
Tvångsdegradering fön Slutarp ?

'W Avgörs vid seriekornmittö'rnöte
Sokreteryaren i Västergötlands Fotboll.förbund, Karl-.{,.xel Rosander, ha,r gjort upp ett förstag

till nästa säsongs serieindelning vilket komrnor att läggas fra,m vid seriekommitt6ns sammanträ-
de på söndag. nät fö"stag som tlär utforrnas av VF[':s seriekomnritt6 kommer att ligga på is tills
Svdnska Fotbolförbundets seriekommitt6 - som är beslutande myntlighet i det nafionella serier-
na div. I-IV - faststållt serieintlelningen för de fyra högsta dilnsionema.

IFK Falköping till
norra, gruppsn

IF K F alköping komrner ganska
säkert att överflyttas till norra

re, Trädets I!', föreslås spel i söd-
ra div. IV-gruppen där bl. a. der

båda Ulricehamns.lagen IFK och
IF håller till.

lfinnottods ftirsamlinU
OAD. KYNKOSIÄMMA

hålles i Kinneveds centraleksla
tisdagen den 30 oktober 1962 kl.
19,00. Ärenden:

1) Beslut ang. bygganrle av
redskapsskjul.

3) Utg{fts- och inkomststat
för år 1963.

0rilf.Distriktsförbunden har förslags'
rätt angående nämnda divisioners
utformning och som regel brukar
dessa spikas - åtminstone i >>fY-

rorna,>>.
Gullspårg, vilka som bekant

detta spetår vunnit div. IV Väs-
tergötland Norra och alltså skall
u.ppflyttss, föreslås spel i någon
av Svealands-grupperna. Läns-
gränsklubben ser också helst den-
ria utveckling, eftersom det då
skulle bli betydligt kortate resor,
till bortamatcherna och sPel mot 

I

färmlands-lagen skulle säkerligen l,
också vara ekonomiskt lönande' I

tliv. IV-gruppen, där de geogra- [ Slutarp, som blev trea från slu-
fiskt hör hemma. Går Rosanders I tet i Norra Västgötaserien, Iöperf,'"';,T;"-?i,å?h tä,'"å",ffiä:3; ["i1"',?ä';i"äiö",F!::ii:1ölil . |(inneugds pa$lotat
försiag igenom kommer II'K att I stor risk att degraderas - i så
spela "i än g"upp bestående av,: I tarl till Boråssörien. Detta . på | OBD. PASTORATSSTÄMMA
Itr-K Tidaholm, IFK Skövde, Häl- | grund 'av at! Sil skall kunna be-- | hgths i Kinneweds centralskola
lerris, ågy_alf ... 

Mariestaq:. Bq, 
I 
redas plats. Sventuellt kan det bli I li,irOag"" den B0 okiober 1962 kl.Skövde.AIK,Götene, IFKHjoochltalornseriemecl 11 lag.BlirSlut-l t<onn ?---r^--

röreboda. rFK Hio a" "åariiiåä'l ;ä";.illfi;ö;äffi; riäuv-äit | 118'00' Ärenden:
medan Törebotla uppflyttas ge"l överflyttas till Lidköpingss91i.."' | | f y HOpu branclförsäkringarnom sin andraplacering i div. V I IIut Vtr'F:s seriekot.r-rmitte !.- | | ^' :;',;:^;^;.^;,,":-

f#?.".fiå1'b"#::ffiåE:"iä | äåflät'åäli; ä:ä'lf'å":äi'iä'i,'j I ll'*l*l_1:1'_o.oo'ober 1e62 kr'
Töreboda. IFK Hjo är nectflyttade, Iarp .edflyttade kommer Floby att | |Iö.uu. Arengen:
medan Törebotla uppflyttas ge"l överflyttas till Lidköpingss91i.."' | | f y HOiau branclförsäkringarnom sin andraplacering i div. V l Itur VFF:s seriekommitte be- l I t' :;',:: ;':.^1,,: '
Norra Våistgötåerien. I shrtar meddelar FT i nästa vecka. I I pA lonebostallena'

Nämnda series suveräna vilu.ta-l rony , I tl valberedning för >försam-

-r 

,; ungsderegeratie;.
| | | nwNenP sLoG GUDHEM ll
I fröklnd I I v|j to;;drs"* vänikapsmatctr ll 2) Utgifts- och inkomststat

| , n|o.at- J Ii-. 9:L|']skorans Gvmnastiksal'|| för år 1963.L-' 
fi fi:ffi15;-3:,'."':ff?ål?fl."i$?å* ll ordr'

Taoksagelseguilstjånst li de resuttåt noterades: l'-

m**åff#*g*l[rr*s*;ml ffil
ämnen av skilda slag. Vespern tn- ll -o; 

' Johansson/Ivarsson-Hall/ | I

leddes med att kantor Benetll Hellman 76-21,21-7L,2!-1!-il tråtterMöTEiföreningslokalenl

fr1",l1i.l"xä'1"ä'iä',-?l"r:ä lllrru:"i;iås?T'1å'*"i'zrll 
*:l'--Y j1-111,1] ?:': l

Kinneveds
Skytteförening

anordnar stadsprisskjutning

söntl. den 21i10 med början

kl. 8.00 vet. oeh 4
kl. 8.30 3 och 2 kl.
kl. 9.00 1 kl. och rekr.

+ pokalskjutning.
Styrelsen.

U)hrt

-li SLUTARPS
MISSIONSHUS

Sönilag kl" 15.00 Bojan och
Yngve Johansson. Måntlag kl.
19.30' Aktuell måndagskväll.
Meilv. av Frälsningsarm6n från
Falköping. Offer. Väikomna!

SLT,ITARPS
MISSIONSHTIS

Månd. "19.30 Sång
tr'rälsningsarm6n.

o. spel av

Bränntorv
från.Solmens torvmosse, säljes
och hemköres.

Tel. 118, Kinnarp.

teg, pianudlag$pgf
-qäljes billigt.

Tel. Kinnarp 306, vard. efter
kl. 17.00.

Fröklnd

^ofto 
-6t-

ljuv, o Gud, hur säll den lott>, | 121; I. Johansson-Criitzer 27-13 | I Frökind I
som mynnade ut i församtingens I lr+zr' 7:-2ti Seidler/r' 'lo- | | z W-)psarm 206: 4, b, hör ll'l"l"l* I I åi:är".-,f"Bf:Y;"ttfj,ä_1'.; IAndersson predikan o":-", !* -to: I I ;;r;"'Ji:-i4 , it-t; r. Johans- | | sy""ot" för stind,agsskolan I Kinn-

på Tacksägelsedagen> av J. Ny. llrZ--ZA: 21-16, 21_rli Seidler-
vall. J I Sandgren 2t-74, 21-18; S. Jo.

Efter Ä. Bunbäeks motett >llur I lhansson-Pettersson 17-21, 10*
Frökind

ztft,O 4L.

mor jämte alla övriga med intres.
tJänst. Denna int"dd".,.:-_"1,..11,t i 

"å;. 
KINNARpS lse rör saken inbjudes.

kören sjöug den gammalkyrkliga | - - 
_ _:-_ |

irtrqitus för Tacksagetsådagen. I MISSIONSIIUS lrit n-p* NTo-förening

Herren> i Valdemar Söderholms l Anne-Marie Martinsson, Gunil- 
, * :-..--.---:

warther. Därpå fötjde ;"fr#:l'1tz, rt-ta; 'Thor-Hall 21-7,2!'l Medverkan av populäre K' D'
sjunsna av kyrkoköre", ;;; l;;: I | -1-*' - liryääjh' Ttt"lf. Besök avsjungna av kyrkokörer,, nr(u a;; I | -i4' - I'Nääth' Titlaholm. Besök av
ker Gud allt folk> es6 **^*** | | Kinnarp B--Gudhem B q:5 __ li BasXarps NTO-förening.
rör Herren rned tacksar;;öä: 

I l-j;i,"t$iåiå:Htå#" åi:?å, i var,rouwer
da ay J. S. Bach, samt >>Hy-mn I lir_iå; i. Johansson_pettersson | 

-

ståtliga sättning, varpå försam- | la Karlsson, frene Gustavsson
ring oeh kör rörånacre. ,,-1..":r: i :l-J xgf-fgaar rlil Norsa i KinngVedS ooh JälAfötjande verserna av psatm 8.!o-T I Tisdag 19.30 Evangeliskt möte"
postludium utrörde kantor Kjeil-l sång-av Britt-Marie Karrsson i iaklVåfdSföfeningafström >Nu vilar hela jorden> av 

[locnluuiorer från Slutarp. l. ... . __.- 
,

H. F. Micheelsen. i'_ lhåller möte på^Kinnarps kaf6

reskrivna aftonsångstexten med I I son-sanagren' 1g-21, u-zt; s.r I arps missionshus
åmne >>Den oföränderlige .* i tid I llonansson-Critzer 2L-18, 13- | på torsdag kt. 19 blir det sy,rnö-
och evighet>>. Efter lovpsalmen | | ef, fA-Zf. te i Kinnarps missionshus, till vil-
>Iferren, vår Gud, är en konung | | ket söndagsskoleelevernas mam-
i maL{" anh I firas fxl{Äa at}or- | 

-- 

l--^-^ .----.i makt oeh i ära> följde altar- I T
tJänsr. Denna inreddes .T:q..111| :å;. KINNARPS

Efter bön och ps.449 som växel-l ox_r^_ r-r .t^ s:i_-r^Ä^^r_^r^ r-, lhåller möle på onsdag kväll, var-
sgng meltan liturg och rtirsamtingl P:*"q"kt. 10 Söntlagsskola,, kt" lvid K. E. Nääth, Tidahotm, mecl-
siong t<ören >>Hela världen fröjdes | 19.30 

-S_ånq 
och vittnesböril av j verkar.

lfre_tla.Sen d".:, 
tG okt. kl. 19.80.

tgen i Kinnarp" -i""ioo"iloi'. i SLI-ITARPS j Ärende: Älgbanan.
Förra söndagen medverkadet MISSIONSHT]S I i-fröken Ing-Britt Ekblom med 

I., lli,K-försiiljning i Kinnarp
sång oeh musik vid kvällsmötet i I Söntlag kl. 11.00 Guclstjänst.sang ocn musr5 vto rtvt llsrnolel I ] Durruaå År. tl-.uu \ruustJans[. | | KinnevedS Röda kOrSkrets A,n-Kinnarps missionshus. 11::T I 

Pastorerna E.^- I:lngblom, 
--E. | | 

oronar på onsdag kv'ä[ en försälj-
sigfridsson deltog med vittp4g- 

| Magnusson m. fl. Kollekt. Mån- i ln"" i tåttst ourr] varvid program-
börd och mötesledare var Folke 

Idag Aktuell måndagskväll. Kyr- i Imet upptar bl.a. medverkan av di-Pettersson, 
I totrerAe Edvardsson, Floby. 

- 
| I striktssjulsköterskan fru Birgit

"ö',*di:iä"fJå"tl ;1"':H l-.-n^;;;;;;-"'";i;:i;- i *"*":- *::"m.'fl. medverkar.



kasserades av olika skäl.
I f Ae olika valdistrikLen avgavs
It<

Korn mun al fulknäkti g evalet
i Frökind nu sluträknat

.Den 'slutliga sammanrlikninqen av de vid kornmunalfullmäk'
tigevalet i Fr,ökinds kommuns valkrets avgivna rösterns, gav
tili resuli;rt, ptt centerpartiet erhöll 14 mandat, högern 7, So-
cia!.4-emeirr. 5 och.åqlkrpartiet,4 ry,Iandal, , U
hög.qtrl -förlorar 3 |IrandåL...m')tt+n :!9!i3

UtgåBgen innebår att
ldgfituqs?'rr6"fff åi"vtrrtiit--

Sammanlagt hacie vid välet av-
F'ivits 1.166 röster mot 1.204 vid
1958 års val. Certern erhöIl 553
riister (579 år 1958)' högern 278
(383), socialdemokraterna 174
(155) och folkPartiet 14,8 {74\.
I)oströsternas antal uppgick till
14, varav centern fick 4, högern
4, socialdemokraterna 5 och folk-
partiet 1 röst. lfretton valsedlar

Frökind
tflto'c'z'

B0 röstade På

kyrkotull mäktiee
f Kinneveds församling förrät'

tades i söndags kYrkofullmäkti-
geval' för första gången. 80 av
?0? röstberättigade i församling-
en deltog i valet, och samtliga
röster tillföll den uPPrättade
samlingsiistan >KYrkans vän'
ner>>. Antalet ledamöter i kyr-
kofullmäktige blir 20.

{iiljande antal röster' - Poströs'
terna ej medräknade:

Brismene: cp 45 (57 år 1958),
hö 35 (42), soc. dem. 5 (5), f!
16 (11).

Börstig: cp 119 (1ts4), hö 5l
(73), soc. dem. 9 (6), fp 32 (24).

Kinneved: cp 241 (220), hö 142
(200), soc. dem' 142 (130)' fP
97 (3e),

Luttra: cp 80 (94), hö ?7 (27),
soc. dem. 12 (5), fp 2 (-).

Vårkumla: cP 64 (72)' ltö 31
(39), soc. dem. 1 (6), fP -.Centerpartiet gick fram med
åtta olika listtyper. Två av dessa
hade Gunnar Johansson, Börstig,
som toppnåmn qch han stod sofil
främsta namn På 147 sedlar. Vi-
clare förekom folkskollärare $,u'
ne Göransson som första namr.r
på 1q0, hr Letrnart And9rsson'
I(ajnegården, på 79, hr Alex Jo-
hansson, Halsäng, på 59, hr Karl-
Gustav Gustavsson, vårkumla''
på 55, hr Manne Rutman' Slut'
arp, på 53 och hr Sven Anders'
son, Millomgården, På 51.

Högern representerades av sex
olika sedeltyper. Av dess.a sam-
iade listan med Ällan Johansson'
Alarp, som första namn 73 rös-
ter och fick därmed 2 mandat'
Erenius-listan fick 53 röster och
1, mandat. Ivar Gustavsson'llstan

I43 röster och 1 mandat, Setter'
bergslistan 41 röster och 1 man-
dat, Ivan Gustavssons-listan
3? röster oeh 1 mandat samt 0s-
karsson-listan 31 oeh 1 mandat.

Av socialdemokraternas tvä
listor erhöll den med Bengt
Kjellström, KinnarP, som första
namn 100 röster och 3 mandat'
nredan Sten ÄhlgvistJistan fich
74 röster och 2 mandat.

tr'olkpartiet hade tre listtYPet

Sondohl

Verksamheten I Kinna,rps
mlssionshus
!'yra elever från Mullsjö l''olk'

högskola avlade vittnesbörd vid
sönda,gskvållens möte i KinnarpF
missiotrshus. Des.sutorn sjöng två
av dem flerå vackra sånger till
cittra och gita.rr. Mötesledare var.
Algot Karlsson. som talade i an'
slutnjng tiU ordet hos Profeten
Malaki: >I skolen åter få se, vll-
ken skillriait det år mellan den
rättfärdige och den ogudaktige>.

fienna vecka blir det möte varje
kväli med sång, vittnesbörd och
predikan. Tisdag kvälI sjunger
Britt-Marle Karlsson från Slut-

med en gruPP

Juniorer, Vid mrsdagens och tors-
dagens tnöten medve,rkar Ing'
Britt Skblom.

RK-förså,ljntng i KinnarP
Kinlevcds Röda korskrets an-

ordnar på onsdag kväll en för-
säljntng i folltskolan, var'"id pro-
grammet upptar bl. a. medverkah
av dlstrlktssjultsköterskan fru
Birgit wiberg.

Genom att Slutarp slipper de- | gälla för kommande spelår. F ör
graderingen och får stanna kvar | 1964 kommer man inte att bevilja
i div. V får Västergötland sålunda I undantag och då är det möjligt
.31 lag i nämnda serie nästa år. j att tvångsnedflyttning måste till-
Detta kommer dock endast att I gripas, om inte problemet löser

I sig självt t. ex. genom att barå
/'.- lltva div. ill-iag fiyttas ned da.
t lll _-

av vilka den med Lars eustavs' ;

son, Slutarp, som första namtr i

erhöIl 63 röster och 2 mandat, ! Kinnurp" missionshus
Algot Carlsson-listan 46 röqter I Söndagsskolan i Kinnarps mis-
och 1 mandat och Bertil Johans- | ,rJnrnrT ämlas i vanlig tid på
son-listan 39 röster och likalecles I söndag förmiddag. på kvälten
i mandat. I kom-er en grupp flickor att med-

I för centerpartiet: Gunnar ,Io-l nesbörd. så-ns osh *""'o. lrot"r-ll
Itransson_, Trädgården,_.. Börstig' j tuaur. btir pästor Älgot Karlsson. ll
I tolt .kouä""t" hune Göransson, I 

''"ä"#..uvällens 
evansetisxa rl

latarp. Kinnarp, Iantbr. Lennart I möte fti"r unntakten tin 1n tät Il
lAndersson, Majneg., Luttra, i ttitSo 

"r, 
motenl missionshuset. Vid llt- i det första mötet medverkar för- i

utom ÄIgot Karlsson 'och l'olke 
I

Pettersson Britt-Marie Karlssonl'

Ffölfind oeh jttniore. .=f'T srutarp 
.med 

I

,l sång och musik. Onsdag och tors- 
I

KoMMUNALFULLMÄr{IrcE 
I I iå'J'*:T }i}f 

.å,i"i,-,?# 
3}; I

sammanträiler i Centralskblan, ll s;unga. 
I

Kinnarp, ti"sdagen den 30 okto- lr I

ber 1962 trl. 19.00. I

Yiwffir
NYBYGGNADER och

NEPABATIONER

TILL HUMANA PnISER.

JUST NU BYGGER VI'I F'ALKöPING

PÅ BESTORPSOMRÄDET.

TeL Kinnarp 2. Falköping 145 10.

Ilngd,omströfr
NTo-lokalen, Kinnarp, söndagen 28 okt. kl. 19.80. Frogram: täv*
lingar, vit slavhandel, kaffe, ljusbildern underhållning, skämt, le-
kar ah dans. Inbjudna och medlemmar välkomna!

Kinneveils CUF-avd.

Glädiebud i Slutarp 
Nw'hz'

Div. V-fotboll nästa år
,Slutarps IF kan nu andas ut. Klubbens fotbollslag slipper den

befarade tvångsnedflyttningen och får alltså'kv'arstanna i Norra
Västgötaserien.

Frökind
z>/t|-bz

Kinneved

Valda blev: _ I verka. programmet upptar vitt-

Röda Kors-syföreaingen anord,
nar FöRSÄLJNING i fotksko.
lan onsclagen den 31 oktober kl.
19. Meilverkan av distriktsk. fm
Birgit Wiberg. Kaffeserrrering.
Lotteri. Gåvor mottages tack-
samt. Alla hjäriligt välkornna.

Styrolson.

' l9d å--r ts *3o
f nvesterin gsf outlerna,

Arbetsmarknadsstyrelsen har
lämnat tillstånd för AB Kinnarp'e
Kontorsmöbler, Kinåarp, att ta i'
anspråk medel som bolaget avsatt
till investeringsfond för uppfö-
rande av två tjäristemannabostä-
der i Kinnarp för en kostnad av

Byggmöstore Arne

Ordföranden. 150.000 kronor.



drag till flyttning av högspän- rades.

Hundskatt och asfaltering
man tvingades tillgripa votering, i så hög skatt, Hundärna på landet
Kommunalnämnden hade föresta- 

| är ofta nyttohundar. De hjälper
Ä:+ -I.^l+-^--is *^J ts l-- 3x- -*-- L.-.git skottpengar med 5 kr. för räv i tiu med vallning m. m.' Ändra
och 10 kr. för iller. Hr Sigvard ]qspmunen tai femton kronor. var-

tvisteämne i fullmäktige ixöäåJäif:## 'iå{tä:I fiå*?ili :}"rålä"Ji'lTå};
Frökinds kommuna,rfullmäkfise faststärrde på tisdagskväilen ll:-:t"t:*t-:t:f:"3.j:*,1.,9^"1i" I :* nåsot att bråka om. Hund-

utsift- och inkoststaten il'u"i; ;;;;;#;';;;ä;ffi lk^ostnader 
sade han' Det skulle in- i äearna-läeeer säkert lika gärna

rinqcn ti, lrnroarrio r!^,.h,rn6rdr,^++ -r--rr rr! o r_* , "- förvåna mig om söndagsiägar- ltJirg.o somämton kronor,ringen till borgerlig kommunalskatt skall bli 9 kr. per skatte- Ina vanar störie skada pa-ååiG-i"T;ä';;'?1, ,,, resoaera så,krona' sammanträdet blev långdraget på grund av en 
_del 

svår- 
| 
na> vtltebrådet än deJsa skade- 

] gu"-Itä" ;; ;;"" Ändersson, densfitna tvister. Inte minst diskuterades hundskatten. fh- OZ. I 
a3ur. Jag tycker att det borde va- iil;;;; Jn nuna gör nog inte

fJål"tif.ä,;j"?ä,"?:ffx. fj::Tj"1";'j1,-;*::,*1::::: I 
iä,l ä?3i"?:";,","å"10,åTT"ff:t il"XåjäåT,#f*"Tj:ä"::pendier tll erever rrån kommu' rodde på att man mot berär<nins-1il"ä"r"i.ä.#';#;ä' ;;""ä'"ä i,1i; ff,iX;:irä:lrd}.Tiff11fi

il}j:3":r::i'?j-L1".tllllli?:J :T1 -r-",t"s..** lö.""tur.k" o".r, grä_ lro* .po"t och utan nåson berö_ skorresor...rantmanna- och ranthushårrskolor' 
',."* gr,,r,ä*:_:l':r_:':r.::,; ;;; ]ru.H;"J"ä#'ilXäi"'å:; "Tjl"'r?l;* svarade att hund-

5:1ä":åHT:"1.1å1"":.:"jlT :xf""11^r?"1:1, ::jril :ti: llt lror ssarva jaktens skun än rör ut- skatten, rgsäm andra kommunin-git att erever vid skoror av detta söra dessa rörairr-ete1T1 oa r'.1- 1.ilä;;J*, ä; ä:;#'";ä ä: iäiljiå'; å'#:T"l?i:, f:äil:ä'i:slag skulle få bidrag med 100 kr. de resultatet blivit mindre gott. 
I garna går ut med bössan. kassan utan att användas tiu nå_per kurs utan behovsprövning. Hr I Nu är vi säkra på att asfaitbe_ 6ar su

rrEr 6urs uLafl uerrovsprovnrng. frr I Nu är vi säkra på att asfaltbe_ i
Bengt KJ'ellström opponerade sig I uggningen tro**e" 

";t "ä-;ig. 
- 

i *"rtatet a'stod got speciellt ändamåI.
mot detta förslag. Han tYckte att j i Hr custav Gustavsson vilte ha MaJ Larsson råidtl
3i: H1*T::'?:1"**j?":*:l?11 _- "..^_"iT^:::-t1lp."jl:-..lru" 

skottpengarna men tyckte F,ru Maj Larsson tyckre attdär kommunen inte betalar sär- Hr Sven n1a31ssgn var inte nöjd 
I atf man skulre Se ro xr. di "a, ",åäl"r,liäj, 

skuue våre så högSkilda elevavgifter skulle få kom- | med clenna förklaring utan fordra- I och fem för iller i stället för tvärt- ;ääjö. Jag är bemskt räddrnunalt stipendium. Efter en del I de att få se ltq i.gndtinqar i ären_ fom. Hr Sigvard Anderssons av_ för hundar, sade hon, och hund-ordväxlingar segrade kommunal- | aet. rtir *:^ 
l"^rp-.lT.gt:_^-:::; fsngsyrr<anoe klubbades bort och skatten är vät t1r för a6 begrän-nämndens förslag' 

i f^".-::lgq:man ajournera sarn- 
| aut .rr"" mellan hr Gustavssons och sa antalet hundar så att vi som

I manträd-et medan fru Larsson te- Inämndens förslag strrden kom ati äi 
"äääå'ioi'äää.riår "r,on* 

oo"-
*Ilii*:i:il.?::iå. llf ;å'i1;T"lll'"^L"*:':'l- | *" t3" 'y'1s14 

votera och se- has?En framställning från Trollhät- ken hade nycter titt iet<torse"*- 
| ä ä1#ä"iä#;# ]i'j1f,i; 

nfil 
*u.rufsson beklasade frute kraftverk om kommunalt bi- ditionen där handlingarna förva- 

| rran att rösta visade det sig att a"l*.orl*-lJio"r."a"r. men vidhöIl

ningsledningen i Kinnarp och Slut- När sammanträdet kunde åter- | röster mot fem. l-^- -*-;+ ^^h 6++ år:6++Äh ÄörrÄr

ä:T;#"ä""iä:",111J".",'i?j,i""""""";:;;;;""_ _*"*_ I Klnnarps Missionshps
skolstyrelsen åtminstontsKolstyrelsenåtminstonebordehal ' | " i
tagit reda på exakt hur stor vta il - - p:ngar 

I Torsda,g kl. 19.30 Ing-Britt Ekblom rn.fl' sju,nger och vittnar.
som skulle asfalteras. il snabb Jastställelse. blev det för i rreoag irr. 19.g0 Elvangelisier och sångare från Kättilstorp.

ii reglementet för Brismene hem- | -..-,- v-,*,^,r^h6nddÄ- rDnn ^ ntrri-r j.< Ra'eBrerrrenLer ror brtsmen"- 
"9T- I r,oto*E kl. 19.80 Pastor YngverJohansson, Karin o, Maj-Lis Karisson.

bygdsgård. Däremot våUade frå- l;;_-;:'..,_; ,^^^ d*-n^.*dr,^rd +o'-liocrrÄ<riljnc* mad rTv_inviqnine.
sr,or"ti,lliåuo"iååå:HT''- -,,r"å":F_!ryiå'"ä;ä xä äl 

| 
-Tll-^11;åi,l;3"Tål;lffiTl?jffil';ilTl'ffi1 med u;;ril/ienins;

arp biföns av fuumäktic;.-;;;- unn* ta.äl;-tä;;:;;;.1'"."'rrrol rer'' Lnen nåeot och att skatten därför
-'---.---'- -, .-,-:--. - :.:" I lborde hållas nere'

:*""::::*:f- ::: -:.".:*:* ::Tli" ;t-*^'i,1 
-?!Fi:*ls:l I x r;-öä"ö"?0" hundskat- 

| ,,"u""'åfn;:läää:f'f?'ffif;markersättningen för flyttning av varefter hr. Andersson frågadeliteaenatt. Kommunalnämnden n*liil".rilä;;ffiffi;ä.få,",i'ää
:"-rl1?f,:l:*t:{i::u::ffl-",19.i- :,:fo;^::i,i*:::t::1f:.1 "pil lde 

röresrasit.skatt med.20 kr..Hrliå. i,ä,,'ior sin skyddsrinsår

munen bidrar med 10.000 kr, vil- samtliga skrivelser inklusive räk- Ifundskatten

re bifölls en motion från hr Gus_ tisk kontrollant av arbetena. Fru I Gustafsson förklarade att han inte
tav Gustavsson om att kommunen Larsson förklarade att kommunen I kunde inse det rättvisa i att hund- Uppvaktning om

väl höga och han fick medhåll av trygghet. Man är säker om a'tt ar-
r,.- c"äv å"il;uo-,; ;;;;ö; rutäu6u"" utan något rusk. I Till en glacl afton med LEILERS ORKESTER inbjuder
att :sIötsFFe-rseri tag-it för lätt på Därmed bilades tvisten och fuII- J Kittneveils CUF-avtl. - 

Medlemskontroll. * Välkomna !
sinuppgiftochintegjorttillräek-|mäktigebeviljadetilIäggsansla--"- ;;;"ii.- l*., som alltså tas ur 'ätma"na | '-ligt nog'g'ranna kostn
ningar. Nog kunde man väI bega- I investeringsfonden.

skall prenumerera på Landskom- inte förfogade över någon sak- l.skatt överhuvudtaget tas ut. Här I JfJrr.r"munernås tidskrift för de kom- | kunnig--pe_rson 
9gh att kostnader- 

| har emettertid kommunen, sade I tr*.n riän nefranatade statför-rnunalnämndsledamöter som an-l na skulle n1 stisi.t ytterligare_om 
ltran, en möilighet att visa sin go-lrr.å"i]."*.godkändesutannämn-

nars inte får tidskriften. man anställt.en kontrollant. Hon lda vitSa genom att sänka skatten l;ä';;.1"il;;-;;;";;i"k; ;.
De kommunala bostadstilläggen i för sin 

.a9t -lilade 
på entrepreno- l;as förestår 15 kr. Det är nog I ;;;r;;i;-anstag:en ti1 olika or.rör rolkpensionärer höj{es-e.ylietil:T.111"5f-qiT 
"":.11..h:"1. lingenriskatthundbeståndetökarl;;;i;;; under 1e68. Tiu sistlänsavdelningens av T,andskom- 

| Aj-:f ett mvcket vederhäftigt in- lsärsknt katastrofalt för det. Hrr" I ;ä;-'i"u-r'r": Larsson och hrrmunernas förbund rekommenda- | tryck' 
la_ar1a 

gör inte någon nämnvä".t i;;;g?Ki"rr.t"ti* oeh Hilding vå-tionör till 300 kr. för ogift och j iskada och .kostar väl. egentrige" i;öilä;;-;;-ö.,u1.il;; n;
200 kr. för gift pensionär vars | . Misstag 

I inte i{ämålinäir någonting. ll räsaar..ra,^a-
make inte har folkpension. I ffr enOersson ansåg att full- I g" Currnur Larssoh 

'?anetaOe 
ll 

länsstVrelsen om förbättring av

I mäktise begått ett misstag ge- 
l att 20 kr. är en Hg hunoskatt, pa l -IlT-Illens vägar' De tre fick i

Segt om asfatt I nom att inte infordra anbud på u"- I rir," hå1 har -a" SO-iS f.rl' '--' l u.ppdrag att såirskilt gå in för att
(rrarcrrrralcard L^hÄ+xrr^- betena. Ijnder den fnrfsqffo rtie- | I söka påskvnda ombvgEnaden av

å'i.ff"'aÅ1;:T"i:' "" arrmän"na ::Iä-:*'åä"iå;""Tåä,?"jäl Kutnrutlnötg
Hr Sven Andersson tyckte att En synpunkt är dock att tillgång- 

|

de ökade kostnaderna häce utivit en till kontrollant innebär större i i TV-salen fredagen den 2 november kl. 20.00.

Skolstyrelsens hemställan om betena' Under den fortsatta dis- ,l ] sö_ka påskynda ombyggnaden av
tilläggsanslag för asfalterlngen kussionen framkom doek att man I Nyttohundar på landet I y_ägetr Luttra Slutarp och vägen
av skolgår4en i Kinnarp blev en fått beskedet att den firma som - Hr Larsson bor 

_ 
för nära I KinnarP-Länsgränsen

tvistigfråga.Anslagetskulletäc-utförtarbetenaärensamomattsta'n,sköthrsvenAnderssonin'|
ka kostnader för tillkommande .å.ta_sig_skolgårdsasfaltering. ll 

På landet fiirekomper inte någon I

arbeten deis på grund av att area- Hr Gunnar Larsson påpekade 
i

len visat sig överstiga de ur- att det skulle ha krävts en STund-
sprungligen beräknade 2.000 kva- lig projektering av arbetena om
dratmeterna dels på grund av ått man skulle ha infordrat anbud och
man tvingats göra vissa extra för- detta skulle ha dragit med sig vä-
stärkningsarbeten. Skolstyrelsen sentligtökåde kostnader.Vad gäl-
begärdetil1äggmed11.350kr'gg6lerkontrollantfrågan,sadehan,|
kommunalnämnden hade föreslagit faller ansvaret på fullmäktige, in-

sKorstyrelseordfctranden, fruLi,^_ -;-_.^l--.'---- r* '*' -"" I kl, 16 Familjen Blomqvistsjunger och vittnar.
Maj Larsson förklarade att t<ost_ 

iller så starka motsättninsar att 
I

Wt-oz-



Byggngdsentreprenod
Frökinds Hyresbostäder utbjuder på entreprenad 1 st' hyres-

hus i Slutarp och 1 st. hyreshus i Kinnarp under förutsättaing
att statliga-lån erhålles. Programhandlingar erhålles hos AB
Svenska SLnhus, Skövde, tel. 0500/106 ?0 mot följande avgifter:

A. Byggnatlsarbeten kronor 100:-.
B. Värme- och sanitära arbete( kronor 50:-'
C. Elektriska arbeten kronor 50:-.

Depositionsavgifterna återf ås om fullstiinctiga handlingar åter-

sändes senast !4 dagat efter antaget anbud'

Anbucl märkta >Hyreshlx i Kinnarp och Slutarp> skall vara

Frökinds Hyresbostäder, Box 2, Slutarp, tillhancla senast freda'
gen clen 16/i1 kl. 12. trri prövning av inkomna anbud förbehålles.

BORDTENNIS
11 

- 

bltt

KrNNA-RPs BrK -bz'
visade starkt sp€l vid tisdagens
seriepremiär. Giistånde Istrums
SK C fick se sig besegrade m€d
6-1 av de skärpta kinnarpsgrab-
barna.

Resultat: (Kiffiårpsspelarna
först): Egon Marttn,sson-Anders l

Jahobsson t6-21, 2t*14, 22-:2A;
Bo lvarss,on-Leif Ringhagen 21-
19, 21-13; Erla.nd Johansson*Ol-
Ie Ol.ausson 14*21, 2t*77, 21-
15; Ivarsson-Jakob,sson 2l*15.
2I-14; Martinsson*-Olaussoa 13

-2t, 13-21 ; Joba$sson-Ringha-
I gen 21-11, 21-78; Ivarsson/Jo-
f,ansson-latrobsson/Olausson 27

-L7, 
9*2'., 21-13.

|(rmlurs- och

komrner att håIlås' lörilogen
iten 1? nov. 1962 hos lautbr.
Axel Käck, Storegårilen'
Slutarp. Utförligare annons
3enåre.

'OFDFöAMEDLINGENFalköping, tel. 123 48.
bostad 135 10.

AB SVENSKA STENIIUS' Skövtle' e. u. fth',L. tvht- bz.

De bästa resultaten från Var- son, Vårkumla, 81; 10) Sture Jo-
KINNEVEDS pastorat: Vårkum-

la kyrka A. Helg. dag 10 hög-
måissa, kh. Andersson; 11'15
ssk, Sönd, 19'30 aftongudstj.'
kh. Ändersson. Kinneveds
kyrka A. Heig. dag 19.30 ves-
per, kh. Andersson, kören. -

. Börstigs liyrka A' Helg. dag
1it högrn., HHN, komm. Lind-
holm. - Brismene kyrka A.
HeIg. dag 19.30 komm. Lind-
holm. -Onsd. 19.30 andakt hos
Fransson, Dallcogården.
Torsd 19.30 andakt hos BilI-
man, öslergården. - Fredag
19.3q andakt hos Johanssons
på Västarps egd. - Axtorps
missionshus sönd 11 förkort'
högm., kh. Andersson.

En ilel köper för dyrt
andra köper från
LAES GUSTAFSSONS
MöBELAI'T'ÄRe Slutarp.

Allt i möbler och soffgrup-
pqr, bäddsoffor, tak- och
golvarmaturer, mattor.

Tel. 179 Kinnarp.

-F7. rt.
fl*ffin ftn|lar0s
itÄsf$ nrn {;.rAN llilU-t0re|lt||g
håller möte i Föreningslokalen
sönclagen den 13 nov. ki. 20,00.

Underhållning av Brötlerna
Augudtsson, F alköping.

tr'olklekar och d.ans.

Alla välkornna!

KINI{ARPS

NTO.FöRNNING

anordnar KAIIRATTRÄFF
lokal Vinterny fredag-en den 1(
nov. kl. 20.
. Sång, musik, lekar och dans.
Alla NTO-are oeh övriga in-

bjudna hjärtligt välkomna.

% tl Vartoftl !.vo.'p.1*y]*g,ql

- 

ll 7.. ,.n lt.ttJ Hr"," tävlingar återges 12i1 ha,nsson, s-löta, B?; 11)-Axel Holm,
Vartofra Hvo b[tt'bz' I"äää. .ri5;gt Karlsson tog, sorn ti- Karleby, ss; i:) 'xarl arp, Kini

hado i söndags anordnat sin I Oig""e na:Ä"ts, sin förstä inteck- neved, 92; 13) olof Ardersson,

höstfältskjutning som denna gång l*1:*^:i:',fll^,I3:fllIä:'.t:?Tl *ifjr3",?uLrt4) 
Bror Ändersson'

#';;;ä'i:"ou'"0' pi'ton ragt I $å:'i'J?;lu,-Ker 
vro en res'rtnel 

l- 1l-ä1"3': gllu".tL 5*lebv,.2e
hoh6 a^fr .,x"ui.. "ir-ait 

l:3,:-t-1 i-"111s- -^--"-- lpoång; ä) eengt Karls'son, vår-upp J,, bana som y1"ut:.1lT3! jn41,x;qlning gevär: _ lffiff #, f,'ä1LäXi":"""1, Xäi:
gitlancle och som blev utstagsgr- 1 Hemvärnsklass: 1) Evert Tors'
vande för tävrinsen som sam,ar i!gns;on, "x{li,ri_ti.;.?J""lg' r:,\?,' J,t.fliJi d3f#trlå:riil:

'o

o
o
a
o
c
a

ett fyrtiotar deltas'are. lä;ä;h, ?å"ti'*ru, 25; orof +n- ;ffi":, ;ä,'äJ;ål Hä]i:ffå; åilf
Ärets fältskyttemästare t,tev l$erssont 

Åsåka, 25:' 3) StiS teby, åS; Z) Cöuta Sall6n, Bris-

Evert rorsten.sän, asaxl, i:i"* l f"llir,l;, "ålfl#'å ä F::å: fj*n"*' ; .S,,tf .T:ii"_*:träff och närmast efter 
_ 
honom lTorstensson, Vårkumla, 24j^4) Su- ,Kinneved, 23; 10) Karl Karlsson,

kom Olof Andersson, Åsa'ka,- och ne Harrysson, Bris'mene, 23, Gus- Karleby, ZZ, Nils Neuman, Vår-
Benpit Karrsson, Vårkumla, båda 

113" ,o"59::?],-JålliT]", 3j.' :l kumtq"' 22,' Evert Torstenss,on,
nred 25 träff. I 

Karl Andersson' Äsaka' zz; b.' Åsaka, 22. '

r vctc'anklassen sicl..:"*j:: 
I 3g,Tå":,13Jff:k"ff#3i:'*ifu 

",**uorinqar:till Bertil Engdåhl, slutarp'. m"d lN"r*un, Vårkumla, 21. ,. Crer,annalag: 1) Åsaka hvgr
22 träff. följd av Lars Äxelsson, 1 Veteranklass: 1)' Bertil Eng', 71. tr. (Olof Andersson, K. b.
Ka'reby, på samma antal träff. laanl,5i1ig1"*.??,.";,-l?i1".*-1::l 3g_Tl-.1*\'o1t 5*.131d..':i?'l'!"?l

dern K. E. Torstensson med 51 I lS d'l

i tromannalae och Kinnevetis hvgrp I tr.i'Zf 
' Ir E. 

-iorit"n'..on, Vår- Tävtingen orcr Fo-geväret (av-

I motsvarancle tävling gällande I i.rr-t", b1; B) Bengt K.arlsson, ståndsbedömning, hgr.kastning,

I fernmannalag. I Vårkumla, 49, Gustav Oskarsson, fälts'l<j.gevär): '

i 
'";;;; 

med räuskjutninsen I y-i$;1;, asi +) eertit Engtlahl, 1) Benst Karlsson' vårkumla'
:':,^:"-:;.:;l Kinneved, 47i 5) 1g'art Ändeisson, s:a plats:iffra 7; 2)__Gustal os-

segraren blev även l?:j:'XJ^,", i::t ?;lll;;,r?å:,ri-&$f'åål- ry";;"i:"l;fi Lo;*:)rf1il.fåi
sammanlåst med resultattj^.:'il lö'd;i#;å 14't4 Karl Karls., Karleby hvgr rrr t?; 6) Brism,ene
årets två, tävlingar, som sa1-52 l;;;, ä;;#;ri, s, Aå ;;i;;^ffi- ;ö"ää,?;"äräå!ä,."'r,"er rr 21.
träff och här följdes han av lY i ltety, 9, Helmer Trygg, Kinneved, iie,mma.nna-tag: 1) I{in,neveds
der.n K. E. Torstensson med tr 

! | g tr. hvgr 115 (Benst Karlsson, Stig
tr,äff . | | sammanlagt träffresulta,t 

_ {Jq{ Karlsson. Gustav o.I.ur.uon, Bur-

r lagtävlingarna hemförde asa- llliX".rältskjutniingar 
(vår-höst) tll nnqcahl, Gurrner clauson); 2)

L 'oårcvrrr ulinu"n 15t 111962:I k" t vgtp segern_-i. tä 
_- I r)

Karlebv hvsr III 73.
Evert Torstensson, Åsaka. 52 -.. -- 

' "

;il,'3:XTå;.H:iååT:f lT; | *#, -l;":'"i"å'{ffi: *;"ä# **::!x,i;:.xr*"i": å, :i;ä. ll Ka, *o, Lafs AÅcrDnulr' rlarrsuJ' :-"":-'-*"::'^ - ---:--*'- ^ --'
ordnacle och dessa grenar ingår ill+f.' C""4" Johanss,on,'Kinneveä, Karlsson, Vårkumla,^18;4) Gösta

tävlingen om clet s. k. Fo-geväret | +å; Ai Sttg Karlsson,' Vårkumla, S-ahl6n, Brisrnene, :31 L) -5_111
samt Vartofta Lotta-a,vd. vana-I +ii zi L"u"f Gustavss'ön, 4arJep}, Karlsson ,Karleby, 25; 6) Bertil

ringspris Åretsinteckni"l""iå".-] *gi :i -q9:P^s*","Tj-? $?:*li' *3:ä::} få1fotloit;., ?,3t;:
:'J";åH il,ä"ä;;-';öi il; iir::iiiAnderssorr, Karlebv, Andersson, Åsalra,35; 8) Rasnar

,z^-r--^* \zå?r,,,trrc ;;"""";;;i 34, Ragnar Cardell, Karlebv, 34' garde-I,1' 5-11i:bv;..311 5.?:1^{:
5ll',iiå;.T*å1äTl1;,I'o"' :" I *:"åi*x#:{f#;iff#,*- *il:i."å, "äll?.i:å," u?l"toJ,";sina anclra irteckningar- ,. . @ - 

Avståndibedömning (rätta av- hansson, I(inneved,_, 40, Gö.eta

Segern i avståndsbedömningen stÄnaei:,mat 1:2C0 ö., mill 2:276 Sven,sson. Karleb-y, 40; 10) K' El.

togs av hvch Karl Karlsson, Kar- m., måt 3:197 m.): Torstensson, Åsaha,45'
Ieby, och i handgranatkåstningen 1) Ear-I. Karlsson, Karleby,..54 Tåvlingen orn Vartofta Lotta,-avd,

"åä;.iJ'"iJ,iå"äx1!i"ä1i:i#. 
*#näl'ä) ä"öä;iä;"t*i. råvringen orn vartofta Lotts-avd'

I 
rnä zs wenc "y .q9-1'9jt1{i. **Hiå' g9: s äåf,its}#tåf;#i ;äiäi:ff'1ä:'Jålfi,?åi#Ttå:

l Fullständig pristista fötjer' . å1ää, iöi 'r; v"g'u Brase, Karre- t']Y'TlflI 
r{nrrsmn vå"krmra.jå;NARps*lhdy;ål#*iJ*#$i*åtrlle':,x:tä%j:äi"Js-äTj3j

Mrss rorrss Hi,s 
I trä#:ä ät$å,:öFf^äiö*i iill gJf*ä, jj:' ii åäfl"t3it

rhaitandsrnissionåir Märta e""s- | y"11H&"1X: ;;, 8,"'5ifä1?"å k"'.o.. Vårkurnla,.40; 6) Karr
SOn från KOrStåget för världenS 

i DUrr' Drr*rrt A.ndersson, Ås:-Jra, 44; 7) Olof An-

evangetisering t"^iu" och visar I f"T:::l; ff,f;t,.i,t; 
tlr1i 

SJI'å;
bilder i Kinnarps missioushus I endersron.' Karleby, 47, Bertit

I onsdagen den 21 nov. kl. 19.80. i

fMissionsoffer" I

onsdagen den 21 nov. kl. 19.30. i En*dah1. Kinneved, 47.; 10) Sune

Missionsoffer" i -a-'"!'da^r Brism,ene, 48. ''

AIla väIkomnat -- _i



uv-invigniug i Kinnarp 
t/u'ez' 

i

Denna vecka hålles offentligal
möten varje dag i Kinnarps mis- i

sionshus. I kväll, torstiag, sjunger 
]

Ing-Britt Ekblom. På freilag metl- |

verkar evangelister och sångarel.
från Kättilstorp. Älla Helgons dag j,
predikar pastor Yngve Johansson l'
från Åsarp vid kvällsmötet och I

systrarna Karin och Maj-Lis l'
Karlssorr medverkar med sång. l'

Söndagen bjuder på två sam-i
mankomster. Kl. 10 år sönda.gs-
skolan ordnad som familjegudb-
tjänst, då det också förrättas UV:
invigning. Det blir därjämte ut-
delning av Nya Testamenten. IfV-
are kommer att svara för någon
programpunkt vilket också är
fallet med söndagsskoleeleverna.

Familjen Blomqvist från I'alkö-
pilrg, som hår sex barn, komm,er
ått sjunga och vittna vid efter-
n:iddagsrnötet på söndag.

Kun.gastatetten
II hökind

Ävcn Fröliind har passerats av
I(un,gastafettcn. Kl. åtta den 1 n,o-
vember nrarscherade två flickor
fr:"m ÅSarp in på Centr:rlsholån,s
plan och överlämnacie stafetten
till rektor Georg öhrnell. Komrln-
nalfullmäktiges representant Gö-
ran Sandin uppläste budskapet
nred hyllningen till konungen på
80-årsciagen dcn 11 novernbÄr.
Därefter utbringa.d,es ett leve och
natjonalsången sjön.gs.

Stafetten förd.es sedan vidare arr
elevema Kerstin Äx, Helena Ber-
t jlsson, In.gela Ivarsson, Kjell
Karlstedt, Roger Andersison och
Staffan Nilsson till MössebcrES
skola i Falköpirg.

Vid verkställd dragning i

Kinnarps lF:s
gåslotteri

har följande lotter utfallit med
vinst:
v:it lott serie A nr 63. vit, lott
serie B nr'1, rrit lott serie D nr
61, vit Iott serie G nr 94, vit lott
serie II nr 26, skär lott serie A
t:ir 91, blå lott serie A nr 86.

Vinnarna ombedes omg. ringa
I(innarp tel. 85 kl. 8-13 eller 14
---L I.

A. Sjöberg, kontrollant.

1963

tr'röliinds l<ommunalfullmälrti-
g:e har, sorn titligare nä,rnnts,
fastställt tästa års liommunal-
skatt till 0 kr. per sl{attekrona.
Don av fullmåI<tige fastställtla
staten upptar följantle belopp pai
de olilra titla.rna. S/tt4Z.
Allmän förvaltning : kommnnal-

fullmäktige, driftsutgifter 6.895
lir'., kommunRinämnden, driftsut-
sifter 242.739.

Polisväsen : polisdistriktsf ör.bun-
dct. dril'tsutgifter 21.557. Fastig-
hetsförvaltn. 5.200, driflsinkoms-
ter 5.772.

Planerii]gs- och anläggnings,
verl<sa.mhet : Criftsutgifter 40.700,
driftsinkomster 20.500, kapitalin-
lromster 225.000.

Hälsovården: driftsutg. 7.900,
driftsinkonrqter 2.400.

ombflit tilr sfifrsfiörer 6(tt+2.
Till lekmannaombud från l(in-

neveds pastörat vid stiftsmötet i
t'alköping den 17-18 november
har föIjande utsetts:

il'an tilnneveds fdrsamiing lant-
brukåren Sveii Ändersson, Lofs-
går'den, Kinnarp, med kyrkvärden
Herbert Andersson, Alarp, Kinn-
årp, som suppleant;

från Vårkumla församling kyrk-
värden Ertk Bohmen, Slättäng,
Vartofta, med kyrkvärden Nils
Johansson, Korsgården, Vartofta,
som suppleant;

från Börstigs församling kyrk-
värdea Paul Gustafsön, Vintorp,
Börstig, med kyrkvärden Nils Da-
nielssoh, Grevagården, Börstig,
som suppleant;

från Brismene församling kyrk_
värden Harry LårssQn, Börshol-
merr, Brismene, med kWkvården
Sven Andersson, Miliåmgården,
Brismene, som suppleant.

Söndagcns famtljeguilstjänst i
I,tinnerps mlssionshus

Kårchefen hälsade också all*pojkar och flickor, qom fyller
mlnst nio år nästa kalenclerår,
välkomna att börja i UV_kåren,
som regelbundet har Bamlingat'
varJe tisdag kl. 19.

. På torsdag kväll sjrln8.er kån-
!3I hgu Nolin andtiga iångey I
Krrutarps missrlonshus, I\{ötesle_
dare blir Folke Fettersson,

EK-auktion I Kinna,rp inbrin-
gade 9.126 kr.

] Kinneveds Rödakorsilrförenine
' anordnade i onsdags en talrikt be_
j sökt försäljning i folkskolan i
I 
Kinnarp. Efter psalmsång hölls

i välkorflstanförande av RK_ordfö-
I råfden köpman Göran Sandin"
lDistriktssköterskan fru Birgit
Wiberg, F ailröping. höll därefter
ett förcdråg om Röda Korset. Så
vidtog auktio*eir med hr Håkan
Silvander söm irtinopåre, Auktio_
nen giek raskt i:ndan, köplusten
var god och försäljningen inbragte
I netto 2.728 kr. trIr Sandin fram_
förde därefter RK-kretsens tack

1 
till alla, som medverkat till det

I 
goda resultåtet 6ah till stut sJöngs

t 
en psalm.

I RK-t<reteen i Kiillieved haf ti-
{ 
di-Sare anordnåit ön rikslrrsåmling

I På orten och resu]tatet av denna
I blev 490 kr.

Sto ten
för

I

I

i

F amiljegudstjänsten i Kinn_
srps illjssionshus fick sin unptakt
med sång: och läsning av- 

-Guds

tio bud i korus. Sju pojkar och
flickor blev vid invigningsakten
upptagla som fullvärdig.a med.
lemmar i Kinneveds kår av Unga
Viljof, Som tecken på dettg er-
höIl de av kårchefen den röda
snodden. Ett exemplar av }trya
Testamentet ti[delarles var och
en av de nylnvigda. Några IJlr-
flickor utförde en illustrerad dia.
toE.

,i lJndervi^sningen: driftsutgifter
Al!n, lrelgons dag t/tt-tZ. il a5T;ll?t,9llftsinkomster 276.574.

- de heliga minnenas o"rr iyon.- ll -,J::?.;;t"sverksamhet: 
driftsut'

nas dag - högtidtighölls tradi- i '"''" """
tionseniigt i Kinneveds kvrka med i Socialr'ården: scicialnämncien,
vespergudstjänst uncler rit 'meO- | driftsltgift^er 186.180, driftsin-
verkan av kvrkokören T<".t^" | ] 

I(on",ster 116.900, barnavårdsnäinn-verkan av kvrkokörnn:..T1"1o-. 
I I ä;;:-ätri:;rsirter r2.430, drirts-Kjellsti:öm inledde med att n{. or- 
| i mt"_"t"r"!.900, social. hemhjälp,geln spela >>Recitativ ur o'gelkon- li drirtsutgitter 1b.gz2, arirt_sintåmål

sert C-dur>) av J. S. Bach. Kören | ] ter 1.000, nen,sionsnämnden, drifts_
siöng så >Ave verum corpus)> .av | | utgifter 96.610, nykterhetsnämn- 

I

W. A. Mozart sarnt körsatsen tiil | | den, driftsutgifter 2.2?5, driftsin- |

Bachs >När jag skalt lämna vär{- | komster 750.-_.. 
I

den,. rörcsånsen av "" ::1.,1:l_ I ",å,I[;in"å;il!ä*äl,i1gffi#'$..; Ititå över samma tema._som 
1".- ll ii:öä. --^-""""^*^""*^ 

Idikstolspsalm sjöng kör och för- | 
-flnansfOrr.altnins: 

clriftqrrtsif_ |

samling >Aek, låtom oss lova och I ter. ZZI.}qS. a,.rbetalning å iån. '

bedja vår Gud>. I kapitaluteifter 850.680,-driftsin-
I sin predikan över dagfens af- | komster 840.707.

tonsångs-text talade kyrkoherde I -,Sl<atteintäkter: Slutlis skatt
Andersson om >>De kristtroerna | 1?0 563 kr., förskott för 196g

som rörebilder, sclm "til;;;";;; | 131601.:11:r:'::it"til5 "ll-1e^5: l" 1""-'^ _"--' | års ortsa vdragsreform 107.100, isom Kritusefterföliare>. Efterp.re- I ;k"tt";";ätiri;; ."r. rg6i- 
=åÄ 

idikan sjöng kör och församting I orhavdraEsrefå'rrr b9.400 k;. - - 
|

allhelgonapsalmen >>I himmelen, i l

himmelen>> alternatim i Lars Ed- lr 
- 

- _

lunds sättning, varpå liturg och ll rofit
kör sjöng den gammalkyrktiga in- ll KINNARPS - bL.
troitus för allhelgonadagen, följd
avarrhelsonabönoch"skve;;;:,Il MISSIONSHUS
Herre'>. Efter slutpsalmen 150 >O l' öa,_- _r. !

Gucl, för de trogna -"*iyr"""',";": i , , 
sg:dac kl' lO-söadagsskola;

slutådes sudstiånsten ;å;;';;. I 5]' 11 pastor och fru Lennart
gripande körkoral till texten j Nordbring talar oeh sjunger.
>såna, serre, dina änsrar ut>. i,l";ff.f$_;!;ätffi kl. 1e.30

Kreatur$- och liisiireauktion
kommer att hållas lördagen den 1? nov. 196p kt. 12.00
då lantbr. A.xol Kiick, Storegården, Slutarp, tel. Kinnarp
139,_på grund av köp av gård med lösöre, tåter försälja:

23 st. nötkreal,ur SLB och SRB: därav 4 st. kor varav
1 st. nykalvad och stamboksberättigad, 6 st. kvigor 1_2
år, 3 st. tjurar 7-2 år samt 10 st. tjurar il2 är.

I{öns: c:a 30 st. 1-åriga.

Maskiner och rerlskap: traktor F''ordson Major 1g54,
diesel, med Nyka lastare och gödselgrep, renoverad mecl
bytesmotor, i prima skick, såmaskin Västeras 19 biil.
skiv., injektor med rör 22',, hatmfiäkt med rör och böjar
75", stallgödselspridare Skandia, konstgödselspridare,
transportkärra för djur, slåttermaskin, hästräfsa med
traktlordrag, gummihjulsvagn, fjäderharv 13 p., gröp_
kvarn Arentorp, vattentunna 700 1., förställare till bin_
dare, drivremmar, svinburar, hisslinor, potatiskorgar,
taggtråd, fälgar, däck, ett parti sågat virke, stängselpå-
lar, c: a 100 kbm. björkved, ladugårdstavlor m. m.

Till säkre kända köpare 1ämnas 6 mån. kredit mot
äganderättsförbehåll. övriga villkor vid auktionens bör-
jan.

STORGATAN 12-14, FALKöPING. TeI. OELSILZBLB.
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Fortsätt sedan också över Var'
tofta till Vårkumla, gårna den
gamla vägen över ltralle-qtorp,
dcn folna ))herregårdenr. Vld
Giaskulla i Vår'kumla röjer sig
ett >nytt> insiag i bilden: en

stenkammargrav tecknar sina
ovanligt mäktiga linjer över hav-
reåkrarna sedan den skvmmande
vegetationen röjts undan, ocll
köpman Göran Sandin, KinnarP'
som tog över ciceronskapet vid

Stenkammarg:raven vid

Frökindsgrånsen, kunde visa Påi

Bilfilten
Som ligger stilla på sätet är en bra sak! Fram fr. kr. 10:50.
Herrbyxor av polyester och ull (vintertyp) kr.29:50. Täcken
täckvadd (vit o. melerad), kapok, plastclun, garn o. strum-
por, lakansvåv m. m. handlar Ni bra och billigt i

Den 15 sept. tiivlades om tlet
åv Husqvåma Vapenfabrik.
skänkta vandringspris den s. k,
>I{uslcvarna-ålgen>>. Årets ln-
teckning togs ov. Gunde Johans-
Fon, Ilinneved, på ?2 p,

Lilla Kretstiivlingen för 5-man-
nalag den 21 okt.: 1) Kinneved,
1"91 p.; 2) Brismene, 1.78; 3) Jä-
ta, 145.

T1ESULTÄT F'RÄN TÄVLN,TG-
ARNA I LERDUVF]SKYTTE
Vilske-F r'ökindskretsens lagtäv-

Ian i lerduveskytte för 5-manna-
iag vanns av Vilske Jaktskytte-
klubb med 45 tr. Det var klub-
'bens 3:lje inteckning i kretsens
vandringspris och får således be-
hållas för alltid.

2) Kinneveds Jalitvårdsför"
ening, 4L tr.; 3) Göteve Sport-
skytteklubb, 33; 4) Jäla Jakt-
vårdsförening, .28; 5) Blismenc
Jaktvårdsförening, 28,

Det segrande lagets skyttar
ni:ar: Bengt Jonsson, 10 tr.; Elon
Johansson, 9; Nils BenlItsson, 9;
Sigurd Bergström, 9; Enar Jo-
transson, 8.

Lilla Kretsskjutningen: 1) !tin'
neved, 39 tr.; 2) Brismene, 34;
åi) Jäla, 32.

Inrlividueli prislista: 1) Gunde 
I

Johansson, Kinneved, 10 tr.; 2) i

Lassc Tikkanen, Jäla, 9; 3) Ar- I

nold Guslavsson, JäIa, 8; 4) Per- |

Olof Högberg, Brismene, 8; 5) 
|

Rune Grahn, Kinneved, 8; 6) 
I

Yngve Niisson, Kinneved, 8. 
I

Kinneveds Jaktvårdsförening: i

Klubbmästerskap i lerduveskytte: 
I

1) Gunde Johansson, 20 t:''.i 2t I,

Yngve Nlsson, L7; 3) Rune j

Grahn, 17, . I

I{inneveds Jahtvårdsförenings i

Klubbmästerskap i jaktstig: 1) 
I

Gunde Johansson, 96 p,; 2) Yng-j
ve Nllsson, 95; 3) Åke Brodd' 92; I

4) Gösta Svensson, 91; 5) HarrY
Gij]'ansson, 87; 6) Erilt Svensson,
35; ?) Webster Martinson' 80;.8)
Äke Blank, 78; 9) Georg Göra'ns-
son, ?6; 10) Rune Grahn, 76.

Jäla Jaktvårdsförenings Kittbb-
mästerskap i lerduveskYtte: 1)
.Atne Svensson, 8 tr.; 2) Arnold
Gustavsson, 8; 3) Hugo Johans-
son, 8.

KINNARPS MANUFAKTUR. Tel. 1,34.

Gtaskulla i Vårkumla.

l! -- Ake Blom, Kinneved, 45 P,; 2\" a>ltt-t2, sören Hairysson, Brismenä, 42:

Rekordartat intressi- i ?l Ä*: olison, Kinneved, 42;.4)' ) Aimo.. Gustavsson, Kinneved, 41.;

på äIgbanan i Axtorp 5) Kurt Josefsson, Jäla, 41'

Intresset för tävlings- och trä-
nlngsskjutning på älvbanan i Ax-torp, Kinnarp har under året
slagit alla tidigare rekor,d då cla
?.000 patroner förbmkats undel.
den gångna säsongen.

Resultat av årets tävlingar:
VILSKE-T''RöKINDS SPORT.

SI{YTTEKRETS TÄVLING F'ÖR
5-MANNÄLA$ 25/S

1) Kinneved, 186 p.; 2) Jäta
158; 3) Vilske 1,37; 4) Brismene
r.29.

I. det segrande laget sköt:
Gunde Johansson 44 p.: Aimo
Grtstavsson 40; Webstei Martin-
son 37; Harry Gtiransson 37; Ar-
rre Oisson 28.

Här ligger Mönari-rs mossal
nära, nch sällskaPet for ut över
det landsi<ap som blivit stäm-
ningsbakgrunil i Olof Lager-
crantz tidiga cliktning - en dikf"-
ning sorn han visserligen funnit

lanleclning aLt La avstirnd från i
lsin senasle diktbok mcn soln än-_

I då innebär en lyrisk innlutning a'"

I ett landskap som annars bara

lnagon gfug skYmtar hos våra
jdittare - mosslandskåPei med
jvisslande spovar och skriande vi-
por - och som eJdrig i någon
diktning biivit stämningslåge och
t,onande bakgrund som ltär. Kan-
ske blir l\{önalPs nrosse så små-
rringom en litterär berömdhet ?

menade Rune Nilsson * FT-sig'
naturen Runi - som guidade såll-
skapet genom Vilske.

Bästa indivitluella resuitat: 1i
Gun{p Johanssorq Kinnevccl, 44p.; 2) Kurt Josefsson, Jäla, 4L;
3) Aimo GusLavsson, Kinneved,
40; 4) Bengt Jonsson, Wijske, B?;
5) Webster Martinsson. Kinne-
v€d,. 3?; 6) Harry Göransson,
Kinneved, 37.

I den l- sept. anondnade tävlin6-
en föT lo-,rnannalag mellan Kinne-
veds .IraktvårdsförenLng och Kin-
neveds Skytteförening segrade
Jaktvårdsfören;ingen på 686 p.; 2)
Skytteföreningen 630 p.

Den individuella prislistan fich
föIjande utseende: 1) Roland
;{ermånsson, S, 90 p.; 2) Arne
Olsson, J, 83; 3) Åke Blom, S,
83; 4) Gunde Johensson, S, 8L;
5) Harry Göransson, J, 80; 6)
Yngve Nilsson, J, 75; ?) Webster
*Iartinson, J, 75; 8) Aimo Gus-
titvsson, J, 74.

Den 2319 anordnades den årli-
gen återkomm&nde individuella
tävlingen varuid de bästa resrul-
taten blev; 1) Guftie Johansson,
Kinneved, 49 p. (nytt banre-
kord); 2) Harry Giiransson, Kin-
neved, 45; 3) Ingemar Svenssor!
Jula" 44; 4) Bengt .Pettersson,
Falköping, 44; 5) Sören Harrys-
son, Brismene, 43; 6) Gösta
Svensson, Kinneved, 41; ?) Aimo
Gustavsson, Kinneved, 41; 8)

Farvälmöte i Kinnarps Whl-62.
missionshus

Bengt Salomonssorq Brismene, I lröreståndaren för Falkönines38; 9) Helge Claesson, Bjulum, 
I Unedomshem. påstor Len"al,t I38. l;^=;:;:---;:^*::--^*--;_:: I

sa,rnma dag tävliades om Nor- lITgl']iF - T|TT-:: -::..Llc."isa.mma dag' tavtades om Nor- I 
- - ," --- ,:' . -;-;-:.; , 

--, .- :--: t

mapokalen mellan medlemmar 11"!T att fråntrad.a-.t].t- t]3ntE ti
fråir Jäla-Kinneveris Jaktvårds- I Falköping för att tillträda liknan- 

|

föreningar. Segrare blev Harry I de befattning i Vetlanda. På sön- |föreningar. Segrare blev Harry I de befattning i Vetlanda. På sön-
Göransson, Kinneved på 43 p. I dag kl 17 sjunger och talar pas-
som därigenom tog sin ll:dje in-ltor och frrr Nordbring vid möte
Göransson, Kinneved på .13 p. ldag kl 17 sj'rnqer och talar pas-l
som därigenom tog sin 3:die in-'ltnr nah fr-rr Norrlhrinq rrid mätplsom därigenom tog sin ll:dje in-ltor och frrr Nordbring vid möte
teckning oclr erövrade pokalen'l i Kinnaros rnissionshus. Detta blir
för alitid' 

| .le.a* "iit,. framträdande i Kinn-Samtirtigt avgjordes Klulrb- I ..' . "., . - ,
mästerskapen ro" o"årrnå"äJo, I 

*t.19:'t avflvttningen från orten'

föreningar, I Söndagsskolan har sin sanriing
Kinnevecls Jaklvårdsföreningr i vanlig tid på söndag förmiddag. 

i

1) Harry Göransson, 43 p.; 2i I Ing-Britt Ekblom m. fl. kom- |

Erik Kjell€n, 41; 3) Gunde Jo-I mer att medverka vid evangeliskal
"i:rrrrsson, 39. I mötcn Då, onsdas och tor'sdasl
Jäla Jaktvårdsförcning: 1) Ber-ikrätiur- *i

til Johansson, 37 p.; 2; Ingenrar'
Svensson, 32; 3) Bet'til Gustavs- l

son- 27.

I l,ää;':ä'äå:åi{ffåi:;å"'.1 i H u sf fi r h ii r i t( i n n n ue d
Svårare att uPPtäcka är den

bekanta Slutarpsdösen På Leds-
går"dens ägor'. Hur många har in-
Le hört talas om den, men hllr
många sett den? Här vore åter
en skylt befogad, men lika ange-
iåigr'n är kanske en f l iIäggning
av grif'"en -- onl mån nu inte
nöjer sig nied att bertndla cltin

vackra takhällen. Enbart den är i

värd. forceringen av [aggtråds-
hindret och våndringen över te-r
gen. Med sina, skålgroPar ocit
Iotsulor r.'ittnar den om clttnkia
trulthandlingat. (il^e.r

o,rl{W.)

Svenstorps rote torsdag 15/11
hos Allan Johansson, Alarp.

Axtorps lote fredag 16/11 hos
Gustaf Andersson, Nolgården.

Fastarps rote måndag 19/11 hos
Axel I'eifter;-G

Kinneveds rote tisda,g 20111 hos
Arvid Andersson, Halsarp.

Lagerstorps rote onsdag 21111

hos Mattias Thörn, Lillegår-
den.

Slutarps rote torsdag 22/!L}"os
Lennart Persson, Backgården.

Iludene,roto fredag 23111 hos
Lars Eckerlid, Hallagården"

Samtliga husförhör börjar kl.
19.30. Kollekt tiil sjömännens
jul"

Pastorsämbetet.

Frökind
t2llt-69'

Ing-Britt Ekblom sjunger vid mö-

ten i KinnarPs missionshus
Vid söndagens evångeliska möte

i Kinnarps missionshus medverka-
de pastor och fru Lennart Nord-
bring, Denna vecka blir det liknan-
de möten På onsdag och torsdag
kvällar, då fröken Ing-Britt Ek-
blom m. fI. kommer att sjunga och
vittna.

I det segrande laget shöt: Åke I

Biom, 45 p.; Arne Olsson, 42; Ai- l

tno Gustavsson, 41; Gunde Jo-'

,: sKyrrn n"åååtå' 
å1i,,S'.:i,1""Iif,ii,?t:',';



Bade porcgrofernt och anden
krever semverkan skoll-hem

Gymnastikhallen var fylld till så gott som sista plats.

"Aftonskolato i Frökind : S/tt-toz'

inte bort av den hushållande fak-
torn. Den införlivas med person.
ligheten.

Konimunikationen
skola-hem

Detta är fostran. Men för fost-
ranl krävs kuns.kaper om barnet.

HFmmet har den större krrn-
,qkapen,om barnet. Hemmet har
den större makten över barnet.
Undersökningar visar att åtfio
procent av den genomslagskraf-
tiga >>påverkan> på barnet kom-
mer'från hemmet.

Vi har nu fått en skollag, det
har vi inte haft förr, Dess första
grundrbgel. lyder: >Skolan i såm-
arbete med hemmet>>. Detta
krav har en dynamisk och på-
tt'ängande karaktär i skollagen,
ofii man granskar denla närma-
TF

Här kornmer xya och stoia
krav på föräldraskapets utövan-
de. Och uppenbara kråv på k o m-
munikationerna .Jnellan
hemmet och skolan.

- Vi' skolmän behöver v e t a
saker om barnet, menade rektor
Ekholm. Ni förätdrar behöver
också veta, Barnef är eJ detsam-
ma i hemmet och i skolan. De
två, skolan och hemmet, behöver
meddela sig med varandra,

uruncen
Frå-n hemmet härrör barnets

grundinstållning och grundöden,
när det inträder i den samhäIle-
liga gemenskap som barnen
snabbt utbildar i det nya kollek-
tivet. Trygghet, grunden för a.k-
tivt, mångsidigt och >socialt>>

beteende i ett kollektiv, skapas
ur en mångfald komponenter.
Hemmet är ansvarigt för dem.
Ett >>centrumbarn> från en på
felaktigt sätt ombonad hemmiljö
blir otryggt oeh ogeneröst"när
,det inte längre står i centrum
efter inträdet i skolans kollektiv,
och det kan komma på sidan om.

Vårt sätt att hoppas på bar-
net - fiemmets mera än skolans

- kan var2 ödesdigert för dess
ostörda utveckling. Vi bör för-
söka genomforska vår hållniug'
Där ltan t.ex. finnas konventio-
nell social prestige med främ-
mande krav på barnet.

Samverka,nspara gra;prnrr
i den nya lagen tvingar.sigjobön-
hörligt'få, och den nYl skoian
hoppa$. att de skall sätta sig
fruktbart igenom. Den har gjort
sig >)beroende>) åv hemlnet, nåm-
ligen för sin utvidgade målsätt-
ning, sin vidgade mänsklighet.
Skollagens bud är: en n ä r rl
samverkan. Skolans och hemmets
gemeniamma uPPgift är att i
framtiden fylla Paragrafen med
innehå11.

. Träff meal klåssliirårna
Efter samlingsstunden i gym'

rrastiksalen blev det stort kaffe-
kalas i skolans matsal. Sedan
vandrade föräldrarna runt i
klassrummen, Där träffade de

barnens lärare - ett moment i
samlingen kring hem och skola
och en upptåkt till fortsatta >af-
tonkurser för vuxna>> på kom-
rnunens största arbetsplats. -

Skolstyrelsen i Frökinct hade på måndagskvällen inbJudit för-
äldrar i kommunen till en sammankomst i Centralskolan i
Kinnarp. Mottot var >hem oeh skola>>. Det var en appell som
rönte gensvar. fvåliur.dra föräldrar fyllde gymnastikhallen i
Centralskolan

Skolstyrelsens ordförande fru
Maj Larsson i Luttra uttryckte
sin glädje över de många för-
äldraparens närva'o och den
obrutna traditionen att *samlas i
skolan:

Skola,rr är kommunens
största arbetsplats. Den är till
vardags en sluten värld- Den är
schemabunden av allvaret. Men

fantasi räcker inte till att dra
upp en bild av det samhälle sorn
kommei. Men om vi sackar efter
inför kraven biir vi snart ett
>rutvecklingsland>>.

Vi<lgad målsättning
Tal. lämnade en fascinerande

bild av den bärande stomme för
en folkundervisniag som skapats

där finns inslag av lek. Ja, den I vårt land.
är i själva verköt en värld av Att lära låisa, räkna och skri-
,disciplinerad yra. Vi tror därför 'ltå var g'rundstommen i den
att den är harmonisk, och cläråt gamla målsättningen för folkets
gläder vi oss; Vi är också glada sltola. Den behöll sitt grepp in
åt den tradition som vuxit fram På 1900-ta1et. Då kom en ny mål'
I Frökintl: att en gång om året sättning, sakta arbetade den sig
göra platsen til en aftonskola för fram.

, vuxna. r Härvid var det nödvändi8t att
enas om en Politisk-filosofisk

>Första'inrernarionena äTt'jåt"år.lå.ff"*äi. 
st<otanl

generationen>> | Barnets person, det vill säga 
I

Ordt'. välkomnade kvätlens I människan, kom i förgrunden. I I

gäst, rektor Hans Ekholm, Sköv-,r den slutligen klarnade nya mål- |

de. Han talade om'hem och sko- sättningen kom kravet på att
Ia. Ett känt ämne - men ett kunskapsinhämtandet underord-
nytt ämne i rektor Ekholms) nas fostran.
framställning. I För, re. .En ekonomivänlig me-

- Vi biir komma ihåg, sade I kanism I rnedvetandet ser till att
han, att. i vårt land fostras nu i vi lnom kort stöter bort oeh be-

den första internationella ge4g- friar ogo från kunskapsfakta som Rektor Ekholm intog en upphöjd
rationen. De unga går till när- fadats upp intill varandra. Vi plats - på en stol nämligen --
samhället som medarbetare, men llömmer; lyckligen' Men en le- 'när han talade till de tvåhundra
också till världssamhätlet. Det är vande netod, mäktig att knyta' !'rökindsföräldrarna i gymnastik-
ett nytt och krävande inslag. Vår samman verkiighetens ting' stöts hq!1q4 i 4!!naf!:



Frökind

Kinnarps NTO-förening
anordnar en kamratträff i mor-

gon kväll i lokalen Vinterny. Pro-
grammet upptar bl. a. sång, mu-
sik och lekar.

Kyrkostämmor i Kinneveds
pastorat
Vid pastoratsstämma med Kin-

neveds pastorat har för nästkom-
mande år fastställts en utdebite-
ring pr skattekrona med 9 öre till
pastoratskassan och 31. öre till
prästlöne-, .kyrkomusikerlöne- och
boställskassan. Till Kinneveds
kyrkokassa beslutades en utdebi-
tering av 50 öre, vilket innebär en
höjning med 10 öre, huvudsakli-
gen beroende' på fondering för
kyrkogårdens utvidgning samt
tilläggsanslag för uppförande av
redskapsskjul och toalettanord-
ning vid kyrkan,

de var 446 verksamma inom jord-
och skogsbruket, 2 inom gruv-

j driften och mineralhanteringen,
224 inom verkstådsindustrin, 53
inorrr byggnads- och anläggnings-
industrin, 5 vid e1-, gas- och vat-
tenverken, 39 inom handeln, 23

inom samfärdseln samt 72 inom
gruppen >tjänster m. m.>>. Samt-
liga förvärvsarbetande uPPgick
alltså till 864 Personer, av vilka
169 var kvinnor. Av de förvärvs-
arbetånde hade 106 sin verksam-
het förlagd utanför kommunen.

(PRK)

På;rninlr,else
om kreaturs- och lösöreauk'
tionen hos lantbr. AxeI Kåick,

Sforegården, Slutarp, lörtla'
gen il€n 1? nov. 1962 kl.
12.00. Utöver våtl som tidi-
gare annonserats kommer att
försäljas Rekordhack för
skördetröska, el. spis samt
motorpumpar. Hänvisar i öv-
rigt till tidigare införd an-
nons.

JOBI}FöRMEDLINGEN
Falköping. Tei. 123 48

Fröklnd
t oltt-tz'

Iha"llan{lsmissionåil Milrta Persson
besöker Kinnå,rp
>Pojkarnas afton> var benäm-

ninge.n på Unga Viljors s&mman-
komst i Kinnarps missionshus i
tisclags kväll. Det v.ar verkligen
en pojkarnas kvåill, ty de visade
sin förmåga att lågga upp och ut-
föra ett program, som uppskatta-
des av flickorna och ledarna,

I Onsda.g och torsdag kvällar
hölls evangeliska möten under

. medverkan av bl. a. fng-Britt,Ek-
r blom och X'olke Pettersson.

Sångarna bland de närvarande
sjöngo några psalmer.

Kyrkobrödernas tack till alla
som på ett eller annat sätt med-
verkat framfördes av ordf. och
hom,-kassör H. Våring tackade å
personalens och perisionärernas
vägnar kyrkobrödrakåren för den
angenäma festligheten, Han an-
knöt därvicl till vad som sagts om
traditlon. Det har blivit en tradi
tion att kyrkobröderna På detta
sätt besöker !'rökindsgården och
han hoppades att den skulle fort-
sätta. Tiil,: sist sjöngs .ps. 443 v,
4 och 5.

Skolmatserleln
för Frökind 19-24 nov.

Måndag: stuvade mäkaroner,
frukostkorv.

Ttsdag: köttfärssås, potatis, rå-
kost.

Onsdag: fiskbul.lar, potatis,
apelsin.

Torsdag: spenatsoppa, ägg, ost-
srnörgås.

Fredag: pytt i panna, rödbetor.
Lördag: fruktkräm, korvsmörgås

zz6l_bz.

BORDTENNIS

KINNARP.FöN,LUST
Vid tisdagens seriematch i Hör.

nebo, fick Kinnarps BTK vidkiin-
nas sitt första nededag. Ilörnebo
SK lyckades efter mycket jitmna
och spänna$de matcber vinna
med 6--4.

Resultat: Tommy Andersson-
Erla.nd Johånsson 23--21, 7-2L,
14-2t; Conny Rönnerman-Egon,
Martinsson 2?-20, 21-12; Dani
Karlsson-Bo fvarsson 1S*21, zLl

-13, 16*21; Rönnermån - Jo. l

hansson 76*27, 21*16, 2t*14;j
Andersson - Ivarsson 7T-21'
Zo*22; Karlsson - Mårtinssolr
27-76,27*1.2.

Dubbel: Rönnermanftvarsson
* KarlssonFöhalrscon 22*20, 22
*20:

| 
| Söndagsskola blir det i vanlig

I orclning på söndag förmiddag, och
i nB ancÄo o lrrr:ilr iqlor miccian?iy

redskapsslrjul ocn toalettanord-l
ning vid kyrkan. I

I Vårkumla beslutades oföränd- 
i

rad utdebitering med kr. 1:10, il
Börstig med oförändrat kr. 1:-,
och i Brismene kr. 1:30, likalerles I

oförändrat. I

$kitttuarttitlg
Fältskjutning äger rum sön-

dagen den 18/11 under tiden
12.00-16.00. Farligt område
Ledsgården- Högagärdet Ax-
torp mot Älgbanan. Allmänhe-
Len vamas.

Borttappat

tlicltarmhandsur
med grått läclerarmband bort-
tappat i Kinnarp. Tel. 104 Kinn.
arp.

Täulingsaflon
på KINNARPS PENSIONAT

tisdagcn den 27 nov. kl. 20.
NO NU-tävting, kaffeservering

på onsdag kväll talar missionär
Märtå Persson om missionen
bland spetälska och andra i Thai-
iand.

Kinneveds kyrkobrödrakår
hade i tisdags sitt årligen åter-
kommande såmkväm på Frökinds-
gården. Sedan personalen, de pen-
sionärer som vistas uppe, samt
kyrkobrödernå med damer sam-
lats i hemmets samlingssal sjöngs
en psalmvers med fru Tyra Thor
vid orgeln, tarpå kårens ordf. köp-
man Göran Sandin hälsade de
f,örsamlade välkomna och sedan
följdc kaffeservering, som ombe-
sörjdes av kårmedlemmarnas
fruar.

Kyrkoherde Henning Andersson
höll en andaktsstund oeh lnledde
den med att tala om den tradition
som lever på landsbygden i de nu
i dagarna aktuella husförhören'
Han övergick sedan att med ut-
gång från Ef, 6 vers 13, tåla om
den andliga utrustning som varje
sann kristen behöver och avsluta-
de med den heliga Btrgittas bön
om ljus och ledning På lermadsvä-
gen samt !'ader vår och välsignel-
sen. det hela omramat av Psalm-
sång.

Ett parti JERSEY

I Paitoratsstämman bcslutade I i ,.r--^-.,
ttroining av brandrörsäk';ö;;ä,1] ^1T"o*tts 

SkvttofiireninS'

mangår'dsbyggnaderna m. m. Påltm
de ecklesiastika löneboställena I I t',t;'
samt tecknanuu "u uu,tår,rttä":ll -te' SLUTARPS

l:fiTä:"TJ; fiiiJfrffl".T'Jå :i ll MISSIoNSHUS
20 församlingsdelegerade i nasto- | | Söndag kl. 15 Rektor Arvid
ratet. För såväl pastorat som de I lWiclstrOm, Y. Johansson, m. fl.
enskitda församlingarna bes-luta- 

I lOftu" för byggnadskassan.
des om uppsättande av särskilda I i

anslagstavlor enligt den nya för- | | Välkomna!
samlingsstyrelselagen, l,' :

På Kinneveds och Brismene lKorstågsmissionii'r besöker

kyrkogårdar har u"au"-- ttä.i"" ll ri""^"p Ul /lt - 6L '
uppf.örts elektriska belysnings- ll Korstå8;et för världens evange'

.iotpr". Arbetet har nefostäts lltisering har en fascinerande hi-

med gåvo- och r'äntemedel. llstoria och en fanta'stiskt snabb

.llutveckling' Något om dess histo'

864 yrkesarbeta.n.ro i Frökina ll;'#Tr"ff"ål'f,vf,1"tff"ff1,::
Av tabeller som på basis av dellsionshus på onsdag kl. 19.30. Det

i samband med 1960 ars folkräk- | lUir thailandsmissionär Märta
ning insamlade uppgifterna upp- | lfersson, bördig från Falköping,
gjorts av statistiska centralbyrånllsom .kommer att svara för upp-
men ännu ej publicerats framgår j ltysningar om Korståget och glim-
att i Frökindls kommun var vidlltar trån,misslonsarbetet i Thai-
folkräkningstillfället av inalles I lland, Offer för missionen insarn-
2.028 invänare 1.164 icke förvärvs- | 1u..
arbetande. Av de förvårvsarbetan- 1 

-

Rönnerman*Ivarsgot 21-16, 21*z; Ks,rlBson*-Johä!8dor 2t*79,
22-24. a2*2li Ändersson-Mår-
tinsson 27*17. 21*!li.

i fiA % engelskt helylte, enfärgade i röt't' blått, svart,
grått, brunt, grönt, ro,st m'fl' - Vi har dessutom en

år,utu lämpliga julklappsartiklar: tlamblusar i nylon-
charmeuse, skjortor i perlon, nyl'on och bomull, jumprar,

koftor, pullover, underkläder, strumpor, hanct<iukar, du-

kar m.m,, m'm.

Xifffi?3"u.nu*rr.*"EDn*LAc. rel. t 8G.

i,{l\.6?,-

$lutarps missionshus
&(åntla$ kL 18.00 IIISSIONSI'öRSÄIJNING. Försäljning av hantl;

arbeten, ffkånkta varor, sert'ering. lotterier.
Pastor Carl ]Äzilsson talar i andaktsstunden och leder försäljningen.
GÅVOR MOTTAGES MED STOR TACKSAMIIE?.

Kinnevöt(7m.m.

Tär'lingsledarna.

Slutarps Missionsf örsa.mling"



Frökind
znlu-62'

lKinnarps missionshus
I Korståget för världens evange-

I 
lisering presenterades av thai-

I landsmissionär Märta Persson vid
ett möte i Kinnarps missionshus i
onsdågs kväll. Korståget började
år 1914 och dess första arbetsfält
låg i Kongo. Sedan dess har mis-
sionsarbete upptagits på fyrtio
förut oevangeliseråde fält. Kors-
tåget bedriver endast yttre mis-
sion. Någon församling'sverksam-
het i hemländerna har man inte.
Missionärerna kommer från olika
samfund och evangeliska riktnin-
går. tr'öf tio år sedån, när fröken
Persson kom med I Korståget var
man 400 arbetare, nu är det över
800. Korstågets grundare var C.
3. Studd.

På lördag kväll talar missionär
Persson vid en ungdomssamling I
Odensberg, dit också ungdom från
Kinnarp är inbjuden. Söndag sam.
las söndagsskolån I vanlig tid och
därefter blir det nattvardsfirande.
Offer för verksamheten uppbäres.

Slutarps misslonshus
Nästa måndag anordnar mis-

sionsförsamlingen sin missionsf ör-
säljning, då de handarbeten som
syförenlngens medlemmar unde?
året förfärdigat försäUes tillsam-
måns med skänkta saker. Vidare
förekommer seruerirrg och lotte-
rier. Pastor Carl Wilsson talar vid
den inledande andaktsstunden och
Ieder försäljningen, Gåvor tilt för-
säljningen mottåges tacksamt.

Kimneued
Kyrkokören inbjuder till
FöESAMLINGSAFTON

i Centralskolan onsdag 2g nov.
kl. 19.30 för introduktion i ad_
vents- och julmusiken. - Kaffe. I

Alla hälsas väikomna! 
i

-l

ltt
lKinneveds kyrkokör z"lq-tl ll
linnl'uaer församtingen tiil ror- I I
samlingsafton i musikens tecten I I
onsdag' den 28 ds kl. 19.30 i Kin.l I

I

I 
ninuu"p" NTO-före,ning

I 
håller på fredag möte i förenings-

ilokalen .varvid distriktssekretera-
l.re Bernt Persson medvelkar. Pro-
I Sramrnet uppta,r vidare film,.täv-
' Iinsar m. m. ,..141- bZ .

Dricksvattnet o rs aka de ei
djurdödtigheten på Mönarp

Veterinärstyrelsen avstyrker hos kmt godsägare Regnar Brovalls, Mönarps egendom, Slutarp,
klagomål över länsstyrelsens beslut i oktotrer 1961 angå,ende tillsynen över utegåentle djur.

Veterinärstyrelsen har inhåmtat uttalande av vetenskapllga råelen hos styrelsen professor€rnå
S. Dyrendahl och S. Hoflund. L7/n-bZ.

I sin sammanfattning .i saken
framhåller professorerna bl. a. att
hälsovårdsnärrnden i I'rökind haft
välgrundad anledning att medde.
la föreskrifter för djurens utfod.
ring, skötsel och vård på sätt som
skedde den 8 april i fjol. På sty-
relsens förfrågan har de medde-
lats att de därmed även avsett ge
uttryck för sin uppfattning att
tillsynen över djuren ej varit till.,
fredsställande.

För sin del finner veterinärsty-
relsen att länsstyrelsen haft fog
för sin i det överklagade besiutet
tillkännagivna uppfattning att;
viss brist förelegat över de ute-

gående djuren. f anslutning härtill
avstyrker styrelsen klagomålen.

De båda professorerna har ock-
så behandlat frågan onr vilkel
roll det förorenade dricksvattnet
ute på betena kan ha spelat för
djurhälsan vitl Mönarp. Givetvis
kan ett tlricksvatten som det nu
avsedda leela till allvarliga kon-
sekvenser för djuren men de an-
ser att flera förhållanden talar
för att ile väsentliga sjukdoms-
orsakerna i tletta fall varit att
flnna hemma i dJurstallarna på
går{len. Det förorenade vattnet

har därför ej varit den väsentti-

ga orsa,ken till ilen svaga hälsan
hos djuren.
Huvudorsaken till den höga

morbiditeten o. mortaliteten bland
djuren'vid Mönarp har, säger de,
varit en primär våm-förskämning
till följd av flera samverkande
faktorer såsom upprepade inköp
av många kalvar ur olika miljöer,
en bristfällig utfodring, främst
kvalitåtivt, ett dåligt vatten från
gårdens brunn samt eventuellt
också bristfällig utfodringshygien.
Utbredd lungmasksjuka har där-
vid nedsatt djurens allmänna re-
sistens, förklarar de båda veten-
skapliga råden.

Med denna eleganta Bilrock

.Ioh.ansson 76-21, 9-21, L. Jo-
hansson-B. Iva,rsson 2t-& 2L-
ll2, K. Martinsson-E, Johansson
:18-21, 21-19, 14*21, J. Jarlhed

-El. Martinsson 21-€, 21-18, L.
Johansson/K. Martins,son - E.
.[var,sson7E. Jo,hansson 70-2L 21
.*13. 21-18. L. Johansson-E.
Johans,son 21-13, 2].-],2, J. Jarl-
hed"-B. fvarsson 24-22, 22-24.

Lhz-62.

pris kr. 95:- (riktpris
kr. 136:- * oms.)
Våra jackor i nylon-
rnoeka har sålts i 1000-
ta,l. Våi't pris kr. 69:-
(riJ<tpris kr. 99:- *

jorns.) Finnes i barn-
lstorl. från 39:- kr. Vi
j har även koftor, jump-

KUNGöRELSE
OIIe Karlön, Tångaberg SIut-

arp, rnnehår tillstånd att med sta-tionsort i Slutarp, F'rökinds kom-
mun, utöva beställningstrafik för
god_sbefordran med en bil, lastan-
de högst 6000 kg. Tiilståndet sät-ler titls vidare så länge med särh-
ma bil utföras regelbundna slakt-
oSurstransoorter.

I er. hii ingiven ån,söknlins har
Karl6n anhållit om tillstånä atti stället för ovannämnda fordon itrafiken insätta en bil, laståndo
högst 9500 kg.

Ansökningshandlingarna håJIashär tiltgängtiga intiti den 14 de-
cember 1962.

Trafikföretali, som kunna ber&ras av den ifrågasatta trafiken,
så ock andra. vilka ärendet kan
angå, äga att före angivna dagtill lä.nsstyl'eisen inkomma med
skriftliga ,ttranden över ansök-

rar, ollar, terylenobyx-
or m.m. i fritidskläder.

Gör ett besök hos

A/B tioRDrsKA
trIYDUSTRILAGRET
Falköping (f.d. Rantens MjöIk-
bar) eller Rossbackens skola,
I(innarp, där vi har öppet lörda-
gar till kl. 16. Tel. 245 eller 50.

Vi levererar gärna mot postför-
s,hott med full returrätt.

|(I [| t\|ARPS

lt|T0-törening "

håller MöTE i Föreningsloka-
len fredagen den 30 november
kl. 20.00. Besök av distrikts-
sekreterare Bernt Persson.

tr''ilm, tävlingar rtr. m"

Vålkomna!

nlngen.
o En itel köper för dvrt Kinneered j,.rvrariestad å randskansrier den
a andra köper från ':-::*;*:: -:: ,., .,.., 1"0 

november 1962.

. LAES cUsTApSSoNs Tqfg"g*Få6 4es,.kl. 16 ån'] LÄNssTYRELSEN.u^s ora*älhu5Sior*5Ät1.Ersx-,ii-
o MöBELAtr'f,'ÄB' slutarp' oentralskolan. , lxrurvnveos .-pastorat: Kinne-f
O Allt i möbler och soffgrup- Andaktsstund av kyrkoher- | ved onsd. 19.30 andaktsstundi

O per, bäddsoffor, art- o.t d-e,n' Saffe^T. m' Lotterier' Fö1- | hos Mattias Thörn'llagerstorp 
i

o gorvarmat,,""", *urä """ 
ä*tT;."äiåå::?tas 

tack- i iå'fffi.låä "ä'i1"öl'":.*:l
Tel. 1?9 Kinnarp. o"1äol,"orr*" i son' slutarp' Baclrg' ta/11'ez'l

syförening.



med,elsaffär nära bilfirman. Här Försäljning i Kinnarps

Frökind
tle_bz,

lik församlingsgemenskan. Missionsauktioner

Första forsaket?['.
skära kassaskåp

snöpligt fiasko
'Total okunnighet om skär-

bråinnantlt' konst demonstrera-
des natten till tisdagen av in-
brottstjuvar i Kinnarp, som i en
bilfirma försökte sig på att ta
sig in i ett kassaskåp.

Kuppmännen tog sig in genom
ett källarfönster och gick sedan
upp i firmåns verks'tadslokaler.
Där hittad-e de ett svetsaggregat
som de rullade in i affären. För
öppen ridå, mitt framför ett stort
skyltfönster satte de igång med
att fö,rsöka skära upp kassaskå-
pet. De använde sig av acetylen-
gaslåga men visste inte orn att de
också måste använda syrgas.
Kuppen blev skäl.igen misslyckad.
Det en'da de fick hål på var fär-
gen på kassaskåpet.

Tro,ligen har samma persoller
försökt att bryta siig in i en livs-

Kvrkoherden hälsade först väl'
kommen och gav under påminnr,l-
se om de olika svn- och hörsP/iin-

I trrrck en kyrko- och gudstiän6the-
lsökare kan förnimma en oriente-
lring om kwkans liturgiska färg-
I toncr och om olika årstiders mu-
I sikaliska klangfärger under olika
Itider av kvrkoåret. Kantor Kiell-
i striim gav därpå tekniska anvis-
I ningar om koralers utförande, om
orgelmuslkens betvdelse, om kör-
hvmnemas uppgift m. m. Tillsam-
man med försarnlingen övade kö-
ren därpå vlktigare delar av den
litrrrgiska musiken uirder advents-
tiden. Sä,rskilt intresse fästes vid
det niofaldiga >Kvrie>, vårs ur-
sprung och uppgift klarlades: Elf-

r ter samvaro kring kaffet, då till-
fä.lle gåvs till samtal i berörda
frågor, höII kvrkoherden kort af-
tonbön. Denna upptakt till sam-
ling kring kyrkans gudstiänstut-
formning .tornmer. att föl.jas av
liknande samlin€:ar,inför de,öwi-

iga serierna i .kyrkans. $usik,

Slutarps mlssionsförsamlings
försåljning
Under måndagskvällen höll

Slutarps misslonsförsamling. sin
,sedvanlig:a försäljning under myc-
ket god tiilslutning,

Pastor'Carl Wilsson, som und.er
många år medverka,t vid detta
tillfälle, predikade I den lnledande
andg.ktsstunden och ledde därefter
försäliningen. Många förnämliga

Församtingsaston i Klnnevea ll 
uan'

Ett ta,cknä,mligt och lowårt ini- ll
tlativ togs i onsdags, då k1'rko- | | Viit årets husförhör
köfen inbiöd till en församlings- lltrar i koltekter titl sjömännens jul
afton för orlentering inför det nva ilinsamlats i Vårkumla kr. 120:65
kvrkoåret. Givetvis bör även tcke- | i och i Kinneved kr. 25?:40.
så,ngare ha stort utbtrte av en dy- ll

handarbeten fick en snabb åtgång
till höga priser, av vilka kan näm-
nas: över 200 kr. för en tavla, 156
kr för en duk. Flera dukar oeh
kudds,r betalades med 100 kr. och
däröver. Den slutligå summå,n
rrppgick till 2.800 kr. vilket är re-
korcl för församllngen. F örsam-
lingens tack till alla som bedra-
git till det goda resultatet. fram-
fördes av Yngve Johansson.

På söndag kväll hålies offentligt
möte, då Bojan och Yngve Johans-
son medverkar.

hållas i Vårkumla skola tisdag
den 2 dec. kl. 19 och i Kinneveds
centralsltola torsdag den 4 decem-
ber kl. 16. Kyrkoherden håller
kort andaktsstund. Till försäij-
ningen och i övrigt mottagas med
stor tacksamhet gåvor av allmän-
heten, som inbjudes till talrikt be-

I sök av resp. kyrkligå syför-
i eningar.
i-r

Falköpings

Jorilbrukskassa

oppnar

CheclilnlCIsenställe

i l(innaru
Fr.o.m, ton:dagen den 8 dec.

1962 kan Ni få intöst chec-

kar och postväxlar i

Arvidssons

Speceriaffär

Julmarknad

lmrisslvckacles de re,dan i portgång- missionshus
I en. Dörrarna hö]] mot deras an- Första söndagen i advent hålles
I 
grepp. 

. söndagsskola i vanlig tid. på kväl-
I Samma natt gjordes ett inbrott ] len blir det ådventsmöte under
Ii , Klln""q _-ce;itral3k9]a." r, :!t medverkan av pastor Elowsson
I 
Klassrum. oror_ f,Juvar s:ngeJ b, l- från Äsarp och i.olke pettersson

I nens skolsparbössor och lade be- I'.*", -^"*'r
I slag på sammanlag't 365 kr. "''_jj: _ ,

- 

I ",å";Ti:lJ;',lf ä ;åT J;::åil:
f I i I ningen börjar med en andakts-

I r'rökind I i I stuna varpå följer servering. uv-
I rln-b7. J iiarnas arbeten och gåvor, som in-\---=- lr Kommer', g'ar oarer[er unoer KluD-

FATKOPINGS TIDNING, Tisdosen den 4 december 1962

Frti I( in d
it-.

Utökning av antalet lag
i Norra Västgöta räddade

Slutarp från nedflyttning
Slutarpo Idrottsförening kan under det snart gångna verksam-

hetsåret inte peka, på några större fra,mgångar och för AJagets
tlel betytlde serieepelet att ma,n retlan tidigt drogs in t nedflytt_

'ni,ugsstriden. Med ett nödrcp Iyckades man klax& den i vanliga
fa,ll siikra tredjeplaoeringen från slutet, men på gruud av trängsel
i dlstriktets serier stotl man iindå in{ör hotet att bli nedflytta.tl.
Des planerade tvångsnedflyttningen syyflrjdes dock genorn för-
bundets beslut om utökning a,v antalet Iag under niista spelsä-
eong tiII olva I Norra Vlistgötaserion.

I

Fiirut'om spel i serien tr,a.r laget
clelta,git i senior-DM och här spe-
lades två matcher. Diirtill har la-
get spelat 12 våinskapsmatcher,
vilket tillsårnrmalr,s mg4 de 18 s,e-
riematcherna ger ett samrmanlåfft
m,atchanta"l under året av 32 st,

o
Missade en match

Två spelare h,ar deltagit i sarnt-
liga serie,matcher, näm'ligen Hasse
Andersson och Mats Andersson,
vilka båda" kom'mit upp till siffran
18 matche'r.

Listan över 1les,t spelade mat-
cher alla kategorier topp'as av
Hasse Andersson, vilken mi,ssat en
av de 32 spelad,e. Närmast följer
Mats Andersson med 29 matcher
s,arnt Bengt lilermansson och Stu-
re HjeJm, båda med 28 matcher.
Sanr,nanlagt har 24 sp,elare an-
vänts i A-laget.

De bästå målskyttarna har va-
rlt:

Bengt I{ermLansson 22 måI, Kurt
Karldn 16, Ilasse Ändersson 6,
Rolf Karldn 5, Mats Andersson 4.

Serie,rn'atcher 18 sp. 5 v.
Se.rie'nlatchet 18 5 3 10 29-47

Pojkhgåt
har varit förenlngiens glädjetirrure
detta år och belad,e an'dra ptratsen
i'no,rra gru,ppen av Skara-Älvs-
borgsserien ef,ter sruver?ina !'loby.

Även i kretsmästerskapet för
p'ojklag deltog - laget och vann
fö,rsta matchen borta mot IFK Ti-
daftol,m, med,an man fick ge sig i
semifinalen m,ot Tidaholms GIF'
på Tfu.gavallen. Måpga god'a för-
mågo finrns i lagef 'och m,an kan
bl.a. nämna Lennarffiutman. vil-
ken för övrigt övertg$it målvakts-
sysrslan i A-Iaget dgtta spelår.,Ro-
Iand Moberg.har sperlat,en räelra
'i'"atcher i A-Iagot ocb tcg$9"pl"i"Ln-
:åst där så s.måninsom. Kvartet-
en Roger Änderison, Thornas
'etters,son, Sten-Åke Nordn och
ient Ählberg leder tabellen över
mest spelade matcher med 12 var-
dera.. Närm.ast följer Lenrrart Ec-
kerlid med 11 matchor.

Målskyttar:
Roland Moberg 8, Lena,art Rut-

man 8. Tlhorna$ Pettersson 4.
Serie 951319-18
DM
Vänsrkap
S:a

2t0t 2-3
2101.4-'6
13?1525-27DM

Vänskap
S:a

Serie
Våinrskap
S:a

*rBosen'laget
lycka'dds heller inte uprepa sin
placering i dbn serrie dåir man del-
tar nren klarade s'ig ändå relativt
hyggligt. Liksom i A-laget hår
omsåttning'en åv spelare varit
myoket hög i >bilagau> och inte
mlndre än 31 sp.elare har haift
chansen till spel. Deltagarl'istan
toppas här av Kurt F ililx,son och
Bengt Stenkvist, som båda del.ta-
git i 17 av de 18 speiade matcher-
na. Närm,ast följer Lennart Elcker-
lid med 15, Inge Ge,rtsson me'd 14
och Olle Bergqvist m.ed 12 mat-
cher.

Målshyttar:
Sven-Olo,f Johansson ? må!,

Ben5it Hermansson 5, Åke Karidn
5. Inevar Johansson 3, Roland
Moberg 2.

2 ro 1 6-5
72 ,4 A 8 31-35
32 10 3 19 60-82

t472536-29
471211-8

1883747-37

Totalt:
Ä-laget 32 10 3 19 60- 82
B-laget 1883 7 47-87
PojkJaget 13 7 l- 5 26- 27
S:a 63 25 7 31 132-146

Geson

$lutarus &löbelindustri
söker 2 flickor eller pojkar i 15

-16 års åldern för lättare ar-
beten på vår ytbehandlingsav-
delnilg. Tel. Kinnarp 155, efter
kl. 17 tet. 297.

KINNARP
FöRSÄLJNING i S{issionshuset
tisdagen den 4 dec. kl. 19.30.,
UV-arnas arbeten jii,mte skänk-
ta artiklar försäljas. Paket med
påskrivet värde järnte andna
går,:or rnottages tacksamt Ser-
vering.

UV-kåren hälsar alla" varmt
välkomna.

' 
Jö)



Tätortsutbyggnaden fortgår
frlya'villor, nya stiftelsehus ftr;i,filM#T.""ä:jj

rektören med flera - för att ef-
terhöra möJligheterna att snarast
möJligt få en bättre förbindelseled
till stånd. Vid uppvaktningen fick
man det preliminära löftet att den 

I

trala fördelning:en av väganslagen.
Stakningen av den nya väg-

:träckningen är annars klar, och
likaså är ett tidigare överklagan-

I de i Luttra i vägfrågan åvgjort.

i Det är alltså bara pengar som fat-
I tes.
i irfen ändå inte så >>bara>> för
I Frökindsborna, för viika vägfrå-
I gan ar av stor och vital betydelse.
| - Vart vi åker på andra, håIl,'så år vägarna bättre.

Tätorterra har kommit a,tt in-
ta en framskjuten plats i dis-
kusslonerna under senare tid
om landsbygdens lokaliserings-
'rågor och diskussionen över hu-
'ud om kommunernas ,utveck-
ingsmöjligheter. De kommuner
:om hå.r en eller möjligen flera
:ätorter inom sig, har visat sig
lrunna hålla stånd mot. en be-
iolkningsutvecklipg, som länge
visat en og:ynnsam tendens, Tät-
orten har kunnat >)suga upp>>

den arbetskråft som >friställts>
i jordbruket och därmed hålla
befolkningssiffrorna uppe. I
synnerhet har detta gällt tätor-
ter som har industrier och före-
tag att bygga på.

Mer och mer har man också ute
kommunerna insett värdet och

'etydelsen av tätorterna oeh i
rånga fall inte tvekat att satsa
retydande belopp på utbyggnaden
rv samhällena. Det gäller inte
ninst rTråga om vatten- och av-
oppsenläggningar.

F rökindg kommun och dess tät-
rrter -- eller ekall vi eäga tätort:
Kinnarp och Slutarp, de tu är
snart vorda, ett - utgör, inget un-
dantag från vad här ovan sagts.
Kommunen har lagt ned betydan-
de belopp på samhällenas utveck-
ling och också kunnat glädJa sig
It en lovande utveckling. En ut-
byggnad har skett under seiare l

år och åven fortgått det allra se- I

Nya egnahem i eentrum av Kinnarp.

hyresfastigheter inom en inte allt-
för avlägsen framtid, ett i Slutarp
ocå ett i Kinnarp, båda med var-
dera sex lägenheter. Dessutom
planeras av en privatman en hy-
resfastighet med fyra lägenheter
samt lokaler för affär och någon
annan servieeinrättning.

De två etiftelsehusen är långt
framskridna ifråga om planering-
en. Tomten och ritningar är kla-'
r&, och byggena har varit utläm- j

nade på entreprenadräkning. Där- 
I

emot är lånefrågan inte klar ännu, 
I

och troligen kommer byggnadsar- |

betena inte i gång förrän till vå- |
ren, tror kommunalkamrer Hil-'
ding Våring. Han'intygar såmti-
digt att det bostadstillskott som

de två fastigheterna innebär, är
mycket välkommet. Det behövs
verkligen fler lägenheter * i
Kinnarp till exempel finns into en
>>skrubb> att uppbringa...

Vägfrågan vital
En annan fråga som är mycket

viktig för båale tätorterna och hela
kommunen är vägfrågan - vä-

I garna i och genom kommunen.
i Detta är helt enkelt en vital fråga
iför kommunen. Det gäller främst
ihuvudleden Falköping-Utrice-
lh&mn.
j frraga om clenna har kommu-
I 
nens representanter nyligen gjort

len uppvaktning inför länsmyndig-
iheterna 

- landshövdlngen, vägdi-

Vi har allt Ni kan önska Ecier , urooc.vå.g.
I,ÅGA OMKOSTNÄDE}R,

DÄRT'öR VÅRA VÄLKÅNT I,ÅGA PRISEIR.

Ew försthilassfg, soiilr,ghödd
Lagom *it? ial

Era gcFalnÄs iVtröbel Ia gen
SLUTA-[iP Tel. Kinnarp 254

NYa villor '
Under året har inte mindre än

åtta egnahem blivit inflyttnings-
färdigJa i Kinnarp oeh ytterligare
ett är under uppförande. Några av
de nya villorna ligger utmed vä'
gen mot Slutarp, rradan avståndet
mellan de två samhällena alltmer
håller på att minska...

Två stiftelsehus
planerade

För två år sedan fick kommu'
nen sitt första större hYreshus
färdigt - fastigheten vid krYs-
set i centrum i Kinnarp -, och
går det som Stiftelsen Frökinds
Hyresbostäder tänkt sig och pla-
nerat, så blir det ytterligare två

Sd faöi,r ghwd, blir llin bi|;
orn Du låter

OMLACIiERA
den hoe

ÅKEREI,OMS

B[I,I,AflH[HING
SLUTARP. TeL Kinnerp 213

Vl utför f$r övrlgt allt ved tltl
branschen, hören
Allt för bllens våral



Ett spår genoln Frölt'ind':
Ett spår gcnotn Frökind:

Kommunerna slår vakt
om viktig,förbindelse

Det går ett spår genom Frökind, en viktig förtrindelseled. . . Det
iir den ga.rnla fit. HNJ-banan, förstatligad för ett a,nt'al år sedan'

som bildar en viktlg åder genom kommunen, från Falköping och
vidare söderöver mot lllr{cohamn, IJmmared och l,a,nderyd. I en

ttil av täta Järnvägsnedläggelser är det givetvis klart att kommu-
norna utrned linjon eöker slå v,akt om järnvägen, Ännu vet man
ingenting om banans framtida ödo - något officiellt från myn-
ellgheterna har lnte hörts. Men kommunerna har velat var& ute

t god ttd i sln vaktslagntng kring den för trefolkningen och into
minst för industrierna, betydelsefullo bana,n.

hön sitt rörsta esenttid;ä*;";" I l*""1 -v111- 
änoå lvaligt att .alla

träde den 1 5 februari i,{if i*i. | .r.tiretry-1'11 
sT1.9."llqt^l-,*}ä::l

Betydande godstrafik
vid Kinnarps station

ffirffsffiwlffiruffilffimäsffiffiqg,l*{Elänffil
hön sitt rörsta esenuisr;äär"- | l*""1 "i:.1*^*t*^lygtgt i:t"#l: I xinnar?e station

lHi*"i'1H*l*ll#fl*ffiIlå""'"tr#å:ffi-'?iiii?ffåträ.i!,lil---.^;--:::,KMF-företeristo,rtsett
eart sarnårbete i järnvffiiieä.i, lr-nl*yl-ry", r'o-mlttett kornmer så | rorna för åren 1950' 1955, l-960 i samJy bild som övriga. statio'

nen redan tidigare ir"oå"*i?ä"j lämanineor tt: :**5.":lTTl *i::::)'rÄr.cErdo h'Je*er. I f::3::311?*' ]: "L,3jjl:
eatt sarnårlete i järnvågsfrågan>, lt-äT"Yli-ry": 

Koqnmttten Eoilnmer sa I rvr$a tvr er'' sarr!!r& puu Fu.r vv!r5@ e!@!tv-

nen redan tidigare ir"oå"*i?ärrj lämanineor att uncertrast* :u"":Tl 
och 1961) I nor. Dock noteras här en betv-

,nunal sarnverkan för en )vakt- en -mårmar€ b€å,rbetnhg för-attl antatet försålda biljetter: I ouoa" Eodstrarik, som avspeg-

{a"gning> kring hanan ;J;ä- få fra.m.en ev. bedömnin! av drif- | sz+s - 3633 - ].402 - *99:. - I lar de li-vakti,ga i:rdustrierna och

.uett.D1nnärmag!e""'äi"ö"tenpålinjen.l""fåä*.:äf&#t.#i:?å*'ioT::8"."'."Y1,l:1
ill komrrnittöns tillkotmgt
lirter i piees€n, u* o*#ffit- - T'"':o::ytuj.""n -,^*l 

*ffä; 
*#."H;j,'rät;l ,rl,tIffi#HåItrrTfä'Ti

Sestånrd 
-ifrågaiattes. Man miss- Personligen har hr f'a"st 

- 
gjort

iänkte att linjen var >>i farozo- en unclersöirntng av trafikvotfiäe;n *H;-T3j|er';li"Ieglolå;

.,.::.,,..;:.;,.;,1,;,;.'..,;:.,,,:',;,.,1;,..r,,..,.,,..r,,.,'.,,1,, ..,i',.,,,,:,,,

ase. brev ooh a€i<ar 2 oeh vanliga ll Uppgifteilna gä'lter f6r år 1961.
pa.l<et 444. fl F ör Kinnarps del urppgte,k fra,nko-

Utlämnade: rt* 389 st., ass. ll teckenuppbörden till 14.388 kr. De
brev och p"\q! 1_9,.yar-rl_lga naketli inlämnade rek€n von 316 st.,
508, 

-brewpostförskoLt 627, paket- 
l, a.srs. brev och e,Bkar 4 och vanrtgapostförskott 376, I *-:' :'-' :-

rråga om utb e talniu g arlr palel.1448'

ringar 571, po,stanvisningar 2?1., | 1.165, brerpostförskotÅ 985, paket-
rtbetalning'short 1.354 sa,mt åter- | posrtförskott ö55.
rea[rlngskort 91. | ffråea om u i

nin,gar 1.1ö3, po6tånvlstrd.tg:a.r 549,_ Sl{arPs stationDluLär'Ps FL4uert llmg'ar l,lolt, pogtanustntngar o49, 
I

r""tt*-., eo"s€ryd och.H-vlt9.ry1 'l,- *l*$9nfrt.3'336 samt åte'r'i

ilåtl*.1'-'-f:l-lrx':* i I Rosshack0|l$ sltola, KinnarR ,*1å*Tr.:,t'tr?u:;1r:"*."-'ilpresentera tm förmån tf;"liåJif_'i t lIUUUUUUllullu
lfortbestånd - 

om så
it-riv;;.- vilk"t tttttt givetvis ittt lhn" rt vårt lager öppet för FöRSÄLJNING av TEXTILVT'IiOF
vill tro' ll *ånd', tisd', onsd' kl' g-'!7' lö'dagar kl' 9-16"

. företågarna Posltiva i I

n av-räÅåiiie"u ior.t" åtgå"- | | Passar ej tiden, ring gärna Kinnarp 50 eller 245'

der var att sända ut ett frågetor-
rnulär till de berörda kommuner-
HH 

t#,ff 
#å|:i"nä:i'ää'äi- ll om BESöK Hos oss cöR TULKLAePSPENcARNÄ ERYGÄ.

tl
käter gjorts t u" p.äAF:1i:11"" """' 

aB 1{oRDrsKA TNDU5TRILAGEET" 4rc)ot'
komrnune,rna, varvid företagarell
ocn maustrimän fått redovisa sin
inställn'trng till järnvägsltnjgn. !t!
d"rrt* utä"""öåing, orn vilken F'T

n>' 
virken unders#""iö"; ii""ätJ,- ^-Antalet 

avsåinda och mottasnai ä;: öno - 1?42 - 156b.
Matoriel ttlt hands.,: -.. I ser en del.siffror' Siffrorna-visat , ""Bi :SYåfi ffi. | ;;; "r"*u" och mortasrra

G,ivetvts vill kommittdn rtred sitt I i rogel en betydligt minskad per- i rr*l'å*Ä 6vr,r ^r+6FLE' r,r . | ^;:;;; ^^r ir.+,,.r.oo^.rs"

",ffätff Hi"ffflT"å#å"ä:",1iå.,',iäåitii' ffijfi"#ääiYcäå:- I uppbörcr exkr. erterkrav r*.: I exp' paket- oorr ilstv€keeiods:

b,örn som ev. sovetr>. ----, 
--*l;;#ikd-r'åuri-!ir"'i,'öö.åF:1*"ni;f;rn - 46.145 - 34.502 --l szeo - 5383 - 805e - 7680.;i$l"-|åX:::"f.3."4'c*a 
oenl?:#,?å]i'rffi:i'å""i,äffitä?li.l +i.sts - 46.14s - s4.502 --l --ätfo-5s8s-80be-?680.

*öåää äii.Ai"itt€n, i vil- | och i några tatt tut och"med ,ri.rt 
1 
32f[f.:*"nu 

personarkostnader I nnlarS_t 
3usiinda 

och mottasna
ken följande stiider- o"l I9.ITT I 

Oxaae siJ{ror. I kr., I exp. fraktstyckegods:
n€r är repr€s€tq?$e:- Falköping'l fOr att biirja med Slutarp, den 11.92A - 26.457 - 76.775 -.-l SOO+ - 3181 -2770 - 3164.
Ulriceh,ann. Frökind. &edväg' iförstn. stetionln från Fal-köninE, no..^o I . ,-,-.Ulriceharnn, Frökind, &edväg'iförsta stationen från Fal-köpingitg,20b. 

I arrtrt"t avsåind,a och nottågnåÅsundon, Länghern, Limrnared' i räknq! (! S4nq-tlrca fall eäller-siff- I ll exp. vagnslasrtgods:

1955, 1960 och 1961):

,',?ff:" 
&LL rurr€' var >L L6\vL" ;ää;ö;ä;;" ;;*;ä'iui:d;-;; u^ltl; 1913-;311? ;:1:l-" I Anru.r"t rörsårda bljetter:

i::iliiii:t:li:i:Iii:ii:ii:ii:liiiii:liiffiiiiffi ijiil 103-78-50-23,

i poststatienern€^
.,..;;,'.,' 1,.1; .,1,1;1,.,i, ',,1.,:'i t:,' , , ' : : 

,, ':,,.,,1.,

ffiii

ltb€tabxing'short 1.354 sa.mt åter- | postförskott 555.
rea[rlngskort91.- | fraga om utbetalningar

Äntalet utdelade tidningsexem. I gattae 
-ftt5 

ande : barnhidragsan-vis-plar var slqtttsen 37,5?ö- ii*gr," sbz ut., folkpeorsion6anvis.



4.500 meter lång iärnväg
på Karbofabrikens mosse

Men linbanans tid forbi
'Vem minns inte den gamla linbanan i Kinnarp, som gick över landsvägen just där denna hÖll

på att lärnna samhället...? Den var lockande för fantasin, som tumlatleivägmedkorga,rnasom
kom och gick på banan, och a,tt ilet >rbåran var torvströ som korgarna förale med sig dämpade
knappa,st tankeflykten. Vart korgarna gick behövde man inte fundera över 

- 
de for in i den

stora ladan vid järnvägsspåret och törndes i r,-agnarna. lllen varifrån kom de...? Linbanan etack
ut i det okända, och det okän{4 någonstans långt ut harle det okändas eggande lockolse.

1959 till Bxempel var nära ett 50-
tal man sysselsatta med torvtäk-
ten, och de tillfäUiga arpetarna
kom långt ifrån. Till den mänsk-
liga arbetsinsatsen kommer de
maskinella - två bärgningsma-
skiner som under en upprustning
under senåre år satts in i produk-
tionen.

Jårnvåg
Gammal är däremot järnvägen

på mossen. Det hör till saken att
torvmästar'n på Karbo också är
järnvägschef 

- förfogar över inte
mindre iin 4.5!O ryptef spår med

Nu är linbanan borta sedån någ-
rå år. Den var helt enkelt inte ra-
tionell längre i ett rationellt tide-
varv och torvströet, som alltjämt
produceras och får eR alltmer
ökad efterfrågan, lastas i stället
på bilar och förs vidare ut - bil-
tra,nsporter har visat sig vara det
enklare och billigere.

Långt ut mot mossen
Linbanans saga är alltså all,

men Karbo torvströfabrik finns li-
ka fuUt kvar, och kanske dröjer
ännu något av linbanans loekelse
krlng den där den ligger långt ut
mot deri stora torvmossen, där vä-
gen till sist tar slut. Man tar av
vid Klnneveds kyrkå och ser be'
byggelsen glesna och skogen täte
under de tre kilometrarna ut mot
randen av Karbo mosse, Då är
man redan i Brismene socken och
framför sig har man åtminstone
450 tunnland mossmark::så myc-
ket har i varje få.ll torv8tröfabri-
ken att hämta råvaran ur. Den
arealen hör fabriken till. Men kan-
ske är mossen ännu gtöfre?

Ja, tanken har gott om spelrum
där vid randen av den stora mos-
sen, g'rå och tom och naken i för-
vinterns sparsamma lJus, men får
snart fast förankrlng i siffror och
data kring ett företag, som har
mer än ett halvsekel bakom sig,
noga räknat 55 år.

Några data:
Det var 190? som Karbo torrr-

ströfabrik började. 1946 brann
gamla fabriken och då uppfördes
den nuvarande, Ägare av företa-
get är sedan 1951 Göteborgsfir-
man Skantze.& Son. Sedan fyra
å,r tillbaka är Robert Hermansson
torvmästare på fabriken, mod
mångårig erfarenhet båkom sig-från mossar i Främmestad, där
han börJade 1925. Som medhJälpa.
re har han fyra torvarbetare.

För närvarande är årsproduk-
tionen cirka 10.000 balar torvströ,
varje bal vägs.nde 65 ä ?0 kg. Men
fabriken är mäktig en vida större
produktion. 1958 var mån till
exempel uppe i en kvantltet av
23.000 balar. Ällt transportetas
numera med bil från fabriken och
en lastbil med släp tar ungefär
130--140 balar åt gången.

100.000 balar
Men inte heller 23.000 balar be-

tecknar något maximum. På lin-
banans tid hände det att 100.000
hnla.r lämnade fabriken på ett år.

:liiiii:i:i:l

r:iii,.',ii

Karl Arp samt torvmästare Robert Hermansson'
.:;:ffistambanor och tillfällig* buto",

lok och vagnar. Kanske är det tur
att Karbo ligger så långt ut *
tänk vilket paradis för alla grab-
ba,r annars med dessa spår och :

vagnar! Att sätta vag:narna i rull' 
i

ning och växla och greja och stie'i
ka ut på BrismenesPåret eller I

>sjöspåret>> - de två stambanor-
na.

Linjebanchef är torvmästar'n l

däremot inte längre. Den tre och
en halv kilometer långa linbanan
fanns till 195?. Då hade sista kor-'
gen rullat ut. Vilken korg i ord'
ningen det var, det vet förstås
ingen. Men man kan ju gissa. . '
Att det var många ton som frak-
Lades av linbanan det är i varje
fall säkert.

För folk och torv
Linbanan var förresten inte ba-

I{år peckas toryströ i säckar. t-rån vänster torvarbetarna Ture Johansson, Olof Andersson och

Torvmästare Robert Hermansson på Karb& På den långa vinsch- i 
ra transportör av torv - men

banan rullas tor,r'vagnsma upp t fabriken och töms i den 5.000 ku- ' 11,:t -::It1-Tdl?l'i:"*'a:::
bikmeter stora ladan,;å}iä3;-.i;*uo iil rivare, sikt och press den gick fram över ett g:ammalt

och blir torvströ av oli&l finbetsgraaler torpställe' där det bare vår &tt

o"t var pa den tiden .;i;äil Bromstringstid ||J;?;tlni"lT11X?i#ffi;t
om arbetskraft. Nu är det ont om I De läsre produktionssiffrorna lmed - till Kinnarp eller Karbo.
arbetare i stäIlet - hadle man fler under de- senaste åren har också | Nu går som sagt torvströt på
på Karbo, så, skulle man också en annån orsak, Det har varit för ] hstbil, och många lass rullar ut
kunna producera mer och sälja dålistväder,försurtochkallt,ttirifran fabriken. Ty Kårboströet är
mer. Ty torvströt har visat sig va- att -man skulle kunna ta upp till- | efterfrågat. Det [ommer från en
ra allt mer användbart - inte b"- 

"äckliga 
kvantiteter ur mossen. I bra mosse och det har. god upp-

ra för lantbrukarnas del som ströe pu1 är annars några veckor pe I sugningsförnråga.
i ladugårdarna utan också för 

I fö"*o--"""n som den kala mos: f
,trädgårdsmästaren och trädgårds'i sen brukar uppleva sin blomst-l
I odlare att användas i rabatter ochl rinsstid, då d;; är befolkad och I

I 
odlinfar. 

I torrrtatt"r, pågår. Då är stora lag 
I

I samlåde - 
goda år i varie faU. 

I



brör'itrerna' Eivor Karrss;:'.T#? 
I :'"ltl-ll* Ti"åål#Tl't'ffi:till Rune Karlsson. Övri

börjanvuxituttiuenlivaktiglomattläsåret1963/64fåinföra
ochexpansionsknaftigindustri,ffii.|grundskola.Skolstyrelsenbesluta-
somför6ermångasvenskahemffi:i:::;;.:i.ii|!l:.mm|äetillstyrl<arekommenc1ationen|
meddepopu|äraplastmattorna.ffill:i:llå?i:iii:.:::::':ii#i|l$li:iiffi|r"tinttigtskick,SlutarpsIdrotts-
Framgångenharföljtbrii'derna,Wi|ixi|iil:$|i:ii!iiiif|röreningmedgavsrättattunder
ochsenastiårha,rent|ety.lan-W#i,**+i:.;.:1i:l:il:...i.:..l.yii-|vårterminen[vådagariveckan
tleti[byggna,davfa,brikenskett.ffiIi###i:ffiuiltffifi#ffilfåutnyttjaskolans!ymnastiksa1,
Annarsvarsomsagtbörjanffi+l"#ii:li.:lig+;ä?+$ii$.ffiffii''rffiiffi|l*i'KinnarpsBordtennisklubbsblygsam.195?satte*;i?:?,å:ffi.'#il$frix*ffi.l}."1ää;:,.;,filå'ilIläj:"":fi

fyra briid'erna" som n'u å

KarIssoniföretagetärGö'staochW:...41ffiåig|medvikarie.
Göte.#':i...I:ffijii.............i.'W*::+.!;i!ifii|Denvidetttidtgare6amman.

träde tiltsatta kommitt6n för ut-
500 kvadratmeter ffiiti,ffitiiffi;,,ti;.,li:' :..:iiiffixtt+,i;, I redande av garagefrägan vid lä-

blygsam.195?sattedeigång,0uWl:l:illiliI|lin4i#,',"lffi#åfuw|begäranatti
retaget,sedanenavdemstartatffiffi;tli.i.il';.li]li.ii|i'ffi,#iiffi|tävllngarbifölls'
påegenhardi!.loby.Menb.-&:ffititi.i;.lli...lil:;::.:i:l;liäiiry|smbtyrelsenbeslutadeatthos
teckningen>familjeföretag>gällerWJ$ir:i:...llllila.::ili:iiiii',|tuumettigeanhållaomrättattfå
gott ändå. i ålI synn€rhet som $äi::ii.iiiiii.:.;1i ffi I omdisponeravissaavskola.nskon'
brödernasfaderÅkeIlar]sson"u.ffi"#giiili||iijii.ii|iii.I.il.|tonochlsambandhärmedbegä.
meralåimnats'ittjordbrukiI'ale-ffiilii:ili:llilix|ii#WiiiW|resetttilläggsanslegpå"5'223kt.
kvarnaochb1ivitrnedarb&aret:i|$'iiiiiii.'ffiiffii;;'åå';ä-skolmåliiderna,fru
företaget,liksomfrr-rntill"',3,,W+,#i|äji;ffiffi|*r"i-n"ittJohansson,hadebegärt

förotag>somfrånenblygsa.m|oi"".',de1saitgöraframställning

Närmanstartade195?vara"tiä|rarbostädernahadeframkommit
llitenskalaien]itenbyggnad|meclettförslag,aomskolstyrelgen
sonfönrtinrymtväveri.Därha.fr|ansågbörakompletterasmedfuIl.
demaniltemerän60-70ku''.ffi|ständigkostnadsberäkning.För
golvytatillsittförfogan,de.rsr9ffiii#|i|övrigthadestyrelsenintetattin.

Brö.lornaKarlssonsplastvä.lko-*,,n"''.önskanattsgmverka
veriiKinna,rpärett>IarniIje-|it'aguomgrundskolanehögsta.

Äteadeförstati1lbyggnacenochffi|iiffiiiii|#j;}ffiffilvändamotdetsamrna.
utrym,men'a växte med 270 kr.rn. #:ffi|$i#rut' l :

600 m. plastmnttor per dag ll:tiiå"****;3rtr;iliyiä:
f o f '.1. I t t , 1t- -^--:ldeöversäntredogörelseöverdetIro.n lomili ebetonat vclveril nxn*:**ll:*lruu'*

åä"ä'ä'r.Ym 'är"'fiTå" 
il;#1"#11'tr'å'"'I#,-*

tor, oeh sa,m'manlagt få

p$;"ruk";öHö"il*J" ffi
rre*on anstärrra Gösta Ka'rrss"1-:i.1-'.-!':-u:TL.t-T:T:lji::Tffff.,H:.**" 

I ml ffiiltåTi-?'*:r? ä1:

aatta i fabriken, vartilt kom.mer | .spolarna genoa.- att^.. avpassaoe 
len strävan. Ändå har man, fö,111: 

I tOtr Xinnarp. A. Setterberg.
liex knyterskor som arbetar paltiingaer av de olika färger"na fo-lsa när före jul en betydando l.-...---
lhemmaplan>>.lff:;ffi,ffilJfi-'-"''åi''"f,:'"::i*l-;"J";""å::-'--1?'ff,r'tiTff-1^^,-.-r

centrum rörplasrväverierrva.rp. 
' öäLL'r rur LcrJ^v*v 

lLr3r.*r. D.r blir "" "itil'iriini:.:u.u T:l*:,t 
tut dånp8'd€ k'u-

,,Ti:H*;#,I;"Ji$#l 
' 

8.500ks. 1,",.,n*.::ytåri:Srä":fä't#t:i il6lll::UH:#ilHffi-Tt
i:e vid sta.rten. oe naae""a,*ttigal och'detärbetydandemattläng- Kinnarp v11sq några TL*t ft"lså bredderna. 85-?0 centimeter

arbetat i branschen tiotga'"u oinla"".ro-."Ll"elig": t::"l:T anclra håll T.ä":1.11tköping 
är[a" O* vanil,igaste,,** TT:lT;

Frökintls skolstyrelse VlQao-

lrar vid det här rtu"t ii'-ii Ätlrii vaveriet' n!r3r 
-v-aa 

sä9s.omcn representerat i styrkan' ii*"r** oohs'drno'ior med ?5 och

ochnuharman''',"uåäfu*Fmnffi,|S|utorpsspe|ore|iI|J.Södrql
för and,ra gången, en b;

' Tretton anstäIltla .. " 1 ÅI<e Karlsson, Brism,ene, vid e:r av våvstolarna i plastväver:let, I förlust. Gustavpson är för rlär-

Ochsa,mnnautvecklingso'rnifrå- ! 
*''.-^*ll 

;* .*] varande anstiilld vid brandkåren
ga om lokalerna nar ocrsa m"."- i - P1öd:Tl" .Kari,sson 

har för sin byggnatlen inte hajt tid i"^1^::-- i Jönköping och föreningarna har
tecknat f,öreta.get. nar aet gau"ria"t-i o.gf!a. tåse obetingat satsat ligg >hänga m'ed>> med nårarna läåäiäår'""ens om tvåäånaders
människor och maskine1.. 

-:rtan på kvalitd i sin tillverkning, vilket på kartan' löverg-ångstid varför han biir spel-

io"i*a" med ryra l,ävstoiar - t"' 111t-:15- ":T,1-d:l^:ut:?. "::t::' Kunderna..är b?1:.:-*.1 ::l^*:' 1:::.f::i:1-Y"1förening 
i början

uvrJ@sv ..!v5 !r_e r-'---

sane,åo vävstotar.o* *.r 21nfl- Det finns billig p'last att köpa, ra*mansiiljertillbådedeta'ljis' iav våromgången' c{12'62"
;;;;; iusterade för att passaimen 3y YTj:I i":!?1"1._:.ljvrl' ter och grossister-liksom litl-"i i-i
för de specieua krav som vävningll.:.n*l3t::Tif_.t*:i::1t::- ruhus oc-h postorderfir:nor_T":I I __
ilt#:;',äi11;tr:#Jffi}i: löå:$=öö!'{r:,!;l 1å:iå ä i:f*'#X-J'f:iHiTXl I Hästan
sätt har arbetsstyrrkan;;it "t. lver" ar;sön sectan 1T#:1""t håna en jåimn syssesättnins 

I

'ör 
näwarande är tretton syssel-itr'å"gur"* kom:ponerds direkt påli 

-toretaget, d1\"! givetvis..va"rit 14-72 år köpes orngående- Tel.

åatta i faibriken, vartitl kornmer I spolarna aenoa.- att^.. avpassade 
ien strävan. Äni!å har man, förstås 

I tOtr Xinnarp. A. Setterberg. I

riex knyterskor som arbetar paltiingaer av de olika färger"na fo-lså här före jul :3 -b:ty$"".d* l--

iffi|mattaom500e11epkanske600lochiinoaupptill120ce.rrirrreters
vet ni förresten att F.a^Ibygd.r, ..r, I 

meters t,TFu - förutom alla små- F'ärggläitjo poputä-r 
I ureaa.

;iil:1;;;lmattor. så mvcket är det fråsai Mönstrer q*."Ytit:il,Iry!^": I oon vävstolarna dun'ka,r vidsf,e
Itraktern,a häror*kring ii.Eu" -""""lmattor. 

så_ mycket är det frågål Mönstre[ p& lrraf,tolna' norrrPo'I octr vävstolarna dun'ka,r vidaf,e

i;ä;;;; ".*t^1q:.ööjslläm *f;u'ä"T1ff"å"jf få11tr##ä*?å:l;J.ä'xä,;"iä i;:ymmTg",::TfH:
1rördennabransch?t'"i[?;:;'":1ffiä;;.Jffutt'i',g, 1"".*9.'lde önskemål som kommer tÄHiffi,äjJ a.v etr röret&s, som
lna är många i dess'a

de rinns i Froby, ,,"*#iär,,.-l a'-a-'ooo :.: *: *9.1-':":^'-"."^:*:11 
:i.".Yi#iå ffh"*Hå:* -ffil l 

i*' :*-"1: T.':,t^J,To-,1,i" 1"i
*,t'åä'.ååä'LJ.Tffi' ;åä.1 

-_*; 
gLtr ti,,ei r,era r""slt, e.al 

;1n*to*'neten 
tvcr<s viixra' De star- 

[*n "rr*..T 
vauJ"c,rlt ttrrgåns i

Dt betyder också att t or,,xuor"n- väggen i kontlret finns er, gver1.l fa fär'ger s'offi ofta utmar*er lsttt s;rahutle, harr siikert mån'ga

sen ino,m branschen tr,luit rta"a r"'xntr'' -ea-ar'" rrtmåfkartd'el pla'strnattorna tycks vaxa"'om-lmeter ierEgiaaa mattor vuxit

- ocyr hårdnat ',, ,"1'""J" ""il i låli 
ejllg *f";;";-'i;iTnll ;äTs":'f#'äf ffffi,lffi I ml; ,.fr*.m: äå".:**"

hand.
Itan, oc'tr än'd6 har m'an efter till'



Rune Ka,rlsson och fru
iågret.

Eivo,r Karls,son och pappa Åke KarlsFon i

.å- Tillverkning: MORGONROCKAR,
,1

BÄDDJAEKOII.

* BADKAPPOR och DAMUNDEIRKLÅDER.

Tel. Kinnarp 133.

F#seWaew IVt må,lw?
VAND EDER MED FORTROENDE TILL OS5,

när d,et gäller målningsarbeten,

Vi garanterar ett rejält arbete till hulnana priser'

$$ålerlfirma $tnn f,hlquisi
SLUTARP ToL KtnnarP 99

Frökind

orilf. , i
I

-

Kinttarp$ Bil & Motor
KINNARP _ TE{.262.

Utför alla slag av BIL- och

TRÄKTORREPÄRÄTIONER,

vill ha med även
Äsarp och Smula i blocket

Frökintls kommunalnämntl har hållit sa.mrnanträile' Hos full-
mäktigo tillstyrkes tilläggsanslag för år 1962 för kommunalnåmn-
tlen rned 996 kr, socialnämnilen 5"245 kr, skolstyrelsen 5'228:.kr,
häIsor'årdsnämnden &.2L6:?6 }r och arbetsstyrelserr för vntten och

avloptr 24,096:06 kr.
En änsökan om komrnunal bor-

gen för industriidkare hänsköts.

till. lokaliseringsnämnden för ut-

redning. Byggnådsnäftndens be-
gäran ått till nästa år få reser-
vera 10,403 kr tillstYrktes. Hos
fullmäktige tillstyrkes att bygg-
nadsnämnden får i UPP'dråg att
utreda visså frågor angående re-
ningsverket.

Länsstyrelsens försla,g till
kommunblock omfattanilo kom-
munernå Gudhem. l'rökind,
Vartofta, Stenstorp, Vilske och
Falköpings statl tillstYrkes hos
fullmäktige, och samtiiligt görs
uttalanrlo om lämpligheten av
att Åsarp och Smulå i Älvs-
borgs län överföres till kom-
munblocket.
Kinnarps Bordtennisklubbs be-

parat, Upprättat reglemente förT-
Luttra bygdegård tillstyrkes. För 

I

lösande av vissa frågor i samband l

med debitering av avgifter för
vatten och avloPP tillsattes en

kommitt6 bestående av EIof Rehn'
Benp$ Samuelsson och Hilding
Våring med Bengt Kjellström som

ersättare.

Fröhiurd
Kommunalfullmäktige

sammanträ'der i Centralskolan,
Kinnarp, tisdagen den 18 de-
cember 1962 kl. 19.00.

Nyvalda komrnunalf utlrnäkti-
ge håller sarnrnanträde på sam-
ma plats och dag kl. 18.30.

Falbygdens

Väveri AB
. STUTARP

rokomrnendera,r sina tillverhnlnga,r &v

MöBELTYGER
O i dra,lon, plyschr ylle, rayon och bornull etc.

O fd. KINNARP ö&

telsen. Tillstyrkes hos fullmäkti- 
|gp, Till kommunalexpeditionen 
I

skall inköpas en guplicglnqlle- 
I



Kinneveds UV-kor tio Qr

I tio år har nu Kinneveds kår 1 Delvis fölJb känt dcoutmönster.
av Unga Viljor bedrivit sitt ar- | Såtunaa biir kåimedlemmarna en

bete bland alet uppvåixantle släk- lspectell dräkt. För tnvigning till

Frökind
6lrt>02.

Valförslag i Frökind
Valberedningen i Frökind har

vid sammanträde gjort upp föl-
jande försiag till val vid kommu-
nalfullmäktiges decembersam-
rnanträde:

Taxeringsnämnd: Sigvard An-
dersson, Vårku.mla, Gert Johans-
son, Slntarp, Göran Andersson,
Kinnarp, Viking Pettersson,
Luttra, Bengt Julison, Kinnarp.
Karl Lundgren, Börstig, paut
GustafEson, Börstig och Ivan
Gustafsson, Brismene.

Sårskild tåxeringsnämnd: Cari
Johansson, Brismene, och Erik

, Gustavsson, Slutarp.
Styrelseledamot i Luttra byg-

degårdsförening: Lennart. An-
dersson, Luttra.

Ledamot i Vartofta hemvärrrs-
områdes förtroendenämnd: Gus-
tav Gustavsson, Slutarp.
. Styrelseledamot i Falbygdens

hembygds- och fomminnesför-
eningi Georg Ä. öhrnell, Kinn-
arp.

Styrelseledamot i Slutarps IF:s
idrottsplatsstyrelse: Gustav Gus-
tavssson, Slutarp.

O.mbud vid landskommunernas
förbunds liinsavd.: Gunnar Jo-
hansson, Btirstig, och Hilding
Våring, Kinnarp .

Ordf., resp. v. ordf. i arbets-
löshetsnämnden: Elof Rehn, Slut-
arp, och Göran Sandin, Kinnarp.

Iredarn& i Klnneveds UV-kår ] stig, öch AIIan Johansson, Bör-
kan glädja sig åt ett livligt in'| stig.
tresse för kårens sammankoms- | Revisorer för stiftelsen 3'rö-
ter. Närvarostatistiken speciellt I kinds 

-Hyresbostäder: 
Ärne Pers'

de två senaste åren är så nära | 191 Slutarp' Erik Gustavsson'

hundra procent .o* ,n"t gatt: | 
*tHå#;" 

, arbetslöshetsnämn-
kån kommå i en grupp byggct på den: Erik Gustavsson, Slutarp.
frivillighet. Revisor i BörsLigs bygdegårds-

Klnneveds UV-kår har sina r,' förening: Håkan lnaeislon, eOr-

ga.r kl 18 i Kinnarps missionshr Revlsor t Brismene bygde-
i fraU har kåren inbjudit till s gårdslörening: Håkan .Anders-

för bibelmärket, missionsmärket I -.ffffi""l:" 
tK,I"*?itili*11,

och samfundsmärket. ___ ^ | Slutårp-, Håkan Andersson, Bör-

tet i Kinnarp med omneid. Unga ;I-lV och för att vare beråttiged
Viuor är en lorm för kristet I att bära den rö'da snodden erford'
vartlagsarboto btand poJkar och i ras godkännande t följende fyrå
flickor i å,lrtern 9-1S å.r tnom lpunkter:
svenska Alliansmissionen. I 1. K,rnna UV'lagen, 2. Kunna
Programmet för denna avdel- lutföra UV-hälsning och avge lö-

ning är särskilt anpåssat för de I sen, 3. Ägå kännedom om IJV:s
åldrår det hår gäller. Leda.rnå | Iöfte och förklara sig vtlltg ett av'
strävar efter att göra arbetet så | ge det. 4. Visat prov på viuighet I gelbundna sammankomster tisd stig.
intressant och omväxlande som | "tt 

rrttöta ledares order och före- | gar kl 18 i Kinnarps missionshr Rt

möjligt, samttdigt som det är lä-.lskrifter.
rorikt och nyttist. 

* - '1"ä"inuruningen erhålles så den ItFä försätinrns till rörmån t *äjlä'lflu 
."**r'träde me,j

lröda snodden jämte ett exemplarl:!" "t:Y?*htl. tineu;;;våä"ää;il;.,- Gun-

lav Nya Testamentet att bäras irlnga'-.Viljors försåUrung 6l,-!t. l "oI"p'ikiiöä'.S]"!"iP:-_ .
frfig.r t"Urttt.t ". I ! Khnary gay gott "*,iiäi- | Suppl. i _barnavårdsnåmnden:

Inom Unga Viljor finns också I.tisdags.kvän'hEdb 'Vv-kåreni Inga H:t*l Bitlig:,--,,.-*---.--.
ert provårbere, vilket kan bedri- i_5iytll {9*ä]ininSrtili förmå! | Suppl. i hälsovårdsnämnden:

vås mer euer mlndre i"t.i.i"t l?.:-y",-:::Isamh.et'-TT T9.\T:l LT:-Y":"111,'i,1^:,:::f;*^^-.
sJu efter de rokår', föJä;il;: ;::ä: f#%"i":å"iJu,n:*T" iilI ,#åtå:-i,,iå:gäå?,äsnbmnden:
garnå. Föfst kommer tre stjårn- ledd; kväile;* r";Iilä. I F,evisorer för anslag till Kinn-

-l 

prov. Därefter kan prov avläggas Som vanligt förekoå servbring, ! arps idrottsförening: Gunnar Gö-
- till vilken llV:rnafiurlor1la - ock- | r'ansson, Kinnarp, Bengt Kjell-

++++++++ ++++++++ så soin vanligt -.bakat alla ka-l ström, Kinnarp.
korna och skänkt allt övrigt som I Interimistisk ordf. i nya full-

Johansson,erfofdras för en servering. Såväl mäktige: Gunnar
Uv-med_lemmarnas arbeten som Biirstig.
alla. till försäljningei skänkta
saker och paket fick en strålande

Klnttarp$ Lasthilsålteri
JOHN F'RANSSQN

tel dnnarp 118

Goilstransporter

åtgång. Och resultatet steg till,
något-över 9oo kr. I 

-

Samvaron avslutades,*:d,:liglsång av kören, som ock illlsåm_och -gemensam samling ,i,-l9"un,rnafrs med försämlingen sjöng det)Gud, som haver barnen Iärr;_*. f niofaldiga Kyrie i iars "nOiunas

- ,På söndag kväll inbjude" UI-l sättninf. Gradualpsalmen >Gtäd
*11:i":llT.nheten till ljus- egh'ttis, ou-kristi brud>> sjöngs auer_I'eiahögtid . r;;?il *"iö iö;;d'f-å;ä;i;;.
Adventssöndagen i Kinneveds lRunbäcks kantat >>Jerusalem,

församling lgläd dip ledde över till predik-
firades av en fulltalig menighet, I stolspsalmen >O Krist6 oss benå-
som mötte upp för att hyua I da>. Predikan höIIs av kyrkoherde
Kristus, Konungen, l'ulltonigt ljöd I Andersson över tredje årgångens
psalmsången. Kyrkokören sjöng l högmässotext om >Kyrkans heli-
på ett förtjänstfullt sätt och rned I ga år>. Kollekt upptogs till Ersta
inlevelse i.ett rikt liturgiskt pro- | cliakonissanstalt. Som postludium

Den iubilerande UV-kåren samlad tillsemm&ns med sina l8dare. \(tt +2.

+++++++++ ++++++++ gram. Efter. ingångspsalmen ut- | utfördes av kören tlll orgelbeled-
fördes Runbäcks Intrqitus i växel- | sagning Otto Olssons )Advent>.
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Bn enlg motorexperlit han *agt titt - hilen tiälo säger rectenl

NU HOS

Bröd. larssons Bllfirma

Rwtrrr,cnsa,s

SrofeEseri,f whrifte
SLUTARP

Tel. 1?? - 130

KINNARP

Tlllverkning:

, 
Speclalitd:

I{öksinredningarS'ÄKERHEI Kombinolionen skivbtomsorlsjötv'
iusteronde trumbromsor, lromhjulsdrift, 50
hk tvörmotor med exlro occelelolionsre3ur3€t
tör sökro omkörningor somt olroligl sökel
vöghöllning tqck vole vötskefjödringen.

EKONOMI Fjödringen och det slutno kylsys^'
lemel kröver inget underhöll, enddst tvÖ
oliebvten per 1000 mll, smötining qv 4 Punk
tei vär 5d0:e mil - helo bilen hqt dtifis'
olh underhållskoslnodernq reducerode lill
ett mlnimum.
KOMIORI En stor bils ulrvmme i en smldig
kompokt kqross, bekvömt otmbågsrum {ör
lem personer, ny riktig kötslöllning, bogoge-
plotö under boksölet plus elt gediget bo
logerum, dessutom engelskt luxuös inleriör.

EIEGANS En låg bred vogn meo linJåren
Forina-exteriör. Underhållsfri oluminiumgrlll,
viilvdo sidorutor, inle en onödig kromlisl -en voon som lörenor skönhet och tnodern
funktio-nolism, en bil som överlever dogens
modenycker.

*q

$lularns

trädUård
rekommenderar sitt väI.
sorterade lager av

LöKBLOMMOR
KBUKVÄI(TER.
VINTNB,KEANSAB
m. m.

Kinnarps
Textilindustri

* rekommenderar sina förstklasstga .

* tillverkningar av

* DAM- och HERRUNDERKTÄDER. .

* i CHÄRME}USE ooh NYION

-Iol. 85 Klnnarp

Tel. 60 KINNARP



NIy kassaskåpskupp i Kinnarp
I Skolmatsedeln

Borret effektivare än gaslåganl *a,rF*,ii#.: riron,uu,,,,

Fröktnd

lingon,

r 
. ..^- ";.,: -^+ 

p,Ä,rd,no r orec^trs o,r*,.- r,st I Torsdag: kokt fisk, potatis,
En kassaskåpskupp ha,r åter förövats mot Bröderna, Larssorrs Bilfirmå t llinna,rp. För entla

^___^^_ _r_r^_ ^,-* | råkost,
en vecka, sedalr hade firman som beka,nt påhälsning av tjuva,r som försölrte svetsa sönder skå-

-L^+ ! ^r-*il,ä,hanÄÄia r,nncf Ba* nv^ inlrrottet skerl- | Fredag: korvsås, potatis, röd-pot Do misslyckades på grunil av sin okunnighet i skärbråinnandets konst. Det nya inbrottet sked- I 
-'##:

Oe natten till onsdagen. Dättno gång anvlindes borr i ståillet f ör svetsaggregat. Ono.ilagsnattens
+-r -r^ ^- Lir +irrhÄlid lilri|mqn mh qa.w cis iväor I Lördag: nyponsoppa' skorpor

tjuvar lyckades få upp skåpet. Dfter kuppen stal de en bil, tillhörig bilfirman, och ga,v sig iväg 
| ä;ääiää.""oo'' 

){urPur'

mot Äsarp där yttertigare .tr1 ;ftrott föröva'des under natten: 6hz-92-
Tjuvarna besökte Kinnarp un-. Storlarm

der förnatten. De tog s,i,g in i bil- | Klockan halv tre på natten-fick
firma"n samma. väg som iörra vec- | Polisman Sjöberg i Kinnarp larrt
kans kuppmiin a,rlviir'de - ett käl- | från en person som upptäckt bilen
larfönstöi. Från källaren gick de|i diket. Polismannen kånde igen

Äsarpskupp under p otisi ak ti :*?'äit f,;ä"'""':r'*-"

av och fastnade i låset' De gick I Försiitjnin S tAz-OZ'
då in i lunchrummet där de kom l till förmån för bl. a. för.samlioa rn I tuncnrumrrreL "?r "= iy,-.1 | till förmån för b]. a. för.samlings.
över tjugo kronor. Polis-en .?::.:i I hem anordnas på ilsdag av Kin_det sannolikt att samma tluvar I

r'"i "r"it framme vio"'teaå i"- | il:^tll:-":'T"Tl". Iv."kltcu -:"*"
6"ått"". b* ,r**u tigurer- stå. I domskrets. i Centralskolan, Kinn-

bakom den misslyckaie kasså-, iT:^i"* l?1J:" ut' ri,fo' r.a{or
skåpsskärningen,i ttirra vectani 1t9tt Svenningsen, Tibro, talar'
är ån så lånfe omöjligt att säga. I Det blir luciatåg och luciakaffe,

uDD i affäre,n och satte igång med I biten och åkte direkt till bilfirman-
ait tppna kassaskå,pet för öppen I Xuppen upptäCktes alltså på ett
riAa mitt för skyltfönstret. Med I mycket tidigt stadium. Iftersom
h'iäIp av en borr lyckades de få | man antog att tjuvarna haft yt-
u,pp-skåpet, m€n från tjuvarnas I terligare en bil skickade han larm
sinpuntt blev kupp€,n ändå miss- | till samtliga polisdistrikt i .när-
fvoiaA - skrämd av förra vec- | heten och trafikspärrar upprätta-
tans kuppförsök hade firirrans ldes bt. a. i Borås, Ulricehamn, Fal-
Dersonal 

'flyttat alla pengar titl ltOping och Vilske. Kuppmiinnen
ätt säkrare ställe iin kassaskåpet; I undgick dock att fastna i fällorna'

Polisen anser det dock troligt. I försäljning av sömnads- och hob-

i detta fanns inte ett rött öre.

i missionstruset, söndag kt. 19. jl r<itttt*p, onsclagen den 12 dec'

Polisen är angelägen oni åJt i byarbeten m. m. samt paketauk-
komma in kontakt lned personer I tion. Går,or mottagas tacksamt.
som färdats mellan Åsat P orh Isom färdats mellan Äsar'p olh I

Kinnarp före ,halv, ttu 11."u'-j:: I Luciahögtirt i Kinnaxpsoeh eventuellt observerat oeII I

dikeskörda bilen. PoIisLn 
- 
sxuiic | :"i"*i9":h"* - ^ -.då kunna få hjätp *"å- åtf 

"ar- i 
På 

-söndag 
hålles sönCagsskola

mare bestämmä 
-ticlpunkten förl i vanlig tid' Kl' 19' blir det 'en

kassaskåpskuppen. I ijus- och luciahögtid med serve-
#1ring. I Programmet medverkar
I -_- IUV-arna, fröken Ing-Britt Ek-

Kinnewds Contralskota 
^ _^ i ;;;^;;,i 

"i;;;' ";ffi;.tisdagen den 11 dec. kl. 19.30

had€ i fre'dags ett välibesiikt och

tala för >Riksförbundet mot to,ba-

Inbrott i Äsa,rP
Iiörtte i diket I FörmoaUgen var de i lugn och

Tjuvarna gav sig iväg och pas- l1o lvsse-t5{tt-.1}:1:it -'ill*:^j
"#"Ji#f"ääH5t",1? ""t"tå?; Ii,!'ö -q;; bilrirman Lundgren
a',, ii"-r* biiar, Jom stod parke-'loch - Salomonsson upptäcktes

""a "tu"lO" 
affåien, f Outtta bil I nämligen på morgonen att fir-

A;i";; *ot a""tp. Föraren varlman haft nattliga' gäster'. Dessa

å"u" "iO 
bitren ocir misslyckades I hade kommit in genom att. kros-

-,ä-uii frait" cten på väg;r" mittl.la rutan_ till bensinstationens
ernellan Kinnarp ooit ,Etåi-r.ätä" I oo""' De hade sedan försökt ta
rtr" i Oil.ut och mot ett tiaa. ei lsig in i ett arkivrum' troligen
len över,g&vs. lmid falsk nyckel' Nyckeln bröts

F,t o. .. I . t i Kinueved-Vårkumla kyrkl. ung-

I orsallnlng l"j:å'fJ"Tt tisdag en rör.särjning

Tal av pastor Anders Svenning'I 1" :oTiul"- och-hobbvarb^ete.n i
: L l*n. Tibro. Luciatåg m. m. Kaf- | Centralskolan. Pastor Anders

li;;;''t"c. Lotterler. I :l:l:':::'l'^:::''",1i'l"i ll':-
siimnads- och hobbyarbet"" il?:::"::l l":'::q,t":ll:,,1:: 

ot' ''Kiurnarp lttinnorrsilsCUF'auil'1l"md;HllffiJ"[@
LJUS- och LUCrÄ.HöcTIr) liirarru" möte i NTo-iokalm' | | Alla hjårtrigi välkomla! 5ti""P: Y"-ro::iTg _. .LJUS- och LUCTaHöGTIr) liirarru" möte i NTo-iokalm' | | ÄI" rt:ä*rtgivälkomla! r{inna'rps lYro-förening

i missionsrruser söndag ot..1!. jl xi""*n, onsdagen den 12 dec' 
I I rioo"o"a".vårkumra lftxå":Jf iåff" Ti"t?iTtrå,å'rl

Metlverkan av UV-arna'__r1g-'i ö.t"n och hans musikanter i I kyrkliga ungilomskrets under mötesförhandtingarna rap-
Britt Ekblom och Algot Karls- i".ot"" unn till DANS kl. 19.30. I i - -- - - porlerades bl.a. att föreningen

son' servering' orrer rör Frvk- il;";;1i'r."1i" ,191'3Xlii::T i- | åff'Jå? ff*ffiH?"3;#fii?å1son. servering. offer för Flvk- ili"ft;-korta förhaqdlinear, i- låff'Jå? tr#ffiH?"3*#fii?å:tinghjåi,lpen' illusset<affe och skämtUåvlingar' I I i,"rr iino"ae. Föreninrg€ns lucia-
Aua hiärtlist välkomnal.ra. 

ii ou, värkornna! I 1iå"tui::**"r 
i år att håitas den

411 o,t"viffiv{rur@. l" l15dec.

SLUTARpS I I Programkommitt6n. li I Nvan"r,u s1:,t var distrikters
j sekr. kamrer Bernt Persson, Trå-

nfissIoNSHUS ll-tt rlrg.-T1"r1g-"-i::ry11:l1t3it
Må'dag ki 1e00 *##:Hi I flnsshacketl$ shola, I(innarR iiiäfiffi-sE#*:'ei;ff
offentliga tr uciafest.
Odensbe*rgs och SlutarPs för- | I I

eningars juniorer, ledarna, och |, -- -i --a-.
Y. Johansson. Sång, n'rsik, tlia-' lnar 

vr vart lager öppet för FöRsq'I 'INII{G 'i -tl*lt:vaaoB ll;l*"ffff:$*f-;''X"Tt"#31:I. JUII@DDUu. usu6r ur4v-.rt s-" ' I I I J*':,*- :'---

loger, rruciatabrå, ierverins. 
. I månd., tfa.,onsl. kl. e-17,_lö"u'*':^nt:.n1.uj 

I fjfJ;llåä.yä##?,il"*]er'LuclafapIa's'e[ver'uIå.|$lorru.'Lrpgr'

Kollekt. 'l Passar ej tiden, ring gärna Kinnarp 50 eller 245. | ä;; å;'"iäk""rvetenskapliga riin,
I I som gjorts då det gäller lungcan'

vä,lkomna! I ---.--- tr.'c ^..a /1^D rTTT.rrr.^ppspnNöÄR.NÄ , ' 
som gj'orts ora qel gar-rer ru'''{,a''

lsTT npsoK Hos oss GöR JULKLAPPSPENGARNA DRYGA' | -'-.-"'LT 9.åu-iPgr:R:* i1LI119:| ' tuLL uuvv 
I var att se de di,ur som användes' Slntarls Juniorförenfurg- Ir ÄB NORDISKA INDUSTBILAGRET. I vid d,essa förs,ök, och hur de så

I|-'r:f1'ä:i|å",}}ir*i"ä*;Jm:
In
I Julgranar saUes I r r T-tr A Frl .^.rrr i'u1"1 en der rråsor..l',j;,:';;J;;'l LUCIAFEST ',j;;:u:.::::""#;r*r;
l?;JL'?åTILTåä:R !ilil1;ig'-TYT,:yJ^':y T*l*utf,3*'g.*3Ts*"It ?o ä:i.#?':;å?,J','-:iLä-:::lru.öu-rl-'öu; Jlu(I'rlsvtr' @*srt 

n ^- ,,*-"^-.-^r.- i* ;---.;-:-;^-' tacksamt-aud{torium, s'om säker-
irz-rg; odensberg 14-15. llgl**g av ungdornslekl' $4dere Lindgren, 

""u*on-11q.-.ll__it-T ri};ä" sej en nyttig tanke.stäl-l'- --' --., " ,ltablå,..sång, musik o'eh s,ketcher. Ka,ff,eservering ochlotterier. ;;X":^'" ,äJ^ -.;Inräd.e: 2:50 kr., bai$ 1:O0 kr. I&re' t2AåjA-'q,J----



europeisk mission 100 kr. Tidiga- ,

re under året har bl. a. översänts l

500 kr. till katastrofhjälpen i Iran I

samt 50 kr. till renöveringen av I

Frökind
?.-62 -

Slutarps kyrkliga ryförening
har vid senaste sammanträde be-
slutat följande fördelning av auk-
tionsmedel: missionen 500 kr., sjö-
mansvården 100, Svenska kyrko-
hjälpen 100, Lutherhjätpen 100,
Svenska missionssällskapet 100,
Stockholms stadsnission 100, Gö-
teborgs kyrkliga stadsmission 300,
stiftsgården Flämslätt 100, Hjo
folkhögskola 100, stiftelsen Kinne-
veds församlingshem 500, Inom-

Svenska sjömanskyrkan i London.

FörsäIjning
I kväll, tisdag, äger som bekant

ungdomskretsens försäljning: rum
i Centralskolan, Kinnarp. Pastor
Anders Svenningsen, Tibro, talar.
Efter luciatåg m. m. föIjer för-
säljning och paketauktion. Gåvor
mottages.

I{yrkof ullmiikti gevalet
i Kinnevod
Resultatet av den definitiva

sammanräkningen av de vid kyr-
kofuilmåktigevalet i KinneveCs
församling avgivn* röst-erna fö-
religger nu. Vid valet hade av-
givits 81 röster, vilka samtliga
tillföll partibetecknlngen >Kyr-
kans vånner>. Ledamötarna val-
des in i bokstavsordning.

Valda blev: lantbr. Carl-Arne
Adamsson, ödegården, Slutarp,
lantbr. Giiran Andersson, Nag-
larT, Kinnarp, lantbr. Herbert
Andersson, Älarp, Kinnarp, fås-
tighetsäga.re Linnar Andersson,
Elmsäter, Kinnarp, lantbr. Sven
Andersson, Lofsgården, Kinnarp,
lantbr. Lars Ax, Halsäng, Kinn-
arp, fru Valborg Clauson, Haga,
Slutarp, måleriarb. Sigvard Gus-
tavsson, Hassledal, Kinnarp, lant-
br. Torsten Gustavsson, Präst-
bolet, Kinnarp, fru l3ritta Jo-
iransson, Grantorpet, Kinnarp,
lantbr. Sigurd Johansson, Smc-
dug., Kinnarp, skolvaktnrästare
Walfrid Johansson, Berghamra,
Kinnarp, snickeriarb. Lennart
Karl€n, Alfhem, Slutarp, fru
Tyra Leifler, Grenslund, Slutarp,
k(ipman Olof Niisson, Ströms-
hrclm, Slutarp, köpman Cöran
'Sandln, Kinnarp, lantbr. Gunnar
Svensson, Ledsg., Kinnevecl,
vår<lbiträde Tyra Thor, Nydala,
Kinnarp, lantbr. Helmer Trygg,
Lilleg., Kinneved, och kommunal-
kassör Hilding Våring, IIassla,
Kinnarn.

NTO i Kinnarp anordnar lussefest 
I

Kinnarps NTO anordnar På 1ör- 
{

dag i lokalen Vinterny i KinnarP I

en luciafest. IJngdomssekr. Ät- 
i

ders Lindgren, l'alköping, ltåller 
I

föredrag och programmet upptar 
I

bl. a. luciatablå, sång, musik och 
IjI*h": I

Missionsauktion i Ilinneved ]

Missionsauktion var i torsdags'
anordnad av KinnarPs kYrkliga
syförening i Kinneveds centralsko-
la. Efter inledande föredrag av
kyrkoherde Andersson och kaffe-
servering lämnades en redog'örelse
för senaste fördelning av influtna
nedel. Missionen hade fått 800 kr.,
sjömansvården 100, Svenska kyr-
kohjälpen 300, Lutherhjälpen 200,
I. M. 100, Isra€lsmissionen 100,
Göteborgs kyrkliga stadsmission
200, Stockholms stadsmission 200,
stiftsiården Flämslätt 100, Hjo
folkhögskola 100 och Kinneveds
församlingshemsstiftelse kr. 1.000.
Tidigare under år 1962 har över-

Frökind

Sluta.rps missionshrts
f måndags kväIl hade SlutarPs

jrlniorförening tillsammans me'.1

Odcnsbergs jyniorföt'enin.q i Slut'
arps missionshus anordnal €n
trevlig och av den talrika Publi-
ken mycket uppskattad Lttcia,-
högtid. Efter gemensam sän3
stämde juniolet'na in med .iån!{-
en >Gå, sion din l(onnng att mö-
ta;>, varefter någla, jnniorcr' 1äs-

te välkomstversar, so.:rt jrtnior-
fördnineens oldförande tr'oliie
Pettersson undelströk i sitt in-
Iedninp;sanföra:rde. Britt-\{arie
Karlsson sjöng och speiade drag-
spel och brodeln Raymon sPeia-
de på fiol sången >Det är sol-
s$en i ^min själ>:. Med cluettsång
medverkade är.;en Britt-Marie
Andersson och lngela Pettel"sson'
varefter fiiljde en diäIcg frarn-
förd av f)'ra Pojkar: och en flic-
lia, och ytterligare en tluettsånq
följde nu av Gun Persson ocl-l

Britt-Marie. Karlsson. I program-
met förel<om viciare ilppläsninsl
av Ros-Marie Ingt'arsson' Höid-
punkten var då lucian Gun Pers-
son med sina tärnor tågade in i
lokalen och ut för'cle sin nlYckc+-

lärorika tablå. Efter en Paus fijr
kaffeServering a,vshrtadcs festert
med ytterligare sång a'r juniorer-
na och avslutningsanföranrle av

Bil kultad e'18.

i glashalka
Stora vågen {fenom SlutarP

vår glashal på tisdagsettermid-
dagen. Deqna omstiintlighet
g.iorde att en nästan nY Person-
bil som kom från Ulriceha,mns'
hållet på väg mot FalköPing ha-
de svårt att hålla sig på vägen.
Bitren råkade i sladdning mitt

inne i Slutarp och kanade n€d i
diiret där den slog runt och blev
Iigga,nde på taket. fn en männi-
sta skaciades men bilen blev illa i

tilltygad. Den togs till verkstad i

med båilgn.ingsbil.

,:* tdlfl'62.

Kinnnrp
Söntlag kl. 19 i Missionshuset'

Rektor Eobert Fur, JönköPing'

talar och visar bilder'

Ämne: RYsslantl och tless

martyrkyrka. Ingen bör försum-
ma detta titlfälle. Välkomna!

Kimweued,
KYBKOFULLMÄKTIGE

sammanträda i Centralskolan,
torsil. den 20 dec. kl. 19.00.

Ärenden: Se försarnlingens
anslagstavla !

Kyrkostänmans oralf.

Kilr,aeesre€d,
OAD. KYRKOSTÄM&IA

i Centralskolan, torsdagen den
20 dec. kl. 18.00.

1) Lagstadgade ärenden.'2) Konfirmandbiblar.
(}rdf.

Kinneued,
OP}D. PASTOBATSSTÄMMA

i Centralskolan, torsdagen den
20 dec. kl. 20.00.

Lagstadgade ärenden.

Se pastoratets anslagstavla!

Ordl.

sänts till Etiopiens spetälska barn j

kr. 200, tiil Inomeuropeisk mts- |

sion kr. 200, till hjälpen för kata- 
|

strofens offer i fran kr. 500 och I

som extra gåva i' samband med 
I

renoveringen av svenska sjömans- l

kyrkan i London kr, 50. i
Vid gårdens förpäljning tjänst- |

gjorde som utropare först kyrko- t

herden och därefter hr Håkan SiI-
vander, vilken på ett dråpligt sätt
skötte det hela. Tillsammans gav
auktionen ett mycket gott resul-
tit, summa kr, 3.157:50. Allt t. ex.
till lotterierna var skänkt. Avbrän-
ningarna blir därför små. Dagens
högsta inrop slutade på 105 kr.
Kyrkoherde Andersson avslutade
med att tacka alla medverkande,
särskilt syföreningens medlem-
mar, vars trägna arbete möjlig-
gjort det goda resultatet.

Dnagmimg
Kinnarps Samhällsförenings

SKINKLOTTERI

Yngve Johansson. 
i

Försäljning i KinnarP i

Under god tillslutning f t ån 
I

allmänhetens sida ordnade Kin- 
|

gu1 iott serie A
gu1 lott serie G
ljusgrön lott serie A
ljusgrön lott serie L
ljusgrön lott serie E

neved-Vårkumia ungdomskrets i
tisdags trväil försäljning i Cen-
tralskolan. Den inleddes av kYr-
koherden som efter. a.tl ha häl-
sat alla välkomna' hö1l ett inle-
dande anförande om Luciafiran-
dets innebörd - detta i stället
för pastor Anders Svenningsen'
Tibro, som i sista stuntl blivit
{örhindrad att komma. Efter in-
ledningsorden följcle luciatåg
med Ann-Charlotte Guståfsson'
Glaskuila, Vårkumla, som Ltr-
cia, åtföIjd av sex tärnor. De
s,jöng julsånger och läste lämp-
liga texter på prosa och. vers.

Efter kaffeserver'ing vidtog
försäljningen av välgjolda söm-
nads- och hobbyarbeten samt av
skänkta gåvor. Inte minst de

ilmånga Pal{eten fick en strykan-
åtgång. Bruttoresultatet av kr'äl-
len blev kr. 1.623:20. Kyrkoher-
den tackade aiia som rnedverkat'
särskilt fröken'Ka.rin Andersson'
Svellstorp, '1 Kinneved, som varit
arbetSiedare i kretsen. .Av förra
årets behållning hade 800 kr. av-
satts till församlingshetnsfonden
och 200 kr. övelsänts till Hjo
folkhögskoia.

iilercedes 180 il
59, garanterad måtarställning
8.000 mil, till sa]u.

Tel. 262 Kinnarp.

nr 90
11r 9
nr 91
nr4
nr5

Polisman Allan Sjöberg.

iVinsterna får avhärntas i Wil-
gotssons affär.

Kinnevetts kyrkokör Ut'låi'nningarn"..t, POTlttt' ^-, -'^* I

rrnder .kantor KJeII$tröms led,ning Av en statistr'tt -over '"Yl-t"" I

rnedverkade i söndags i Vårkumlå utlänningar (utländska meclllol'- 
I

kyrka. tr'örutom liturgisk växel- gare och statslösa) i landets
sång sjöng kören efter tron hym- landskommuner, som samman-
nen >>O Jesu, gör o$s väl beled- 

",511rs av statistiska centrzr.Iby-
cla> av Runbäck och före lä.sning- rån men ännu inte urgetts av

åå"*l-åå?utoilåä'"ioi.Tffiträå: 1 !ö"x"t". .-'1msår 
att i Frökind

Predikan hölls av kv"k";;;å;'"d: lfanns vid tiden^för d:1 "1f':
dersson. Som avslutning på gucls- | fott<r'äkningen 13 manltga ocn ö

tJänsten utfördes a' -ri""6ii"r.s 
I kvinntiga utlänningar, eiler till-

kantat >Jerusalem, gläd dig>, som I rqa.rnrna.ns 21' Av dessa var inge:l
mynnade ut i gemensam försam- ll r en ålcler av 50 år eller mera'
lingssång av sv. ps. 50: 3, 4. ll ,n{ra.Oe.(pnX)



Slutarps lF:s
I r,totler rer

Vinsterna utföllo enl. följande:
SKINKLOTTERI

serie E nr 73 och nr 42
serie D nr 95 och nr 21
serie M nr 20 och nr 70

SPECERIKORGAR
serie n'nr 73 och nr 17
serie L nr 64 och nr 23

Lennart Thorsson
Kontrollant.

ötutsrca Gow JUL I
I

MED NYTTIGA I

JULI(LAPPAIi II

.Det finns en hel del att välja på och priserna är goda. 
ii

Några prisexempel: 
ll

DAMNAT'TLI1,{NE i smidig flanell l-3:?5. GARDINL{-}FTER från li

12:90. GOSSFIIItrGERHÄNDSKAR 6:90. Dito, herr från 8:35. HERR- li
STRIIMPÄ med yilefrott6sula 5:90. GOSSLÅNGBYXOR, kraftig ylle- jl

kvalitet, 70.är 24:75. 
ll

Dessutom: Färdiga lakan och örngott, täcken, filtar, plätiar, förklä- {l
den, dukar, näsdukar, strumpor; skjortor, underkläder m. m" 

l'
KINMITPS IIA-IIUFAI{TUB. Tel. 134 |

Frökind

Rysslands ungdom gjordes under
kvällens lopp. De kristna marty-
rerrras hjältemod och svåra li-
dandeh bringades i åtanke. StäU'
ningen för de kristna i det stora
landet i dagens läge berördes
också av talaren. Efter mötet

och lärare.

Alla varmt välkomna!

I
j

t
t

Ilögintressant rysslandsskililring I

i Kinnarp ?o/l?.'b?' 
i

Rel<tor Robelt Fuhl ft'ån Jön- 
|

köping svarade för en saklig oclt 
I

fängqlande skildring av förhål- I

landena i Ryssland. Talrika jäm- 
|förelser mellan Sveriges och I

I
l

-l

Ljushögtitlen i Kinna.rps
missionshus tr4p.bZ.
Kinnarps UV-kår hade inbju-

dit till ljus- och luciahögtid i
Kinnarps missionshus förra sön-
dagskvällen o. många hade hör-
sammat inbjudan.

Högtiden inleddes med sång,
bibelläsning och bön. Några >>vil-
sekomna>> pojkar hade hand om
förspelet tili ljuståget. Lucian,
Eiisabeth Johansson, hade sju
tärnor och utförde till.sammans
meci dessa ett värdigt och inne-
hållsrikt program.

KväIlens predikan handlade
om syndens mörker i ett männi-
skohjärta och om vad som hän-
der, då ljuset .från Guds ord och
Guds Ande faller ner i det för-
mörkade hjärtat.

Både före och under servering-
en bjöd Ing-Britt Eklrlom och
hennes medhjälpare på vacker
sång och musik.

fnsamlingen till flyktingarna i
Algeriet gav 180 kr.

På annandag Jul inbjrrder sön-
dagsskolan tiil den traditionelis
julfesten.

Rektor F'rn skililrar Rysslantl
och dess rnartyrkyrkll vitl
besök i Kinna,rp
Söndagen börjar med söndags-

skola i vanlig tid i Kinnarps
missionshus. Kl. 19 hå]]es möte
under medverkan av rektor Ro-
bert Fur från Jönköping. Rektor
3'ur, som studerat Ryssland oci-r
rest i det stor6. landet, kommer
att särskilt skildra Rysslands
martyrkyrka. Skildringen sker
med hjälp av ljusbilder.

Kinnarps IF
håller möte å Nya Pensionatet
tisdagen den 78112 kt. 19.30.

Ärende: val av UK för år
1963, tränarfrågan m.m. Fot-
bollsspelare, intresserade. mtt
upp mangrant.

Styrelsen.

Frökind
lthz+t.

NTO:s luciafest
i lördags kväll i lokal Vinterny,
Kinnarp, samlade som vanligt full-
satt hus, trots besväriigt väglag.

Föreningens ordf., Sven Anders-
'on, häisade väikommen och där-
'fter höIls föredrag av ungdoms-
':ekreterare Anders Lindgren, tr'al-
köping. Denne berörde inlednirigs-
vis lucialegenden. IIan talade i öv-
rigt något om de ungdomsproblerrr
han kommit i treröring rhed i sitt
,r,r'bete, ungdom och alkohol, rnen
de-ssutom också de ungas behov av
och tro och samtal om kristliga
frågor.

Sven Andersson överlämnade så

lmed långd applåder.
Det var -cå dags för årets Kin-

Itrngen åtgärd iflåä":"'jåå" å'j"lT3,r:il:i:fll
. r r . lpet arbetar med att förmedlar' I anle0nfng lii"re"u tos tiltfätlet i akt att be-.5 ]l!rrra LUg Lr

..r ilkosta en så sälls1'nt ocli. värdefull
a\f anmalanilråva rar de kristna i Rvssiand'

En anmäran av sodsäsare llfå'äl.?fl,,;åt:lj:j";"åä1lu*.;
l:"i1" .. Y:l:| _l|to3::' llxi""u,p. missionshus.
ägare, av Mönarps gård, Slut- l' ^ ,

arp, mot ordföranden i hälso-
vårdsnämnden i Frökinds kom- ll s r o
muh köpman Göran .sand':, ll l(Lfffnä|lp
Kinnarp, har icke föranlett nå- | |

gon landsfogdens åtgä.rd. an- ll Söndagsskolan inbjuder till jul-
mälan gällde brotLsligt förfa- li fest annanctag jul kl. 1b. pro-

å|ii" 
t vissa angivna avseen- 

ll rram..unaer medverkan av barn

NTO:s diplom för 25-årigt mecl- lskett genom kriminalstatspoli-
lemsskap till tre av föreningens I sens försorg. Vad däruncler fram-
medlemmar, trä*licu"^-^,S:q_:ard ikommit ger icke anlecning till
Gustarsson, Kinnarp, K*:lf$l-1: l""t"ganoåi ,tt sandin förfaritGustafsson, Vårkrrmls, och Bror I ;.:::.-^;. _:'."
IJ";;;;;' H;;;6 'ö"-i;; -";; il::':l1lij,I:1":j ?:'.:lloe Ären'
kända >diplomaterira>> avtactraOes I det föranleder därför icke tiil nå-

I ärendet har * iiramhåller
landsfogden viss 'utrednin5;

gon vidare åtgärd.

narpslucia, Margareta y:l*:$:::, 
1 nil n""rrn i srutarpatt täga in med tä.rnor och st.järn- | 
.--;:-:^;:-_

g'ossar. Li'st och r""t kli;åä;-å; I ^En 
mindre bilbrand inträffade

gamla välkända julsångeÄa och I På söndagsmorgonen i Slutarp. En

vaekra stroferna till Lucia. Inte I lät motorn gå på tomgång. Plöts- 
|minst dc b,rlda småtärnorna och I ligt stannade motorn och det bör- |

stjärngossarna bidrog till den för- 
| jade ryka under motorhuven. 

It?t-u9" stämning av andakt, som | 
-eranaen 

som var lokaliserad till irådde i salen' 
I förguuu."r, kunde släckas innan i

Under det efterföl.iande.rlr::g- j nagra större skador uppstått. Ikaffet>> med hembakat bröd, bjöds 
I

på välklingande musik av Elof Jo- 
l

hanson, Bror Johansson, Häkan I

| 
'dl"ä"ä""-åä; 

i;;;'ö.l;åa"ä.'öä | f'l o o t
1ff3.;"JfåiiT"',*äåi,åT;ffiTå:l öommersKor
I Darcr,proS'rammet. .Lelta DJod 1 ov- I

lrigt på sång av *u:if"r-.::11 erhåller anstälning, även nybörjare.
I Gunbrott Johansson, som siöng 

I

llite-mer >svängiga>> sånger. Sven I AB KINNABpS TSXTILINDUSTBI
I Andersson deklamerade dikter. av i

ipaue ua.,rur;t ;trkt;a ;i;.-ö;- | Ter. 85 elter 94.
I rrtom spg166å Stutr Ahlrik, arne l; - -Karlsson, Bo Dahlstrand, Leif li

rula$;U$:il"i*1+ii Slutarps missionshus
lTiIl sist överlämnade Sten Ahl- ll t
lkvist blommor till regissören av ll StinAagen den 23 dec. kl. 14.30 SöNDAGSSKOLAIIIS itrULFEST. Bar-
I 
luciatablån' Inger Lillieroth. ll nen, tärarna ocrr Y, Johansson medv. $ervering. ANNANDAG JUL

| ,..På sönclagen.gjorde !.}:ii q"d ll xr. ro.eo Bojan o. Yngve Johansson. NYÅRSÄFToN kl. 1?.00 Nyars-
{tärnor ett besö}< eå FröTiig:g3r- 

ll to". y. Johansson m. fl. Ar,LA rilÄRTr,rcr vÄLKoMNÄl
I den, där man också framrorqe oen rr

I vackra luciatablån. Efteråt bjöd ll
I NTO-föreninsen nå kaffe. Patien- ll

I Le*nas varnla racK rrarniordcs ge-,, 

-ttYTt 

*tttto*to"t'

med värme och allvar lästes de lbilist på genomresa stannade men



4t/tz'6t' lefter lantbr. Georg Eckerlid, s-omlefter tantlrr. Georg Eckerlid, som

Ose nt i men t a I t a v sk ed s m öt e 
I l$iå$,Jf?"r3äääiå, 

HI"T 
r

hos Frökinds fullmäktise'1"",''*qq;ä,;ä*-,'å1ffffifl:l

6O år
'4v-oz

60 år fyller den 23 december
fabrikör Evert Sand6n, Bryngels-
gatan 16, I'alköping.

Jubilaren är född i Kinneved
och förhlev sln födelsebygd trogen
till 1943. då han inflyttade tiU tr'al-
köping. 1923 startade han en af-
färsrörelse, som han inlehade till
1949: Han övergick då till Konfek-
tions AB Chic i Slutaxp, som hån i

1946 var med om att starta octt i

vars ledare och chef han nu är.
Hr Sanddn är livligt intresserad

av id'rott. ett intresse so n vårat
ända sedan ungdornsåren, då han
var aktiv fotbollssPeiare i Slut-
a,rps IF, Denna förening: var haJr
med om att starta 1919 och var
under ett 10-tal år dess ordf. Ha.n
har under en lång följd av år till-
hört föreningens ledande krAfter
bl.a. som lagledare. Numera är
han hedersordförande i förening-
en och har tilldelats SlutarPs IF:s
förtiänsttecken. !'ör sina insatser
på idrotten.s område har han be-
lönats med Västergötlands Idrotts'
förbunds silvermedaij' Jubilaren
var även en av initiativtagarna till
Siutarps idrottsplatsförening, vll-
ken startådes 1949. Han var v.
ordf. där under många år. 1959
överlämnades iclrottsplatsen till
Slutarps IF.

rmäktige lantbr. Gunnar Johans-
Frökinds komrnuns framtid är Gustavsson, Martpgården, SIut-|son, iräOgården, Börstig, resp.

begnänsåci, konstateracre l"u-ar.- y!:-!1pp-I;_lab.rikör-Gunnar Gus- 
i 
rotliskoltäräre Rune Göränsson, 

I

tigeordföranden Gunnar .J:hu":l t"Häåiji:åäiåå, 
, Lurtra Bygde- i "tåi,l' ",:"1,i3J1;" för xrn,arps I

son i sitt avslutningsanförande oaia""ia"o.irc: lantbr. Lennart I idrnftsförening rrt-qågs idrottskon-son i sitt avslutnrngsF'nroranoe gårcl,sförening: lantbr. Lennart I iclrottsförening utsågs idrottskon-
vicl årets och manda,tperiodens, f,"jofr"o", ivlajnegården, Luttra, I sulent Gunnar Göransson och kan-
sista sammantl'äce med !'r'ökinds i faköplng, med lantbr. Harry Gö- ltor Bengt KjellgTen.
kommunalfullmäktige. I sin åter- lransson, Skräddaretomten, Luttra' I

biick på det gångna år'et nämnde lsom suppl' .^--**-, 1 -- ö"1S3 At":dt""- ,,^-.,,,
han skolfr,ågan och rrnmmrrn- I Ledåmot i Vartofta hemvärns- I Kommunalnämndens förslag till
b,ocksinde,nins:en som iåi::* i;f**; å1H;ti:l#:3;"*å?fi:ll;llffi::ii,li"1J"å,"1*å'å-,"11å:delsefulla är'enclen f"llT1l'lg: i;ö. -;"d rantrr. vatdemd.r :o- lres titl nämnden för vidare utred-
haft att behandla. ordför'anden 

I h;;i.;;;- siggåg'åraen, Slutarp, I ning. tvran hade vtd besiktning
framförde också kommunens tacl< 

| som suppi. I :unr:lt att fter reparåtioner iin,
till de ledamöter som i g:h *".d I r,eOamot i tr'albygdeng H.em- | man från början tänkt r'äste gö.
årets slut lämnar fuilmäktige och ltygcls- och fornminne:fö.T9ninff I ""*årets slut lämnar fuilmäktige och lbygds- och fornminn"."fol9^1119,: I t"*.
tackacle också på kamrir"ternas istyrelse: rektor Georg A'-onrnell' | 

--Iiommunal 
borgen för lån på

vägnar för gott sa-arbete- ntt I 
xitto-p:^:*,:l Maj Larsson' 

I e.ooö- r.". tiii oritisxapital för än

,,åu i"i äu?;;il;;;;;'ti"a"" I 
L" tt"' j:1" .""3*tpc-r< tlr ordföranden i""Tf":"": l"T:ä?#I'jXti.l","";,. 1?l__?lyt | ;*hä:*."örerse 

inom kommunen

av vice ordförånden ht s,,1-q'-1-:_": l"rp. iåt:oti.förenings rdrottsplats- I .,*roo.,o.,r"nänrnden fick tillståndhr cunnar Larsson *:ry*g::;13iiåil1':"f"'å?:ilå:"å:;:::öylö 
I ",fåg$läH'åå'å1'.?#'å:'ifff,1till ordföranden och till fullmäk- iGustavsson, Stutarp, med måIarm. I ninr,.sritninsar för vatten och av"till ordförånden ocll f,lll ruunrtrK- lGustavsson, Stutarp, meo mararrn. I ningsritningar för vatten och av-

ti€ie trommunalniimndens t_u:k -fjt l sten Ahtqvist, Källedal, Slutarp, 
I ropö t1r reörvationsanslag"

det gångna året och uttryckte för- i so:n sulPl: . - - | - Ko*-ntralnämnden, social-
rroppningår om fortsatt gott sam- I -..Omuua.Yid 

L1ry:,19-TT::-":::t i nämnden, skolstyrelsen, arbets-
f örbuncis. räns1:9111i:igj ":-T:""å- I ;ö;ö;;' ror va "oeir hiilsovår,ds-arbete under 1e63. 

li:åääI"*äTåffi,ffiiiå äii"g,l i'JåxT:l i%""i.ff""å-,iiäåål:
rngen sentlmentarite',--^ 

ij:1"il:ilå"JifL-.ä"ili'gtiå y:li ;ilil#rl,ffin#*f,!,3åJ" 
u''

Ärets sista sammanträde ,li".u lring,..Kinnarf:.*u9 ".I-t$,^c*u:Jg I rr,rua ändring av tidigare besiut
inte på några sensaticner'. Debatt- lA. öhl'neti. Kinnårp, ocn lanf,Dr' I bestämdes atifO.OOO iri. tUr flytt-
lystnäden var mycket liten - | !u9" Anclbrsson, _ 

.lVlillomgården' l,"i"i "u 
högspänningsledning sirall

arbete under 1e63' 
liiåääi, 

"u'å#å;ö;!i;: 
-dr .9,1 i'Jåx[:l lå""i.?;""'1,-iiffiä::

rnsen sentlmentariter 
l ::lU;*"Jil1åH'il;,r,1äilå,i i |llir3p;t1;;p**"i'et 

es?if?'.

kanske hade ledamöterna påver- iBrismene s.gl..supPl' --. I i;;";;;;ä-t;;-diimattile toll

tr.äcre som helst. iiäi'",ö'ääi;iå;i;;. si;t"_"p g"hi}:T:"i11,::Tjjl1"} |,f*q?,|*

*tr?'ål" "i"jåä:'.Ti"'i;;:l I :itå"':;ö.;'fi'iål!ii'1'r.""1'v-erg: liläå"X1fff?"äfJ'åtiåif:'?å"i1.
varen krubbades utan J'ä"# ifm:*"""*:J'*iii"*:'fff$låx!' li*;"*tonsansras'
i 

'alberedningsnämndens lTillfl_ i Si;;;'t ggh !l! v. ordr, hr Göran !l roggra,.lig reni'sI ett fall begärdes sluten omröst- I SanOtii, Kinnarp. il ""
nins vlker lassade bra ertersom 

, 
"ä'iå.'åi:"]åi' t.o*"''unens. rä- ll-"T:ll1*':fl- lllpllXq il"l'råfl:#å ää*"åri""äol'h"eu" r* 1r..i"iirn",iärainrer Erik Gustavs-linadsnämnden att göra upp rör-

lajournera sammanträdet för tra- l{", .yå1ry:iåä;;, SluqtrP,.'suPp1' ll slag till alternativa lösningar för

I 
a,tione' ,rarrer,rickninul'{?i#; 

t fffi;$ff.im*; l*A:,*$:t ilr*:"*: j}:{ffiffi,{å"1li{{t:
man då fick ett osökt tillfälle uttlf.uÅf.rp""r kurrlt"r Erik Gustavs.-ll nadsnamnden att gora upp ror-

ajournera sammanträdet för tra-[son, Marbogårc1en, Slutarp,..gupfl'll slaS till alternativa lösningar för

ditionen traffedrickning. Trots utt il 51""0" *'"å-Fui*:"o"' Soieitaniän' ll 
reninf av kommunens arrlopps-

många lerlamöter ,n,,,"u,illii,åil flg';1gp, t?åXl T;Lffi ^**lX* li;*iål**-räiå13å?ålåiäx1:
tise var avskedet efter förhand- ilild;?h,"ä;;icä;;,' vå"xr*rr, iiveterinären 

och distriktsingenjö'
lingarnas slut förvånansvärt osen- |\rartofta, rr"in"l Åuuti Johansson, il:l ff:":*::*:"h"*1",påilt?t]?:
timentau. Hade det r.å'"'l'ti"iå"i+l;ä;;:';äö,1'öpt;ilr:1;ttlgit rånsstvrersen att årägga Frö-

de månså Gorl Jur-önsk;ö#öi*f":f'ilt"*i,iäå'|öårir'"",, Ki"- 
lä}iå:J"*fiil,åtl*Hiå,,*o1 

no*-
de mångå God Jur-onsKnlngarna | :::' - lgradigt avloppsreningsverk"

;IHf ffirl:?#'j;iå':l1låT::i_H*'::::: rör stirtersen I'o-,1" skirstvrers?ns rörsias o*t så'111-

I Krncrs ,,y'""t oiiåaui'- r"."ti" A*." il31*f..T:uå1t5,?,.i:-c :*'ä:":*

IJnder sin SlutarPstid var han
undör någta år kommuna"lfullmåk-
tigeledarnot i Kinneveds gamla

ikömmun och under ett år i Frö-
I kinds storkornmun. För närvaran-
i de är lubilaren ordförande i Slut-
I arps SamhäJlsförening samt Slut-
I arös Byggnadsförening. TiII dessa
lbåda sammanslutningar var jubi 

I

r(rc bu'rl rrcr.Lr I Persson, solgliintan. srularp 9"t'| :varen i äåäiii'*t*g't:å:tåt#"$:jlifl'ä"'i*'fixä äii?lffi5fåif
Till ledamöter i lokala taxe-lvard e"o""tÄää,"cä""tip' t;6-l*r"lg'o*aj:IöIffig:,u" gmndskola

ringsnämden utsågs r"åfi". "3iå- 
I xä*rr,-v;;il6'."h r,*ttat. iramo ifrån liisåret 1963i64'

varrl Andersson, crännarp, vår-l Andersson,"äåÅiiä' ""j' i"qn1,, i*,iTl::tJå*:::åioT],'ål1lT,:å-
)iumla, vartorta, ,tu nå1.''f'r.lö | 

^ d:å'Jiää.tilt";;;å'";; ;ry.it'1t0"- lmunblockindelning 
av länet god-

föresiogs lantbr. Holser Käll6nl hetsnamn<teni r."*'." ei* 9Y:-151*tr,::1"fll-IlJli'X-ut:fTf.t
stränsssården, va'tumii, \ä;i"? I äää'^ M;'#ää'ää, sr"t1q' 

I 
Komrnunen har uttalat att även

ta, plalsragarina-t"*.'i.f ;I::l [:g]":?i-"+l"X;i'*"*t sol:iil:::",åro3,,ffååT;i'å,:#. "'*
iransåon, siutarp, suppl. dir. Ivarl gtäntan, Slutarp, som-sup-pl'- - lroras f,ur larruPruBtrur(

Gnstavsson, solbacka, Itinnarp, I Revisor iäåiitig"- evåo;s{ro1- 
| --å,L*i"*:l*fl:å'I.iå 

t:::?;f
ffli;l"]ä;?"i";å#å?" iöfi;;:l toiåi,liigi i.'i"äi"äar.i"-:Aåå-;;lFrökinds hvresbostäder sodkän-

Kinnarp, 
-- 

suppr. _.rantbi-. å""st I son, Böi'stiffi:";*:l* 
kffiå;1 I $ii;äJ"åå5åå"11fr$f'fJ ?i;Nilssoq'xotarp, stutarp. Elek-tr'i-l tvaisson,stommen, Döve, Börstis'l;ltJåäå#ilåt$jåä

ker Bengt Juiiusson, Solåkra, Kin- i som suppl.. _ | o^-r-*.-ra rÄr rffiJ"l"Tj]ll?iiåfi|ä|ä;å# | '"ä?iJ#; Brismene,Eygdegårds-l Regremente rör l-uttra hvgdo'

Augustsson, Majliden, 
-k;;;'p, 

I rör""i"st r';"äf .qåry.{ "^"3::::t8årrlsförening 
goclkåndes-

båda sammanslutningar var jubi- 
|

laren en av initiativtagaYna. ' I

Hr Sand€n var med om att bitda 
I

Slutarps Röda Kors, där han var I

kassör. Sedan uppgick föreningen 
I

i Kinneveds Röda korskrets, där i

han tillhörde st5rrelsen till 195?. 
I

Hr Sanddn är mediern i Afze- i

liuslogen samt Svarta örnsorden. 
I

I det sistnåmnda ordenssäUskapet 
I

är h--n sekreterare och innehar I

högsta gtaden inom logen. Vidare 
I

har han Svarta örnsordens för'- l
tiänc+ma,lali i qrtd tilldelsts- i

röräontör Vit<ing pettörsson, Sör- | son, Bö*rstiS, meq lantbl' .Andgtrs

I ili"ff -Ä;;;å-ii"""ä"a""s 
rör- i

'1 tiänstmedali i. euld tilldelats. !

| " Jubilaren- hai gjort sig känd 
I

I som en kunnig,,oolr. dugande före- |

I tagsledare ocå genom sitt triv- 
i

I samma och symPatiska vlisen är 
I

I 
han upfskattad inom vida kretsar. 

l.nå*ä*t{.:tå'+;$ätr:låi';'ffi:äffi'ä'*i ffi 
L'n'L'b'z

^Sf.itteg. Dövc _Börstig, s"uppf. l näändernaruren Gunnar Elicsson'l -4!!!å\'
lanLbr. Gunnar Blanck."'Skati"'g. I H"ttugärclen, Slutarp, med nämn-

i?i," "il1xi; :il.{!l. få, 
] :$"ä l *:#"åå:ä''-' :ö J ".'ii?::": 

:. : _ : Ki n n a rp
lantbr Bertil Broberg, Sänonäin, I Sr,ppr. i barnavårdsnäma{91lantbr Bertil Broberg, Sandhem, I Suppt. i barnavårdsna-mnoer I l

*n:C'l*t'" 
"'Ii:åSä*xä"et l ;",flf'l"il'i:fffå":14':i1#; IT9,:iyi"i-,-t"::ti*y* i

lantbr.Håkan olsson, Äi"dfffr- | iiäi*. p"a.tbolet, BörstiC' . -- lo-t1]en i morgon, fredag, kl. 20' 
i

den, Brismene. I Suppt. i hälsovårdsnäm]r9el"el't Julklappar till ett värde av 
I

Ledamöter i särskild 
-taxerings- | t"" iäittb". Elias Scherman, Bör: minst b- kr. medtages. - 

inåmnd: handl. CarI Johanssän,i stiE. som avflyttat från kom{tu-, ---- ---'---ö'
Brismene. suppl. handl. Bengt. Sa- | nei'lantnr. Lars Westermark' Dö1 Kaf,feservering, lekar och dans. 

I;;;1..""; sti,ir;t- Kamrer"Erikf ve, eorstig. rVäkomna! , I



Hilding Våring
ordförande i

VäStarp, tiU ka.ssaförvaltare för
år 1963. B€triijfande kvrkofull-
mäktiges sammanträden besluta-
des bl.a. om annonsering i Falkö-

I pings Tidning. Ett tilläggsanslag
ur kyrkokassan till konfirmand-
biblar på 100 kr. fastställdes. Till

i samtliga kyrkofullmäkti geledamö-
Iter skul.le >>Den nya församlings-

ky rk o stä m m a n i ;i'?]iT:'äi,-,å?ifä]'"å:äJff ';ä
I kyrkogården till höger om stig_>För jämnt hundra 

_1: ":"d.1" I rri"r.uri.- Ciii- ..lui iu"år.äa;' ;y;;;_
*:99"_ :.1,- :::"jlll:L::T9:,. rl.- 

| 
herden aria i r<yrroråd och ki"t;_

ffTSpp i vår sarnhäItsbyqqiiq._q-" lstämma ror aet iÄ;;"-;;;i:-;;;
tly':^g"l.ll1,,I:TT-yl,1ll',c--::, I 

seoan i,r sven Andersson, Lofs-som gj,orde åtskiltnad *"_tl?i lyl- lgå"åL". pa rörsamringens och kvr_kostämman, vilken fick, all,-|":g- ir<oraaeis' ,rägrr" betygat ordfö_lägga ärenden rörande kvrka och lranden i r.vir.å.taå#Jr-lorrä-_
skola,-. och kommun_als.tälTa"' jlitg"ns varma tack för det sättsom fick bestämmanderlt^r^,:iT lråfrå 

- 
rr"" 

" r"tt tti"i,änAri"ä*"""alla övriga ärenden inom socknen.lavsiutaoe kvrkoherden denna sis_r dag står vi-g'enom den.ny.a tor- lia r,v"to.iå-*, med en önskan
samlingsstyrelselagens . tiltkomst io1n riaf"ig";tse över det som ut_från octr rnecl årsskifte.! jnt1f1 u" i"åit"äoä"om en rver.^s"* i"**_
annan g:enomgripande f:^l*^giiq,itid, om än i nya former.

t-------..'^"
istyrelselagen>> an.skaffas. Fast-

neveds nyvalda kyrkofullmäktiges r son och Harry Larsson som per-
första sammanträde. Efter uptri- sonliga ersättare' Till revisorer
rop av de närvarande skedde un- för 1963 års förvaltning utsågs
der kyrkoherdens ledning och med hrr Carl Johansson, Gustav Os-
hrr Göran Andersson, Naglarp, karsson och Erik Gustavsson'
och Torsten GuståvsSon, Präste- r Martrogården, med hrr llåkan An-
bolet, som kontrollanter genom 

1 dersson, Daniel Abrahamsson och
slutei'r omröstning val av presidi- | Gunnar Clauson som personliga
um.. Därvid valdes till ordf. för I ersättare. tr'örsarnlingsdelegerades
åren 1963-1966 kornmunalkam- | sammanträden skall annonseras i
rer Hildiag Våring, Hassla, och till I rati<tipings Tidning. Till varje le-
vice ordf.* kyrkvärden Carl-Arne i Oa-ot av församlingsdelegerade
Adamsson, Slutarp. Kyrkoherden skall på prästlöirekassans bekost-
hälsatle det valda presidiet väl- nsfl utgå >Tidskrift för pastorats-
kornmet och önskade att de be- förvaltning>>. Pastoratsstämman
sl.ut som komme att. fattas måtte beslutade godtaga skolstvrel'sens
Iända till vätsignelse. Ordföran- erbjudande att för pastoratets
den, hr Hilding Våring, övertog räkning övertaga den ljudfilms-
klubban. Han betonade att dagens apparat av märket Victor som f.n.

förvaltning hrr Ivar Gusta.fsson,
Slutarp, Bengt Kjellström, Lära-

Söntlagsskolfest i Kinnarp
a.nnantlag jul

re;bostaden, och Erik qy"tl,Y:."::fl sonaagsshåtan i Kinnarps mis-
Marbogården, med hrr jrildrngl 

.,Jr"n"änåiter julfest annandagVåringl Hassla, Arne PersSon, l:t:t'ii]- rEucr ru'vDL @''o.uab
sörsrä.ntrn. och Eson M";il;;;:]jul kl 15. I programmet medver-Solgläntan, och Egon Martinsson,l lul Kr ro' r Pruördrulrrc
iv&ft"-, sorn sulpleanter' Kyr- I<ar barnen och Algot Karlsson'
korådet hade tidigare omvalt för-
re kyrkovärde:r Nils Johansson,

händelse är en milstolpe i försam- jfinns deponerad i Börstigs skola 
I

lingens liv, tackade för förtroen- för 300 kr. Till pastoratskassör 
I

deiatt ha blivit vald titl ordföran- för samma tid utsågs, likaledes 
I

de och uttryckte en förhoppning genorn omval, kyrkvärden Nils 
l

om båsta samarbete inorn fuII- Danielsson, Börstig. Till sist gav 
I

mäktige till församlingens from- ordf. en kort återblick på sin tid 
I

ma.. Kyrkofullmäktige beslutade som pastoratsstämmans ordföran- 
i

även välja sekreterare, och därtill de i det försvunna Bölstigs pasto- 
I

utsågs kyrkoherde Henning An- rat och detta sistförflutna år i det 
I

dersson. Därefter hade fullmäkti- utvidsade Kinneveds pastorat. 
I

ge att våiJja 11 församlingsdelege- Han åckade alla för god vilja.och 
I

rade för pastoratets angelägenhe- gott samarbete. Kyrkvärden:F"9n 
i

ter. De valda: hrr Henning An- fn6s1s.et. Brismene, tolkade I

dersson, tterbert Andersson, Gö- stämmans'och pastoratskyrkorå- i

.+a*-i.nders€ou, Sigo* Johansson, ldets tacksamhet till kyrkoherdenl
lngvaf 'Iarnttblad,-Hilding Våring,lför det arne-f ]r,an_11!1:1:49_l::; I

pastoratsstiimman kommer att er- | --' - - *-- - '
sättas av försåmiingsd,"]"_gg1?l:i I pr"toratsstämman
och Kinneveds församling skall nu | --.
införa kyrkofunmäktise'i ;iä[;i l,^5i11"u^:9: 

pastora hade likale-
för kyrkåståmrna. xyrt åråd;; ;;- l*t^t t::^:l:l? -stämma i torsdags'

står dock. Kyrkofuilmäu;rc"-i;"*- Det fastställdes att pastoratets
mer att bli den avgörande och be- i officiella anslagstavla är placerad
slutande instansen i församlings- li kombination-med församlingens
livet. De skall ha vård om och an- j anslagstavla på Kinneveds kyrko-
svar för församlingens kyrkliga igård innanför stigluckan, till hö-
liv, ge den dess ekonomiska möj- , ger. Beslutades att iåta höja
ligheter och bidra till att stärka i branclförsäkringarna på de båda
det kyrkliga livets och arbetets ] prästgå{darna med pastorsexpedi-
växt. TilI detta viktiga värv, var- i tionernäs irrventarier. Till pasto-
till Gud givit sin välsignelse och i r.a.tsoffili.l,rd för år 1963 att närvar*
kra,ft, hälsar jag eder, 20 valda i vicl förrättninga'r på ecklesiastika
ombud för Kinneveds församling, iboställen va.ldes hrr Herlert Än-
välkomna.> idersson, Erik ;Bohman, ,N'il$ Da-

Med dessa ord öppnade i tors- lnielsson och Sven An:dleisson'
clags kyrkostämmans ordf., kyr- i'Brismene, med hrr Olof Nilsgon,
ko[erdä Henning Andersson, Kin- ] Gustav Gustavsson. Paul Gustäfs-

Sigurd Johansson, Eirik Gustavs- lagt i Börstigs pastorats tjänst 
I

son. Olof Nilsson, Lennart Pers- ec'h nu det sista året i Kinneveds 
;

d^*.,^l^^^å ,r ---. ^*r^^^r -.^- r^hnd 6ic+q Ison. Bengt Samueisson. - pastorat. Därmed var denna sista
Vid Kinneveds kyrkostämma iastoratsstämma avslutad.Vid Kinneveds kyrkostämma iastoratsstämma avslutad

vatdes till revisorer för 1963 års -

Frökind
w-hz,

ding Våring nämndens och alla
pensionärernas stora tacksamhet
till syster Änna-Stina för hennes
oförtröttade nit och omsorg för
pensionärernas jutgiädje.

Juldagen firades tidig otta klJulfirandet i Kinneved.

gen i Advent med familjeguds- | Vårkumla ttryta 
]<|'.f'+? :t-l.dä"-

iiänst, varvid fyra barn i koretl,efter åter otfgu{stijinlt i Kinle;
fiamförde ett kort adventsspel om I veds kyrka kl. 8. I den senare

cle fyra adventsljusen och öwiga I medverkade kyrkokören med ko-

barn i söndagsskolan tände levan- | ralintroitus samt hymnerna, >Stil-

de ljus i de bådå grånarna, årllla-natt> och >>O du sallga>' Kyr-
föIida av korta bibeltexter ellerllkoherden predikade I samtligå

ll-..r-a:x--r^- m:ll ^.at4-aa,l^-

de ljus i de bådå grånarna, åf llla-natt> och >>O du sallga>' Kyr-
föIjdä av korta biSeltexter eller ll koherden. predikade I samtligå,

p.il*rr."r"". En barnkör under ll 
gudstjänster. Till stiftsgården

irantor Kjellströms ledning speta- ll 
r!11!!t l:iev kollekten i Kinne-

oe på nloåtflöjt och sjöng >o, vad ll 
ved 283 kr. och i vårkumla 95 kr.

glädje ifrån Gud> i sättning av ll
Lars Edlund ll KVrLofu'ltmäktige i Kinneved

Julafton hölls julbön på Frö- ll . sonl framgick av re{erat blev

kindsgården. Efter en korf betrak- ll 
k-"T:lTlkamrer Hildins våring

telse äv kyrkoherden, inledd med ll 
ordförande i kyrkofullmåiJ<tige i

körsången >Församlens, r trog- l! 
xiy;vea vld nvvaida kvrkofull-

,r"u, oidtog kaffedrickning unaär ll i?Itlryi--t;9rsta' sarnmanträde -
semyuis ioguossuimningl snart ll ll:: ]-Y-iostilmman 

som felak'

kom tomten i Eiisabeth Jottans- ll tigt angavs i ruhriken'

sons gestalt med två stora säckar, il - 1" lad i leferatet hade fallit
ur vilka hon plockade fram jul- ll 1"1t', 

Till pastoratskassör omval-

krappar till peÅonal och pensio*nä- ll 1": lfltirden sven Andersson'

"u". 

-D"t var gåvor frå social- il 
t"l:*"":,,och till prästlönekassör

nämnden och från påstoråtets 
"y- ll y"llut: likaledgs genom omval'

förehingar, vilka skänkte aerc små lr 
kJ-rkvärdert Nils Danieisson' Börs-

julprydnader till alla samt >Jul- | "5'
hälsningar>> tlll samtliga 

]. ry:T; I xro i Iiinna,rlr her jurfest
nalen och dessutom presentk:-rt p_l I NTo i Kinnarp anordnar på fre-
tidninga'r för nästkomi"ld," :i i dag kväli juifest i föreningsloka-I sin-hälsning från sociainämilii 

I r"r. progrJmmet upptar bl. a., jul-

lii:i:äål-1"åL#1il*331f,1 | 
;';;;;;Ä"in g,'1ekar och dan s

'tfirandetiKinneved.iJuidagenfiradesticligottåkl.
Jrilfirandet började sista sönda- I l:10 i Kinneveds kyrk_a, _ottesång i

Alla Cp., Ckf. och Caf-are

Sönilagen den 30 deeember anordnar vi

JULFEST
å NTo-lokalen, Kinnarp. - Starten sker kI. 19.30,

då Tore Nilsson, Skara, tar Er med på en resa genorn Vilstergöt-
land. Ljusbilder. Därefter blir det kaffeservering, sång, dans och
lekar kring granen under >F ARBRöDERNA> AUGUSTSSONS
ledning. Sedan kommer förstås TOMTEN med en trevlig över-
raskning åt alla barn. - Kvällen avslutas med underhållning,
skä,mtLävlingar och dans för både gammal och ung.
Till en trevlig aftron hälsar Kinneveds Centerungtlomar Er hjärt-
ligt välkomna.

$rödertta Larsson$ Bilfirlnn
Ett hjärtigt tack för den trevliga Julfesten och julgåvorna'

$b2.. Samtliga anställtla'

s60öc.a.oltwoaali
- Fabrikör Evert Sand6n. F'al-

köping (och Slutarp) blev på sin
60-årsdag hyllad av anhöriga,
släkt, vänner och föreningar i
lång rad. I arla morgonstuld
fråmbar maka.n, syster, svåger
och svägerska familjens hyllning.
Därefter fortsatte hyllningarna
hela dagen. Från Slutarp kom
hyllningar från Slutarps IF ge-
nom brandchef Etrof Rehn, som
överlämnade en minneryåva, Siut-
arps samhälls'förening uppvaktade
genom målarm?istare Sten Ahl-
qvist och Siutarps byggnadsför-
ening genom köpman Bengt Sa-
muelsson. Slutarpsvännernas ta-
Ian fördes av köpman Olof Nils-

son. Styrelsen för Konf,ektion ÄB 
I

Chic i Slutarp hyllade ju;bilaren i
genom köpman Äke Bolander och 

I

personalen uppvaktade med blom-s-
tergrppp. Damklubben Coneordia
representerades av fyra damer
med sin ordf. fru Elsa Thåström
i spetsen. Svarta örnsorden hylla-
de genom rektor G. Ä, öhrnell.
Dessutom uppvaktades jub'ilaren
av ett stort antal sliikt och vän-
ner. Cirka 35 telegiafiska hYll-
rling'ar anlåinde under dagen.-62-


