsidefällor. backpar tillsahmans, 5å klarade

med papsningarna och Stig Persson

år lite för bollkär. YtterspelÖt

Tomten är inte
sorn presenterades av Ingemar i gammalt
vadigt slag, men kedvar
båHjelm
Sture
Lunda-hl och
jan
gtimtaOe
till itlard *!ned det
bästa
Lågets
de På gott och ont.
passniilgsspel sorq ger re-efter
m&n var Hassg Andersson' som snabba Båda målen kom
s6.sultat.
dana manövrer och även om hi'

Arvidsson blev målskYttön vår det
öld-timem Nils Bäckdahl som ha'
Yrkeskurse
de en fot med i sammarhanget.
Den senare var en av de vitalaste
tr'rökinds yrkeskurskommitt6l i ketljan, men ]<om inte loss från

r

att under läsåret

planerar

an-

kurser:

|
I

Hasse Anderssons uppvaktning

när det drog ihoP sig framför målet. I kedjan märktes också hY.

häftigt intryck liksom vh. Ragnar

Bokföring, 90 timmar,

Lundgren,

Engelska, 90 timinar,

SI,I]TAR,P-SANDIIEM

ningen är eftermiddagens drabbning på Tångavallen, där hemmalaget möter Sandhem i en uppgörelse som säkelligen kommer att
bli av det mera spännande slaget.
I den alitmer hårdnande bottenstriden är varje poäng värdefull
och i dagens match har gästande

stig Persson
Matlagning, 70 tirnmar.
75 min. 1*1 t eit Wilhelmsson
86 mtn. I-2 Leif. Wilhelmsson
Kurserna anordnas under förKarl-Erik Hellström, Falköutsättning att erfoclerligt antal ping,
utövade domarskapet med
kursen,
varclera
deltagare för
sedvanlig såkerhet.

ordf. Bengt Kjellström, tel.
Kinnarp

197.

Yrkeskurskommitt6n.

poäng i denna match för att få
häng på de andra nodflyttnings-

Tångavallen, Slutarp,
tördagen den 8 sept. kl. 16.00

Sandhemselvan

Fotboll
Oilenplan

Fotboll

kandidaterna.

c eson

minst 8, anmäler sig. Närmare
upplysningar och anmälan til!

Sandhem det bästa utgångsläget

i

dag kI. 16.30

Div. V

N. Västgötaserien
KINNARP-FAIK
Söndag 10.30

tycks vara på uppåtgående, vilket

N. Västgötaserien

Falköpings reservserib

till alla klutar från lrörjan.
Doma,rskapet kommer att utövas av Curt Liedberg, Lidköping, vilken blåser till spel kl. 16.
Söndag kl. 10.30 möter hemmalagets reserver FBK B i en match
'ingående i Vartofta reservserie.

SANDTINMS IF'

KINNAEP B-FAIK B

j

riaras senaste resultat vittnar orn
och det gäller för Slutarp att sät-

ta

i

vanlig

tid på söndag. Juniorerna och UV-

kåren är inbjudna'att deltaga i
distriktets ungdomsdag i Sandhem med samlingar klockan 14 o.
16. På kvällen hålles evangeliskt
möte i Kinnarps missionshus, då

Algot llarlsson predikar.

Officiellt om Frökind.
Av den nu föreliggande årgång
L962 av Ärsbok för Sveriges kommuner, vilken årgång f. ö. är den
45:e i ordningen, framgår att Frökind landskommun vid årsskiftet
hade en areal som uppgick till
129,9 kvadratkilometer samt hyste 1.963 invånare. Äv arealen ut-

gjordes 52,7 kvadratkilometer av

åker. De skattepliktiga fastighe-

SI,UTARPS IF
Reservtragsserien

Söndagen den

I

sePt.

kl.

10'30

Falköpings BK-SIutarPs IF' B
SII'

till 4,9
milj. kr. för övriga fastigheter.
Skatteunderlaget i .kommunen

utgjorde skogsvärde) samt

(exklusive av staten tillskjutet be-

lopp) utgjorde enligt fjolårets
taxeringar 6,3 milj. kr., d. v. s.

3.118 kr. pr invånare. l'ör hela rikets landsbygd utgjorde motsvarande skatteunderlag pr capita
3.557 kr. Det bör särskilt poängteras att uppgifterna angående

skatteundeilaget

pr invånare

ba-

serar sig på invånarantalen vid

taxeringsårets början, alltså 1 ja-

nuari

1961.

Av i kommunen ingående för-

samling'ar hade Börstigs församItng ett skatteunderlag (exklusive
statens tillskott) på, 0,9 milj. kr.,
d, v" s. 2.337 kr. pr invånare. Motsvarande siffror var för Brismene

Målprotokoll:
48 åin. 1-0

med förutom två poäng till godo
på Slutarp även en mållskillnad
som är värd en poäng. Hemmaia-

get är faktiskt piskat att ta två

Kinnarps missionshus.
Söndagsskolan samlas

vill till snabbare Passning:ar de sin uppgrft bra. Näst efter terna inom kommunen hade ett
från de övriga i kedjan' om man Hasse Ändersson gJorde Arrre taxeringsvärde som enligt fjolrätt vill utnyttja Hermalrssons Kaflsson i målet den vedel'häfti- årets taxeringar uppgick till'14,5
snabbhet. Roland Moberg gjorde gaste insatsen med flerå fina. miljoner kronor för jordbruksfasen hygglig insats, men slarvar r'äddningar på sitt konto'
tigheterna (varav 2,1 miljoner kr.

Kurs i klädsömnad, 90 tim- | Svantesson. I målet debuterade
SlutarPs-målvakten östen
mar (varav en under vårtermi- förre
Karldn uten större klander men
nen i Kinnarp),
borde nog tagit målbollen. Trebröderna Tiverinån
baekslinjen
timmar,
60
Maskinskrivning,
och Arne Rehn gjorde ett veder-

Av stor betydeise för nedflytt-

sönclag

Kinneved kl. 1i.30 o'ch i Vårkumla kl. L5.30. AUa barn, som ej
gå i någon annan söndagsskola,
h:ilsas väIkomna.

i

Det

ordna nedanstående

ilq-az' --

Kyrkans sönilagsskolor
börja höstterminön nu på

församling 0,4 milj. kr. och 2.523

kr., för Kinneveds församling-3,9

milj. kr. och 3.670 kr., för Vårkumla församling 0,4 milj. kr. och
2.257 kr, samt för Luttra församling 0,6 milj. kr. och 2.983 kr.
(PRK)
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INDUSTRTLAGBET' Sossbackens
ilet lönar sig' Lördag har vi öppet till kl' 16'

till A/B NORDISI{A

"Xof*-fi""arp
5o eller 245.
tet.

Töolan i dilgsleytte
(individuell) vid älgbanan, Axtorp, Kinnarp, den 23 september.
Anmälningstid kl" 9-15. Stor prissarnling"
Välkomna!

Jäla-Kinneveds Ätgslip'tteklubb,

KII\INARPS
MISSIONSHUS
Söndag kl. 10 Sönilafsskola.

Frökind
$lri-bt'

Måndag kl. 19.30 Evangeliskt
[p-lislor Kinnsved möte, Bengt och Febe JohansCP-avdelningen i Kinneved Sar son från ÅsarP. Fredag kl" 19
vid kommunalfullmäktigevalet Juniormöto - önskesånger På
fram med följande tre listor:
grammofon. 6/q-tt.

i

F'rökinrls kornrnnnnlf ulhnäktige hade samrnanträile

Lantbrukare Alex Johanssson.
I{alsäng, Kinnarp, lantbrukare

I

enlighet med Stiftelsen Frö- 1 verkställa utredning ang. utök-

flerfamiljshus på vardera sex lä- | t,;*ggnadsplanen.
geheter, ett i Kinnarp och ett i | Ätt underteckna vissa skolavtal
Slutarp, för en beräknad produk- | ni€,d Falköping och Skövde utsågs
tionskostnad av 232.000 kr. var- | r'ektor Georg Ä. öhrnell.
dera.
I I enlighet med brandstyrelsens
1'jll ombud för kommunens fas- | för'slag beslutades godkänna'cenligf,eter vid förråttning för bil- | tral överenskommelse vad de'.
dnudet åv vägförening i Kinnarp I eällde sotning:staxan. Tillägget hörch Slutarp utsågs kommunalkas- | jes från 75 till 102 proc. med gilsören Hilding Våring. Det upp- | tighet från 1

Anbud inforclras härmed å le-

.Kinnarp,

.lantbrukare Karl-Arne Adamsson,
I ödegården, Slutarp, lantbrukarc
iArvid Andersson, Halsarp, KinnI arp, Iantbrukare Åke Gustavsson,
j Millomgården, Slutarp.

1963.

Stiftelsen Frökinds Hyresbostiidevs bokslut förelåg. I'astighets-

Syföreningsdaga,r

2) Kött- oeh charkuterivaror,
3) Potatis och rotfrukter.
4) Ägg.
5) Eklningsolja 1. Förbrukning

I

arp, lantbrukare Alex Johansson,

Kommunalexpedition, Kinnarp.
Halsäng, Kinnarp, åkeriägare Antagen leverantör är skyldig
John Fransson, Ängbo, Kinnarp, ställa sig de föreskrifter till efl&ntbrukare Torsten Gustavsson.
Prästgården, Kinnarp, lantbruka- terrättelse som Socialnämnden
re Sixten Lindberg, Axtorp, Kinn- kan komma att föreskriva,
arp, fru Dagny Silvander, Sörby,
Socialnämnilen.

son, Slutarp, lantbrultare Carl"

Arne Adamsson, öclegården, Slut-

erp, lantbrukare Åhe Gustavsson,
Millonrgården, Slutarp, lantbrukare Lars Bertilsson, Solbacka, Slutarp, fru Ulla Karlsson, Krogs-

torp, Slutarp, lantbrukare Helmer
Trygg, Liiiegården, $lutarp.

50.568:73 och utgående Dalansen slutade på kr. 523.412:86.

i Kinnevetl

Krnnarps, Slutarps och Vår-

l:J";,1,
r.rrds

:{":i*r.nT'li,",T

|(in n guuds p rä stg å rd
DQve, SIT'öRENINGAANA

fiii:,

prästgård på onsdag. På tors-

dagen inbjudes Börstigs,

Brismene ochT Kärråkra sfdreningar. Resesekr. Hildur Sä!1, inbjudas: Kinnarps, Slutarps

vid

samling-

Kinneveds Röala Kors-krets

och Vårkumla syföreningar
onsdag 19/9 kl. 15.00.
Börstigs, Döve, Brismene och
Känåkra syföreningar torsdag

20/9 kt. 14.30.
Valkollekten inbringade för
Resesekr. Hildur Säll, SkövKinneved, Luttra och Vårkumla
de, medverkar.

609:09 kronor.

Frökind
Bribrnehe .r..i..
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Kinneved
Luttra
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Ir

Fritidsornbud
i

Falköpirrg, Fiotry, Slutarp, Kinnarp samt Kättiilstorp, för
frirsäljning av ,bra böcker. Bra förtjänstmöjiigheter:, tävlingar
m.m. Svar till B. F. B. R. Svensson, Box 16, Falköping.
sökes

Frökind

.*

brukare Bertil Kjellånder, Mossagården, Siutarp, kaf6idkare }lilding Moberg, Gustavsberg, Slut.
arp, möbelsnickare Haps Änders"

kr.

Alla välkomna!

c:a 24.000 liter.
l*
Skriftliga, förseglade anbucl
Folkskollärare Rune Görapsson,
i Ä.larp, Kinnarp, lantbrukåre Ärne märkta >Frökindsgården> skall
Olsson, .A,larp, Kinnarp, fru Mar- senast den 1 okt. 1962 kl. 12.00
git Ändersson, östergården, Kinn- vara inkomna till Frökinds

Fabrikör Manne Rutman, Slutarp, lantbrukate Rune Fredriksson, Ledsgården, Slutarp, lant-

förvaltningen hade balanserat pfr

Frökind

1") Specerivaror.

Kinnarp, lantbrukare Göran Ändersson, Naglarp, Kinnarp, lantbrukare Sixten Johansson, Grantorpet. I{innalo.

juli 1962 och från

drogs åt byggnadsnämnden att | 102 till 118 proc. med giltighct
\
:
l från 1 januari 1963.

arna.

veranser til- Frökinds kommuns
ålderdomshem, Frökindsgårclen,

Kinnarp, under år

till

kinds hyresbostäders framställ- | ning av såväl verksamhetsområning beslutades låta uppföra två | dei för vatten och avlopp som

Skövde, medverkar

Fröhind

i torsdags,,

vägmyndigheterna i länet med en förnyad a.Ihrallig våi.dja att vidtaga åtgärder snarast för en förbättring av vägen Fa,tköping-länsgränsen mot Älvsborgs Wn. $ltl.
_qe.

Itl.a. beslöts att ingå

l
i

tavsson, Prästbolet,

Två nya hyresfastigheter

I

i
I

I

j

I

Skolmatsedeln
för Frökind 17-pp

sept.

,[åndag: mannagrynspudding
sylt, korvsmörgås.
iisdng: bruna bönor, stekt fläsk.
potatis.
:nsdag: stekt fisk, potatis.
apelsin.

rorsdag: spenatsoppa, ägg, osr,
smörgås.
rrredag:: pytt I panna, rödhetor.
Lördag: månadslov.

Fotboll

å Kinnerno, Kinnarp"
sönclagen de; 16/9 kI. 14.30,

llorra

Västgötaserien

SANDI{EhTS IF

KINNABPS IF

i

I

Kinnarp och Sandhem
delade på Poäng€tr,z-z

i Föneningslokalen, Slutarp

poängen av
sönilagens matob på' Kinnemo tog Elandhem ena
spel och
båttre
på
något
biiiil
finnarp efå en rqptoh Bom into

Vlil

tördagen den 22 septernber

Hem'
dal epet ooh g.$tchaasgr van någorlunilS jämnt förilelade'

kl'

20'00'

ma,rag*ld..ed|.bästottllfältenaattavgöratiltsiuförilel.
MUSIK:4KVALLS trio"
Sandhernsforwards
}(innål'P idedde med 1-0 efter irriterade när
och lite virrigt var det
tiuso $li;uters sPel ooh det var ansrep
6om höll stilen i förDen
iträna.
drev
scn
€leo*grson
hrt.- nst
Georgs$oB och
Beqgt
var
sveret
utett
lör
stog
fednoc äch
Dl
UPP ea ungfått
Kinnarp
har
här
Heed'
R'onny
6åitda nilYdrten;
I kedjan
som
lovar'mycket'
dom
minuter
Tio
fverå*rofc rkott' för 1-1 och får S'lemming Torstensson
och
klst
srä".irrt*
i ,,!r,,
betyget
bästa
Rune
Arvidsson
som
det va-r cf. Erik Karlrtedt
dasens lag. Göran Grahn kom inte
s$trlde tör dett,8 mal.
tos"s i vanlig grad och beträffande
&dra halvlchen va,r endast tre cdrta
E to"islon så har denne tYdKinnarP-åter'
dÅ
rinu[r Samm"t
SlutsrD råkarle ut för ett stort rätta !ågot av viirde, I L.ennr'rt
tappat €tinget.
ligen
Flem'
cf'
var
och
4et
voktailes målst
toäLd"iäse"
i söndagens nratch ruot Il,utlrans frånvaro
neilerh.d
Sandhem hade en av de silra
som hatle eo
l(arlsson,
Arne
av
ääs t""ät""ssm som PåPassligt bättre
halrfå
veta
för
att
och
Töreboda
spelare i målvakten RonnY
oc\ snaPPade^uPp 9o
får
ta nå sig
och
dag
iä?rasune-ttf
olycklig
FT-sport
har
detta
till
*P"sÄni ng f rårr vt' Heed oöh centrallinjen i övrigt snrnden ssmtal med bil,riiilande skuklen för do flesta av må[en'
äräv"rta
-6uo'rä
fraft
ett
Kari'.
Erik
ll,une
och
ocn den r*rrraade g!!vak; med bröderna
vitken Försveret i övrigt klarade sig unvar derr liagleder€n Lennart Karl6n,
;"åt äitdne hdt ur spel' r 28 mi' riååt to* ch. resP. cf.D€ssuto$1
min dan meil ett hYggligt betYg. Ked>Eniigt
följande:
omta,la,r
bl.alaget'
i
qti.am.- statkaste delen
;;;-ttd" rö Saadbcrns
lii€ jan hade svårt att få ordning 1rå
Töreboda's€gern
blev
mening
vi'
och
ninssmål och lterigen var det' ct' mårktes hh, Olle Larsson
nog sitt spel. För öwigt kaa man säga
hade
rättl'isast
och
stor
för
i
il#riiPnt rn kunde noteras för Äke Ahlqvlrt.
ett resultat På 2-l varit. Vi fick om metchea att den oPelaelos
.På
irå.lslrottsl"
Karl-Ertk Nilssotl Skövde, dönt' Insemat Luntlahl iust€rad re'l3n Fimmersta enår Töreshov lnts
försva- de med setlvanlig Pondus'
av det senaste reg:net
I hemmalaget var baltre
etåt fem mlnuters sPel och I forl' grund
sig likt och *1fl
kunde denuo inte ut- vär i spelrtugligt skick.> Geson
!.t ili; tikti"Ctroå""son
eättnlngen
Geson
verkade
t ;; Ei"i[

Slutarpnederlag med
hela T-l i Töreboda

Härmed kungöres

att val

av

tjugo kyrkofullmäktige i Kinne'
vecls församling för fyraårsPerioclen 1963-1966 kommer att
äga mm söndagen den 21 okto'

son, Göran, Lantbrukare, Naglarp, I f.titinA" skolstyrelse har hållit ll tet inteUdes av Älgot Karlsson
Klnnarp. Ändersson, Herbert, I
Bordtennisklubben ll Oarefter fick de närvarande-lyss""**uttt*aae.
Lantbrukare, Älarp, Kii.narp. An- l;;;;,
*;;;;;, ii"x ttirränst till-llna titt tal och flera-vaekra tluettdersson, Linnar, Fastighetsägare, lstånd att anve.,aa skolans g'm-llsångeravherrochfru-Johansson.
det fiirulom s_(t_l:
Elmsäter, Kinnarp. Anderssctt. I
för övning. Skolstyrel- ll pa söndag blirgudstjänster.-Vid
två
Sven, Lantbrukåre, Lofsgård:n, I """tif..rf
dagsskola
att
emot
erinra
sen hade intet att
ll
Kinnårp. Äx, Lars, Lantbruk-are. lio.sox göres med tandborstningllformidaaSsgudstjänsten. *:dl::'
tralsäng, Kinnarp. clauson, va!- l;ä;1;;;"r."i*"
ti1 motverka"lltu" fem ungdomar- från y*T'

ber 1962.
Valförrät,tningen pågåq under tiden 10.00-12.00, 17.0019.00. Vallokal: Centralskolan,
Kinnarp.

Väljare erinras om bestäm'
i 35 $ k'ommunala val'
lagen, vari stadgas rätt för väIjare att i vissa fall utöva röst'
rätt inorn riket å postanstalt,
bäck med sång, och Yid kvälls- samt utom riket å svensk be'
ll mOtet pr'ödfkar pa$tor Olle'O-arls- skickning eller svenskt konsu-

borg, Fru, llaga. Slularp. G t;- | ay karies.
tavsscn, Sigvard, Måle-iarbetl.e, l'.'O"t n"ri"tades att under novemHaspledal, Kinnarp. Gustavssor, lber anordna en s.k. föräIdradag i ll son från'Leköryd.
Torsten, Lantbrukare, Prästbolct, I Kirrrr"rp" skola. Ordf. och rektor
Kinna?p. Johansson, Britta, !'i'u I ti"X i uppdrag att ordna den.
Grantorpet, Kinnarp. .Iohansron, If,iUsg fesiutaaes ått hos fullmäk- |
Siguril, Lantbrukare, Si:,!:g-.ii- , ltige regara riuäggsanslag på den
den, Kinnarp, Johansson, Walfrid. I I Oå""f.i"tunde kostnaden för as- |
Skolvaktmåst.. Berghamt'a,.Kinn- | Itrtte"ing"tr av skolgårtlen.
lf.oeo, underhåll av fastig-heter
arp. Karl6n, L€nnart, Sniekeri- I | -fti" s't<otstvretsens behov under I ?.000, branste, lyse, renhållning
I

ar-roes uppgiordes fötjande stat: 22.000, skolav8ifter jill ^anfra
Tyra, Fru, Grenslund, S!rrta.1p. |I |I ra*irri.trå6ånskostnaAer 7.175 |f kommuner 20.000, inventarier,
Nilsson, olof, Köpman, ströms- | | 1o"., ta"urtöner 216 2b?, vikarier I skolexpedition m. rn. a.400
Utgif'
holm, Slutarp. Sandin,,,Gört", l le.oä0, kompensationsavg. 3.000, lsäkringsavgifter 1.800 kr."11^fq:'
Köpman, Lärarbostaden, Kinnarp. I I semestervif<. gnO, fria läroböcker I terna slutar på 457.309 kr.
Svcnsson, cunnar, Lantbrukare, I l;;öö. 6;ruknings- och undervis- | So* inkomster upptages sta.tsLedsgården, Kinneved, Falköpjng
I iningsmateriet f+.öOO, filmförening, iliArag på årslönebeloppet 211.54?
Thor, Tyra, Vårdbiträde, Nydala, | | fifA]f""a. licenser 1.000, skolköks- | tr., hyror 8.112, statsbidrag till

melsen

1at.

Kuvert för

valsedelsförsän-

tlelser för äkta makar tillhantlahålles å kommunalexPeditionen, Kinnarp

Till väljare översänt röstkort

r.rherare. Älfhe'rr. Sluta.p. Lei{!er,

Kinnarp. Trygg, Helmer, La,ntbrrykare, Lillegården, Kinneved, F€lköping. Våring, Hilding, Kommtrnalkassör, Hassla, Kinnarp. A"-

6.000, skoiskjut- | skolskjutsar 41.888, skolmåltider
I I och stöjdmateriel.skotresor
850 kr. | 6.SOO, Uittiotek 1.000 och kompen'
I I sar SZåOO och
ett an- lsationsavgifter 3.000 samt ett
begäres
fO"
skolbiblioteket
| I
på e.r{.}1afa.m_|
| slag på 3.2b0 och tiu skolpedago- ltyggnadsbidråg
rlcrsson, Karin. Fröken, Sugl:- I l*i*i" *"oraningar 8.860. Si<olmål- lmanlagda inkomster 277.574 Rt.
torp. Kinnarp. Ählqvist, Sten, Må- | liia".nu beräknas kostå 61.000. i Av skattemedel från kommunen
larmästare, Källedal, Slutarp. I I lf.oi"uf.t-ästare 1g.812, stä,ders- [tregäres hos fullmäktige 1?9.?35
Nilsson, Bengt, Lantbrukare, Kot- | kor g.BBö, tillfällig personal m. m. Ikr.
-<
årp, Slutarp. Pettersson, tr{argot,|

Fru. Hallagården, SlutarP. Wilhelmsson, Märta,
den' srutar''

--

l'ru,

Ledsgår-

'

|

u4q-bo. l,

Valnämndens orclförancle.

Ff]TBOLL
Fa,lköpings reservserio

2-4
2-2
Liared-Äsarp 11-0
Kinnarp*Mutlsjö 0-1
F'ÄIK
13 10 3 0 54-20 23
13 7243I-20 16
Trädet
Mullsiö 13 7212&-23 15
74 63528-31 15
Rapid
13 62540*26 14
Liared
Sandhem 13 4\823-3'l I
11 33523-44 I
Äsarp
Blidsberg-Trädet
Rapid-3'alköping

Blidsberg

Klar Slutarp-vinst mot
Våmb gef nytt kontrakt
Efter föga övertygantle spel tog Slutarp båda poängen
i den ytterst viktiga jumtro-finalen mot Våmb, som

41-1-seger

gick av stapeln
på lörtlagseftermitldagen

Skövdo reser:vserlo

I

pausen hade Slutarp ledning- Reis utjämna

3-1,

Vartofta reseryserie

Grolanda*Ekedalen 2-B

till 1-1 när

kvällens dans

33 mi-

t

Fröktnd

skott från cf. Ifermansson ur händerna och minuten efter överlistades 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..Karl6n 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-

Börstig-Falköpings BK 1-?
zf/q'52 "
11 10 1 0 64-15 21
X'Iqby
13 72433-34 16 syförenrngsdagar
Slutarp
11 71328*12 t5 I Kinrieveds prästgård ha unI.BK
Folkabo 11 52429-15L2 der två dagar i den gångna vec- |
I

]

|
|

I

I

i

SLUTARP.

IIKVALi-S TRIO spelar.

+ö+++++++

ie ett inte alltför märkvärdigt

ta kombinationer kunde inte spåras från någondera hållen. Ett par
indirekta. frisparkar inom Slutarps målområde för fällningar av
gästernas framfusige cf. Tommy
Johansson kunde givit utdelning
med bättre diSpositioner. En straff
Ekedalen 12 51623--31 l1 kan varlt samlade samtliga sy. blev
också men denna bränBörstig t2 32717*18 8 föreningar från dels det gamla des. det
Hemmalagets försvår kan
Vartofta 11 13777-42 5 Kinnöveds pastorat, dels det tbr- utan att
hårt pressat
Grolanda 11 209!7-42 4 na Börstigs pastorat. Fru Andrea inte ges. vara direkt
något högre betyg och
Lindskog redogJorde därvid för osäkerheten var stor på de flesta
det nybildade Skara. stifts kyrk. håll. Lennart Rutman i målet
liga kvinnoförbunds uppgtfter. gjorde på vad honom ankom och
Enskllda medlemmar antecknada i trebacks-linjen överraskade Leif
Frökind
sig som ledamöter av förbundet, Filipsson med agressiva ingripan-bz"
den liksom Lennart Pettersson på
Tlll Svenska kyrkohjälpens ka- andra
kanten, dock inte med samtastroffond för hjälpen tili lra.n ma framgång.
Hasse Andersson
Skolmatsedeln
anslogs från Kinnarps syförening
spelade inte samma dominerande
500 kr. och från Slutarps syfrirroII som tidigare och vad beträf24-29 sept.
€ning
en lika stor summa. (Vår- far Mats Andersson och Per-IJno
pannkakor,
Månd.:
äppelmos.
Gustavsson. så saknade man i
Tisd.: köttgrotta, potatis, råkost. kumla syföreningen har tidigare hög
'grad framspelningarna tiII
anslagit 150 kr. till samma änOasd.: fliisk- och grynkcirv, potakedjan. Målskyttarna Kurt KardamåI,
och
kyrkobröderna
insamtismos, senap, gurka.
l6n och Bengt Hermansson får
Torsd.: grönsakssoppa, ostsmör- lade vid sitt årsmöte kr. 106:50.) ges bästa betyget i kedjan och
Kyrkoherde llennlng Anders:"1 den förstnämnde kunde genom sin
gås, apelsin.
son välkomnade syföreningarnas tyngd i närkamperna skapa flera
F red.: fiskfärskotletter, potatis,
medlemmar med en hälsning ur
fina. tiilfällen. Av ytterparet nopersiljesås.
den llellga skrift, och komminis- I' terade RoIf Karl6n betydligt bättLörd.: fruktkräm, smörgås med
ter Per Olof Lindholm avslutade re framgångar på sin kant än vad
leverpastej.
Sture Hjelm kunde åstadkomma.
Börstigsdagen.
Vad beträffar femte mannen i
kedjan Roland Moberg så bjöd
denne till, men var för lätt i närnnnnAr ÄvDN r
!11
kamperna. Vb. Erik Gustavsson,
'-. öVR,IGT
hh. Sigvard Hellberg, vi. Helge
TÅNGAVALLEN, SLUT.ARP I. Serieledande Trädet är. på sön- Rems6n och cf. Stig Thool var de
dag invecklat i en uppgöreise som
mest framträdande namnen i eäsii utan vidare kan rubricelas sorn ternas
lördag den 22 kL 15.30
elva,
höstens toppmatch. F rämste utDomarskapet sköttes av Len' m&naren om serisegern, Törebocla
. Norra Västgötaeerien
IK gästar Vattensås kl. 19.90. nart Fettersson, Tidaholm.
Geson
VÅ]IIB IT'-SLUTANPS IF' , Hemmalaget ställer förmodligen
upp med samma elva som i föira
omg'ången.
I dag blir det något av en ödes- $ångargrupp från lllalmback
besöker Kinnarp. LLIC-0r.
match på Tångavallen då Slutarp
KINNARPS
tar emot Våmb kL 15.80 för vikr.ir
Veckohelgens sammankomster
poängen. f eftermiddag börjar med söndagsskola i vanlig
MISSIONSHUS
:!ld-om
blir det också fotbollsspel på Sjö-- tid på söndag förmiddag. Kl. 11.05
vallen i Sandhem, clå hemmalaÅet blir det gudstjänst med predikan
Söndag kl. 10 Söndagsskola;
av Ulvåker. Match-en
kl. 11.05 Guilstjänst. Malm- får besök
Algot Karlsson och sång' av
d"! välspelande Ulvåkerlaget av
bäcksgruppen och Algot Karls- 1t1gq
en grupp ungdomar från Malmbörjar kl. 16.80.
bäck. Vid kvälLsmötet talar pastor
son; 19.30 Pastor Olle Carlsson ,Olle Carlsson från Lekeryd. tr'ör
m. fl.
Välkomna!
sången svarar lokala krafter. [n.
""h-OZsamlingar för missionsverksamheten sker vid samtliga tillfällen.
Vartofta-Slutarp 1-5

ihog

en siffra som var i nuter gått av matchen. Hålvteöverkairt med tanke på vad'som kens tre,61sta;. tmimrten, bley Jrplahände'på ririttfäItet. X'örsta målet strofala för Våmb, där målvaktsblev hemmalagets och detta kom res. I. Pettersson i 42 min. släppr

2-1
redan efter 7 minuters spel då
Borgunda-Skultorp 3-1
Bengt
l{ermansson skickades
N. Fågeiås-Valtorp 4--0
fram i skottläge på en frispark
Tonrten 74 82441-32 18 av Lennart Petersson. Målskytten
Ulvåker 14 73438-32 17 var sedan inblandad i flera av13 80529-2076 blåsningar för offiside genom
Valtorp
13 62534-39\4 Våmb-lagets offensiva spel och de
I'ågelås
13 53534-33 13
Skövde
Stenstorp 13 52629*33 12 senare kunde genom vy. Ronald
13 43642-4271
Våmb
Borgunda 14 5t825-BT LI
Skultorp 13 32834-47 8
Tomten-IFK Skövde 2-2

Y,or,tr

med Tång.avallen som
spelplats. Därmeil torde väl hemmalaget vara klart för fortsatt
spel i div. V,, även om oväntade komplikationer kan ti[stöta i
fortsättningen.
?s/tl-bL.
en med

Stenstorp-Ulvåker

*********

Fastighet
belågen 1 mil söder om Falköping inneh. 200 kvm. golvyta
clärav en lokal om 100 kvm.
, Lämpltg för lättare industri,
pGstortler eller lagerlokal.

I

warro"r" upplypningar

tel. Kinnarp

per

119.

uxlq-ez.

Kinnarp klarade
Fågelås med 2-0
Kinna,rp fick en fin start då
la,get på söndagen gästade N.

fint och Iaget kundo välförtjänt gå till
pausvila metl 2-0, vilket även
blev slutresultatet, trots att
hemma.traget faktiskt hatlo det
Fågelås. Spelet ftöt

fest av spelet untler rlen andra
halvleken.

Lagen hade således var sirl halv-

lek, men Fågelås kunde inte ut-

nyttja sina chanser. Bäst i Kinnårp var vänsterbäck Bengt

Georgsson och vänsterinner Göte
Andersson. I hemmalaget var målvakten och vänsterinnern de bästa.
Kinnarp tog ledningen efter 33
min. spel. Målskytt var högerinner
Bo Ivarsson. 2-0 noterades i 44

min. Det var viinsterback Kjell

Johansson som perfekt Placerade
en stråffspark i nät.
Rune Albiner, Tibro, dömde bra.

I

i

Fotboll

I

Fotboll

Tångavallen' SlutarP
kväll kl. 19.15. El-ljusmatch

IFK TIDAIIOLIISLUTABPS IF
SIF.

IFK Tidaholm vann moti
Slutarp i jämn match

BORDTENNIS

ttW.

KlnnarPs Bortltennisklublr

inledde

i tor$ags

bordtennis-

med'en vänskaPsmatch

"åt**""
mot
Värdanstalten, Gudhem' Kinn-

ligprisningarna i Matt' 5 och
framhöIl hur de är en Jesu lYck'

arp kunde efter jämna 6sh -rPänna-nde matcher hemföra seger r
både A- och B'lagsuPPgöt"eisen'
Gutlhem

A-KinnarP A 3-?

önskan till sina lärjungar.
Vitt kvällsmötet Predikade Pastor Olle Carlsson från LekerYd
om Kristi andra tillkommelse.

I

Karlsson*Johansson 9-21, 18 i
*21: Strindegård-Martinsson 13' Denna vecka hålles sPeciella
27*!4; Sandgren- möten för Pojkar och flickor med
-27 27-t3.
78-27, 75-27i Sttinde- början i KinnarPs missionshus På
Ivaråson

*a"a-rorrantsoå 2t*t6, 22-2oi torsdag. Mötena avslutas med g:ekarlsson-Ivarsson 18-21' 10-- mensam söndagsskola och familii; Stt ogrett-Martinason 1.9*21, jegutlstjänst i Slutarps missionsI 1å ii:'bilil.r' äå.iläå"
10-21' hus på söndag förmiddag. På löri

jiå'*'i

blir det ungdomsträff i Kinn-Strindegård/Johansson
rs:zr; s-trindegård-rvarsson 24 dag
arP'
sandgren2l-77;
zt-rc,
l-za.
zilq-bL.
'Johansson 71-27, 21-19. 16-21;
jegutlstiänst
FamiI
Karlsson-Martinsson 6-21, 3-

I

tisdagskväIlens el-ljusmatch på Tångavallen segrade gästanTidaholms-Kamraterna m'ed 3-1 efter att ha svarat för samttiga målti matchen. MåIet som gav Slutarp 1-1' efter första
'halvlekens spel gjordes i egen bur av hh. Rehn på en bakåtpass'
ning till målvakten.
ziq-oz.
gästernas kedja kunde
gjorde
mycket
en
Hemmalaget
, och
-hrlsera
bra match Äot äåt i en serie hög- | ganska ogenerat ibland' Målvakig:^:
gjo.rde
matchu".
Rutman
ten
ie spelande tidaholms-laget och I
detta gäller främst förstå perio- | nom flera fina räddningar oeh fär
åen, aä man kunde håIla jämna lja*t. hb. Leif l'ilipsson och-Per-

I

de

rtug *åa sina motståndare. Efter I llno Gustavsson det bästa betyp*riten tappade man dock tempot lget. Mats.andersson slet oekså på
sätt.men hage. dålq
#€-lÄedvanligt
'adress på passningarna. I kedjan

i Strrtarps ivar Kurt Karldn den främste med
på sitt
-iä| fina uppdragningar
-konto'
Den under många ar atärtrorl- j |r:n grsatles i 11;{1a e,u*odd", 1Y
mande aktuerl a månd a gsiråi i; ;I :11?ååT r#ä #t i:i:'ltrft Jr".t
llåndagskvällsserien

missionshus.

Zqtq

På söndag, den helige Mikaels rien inledes på måndag kväIl rnerl

2L.

I

;il;;;;;

rräae

svart aft

]

]

rräirga

dag, hålles famitjegudstjänst i det första mötet. Då talar pastor I *"ä i tempot. Roland Moberg
Gutlhem B-Kinnarp B 3-?
och Vårkumla kYrkor Josef Olsson, Falköping, ocn såil- J klncle också bokas för en bra inKinneveds
Hall6n*Georgsson 21-13, 21- kl. 10 resP. kl. 14, med inskriv- gare från fmmanuelskyrkån sjun* sa.ts men håller bollen lite för
i
2L;7
28-21,
1?; Garbo-Persson
årets konfirmander' I ger. Måndagen den 8 okt. gör's I iänre.
13i Ohlsson*Thor 10*21, 15-21; ning av
en uppehåll; men sedan håttes riöte | - 1iaa19tm5-laget hade -en snabb
Garbo-Georgsson 21-10, 21-10; Kinneveds kYrka medverka,r
och
den 14 okt., 11å pastor ar"" xätfu- lteaia aar-rry' slic Dahlgr-en
Hall6n-Thor 72-2L, 17-21; Ols- barnkör med sång.
F,arköping,
son,
tarar.
sqn-Persson 1.5-27, 17-2L DubiT;3tläiå,*flr:
i
den 22 okt. medverkar Frälsnings- i"if.--ana""*sån och ch. Sture
net: Halt6n/Georgsson-Garbo/l
arm6n, Falköping, och den 29 okl:, Thur6n.
Thor 14-a1, 76-2l; Garbo-Thor
20-22. l9-2U Ohlsson-Georgs'
tatrar kyrkoherde Eclvayclsson, F.örsta må]et kom 1.30 minuten
son 16-21. ?-21; Hall6n-PersFrökind
safl 24*22, 18*21, 9-2lu
::Xu";"'äJi:-få':'öfiffiä:1
i

I

I

*.{-ö; ;:,*;:"tl*:

i

|

. elq-tz.

Konemunbloek

nr 12

Stenstorp.

överläggningarna angåen-

de blockbildningen har representanterna för kommunerna Frökind, Gudhem, Vartofta och ViIske uttalat sig för samarbete inom

till administrativa gränser. Av

det publicerade materialet framgår att tätorten KinnarP, som lig-

ett Falköpingsblock.
Gunnar Johansson, Frröklnd:
Vi har misstänkt att det
skulle -bli så här. Detta förslag är

komrhe ett tillhörå oss. Gränsen
borde helt enkelt rätas där. f öv"
rigt anser jag det naturllgt att vl

MISSIONSHUS
Söndag kl. 10.00 FAMILJE-

Falköpingsblocket.

GUDSTJÄNST. Söndagsskolsekr. AJgot Karlsson, Yngve Jo-

Kinneveds CUF-avd, (SLtl)

hansson, barnen oeh gitårrgnrp

pen från Åsarp metlverkar.

anordnar månadsmöte i NTOlokalen, Kinnarp i morgon fre-

Måndag

tliga medlemmar välkomna'

lerup och sånga.re från Imma'
nueiskyrkan, Falköping.
VÄLKOMNA | ?.dvq'gl'

Kommittora,ile.-

för fakturaskrivning

om&

i

anställes

I
i:1.

rel

i

0ubbelskriuhord

I

I

AB Kinnarps Kontorsmöbler.
77

Kinnarp.

kl. 19.30 Aktuell

måntlagskväIl med pastor Josef
Olsson, solosångåren Sven Ah-

a! kl. 20.00.

Kontorist

fauritjeguilsfjånst

sena,re blev det

1-1

på det oven

sik.
24? invånaro

i

tätorten -$lutarp,

f

,

li

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

Frökind

Statistiska centralbyrån har på
basis av uppgifter som insamlades i samband med 1960 års folk-

zalQ-bz,

räkning räknat ut invånarantalen

i landets tåtorter, varvicl dessa avgränsats rent geoSgrafiskt, efter
den faktiska bebyg:gelsens omgifta kvinnor, 3 förut gifta män fattning ocir alitså utan hänsYn
och 13 förut gifta kvinnor, (PRK) tiil adrninistrativa grä.nser.
Av det puhlicerade materialel
framgår att tätorten SIutarP, sonr
STUTANPS
ligger i Frökinds kommun, vid.

så sätt, att t.ex. Smula och Äsalp

till

i Frökinds

kommun, vid folkräkningstillfället hyste 134 invånare åv manligt och 158 invånare
av kvinnligt kön, eller inalles 292
invånare. Av dessa var 59 ogifta
män eller pojkar, 73 ogifta kvinnor el]er flickor, 72 gifta män, 72
ger

väl närmast att likna vid en mall,
oeh det lär väl i framtiden bli möJligt att justera både block- oeh
länsgräns. För min del anser Jag
att det borde ske en gränsjustering gentemot Älvsborgs län på

hör

Gernensam

relaterade siälvmålet'
för Kinna,rp-Slutarp
pä andra halv292 invånare i tätorten Kinna^rp,
Mötena för pojkar och {liclio,'. Åtta minuter in
Statistiska centralbyrån har på vitka håItits växetvis ;"^:":'""" leken kom så t:-2 på e-tt -fini
basis av uppgifter som insamla- och Kinnarps mrssionsh'X'Til::
des i samband med 1960 års folk- pastorerna Yngve Johanssons och ;iS'uåJ Ji:"??tlfr#å#Lffi
gång var det hi. Adamsson, som
räkning räknar ut invånarantalen Algot Karlssons ledning, avslutas i avslutade på rätt sätt.
i
dessa
varvid
i landets tätorter,
med en gemensam familjegu<is- ] Ctrarleg Johansson, Falköpini,
avgränsats rent geögrafiskt, efter tjänst i Siutarps missionsirus pir. får ett'gott betyg för sin {omar'
I
den faktiska bebyggelsens om- söndag kl. 10. Härvicl metlverkar insats'
e e s o n.
fattning och alltså utan hänsYn en tonårsgrupp med så,ng och mu- I

omfattanrle FalköPings stad
samt kommunerna Frökintl'
Gudhern, Vartofta, Vilske och

Vid

FtohY

folkräkningstillfället hyste 143 invånave av manligt och 104 invårlare av kvinnligt kön, eller inalIes 247 invånare. Äv clessa var 76
ogifta män eller pojkar, 31 ogiftå
k-.innor cller flickor, 82 gifta
män, 63 gifta kvinnor, 5 förut gif*
ta män och 10 förut gifta kvinnor.

Jäla-Kinneved äIgskYttebana,
Ind. täv1an på älgbanan Axtorp'
Kinneved samlade ett stort antal

skyttar. Prislistan fick föliande
utseende:

1)

Gu4de Johansson, Kinnarp'

49 poäng; 2) Harry Gör'ansson'
Kinnarp, 45; 3) Ingemar Svens.
son. Jäla, 44; 4) Bengt Pettersson'

5) Sören HarrYsson, Brismene, 43; 6) Gösta
Svensson, Kinnarp, 41; 7) Aimo
i Gustavsson, KinnarP, 41i 8)
Fålköping, 44;

iBengt Saiomonsson, Brismene'
fS; el Helge Classon, Bjurum 38.
I
Skolmatsedeln

En person frän X,åttilsto.:p ouu llmar,Aug, Fattigå ridciare, äppti*
en Slutarpsbo hade med bll resp. I i *o=,'

moped kolliderat i korsningtn' iT'i*Org, Varm korv,
Danska vttgen*Linndgatan. Bi: | | senäp. qurlra.

potatisrnt:rs,

listen fick böta 20x10 för- att eJ I i on.auå, i<itt- octr grönsakssopp;'t,
o"h
..o iakttagit
ha
,-""""^."9:..._ _"-.
rq^lecåru vänsterregeln
ostsmörgås, apelsrn,
apelsin.
It II ostsnorgås,
mopedtsten till 20x8, då- denne
I i tor.aag: i<ålpudding, potatis,
begivit sig ut pä den livligare II I rin*Å
rirs"rf
trafikerade gatan utan. ått till- i j nreOäg:' Kokt fisk, potatis.
räckltgt skärpt uppmärksamhe- | i f,Oraa!: Katvsylta, sr.ckt poin,-is,

ten.

7'+/4-6L.

_- L.-,oä[.t""
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Korn mun al full mäk ti gevalet

Yiwffir

i Frökind nu sluträknat
.Den slutliga sammanriiknineen av de vid kommunaUullmäk'

tigevalet i Fr,ökinds kommuns valkrets avgivna rösterna gav
tili resuliat, att centerpartie! erhöll 14 6endat, högern 7, Socie,l{.g1pphr. s och dp,tkpartiet 4 mandat. lteå+sen. innebär att
itOgäit-r' - tt"tor' ar' 3 $elrdat, m': il,n socla ]delg*ff {:Ig*.:-Tgqg

I.{YBYGGNADER och

rI

REPÄRATIONER

Poströs'
Sammanlagt hade vid vale.t av' följande antal röster
givits 1.166 röster mot 1.20+ vid terna ej medl'äknäde: Brismene: cp 45 (57 år 1958),
1958 års verl. Centern erhöll 553
riister (579 år 1958), högern 278 l''ö 35 (42), soc. dem. 5 (5), fF

TILL IIUMANA PTiISER.
JUST NU BYGGER

(3Sg), socialdemokraterna 774 16 (11).
(156) och folkPartiet 14,8 (74).
Börslig: cp 119 (1ts4), hö 51
Iloströsternas antal uppgick tiil (73), soc. dem. 9 (6), fP 32 (24).
Kinneved: cp 241 (220), hö 142
14. varav centern fick 4, högern
4, socialdemokraterna 5 och folk- (200), soc. dem. 142 (130), fP
partiet 1 röst' llretton valsedlar 97 (39).
Luttra: cp 80 (94), hö 27 (271'
kasserades av olika skä].
.I de olika valdistrikten avgåvs soc. dem. 12 (5), fp 2 (-)'
Vårkumla: cp 64 (72), hö 31
(39), soc. dem. 1 (6), fP
-.
Centerpartiet gick fråm med

Frökind

ttrlco-oz'

B0 röstade På

kyrkof ullmäktiee
f

Kinneveds församling förråti söndågs kyrkofullmäkti-

tades

geval för första gången. 80 av
?0? röstberättigade

i

församling-

en deltog i valet, och samtliga

röster tillföll den

upprättade

samlingslistan >Kyrkans vän'
ner>>. Antalet ledamöter i 'kyr"
kofullmäktige blir 20.

Frökind

u:ko -62-

Verksamheten

I

Fyra elever från Mullsjö l'olk-

högskola avlade vittnesbörd vid
sönda,gskvållens möte i Kinnarps
missionshus. Dessutom sjöng två

av dem flera vackra sånger till
cittra och gitarr' Mötesledare va?.
Älgot Karlsson, som ta'lade i anslutning tiU ordet hos Profeten
Malaki: >I skolen åter få se, vilken skillnad det är mellan den
rättfärdige och den ogudaktige>.

fienna vecita blir det möte varje
kväli med sång, vittnesbörd och
predikan, Tisdag kväll sjunger
Britt-Mafle Karlsson från Slut'
med en gruPP
jundorer, Vid wwdagens och torstlagens höten medve,fkar Ing'
Britt Ekblom.

liK-försåljntng i KinnarP
Kinnevcds Röda korskrets anI ordnar på onådag kväI! en förI säljning i folltskolan, varvid proa. medverkån
I grammet uppter bl.

I

av distriktssjuksköterskan fru
Birgit

Wiberg-.

PÄ BESTORPSOMRÅDET.

Byggmöstore Arne Sondohl
TeL Kinnarp 2.

Falköping

145 10.

dessa

hade Gunnar Johansson, Börstig'
som toppnamn och han stod Forq
främsta namn På 14? sedlar. Viciare förekom folkskollärare Ru'
ne Göra4sson som första namn

tlngd,otnstrdi#

på

1q0, hr Lennart Ändersson'
I[ajnegården' På 79, hr Älex Jo'

NTo-lokalen, Kinnarp, söndagen 28 okt. kl. lg.B0. pr,ogram: tävlingar, vit siavhandel, kaffe, ljusbilder, underhållning, bkämt, lekar och dans. Inbjudna och medlernmar välkomna !

Halsäng, På 59, hr Karl'
Gustav Gustavssonf Vårkumla'
på 55, hr Man$e Rutman, Slutarp, på 53 och hr Sven Änders'
lson, Millomgården' På 51.
lr.ansson,

Kinneveils CUF avil.

Högern representerades av sex
olika sedeltyper. Av dessa sam'
iade listan med Ällan Johansson'
Alarp, som första namn ?3 röster och fick därrned 2 mandat.
Erenius-listan fick 53 röster oclr
1. mandat, Ivar Gustavsson-listan
43 röster och 1 mandat, Setter-

Nw-bz-

Glädjebud i Slutarp
Div. V-fotboll nästa år
Slutarps IF kan nu a,nda,s ut. Klubbens fotboUslag slipper den
befarade tvångsneilflyttningen och får alltså kvarstanna i Norra
Västgötaserien.

bergslistan 41 röster och 1 man'

dat, Ivan
KinnarPs

missionshus

I

åtta olika listtyper. Två av

VI I FALKöPING

Gustavssons-listan
3? röster och 1 mandat samt Oskarsson-listan 31 oeh 1 mandat.

Genom att Slutarp slipper de- | gälla för kommande spelår. För
graderingen och får stanna kvar I t96+ kommer man inte att bevitja
i div. V får Västergötland sålunda I undantag och då är det möjligt
.31 låg i nämnda serie nästa år. i att tvångsnedflyttning måste t!llDetta kommer dock endast att I gripas, om inte problemet löser
-.,-*-..- ':::
l sig sjäIvt t. ex. genom ått bara
div. ill-iag fiyrtas neti <ia.
alllva
|
| ll
--

Av socialdemokraternas två
listor erhöll den med Bengl
Kjellström, KinnarP, som första
n-amn 100 röster och 3 mandat'
nredan Sten .0.hlqvist-lisl.an ficlc
74 röster och 2 mandat.

Folkpartiet hade tre listtYPet
av vilka den med Lars Gustavs
son, SlutarP' som första namu
erhöll 63 r$sfsp och 2 manclat' Kinnarps
i

Frökind

z>fi|-bz.

i

I

missionshus

Kinneved

Algot Carlsson-listan 46 röster
Söndagsskolan i Kinnarps misoch 1 mandat och Bertil Johans- sioilshus samlas i vanlig tid på Röda Kors-syföreningen anordson-listan 39 röster och llkatedes söndag förmiddag. På kvällen nar FöRSÄLJNING i folksko.
I

!

1

mandat.
Valda blev:
för centerpartiet:

I

kommer en grupp flickor att med- lan onsclagen den 31 oktober kl.
programmet upptar vitt- 19. Medverkan åv distriktsk. fm
I
- verka.
Gunn11^;fc
nesroro, så"ng osh musik. Mötes- Birgit \fiberg. Kaffeservering.
I
rr@utiorsvrr' _., Börstig, iI i;;;";
hansson,
.r4rr-suu, 'Irädgården,
Atgot Kartsson. Lotteri. Gåvor mottages tackledare ttir
blir pastor Algot
Göransson,l'
uuruösurr,
IOrKSKOrra,räre
folkskollårare Rune
f:lra"*.tvällens evangeliska samt. Alla hjäriligt välkomna.
Tisdasskvällens
I
^turE
IluT"lt l| .möte
Alarp,
Atarp, Kinnarp, lantbr. Lennari
möte trlilr
upptakten till
till en tä{
bli uontakten
Andersson, MaJneg., Luttra. I iOt,iJr"
Styrelsen.
tOtja u., möten
-"ten i missionshuset. Vid
| det första
första. mötet medverkar förutom Älgot Karlsson 'och Folke
Pettersson Britt-Marie Karlsson
I

joyn julorer från srutarp med
,l sång och musik. Onsdag och tors-

FföICind
KOMMUNALFULLMÄKrrGE

ll

lil*"fi:ä i,#r"åJ"i,f,?ll äI;

sammanträder i Centrralskblan, ll sjunga.
Kinnarp, tisdagen den 30 okto- lr

ber 1962 kl.

19.00.

Ordföranden.

Hundskatt och asfaltering
tvlsteamne I fullrnäktige
I

.

I

ao

Frökinds kommunalfullmäktige fastställde på tisdagskvällen

utgift- och inkoststaten för nästa år och bestämde ett utdebiteriogen till borgerlig kommunalskatt skall bli I kr. per skattekrona. Sammanträdet blev långdraget på grund av en del svår-

slitna tvister. Inte minst diskuterades hundskatten. lh- OZ .
Kvällens första fråga gällde sti- nadsökningen till största delen bependier till elever från kommu- rodde på att man mot beräkningnen som studerar vid folkhög--, arna tvingats förstärka och drä_
Iantmanna- och lanthushållskolor. t u"* gt.rn-d"rr. Givetvis, sade hon,
Kommunalnämnden hade föresla- kunde vi ha lagt asfalt utån att
git att elever vid skolor av detta göra dessa förarbeten, men då haslag skulle få bidrag med 100 kr. , de resultatet blivit mindre gott.
per kurs utan behovsprövning. Hr I Nu är vi säkra på att asfaltbeBengt Kjellström opponerade sig I Hggningen kommer att stå sig.
mot detta förslag. Han tyckte att
alla ungdomar som går på skolor I
fra* med papperon!
där kommunen inte betalar sär- Hr Sven Andersson var inte nöjd
skilda elevavgifter skulle få kom- med denna förklaring utan fordramunalt stipendium. Efter en del de att få se alla handlingar i ärenordväxlingar segrade kommunal- det. För att detta skulle kunna
I

nämndens förslag.

man tvingades .tillgripa votering. så hög skatt, Hundärna på landet
Kommunalnämnden hade föresla- är ofta. nyttohundar. De hjälper

git skottpengar med 5 kr. för räv till med vallning fn. m. Andra
och 10 kr. för iller. Hr Sigvard kommunen tar femton kronor, varÄndersson tyckte inte att några för skall vi ta mer ? En fullmåkskottpengar alls skulle utgå. Var- tigeledamot tyckte inte att saken
för belasta kommunen med dessa var något att bråkå om. Hundkostnader sade han. Det skulle in- ägarne lägger säkert lika gärna
te förvåna mig om söndagsjägar- tjugo som femton kronor,
na vållar större skada på det >fiDet är fel att.resoaera så,
na>> viilebrådet än dessa skade- genmälde
hr Sven Andersson, den
djur. Jag tycker att det borde va- som är kär i sin hund gör nog inte
ra i jägarnås eget intresse att av med den hur hög skatten än
hålla efter rovdjuren. De borde blir. Men vad används pengarna
kunna bedriva jakten efter dem tiu? Förr vet jag att de gick till
som sport och utan någon belö- skolresor . . .
ning. Jag förmodar att det är mer
Hr Våring svarade att hundför själva jaktens skull än för ut- skatten, liksom andra kommuninsikterna att få sig en stek som jä- komster går direkt in i kommunalgarna går ut med bössan.
kessan utan att användas till något speciellt ändamåI.

Flertalet avstod

Hr Gustav Gustavsson ville ha
kvar skotlpengarna men tyckte
att man skulle ge 10 kr. för räv
och fem för iller i stäIlet för tvärtom. Hf Sigvard Anderssons avslagsyrkande klubbades bort och
det var mellan hr Gustavssons och

Maj Larsson rädd
. F ru Maj
Larsson tyckte

ått

hundskätten skulle vara så hög
som möjligt. Jag är hemskt rädd
för hundar, sade hon, och hundskatten är väl tiU för att begrän-

ske svingades man aJournera samsa antelet hundar så att vi som
manträdet medan fru Larsson le- nämndens förslag striden kom att
er rädda för dem skall slippa obetade reda på skolans rektor vil- stå. Man tvingades votera och se- hag?
Flyttning av el-ledning
ken
hade
nyekel
till
rektorsexpeframställning
En
från Trollhätdan flertalet ledåmöter avstått Hr Gustafsson beklagade fru
te kraftverk om kommunålt bi- ditionen där handlingarna förva- från att rösta visade det sig att Larssons hundskräck men vidhöll
dråg till flyttning av högspän- rades.
nämndens förslag segfat med elva iatt hundarna inte kostar kommuNär såmrnanträdet kunde åter- röster mot fem.
ningsledningen I Kinnarp och Siutnen någöt och att skatten därför
arp biföils åv fullmäktige. Kom- upptas läste fru Larsson upp
borde hållas nere.
munen bidrår rned 10.000 kr. vil- samtliga skrivelser inklusive räkIlundskatten
Det ursprunglig'a försåget seg'
ket motsvarar den beräknade ningar angående asfalteringen
Så var det dågs för hundskåt- rade och hundägarna i X''rökind
markersättningen för flyttning av varefter hr Andersson frågåde tedebatt. Kommunalnämnden ha- får alltså även nästa år betala 20
ledningen till ny sträckning. Vida- varför man inte haft någon opar- de föreslagit skatt med 20 kr. Hr kr. i skatt för sin skyddslingar'
re bifölls en motion från hr Gus- tisk kontrollant åv arbetena. Fru Gustafsson förklarade att han inte
tav Gustavsson om att kommurren Larsson förklarade att kommunen kunde inse det rättvisa i att hundUppvaktning om
skall prenumerera på Landskom- inte förfogade över någon sak- skatt överhuvudtaget tas ut. Här
vägarna
munernas tidskrif-t för de kom- kunnig person och att kostnader- har emellertid kommunen, sade
Irman man behåndlade ståtför'
inunalnämndsledamöter som an- na skulle ha stigit ytterligare om han, en möjlighet att visa sin go- slaget, som godkändes utan nämn'
man anställt en kontrollant. Hon da vilja genom att sänka skatten. värda änclringar genomgicks de
nars inte får tidskriftenDe kommunala bostadstilläggen för sin del litade på entreprenö- Jag föreslår 15 kr. Det är nog kommunala anslagen till olika orf.ör folkpensionärer höjdes enligt rens arbetsledare som på henne ingen risk att hundbeståndet ökar ganisaiioner under 1963. Till sist
länsavdelningens av Landskom- gjort ett mycket vederhäftigt in- särskilt katastrofalt för det. Hun- utsågs fru Maj Larsson och hrr
munernas förbund rekommenda- tryck.
darna gör inte någon nämnvärcl Bengt Kjellström och Hiiding Våtioner till 300 kr. för ogift och
skacla och kostar väl egentligen ring att göra en uPPvaktning hos
Misstag
200 kr, för gift pensionär vars
inte kommunen någonting.
Hr Andersson ansåg att fu[- Hr Gunnar Larsson påpekade länsstyrelsen om förbättring av
make inte har folkpension.
mäktige begått ett misstag ge- a,tt 20 kr, är'en låg hundsl<att, på kommunens vägar. De tre .fick i
uppdrag att särskilt gå in för att
nom.att
inte infordra anbud på ar- sina håll har man 50-75 kr.
Segt om asfalt
påskynda ombyggnaden av
söka
Skolstyrelsens hemställan om betena. Under den fortsatta disvägea Luttra Slutarp och vägeh
låndet
N1'ttohundar
kussionen
framkom
doek
På
att
man
tilläggsanslag för åsfalteringen
Hr Larsson bor för nära Kinnarp-Länsgränsen.
av skolgården i Kinnarp blev en fått beskedet att den firma som
- sköt hr Sve[ Andersson in.
Tobias
sta'n,
utfört
arbetena
är
ensam
om
att
fråga.
Anslaget
tvistig
skulle täcinte
någon
fö19!911per
landet
På
åta
sig
skolgårdsasfalterlng.
ka kostnader för tillkommande
Hr Gunnar Larsson påpekade
arbeten dels på grund av att arealen visat sig överstiga de ur- att det skulle ha krävts en grundsprungligen beräknade 2.000 kva- lig projektering av arbetena om
dratmeterna dels på grund av att man skulle hå infordrat anbud oeh
man tvingats göra vissa extra för- detta skulle ha, dragit med sig västärkningsarbeten. Skolstyrelsen sentligt ökade kostnader. Vad gälbegärde tillägg med 11.350 kr. och ler kontrollantfrågan, sade han,
kommunalnämnden hade föreslagit faller ansvaret på fullmäktige, inatt detta skulle tas ur allmänna te på skolstyrelsen. Frågan.är för
övrigt om det hade betalat sig.
investeringsfonden.

En synpunkt är'dock att tillgången tiII kontrollant lnnebär större
trygghet. Man är säker om att arbetet utförs utan något fu8k.

Hr

Sven Andersson tyckte ått
de ökade kostnaderna hade blivit
väl höga och han fick medhåll av
hr. Gustav Gustavsson som. ans{,g
att "stolsiyFersen tag.it för. lätt på
sin uppgift och inte gjort tillriick,

ligt

Därmed bilades tvisten och

full'

1mäktige beviljade tilläggsansla-'allmänna
noggranna kostnadsberäk- l8et som alltså tas ur

ningar. Nog kunde man väl begä- I investeringsfonden.
ra, ansåg de båda herrarna, att
Votering

E{annrutrnöte

TV-salen fredagen den 2 november kl. 20.00Till en giad afton med LEILERS ORKESTER inbjuder
Välkomna!
Medlemskontroll.
Kinneveils CUF-avil.

i

-

Kinnarps Missionshus
vittnar'
m'fl'

I

1l
tagit reda på exakt hur stor yta J
il
som skulle asfalteras.
skolstyrelsen åtminstone borde ha

orn skott-

pengar
Snabb fastställelse blev det för

reglementet för Brismene hemlbygdsgård. Däremot vållade fråji

Dränering nödvändig
gan.om skottpengar på räv och
Skolstyrelseordföranden, fru iller så. starka
motsättningar att
Mqj Lalsqq4 fö4{larade att kost-

-

sjun6er och
Torsda.g kl. 19.30 Ing-Britt Ekblom
X'redag irf. 19.30 Evangelister och sånga're från Kättilstorp'
Lördag kl. 19.30 Pastor YngveiJohansson, Kai'in o' Maj-Lis Ka'?isson'
Sönda.g kI. 10.00 Sönilagsskota-familjeguilstjänst mecl Uv-invigning ;

kt.

16 I'amiijen.Blomqvist sjunger och

vittn'ar'

W\OZ-

Tvångsdegnadering för Slutarp?
":';, Avgörs vid seriekommittö-möte

onn.

i

19.00. Ärenden:

i

1) Beslut ang. byggancle av

ae pa sOnCaS. Oät tO""tog som där utformas av VFF:s seriekomnritt6 kommer att Iigga på is tiils
å".'"*lr" Fotlo[förbundels seriekommitt6 - som är beslutantle mylitighet i det nafionella serierserieinilelningem för de fyra högsta divisionerna.
na div. I-IV
- fastställt
re, Trädets IX', föreslås spel i söclIFK Falköping till
försiag,s'
har
Distriktsförbunden

rätt

angående nämnda divisioners

utformning och som regel brukar
dessa spikas
rorna>).

-

åtmirBtone

i

>fY-

Gullspång, vilka som bekant
detta spelår vunnit div. IV Västergötland Norra och alltså skall
uppnyttas, föreslås sPel i någon

av- Svealands-grupperna.

Länssränsklubhen ser också helst den'

ia utveckling, eftersom det då
skulle bli betydligl kortare resor
till bortamatcherna och sPel mctt

reclskapsskjul.

3) Utejfts- oeh

inkomststat

för år 1963.

. norra gruppen
ra div. IV-gruppen där bl. a. d<r
I
K tr'alköping kommer ganska båda Ulricehamns-lagen I!'K och
säkert att överflyttas till nona l IX'håller till.
Slutarp, som blev trea från sludiv. IV-gruppen, där de geografiskt hör hemma. Går Rosanders tet i Norra Västgötaserien, löPer
förslag igenom kommer II'K att stor risk att degraderas - i så
På
spela i en grupp bestående av: faJl till Boråsserien. Detta
Itr''K Tidaholm, IFK Skövde, Häl- grund av att Sit skall kunna-belekis, Axvall, Mariestads BK, redas plats. Sventuellt kan det bli
Skövde.AIK, Götene, IFK Hjo oclt tal om serie med 11 lag. Blir SiutTöreboda. IFK l{jo är nedflyttade, arp :.edflyttade kommer I''lobY att
IF

SYBK0STÄIIMA

håUes Kinnevods centralnksla
tisrlagen den 30 oktober "1962 kl.

Västergötlands Fotbollförbund, Karl-.dxel Rosander, h?r giort gpp ett förslag
nasta såsongs serieiidelning vilket kommer att låggas-.f.Ia,m vid-seriekommitt6ns semmanträ-

Sekreteraren

tili

l(innetsds Jiirsamling

Ortlf.

I

Kinneveds paslorat
ORD. PASTOBATSSTÄMMA
hålles i Kinneweds centralskola
tisdagen den 30 oktober 1962 kl.
18.00. 'Ärentlen:

medan Töreboda upPflYttas ge- överflyttas till Lidköpingsserien'
IIur VF!':s seriekommittd benom sin andraplacering i div' V

1) Höjda brandförsäkringar
på löneboställena.

shrtar meddelar X'T i nåista vecka.

värmlands-lagen skulle säkerligen Norra Viistgötaserien.
Nämnda series suveräna vinnaockså vara ekonomiskt lönande'

Tony

2) Valberedning för

>försam-

lingsd.elegerade>.

anorclnar stadsprisskjutning
sönd. den 21110 med början

kl. 8.00 vet. och 4
kl. 8.30 3 och 2 1r1,
kl. 9.00 1 kl. och rekr.
+ pokalskjqtning.
' Styrelseu.

och

Yngve Johansson. Måndag kl.

19.30' Aktuell måndagskväll.
Meclv. av Frälsningsarm6n från
Falköping. Offer. Välkomna!.

SLT.ITARPS
MISSIONSHT}S
Månd. '19.30 Sång o. spel av
Frälsningsarm6n.
'Urto-ez-

Centralskoians GYmnastiksal,

Kinnarp, mötte hemmalaget Vårdanstalten, Gudhem, varvid följande resultat noterades:

Taohsiigelsegutlstjänst

ämnen av skilda sla,g, Vespern inleddes med att kantpr Bengt
Kjellström på orgeln spelade Pre.

sjungna av kyrkokören: >Nu tac,
ker Gud allt folk> och >Kornmen
för Herren rned tacksamhet>. bå'

I

da ay J. S. Bach, samt >llymn
på Tacksågelsedagen> av J. Ny.

I

vall.

Efter A. Runbäeks motett >IIur

I. Johansson-Crtitzer 27-].3.
74-2I, 74-2li Seidler/I' Jo-

ljuv, o Gud, hur säll den lottr,
som mynnade ut i församlingens
pralrn 206: 4, 5, hötl kyrkoher.de

hansson-Criitzer/Sandgren 152L. 27-15, 2L-17i Seltller-Pet-

21-8; I. Johansson-sandgren 18-21, 14-21; S.
iohansson*Criitzer 21-18, 13teisson 21-74.

med

i

tid

och evighet>. Efter lovpsalmen
)Ilerren, vår Gud, är en konung
i makt oeh i ära> följde altartjänst. Denna inleddes med att

2L,

[eg, pianodrag$puf
-qäljes

billigt.

Tel. Kinnarp 306, vard. efter

kl.

1?.00.

I

Valdemar Söderholms

ståtliga sättnlng, varpå försam- la Karlsson, Irene Gustarrsson
ling och kör förenades i de efter- lsamt Kari Aurdal från Norge"
fötjande verserna av psalm 8.!om lTisdag 19.80 Evangeliskt möte.
posfludium utförde kantor Kjell- I lsang av Britt-Marie Karlsson
ström >Nu vilar hela jorden> av och Juuiorer från slutarp.
||

lVlicheelsen,

i'{
fng-Britt Ekblom sjunger åter- i
lgen i Kinnarps -i""ioi"tu". I
H.tr'.

Förra söndagen medverkade

fröken Ing-Britt Ekblom

med

sång: och musik vidt hvällsmötet

Kinnarps missionshus.

i

l

o,
SLUTARPS
MISSIONSHTIS

Söntlag

kl.

Änders I Pastrorerra

11.00 Gudstjänst.

E. Liadblom,

E.
Sigfridsson deltog med yittnes- | Magnusson m. fl. Kollekt. Månbörd och mötesledare var Folke I dag Aktuell måndagskväll. KyrPettersgsn,
toherae Edvardsson, Floby.
Nu på söndag blir det ett lik- I|
nande möte, aa

rng-sri;i

m.fl.medverlrar.

4L.

|
|
|

för sönd,agsskolan i Kinnarps missionshus
På torsdag hl. 19 blir det symöte i Kinnarps missionshus, till vilS5rmöte

söndagsskoleelevernas mam-

mor jämts alla övriga med intres-

Söndag kl. 10 Sönilagsnkola, kI.
19.30 Sång och vittnesbiiril av
Anne-Marie Martin.qson, Gunil.

mellan liturg och församling
sjöng kören >Hela världen fröjdes
sp.ng

z9ltO

,

ket

KINNARPS
MISSIONSIIUS

introitus för Tacksägelsedagen.
Efter bön och ps. 449 som växelHerren>

L5-2L.

?[:I

kören sjöng den gammalkyrkliga

Tel. 118, Kinnarp.

Frökind

21;

{ndersson predikan över den föämne >Den oföränderlige

ffi

l(innatps

[|TO-törenin0
21-10: Ivarsson-Hall 2l-7, 27
Johanssonllvarsson-Hall/
-6;'
Hellman 76-21, 2l.-71, 21-18; håller MöTE i föreningslokalen
Johansson-simonsson 2\-16, tonsclagen den 24 okt" kl. 20.00'
21*13: Ivarsson-Ilellman 21Medverkan av populäre K. D.
72, 2l-t4i Thor-HaJI 21-7' 2ll
Besök av
lr Nääth. Tidaholm.
-14.
Kinnarp B-Gudhem B 5-5
li Baskarps NTO-förening.
S. Johajrsson-Sandgren t5-27,
e-ii;- seiater-CrUtäer 21-19, i VÄLKOMNA!
21-15; f. Johansson-Pettersson
22-24, 21-16, 27-12; Seidler*
Sandgren 2t-74, 21-18; S. Johansön-Pettersson 77-27, t0_-

som en orinrad om tacksägelse-

reskrivna aftonsångstexten

inkomststat

Oritf.

I Ki4neveds kyrka var Tack" Kinnarp Ä-Gudhem A 9-1
Thor-Hellman 74-27, t7-27;
sägelsedagen$ vesper anordnad
27-8;
som musik" och skördegudstjänst. Johansson-Hall 2t-1A,
Ivarsson-simonsson 21-7, 2lVid altaret och i fönstcrnischer- 18;
Johansson-Hellman 21-8'
na hade ax och frukter placerats 27-74. Thor-simonsson 21-18,

Iudium och fuga Ä-dur av J. G.
Walther. Därpå följde hynner,

:!:" sLUTARPs

2) Utgifte. och
för år 1963.

Vid torsdagens vänskaPsmatch

i

toko - 6L.

Skytteförening

MISSTONSHUS
Sönilag kt. 15.00 Bojan

IilNNA,RP SI.OG GUDHEM

Fröktnd

Kinneveds

"-,'-----,
;l.lffi | välkomna!

e*{'o

+z'

se

för saken inbjudes.

Kinna,r?s NTO-förening
håller möte på onsdag kväll, varvid K. E. Nääth, Tidaholm, meclverkar.

Kinneveds och Jäla
iaktvårdsförettingar
håller möte på Kinnarps kaf6
fredagen den 26 okt. kl. 19.30.
Ärende: , Älgbanan..

skall avlämnag penast den 5 no-

till

i

roteombudet

församling.

Befattningen som ordinarie
kokerska vid Frökinds kom-

herr-, dam- eller ba,rn. Våra jackor i nylon-rnocka är jättepopulära, har sålts i tusental. Vårt pris kr.69:-. (Riktpris kr"
99:-). Vi har utmärkta terylenebyxor i hög kvalitet. Vårt pris
enclast 49:-. Gossbyxor för vinterbruk extra kraftig kvalitet,
varma och sköna, äv saxylle med polyester, $om ger en formfast
och'pressveck,sbest,ändig byxa finnes hos oss från hr. 34:50"
Ollar, hoftor, jumprar m. m, i stor sortering,
Rcs ut till

MANTALSUPPGIT'T
vember

l(ukelslta

$fi $otn behöuer efi iacka

Fröktnd
resn.

Brismene: Harry Larsson,
Börrsholrnen.

Börstig: Paul Gustavsson, Vintorp.

muns ålderdomshem. Frökindsgården, Kinnarp, förklaras härmed

Kinnarp.

Luttra: Einar Andersson, Skövdesgården.

antaga anvisad tjänqtebostad

hemmet. .hyreskostnad
63

intyg företes på begäran. 3 månader provtjänstgöring.

TOMT

hos roteornr-uden. Samtidigt er-

inras.om skytdigheten att, såväI nyinflyttning som flfitning
inom.kornmuneh, ekall anmälas

husleverans

Tel. 0515/201

till

vederbörande pastorsexpeditiou, senast 14 dagar efter.flytt"

nrngen.

till
fFI(

Frökind

gagerad som triinare

vanlig

Ändrad kraftledningssträckning..
Vattenfallsstyrelsen hemställer

15 mål

GRAfi,

KINNARP

I

I

tr En dansk medborgare var åtalad i
i ru" g"ou olovlig körning. ttan var I
I i augusti i fjol dömd i skövde för
I

#,ffi',ryJpt*,'xn/ff{*tn+ffi

de

r-

ning:en har emellertid en olämplig

€'

det motiverat att redan nu bygga
för 40 kV
i ny sträckning väster om tätbeen kraftledning avsedd

'

predikan

I
I

att på spårsam

nå

sådd | | äock

aktue,måndagskvärlsserie

i

tiil

I

I
I
I

Rätten ;il;;
Oaestirter.
ffoilision med kor

i

5-O

I

I
I
i
I

i
I

ljiåri'*$ft;f,L;"?åll.å.f:i

r måndags kväll hö[s^d:r_T9_lLde tiu l5_qagsböter. ttll():6i.'I
ra mötet i den s. k. aktuella mån_l nn otycta som dessbättre slu_1.
dagskvällsserien. P""r:"__-*lle taoe gansra lyckligt
Kartsson från F.atköping predika_ ll arps6 ute för pa faftOprng_Ui_
"r" ""-si"i_ ||
de över Joh. $: 16 och__dessutomllll ricerramnsvägen i vintris. bn
z-r
sjöng pastor Karlssorr flera soro-llarig poSxe r.opel
sånger. Yngve Johansson läste in- | uasu" åch bilen "t.p"i"s;"."
trelraae ooitån i

rednrngsordet

5 mål Kurt Lundh, Ulvåker
S. E. Helberg, FÄIÅ

uTd,*
i
I

Våirrb
I
Geson I
I

il:""fi"f:l,TJå1'"?.J"il,,-;::

högtiden. offerinsamringen in- li inte korna i tid. Han u."t"uä eål
bringade tillsammans med serve- il let och hävdade att det roroe tunringen 200 kr.
ll nits en varning.för flocken i toÄ

Flemming' Torstensson.
Kinnarp

Ronald Reis,

i

av fruarna Rut persson och- Bojan linå
renderade en xi"rra"flnc
Johansson. Efter en paus för kaf- i l.-!"!tr.
till åtal för vårdsröshet i t"aiilr.
|
feservering avslutade pastor yng- Den åtalade körde på halvtjus
sf-,
lj
ve Johansson den mycket givande il tersom han hade möte oci srg

mål Ove F ryd6n. Ulvåker
Bengt Green, F ÄIK

Jan Eriksson, Tidan
I
Tommy Johansson, Våmb I

I

|

Mats Andersson, Slutarp

framställ-1

ffi ;:å,:i,iå:i;3",iTX,"'å.7

ill
andligt hänseende. En sångar- |
grupp från Åsarp medverkade
koilision med en riocrr rror
ll n"f,'arköping-ulriceha.".vas;n
med sång och duettsång utfördes

Sandhem

meil

Skaraborgs läns- elektriska för-

lIsin

kommer sparsam skörd även

Sigvard Gustavsson.

byggelsen.

Ii

oe å"""ri. arr"garen hävdade,att
sedvanliga skördehögtid.^Mi::jo$- | | oet feroooe på
oppositionrh.a; ;;
rärare Erik Axelsson från Jönrrö- lf aanst<en rorisatf
fI
t<ora
y;;;;
ping betonade i sin unnfodrayfl jf
""h
frihetsstraff.

Rolf Markrird, FÄIK

har därför funnlt

I

srutarps mrssionsförsa:,llfl

boda

sträckning genom Slutarps och
Klnnarps samhällen och Vatten-

ää:lä lTfi":ä l::i

lpåfötjd att två polismän inka[a_

ttfic>-62-

de under söndagerr *1olqla.!

Yngve Andersson, Ulvåker
9 mål Kurt Kar16n, Slutarp
rJengt Hermansson,
Slutarp
-B nråI t'led
? mål Bcrrgt Karlsson, Tö-ieboda
Arne Karlsson, Töreboda
Stig Falk, Ulvåker
Reier Larsson, Tidan
Geron Jonsson. Tidan

varjämte den inom IoPPet av något år erfordras ombyggd för en
spänningshöjning till 40 kV. Led-

i'iä*"*,

"$**::i'j"i s'Iutarps llnJå"iåT,T1jäå"#'å,;ffi

Sandhem

Per-Erik Joharisson. UlvI

Gösta Ändersson, Kinnarp
11 mål Per Jangren, Töreboda
10 mål Bengt Jacobsson. Töre-

omfattande underhållsrevision,

Frökind
frökind

@

Skytteligan

Erik Karlstedt-

I

I

det

Slutarp Ledsgården 2:4 till SIut'
arps tertiärstation, allt inom X'rökinds kommun.
Kraftledningen ifråga behöver
genomgå en
framhålles det

-l

för

åker
14 mål Lars-Äke Ström. Trädet
13 måI Åke Ahlqvist, Sandhem
72 mäl Bengt Emanuelsson, Trä-

densamma framdraga en högsPänningsledning från en Punkt inom

ningen.

I:LSA__

t3ho-a?-.

hos regeiingen om tillstånd att
framdragar kraftledningen' från
Mönarp i Frökinds'kommun till
Norra Åsarp i Redvägs kommun i
ändrad sträckning från en Punkt
inorn fastlgheten MönarP Storegården 1:1 till en Punkt vid La'
ger:storp'1 Km. sydost Kinneveds
kyrka samt att med ånslutning till

tillstyrker

Ii

blå-vita.
Som lFK-tränare eftertriiddes han i höst av Vtilar Ntlsson. Under den sena.sto tiden
hor Alv6rus bara sporadlskt
f örekommlt i lFK-dressen.

fröken Ing-Britt Ekblom m' fl.

ening

Slutarp

Falköpings f.d. tränare

v6rus korn förra året tilt Fblköping och blev omgående on-

På söndag kl. 19.30 hålles evangeliskt. möte i KinnarPs missionshus. Vid detta tillfälle medverkar

i likhet

ra inkommen till Föreståndarin-

-bz.

i

på övergångopa,pperen

Kinnarpe missionshus.

Lähsstyrelsen

40.

Dick Alv6rus skrsv I torsdags
för SIutarps fF
en klubb i vilken
han blir spelklar till våren. AI:

rTlto-bz-

digast möjliga

nan, Frökindsgården, Kinnarp.
En personbil fattade i lördags
Närmare upplysningar lämmorse eld i Kinnarp. Biiägaren
skulle backa ut sin bil ur garaBet. nas åy förestånclarinnan, tel.
Just som han kommit ut slog mo- Kinnarp 260, eller Kommunaltorn eld. Bilägaren rusade till en expeditionen, tel. Kinnarp' 53.
verkstad intill och en man kom
Frökinils Socialnämnil.
genast till hjälp med en kolsyre- |
:
'
släckare.
En del skador uppstod l'r.
I
Åklagare var i samilisa mil
I På kablar och ledningar, men i lj
övriSt blev biten oskadad.
tanasrttaten
i Vartöfta äi.tril.t.
|
l.f

salu förmånligt.

Dick Alverus

Kommunalnämnilen.

l6ko

Bilbrand.

i Kinnarp mecl kontrakterad
till

Ansökan med uppgift om titillträdesdag
skall senast den 30 oktober va-

Frökind

Kinnnrp

Blalketter finnes i samfliga
affärer inom kommunen, samt

fallsstyrelsen

vill tillgodoräk-

na sig tidigare likvärdig tjänst
för löneklassuppflyttning skall
angiva detta i ansökan. Läkar-

Korsgården.

i

å

f.n.

:57 per månad.

Sökande sorn

Vårkumla: Nils Joharrsson,

Söndagsskolan samlas
tid på förmiddagen.

ansökan ledig. Tjänst,en

nehavare av tjänsten är skyldig

.åIB NOEDISKA INDUSI'RII,AGRET
Rossbackens skola, Kinnarp, tel. 50 el1er 245. eller besök vår
affär i Falköping (f. d. Rantens mjölkbar)
- det lönar sigl
OBS! Lördag har vi öppet i Kimrarp till kI. 16"

Kinneveil: Hilding Våring,

tiil

är placerad i lönegrad A 6. In-

öch

v'r

mötesle- Ira-oer,re

måndagskvärr medverkar

från

rälsningsårmen
-gmgp
Ferköpins.
eIr

F

i

ii"äiisi ;il;;":;ili"_

** T;t"låffr1.:lt;l;*
f*ocn oomen
roo pä io ;;;;ör"":--

I

Grs*;rKy'{i------.-.-

|

|

i
|

I

BTK-IFK FalköPing

lKinnarps

blto4T.

6-8

B

i

Vicl torsdagens vänskaPsmatch
i bordtennis mellan KinnarPs BTK

och IFK Falköping B, segrade
Kinnarp med 6-3.
Resultat: Allan Thor-TommY
Ektöf. 22-20. 77-21, 21-18. Bo
Ivarsson-Håkari Millqvist 1221, 2t-72, 21-77. Erland Johansson-Birger Johansson 2422 21-75. Ivarsson-Eklöf 17*
21.',

27,

Kinnarp avslutade

I

med 4-0 inot Tidan

I

Kinna,rp avslutado årdtc serie-

I

spel på Kinnemo med att besegra gästande Titlan meil 4-0 ef-

ter

72-21. Thor-Johansson 152L-23. Johansson-Millqvist

son bubbelj Ivarssofr/Johansson
27-79, 2\
-Mitlqvist/Johansson
14. Ivarsson/Johansson-Johans-

högerkånten. Samme nlan gjorde
3-0. Han avslutaile ett sologenom! brott med ett otagbart kl'ysskott.
I

i

A: L.

Westerberg, T.
Johansson, G. Andersson, E. An-

dersson. E, Martinsson, B. Jo-

I

hansson, K. Öhman, F. Torstensson, B. Georgsson, I. Seidler, G.
Andersson, G. Grahn. Match mot
Tidan söndag 13.30.
Kinnarp B: S. Hermansson, M.

Trädets I!', som vann div. V, Nona Västgötaserien, Bakre raden
från vä,nsterl lagl. F'olke Pettersson, Lennart Ragnarsson, X'red
Gustavsson, Lars-Åke Ström, Olle Säll, Bengt Emanuelsson, Bo Nelander, lagl. Harald östman. Främre raden från vänster: Bo Berg'
sten, Stig Martinsson, Sten Josefsson, Bengt Dahlqvist, Leif Berg'

Johansson, B. Persson, T. Torstensson, I. Seidler, L, Thor, tr'.
t'redriksson. B. Ivarsson, H. Karlstedt. B. Johansson, K.-G. Ahl.
Match mot Blidsberg i ÄsarP söndag 10..Avresa 9.30.

Slutarp

A: L.

Rutman,

mån.

L. I'i-

Slutarp B.' O. Kar16n, L. Ec.I. Gertsson, R. Sanden,
B. Stenquist, K. Fililrsson, Ä. Karl6n, I. Lundahl, I. Johansson, T.
Pettersson, L. Lundahl. Match
borta mot Ekedalen söndag 1Q.30.

kerlid,

Div. V Norra Västgötaserien
Trädet-Slutary 5-1

Falköpings ÄIK-Våmb 3*1
Sandhem-Töreboda 1--7

I

, Kinnarp-Tidan 4-0

ågelås-Uivåker 1-6
Trådet 18 12 5 1 48-13 29
Tör'eboda 18 11 4 3 50-17 26
Norra

F

Ulvåker
r'ÄrK
Kinnarp
Tidan
Sandhem
Slutarp
Våmb

L8 12

1

:18 11 3
4

5 50*2S
4 39-27
6 31.-28
9 33-37
I 44-52
70 29-47

spelade rätt hyggiigt
I ute på pianen men förmådde inte
I skapa målchanser och några störI re saker att klara av hade inte
lhemmamålvakten Sten. Josefsson
I och ett par farliga skott strök tätt

I Slutarp

25

25

utanför målstäilningen. Spelet
började lite trevande men Trädet
fick ganska snart i gång ett par

narp under första halvlek, åen

4:h- bz

tråckel och ineffektivitet för hela

slänten. Tidan hade ett visst
grepp över händelserna och var
i vål värcla ett tröstrnåI. Bästa

i chan_s_en.hacln qo."} 5inn11p,-T-".n
l Jan Karlsson räddade vackert Gö-

målchansen
blev också deras, men framför öppet mål slog cf. Ström bollen över.
I 30 minuten kom dock första må-

i

KIIINAR

MISSTONSHUS
Sönd4g kl., 10 söndagsskola;
kl. 19.30 Ing-Britt Ekblom m.fl.
Välkomla!
Kollekt.

-

SLUTARPS
MISSIONSTIUS
Söntlag kl. 15 Skörilehögtiil.
Missionslärare E. Axelsson, Johansson, en grupp sångare från
Åsårp. Servering. Skördeoffer.

ran Glahn kom stal'kt i

halvtek.

qlw'& -,

Vätkomna! llho-bz.

Siutarps reservspelare Lennart

Eckelid fick vid söndagens match
nlellan Ekedalen B och Slutarp B
ena benet avsparkat. Olyckan inträffade redan efter 10 sekunders

Det var väl ingen av Trädets

bättre matcher och det visades en-

na på bollen men tvingades släppa

in

den. Fem minuter senare var
det Ström som ökade till 4---O efter ett grann kombination i kedjan. Samme man hade också ett

Kurt.

octL &9lA4g!*Ug!:erg
"Karles,
för det
mesta som producerades i

lagdel.

Assar Isaksson, Borås,

I
i

Anders.

SLUTAR,PSSPELABA
r.ICII BAN AVSPARKAT

Bengt Emanuelsson
lyckad

med sedvanlig

I

tomt

måI.

denna

andra

Bra domare var som alltid K,E, Hellström, IraiköPing.

spel.

Fa.lköpings reservserie

3-1
3 1 59-23 2'l
Trädet
2 4 44-23 22
Multsjö 16 92 540-2720
Liared 16 82 648-31 18
Rapid
16'7 3 6 33-36 1?
Kinnasp 16 61 426-29L5
Sandhem 16 5 1 L0 28-43 11
Blidsherg 16 2 2 12 2:c_/.8 8
Kinnarp-Blidsberg

F'AIK

dömde

auktoritet.
Geson

16 12
16 10

Vartofta reservserie

5-3
Börstig-Grolanda 0-2
Floby-Folkabo t2-2
Floby
14 13 1 0 85-17 25
F'BK
74 91 439-18 18
Folkabo 14 7 2 5.43-31 16
Slutarp t4 72 536-29 16
Ekedalen 74 71635-35 15
Börstig 14 32 917-45 8
Groianda 14 3 0 11 24-57 6
Vartofta 14 1 3 10 20-56 5
trlkedalen-Slutarp'

Falk. BK-Vartofta 3-2

I

I

I
I
I
I

]

i
i
I

I
|
!

I

Trådet-Åsarp tr*O
FAIK-Sandhem wo.
Mullsjö-Liared 0-.3

framstötarna men håde svårt att lem liksom Olle Säll. Leif Bergbehärska sig vid förmenta över- man var väl inte på toppen men
grepp från motståndarnas sida liksom mål-Josefsson får han godoch detta resulterade i en tillsä- känt betyg, Bengt Emanuelsson
gelse. En frispark något senare hade en av sina mest lyckade
framför Slutarpsmålet följdes av g'ar och förutorr.r de tre målen davitvå skott i må1ställningen och ett sade han bra spel, Lennart Raggenombrott av Ström något sena- narsson och Lars-Åke Ström var
re vår hotande. tr'rån gästsidan genom sin snabbhet det största hokunde man knappast stälia upp tet mot gästernas mål och komnågot som utjämnade dessa chan- pletterades hyggligt av Fred Gusser. Straff blev det i 37 minuten tavsson och Bo Nelander.
då en Slutarps-försvarare räddaFörsvaret fick dra tyngsta lasde målet med handen, men stra- set hos Slutarp och detta toppamaren lades snålt utanför av rles aV högersidan
Leif FilipssonLars-Åke Ström.
Fer-Uno Gustavsson jämte målI'em minuter in på andra halv- vakten Rutman men de övriga
leken blev 2-4, 9ä Bengt Ema- skäincle heller inte bort ,sina platnucisson klacksparkade in en ser. I kedjan svarade inrarna

passning från vy. Nelander. I 20
min. kom tredje målet och clenna
gång blev det för omväxlings skull
en nick på pass. av hy. Ragnarsson. Här håde målvakten händer-

I

I

20
let och det var vi. Einanuelsscn dast sporadiskt något spel att ta18 I
16
18 7 2
som fins framspelad av Bo Ne',an- la om. Försvaret ansträngdes inte
7.2
18 4 5
der slog bollen i nät ur liten vrn- över hövan. Bo Bergsten började
A3
l-8 5 3
kel.
i kedjan men gick ned som halv18 4 2 !2 27*5\ 70
back och var här till sin fördel.
' -qtröm fick tillsägelse
Bengt Dahlqvist och Stig MartinsN. Fågelås 18 1 1 10 13-63 3
Ström var inblandad i de flesta son hade inte några större Prob-

pigtst'-067,

I

i

i

tiu hörna. Sista målet blev i
stort sett en skänk åv Slutarps
försvar där målvakten och hh.
missförstod varandra och Fred
Gustavsson som serverådes en
passning kunde slå bollen

ran Grahns välplacerade

I

skott'
var mv. Jan Karlsi Hos gästerna
*försvarsbäst,
medan Bert
i son
'Karlsson uträttade en hel del
Po- i
sitivt i kedjan. Mv. Lårs Wester- i
berg och ch. Bo Johansson ut-:
gjorde ryggraden i hemmaförsva- i
ret, I kedjan syntes Seidler och i
Ii'Ieming Torstensson, medan Gö- i
I

dacle

fina anfall och första

För' sluti'esultatet 4-0 svaracle
Seidler. Han tog elega.nt ned en
ng Torstensfrån Fleming
lvftnine från
lyftning
son och lade bollen tiilrätta i näJan Karlsson i Tidansmålet var
fint med. Andra halvlek var det

Det. syntes att söndags-uppgörolsen på Vallenssås inte gälltle
något och både spel och tempo var inte dot vanliga. Den sålra
hemlnanrinsten som skrevs tilt 5J) var inte nämnvärt hotad och
kunde varit stöne med tanke på målchanserna. Därtill brände
Tornten en straff. Bengt Emanuelsson svarade för ett äkta hat.
tric genom att göra de tre inledande måIen. Före matchen över'
lämnacle Slutarp blommor till alet seriesegrande hemmalaget.
rykande skott som målvakten räd-

söndag 13.30.

I

tet, Ytteriigare ett pär goda chanser att öka målskörden hade Kin-

Serievinnonde Trqdet-log
krossade Slutarp med 5-A

L. Pettersson, P.-O. GusII. Andersson. M. Ändersson. S.-O. Johansson. K. Karl€n,
B. Hermansson, R. Moberg, S.
Hjelm. Match borta mot Trädet
lipsson,
tafsson,

h.alvtitl.

ming Torsten$son på skott från

2t-16, 21-75.

Kinna.rlr

siffror i

spriugningar.
10 min. in på första halvlek gav
cf. Seidler hemmalaget ledningen
med 1-0" 2-O gjorde hy Flem-

21-18. 8-27. 27--4.

son/Eklöf

sarnma

lt{a,tchen va.rr om man bortser
från en kvart i försts halvlek,
gansha färglös och iltn kånnetecknades a.v idbliga offside-

