Slutarps missionshus. L4lq'(2 '
På söndag kl. 10 håIles farniljegudstjänst undep rnedverkan av

Fotboll

söndagsskolsekr. Algot Karlsson,
Yngve Johansson, barneil och gi-

tarrgruppen

Tångavallen, Slutarp,

från ÅsarP. Guds-

lördagen den 29

tjänsten utgör avslutning På, någ'
ra kvällars barimöten, som håi-

lits

I

kl.

16.00

N. Västgötaserien

N. FÄGELÄ+S-SLUTARPS IF

gemensamt med l{innal'Ps

missionsf örsamling.

o no del köper för ilyrt
o andra köper från

Siularps IV|frbelinduslri
o Allt i möbler och soffgruPSluta.rp
o per, bäddsoffor, tak- och g.nställer ELDARE, MöBELo golvarmaturer, mattor.
SNICKARE, SPRUTLACKE-

SLUTAR.P-FÄGELÅS

ä.r av största betydelse för Siut-

rr'"'nyat engagement i serien.
C .,sterna å sin sida har inte mvchtq. att gå in för och deras nädflyttning har sedan länge varil
klar.

!

Slutarp säkratle kontraktet i Nona Västgötaserien med sin
seger övel Fågelås i" lördagens match på Tån$avallen. Vinsten
sa,tt alock hårt inne och var inte helt klar förrän i matchpns 66

minut då man tog ledningen med 3-1.
Det såg inte så värst roligt ut i början av uppgörelsen tlå gästerna tog letlningen med L-0 efter fem minuters spel och iletta

ett siäIvmål.

zho'bZ

Det var vb Lennart Pettersson, Andersson som blev straffläggare och ställde målvakten chanslös

som hade oturen att dirigera ett
skott av hi Karlsson in i den egna
buren. Utjämningen kom dock fyra minuter senare och det var hy
Sven-Olof Johansson, vilken ersatte Rolf Karl6n i dagens match,
som hittade rätt. I halvlekens sista minut gjorde så Bengt Her-

och ställningen som därmed på en

kort stund ökat titl 5-1 höjdes
två minuter före slutsignalen till
6-1 av Bengt Hermansson, vilken väI förvaltade en fin framspelning s,v Rolånd Moberg.

Försvåret hade en lugn

mansson sitt första av de tre mål

dtg
Försvaret hade det ganska
matchen och
lugnt i dagens match och samtliningen 2-1.
Trots att hemmalaget hade ett ga mannar kom ifrån det hela

för

honom i
därmed var stäIl-

som kunde noteras

visst grepp om spelet så lyckades med gott betyg där det bästa kan
man inte komma till rätta med tilldelas l{asse Andersson. I kedFågelås-försvaret, där vb Stig jan var Bengt Hermansson utan
Grahn och ch F olke Karlsson vi- tvivel bäst och fint betyg får även
sade starkt spel och ingalunda ges åt Sven-Olof Johansson för
lade fingrarna emellan i närkam- hans första halvlek.
perna.
I l'ågelås-laget som nu får ta
ännu ett steg bakåt i seriesysteIlormansson i form
met gjorde de förut nämnda en
Bengt Hermansson, som hade god insats liksom cf Carlqvist och
sin vackra dag, kunde i 20 minut- hi Kurt Karlsson.
en. öka till 3-1 och fem minuter
Domaren Tord Karlsson, Sköv-

var det Kurt Karl6ns tur
att svara för nätmusiken. Niir
senare

de,

fem minuter återstod av matchen

fick Slutarp en straff men Bengt

--LIto_6L.

77.

I

Älnnarpselvan

i

Familjegudstjånst

Slutarps

missionshus.

I söndags förmiddag hölls familjegudstjänst i Slutarps missionshus, Gudstjänsten utgjorde
avslutning på en serie barnmöten
som anordnats tillsammans med
Kinnarps missionsförsamling. Mötena i serien har hållits växelvis
i Kinnarps och Slutarps missions-

hus.

Söndagsskolsekr. Algot

Karlsson har varit. seriens ledare,
som på sitt fängslande sätt. hållit den stora barnskaran på helspänn när han med hjälp av flanellograf framställde de bibliska
berättelserna,
Söndagens gudstjänst inleddes
med sången >Tryggare kan ingen
vara)) och ytterligare barnsånger
sjöngs, inledningsord av Yngve
Johansson och sång av gitarrgruppen från Äsarp. Sekreterare
Karlsson höll en illustrerad predlkan över dagens text. Missionshu-

set var vid detta tiilfälle fullsatt
a\r unga och äldre.

Kinnarps NTO-förening håller
möte i morgon, fredag, i föreningslokalen. Frogrammet upptar sketcher, lekar m. m.

söndag 7/10

kl.

13.30

Norra Västgötaserien
TIDANS IF'-KINNARPS IT'

Fotbo!l
å

planen. Försvarets bästa spelare
lvar Bengt Nord, som åtskilliga

I

Bånger var r'äddande ängel i det
Ulvåker lyckades för första- 'darriga försvaret,
Kinnarp hade irite mycket att
gången besegra Kinnarp och
sätta emot den här gången. men
det också rejåilt. Med hela
5-1, halvtid 2-0, triumfera- kämpade hela matchen. I slutminuterna kom också Iön för mödan.
do hemma,laget. Tidigare har
Laget fick sitt tröstmål genom
Ulvåker endåBt fått oavgjort
som bäst i ett lo-tal matcher Gösta Grahn. Den sistnämnde var
jämte Gösta Andersson lagets
lagen ernellan.
Som så många gånger förr var bästa spelare. Ulvåkers fjärde
det Per-Elrik Johansson som var mål svarade Conny Lund för.
segerorganisatör. Fyra mål gjorDomaren Axelsson, Lidköping,
de han sJäIv, de fyra första, Han var i slöaste låget.
I

.

Söndag kl; 10 Söndagsskola; kI.

11.15 Nattvard" månadsoffer:
kl. 18 Söndagstimman Ing-Briti
Ekblom och Algot Karlsson.

Älla välkomna! 6/,0-ot-"

Frökind
Skolmatsedeln
linEon.

Tisdag: köttbuilar, potatis, rå-

I kost.
Onsdag: ärtsoppa,
I
i apelsin.

ostsmörgås,

Fredag: fisk, potatis, dillsås. .
Lördag: risgrynspudding, korvsmörgås, hallonsylt.

å KINNEMO, KINNARP

SII'FERTIPSET

behärskade vidare större delen av

i

betor.

2*1 4-1 5-0 2-0 2-0 3-1
I

I l(innarps
I-l missionshus

Torsdag: korvsås, potatis, röd-

Fotbotrl

7 okt. kt.

Div. V
SLUTARPS

Ir'-

TRÄDEIS IF'

Ing-Brttt Ekblom

,ionr",

ttlr.

i Kinnarps missionshus.
Det blir flera samlingar i Kinn-

arps missionshus nu på söndag.
Söndagsskolan samlas i vanlig

tid. Därefter blir det nattvardsfirande, då också offer för för-

samling'ens verksamhet insamlas.

VALLENSÅS, Trädet

Söndagen den

18.80

I

i
I

r-i

Måndag: korrkaka, blodpudding,
Kinnarps NTO håller möte.

1

I

anställila hos
Byggnadsfirman Sköltl

8.--13 okt. 1962.
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1

Till fabrikör Jarl Andersson
med fru, Kinnarp, ,framföres ett
hjärtligt tack för taklagsgåvan.

4

får ett relativt hyggligt betyg.
Geson.
STRYKTIPSET

Hermansson som fick uppdraget
att bli exekutor slog bollen utanför. Fågelås-försvaret felade dock
vid straffläggningen och det blev

S-l-fall för

Frökind

arp, som måste ta båda poängen
f,ör att känna sig säkra på ett

Slutarp snkrade kdnftaktet
Fagelås klarades med 6-I

skedtle på

297.

relse som spelas på Tångavailen

håller möte i Föreningslokalen
fredagen den 5 okt. kl. 20.00.
Sketcher, lekar m. m.
Nya medlemmar välkomna

Tel. fabriken, Kiniarp 155.
Eft. kl: 17 Hjulens bostad, tel.

Rubr. match ät framflyttacl
till lördagen och denna uppgö-

|\|T(l -törening

(

BARE.

Tel. 179 KinnarP.

SPNfu\S LÖRDAG

|(innarps

Leeligd platser

O LARS GUSTAFSSONS
a MöBELÄ.FFÄR' SlutarP.

Kl. 18 hålles möte under benämningen Söndagstimman. Vid
detta tillfälle spelar och sjunger
fröken Ing-Britt Ekblom.

I

I
i

t/q'ez'

uv-invigning i Kinnarp
Denna vecka hålles offentliga
möten varje dag i Ki:rnarps missionshus. I kväll, torsdag, sjunger

I

I

Ing-Britt Ekblom. På fredag medverkar evangelister och sångare I,

gåslotteri

|

från Kättilstorpr Alla Helgons dag

l,

har följande lotter utfallit med

predikar pastor Yngve Johansson l'
vinst:
från Åsarp vid

kvällsmötet och

I

systrarna Karin och lr{aj-Lis

I'

Karlsson medverkar med sån6.
Söndagen bjuder på två sam-

mankomster.

KI. 10 år

l'
I

söndags-

|

skotan ordnad som familjeg:udstjänst, clå det också förrättas UV:
invigning. Det blir därjämte utdelning av Nya Testamenten. lJVare kommer att svara för någon

i
i

att

sJunga och vittnå vid efternriddagsrnötet på söndag.

vit lott

A nr 63, vit, lott
vit lott serie D nr
61, vit lott serie G nr 94, vit lott
serie H nr 26, skär lott serie A
nLr 91, blå lott serie A nr 86.
serie

serie B nr 1,

Vinnarna ombedes omg. ringa
Ifinnarp tel. 85 kl. 8-13 eller 14

programpunkt vilket också är
fallet med söndagsskoleeleverna.'
F amiljen Blomqvist från Falköping, som har sex barn, kommer
i

--L t.

Sto

ten

I
;

tr-röliinds l;ommunalfullmätrrti-

,

| Ävcn tr'rökind har tlasserats av
I l(un,gastafetten. Kl. å[ta den 1 novernber marscherade två flickor
från Åsa.rp in på Centralsl<olal,s
pian och överlämnade stafetten
till rektor Georg öhrnell. Konrmu-

ståtcn upptar följande belopp på
de olil<a titlarna. S/U<2.

AIlmän förvaltnine : komrnunalfullmä,ktige, driftsritgifter 6.895
lir'., kommunalnämnden, driftsutgifter 242.739.

r

nalfuilmäktige.s representant Gö-

rall Sandin uppläste budskapet
nred hvllningen till konungen på
80-årsciagen den 11 nnvember.
Därefter utbringades ett leve och
nationaisången siöngs.
Stafetten fördes sedan vidare a1'
eleverua Kerstin Ax, Helena Eier-

tilsson, Ingela lvarsson, Kjell
Karlstedt, Roger Anders-son och
Mössebcrgs

-

Poljsväsen: polisdistrikt.sför.bun-

det, driftsutgifter 2I.557. Fastighetsförvaltn. 5.200, driftsinkoms-

ter 5.712.
Plånerings- och atrläggningsverl<sa.mhet : driftsutgifter 40.700,

]

i

dag

Hälsovården: driftsutg.

- dag
nas

2.800,

Undervi^sningen: driftsutgifter

t/tt-gZ.

högtidlighölls tradi-

457.309, driftsinkomster
I

|

27 6.57 4.

Yrkeskursverksamhet: drift-sut-

gifter 675.
Sociair'årclen:

socialnämnden,
tionsenligt- i Kinneveds kyrka med j
vespergudstjänst under rik med- driftsutgifter 186.180, driftsinI
konster 116.300, barnavårdsnämnI verkan av kyrkokören. Kantor
den, driftsutgifter 12.430, driftsxietlström
inledcte
på
med
att
orI
inkomster 3.900, social. hemhiätp,
driftsutgifter 15.872, driftsinkomsI Feln spela >Recitativ ur orgelkonlsert C-dur>> av J. S. Bach. Kören ter 1.000, pensionsnämnden, driftsI siöng så >Äve verum corpus)> åv
utgifter 96.610, nykterhetsnämnW. A. Mozart samt körsatsen tilj den, driftsutgifter 2.275, driftsinBachs >När jag skall lämna värl- ko,mster 750.
örrr. specialf örvaltning.ar : drif tsden>, föregången av en orgelpar5?.486, driftsinkomsLer
tita över såmma tema. Som pre- lutgifter
12.500.,
dikstolspsalm sjöng kör och för- i' !'inansför\'åltning: driftsutgifsamlinpi >Äck, låtom oss lova och 1er. 221.085. avbetalning å lån,
bedja vår Gud>.
kapitaluteifter 350.680, driftsinI sin predikan över dagens af- ho,mster 840.707.
Skatteintäkter: Siutlis skatt
tonsångstext talade kyrkoherde
Ändersson om >>De kristtrogna 120.563 kr., förskott för 1963
som förebilder, som vittnen och 521.606. skatteersättning enl" 19b7
års ortsavdra.gsreform l-07.100,
som Kritusefterföljare>. Efter pre-skatteersättn,ing enl. 1961 års
dikan sjöng kör och församling ortsavdragsreform 59.400 kr.
allhelgonapsalmen >>I himmelen, I
j

I

j

|

|

himmelen>> alternatim

i Lars Ed-

lunds sättning, varpå liturg och
kör sjöng den gammalkyrkliga irt.
troitus för allhelgonadagen, följd
av allhelgonabön och >>Skydda oss,
Herre>>. Efter slutpsalmen 150 >>O
Gud, för de trogna martyrer>> avslutades gudstjänsten med Bachs
gripande körkoral till texten
>Sänd, Herre. dina änglar ut>.

dare

blir Eolke

Fettersson.

EK-auktion I Kinna,rp inbringado å.126 kr.
Johansson, Korsgården, Vartofta, 1 Kinneveds Rödakorssyförening

värdm Elrik Bohmän, Slättäng,
Vartofta, med kyrkvärden Nils

i önsdags cr taldkt be_
sökt försätjning i folkskolan i
Kirinarp. Efter psalmdång hölls
I
ivlilkoftstanförande av RK_ordfö_

som suppleant;

I

från Börstigs församling kyrkvärden Peul Gustafsöh, Vintorp,

Sven Andersson,

anordnade

I

I
I

rariden köprnan Görah Sandin.
Distriktssköterskan fru Birgit
Wiberg, F.ålköBing. höll därefier

ett föredrag om Röda Korset.

.eft

Silvaflder sorn irtropåre; Äuktio.
hen giclr råskt undar, köplusten

lVIiltåmgärelen,

Brismene, som suppleant.

var god och försäljningen inbragte
netto 2.126 kr. Hr Sandin fram_
förde därefter RK-kretsens tack
till alla, som medverkat till det
tr'amiljegudstjånsten i Kinn- 1 goda resultatet och
tilt stut sjöngs
I
erps riissiönshus fick sln upptakt en pselm.

i

Söndålfens familjeguitstjånst I
Kinnå.fps inissionshus

med sång och iäsning av Guds
tio bud i korus. Sju pojkar och

I

nrc-t<retsen I
I di-Sare

Kixfieved haf ti.
anordnåt en riksinsamling
flickor blev vid invigningsakten I
upptåg'na som fullvärdie,a rned- I På orten och resultatet av denna
iemmar i Kinneveds kår äv Unga I blev 490 kr.
Viljor, Sorn tecken på detta erhöll de av kårchefei den röda

Ett exemplar av IIya
Testamentet tiudelades var ocb
en åv de nylnvigda. Några u\rflickor utförde en illustferad dia.
snodderl.

foE,

'Ing-Britt Ekblom m. ft.

Krsatur$- och Lösiireauktion
kommer att hållas lördagen rlen 1? nov. 1g62 kt. 1p.00
då lantbr. Axel Kiick, Storegårilen, Slutarp, tel. Kinnarp
139, på grund av köp av gård med lösöre, tåter försälja:
23 st. nötkreafur SLB och SRB: därav 4 st. kor varav
1 st. nykalvad och stamboksberättigad, 6 st. kvigor 1*2
år, 3 st, tjurar 1-2 år samt 10 st. tjurar 712 är.
Höns: c:a 30 st" 1-åriga.
Maskiner och roilskap: traktor Fordson Major

1gb4,

diesel, med Nyka lastare och gödselgrep. renoverad med

bytesmotor, i prima skick, såmaskin Västeras 19 bill.
skiv., injektor med. rör 22',, halmfiäkt med rör och böjar
75", stallgödselspriclare Skandia, konstgödselspridare,.
transportkärra för djur, slåttermaskin, hästräfsa med
traktlordrag, gurnmihjulsvagn, fjäderharv 13 p., gröp_
kvarn Arentorp, vattentunna ?00 1., förställare tiill bin_

dare, drivrernmar. svinburar, hissiinor, potatiskorgar,
taggtråd, fälgar, däck, ett parti sågat virke, stängselpå-

lar, c: a 100 kbm. björkved, ladugårdstavlor m. m.
Till säkre kända köpare lämnas 6 mån. kredit mot

äganderättsförbehåll. övriga irittkor vid auktionens början.

|

KINNARPS -6L.
MISSIONSHUS
Söndag kl. 10 söndagsskola;
kl. 17 pastor och fru Lennart
Nordbring talar och sjunger.
Onsdag och torcdag kl. 19.80

Så

vidtog åulttiotteh ined hr llåkan

Iromster 225.000.

I

l

de heliga minnenas och syner-

1g.

driftsinkomster 20.500, kapitaiin-

r

drift sinlionrster 2.400.

Alln hetgons

I

lge har, sorn tidlgare närnnts,
IaststäIit nästa års kornmunalshatt till 0 kr, per sl{attekrona.
I)en &v fnllmäktige faststätltl.a

.

årp, som suppleant;
från Vårkumla församling kyrk-

fnen, Brisnlene, med kyrkvärden

.

klj

torsdag kväll sjunger kan. Påf"gu
Notin andtiga sånger I
!1"
Kinnafps mis6donshus, l\{ötesle_

Som suppleå,nt;
från Brismene församling kyrhVärden Harry Lårsson, Börshol-

IOT f TOHNCI

Kungostatetten
n ..r
t hrökind

Staffan Nil"cson till
skolaiFall<öping.

..t

varJe tisdag

rran l(innev€ds ftirsämling lantbrukåren Sveii Ändersson, Lofsgåt'dön, Kinnafp, med kyrkvärden
Herbert Ändersson, Alarp, Kinn-

hielssofi, Grevagården, Börstig,

1963
ft

lekmannaombud från l(in-

Börstig, med kyrkvärden Nits Da-

A. Sjöberg, kontrollant.
T
-

f..

I

Till

Kinnarps lF:s

|

tili stiftsnrötet 6(lt4z.

Kårchefen hälsade också ållå
pojkar och flicFor,
lom fyller
neveds pastörat vid stiftsmötet I mlnst nio år nästa kalenclerår,
f'alköping den 17-18 november välkomna att börja i UV-kåren,
sorn regelbundet har samlingaf
har följåndle utsetts:
Ombrril

Vid verkställd dragning i

I

JOTDFORMEDTINGEN
f OIEXTNQ

r

p.1.

SII0RGATAN 12-14, FALKöPING. Tet. 051bltLg41.
'v

X'ortsätt seclan också över Var'

Den 15 sept. tiivlades om det

åv

Husqvårna, Vapenfabrik
skänkta vandringspris den s. k,

BilfiUten

tofta till Vårkumla, gärnå den
gamla vägen över HallestorP,
den forna >herregården>. Vld
Glaskutla i Vårkumla röjer sig
ett >nytt> insiag i bllden: en
steRkammarsrav tecknar sina

>I{uskvarna-älgen>, Årets lnteckni,ng fogs av. Gunde Johansson, Kinneved, på 72 p,
Lilla Kretslåivlingen för 5-mannalag' den 21 okt.: 1) Kinneved,
191 ?.; 2) Brismene, l"?8; 3) Jii.-

stilla på sätet är en bra sa,h! Fram fr. kr. L0:50.
Herrbyxor av polyester och ull (vintertyp) kr. 29r50. Täcken
täckvadd (vit o. melerad), kapok, plastclun, garn o. strumpor, lakansväv m. m. handlar Ni bra och billigt i
KINNARPS MANUFAKTUR. Tel. L34.
Som ligger

ovanligt mAt<tigä linjer över havreåkrarna sedan den skymmande
vegetåtionen röjts undan, och
köpman Göran Sandin, Kinnarp.
som tog över ciceronskapet v!d

rr!ö!vr

la,

rDa\c

hansson, 38; Gösta Svensson, 25,

SKYTTE

Bästa individuetla resultat:
Äke Blom, Kinneved, 45 P.;

ll

i

1.45.

I det segrande.laget sköt: Åke
Blom, 45 p.; Arare.Olsson, 42.; Äimo Gustavsson, 41; Gunde Jo-

l>llt-12, Sören Harrysson, Brismene,42;
Olsson, Kinneved, 42; 4)
Rekordartat intresse-] ql o*:
n''
på ärgba"'" r a"io"n åiTl""?T:3$:.TI, ää";i:'
.Tntresset för tiivlings- och trä- RESULTÄT f'R,ÅN TÄVLI}rTCntngsskjutning på älvbanan i Ax- ARNA I LERDITVES{<YTTE
t!rP1. {inngp har under," året
vilske-Frökindskretsens lagtävalla tidigare rekord då
3l1g]t
1," t"n'i'iåräuvesrrytte för b_manna7.000 patroner förbmkats undei.
ää ;jä;"." Vilske Jaktskytte_
den gångna säsongen.
klubb med, 45 tr. Det var klub,.
Resultat, av årets tåtr/ung'ar:
bens 3:1je inteckning i kreGens
VILSKE-FRöKINDS SPORT- vandringspris och får

Stenkammargraven vid Glaskulla'
Frökindsgränsen, kunde visa

i

son 3?; Harry Gtiranrron

På

{#å:ffi{ffii3å""l
ffir
Svårare att uPPtiicka är

i l(inneued

den

Svenstorps rote torsclag 15/11
bekanta Slutarpsdösen På Lerlshos Allan Johansson, Alarp.
gårdens ägor. Hur många har inhur
men'
om
den,
te hört talas
Axtorps loto fredag 16/11 hos
många sett den? Här vore åter
Gustaf Andersson, Nolgården.
en skylt befogad, men lika ange-

Fastarps rote måndag 19/11 hos

är kanske en friläggning
av griften - onl man nu inte
nöjer sig med att beundra den
!ägen

vackra takhällen. Enbart den

värd forceringen av

ä.r

raggtråds-

AxeL-Izeifter;
i
l

Kinneveils rote tisdag 20111 hos
Arvid Andersson, Halsarp.

hindret och vandringen över te'' Lagerstorps rote onsdag 21111
gen. Med sina skålgropar oclr
hos Mattias Thörn, Lillegårfotsulor vittnar den om dunkla
den.
lrulthandlingar. Id,r^O4J . Slutarps rote torsdag 22/t7 hos
^(l;w)
UsU.
Cf DJUU, DAUSöAr
Backgården.
LennartL SPersson,
Ii LglllLill
mossar t.,
Här ligger Mönårps
lHudene,
ut
över
for
nåra, och sällskaPet
lote fredag 23111 hos
det landskap som blivit stäm'
Lars Eckerlid, Hallagården.
ningsbakgrund i Olof LagerSamtliga husförhör börjar kl.
crantz tidiga diktning - en dikf.ning sorn han visserligen funnit 19.30. Kollekt till sjömännens
I

jul.

landskap som annars

lrliktare -_ mosslandskaPet

med

lett

lnågon gårtg skymtar hos våra
lvisslande spovar och skriande vi-

por

och som aldrig

i

- blivit stämningslåge och
diktning
tonande bakgrund som här. Kanske blir MönarPs mosse så små'
ningom en litterär berömclhet ?

FT-sig*
menade Rune Nilsson
säIlsom guidade
naturen Runi
skapet genom- Vilske'

hansson, 8.

Lilla Kretsskjutnilgen: 1) Kil-

19v9$, 39^^tr';

2)

Brismene, 34;

ö)_J?ja!_öz:

Intlividuell-prislista: -|.t .Cunf,e1
40; 4) Bengt.lonsson,'wiis;;, ti;
llrnneveq' {u tr'; z}
5) Webster. Martinsson. Kinne- Johansson'
ved, 3?; 6) Harry Cår;;;;, Lasse_Tikkanen, Jäla, :9; .3) Ärnold Gustavsson, JäIa, 8; 4) PerKinneved, 37.
I tlen I sept. anordnacte tävling- Olof Högberg, Brismene' ^8; 9l
en för lO"rnännatag'm€ltan ginnf- Rune 9l:?h", Kinneved". ö; 6)
veds .IaktvårdSörän;ing och Kin- Yn_gve Niisso",- 51n1"Yu91. 8:, -.neveds Skytteförenin- segrade ---qi*"-y9tu . Jaktvårdsfö":nilgt
Jaktvårdsföienitrg"n pö 686 ö.; 2; Khtblmästerskap i lerduveskytt^ei
1) Gunde-.Johansson, zl tr; z)
SkytteföreningeilOS0 p.

öen individiella priilistan 1i"1
fötjande utseende: 1) Roland
He-rmanssorq S, 90 pJ' 2) Å;;
Olsson, J, 83; 3) Ai<e Siom, g,
83; 4) Gunde Johansson, 5.'91:
-6i

5)'Harry cttranssoru ]"'td;
vng:ve Nitssor., i,7i: zj'wöirtä"
Maitinson,

l,"ls'; 8i ei*o-ö"r-

Yngve

17; 3)

irlJt-6c-

Ing-Britt Skblom sjunger. vid
ten i KinnarPs missionshus

|
I
I

|
I
I
I
I

Jaktvårdsfiirenings

I

I

.
---Kinne.veds
Klubbmästerskap i ^iakts^tig:, r) I
Gunde Johansson' 9ö' p,; z) -rng-i
ve r'{ilsson,95; 3) Åke qrod,q 92;l
4, Gösta svensson,-9.1; 5) Harrv
{iöransson, 8?; 6) Erik:svensson'
I

--- Ii sa;.'a"l
80; 'o.'
sö; ?) Webster
weps'er Martinson'
tavsson, J, 74.
'l\fl'arlulsorr' Öu;
?4.
'8)
Den ?3f9 anordnades den årli- | axe etanx' 78; 9) Georg Görans76; 10) Pl-"..Gt?h", 19: ..
ten återkommande individuellalson,
.lata Jaktvårdsförenings Kirrbbtävllnrsen varvid de b*i;-;;,utl
taten -blev;
1) Gunde Johansson, I mästerskap i lerduveskytte: 1l
'49
p. (nytt fu"iul I Arne Svensson, 8 tr.; 2) -Arnold
Kinneved,
ko/d)i 2) Harry Gtiransson, Kin-iGustavsson, 8; 3) Hugo Johans'
3) Ingemer Svenssor! | son, 8.
Jul4 44; 4) Bengt .Pettersson, lFalköping, 44; 5) Sören Harrysson, Brismene, 43; 6) Giista
svensson, Kinneved, nr; zl äjää lFarvälmöte i Kinnarps wk-62.
38.

mö-

I

I

T::9l"llf'-.T:lf: :i.,|]cji

Lztvräqes orrl
om NUrNor- L
Ditrrurrit, (IitE,
das tävr'ades
sarnrnra
.., : . lI
,:' . " .. ,- srn- ,tJanst
I
r
mapoka.len mellan medlemmar | 1"!P aL[ rrantrada

fråir

I

JiiJa-Kinneved,s Jaktvårds- I Falköping för att tillträda liknan-

|

föreningaf. Segrare blev Harry l de befattning i Vetlanda. På sön- |
Vid söndagens evangeliska möte Göransson, Kinneved på 43 p. I dag kl 17 sjunger och talar pasi Kinnarps missionshus inedverka- som därigenom tog sin 3:dje in-ltor oeh frrr Norclbring vid mötel
blir
de pastor oclr frJr Lennart Nord- teckning och erövrade pokalen I i Kinnar.os
'r.issionshus..Detta
bring, Denria veeka, blir det liknan- för alltid.
|

de möten På onsdag och torsdag
kvällar, då fröken Ing-Britt Ek-

blom m. fl. kommer att sjunga och

vittna.

I

Rune

-Nlsson,
Grahn' 17'

Gustavsson, Kinneved, 41; 8) | mlssronsnus
Bengt Salomonsson" Brismene, I Föreståndaren för Falköoines
38; 9) Helge Claesson, Bjurum, Ungdomshem, pastor f,n"""i.t
I

Frökind

någon

9; Nils Bengtsson, 9;
eij l"- {9nan1so1L'
Sigurd Bergström, 9; Enar Jo-

ne Olsson 28.
Bästa individuella resultat: li
Gunde Johanrsot, Xl""e""o, +i
p.; 2) Kurt Joseisson, rera,' li;
3) Aimo Gustavsson, KinneveÅ,

neved, rt5;

Pastorsämbetet.
ba'ta-

således be-

SI(YTTEKRETS TÄVLING T.ÖR håIlas för alltid.
5-MANNALAG 25/B
2) Kinneveds Jaktvårdsför'
3) Göteve Sport1) Kinneved, 186 p.;'B;id;;
2) Jäla t:til9',.11 ,t"';33;^
4)_.Jäla. Jaktskvtteklubb,
158j 3) Viiske' 7sz; i)
vårdsförening, 28; 5) Brismene
129.
I' det se$rande la,get .L;i1' Jaktvårdsförening, 28'
Det sesrande laggls skv_ltar
Gunde Johafir*--ea-äi ;ä;
Gustavsson 40; Webster frtu.tl"- r'ar: Bengt Jonsson, 10 tr'; Elon

Vårkumia.

I t|usfflrhiir

1)
2)

Samtidigt avgjordes Klubb- | *l..t9l't
_";..- .- avrlvttningen
_""
från orten'
tti"
|
""o""ninäJo I Söndagsskolan har sin samling.
föreningari
Kinnöveds Jaktvårdsförening: i vanlig tid på söndag förmiddag.
1) Harry Göransson, 43 p.; 2')j Ing-Britt Ekblom m. fl. kom-l
Erik Kjell6n, 41; 3) Gunde Jo-lmer ått rnedverka vid evangeliskal
.ha,nsson, 39.
I möten Då onsdaq
" och torsdag"l
Jäla Jaktvårdsförening: 1) Ber-lkvä1artil Joharssoq 37 p.; 2) Ingemar'
Svensson, 32; 3) Bertii Gustavsmästerskapen

I

I

son, 2?'

.,:

_

I

i

'oAftonskolat' i Frökind

inte bort av den hushållande faktorn. Den införlivas med person'

:

s/tt-toz-

Bode porcgroferna och anden
krever semverkan skolo-hem
l8;,,i1:i:iL!

iiliiriir:iriil

.ligheten.

Kommunikationen

skola-hem

Detta.är fostran. Men för fost,

ra4r&rävs kunskaper om barrret.

har den större kirnom barnet. Hemmet har
den större makten över barnet.
Undersökningar visa,r att åttin
procent av den genomslagskraftiga >>påverkan>>. på barnet kommer från hemmet,
.Vi har nu fått en
skollag, det
har vi inte haft förr. Dess första
Hb,rninet

skapen:

grundregel. lyder: >Skolan.

i

såm-

arbete med hemmet>>, Detta.
krav. har en dynamisk och på-

tfängands karaktär

i

skollagen,

om man granskar denna närmare,

Här kornmer nya och stora
krav på föråldraskapets utövan-

de. Och uppenbara kravpå k o mJneilar
hernmet och skolan.
Vi skolmän behöver v e t a

munikationerna

- om barnet, menade rektor
saker

Ekholm. Ni föräldrar behöver
också veta. Barnet är eJ detsamma i hemmet och I skolan. De
två, skolan och hemmet, behöver
me{dela sig med varandra.
urunoen

Frå"n hemmet härrör. barnets
grundrnställning och grundöden,

Gymnastikhallen var

fylld tilt så gott som sista plats.

Skolstyrelsen i Frökindl hade på månilagskvällen inbJudit föri kornmunen till en sammankomst i Centralskolan i
Kinnarp. Mottot var >hem och skola>. Det var en appell som
rönte gensvar. Tvåhundra föräldrar fyllde gymnastikhallen i

äldrar

,Centralskolan

-r""t""i

inte titt att

ara

Skolstyrelsens ordförande fru
"a"r."i
av det samhälle sotn
€n bild
Maj Larsson i Luttra uttryekte upp
kommer. Men om vi sackar efter
sin glädje över de många för- inför kraven blir vi snart €tt

äldraparens närvaro

obrutna traditionen
skolan:

Skolan är

att

och

den

samlas i

>utvecklingsland>.

Viilgad målsättning

kommunens

Tal. lämnade en fascinerande
största arbetsplats. Den är till
vardags en sluten värld, Den är bild av den .bärande stomme för

av allvaret, Men
där finns inslag av lek. Ja, den
är i själva verket en värld av
,disciplinerad yra. Vi tror därför
att den är harmonisk, och däråt
gläder vi oss. Vi är ackså glada
åt den tradition som vuxit fram
! I'rökind: att en gång om året

schemabunden

göra platsen

vuxna,

til

en folkundervisning som skaPats
I vårt land.
Att lära låisa, räkna och skri-

grundstommen i den
gamla målsättningen för folkets
shola. Den behöll sitt grePP in
på 1900-tal€t. Då kom en nY mål-

va var

sättning, sakta arbetade den sig

en ajtonskola för fram.
I

Härvid var det nöcivöndigt att

när det inträder i den samhäIleliga gemenskap som barnen
snabbt utbitdar i det nYa kollekItivet. Trygghet, grunden för a.k'
Itlvt, mångsidigt oeh >>socialt>>
I beteende i ett kollektil', skapas
lo* en mångfald komPonenter.
lllemmet är ansvarigt för dem.
lEtt >centrumbarn>> från en på
'felaktigt sätt ombonad hernmiljö
blir otryggt:oeh ogererösf- när
,det inte längre står i centrrrm
lefter inträdet i skolans kollektiv,
och det kan komma på sidan om.
Vårt.sätt att hoppas på bar-

net

?iemmets mera än skolans

- vara ödesdigert för dess
kan
utveckling. Vi bör försöka genomforska vår håIlning''
Dä? kan t.ex, finnas konventionell social prestige med främmande krav på barnet'

SamverkansPara grai$rrn*
den nya lagen tvingar.sP'obönhöriigt'På, och den nYl skoian
hoppas,. att de skall sätta sig

i

fruktbart igenom. Den har gjort
isig: >beroende>) av hemlnet, nämligen för sin utvidgade målsättning:, sin vidgade mänsklighet'
Skollagens bud är: en n ä r lt
samverkan. Skolans och hemmets
gemensamma uPPgift är att i

framticlen fYlla Paragrafen

mecl

innehåll.
de. Han talade om hem och sko- sättningen kom kravet på ett
ta' Ett känt ämne
men .ett kunskapsinhämtandet untlerord- Ekholms I nas fostran.
nytt ämne i rektor
framställning.
mställning.
I l'ör, rc, En ekonomivänlig meVi
bör komma ihåg, sade I tantsm t rnedvetandet ser till att
-m. att i vårt land fostras nu i vi lnom kort stöter bort och behan,
den första internationella gene-, f"iar Ocg från kunskapsfakta som Rektor Ekholm intog en upphöjd
rationen. De unga går till när- I radats upp intill varandra. Vi plats - på en stol nämligen -samhället som medarbetare, men E:lömmeri lyckligen. Men en le- när han talade titl de tvåhundra
också till världssamhätlet. Det är rrande lretod, måktig att knyt& F'rökindsföräldrarna i gymnastikett nytt och krävande inslag. Vår samman verktighetens ting' stöts hq!19n i 4qrn?Ip.

Efter

Träff

meal klaesliirarna

samlingsstunden

.i

gym-

nastiksalen blev det stort kaffe-

kalas i skolans matsal. Sedan
vandrade föräldrarna runt i
klassrummen, Där träffade de
ett moment i
barnens lärare

-

samlingen !<ring hem och shola
oeh en upptakt till fortsatta >af-

för vuxna>> på kommunens största arbetsplats.

tonkurser

'

Frökind

Fröktnd

På,milr,l'r,else

Kinnarps NTo-förening
anordnar en lramratträff i morgon kväll i lokalen Vinterny. rrogrammet upptar bl. a. sång,

I

I om kreaturs- och lösöreauk'

ill

Uon.n hos lantbr. Axet Kiick,

I Sforegårlen, Slutarp, lörala| | | gen den l? nov. 1962 kl.
^u- | ll iZ.OO. UtOrr"r vad som tidisik och lekar'
kommer att
I ll *ttn annonserats
för
Rekordhack
försäljas
Kyrkostämmor i Kinneveds iil -;.::,-l::
samt
el.
spis
skördetröska,
I
I
I
pastora,t
-^^.^-d3
vid pastoratsstämma med Kin- | il motornump-y' Hän113r.i övan4eveds pastoråt hår för nästkom- | | | rigt till tidigare införd
mande år fastställts en utdebite- | I I nons.

I

ål?'.'"'#" ii n- å1' J':' till I i
"ä
prästlöne-,
kyrkomusike;ö;;- ocrr f ll
;'J$

boställskassan.

RnI

r

huvudsakli-ll Ai

åih{;ii{# lp;*e4"'";'"';
redskapsskjul

och

I

toalettanord-

i|

r

t

de ecklesiastika

löneboställena

samt tecknanou ,.,, uuttår,.trä":

r ll

::ilä.JJ,:;':',ilå" å"" ff-iiT

g

sörjdes av

I
I
I

I

I

han hoppades'att den skulle fortsätta. Tiil sist sjöngs Ps. 443 v,
4 oeh 5.

Skolnnatsedeln
för Frökincl 19-24 nov.

53

tlickarmhandsur
tenverken, 39 inom handeln, 23
72
inom
inom samfärdseln samt
med grått läderarmbanal bortgruppen >tjänster m. m'>>. Samttappat i Kinnarp. Tel. 104 Kinnliga förvärvsarbetande uPPgick *tP'.
alltså till 864 Personer, av vilka
.--=a
169 var kvinnor. Av de förvärvsarbetande hade 106 sin verksamhet förlagd utanför kommunen.
Täulingsallon
(PRK)

på KINNARPS PENSIONAT
tisdagen den 27 nov. kl. 20.
NO NU-tävling, kaffeservering

rinnevåtfa,.---

kost.

Onsdag: fiskbullar, potatis,
smörgås.

sitt årligen

BORDTENNIS

fru Tyra Thor

ombe-

kårmedlemmarnas

,t

rINNARP.FöR,LI'ST
Vid tisdagens serieriatch i Hör-

fick Kinnarps- BTK vidkiinsitt första aedsrlag. Ilörn€,bo

nebo,

nas

$K lyckades efter mycket jåmna
och
spiinna&de matcher vinna
Ändersson
Henning
Kyrkoherde
med 6*4.
höll en andaktsstund och inledde
Resultat: Toynny Andersson*
clen med att tala" om den tradition gfland Joharsson At-2I, 7-2L,
på
nu
landsbYgden i de
1"4-Zl; Conny Rönnermau*Eeon,
som lever
i dagarna aktuella husförhören' Martfnsson 2?*20. zt-12; Dani
I{an övergick sedan att med ut- Karlsgon-Bo fvarsson t9-27, 2l
gång från Ef. 6 vers 13, tala om
-13.'7V21; Rönnerman - Jo-l
den andllga utrustning som varje hansson 70--27, 21.-16, 21-14;l
Ivarsson 17*21,1

de med den heliga Btrgittas bön 2O*22i Karlsson - Martinsson
2t-16,2L*\2.
levnådsväledning
om ljus oeh
På
Dubbet: Rönnermanllvarssolt
gen samt Fader vår och välsignel- KarlesonFöhahsEon 22*20, 2,
sen, det hela omramat av Psalm- *24:
Rönaertnan*Ivarseon 21-16,

sång.

*2;

Ks.rlsson--Jöhabsson

t2*24,

I

a2-*21

;

21

rT*!9,

ÄndoqEsotr*Må.r-

tinssofl 27*17, 21*79.

I

1

inorn byggnads- och anläggningsindustrin, 5 vid el-, gas- och våt-

fiukostkorv.

Tisdag: köttfärssås, potatis, rå-

sann kristen behöver och avsluta- Andersson

I

mineralhanteringen,

I\{åndag: stuvade m'aka'roner,

I

|

Tåvlingsledarna.

tion att kyrkobröderna på detta
sätt besöker tr'rökindsgården och

fruar.

lning insamlade uppgifterna upp-lleur.rott, bördtg från Falköping,l
för upp- |
I gjorts av statistiska centralbyrån I lsom kommer att sva.rB,
glimoch
publicerats
framgår
Korståget
ei
ännu
om
lmen
iltysningar
latt i Frökinds kommun var vidllhr från missionsarbetet i Thai-l
lfolt<räkningstillfället av inalles | [lanct. Offer för missionen insarn-

-

tlsdags

följde kaffeservering, som

llf#T."ff"*äi"t,"**ff,il";,f*|]

i 1r..

i

vid orgeln, vårpå kårens ordf. köpman Göran Sandin hälsade de
församlade välkomna och sedan

i

224 inom verkstadsindustrin,

angenäma festligheten, Han an-

knöt därvicl till vacl som sagts om
tradition. Det har'blivit en tradi-

apelsin.

en psalmvers med

|

driften och

personalens och perisionärernas
vägnar kyrkobrödra\åren för den

kyrkobröderna med damer samlats i hemmets samling'ssal sjöngs

i

de var 4rt6 verksamma inom jordoch skogsbruket, 2 inom gruv-

och

åter- Fredag: pytt i panna, rödbetor.
kommande samkväm på Frökinds- Lördag: fruktkräm, korvsmörgås
gården. Sedan personalen, de pensionärer som vistas uppe, samt
zz/j1_uz. .
hade

Värkomna!
l,'I

2.028 invånare 7.764 icke förvärvs- |
I
årbetande. Av de förvärvsarbetån-

verkat framfördes av ordf.

hom.-kassör H. Våring tackade å

Torsdag: spenatsoppa, ägg, ost-

Kinnevedls kyrkobrödrakår

SLUTARPS

aac vrr.e.u,rteta.noe i Frökintr
I An tab"lter som på basis av de llsionshus på onsdag kl. 19'30. Det
I i samband med 1960 års folkräk- | l65p thailandsmissionär Märta

i Thai-

land"

I
lsamlingsstyrelselagen. ,
ffi
I
I tu Kinneveds och Brismene lrorstågsmissionär-ber1ike1
Ull"-6L '
ikvrkosårdar har under hösten tl Kinnarp
evangeI uonloits elektriska belvsninss- ll Korståget för världens
lriojou". Arbetet har tåtostätslltisering har en fascinerande hi'l
I med eavo- och läntemedel.
llstoria och en fantastiskt snabb
I
liutveckling' Något om dess histo']
I

missionen

bland spetälska och andra

MISSIoNsIIUS
fiiiJiJff1".T'Jå
20 församlingsdelegerade i nasto- | i Söndag kl. 15 Rektor Arvid
ratet. För såvät pastorat som de I lWi.t rt"O*, y. Johansson, m. ft.
enskilda församlingarna bes-luta- I lOft"" för byggnadskas,san.

llä'åffiå;

och F"olke Pettersson.
Söndagsskola blir det i vanlig

Märtå Persson om

I

$ Iri utua rt| i ll

| | ",t;'
ll -tz'

Onsdag och torsdag kvällar
hölls evangeliska möten under

ordning på söndag förmiddag, och
på onsdag kväll taiar missionär

fattskiutning äger rum sön.
ning
vrs Dra^@!r'
kyrkan,
ll,r-_^,-^- 18/11
lat:.l rrråa_
''Iu6 vid
under +iÄan
tiden
..
.
lldasen
den
"..
*;{
;;
;
1.?å:;#:#"H:ä' ä: Tlt' ; I I it:l'i+iFo.J'3rrrq1 .
* Högagärdet
Ax"'å
Börstie med oförändrat kr. 1J_rlledsgården
och i årismene kr. 1:30, likålecles ll torn mot Älgbanan. Allmänheoförändrat.
llten varnas,
Pastoratsstämman bcslutade l l - -,,-- -_-höjning av brandförsaoti"s.;ä | I Kinnevetts Skytteförening'
mangår'dsbyggnaderna m. m. Påll|

>Pojkarnas afton> var benämningen på Unga Viljors sammankomst i Kinnarps missionshus I
tisdags kväll. Det var verkligen
en pojkarnas kviiJl, ty de visade
sin förmåga att lägga upp och utföra'ett program, som uppskattades av flickorna och ledarna.

Kyrkobrödernas tack till alla
soln på ett eller annat sätt med-

medverkan av bl. a. Ing-Britt Ek,I,blom

Tei'
'RD-Fö
Falköping'

KyrKoKassa oestuLaocs en uLueor-f'
tering av 50 öre, vilket innebär enll

höjning med 10 öre,

I

gD."1\ s T-"
123 48

Till KinnevedsllI

bz.

Tåh,ilandsmissionär Måirta Persson
besöker Kinnerp

ll

Sångarr,ra bland de närvarande

sjöngo någTa psalmer,

Ett parti JERSEY
100 % engelskt helylle, enfärgade i rött' blått, svart'
grått, brunt, grönt, rost m'fl' -_ Vi har dessutotn en
i nylonåt*** lämpiiga julklappsartiklar: damblusar jumprar'
bomull,
perlon,
nyl'on
och
charmeuse, skjortor i
koftor, pullover, underkläder, strumpor, hancldukar, dukar m.m., m.m.

i

VäIkomna

till

KINNARPS FABRIKSNEDDRI,AG. Tel. 186'
L4ltt.-6?.-

$lutarys missionshus
Månala€i kt. 18.00 MISSIONSFöRSÄIJNING. Försäljning av handarbeten, skånkta varor, servering. lotterier.
Pastor Carl Wilsson talar i andaktsstunden och leder försäljningen.
GÅVOh MOTTAGES MED STOR TACKSA.MHET.

Slutarps Missionsf örsa.mling.

Dricksvattnet orsakade ei
djurdödtigheten på Mönarp

. Frökind

z'4lu-62'

Kinnarps missionshus
Korståget för världens evangelisering preseirtelrades av .thai-

Veterinärstyrelsen avstyrker hos kmt godsägare Ragnar Brovalls, Möna,rps egendom, Slutarp,
klagomål över Iänsstyrelsens beslut i oktober 1961 angående tillsynen över utegåentle. tljur.
"Veterinärstyrelsen har inhämtat uftalande av vetenskapllga råtlen hos styrelsen professorernå
L4U-|Z.
S. Dyrendahl och S. Hoflunrt.'

landsmissionär Märta Persson vid

ett möte i Kinnarps missionshus i
onsdags kvälI. Korståget började
år 1914 och dess första arbetsfält
låg i Kongo. Sedan dess har missionsarbete upptagits på fyrtio

I sin sammanfattning .i saken gående djuren. I anslutning härtill
framhåller professorerna bl, a. att avstyrker styrelsen klagomålen.
hälsovårdsnämnden i Frökind haft
De båda professorerna har ock.

förut oevangeliserade fäIt. Kors-

thget bedriver endast yttre mis-

välgrundad aniedning att meddela föreskrifter för djurens utfodring, skötsel och vård på sätt som
skedde den 8 april i fjol. På styrelsens förfrågan har de meddelats att de därmed även avsett ge

sion. Någon församlingsverksamhet i hemländerna har man inte.
Missionärerna kommer från olika
samfund och evangeliska riktningåf. För tio år sedån, när fröken
Perssort korn med I Korståget var
man 400 arbetafe, nu äf det över

800. Korstågets grundare var
T. Studd.

uttryck för sin uppfattning atl:
tillsynen över djuren ej varit ti[.'
fredsställande.

C.

l'ör sin del finner veterinärstyrelsen att länsstyrelsen haft fogl
för sin i det överklagade besiutet

På lördag kväll talar missionär
Persson vid en ung;domssamling I
Odensberg,

tillkännagivna uppfattning atr
viss brist förelegat över de ute-

dit också ungdom från

Kinnerp är inbjuden. Söndag samlåB söndagsskölån

I vanlig tid

Nästa måndag anordnar missionsförsamlingen sin missionsför-

Bilroc-k

or m.m.

j

%t

z/q-t?-

linbjuder försermlingen tilt ftirlsamlirigsafton

i

B.
Johansson/K. Martilsson
- 21
.[var'sson/E. Jo,hanssom 70-21,

nrockabnrn

L. Johansson-E.
-13. 21-18,
21-13, 21.*72, J. JarI-

Johans,son

hed-B. Ivarsson 24-22, 22-20.
L{e-oz.

KUNGöRELSE

i

Ollo Karl6n, Tångaberg, SIutarp, Innehar tillstånd att med sta,
ticlnsort i Slutarp, !'yökinds kom_
mun, utöva beställnine"strafik fö:
godsbefordran med en bil. tasta,nde högst 6000 kg. Tiilståndet sätler tills vidare så länge mg6 5f,mya bil utföras regelbundna slakt-

fritidskläder.

Gör ett besök hos

oJurstransporter,
f er. hit ing'iven ansökrains har

ll

A/8]\ORDTSKA
kl. 19.30 i Kin-ll INDUSTRILAGRET

musikens tecten

I

j

ll2, K. Ma.rtinsson-8. Jshansson
:1.8-21, 21-19, 14-2!, J. Jarlhed
"-8. Ma,rtin'sson 21-6, 21-18, L.

(riktpris kr. 99:- +
orns.) Finnes i barnstorl. från 39:-kr. Vi
har även koftor, jumprar, ollar, terylenebyx-

för introduktion i ad- Kaffe.

lonsdag den 28 ds

'I7, 27-5, Jan Jarlhed-Erland

moeka har sålts i 1000ta,l. Vårt pris kr. 69:-

vents- och julmusiken.

kyrkokör

ttinuarps NTO-före,ning

t_

håller på fredag rnöte i förenings.varvid distriktssekreteraI re Bernt Persson rnedverkar. ProIgrammet uppLar vidare film,.täv'linsar m. m. sllll- bZ .
I
i lokalen
I

BTK 6_3
Kent Marttnsson-Bo Ivarsson
21-15, 20-22, 18-2.1, Lennart
.Iohansson 16-21, 9*21, L. Johanrs'son-B. Iva,rsson 21-8, 2t-

eller dämpad grön färg, vårt

Kyrkokören inbjuder till
FöNSAMLINGSAI.TON
Centralskolan onsdag 2g nov.

välkomna!

i

KINNAN,PS BTK
Resultat: Tibro BTK-KinnarPs

Johansson-Egon Ma.rtinsson 21-

pris kr. 95:- (riktpris
kr. 136:- * oms.)
Våra jackor i nylon-

Kinneered

lKinneveds

höga

till allvarliga kon- en bristfällig utfodring, främst
för djuren men de an- kvalitatilt, ett dåligt vatten från
ser att flera förhållantlen talar gårdens brunn samt eventuellt
för a,tt de väsentliga sjukdoms- också bristfäUig utfodringshygien.
orsakerna i tletta fall varit att Utbredd lungmasksjuka har därflnna homrna i dJurstallarna på vid nedsatt djurens allmänna regårtlen. I)et förorenatle vattnet sistens. förklarar de båda vetenhar tlärför ej varit den väsentli- skapliga råden.

nylonmocka blir Ni våilklädd.
iiDen

outslitlig. Finries

säljningen mottages tacksamt.

l'tl

till den

sekvenser

I

den inledande andaktsstunden' och
leder försäljningen, Gåvor till för-

Alla hälsas

Huvudorsaken

avsedala letla

är varm och skön, vaddsäljning, då de handarbeten som
syförenlngens medlemmar undef lstoppa<t mecl rutstickat sidenfoder, absolut vattentät, tål regn
året förfärdiget försåifies tillsarnoch msk utan att bliva sjaskig.
mans med skänkta saker. Vidare
förekommer seruering oeh lotte. Lätt att själv rengöra vid krafrier. Pastor Carl Wilsson talar vid
tig nedsmutsning, iir nästan

19.30

tlen sva,ga hälsan

morbiditeten o. mortaliteten bland
så behantllat frågan om vilken djuren vid Mönarp har,.säger de,
roll det förorenade dricksvattnet varit en primär våm-förskämning
utp på betena kan ha spelåt för till följd av flera samverkende
djurhälsan vitl Mönarp. Givetvis faktorer såsom upprepade inköp
kan ett dricksvatten som det nu av många kalvar ur olika miljöer,

Med denna el eganta

Sluiarps missionshus

kl.

till

och

därefter bltr det nåttvårdsflrande.
Offer för verksamheten uppbäres.

i

ga orsaken
bos djuren.

||

Karldn anhåtlit om tillstånä att

ll

i stället för ovannämncla fordon i
trafiken insätta en bil, lastando

Falköping (f.tl. Rantens Mjölk-

hög-st 9500 kg.

Ansökningshandlingarxa håJlas

bar) eller

Rossbackens skola,
Kinnarp, där vi har öppet lörda-

här tiilgängtiga intill den 14

cember 1962.

gar till kl. 16. Tel. 245 eller 50.
Vi levererar gärna rnot postförsJrott med ful,l returrätt.

de-

Trafikföretag, som kunna bertl
ras av den ifrågasatta trafiken"
så ock andra. vilka ärendet kan
angå, äga att före 4ngivna dagJ

till

lä.nsstyrelsen inkomma med

skriftliga yttranden över ansök-

1ffil KIII||IARPS
ffiNT0-lörening.
håller MöTE i Föreningslokalen fredagen den 30 november
kl. 20.00. Besök av distriktssekreterare Bernt Persson.
tr"ilm, tävlingar rn. m.
Vålkomna!

a
a
o
o
o
a
a

Kinneued,

iningen.

En ilel köper för dyrt
I Mariestad å landskansliet
130 november 1962.
andra köper från
I
LÄNssryEELsEN.
den
6
kl.
16
anTorsdas
dec.
LARS CUSTAT'SSONS
ordna"s lriSsrortseuKtroll i
MöBELAFFÄR, Slutarp.
Centralskolan. '
Allt i möbler och soffgrun- Andaktsstund av kyrkoherp€r, bäddsorror, tar<- ocr
$il"frftä*#,#,räX,:n:
golvarmaturer, mattor.
ÄU" vält<omnal
"rät.
Tel. 179 Kinnarp.
Kinnarps kyrkliga
s {örening.

den

FALKOPINGS

Första fOrsoket?['.
skära kassaskåp
snöpligt fiasko
okunfiighet om skärbråinnandr' konst demonstrerades natten till tisdagen av inbrottstjuvar i l(innarp, som i en
bilfirma försökte sig på att ta

Julmarknad

i ett kassasl{åp.

I

handarbeten fick en snabb åtgång
höga priser, av vilka kan näm-

till

Kuppmännen tog sig in g'enorrr

ett källarfönster och gick sedan nas: över 200 kr. för en tavla, 156
upp i firmans verks'tadslokaler. ; kr för en duk. Flera dukar och
Där hittade de ett svetsaggregat kuddå,r betalades med 100 kr. och
s,o,m de rullade in i affären. F ör däröver. Den
slutliga summan
öppen ridå, mitt framf,ör ett stort uppgick till
2.800 kr. vilket är reskyltfönster satte de igång rnecl
att försöka skåira upp ka.ssaskå- korcl för församllngen. E örsampet. De använde sig av acetylen- lingens tack tiil alla som bedragaslåga men visste inte orn att de git tiu det goda resultåtet. fråmockså måste använda syrgas. fördes av Yngrzs J6h4ns*at.
Kupp,en biev skäligen misslyckad.

På söndag kväll håltes offentligt
Det enda de fick hål på var fär- möte, då Bojan och Yngve Johans-

gen på kasrsaskåpet.

son medverkar.

Troligen har samma personer
försökt att bryta siig in i en livs-

medelsaffär nära bilfirman. IIär Försäljning i Kinnarps
missionsh[s
misslyckades de redan i portgången. Dörrarna hö]I mot d,eras a-nFörsta söndagen i advent hålles
srepp.
söndagsskola i vanlig tid. På kvälSamma nalt gjordes ett inbrott len blir det adventsmöte under

i $innarps

I ett medverkan av pastor Elowsson
tjuvar sönder bar- från Äsarp och Folke Peitersson
nens skolsparbössor och lade bem. fl.
slag på s'amrnanlagt 365 ka.
centralskola.

klass,rum bröt

UV-kåren inbjuder till försäljning på tisdag kl. 19.30. Försälj-

Frökind

ningen börjar med en andaktsstund varpå följer servering. UV-

tls-e2.

arnas arbeten och gåvor, som inko?nmer, går därefter under klub-

Församlingsafton i Kinnoved
.Ett taeknämligt och lowärt ini-

tlativ togs i

1962

I

'fotal

sig in

TIDNING, Tisdosen den 4 december

I

Frti I( in d

Utökning av antalet lag

i lrlorra Västgöta räddade
Slutarp från nedflyttning
Slutarps Idroitsförening kan.under ilet snart gångna verksamhetsåret inte peka, på några, större fra.mgångar och för A-Iagets
tlol betydclo seriespelet att man redan tidigt drogs in i ne.tlflyttningsstriden. Med ett nödrop lyckades man klaxa den i vanliga
fall säkra tredjeplaceringen från slutet, men på gmnil av trängsel
i dlstriktets serier stod man iindå inför hotet att bli nedflytta"il.
Den planerade tvångsnedflyttningen awii,rjdes dock genom förbundets beslut om ufökning ev antålet lag under nåsta spelsäsong till olva i Norra Vlistgöta*erion.
Pojklaget
!'örutonl spel i serien trar taget | deltagit i senior-DM och här s;e- | har va.rit förenlngiens glädjetirnne
lades två matcher. Därtill har la_ | detta år och belad,e andra pl,atsen
get spelat 12 våi,nskapsmatcher, I i norra -gruppen av Skara-Älr,rsvilhet tillsamimanrs med de 18 se- | borgsserien efter suveråina Floby.

riemratcrtrerna ger ett sarnmanlagt | {v-en i kretsrmästergkapet för
m,atcbanta,l unäer året av 82 st.' I nojklag deltog ' laget och vqnn
Miss,ade en mal:l,.
,??,lTi,ä';
Två
sipelare_har
d.e,tagit i samt- | ö;;iiilt";'
mot
T1da;,.tms cIF.
..
liga serie,rnatcher,;rämrlrgen Hasse
iår;;;;Xen. Mån,ga god,a
föf,Anders,son och Mats Ardersson, ipt
i"-a.öTfr*
i laget,o"ch "*an t an
I
vilka båd,a kommit upp till siffran tr."l
i""nä.tedut-;;,;i:

. , lå:#hTll:ääTåf

matche'r.

,

"e-"oi
,^ r_ .___r I r.."-1"" å""igt overt$fit målvakts.el1{-1_*1t
ia_ire.t detia.spelår. R.ol;;;h"
cher alla- kategorigr tgrpas- r"lr,.irä il"nu"g
f,*" spelat,len räet<a

ban.

18

ListaLr över. fles,t
.

i
I

då kyrko- I Vial årets husförhör
Ifasse Andersson, vilken missat en i äi"il;;
A: tTfåiåäHffi#i
köien inbiöd till en församlings- ihar i kollekter till sjömännens jul av
.de 82 spelad,e. Nåi.rmast följer | :asr där så
afton för orientering inför det nva linsamlats i Vårkumla kr. 120:65 Mats
Aldersson med 29 matcherl g,I1 R;S"" anaeråson, Thomas
kvrkoåret. Givetvis bör även lcke- i och i Kinneved kr. 257:40,
saq! leng lilermansson och Stu- ,ått.*".än, Sten-Åke Nor6n och
sångare ha stort utb.rtte av en dyre Hjslrn,
båda med 28 matcher. <"*t Lir15""g leder tabel,len över
lik församlingsgemenskan.
I Missionsauktioner
S.anr,nranl'agt har 24 sp,elare an- ;&a _"di;;; matcher med 12 varKvrkoherden hälsade först väl- håUas i Vårkumla skola tisdag vänts
der:a. Niirmast fö:ljer Lennart Ec-i..Ä-lagel
kommen och gav under påminnel- den 2 dec. kl. 19 och i Kinneveds
..ne båstå målskyttarna har va- tå"iiO-*"d i1 ma.tcher.
se om de olika syn- och hörselin- centralskola torsdag den 4 decem- rlt:
trvek en k:rrko- och gudstjänsthe- ber kl. 16. Kyrkoherden håller
Bengt Herm,ansson 22 måI, Kurt 1\få-lskyt-tar:
sökåre kan förnimma en oriente- kort andaktsstund. Till försäIj- Karl6n- 16, Hasse Ändersson 6, not^an1! Moberg 8, Lennart Rut'
rhom,as
ring om kyrkans liturgiska färg- ningen och i övrigt mottagas med Rorr Karldn E, Mats Andersson n.
toner oeh om olika årstiders mrr- stor tacksamhet gåvor av allmänäått,
""å,?T"ä ti,*r*
sikaliska klangfårger under olika heten, som inbjudes till talrikt be- Senle,m,atcher18sp,5v.
21012-.-3
]Py2 1 0 1.. 4- 6
Itider av kyrkoåret. Kantor Kjell- I sök av resp. kyrkligå, syför- Serie,r'atcher 1g- 5 g 10 2S_47 Vänsfl<ap
gav därpå tekniska anvis- l-I eningar.
s:a
13?1525-27
t
u-5
2
10
DM
i ström
, ningar om koralers utförande. om
Vänrskap
72 ,4 A 8 31-35 Totalt:
orgelmusikens betvdelse, om kör32 10 3 19 60-82 , Ä-laget
S:a
82 10 g 19 60- 82
hvmnernas uppgift m. m. Tillsam18 8 3 7 47- 37
I B-Iaset
man med församlingen övade kö_'
t ,iResen'laget
lpojk--la,eet tB T L b 25- 27
ren därpå r,'iktigare delar av den
lyckadös
s------heller
heller inte uprepa sin lg;a
68 2E 7 gL 132-146
litr.rrgiska musiken under adventsplacering
den serrie
s,erie dåir man deldel- I
"g i dbn
G"son
tiden. Särskilt intresse fästes vid
tar men klarade s,ig åindå relatirrt
det niofaldiga >Kvrie>, vårs urhyggiigt. Li,ks,om i A-låget ha,r
I sprung och uppgift klarlades: Efomsåttningen av spelare varit
ter samvaro kring kaffet, då tillmyoket hög i >hilagao> och inte
mindre än .31 sp.elare har haf,t
I fä.lle gavs tiil samtal i berördå,
i frågor, höll kyrkoherden kort afehansen till spel. Deltagarlistan
:tonbön. Denna upptakt till samtoppas här av Kurt F ilip,s,s,on och
C]tecldnlCIsenställe
Iing kring kyrkåns gudstiänstutBengt Stenkvist, som båda deltaformnin€f l.kommgr, att föl1'as .av
git i 17 av de 18 speiade matcheronsdags,

I

,o"ufr'l:lulfi@

liknande sanali&gar,Wjir

de,

:öyri-

iga serierqa i ,kyrftans musik,
Slutarps mlssionsförsamlings
försäljning

Under måndagskvällen

höll

Slutarps misslonsförsamling sln

i l(innaru

Fr.o.m. torsdagen den 8 dec.
1962 kan Ni få inlöst chec-

kar och postväxlar i

sedvanliga försäljning under myc-

ket god tillslutning.

Pastor Carl Wilsson, som under
månEa år medverkä,t vid detta
tillfälle, predikåde i den inledande
andaktsstunrlen oeh ledde därefter

försäljningen. Många förnämliga

Arvidssons
Speceriaffär

na. Närm,a,st följer Lennart Eckerlid med 15, fn'ge Ge,rtsson tned 14

och OlIe Bergqvist med 12 matcher.

Målskyttar:

Sven-Olof, Jotrans;son ? rnå!"
Rengt Hermansson 5, Åke Karidn
5. Ingvar Johansson 3, Roland
Moborg 2,
Serie
74 7 2-5 36-29
Våiruskap

S:a

4L1211-8
1883747-37

600

m, plastmattor p,e'r dag

Frökintts skolstyrelse 4l1Z+t-'

har hållit sammanträde. Folbygdens skolutredningskommittd ha.
de översänt redogörelse över det
arbete den hittius utfört samt re-

frz.n fcmilj ebetonat vaveri

kommenderat sina uppdragsgivare
del6 s.tt fatta beslut, utvisande
kommunens önskan att samverka
i f.räga om grundskolana högstadium, dels att göra framstållning

Brödorna llarlssons plastvävorl i Kinnarp är ett >fa,rnilje-

förotag> som från en blygsa,m

början vuxlt ut tlll en ltvaktig
och expansionsknaftig intlustri,

om att läsåret

som förser många svenska hem
med de populåra plastmattorna,.
Framgången har följt briiderna.
och senast i år ha,r en bet5rdan-

var som sagt

få utnyttjå skolans gymnastiksal,
och Kinnarps Bordtenhisklubbs
begäran att i g1'rnnastiksalen få
mottaga publik vid övningar och

b,örjan

tävlingar bifölle,

på egen hantl i F loby. Men beteokninrgen >fa,rniljefij,r:etag> gäller
gott ändå, i ail synnerhet som

$kolstyrelsen beslutade

att

hos

fullmäktige anhålla om rätt att få
omdisponera vigsa av skolane kon-

brödernas fader Åke Karlsson nu-

ton och I samband härmed begäres ett tilläggsanelag pä 5,223 kr.
Biträdet vid skolmåltiderna, fru
Maj-Britt Johaneson, hede begärt

mera liimnat sitt jordbruk i I.ale-

kvarna och bliv,irt rnedarkridtare i

företaget, ll,ks'orn frun till en av
briid@na, Eivo,r Karlsson, merka
till Rune Karlsson. övriga brtrniler
Karlsson d företaget är Gösta och

tJänstledigt under vårterminen och

rektor fick i uppdrag att ordna
med vikarie.

Göte.

500 kvadratmeter
man startade 1957

Den vid ett tidtgare samman
tråde tillsatta kommitt4n för utredand€ av garagefrågap vid lärarbostäderna hade framkommit
med ett förslag, eom skolotyrelgen

var det

t liten skala i en liten byggrrad
so,m

införa

förening rnedgavs rätt att under
vårterminen två dagar i veckan

blygsarn. 1957 satte de i gång, de
fyra brtid,erna, som nru är tre i företaget, sedan en av dern startat

När

få

befintligt skick. Slutarps Idrotts-

de tillbyggnad av fabriken skett.

Ärrnars

.1963/64

grundokola. Skolstyrelsen beslutade tillstyrka rekommendationen I

förut imrymt väveri. Diir ha-

de man il,te rner än

ansåg böra kompletteras med fullständtg kostnadsberäkning, För
övrigt hade styrelsen intet att in-

60-?0 kvm.

till sitt förfogande.

golvyta

1959

skedde första tillbyggnaden och
uLr5nn'rnea,a vfixte med 270 kvm.

vända mot detsamma.

Och nu lrar mran alltså byggf till
för and,ra gången, en byggnad ?å
8,5x15 mete'r för lager och kontor, oeh sram'manlågt fått ett ut-

på omkring 500 kvadrat-

rymrrTre

meter.
Gösta Karlsson, en av hröderna i fa,briken. tillsarnrnans med KarlTretton anställda
AKe llar$son,
Karlsgon, $riisrnel9{id en av vävstoll"t"
plastvävenlet.
vävstolarna i plåstväverlet.
samrna utveckling
och saxnrna
utvecklinig sorn ifråitrå- | Åke
!ris,ne19a1id
llar'Ilsson
har för sin lryggna,aten inte haf,t tid att rikga om lokalerna har också känne- i _ pröderna
imknqt f,öretaget
f,ärofoqpf när
när det
dof gåi^trler
oälilor ldel-i
idel i d.etta
de'tta lä.ge
läge obetinrgat
obetin'snt satsatltigtsntsnt fiar >hän,ga
*här.aa m,ed>
*^Ä nåIarne
hnr^D6d
teckmat
'..aÄ.r med
kning, vilket oa
Man iPå kvalit6 i sin tillverkning,
människor
märrniskor och maskiner. tvtan
på
tart
rr.
kartAa.
började rÄed fyra vävstolar
be- i vilsat sig' vara det rätta sätte't.
Det finns b-illig."li:l
som
väustolar
man
ändsagnade
."fo-rlon;;
rade och justerade för att pas6a ;men man våiJjer i stället en dyra- il
Ler ochi'grossister llksom till vat_^
^^L
bättre råför de speciella krav som-vävning
Tack
l:::"n
*::tt:_"5T9-.ry
o* I ,,rr" en r&sällntns uppra,sd på
och n11 har man
ev plas,t stiiiler
l:9.*^?^::
,I:T-T:1.
',.T11"".
meters
lengd
och
skäres
tdtton stotrar. På ungefär sammå lbut,
i oä: I O.tt* vis har man hela tiden kun_
sätt har ar,betsstyrrkan. vuxit nt. I
:sön sedal Yäv6's:"1,;;;
håua en jäxnn oJFDsrsqLerrrrrS
syssetsätning
i u4! ualo
För närvarande är tretton svssel-IFärserna komDonerds direkt nålr
^. företaget, vilket givetvis varit

I

i

""-Tåffiffi:?$i;#:::i":T:
;il.itå-;".tå"i."tiä"".

-

|

,.

.-

Centrumförplastväverierrvarp.

l"ar**".

Det btir

"r, "*t"u-...ir1,

locksåmattorlmerdömpadetu-

,Jåi'H:Höä.'ö'Jffill
t'Hlä::?"Tä-i:#ffitr':'H:
^ . .1;*.oy,l:::
mattläng- Kinnarp men någ"ra också från
är betydande i:t.:::l"lå:ill*?:"äåffi1",.ffi;ål
re vid årten. De hede. samtliga | . Och'det
s

i

branschen tid,igare och I der som nu da,gligen växer fram andra håll -- även Fall
1?åJ----------------i$,lfl-iii,i,tg,*=i1,*,#l
*:*i^'',il :.1ci-,::^:: leBresenterat i ut1"'r.*o.'op'"t

arbetat

-

l::::11
matta om 500 eller kanske 600
.

l"O

"-

,r.j**".

11"""1*

6E:?0 cåntimeter

ffiäf,r#-å#ä

*I

och iinda upo
*' till 120 centi,rneters
tT"*u.*^t-":"'"Tglt"1T:
" "**,,*^". -r^ --a ..- ., Iätgqtåilj1,fonlH.r II ;;ää*
v€t ni förresten att
I mattor' Så mycket är
fr-å8al
på
q:!
Möndtren
mattorna kounpo'
itrakterna härorrlkrjn,g tyäts ,r""t I
Och vävstola.nlå dunka,r.vidär€
jnågot av centrum iu*a"t j,Gtl3* per dag..Ett u:oT litfra kanl rxera.r mår själv i väveriet, m'en i brijderna. Ka,rlssonrs plastväveri.
|
tr'albygden och meters

ittiioutr"ubransch? plastväverier-lkanske oekså ge besked om pro-l man är givetvis oc'kså öppen för Ba,ra medan ni lii,st den här lilla
man-görl de önskernål s'om kommer från
dessa trakter
ar många Ii uvDE@
Ina
av ett förets'8, som
-l9utt19i9ls-omfattning:
'i':t'r'rrrä'Ba
ioru:ui**r octr kund,sid;
Tl?;t;lati.åbo-as.sooxe.prärtivectän.l
de finns i Floby, va'rtofta,5:t"Y1"t,""^"1"^l,i^:
'H: ölirlskir'dringen
o"i
har förlig vind
vururEesrcrr
i seglen
x."^-L^r^
r^-,r^+
ocl
ÄnakffiÅroh
rtrnrra
rräwro
önehernafentycksvåixla.Destar-['j]i"-ljl.-'^i:'"'-"
ne, Btidsiberg rned ftera ptatsr. I Mansäljeröverhelatandet,Pål
"Y"::lrratt

k"*g fj"t5jt:l:"i:l::.-*5n-:i-:::" vart
}ljifrdä
ha/T säIreft mång:a
.:yn:T:
-- - - --l "#'ffltJt'ffi"-j
^* lsrtt
o'm|lrå safi\llåiuq

Dr betydo,r
uL
uELrqvr oc,kså att konkurren- vässen i
.utmma!?delI Plastmattorna
r..+*J+^_-o
i'alc
tycks
sen inå,m branschen. blivit hårtl '-gö.aä'rtd'-m€-f-$eta"

.-

och hårdnat a,rlt mer

hanr!

under'ailapratserrn11salje1.nl.3llyll{*9- ru"#reiai"1.:i"nlTH:1ffi*:..tHå1i3"""T?t'#*ä*i
det tillverkas | sorrn
tätt mellan nåJarna på den kar-l Populär
:::'j,'i_;:1j^'
ni köper nåisra gång...
- men
,^_ och
^^L än'd,å
Itan.
har man efter till- l^
"-,;;-;'::;;:-;;;

Konfektions A$

+

€,t-ic

$lutarP

Tillverkning : MORGONROQKAR'
BÄDDJAEKOR.

BADKÄPPOR osh DAIvIUNDEIRKLÄDER'

*

Tel. Kinnarp

ff'#Eehew
VAND

133.

Nt rnå,ln?

EDER MED FORTROENDE TILI OSS,

när det gälter målningsarbeten.
Vi garanterar ett rejält arbete till humana priser'

Itune Ka,rlsson och fru Eivor Karlseon

oc,tr

pappa Åke Karlsson

ToL KtnnarP 99

SLUTARP

lagret.

Frokind vill ha med även
Äsarp och Smula i blocket
Frökinds kommunalnä.mnd har hållit samrnantråilo. Hos full'rnäktigotlllstyrkestilläggsa,nslagförår1962förkommunalnärnntlon med 996 hr, socialnämntlen 5"245 kr, skolstyrelsen 6'228 kr'
håilsor,årdsnämntlen 3,2t5:25 kr och arbetsstyrelsen för vntten och
avlolrJr 21.096:06

fdålsrlfirma $tnn Ahlquist

kr.

lrr
100 kr
or- |i gäran om ett ånslag på
På luu
En ansökan om kornmunal bor'
--tllistyrkmaterielanskaffning
fOr
för
Ots
gen för industrildkare hänsköts II
Inge Eckerlid fick i uppdrag
till lokaliseringsnämnden för ,r1- ]I tes.
skola i
att inköpa ved till Ekarps ji":*
.
beByggnatlsnämndens
rednrng.
redning. by€lgnaos'arttt'-1"'l:^_:::
I lt::i,Tnå,X":
J:t:"":l:o^:
| Börsfig. TlIl
-- några mindre repå-

I--,-.--.:: :
gäran att till r:ästa år få reser"ä".1::l'11::-:
uur-LJr^!1":_]11" ett belopp 1T?å
10.403 kr t'rstyr;;'.
vera
ve|a rv.*uo
på b00 ::"t""-Xi:1:::
kr. StifLelsen
^r
bygg- II
Lt'DLJr^ED att
fullmäktige tiilstyrkes
rrrrrrrrä^LrEc
hrrta
^\" -"1",1"l
föi'eslagit
hade rärAclreir
--*t,,-""i^"1.äÄar
Frökindsbostäder
tradsnåmnden får i uppdråg att l-;-^a+a r,rr.-iir,-,^"^^x-i-isd att
fullmäksådan stadgeändring
reangående
utreda vissa frågor
| :.*-:::,:;:'.
inom stifI tige skulle utse kassör
ningsverket.
telsen. Tillstyrkes hos fultrmäkti-

Länsstyrelsens förslag tiU I ge. Till kommunalexpeditionen
kommunblock omfa,ttantlo kom- j skall inköpas en dupliceringsapmunerna Gudhem, I'rökind, I parat. Upprättat reglemente för
Vartofta,, Stenstorp, Vilsko och i luttra bygdegård tillstyrkes. För

Falköpings statl tillstyrkes hos I lösande av vissa frågor i samband
fullmäktige, och samtitligt görs Imed debitering åv avgifter för
uttalanrte orn låmpligheten av I vatten och aviopp tillsattes en
att Åsarp och Smula i Älvs- I kommitt6 bestående av EIof Rehn,
borgs län överföres till kom- leengt Samuelsson och Hilding
munblocket'.
Våring med Bengt Kjellström som
Kinnarns Bordtennisklubbs lre- ersättare.

Falbygdens

Väveri AB
C SI,UTARP
rekomnrcnderar sina tillverknlngs,r a,v

MöBELTYGER
i

dralon, plyschr ylle, ta,yon och bomull etc'

O fvl. aINNABP

6&

ltinrrarp$ Bil
KTNNARP

-

&

Te[. 262.

Utför alla slag av BIL-

och

TRAKTORREPÄRATIONER.

Motor

rektören med flera ..: för ått efterhöra möjllgheterna att snarast
möjltgt få en bättre förbindelseled
till stånd. Vid uppvaktningen fick,
man det preliminära löftet att den

Tätortsutbyggnaden fortgår
frl ya'villor,

I

ny a stiftelsehus

f,r;],ä:1h,J.HT."S#
trala fördelning:en 8v väganslagen.

Tätorterna har kommit att ilt-

ta en framskjuten plats i

Stakningen

dis-

'rågor och diskussionen över hu'ud om kcimmunernas ,utveckingsmöjligheter. De kommuner
:om h4r en eller möjligen flera

tas.

Men ändå inte så >>bara>> för
!'rökindsborna, för vilka vägf.rägan är av stor och vital betydelse.
Vart vi åker på andra håil,

:ätorter inom sig, har visat sig
kunna hålla stånd mot en beiolkningsutveckling, Bom länge
visat en og'Jmnsam tendens, Tät-

orten har kunnat

av den nya väg-

sträckningen är annars klar, och
likaså är ett tidigare överklagande i Luttra i vägfrågan avgjort.
Det är alltså bara pengar som fat-

kussionerna under senare tid
cm landsbygdens lokaliserlngs-

så-är vägarna bättre.

>)suga, upp>>

den arbetskraft som >friställts>

i

jordbruket och därmed hålla

befolkningssiffrorna uppe. I
synnerhet har detta gällt tätorter som har industrier och företag att bygga på.

Mer oeh mer har man också ute
kommunern& insett viirdet och hyresfastigheter inom en inte allt'etydelsen av tätorterna och i för avlägsen framtid, ett i Slutarp
rånga fall inte tvekat att satsa ocfr ett i Kinnarp, båda med varretydande belopp på utbyggnaden dera sex lägenheter. Dessutom
lv . samhällena. Det gäller inte planeras av en prlvatman en hyninst ifråga om vatten- oclr av. resfastighet med fyra lägenheter
oppsanläggningar.
samt lokaler för affär och någon
Frökinds kommun och dess tät- annan serviceinrättning.
rrter * eller skall vi eäga tätort:
De två stiftelsehusen är långt
Klnnarp och Slutarp, de tu är framskridna ifråga om planerlngsnart vorda ett
utgör, inget un- en. Tomten och ritningar är kla- här ovan
dentag från vad
sagts. r&, och byggena har varit utlämKommunen har lagt ntd betydan- nade på entreprenadräkning. DärCe belopp på samhällenas utv.eck- emot är lånefrågan inte klar ännu,
ling och också kunnat glädja sig och trollgen kommer byggnadsarå,t en lovande utveckling. En ut-.I betena inte i gång förrän till våbyggnad har skett under senare; ren, tror kommunalkamrer Hil-'
år och även fortgått det allra se- di,ng Våring. Han intygar samtiragte året.
dig! att det bostadstillskott som

fiw försflc8crssiE
I,ngom *åtl Fu;l

saö,wghödd

l
l

I
I

i

|
|

|

]

Vi har aIt Ni kan önska .Ecier i iuoocrrd.g.
LÅGA OMKOSTNADER,
DÄRF'öR VÅRA VÄLKÄNT LÅGA PRISER.

Era gcHaPn[s

iVlöbel Ia gen

SLUTA-[iP

i

centrum av Kinnarp.
.
l'itlor
Nya
i de två fastigheterna innebär, är
Under året har inte mindre ii1 | mycket välkommet, Det behövs
åtta egnahem blivit inflyttnings- ] verkligen fler lägenheter - i
färdiga i Kinnarp och ytterligare Kinnarp tiil exempel finns inte en

Nya egnahem

ett är under uppförande, Några av >skrubb> att uppbringa...
de nya vlllorna ligger utmed väViigfrågan vital
gen mot Slutarp, vadan avståndet
mellan de två samhällena alltmer En annan fråga som är mycket
håller på att minska...
' viktig för både tätorterna och hela
kommunen är vägfrågan
väTvå stiftelsehus
lgarna i och genom kommunen.
planerade
I Oetta är helt enkelt en vltal fråga

två år sedan fick kommu- för kornmunen. Det gäller främst
nen sitt första större hyreshus ihuvudleden Falköping-Ulricefärdigt r fastigheten vid krys- lhamr.
och ] Ifråga om denna har kommuset i centrum i Kinnarp
-,
går det som Stiftelsen Frökinds
nens representanter nyligen gjort
Hyresbostäder tänkt sig och pla- len uppvaktning inför länsmyndignerat, så blir det ytterligare två iheterna
låndshövdingen, vägdi-

Tel. Klnnarp

Sd höir

EEwd,
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blir Din hil

om Du låter

OMLACIiERA
den hos

ÅKEMEI,{}MS
B

XIJACH[[IING

SLUTARP. TeI. Kimarp

?13

F.ör

-

Vl utför. f$r övrlgt allt vod tlll
bransehen,

hifior.

Allt för bllens våral.

'Ett apår genoln Frökind:

Ett

spår genorn. Fröhind :

godstrafik
Betydande
Kommunerna slår vakt
vid Kinnarps station

om viktig,förbindelse
Det går ett spår genom Frökind' en viktig förbindelseled " ' Det
år den gamfa fd. HNJ-bafian, förstetligad för ett a,ntal år sedan'
som bildar en vikttg åder genom hommunen, från Falköping och

vidaro söderöver mot Ulricehamn, I"immared och Landeryd. I en
ttil av täta Järnvägsnedläggelser år clet givetvis klart att kornmun61.n4, utmed tinjon söker sIå, vakt om järnvägen' Ärrnu vet man
något officiellt från myningonting om bananrs framtitla ödo
dlgheterna har lnte hörts. Men kommunerna har vela't vare uto
i god tiil i sln vaktslagntng krtng den för befolknlngen och into
minst för industrierna, betydelsefulla banan.

Kinnarp företer

J=-r

€-

för åren 1950, 1955, 1960
och 1961):
Antaldt försålda b,iljetter:
1169.
3633
1402
5243
- och -mottagna
- avsände
Äntalet
rorna

i

sto,rt sett

samrna bild som ör'riga statio'
ner. Dock noteras här en betYdande g"oclotrafik, som avsp'eg-

i
I
I

lar de livaktiga industrierna och

I

förctagen

exp. paket- och i.lgodsstyckegtrds:

i

I

I
I

visar
ger
Sif,frornå visar
g:er en del si'ffror.
si,ffror. Si'ffrornå
..
kommittdn med sitt I i regel en betydligt minskad per-

tlll

-

Anta.let a.vsåi,nda och mottagna

ha,rrds .

1 97-82-64-33.
Givetvls vill
Uppb+ra exkl. efterkrav kr.:
qiiretlloL
(ten
meoan
d1T,T9J
sonrranK,
>väqka denlsontrafik,.
Suus- I1 42.375
tntet sått >våcrKa
ar ete på intet
I
--P.99"".
,C-".9::
46.145
volym
bättre
håIlit
sin
traJiken
- 34.502
som ev. sover).
biörn
I
sz.zss.
I
"Dilremot vill kom!ilitten, i vil-loch
visar
med
fall
till
och
i nägra
I statio,nens persorralkostnader
ken följande stii.rl'er oeh

ökade siffror'

komrnru- I

I kr.:
ner -ä.r r€present€,radel Falköp'ing' I fOr att biirja med Slutarp, de'n
11.923
Ulriceha,mn, Frökind, RedvåB, i första stationen från l'al-köping i 18;20ä.

'

Äsunden, Iriinghem, Limrna.red, räknat (i sarEtliga.Jall eälle1s:!!!-

,,,i,,,,r,,.,,',.,',t',,,,,..,,,,|,",,.,i0ti11tt*.it*tiffilifll.iil'ffi

-

26.457

-

exp. Pa,ket- och ilstYckegods:

16.7?5 -.-

l

I

Poststatisttk
Vi kan sa"mtidigt ge några sta-

tistiska uppgifter betrtiffalde

Lill

cle

jåirnvägsstatio{r,erna knutna

poststatiqnerna..

Uppgifterna gäller för år 1961.
För SlutarT€ del uppgick franko-

t.eckenuppbörden tiU 5.853

inlämnade

kr.

De

reken var 136 st.,

3?90-5383-8059-7680.

Anta.l,et avsända och mottagrra
gxp. fråJdstYckegods:

3664-3181-2770*3164'

Äntalet avsii.nda och nlottagrå
exp. vagnsl'astgo'ds:

103-78*50*23.
27.978 * 47.994
71..584.

Uppbörd exkl. efterkrav kY.:
Personalkostneder kr.

5868
21.059.

-

11.202

-

?9.843

--

:

*

24.452

Poststatistik
Uppgifterns, gåtlef, för år

brev ooh asikar ? och vanliga
paket 444.

l'ör

oostförskott

paket 4.448.

as's.

1961.

Kin'narps del rnppgtc,lt frailkoUtlämnader rek 389 st., ass. teckenupp,biirden till 24.388 kr. De
brev oeh paket 19, vanliga paket inlämnåde rek€n v6Jr 916 st..
508, brevpostförskott 627, paket- ass, brev oclr askar 4 och vanltga
376.

Ifråga om utbetalningar

U t I ä m n ad e: rek 724 st., asc.
lii,llde följande : barnbidragsanvi,sr'ingar 196 st,, folkpensionsanvis- brev och paket 16, vånliga på,ket
ringar 571, postanvisningar 277, 1.165, brevpostförskolb 985, paketrtbetalning'skort 1.354 sa.mt åter- postförskott 555.

Ifråga. om ut b et alning'a!
Antalet utdelad,e tidningsex€rn. gällde följande: bartjbidragsa,nvisplat var {q!!Sen 3?.52q.
ningar 357 et., folkpenrsionsaJrvisringar 1.153, porstånl'lsntnrga,r 549,
realningskort 91.

Slutarps station
,

Tranemo. Burseryd och HYlte, ha

I ett mateiiat byggt på ett faktiskt'
I statistiskt under lag tiII hands att
I prescntera till förmån för linjens
o m så skulle beI iåiirestana

I

'

- man givetvis inte
hövas. Vilket
vi.ll tro.

I Rossbacken$

skola' I(inllarn

av TEXTILV'+\EOI|,
har r,i vårt hger öppot för !'öR'SÄLJNING

måltl., tisd', ons'iL kl' 9-1?, lör'dagar kl' 9*16'

fröretågårna Posttiva .. i
Passar ej tiden, ring gärna Kinnarp 50 etr1er 245'
En av komrnittdns första åtgärorfråge
ett
ut
sända
att
der var
mulär till de berörda kommunerGöR JULKLAPPSFENGARNÄ DRYGÄ"
na för besvardnde. I höst har en- ETT BESöK HOS OSS

kater eiorts

i de rePresentorade

kommulierna, varvid företagare
äårt-inoustti-än fått redovisa sin
itr'.tättttttg till jårnvägslilig"' 1l{
ä.ttt" ttä"""ökning, onn vilkeg FT

ÅB NOKDISKA INDUSTRILAGRET" il,t.,OL'

;

I

'

i

sarnhället.

ill kom'mittdns tillhomst var uppföIjande statistik kan redovisas
3122
2808.
3721 * 3522
Trafikvolymen
- och-mottagna' (det gåller sorn tidigar€ åren 1950,
Iifter i Pressen, där bananis fort- Personligen har hr Fast-gjort
avsända
Äntalet
iestånÅ'idrågariattes. Man missexp. fraktstyekegods:
1955, 1960 och 1961): '
iänkte att fnien var >>i farozo- em unclersökning av trafikvolymen
.3095
24e1.
6686
4018
Antalet förs'ålda biljetter :
vid stationerna utmed lirtJen, av
nen)),
- och -motta,gna
Antalet avsåirdå
1?42 .- 1565.
vilken undersökning vi här åter'' exp.
4240
5263
vagnsl,astgods:
Material

1

utbetalningslrort 3.336 samt åter.
betålning'skort 138.
Äntalet utdelade tidnlflgsexernp,lår var sl'utligen 56.719.

i

4.500 meter

lång iärnväg

på Karbofabrikens mosse
Men linbanans tid förbi
'Vem minns inte tlen gamla linbanan I Kinnarp, som gick över landsvägen iust där denna höll
på att lärnna samhället...? Den var lockande för fantasin, som tumlatle i väg metl korgarnå som
tom och gick på banan, och ett det >bara> vor torvströ som korgarna förtle med sig dämpade
knappastlankeflykten. Vart. korgarna giek behövdå rnan inte fundera över - de for in i den
ltora taOan vid järnvägsspåret och törndes i vagnarna, Men varifrån kom de...? Linbanan stack
ut i tlet okånda,'och det okände någonstans långt ut hatle det okän'Ias eggande lock6ls€''
Nu är linbanan borta sedan några år. Den var helt enkelt inte retionell längre i ett rationellt tide'
varv och torvströet, som alltjämt
produceras och får €n &lltmer
ökad efterfrågan, lastas i stället
på bilar och förs vidare ut -- bil'
transporter har visat sig vara det
enklare och billigare.

:i:t:l::i

1959 tiU gxempel var när& ett 50'
tal man sysselsatta rhed torvtäk'
ten, och de tillfälliga arbeterla
kom långt ifrån. Till den mänsk'
liga arbetsinsatsen kommer de
två bärgningsmamaskinella

skiner som -under en uPPrustning
under senare år satts in i Produktionen.

; Jårnviig
Gammal är däremot järnvägen

på mossep. Det hör till saken a,tt
torvmästar'n på 'Karbo också är
järnvägsehef * förfogar över inte
mde-r srår med
ry119"u än !.5QQ

iii

Långt ut mot mossen
Linbanans saga år alltså ell'
men Karbo torvströfabrik finns li'
ka fullt kvar, och kenske dröJer
ännu något av linbana,ns lockelse
kring den där den ligger långt ut

mot den stora torvmossen, där vägen till sist tar slut. Man tar av

vid Kinneveds kYrka och ser

be.

byggelsen glesla och skogen täta
under de tre kilometrarna ut mot

randen av Karbo mosse. Då är
man red&n i Brismene soöken och

fremför sig har man åtminstone

450 tunnland mossmark::;så mYc.

ket har i varje fall torvströfabrlken att hämta råvaran ur. Den

"a "ry

arealen hör fabriken till. Men kan'
ske är mossen ännu större?
Ja, tanken har gott om sPelrum
där virl randen av den Store mos'
sen, grå och tom och naken i förvinterns sparsamme [us, men får

snart fast förankring

i siffror

olof Andersson oclt
säckar. Från vänster torvarbetarna Ture Johansson'
sa,mt torvmästare Robert Hermansson'
----.--1:--stamba,nor ocrr titrattig, b*rro",

HH,r packas torvströ

i

och

data kring ett företag, som hår
mer än ett halvsekel bakom sig,
noga räknat 55 år.

,

na,

Linjebanchef är torvmästar'n
däremot inte längre. Den tre och
en halv kilometer långa' Iinbåna.n
fanns till 1957. Då hade sista korgen rullat ut. Villten korg i ord-

Några data:

Det var 190? som Karbo torv'
ströfabrik biirjade. 1946 brann

ningen det var, det vet förstås

gamla fabriken och då uPPfördes

dennuvarand'e.Ägareavföreta-ingen.Menmankanjugissa...
getärsedan1951Göteborgsfir.i|:lW'Attdetvarmångatonsomfrak.

manSkantze&Son':"d'1i{":.Wffiffiii"9'"".'?.l-]i"banandetärivarjc
å'rti1lbakaärRobertHermanasonryre$ffiii.ffi|fallsäkert.
torvmästere på t'o"t:?;*1:å

ffi''-l

mångårig erfarenhet b

"orrorkochtorv

frånmossariF'rämmestad'därILi''ba''*',varförresteninteba-

-*,J;;;;:
man
på KerbÖ: På den'*t.^^^,-.. I ra transportör av torv -"i.OOO
låkte också med..Det berättas att

medhiålpa.
Robert Hermansson
torvrnasL4r.t &ev'rL
torvarbetaie.' Torvmästare
re har han fyre
fyra torvarbetare.
han började 192s. som

tr.ör närvarande är årsproduk. bånaa rullas torwagnrlrnA Upp t fatriken och töms i den
tikt
Irtionen crrka 10.000 balar torvsuö, bikmeter stora ladan. f,rårdt€il 3fr torven till rivare,
. . . ..
i varje bal vägande 65 ä 70 kg' lVlen och blir torvströ av olill finhetsgrader,

Lu- lawe

;;;;;;.

frarn över ett sammalt
torpställe, där det bara. var ått
I kliva upp på ryggåsstugans tak,
I tu pr"t' i u" *u t o'ga'na och åka

g::^?l:i

Brornstringstid
a.;' tg:t_u"-r jTF::
;?:å'ffå"T l|}lt;å"tni":ffi | o1 arbeåkraft.
ry.q
eller Karbo'
Nu är det ont om I p" ngt" produktionssiffrorna lmed
ä,
eri
xvaniiät
exemper uppe i
- till Kinnarp
I "*
de"senas"^1l":
under
,'.ll'i'"Tåål I ':o:':t I "'$"1,-,1"*^T'Lfl::
23.000 barar.
ut
varit för, lastbil, och många lass rullår l,?
så skulle man också en annan orsak. Det harl?:i,.'*:1,")"o,,*::,"H.:ff',"t":.""i:i::
r"e' run'iåä"åln I gn Karbo,
numer& med bit"ut
och sälia oårigtväder,försurtochkattt,fö-rifrin la"brileT. Tv Karboströet är
mer
producera
en lastbil med sräp #;;;ä;lLtn"1
attäan
130.-140
0--140 balar
barar åt sången'
sa,,g'.nl'^u"^" I i"I,.Tt-',1':111i:P:J"",:l:
::tjT:5:t i""^l-"Tff""i:ul;:
".lllT.Iyl" 3
o.t r,r" sod upp'
ääJ;l;;;-;;;";r,
r" Tl-:lt:i

I

r- räcklisa kvantiteter
l;äil#;;;ändbart-intebadel
som-ströe
Det ä.-r annars någta veckor på | sugningsförnråga'
100.000 balar
I ra tör lantbrukarnas
utan
utanmos.l
den kala. mosi
i
ledugårdarna
j
försommaren som den
be_ I i .Jldl8l"d"rna
9tI:å"
Men inte heller 28.000 balar be9".f1" 1o"
1,"_* I
.kala

I
brukar uppleva sin.-blomst'l
tecknar något maximr;.;;iir'r-,tteasata,t*astarenoehträdgårds-isen
ochl
i
rabatter
att användas
ringstio, då den är befolkad och I
;ö.öö |
banans tid händs o",

på ett å,r.
bnrsr rämnade rabriken"ri

odrinrar'

"{13*

I

|

::ilfåj"Tä:å: ?l l";:::"rne

I

I

$lularns
Hande.ls-

trädgård
rekommenderar sitt
sorterade lager av
LöKBLOMMOn,

KRUKVÄXTEF.
VINTER,KRANSAIi
m. m.

Tel. Falköptng 240 ?0

W,wtrtr,cnsos

,$roieEeeri,f

whrik
SLUTARP
Tel. 177

hO

-

130

KINNARP

L

:\
-s
"e
v)

Tlllverlcring:
Speclalit6:

$y

r{
Fi
(--)

r{y

b.o

S'Äl(ERHET Kombinotionen skivblomsorlsjötv-

iusteronde lrumbtomsor, lrotnhiulsd.ift,

50

hk lvörmotor med exlro occeletqlionstesur3et
lör sökro omkörningor soml otroligt söker
vöghållning tqck vole vötskefiödrlngen.
E(ONOMI Fiödringen och det slutno kylsy3:
temel krövdr ingel underhåll. endosl lvö
oliebvien per 1000 mll, smötjning ov 4 Punk
helo bilen hqr drifis'
tei v'qr 5d0;e mil

Köksinredningar

reduceroqe lill
och undelhållskoslnodernq
ett minlmum.

Ny

t.'.i

sq

r{g

XOMFORr En stor bils ullvmme i en smidig
kompokl kqross, bekvömt ormbågsrum föt
fem personer, ny riklig körslöllning, bogoge'
gedi9el oo
plots under boksotet
bo
ett ge(ll9eI
boksötet plus elI
gogerum, dessulom engelskt luxuös inleriöt
EIEGANS En låg bred vogn m6o linieren
Forino-exteriör. Underhållstri oluminiumgrlll,
völvdo sidorutor, inle en onödig ktomlist

en voqn som {dtenor skönhet och modern
lunktio-nolism, en bil som överlevel dogens
modenycker,

Kinnarps
Textilindustri

Bn enig motorexpertis han sagt eitt - hilen siä'lo räger restenl

NU HOS

*
*

Bröil. larssllns Bilfirma

*

reko$menderar sina, förstklasstg:a
tillverkningar av

DAM- och HERRUNDERKLADER

* i cffa-nfufifuS,E ocrh NYr.ON

Tel. 60 KINNARP

-Tel. 85 Ktnnerp

.

Kinneveds LIV-kor tio

Fröklnd
' 6ltt-tt-

Qr

Valförslag

i

Valberedningen
vid sammanträde

jande förslag

Frökind
i Frökina
gjort upp

harl
föl-

till val vid kommunalfullmäktiges decembersamnranträde:

Taxeringsnämnd: Sigvard An-

clersson, Vårku.mla, Gert .lohansson, Sintar.p, 'Göran Andersson,

Kinnarp, Viking

Pettersson,

Luttra, Bengt Julison, Kinnarp.
Karl Lundgren, Börstig, paut
Gustafsson, Börstie oeh 'Ivan

Gustafsson, Brismene.
Särskild taxeringsnämnd: Carl
Johansson, Brismene, och Erik
Gustavsson, Slutarp.
Styrelseledamot i Luttrs, bygtlegårdsförening: Lennart. Ändersson. Luttra.

Ledamot i Vartofta hemvärnsområdes förtroendenämnd: Gus-

tav

Gustavsson, Slutarp.
i Falbygdens

, St5n'eiseledamot

och

hembygds-

fornminnesför-

eningl Georg A. öhmell, Kinn-

aip.

Styrelseledamot i Slutarps IE:s
idrottsplatsstyrelse: Gustav Gustavssson, Slutarp.
Ornbud vid landskommunernås

förbunds låinsavd.: dunnar Johansson, Börstig, och Hilding
Våring, Kinnarp .
Ordf., resp. v. ordf.'

Den jubilerande UV-kåren samlad tillsåmrna$s med sina

I tio år har nu Kinnoveds kår
av Ungä Vtljor bedrivlt sitt ar-

i arbetslöshetsnämnden: Elof Rehn, Slut-

ledare. Yht,+2.

arp, och Göran Sandin, Kinnarp

för

Revisorer

ltänt scoutmönster. för bibelmärket, missionsmärket
1 Delvis fölJskårmedlemmarna
en och samfundsmärket.
bär
Sålunda
|

kommunens rä-

kenskaper: Erik

Gustavsson,

Slutårp, Håkan Andersson, Börslig, och Allan Johansson, Bör-

Ledarna i Kinneveds UV-kår
bete bla,ntl det uppvlixantle sllik- lspeciell dräkt. För lnvigning till
tet i Klnnarp med omneid. Unga ;UV och för ått vara berättigad kan glädja sig åt ett livligt in'
Vi$or är en form för kristet j att bär'a den rijda snodden erford- tresse för kårens s&mmankomsvartlagsarboto blantt pojkar och j ras godkännande t föliånde fyra ter. Närvarostatistiken speciellt
de två senaste åren är så nära
ftickor I åltlern 9-13 år lnom punkter:
1. Kunria UV-lagen, 2. Kunna hundra procent som man gärna
dvenska Alllansmissionen.
programmet för denne avdel- | utföra UV-hälsning och avge lö- lkan komma i en grupp ltyggd på

stig.

Revisorer för stiftelsen Frökinds Hyresbostäder: Är'ne Persso4, , Slutarp,
Slutarp,

Erik

Gustavsson,

Revisor i arbetslöshetsnämnden: Erik GustaVsson, Slutarp.

ning är särskllt anpassat för

Revisor i Börstigs bygdegårdsförening: Håkan Andersson, Bör-

de I sen. 3. Äga kännedom om IJV:s I frivtllighet.
åldrar det här gäller. Ledarna I tOfte octr förklara sig viUig &tt åv- | Klnneveds UV-kår har slna fr
strävar efter att göra arbetet så | ge det, 4. Visat prov på vtllighet I gelbundna sammankomster tisd
intressant och omväxlande som I att uttöra ledares order och före- | gar kl 18 i Kinnarps missionshl
är lä-.lskrifter.
uuL o'
som det
möjligt, samtidlgt senr
lI kväll !r",.-lå:"t iiljYgtt til' r:
'''"i""iliå'inu,uornsen
ä:#f";#ffi,tä
erhåres så den l;,;*; 5;1t3ning titt"rörmån
lröda snodäen ilmte ett exemplar I sin verksamhet'
T;;rl".,.nt"t ,tt ra"ä. i iunga Vitjors förså,rJnins 6lg_tot.
i;N;;
i i Klnnarp gav gott resriifat
I no*"" bröstflcka,
f tisdags kväll lrade UV-kåren
I ino* UnEa Vll1or finns ocksåi..Kinnarp
försäljninltill förmån
bedri_
kan
vtitet
I ett orovarbäte.
-;";
verksamhet' En andaktsintensivt
*ioo..
;u."
;
l?,1 "t"
I
alt erter d: l"k;i;ö:{;lji:j:: ;::åi }#"r"j":ä,iJo"#"',:,1
l
i garna. Först kommer tre suårn- ledde kvällens samling.

Revisor t

gårdsförening:
son, Börstig.

vid

Ombud

Erismene

Håkan

bygde-

Änders-

sammanträde med

tin gshusbyggnadsskyldige

:

nar Eriksson, Slutarp.

Gun-

Suppl. i barnavårdsnämnden:

Inga Holm, Börstig.

Suppl. i

hälsovårdsnämnden:

Lars Westermark, Börslig.
Suppl.

i

lokaliseringsnbmnden:

Inge Eckerlid, Börstig.

Revisorer för anslag till Kinn'
arps idrottsförening: Gunnat Göranssor\ Kinnarp, Bengt Kjellså som vanligt * bakat alla kå- strönr, Kinnarp.
fnterimisti3k ordf. i nya fitllkorna och skänkt .allt övrigt som
€rfordras för en servering. Såväl rnäktige: Gunnar Johansson,
IjV-medlemmarnas arbeten som Börstig.

__._-1n1"1?1{t:'kapll' j'99T,,f;
"#,,."#H.}å".äTh:.I.tåå:

+++++++++ ++++++++
Klnltarp$ Laslhilsåkeri
JOI{N

E'RANSSQN

tel. Iffnnarp 118

fioilstronsporter

+++++++++ ++++++++

alla till försäljningen skänkta
saker och paket fick en strålande

åtgång. Och resultatet steg
" till,

något över 900

kr.

Samvaron avstutades

i

åv kören, som ock fiilsåm_
och 8:emensam samling"t:d,:llglsång
maäs med försämlingen sjöng det
>Gud, som haver barnen ,i__!ö""njniofaldiga Kyrie i iars -Ediunds
|äru;_*.
kväll inbjuder
UI-l sättning:. Gradualpsalmen >GIäct
,kåren
-På sönda.g
allmänheten till litlsljus- ochr
och'dig,
,1in rlrr"i<risti
du-Kristi hrrrrt>>
brud> siänqs
sjöngs nttpratterIuciahögtid .
kör och församlinE.
fi;;"h'f-å;"r;"rii&.
r natim mellan
t;1'i-;il;
Adventssöndagen i Kinneveds
Runbäcks kantat >>Jerusalem,
församling
gläd dip ledde över. tiu predikfirades av en fulltalig menighet, stolspsalmen >>O Kriste oss tlenåsom mötte upp för att hylla da>. Predikan hölls av kyrkoherde
Kristus, Konunge.n. F ulltonigt ljiid Ändersson över tredje årgångens
psalmsången. Kyrkokören sjöng högmåssotdxt om >>Kyrkans helipå ett förtjänstfullt sätt och ned ga år>. Kollekt upptogs till Ersta
inlevelse i.ett rikt liturgiskt pro- cliakonissanstalt. Som .postludium
gram, Efter ingångspsalnien ut- utfördes av kören till orgelbeledfördes Runbäcks Introitus i v?ixel: sagning Otto Olssons >Ädvent>.

|
|
|
i

|

I

Fröktnd

Ny. kassaskåpskupp i Kinnarp
Borret effektivare än gaslågan

Skolmatsedeln
för I'rökind 10-15
Iingon.

o

Asarpskupp under Polisi akt

Tisdag: kålpudding, poiatis.

Onsdag: kött- o, grönsakssoppa,

En kassaskåpskupp ha.r åter förövats mot Bröderna Larssons Bilfirmå i Kinnarp. För enala,st
en vecka, sedaa hade finnån som bekant påhälsning av tjuvar som försölrte svetsa sönder skåpet Do misslycka.des på grunil av sin okunnighet i skärbriinnandots konst. Det nya inbrottet skedåe natten till onsda,gon. O"r,* gång anvåilrdes borr i ståillet för svetsaggregat. Onedagsnattens
tjuvar lyckades få upp skåpet. Efter kuppen sta,l de en bil, tillhörig bitfirman, och ga,v sig iväg
mot Äsarp ttär ytterligare ett inbrott förövades untler natten; 6hz-92gick
Storlaxm
, av och fastnade i låset' De
Tjuvarna besökte KinnarP unkoIrr
de
där
lunchmmmet
in
i
på
fick
natten
siig
bilhalv
tre
tog
in
i
Klockan
De
ldå
der förn'atten.
-K
firman samfiI€1, väg som förra vec- polism,an Sjöberg i nnarp larrn l över tju$o kronor. Polisen anser
det sannolikt att samma tjuvar
person
bilen
som upptäclit
ett kiil- irån en
kans kuppm?in a,nvåinde
- gick de i diket. ^Polismannen- kände igen II har varit frauime vid både intrarfönster. Från käIlaren
upp i affär€,n och satte igång med bilen och åkte direkt till bilfirmän' I brotten' Om samma figurer står
att äppna kassaskåPet för öPPen Kuppen upptäcktes alltså På ett. lrakom den misslyckade kassåriaa mitt för skYltfönstret. Med mycket tidigt stadium. Eftersom skåpsskärningen i förra veckan I
hjäIp av en borr lYckades de tå män antog ätt ti,tt *ttt" haft yt- | är än så länge omöjligt att säga.
upp skåpet, men från tjuvarnas terligare en bil skickade han larm I Polisen anser det dock troligt.
Polisen är angelägen onr att
svnzunk[ blev kuPPen ändå miss- till samtliga polisdistrikt i näflyokad
skrämd av f,örra vec- heten oeh trafikspärrar upprätta- komma in kontakt rned personer
hade firinans des bl. a. i Borås, Ulricehamn, Fal- som färdats mellan Åsar'p o.:h
kans kruPPförsijk
personal fl]ttat alla Pengar till köping och Vilske. KuPPmåinnen Kinnarp före halv tre på Iraf-ten
den
äti säkrare stälte ?in kassaskåPet; undgick dock att fastna i fällorna. och eventuellt observerat
.skulle
dikeskörda bilen. Polisen
i detta fanns inte ett rött öre.
Inbrott i Äsaxp
då kuura få hjä1p med att närFörmodligen var de i lugn och mare bestämma ticlpunkten för
Körtle i tlike
i
Tjuvarna gav sig iväg och Pas- ro sysselsatta med ett inbrott i kassaskåpsklrppcn.
sade i förbi{arten På att stjäIa en Åsarp. Hos bilfirman Lundgren
uPPtäcktes
av firmans bilar, som stod Parks' och Salomonsson
att firrad utanför affären, I de-nnra bil nämligen på åorgonen
gäster. Dessa
åkle de mot ÄsarP. x'öraren var man haft natttiga.
ovan vid bitren och misslyckades hade kommit in genom att kros'
rned att hålla den På vägen- Mitt I sa rutan tiil bensinstationens
ta
ernella,n Kinnarp ooh Åsarp'körde I dörr. oe Lt'ade se'danr försökt
han i driket och mot ett träct' Bi- I sis in i ett arkivrum, troligen
lm-ed tatst nyckel. NYckeln bröts
len överg&vs.
TaJ av pastor Anders Svenning'
sen, Tibro. Luciatåg m. m. Kaf'
feservering. Lotterier.
Sii'mnads- och hobbYarbeten
jes. Pahetaultion.
försäl
C[|F'au0,
l(innsueds
Gåvor motta.gås taoksamt.
håller möte i NT0-lokalm'
Alla hjärtligt välkomla !
LJUS- och LUCIÄ'HöGTID
dec'
12
den
19'
onsdagen
kl.
söndag
KinnarP,
i missionshuset
Kinneveds-Vårkumls
Meilverkan av UV-arna, Ingösten och hans musikantor
kyrkliga ungdomskrets
Britt Ekblom och Algot Karlsson. Servering. Offer för FlYkl

I
I

j

|

I

Försälining

Kfrurnarp

dec.

Måndag: korvkaka, blodpudding,

ostsmörgås, äpple.
Torsdag: Xotit tisk, potatis,
råkost,

Fredag: korvsås, potatis, rödbetor.

Lördag: nyponsoppa, skorpor,
korvsmörgås.

trtz-oz'
Försäljning
förmån för bl. a. för,samlineshem anordnas på tisda3 av Kintill

neveds-Vårkumla kyrkliga ungdomskrets

i

Centralskolan, Kinn-

arp, med början kl. 19.30, Pastor
Alders Svenningsen, Tibro, talar.
Det blir luciatåg och iuciakaffe,
försäljning av sömnads- och hobbyarbeten m. m. samt paketauktion. Går'or mottagas tacks4mt.
Luciahögtitl

i

Kinnarps

missionshus

På söndag hålles sönCagsskola
19. blir det en
Ijus- och luciahögtid'med serve-

i vanlig tid. Kl.

ring. I programmet medverkar
UV-arna, fröken Ing-Britt Ekblom och Algot Karlsson.

trfinneved-Vårkumla kyrkl. ungdomskrets
'anor'dnar på tisdag en försäljning
av sömnads- och hobbyarbeten i
Centralskolan. Pastor Andeis
Svenningsen, Tibro, håller anfö-

rande och i övrigt blir det bl.
luciatablå och paketauktion.

L

Fnölcind

*.

SLUTARPS
I}fiSSIONSIIUS

ma Plats och das

kl. 19'00 iluniorernas
offentliga Luciafest. Meclv. av
ItinnarR
Hosshackett$
Odensbergs och SlutarPs föreningars juniorer, tredarna, och har vi vårt lager öppet för FöRSÄLJNII'IG av TEXTILVABOB
Y. Johansson. Sång, rnusik' dia-.
månd., tisd., onsd. kl. 9-17, lördagar kI. 9-16.
loger, Luciatablå, servering.
'
Passar ej ticlen, ring gärna Kinnarp 50 eller 245.
Kollekt.
Måndag

I

Vä,lkornna!.

Slutarps Juniorf örening"

shnla,

ETT BESöK }IOS OSS GöR JULKLAPPSPENGARNA DRYGA.
ÄB NORDISKA INDUSTBILAGRET.
:-J."._=-d

t |

'.

1:

Julgranar saqes

VäIkomna

till lVIO:s

traditlonella

LUCIAFEST

fredagen den 14 dec. i SlutarP
Göteve, Jonssons affär
i lofi<al WI\ITERNY,IltNNARp, lördagen den 15 december kl. 20.
10.30-11.30; Anderssons affär
För'edrag
av ungdornssekr. Anders Lrindgren, tr'arlköping. Iarcia12-13; Odensberg 14-15.
tablå, sång, rnusik oeh sketcher. Ka,ff,eservering och lqtterier"
Inräde : 2:50 kr., bartr. l:00 kr.

9-10;

v

b

tinghjälPen.

AlIa hiärtligt, välkornnal

a.

ot ttålur.

Frökind
IVt'62'
Slutarps kyrkliga syförening
har vid senaste sammanträde beslutat följande f,ördelning av auktionsmedel: missionen 500 kr., sjömansvården 100, Svenska kyrko-

NTO i Kinnarp anorilnar lussefest
Kinnarps NTO anordnar På !örFrökind
dag i lokalen VinternY i KinnarP
en luciafest. Ungdomssekr. Änders Lindgren, FalköPing, ltåller
föredrag och programmef upptar Slutarps missionshus
f måndags kväll hade SlutarP"s
bl. a. luciatablå, sång, musik ocll

jrtniorförening tillsammans

sketcher.

Odcnsbergs jtaniorföt'eniu.q

i

Bil kultad e'1ft.

i glashalka

Stora vågen genom SlutarP

va.r glasha,l på tisdå,gs€ft€nnial-

med

dagen. Denna,

Sltlt'

omständighet

gjtx'de att en nästan nY Persorr-

arps missionshus a.nordnal €n 'bil som kom fråri Ulriceha,mnshjälpen 100, Lutherhjälpen 100, Missionsauktion i Kinnevetl
Svenska missionssällskapet 100,
Missionsauktion var i torsdags trevlig och av den talrika Publihållet på väg rnot FalköPing haStockholms stadsmission 100, Gö- anordnad av KinnarPs kYrkliga ken mycket uppskattad Lttcia,tle svårt att hålla sig på lägen.
teborgs kyrkliga stadsmission 300, syförening i Kinneveds centralsko- högtid. Erter gcmensaffI sän3
Bilen rål<ade i sladdning mitt
stiftsgården F lämslätt 100, Hjo la. Efter inledande föredrag av stämde jrrniot erna in med sångll inne i Strutarp och kånade ned i
folkhögskola 100, stiftelsen Kinne- kyrkoherde Andersson och kaffe- en >Ca,
sion din l(onrtng att nrö- ll dil<et där den slog runt och blev
veds församlingshem 500, Inom- servering lämnades en redog'örelse
jttniorcr )äs- li liggande på taket. Ingen männieuropeisk mission 100 kr. Tidiga- för senaste fördelning av influtna ta.', valelter någla,
te under året har bl. a. översänts medel. Missionen hade fått 800 kr., te välkomstversar, so.n jttnior- jl ska skada.des nren bilen blev illa
500 kr. till katastrofhjälpen i Iran sjömansvården 100, Svenska kyr- föreningens ordförande I'oliro ll tilltygad. Den togs tili verkstad
Peftprcson undelströk
rrndelstriik ;: si';t
.sitt in- ll mecl båirgningstril.
samt 50 kr. till renoveringen av kohjälpen 300, Lutherhjälpen 200, Pettersson
Svenska sjömanskyrkan i London. I. M; 100, Israelsmissionen 100, ledningsanföra:rde. Britt-tr(ariell
Göteborgs kyrkliga stadsmission Karlsson sjöng och speiade dragFörsäljning
200, Stockholms stadsmission 200, :rpel och broderu Raytnon speiaI kväll, tisdag, äger sorn bekant stifts$ården
I'lämstätt 100, Hjo
på fiol sången >Det är solungdomskretsens försäljning rum folkhögskola 100 och Kinneveds de
Med duettsång
i Centralskolan, Kinnarp. Pastor församlingshemsstiftelse kr. 1.000. sken i .mln själ>>.
Anders Svenningsen, Tibro, talar. Tidigare under år 1962 har över- meclverkade ätren Briti-Ma,r'ie
Efter luciatåg m. m. följer för- sänts tiII Etiopiens spetälska barn Andersson och lngela Pettelsson,
Söndag kl. 19 i Missionshuset'
säljning och paketauktion. Gåvor kr. 200, tiil Inomeuropeisk mis- varefter fiiljde en dialog fram- Rektor Robert Fur, JönköPing'
mottages.
sion kr. 200, till hjälpen för kata- förd av fyra Pojkar: och en flic- talar och visar bilder'
strofens offer i Iran kr. 500 och Ita, och vtterligare en rlttettsäng
I(yrkof ullmii.kti gevalet
Ämne: RYsslantl och doss
som extra gåva i' samband med följde nu av Gun Per'sson oclr
i Kinneved
renoveringen av svenska sjömans- Britt-Marie Karl*sson. f program- martyrkYrka. Ingen bör försumResultatet av den definitiva kyrkan i London kr. 50.
met förel<om viclare irppläsning må d;tt; tillfälle. välkomna!
Vid gårdens försäljning tjänstsammanräkningen av de vid kyrRos-Malie Ingvarsson' Höjdlav
kofullmåktigevalet i Kinneveds gjorde som utropare först kyrko- ll-"-r'+^(llln Persvqt då
åA lucian
lrr.iån Gun
Pel'spunkten var
herden
och
därefter
hr
Håkan
SiIförsamling avgivna rösterna fövander, vilken på ett dråpligt sätt son ined sina tärnor tågride in i i
reiigger nu. Vid valet hade av- skötte det hela, Tillsammans gav lokalen och utförcle sin rnYcket
givits 81 röster, vilka samtliga auktionen ett mycket gott resul- lärorika tablå. Efter en Paus fijr
tillföll partibeteckningen >Kyr- tit, summa kr. 3.157:50. Allt t. ex. kaffeservering avslutåtlcs
festen
KYR,KOFULLMÄKTIGE
kans vänner>. Ledamöterna val- till lotterierna var skänkt. Avbrän- med ytterligare sång a"/ iuniorerningarna blir därför små. Dagens na och svslutningsanf öran'-le av sa;nroanträda
des in i bokstavsordninE.
i Centralskolan,
Valda blev: iantbr, Carl-Arne högsta inrop slutade på 105 kr. Yngve Johansson.
torsil.
20
dec.
kl. 19.00.
den
Kyrkoherde
Andersson
avslutade
Adamssor\ ödegården, Slutarp,
med att tacka alla medverkande,
lantbr. Göran Andersson, J.Iag- särskilt
Ärenden:
församlingens
Se
medlem- Försåljning i liinnarP
larT, Kinnarp, lantbr. Herbert. mar, varssyföreningens
trägna arbete möjligUnder god titlslutnin.g från anslagstavla!
Andersson, AIarp, Kinnarp, fas- gjort det goda resultatet.
allmänhetens sida ordnade KinKyrkostrå.nomans ordf.'
tighetsägare Linnar Andersson,
ungdomskrets i
neved-Vårkumla
Elmsäter, Kinnarp, lantbr. Sven
tisdags hväll försäljning i CenAndersson, Lofsgården, Kinnarp,
tralskolan. Den inleddes av lrYrKinnlantbr. Lars Ax, Halsäng,
som efter. a,tL ha hälkoherden
arp, fru Valborg Clauson, Haga,
välkoinna' höll ett inlesat
alla
OAI}. KI'EI{OSTÄ&XIIIA
Slutarp, måleriarb. Sigvard GusKinnarps Samhällsförenings clande anförande om LuciafiranCentralskolan, torsdagen den
i
tavsson, Hassledal, Kinnarp, iantSKINKLOTTNRI
detta i stället 20 dec. kl. 18.00.
dets innebörd
br. Torsten Gustavsson, Prästl

KinnnrP

Kinrceud,

Dnagmimg

Ki,rc,raewed,

I

I
!

, bolet, Kinnarp,

fru Britta

gui iott serie A
nr 90
gul lott serie G
nr I
ljusgrön lott serie.A nr 91

Jo-

iansson, Grantorpet, Kinnarp,
Iantbr. Sigurd Johansson,

Sme-

deg., Kinnarp, skolvaktnrästare ljusgr.ön lott serie L nr 4
Walfrid Johansson, Berghamra,
Kinnarp, snickeriarb. Lennart I ljusgrön Iott serie E nr 5
nr 31
Karlön, Älfhem, Slutarp, fru I grå iott serie A
nr 89
Tyra Leifler, Grenslund, Slutarp, i grå lott serie M
nr 73
köipman Olof Nilsson, Ströms- I rosa iott serie D
nr 96
hrllm, Slutarp, köpman Göran I beige lott serie L
'Sandin, Kinnarp, lantbr. Gunnar I
Lotteriets kontrollant:
Svensson, Ledsg., I(inneved,
vårdbitr'äde Tyra Thor, Nydala, J Poli**ur Allan Sjöberg.
Kinnarp, lantbr. Helmer Trygg, rVinsterna får avhämtas i WilLilleg., Kinneved, och kommunal- sotssons åffär.
kassör Hilding Våring, Hassla,
Kinnarp.

Svenningsen,
för pastor Anders
1-) Lagstadgade ärenden.
Tiblo, som i sista sturrd blivit
förhindrad att komma. Efter in2) Konfirmandbiblar.
ledningsorden följde luciatåg
0rdf.
med Ann-Charlotte Gustafsson'
:
som
Ltt-I
Glaskulla, Vårkumia,
De |
tärnor. Du
cia,
cia. åtlöIjd
åtföIjd av sex tärnor'
.
julsånger
lämP- -1

I

I
I

I

och läste
rgu:"" l"*"::l .f i"iT' li l{inner) ed'
Efter kaffeservering vidtog

qjöng

försäljningen av välgjorda sömnads- och hoblrYartreten samt av
i

I

i Centralskolan, torsdagen den
skänkta gåvor. Inte minst de 20 dec. kl. 20.00.
många paketen fick en strykanLagstadgade ärenden.
åtgång. Bruttoresultatet av kr'älKyrkoher1.623:20.
len blev kr.
Se pastoratets anslagstavlal
den tackade alla som rnedverkat'
Grill.
särskilt frrök€n'Ka.rin Andersson'
Sveilffirp, I(inneved, som värit

Utlii'uningarna i Frökiutl
kyrkokör
Äv en statistik över antalet arbet3ledare i kretsen. .Av förra'
ledning
Kjellgtröms
under hantor
medverkade i söndags i Vårkumö utlänningar (utIändska medbor- årets behåitning hade 800 kr. avk]'rka. Förutom liturgisk växel- gare och statslösa) I landets satts till församlingshetnsfonden
sång sjöng kören efter tron hym- lzrndskommuner, som samman- och 200 kr. övelsänts till Hjo
nen >O Jesu, gör o$s väl beled- .t5111s av statiStiska centralby- folkhögskola.
da> av Runbäck och.förg läsning- I rå,n men ännu inte urgetts av
att i F rökind
1*msår
ä"':;,få?uto*åä*"roi.Tliiträ"?. i !'v"r'"t'.
den senaste
för
tiden
vid
fanns
Predikan hölls av r.V"x"itåtåä'ä"- |
och I
tilercedns 180 0
manliga
13
fotttatt'ittg"n
dersson. som avslutni";';å
;,;ä- |
-d""fia"r.s
tilleiler
utlänningar,
tjänsten utfördes .q..
I xvinniiga
Iiantat >Jerusalem, giäd dig>, som sarnma.ns 21. Av dessa var inge:t 59, garanteråd mätarställning
8.00O mil, till salu.
mynnade ut i gemensam försåm- ll r" en ålcler av 50 år eller mera'
lingssång av sv. psJ0: 3, 4.
rtlri+a.tenx)
Tel. 262 Kinnarp.
'1

Xinneveils

11

il

OP)D. PASTORATSSTÄMMA

i
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Slutarps lF:s
lotter ier

rur v It
i,qJr-t Y \r_[r at
inrnnNyrr:rc.r
I
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tLi

rrTr
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ilI
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IJULKLAPPAIi,
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I
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I

Vinsterna utföllo enl. fö,ljande: i
*
.. , ., r.tol att
''""*
årr väria
lrÄ.tir på
nÄ och
nnh priserna
nr
ll Högintn"ssant rysslandsskildring
äi'
;;/o--6:"'
SKINKLOTTERI
ffi:J#:;;":åt
|;]
serie E nr 73 och nr 42
ll Rektor Robelt tr'uhr fr'ån JönDAMNÄTTLINNE i smidig ftånell 13:?5. GÄRDINLUI"IER från ll köping svarade för en riaklig och
serie D nr 95 och nr 21
12:90. GOSSFIIIGERHANDSKAR 6:90. Dito, herr från 8:35. HERR- li tiiagqlanOe skildring a1' förhålserie M nr 20 och nr 70
STRIIMPA med yllefrott6sula 5:90. GOSSLÅNGBYXOR, kraftig ylle- ji landena i Ryssland. Ta"l.rika jämSPECERIKORGAR
förelser
mellan Sverlges och
kvalitet, ]:0.är 24:75.
ll
serie F nr 73 och nr 17
llRvsslands ungdom a.iordes under
Dessutom: Färdiga lakan och örngott, täcken, filtar, plädar, förklä- iituatt"rr* topploe t"isrn" marlyserie L nr 64 och nr 23
den, dukar, näsdukar, strumpor; skjortor, underkläder m. m" '
ilrernas hjältemod och svåra liLonnart Thorsson
lLdanden blingades i åtanke. Stäli.
Kontrollant.
KINNABPS MAMFAIiTUII,. Tel. 134
för de kristna i det.stora

goda.

I

1

,I

Frökind
Frökind
_)

I

\\

i Kinnarps
missionshus &tZ.bZ.

Ljushögtitlen

Kinnarps UV-kår hade inbju- I
dit till ijus- och luciahögtid i

Kinnarps missionshus förra söndagskväIlen o; många hade trrör.
sa.mmat inbjudan.

HQgtiden inleddes med sång,

bibelläsning och bön. Några >vilsekomna>>

pojkar hade hand om

förspelet tilI ljuståget. Lncian,
Eiisabeth Johansson, hade sju

- tärnor och utförde tillsammans
mecl dessa ett värdigt och innehållsrikt program.

Kvällens predikan

handlade

om syndens mörker i ett männi.
skohjärta och om vad som händer, då ljuset .från Guds ord och
Guds Ande failer ner i det förmörkade hjärtat.
Både förb och under scrveling-

fT

Frökind
lrht4t.

llntngen

läge bel.ordes
dagens läge
berördes
ii dAgens
tJaren. Efter mötet
mötet
Iockså av talaren.
lockså

ilir landet
lqnda+

.

åtgärd
len åtgärd
llngen
.
I r .

å'j"lTHr:1älill
|flffi":"'j3å"
lflåä":"'jlå" ä';lTHr:1älill
lpet arbetar med att förmedla.
ii'te"u tos tiltfället i aki att be-

f anle0nlng

I

ilkosta
lr__--"* en så sälls1'nt och värdefull

a
anmaalan
dv
..1

luciafest ,- , .,.-,
I
---.
i lördags kväll i ,lokal
' - Vinterny,
NTO:s

ll-;";{#;'"

llgåva för de klistna

i

'

Rysslanri.
söndags-

d"ilj,lt I r" anmälan av g9g:Lcp," [l-**" t'l sin stora julhöstid i
'"$.1"T;Jål'.:"ffi:tl:*iåäl?3-l l:---1".. T;^"::l
missionshus.
-::,.'uil::, ll*',',,u"n,
'on, hölsade välkommen och där-l agare' ^Y'n':l.ltpt-cut:'.$ruT'*-*
l;
o.tdfqtTg.:i i h-älsoKinnarp, samlade. som vi

fter hölls föredrag av

.ekreterare Anc1ers"Lind.s."l.r. f^t_ I|
köping. Denne bcrörde iireaningsvis luciaLegenden. IIan talade i öv- ||
ri.gt något om de ungdomsn{o.ute.1;
han kommit i trerörins
tj:tj |I
:*
unsciom
och
alkohol^menl
'r.r'lrete,
dessutom också de ungas behov.ar l
ungiroms-

T:t
":p'.
vårdsnämnden
i Frökinds kom- ll z r o
mun köpman .cö1.1"
lff nlf Afp
-sandin,
Kinnarp, har icke föranlett
nå- li
l
son lanctstogdens åtgii.rd. an- ll SOndagsskolan inbjuder till julmälan sällde brottsligt förfa- li t"st annanrlag jul kl. 1b. prol

rande

i

vissa ansivna" avseen-

avbarn
ll;ääffi;.d;årä"
*--"
ll| | och- -..lärare.
tro och samtal om kristliga | d"rr.
frågor.
I I ärendet har - fi:amhåiier
.-;.-';*. ' ll
Sven Andersson överlämnade så" l,^-"^;^-.---llandsfogden viss 'utredning ll Alla varmt välkomna!
NTO:s diplom för 25-årigt mecl-lskett genom kriminatstatspoli-ll
lemsskap tiII tre av föreningens I sens försorg. Vad däruncler framen bjöd Ing-Britt Ekblom och mecllemmar, trämlicu",_-,S:g_u,ar_dlkommit gJ" i.ku anlecning till
hennes medhjälpare på vacker Gustafsson, Kinnarp, Karl-,Gustav lantaganaät
--;-:.":-: att sandin förfarit
Gustafsson, Vårkrrmla.
Vårkrrmla, och Bror
Brorl^_;;;";;-;
I Gustafsson.
sång och musik.
x-^-,,^^^,,r^ Ären_
-"il |.I brottslisr i iåd^+
något avseende.
I ili;;;;";;.' ri"i=ä."]-än-;;;
Insamlingen till flyktingarna i
det
föranleder
därför'
icire till nåkända >diplomaterna> avtackades i
Älgeriet gav 180 kr.
På annandag Jul inbjrider
dagsskolan
julfesten.

sön-

till den traditionella

Rektor F\rr skiltlrar Rysslantl

'

och aless rnartyrkyrkil vid
besök i Kinna'rp

börjar med söndagsskola i vanlig tid i Kinnarps
missionshus. Kl. 19 hålies möte
under medverkan av rektor Robert Fur från Jönköping. Rektor
Söndagen

och

vidare åtgärd.
med långa applåder.
| Son
Det var så dags för årets Kinnarpslucia, Margareta Vilgotsson, Bil brann i Sluta.rp
att tåga in med tärnor och stjärnEn mindre b,ilbrand inträffade
gossar. Linst och rent klingade de
gåmla välkända julsångerna och på s,öndagsmorgonen i Slutarp. En
med värme och allvar lästes de bilist på genornresa stannade men
vackra stroferna till Lucia. Inte lät motorn gå på tomgång. Plötsminst de båda småtärnorna och ligt stannåde motorn och det börstjärngossarna bidrog till den för- jade ryka under motorhuven.
tätade stämning ev andakt, som Bra.nden sorn var lokaliserad till
rådde

i salen.

Under det efterföljande

>>lusse-

kaffet>> med hembakat

bröd, bjöds
I'ur, som studerat Ryssland och på välklingancle musik av
Elof Jorest i det stora landet, kommer hanson, Bror Johansson, Håkan
att särskilt skildra Rysslands Silvander och Lars F alegård. De
martyrkyrka. Skildringen sker medverkade även med ett par musikstycken i det efterföljande camed hjälp av ijusbilder.
baretprogrammet. Detta bjöd i övrigt på sång av Margaret och

Gunbrott Johansson, som sjöng

Kinnarps IF
håIler möte å Nya Pensionatet

lite mer

>>svängiga>>

sånger. Sven

Andersson deklamerade dikter av
Pälle Näver på välkänt vis. Dessritorn sO"1.Ue Sten Ahlrik, Arne

Karlsson, Bo Dahlstrand, Leif
Gustavsson och Sven Andersson
kl. 19.30.
ett par oerhört beiublade sketcher.
Ärende: val av. UK för år Till sist överlämnade Sten Ahl1963, tränarfrågan m.m. Fot- kvist blommor tiil regissören av
bollsspelare, intresserade, mtt luciatablån, Inger Lillieroth.
På söndagen gjorde
tisdagen den 18/12

upp mangrant,

Styrolsen.

I

förgasaren kunde släckas innan
några större skador uppstått.

Sömmers!<or
erhåller anställndng, även nyb<irjare.

AB KINNAAPS

TEXTII,INDUSTBI

Te]. 85 eller 94.

Slutarps missionshus

Siindagen den 23 dec, kl. 14.30 SöNDACSSKOLANS JULIEST. Barnen, lärarna oclr Y. Johansson medv. Serverini, ANNANDAG JUL
Lucla med kI. 19.30 Bojan o. Yngve Johansson. NYÅRSAPION kl. 17.00 Nyårstärnor ett besöh på Frökindsgården, där man också framförde den bön, Y. Johansson m. fl. ALLA I{JÄRTLIGT V;LLKOMNAI
vackra luciatablån. Efterå.t bjöd
.
Slutarps missionsförs.
NTO-föreningen på kaffe. Patienternas vårma tack framfördes gen9m
anna-S
fylster
lna.

6O år alv-sz

1g$$*å**ä#'

fullmäktige

nos rrokinds
Itao.

1".$llr, "{e',öäY"-"å1!Tåt*:l

Frökin<ts kornmuns r'a.nrrid är, Gustavsson, Marb"ogården, ql,rt- i:,ål:tX:äå?ä:åt ,"H*:it*1"iHi:l
Gunnar Gus'ifolkskollärare Runc Göransson'
begränsad, Oonr1u1"r'arle fullmäk- ?I!,,!lpp-t;..labrikör

t'å?äåijiååäH;,
tigeordföranden Gunnar l:hnn.:l
, Luttla Bygcre- | "tå1ff,

I

",1#3ål;"

för

ri,,na,p"

son i sitt avslutningsa'nförande earir"riåi'""i"g: lantbr. Lennart I icirottsförening utsågs idrottskoirvid årets och rl-Iandatpelioclens rÄndersson,
MaJnegården, Luttra, Isulent GunnaiGöransson och kan-

i

sista samrnar,tr ärlu med Frökinds lfatkOpirlg, med lantbr. Harry Gö- | tor eengl Kjellgren.

komnlunalfullmäktige. r sirl åtcr'- llansson, skräddaretomtcn, Luttra'
Övrig:a ärye'nden
biick på det gfrngna året nämnde Isom suppl.
i Vartofta hemvärns. |I Kommu''alnämndens förslag till
han skolfr,ågan och kommun. i Le^d.amg!.
förtroendenämnd: aJfärs- | indringsarbeten i bostadslägenheblocksinderning:en som *o*t';;;;- iområdes
slut- ten i Ekarps skola återremitteraI niträact Gustav Gustavsson,
I
detsefulla är,encten f::l;:"i-:;j:
rned
för.vi<Iare..ujr9dl
jpJbl"_Y{d"T?.1.^r:
Iies tiu_näånden
haft att behandla. Ordför'anden ,arp,
Stutarp,
Siggagården,
Mr" irade vid besiktning
lh;;'-.;;;l,ring.
framförde också kommunens taclt lsom suppl.
l:unnit att fler r.eparationer än,
till de ledamöter som i._9:h ^".d l- r,eo.iriot i Fålbygdeng. H.em- | man från början tänkt måste göårets slut lämnar fuilmäktise och lbyscls- ."1 . lot:1T:"lföIl11Yi I ,,".,.
tackacle också, på karr,*.iie.na"lsil'retse: rektor-Georg +'-Öh1:ll'l
Ko**,rn"l borgen för lån på
ntt I xintt-p:^:*,jjl Måj Larsson' I a.ooo r.". lui oririsrrapiiår ltir ätt
för gott samarbete.
vägnar
v<!''ar avr
"*- -*;;;.,'i'ti'a"u
som suppl'
""""
iöretse inoni komnunen
t'
^' ||I ;t;;tdd
lLlttY'
tack till ordföranden
oLrrvruv" för slutLeoåmor
lvud'rwL ir *-öt"r"u"
r..,,,r"^.o
ganrlin
nnh
^^',
|
beviljades.
-.,.^
61.
"-etäi"ån.nämnden
vicc
orclförånclen
av
rick tnstånd
hr ,:r!nn,".
lilp.: Ld':t.T"?l::llg-"^lli"t'åY,'3tj;
Larsson överhringadel;i;;"';,Gunnar r.q?<q^n
atriirsrit-raae1 qirstall| *iåfå;iääåiiä.;lö'ror inmätordröranden och ,ul
| ningsritningar rör va*en och av*
t_":k j:" ig-':l.t*'."j,"1,Lt"1111;^Tjj
tige liommunåInämndens llt],T?I;
isten Ahiqvist, Källedal, Slutarp, lopp ti1 reservationsanslåg'.
I

,#'i:il::;

"":ilää:

tll

I

t*llj*

I -kommunalnämnden,'
socialdetgångnaåretochuttryckteför-isotnsupptl,.- -_-l
r'1nls.ttommunernås
o*r'"ä.yid
gott
samarhetsfortsatt
l
om
rropp'nirigar
...

1963.
";;
:"'"
;;.'men,a,i,e,

larbete under

iföriruncls-lansavdelnings

i

i

-

samman-

i "#;ää,:.äilö;"il*,
i s{yretsen'för Va och

60 år fyller den 23

gatan 16, f'alköping.

Jubilaren är född i Kinneved
och förblev stn födelsebygd trogen
till 1943. då han inflyttade till Fålköping. 1923 startade han en affärsrörelse, sorrr han innehade till
1949; Han övergick då till Konfektions ÄB Ctric i Slutarp, som hån
1946 var me ot"n att starta och
vars ledare och chef ha:r nu är.
Hr Sanddn är livligt intresserad

tyrtÅoen var mycket liten

- | lu:"

under ett 10-tal år dess ordf. Han
har under en Iång fö1jd av år tillhört föreningens ledande kra^fter

u"'r,aåä." äi]i"1ö.äoöi;. för flyttAnc1br1s9L_,Millomgården, I
rrogsf änningsled.ningJ si<a.ll
l

"i"Ä:ro
för'
iii#t;;;;,dä"t1ä'ltiiii"ar.ti!e
karrske hacle ledamöterna påver- lBtittttene s.om sufpf
län'sstyrelsel'^t ?"d lii;å"; Over iamt överföras iiU i'ekåtS a\r den stundande-5utiriOen' I -.Förslå8.till
varcn krubbades utan
iff;il*-",;-"11''$ii?"*"J;r$iiä liscivationsanstas.
i valberedningsnämndens förslag. i Äi;i;r:t;;l; tin v. oror. hr Göran
rening
Höggratlig
""
I ett fall begärdes sluten omröst-1 SanOiri,
Kinnarp,
il
"ä#;.ä"1å-.'
rä€rtersom
bra
påssade
tro**unens.
nins vilker
f
ll-"Tgt"T*':--" ilfnl?å
göra il.lur*.fl:
upp förkai',.er Erik Gustavs- ll nadsnälrn9,t"
man då fick ett o"ott liruaue ;ta lkJjii;ö
"il
för
alternativa
lösningar
slag
till
Oigtp,..l'pql'll
tajournela sammantr:ädet för tra-{son, rviårtågö.t\
Fur.*'"ott, soislanlan, ll rening av kommunens arziopps-

bl.a. som lagledare. Numera är

han hedersordförande i föreningen och har tilldetats SlutarPs IF:s
förtjänsttecken. För sina insatser
på idrotten.s ornråde har han be-

d;*ö;

I

lönats med Västergötlands Idrotts-

förbunds silvermedalj' Jubilaren

var även en av inltiativtagarna till
Stutårps idrottsplatsförening, vil-

ken startades 1949. Ifan var v.
*:::*- ":'."ä
ordf. där under många år. 1959
1**ru:*
Tt}tl
ll;*lål*,l:fiäi$?å!ålä11:
:?åä
llåli.$jå,
'rånga
tige var avskedet efter förhand- ll äi"iåi?;,"åäägä;d.;, vårkumla, li veterinåren och distriktsingenjö' överlämnades idrottsplatsen till
Slutarps IF.
lingarnas stut förvånansväit osen- 1 \rartofta, rr"fnrl ,a.u"ti Johansson, ill:l L::^:19**131."1åj3"?tliåiägga Fröatt
länsstvrelsen
IJnder sin SlutarPstid var han
sit
timentau. Hade rlet t"re irln iå'"i+i;ä';,';ä;iå,;';ppl.;;fisiif
no*
några år kommunalfullmåkundör
rt"Tiärir'ä,
il.'ti*äå'i,
de månsa coo .rur-önsknäsä$|
ti.geledarnot i Kinneveds gamla
lä|:ffJ*;åä,åtl*H;å*o1
tkÄmmun och under ett år i Fr'öclitionelr kaffedricknin;:";";rä;
iedamöter rärnnar ruurnäk-

il

*i*

ff;
ijnöå':{:Tåä+,ö.*äF:l,s:.:*"
och ktrmrnunel.ti.rr ptacten i fråga orn

;L1f ili;,Jä',x1',i,1?å',:lllffi;: _*hr:1,":?åd'l?"j::å"
i
t'.trt.
iträon ro,"
l åäfå1""1'ä.tsliintan, sr'tup

va,en

i

I

I

llää:"J:'ttf;,$"*aå'i3t',,T3;:l:ifl'tr.;'!!iilä&äi:i11lffi3å?f
grundskola
ning om- införande
i lokala taxe11#- |
I Till letlamöter
'av
"ÄG- i ;;;; Å"o"ititä,"ä"ta"t"tl'
".'i'as'
irar.*"
i,"".u.
;;;.
"ä;;";G,
l"'öi,aii.,li'
i r."Är", v";-t;i;'""h
it*i:*P:,::,"t3.,93f*;",", r,irr kömso.m iuqnr,. I Länsstvrersens rörslag tll komää;;i; titt
godf i;ifi'ääJ;å,.1ä1"åiriäåä',' 'iå?: I
i""niiiä" i artretstös- lmunblockindelning av liinet
liumla, Vartofta, titt hans suppl. I Fö'slag
för'r:siogs rantbr. Holser Kä1I6n I hetsnamncteni. xä*'."- ei:{ 9Y:- I 51*,T,,::X" har
uttaiat att även
Slutarp' lKommunen filllJr1i'Xrut:fr*åf"1;
strängsgårclen, varxumä, f;ftä I ä;ä;^T;;nägä'd"",
'Å;'"; -F"i'"tott,
och Smula trör hänÅsarp
5e1kassö;'
nrecl
tå, plåtslagarmäsråre i"rt .fo- |
lNorra
rransson, srutarp, u"ppr.i,iil riJ"| äi["t'","äi;@;:"*i::tft
Ito?:^:'ilJ?lT3?'1"*'Lll"tilr;"t--*
Ändrade stadsar rör stirtelsen
evä,i*åe'a.-i
^-,äi,'jil?i*Ä"'t'"'i;jåii'' ili;,åäl ''ä":iåääåiitä.
"-fiåf."""hyresbostäder gocikän'
.-å"nåi I förening: r-tåär.
lantbr. Göran Andersson. Naglarp,
,l"iaem; ifrOXinas
j"'ilå"i'Äfftif till
e"i"trs, *.o ru"tt'"" 1'9l1T* lj3i;F-l$lå
Kinnarp, suppr'
Krnnarp'
suppr. ranlDr'.
r""tr,i'. D*'BLl| tsu.' DUTDLTå.Å;ä":;;;..'.
Bå;;E;, lviljades anitag- med 100 kr" ffi;
Nilsson, rgtffn, st"9?i-y^t"5t*- 'å",
I:T":,.":,*'
rmarerielanskaffning.
suppl.
ker Berigt Juliuison, Solåkra, Kin- l| som
lru&LErr'ra"A@'!'s5'
b1'gdtti Brismene.Bvsd:q1iq:- |
nårp,
rrarP' 'uP'r'
suppl. snickeri-arb. Gustav I Revisor -;;äi'
i:i"l-l*:"
godkändes'
-^T,"g.tf.T:*3
Ääaers-lgårdsförening
rrartu""
I
MajJiden, Kinnarp, förening:
I
|
sården. Sköttnlne- FalköpinE, i

Äugustsson.
rörlmontör Viking Pettcrsson, söi-

iffil

son, Bör'stig, ntcd lantbr. ,{nd9rs

Änclc, s.on. Lillegär'den, Br'isnrene'

ffiiääffi:u**'*':{åEl
lantbr. Gunnar Btanck.-'Skatög. I Hattagårdcn, Slufarp, nred 4ämnåil&"*#$$f:$!l:ä:
B,"'tti

I ffi

-ö"ö |

;ä! +ii[***:

il"

r
i

;I

-.:-l
x\S]IZa

c',

ffid""

Ki n rr a rp

:gto:
i, 9'9-t-":sr. l?1-91-1T'
i -^ : %:1:3I:"""T,":TEckerlid' som av'
"l:rrl:., rnger
I ä#Ji;s.1;il';'i;;;"ä;';;;;;;;; |
r"ga NTO:s julfest hålles i förenings"rå;-ä;
f1't;";;;;;;;;tru
sup,pl.
Brismene,
flyttar
lVästergär.det,
I
i

r

var a"ktiv fotrbollsspelare i Slutarps I!'. Denna för€ning var han
rned om att starta 1919 och var

i llu;:t*l5**:+l*q{*aår:;
$lh:xff#*ä{i;ä*#*F
ttfråtållfrii'Jt??0r",åitJålå'0.**
xinna,p, mea rektor-öeo-rgl

i

i

av idrott, ett intresse so rt varat
ända sedan ungdornsåren, då han

hälsovår'cls-

uiJt" .o--.nträde .b:.!diring,
iintear"t,
"i*rlneti, Kinnarp-.och lantbr.
på några sensationer'. Debatt- a.
I

december

fabrikör Evert Sand6n, Bryng:els-

Prästbolet,.Börstig. " lo{alen i morgon, fredag, kl.20'
ef- Julklappar till ett värde av
I Sufipl. i hälsovårdsnämnden
tå.xerings- | ter iäirtUr. Elias Sclerman, Bör-' minst 3 kr. medtages.
nämnd: hancll. Carl Johansson, i stig. som avflyttat från kommu-1
Brismene. suppl. handl. Bengt Sa- | nei'tanttn'. Lars lÄTestcrmark' Döj Kaffeservering, lekar och dans.
'Välkornna!
muelsson, Slutarp. Kamrer Erik I ve, Börstig.

riär*,
lrantbr.Håkan Olsson, Sliattefår-I
"

Brismene.
Ledamöter i särskild

den,

Ikinds storkommun. tr'ör närvaranI cle är iubilaren ordförande i SlutI arirs Samhällsförening samt SlutI

arbs Bvggnadsförening. Till dessa

lbåda sammanslutningar var jubiI lalen en av initiativtagarna'
Hr Sand6n var med om att bitda
ilar.-a^--DxrÄ
r:^e6
rxh-han -'nr
var
Kors, där
Slutarps Röda

kassör. Sedan uppgick föreningen
i Kinneveds Röda korskrets, där

titl 1957.
är medlem i Afze-

han tillhörde styrelsen

Hr

Sanddn

liuslogen samt Svarta örnsorden.
I det sistnämnda ordenssäliskåpet
är l'-n sekreterare och innehar
högsta graden inom logen. Vidare

|
i
I
I
I
I
I

i
i
I

I
I
I

har han Svarta örnsordens för- |
quld tilldelats.
fiänsfmtrdclii i. suld
tilldela.ts,
I ti:instmeaaf
'Jubilaren- hai gjort
sig känd
|
Ii

I
I

som en. kunnig och .dugande före-

tagsledare och genom

sitt triv-

lsamma och symPatiska våisen är
I

han uppskattad inom vida kretsar.

I

I
i
I

l.

1 VäStarp, till ka.ssaförvaltare för
år 1963. Betråffande kyrkofull| mäktiges
-r
IfOKfn(l-- ,
sammanträden beslutaI
4tZ-bL, I des blå. om annonsering i Fatköpings Tidning. Ett tilläggsanslag
Hilding
!,!öi_J'-',1 XX ?å!f''liåä"å$;
.
i
;:r:*i?,j{.*:i":tTäTl'å:':q1Tt
----J
^
^--'f,::L^-,
ordföiande
i ::;":*'å"-åi""" #.,?J,*:.1*'iå:?:
ky rk o stä m m a
i ii'lliT:'ä:,:fr i"äl'"fiåä";åT;

riing Vat'ing nämndens och aila

I
I
I\

I pensionärernas stora, tacksamhet.
r'rökind
Frökind
I iitt syster Anna-stina för hennes
tiltz--bZ, 1 | oförtröttade nit och omsorg' för
olv--b?.
i pensionärernasjutglädje.
tidig otta Kl.
kl.
Juidagen Jiracles
firades ticltg
i
Kinnevetl.
Julfirandet
Julfirantlet
Ii Juldagen
Julfiråndet började sista sönda- i 5.30 t Kinneveds kyrka, ottesång i
k{1k"
sen i Advent med familjesuds- | v3"kY1"
}l'.9'4? :t1.9-?:efter
åter
ottegudstjänst
i
koret
barn
iiänst, varvid fyra
I veds kyrka kl' 8. I deni Kinnesenare
framförcle elt kort adventsspel 6''. I

rr_^.Jt_!-^

Våring
-

i
n

de fyra adventsljusen och öwiga I medverkade kyrkokören med ko- i
tände leva"nbarn i söndagsskolan
| natt> och >>O
tT9: i?r1t
.Iti:.g:: _T,:"qT
Kvr-Ii
>>-o- du sallga>>'
saltga>' Kyr-;
to"- |ly"liff"ffiI
skedde
ett revotutio"":Tqu..
at-llta-natt>>
",,'J1
de ljus i cie båda granarna,
8't";;;*';;-iita
neraen ,rr, i Ly"r.o.å;;;
i;i;il_
|
predikade
I
samtligå
koherOen
gl-qpp i vår samhällsbyqfliq._q_å lstämma för det gånqna året. octr ftifjAä
eller
eller'llkoherden
bibeltexter
korta bibettexter
av korLa
följdä
ll
1.-:"TtliC" i
tillkom d9n nya _ko'mmunallag"n' j*"ää" ttr iven Ändersson. Lof-s- p*at*.nur"e".
Icn barnkör under il Eudstjänster' Till stiftsgården
,
som gj.orde
su'r
åtskillnad
alsKrurräu
mellan
rrerarr
kyrBJor'ue
lqårdo, på
nÅ församlingens
rÄyco-t;-oÄha ^ah
r,.,r I Lantor Kjellstr'öms ledning speb- ll Flåmslätt blev kollekten i Kinneoch kvrkostämman, vilken fick, a-t.t, lfL- lsården. vägnar tetygat
orårit_ I ae pa rtoåtmöjt och sjöng >O, vad ll ved 283 kr' och i Vårkumla 95 kr'
!.lllr<oråaeij
lägga ärenden rörande kyrka
och
i kyrkostämman försam- I glädje ifrån Gucl> i sättning av ll
skola,-.
kommunalstäpTr", lranden
-varma tack för det sätt
llingens
-och
som fick bestämmande
il "t-"Y{S!1.s"
varpå han lett förhandlingarna ri,*''
-, .
|
-_
^.1-.1,^t^,_o-u^:*
alla övriga ärenden inom socknen |;;åi,ft,åf?;;.ä";ä';T ää;ä":å: i Jt l"ftott hölls iutbön på Frö- ll - to* tramgrcK 1Y..1:nu"1t-" o.tuu
kommunaikamrer
Hilding
Våring
r dag står vi genom den .ny.-a ror- lta kvrkostämma med. en önskan I r,i"J"*å"J"". Efter- en korf betrak- li
samlingsstyrelselagens . till-komst lom vatsigrrårse över det som nti;i". ;; t<frtotreroen, inledd med Kinneved vld
.i. kvrkorullmäktige..i
från och rned årsskift"! .i"f91 en jrättats oärr o- en h,er,^sam fram- II körsången >>Församlens, r trog- llll :i,1lo:.1:"u"
nyvalda kyrkofullannan g'enomgripande fg:1d.?iq' jtid, o* än i nya former.
första sammanträde
unoör
kaffedrickning
I
ll Tlkt]g9"
pastoratsstämrnan kommer att er- 1
"iät"s
snart ll Tt9 i kvrkostämman som felak*"*"iiä-iosii;"rtii,o"i"gl
-t"'"'t""i
sättas av församiingsdelegeråde1 I
pa"toratsstämmar, - | """,
rubriken'
t'*i-tiqi''*
i
eii*n"ir'"Johans- ll
och Ki-nneveds församling skall nu | --.
I iåä
racl i rereratet hade failit
p^1it-"-:-1 hlq"
införa kyrkorullmäktige"
l,^5t:lu"^:gå
liT-"]"j ! sons gestalt med två "t;;t å;;;, il . T"
"iari"i
Kyrkoråden
för kyrkostämma.
kyrköstämma. Kyrloråden
be- å:
i*"j, ";:-:::;:
":l^:l:l?,:t-"1T3 I-t9l:q?ryj

ffffi,:iå?3:
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I

står äock. Kyrkofullmäk;rg"-i;;- lDet fastställdes att pastoratets
mer att bli den avgörande och be- j officiella anslagstavla är placerad

irtiivm"*i:**#*'#:ll$1*;p:;::"Hllr;':ffi:i
rer. Det var gåvor från social- ot]ltttnu:l.och till priistlönetassor
i

slutande in-stansen i försa,mlixgs- ii kombination 'med försa.mlirS:ens
livet. De skall ha vård oin och an- j anslagstavla på Kinneveds kyrkosvar för församllngens -kyrkliga igård innanför stigluckan, ttll hö'
liv,. ge den dess ekonomiska möj- ; ger. Beslutades att iåta höja
ligheter och bidra till att stärka i brandförsäkringarna på de båda
det kyrkliga livets och arbetets-prästgåfdarna med pastorsexpediväxt. TilI detta viktiga värv, var- illsnsrlds inventarier. Till pa.stotill Gud givit sin välsignelse och j ratsorn$ud för år 1963 att närvm*

Sönilagen den 30 december anordner vi

JTJLTTEST

å NTo-lokalen, Kinnarp.
- Starten sker kl. 19.30,
då Tore Nilsson, Skara, tar Er med på en resa genorn Västergötlan-d. Ljudbiltler. Dårefter blir det kaffeservering' sång, dans och
lekar kring granen under >FARBRöDERNA> AUGUSTSSONS
ledning. Sedan kommer förstås TOMTEN med en trevlig överKvällen avslutas med unclerhållning,
ra;skning åt alla barn.
skä,mttävlingar och dans- för både gammal och ung.
Till en trevlig afton hälsar Kinneveds Centerungclomar Er hjärtIigt välkomna.

sluteir omröstning val av presidi- | Gunnar Clauion som personliga
um. Därvid valdes till ordf. för I ersättare. Försa;mlingsdelegerades
åren 1963-1966 kommunalkam-l sammanträden skall annonseras i
rer Hilding Våring, Hassla, och till I fafi.opings Tidning. Till varje levice ordf . kyrkvården Carl-Arne i aa-ot av försa;mlingsdelegerade
Ädamsson. Slutarp. Kyrkoherden skall på prästlönekassans bekosthälsade det valda presidiet väl- nsfl utgå >Tidskrift för pastoratskommet och önskade att de be- förvaltning>>. Pastoratsstämman
slut som komme att. fattas måtte beslutade godtaga skolstvrelsens
påstoratets

den, hr Hilding Våring, övertog räkning övertaga den ljudfilmsklubban. Han betonade att dagens apparat av märket Victor som f.n.
händelse är en milstolpe i försam- I finns deponerad i Börstigs skola
lingens liv, tackade för förtroen- för 300 kr. Till pastoratskassör
deiatt ha btivit vald till ordföran- för samma tid utsågs, Iikaledes

l

de och uttryckte en förhoppnins genorn omval, kyrkvärden Nils
om bästa samarbete inom full- Da.nielsson, Börstig. Till sist gav
mäktige till församlingens from- ordf., en kort återblick på sin tid
ma.- Kyrkofullmäktige beslutade som pastoralsståmmans ordföranäven välja sekreterare, och därtill de i det försvunna Börstigs pastoutsågs kyrkoherde Henning An- rat och detta sistförflutna år i det
dersson. Därefter hade fullmäkti- utvidgade Kinneveds pastorat.
ge att våiJja 11 församlingsdelege- Han tackade alla för god vilja och
rade för pastoratets ange"lägente- gJi rå*å;n"i..iiv.t?åta#st"tt
ter, De valda: hrr Henning' An- Andersson, Brismel-le, toilrade
dersson, tlerbert Andersson, Gö- stämmans' och pastoratskyrkorå-i
-r€r*-*filderssoa, &goa Johansson, idets tacksamhet till kyrkoherden
Ingvar 'Iarndblad, Hilding Våring:; itör det arbete han sedan 1946 nedSilurd Johansson, Erik Gustavs- lagt i Börstigs pastorats tjänst
son. Olof Nilsson, Lennart Pers- 6s6 nu det sista året i Kinneveds

i

i

i

|

I

hrr Ivar

I Söntlagsskolfest i Kinnarp
Lära-l
annanrlag jul
re;bostaden, och Erik Gusta_vsson, I Söndasssk,rlan i Kinnarps mis.
Marbogården, med hrr Hildingl . --,.-. -,håller
julfest annandag
våring, Hassla, n.""' p"'";!ä"il:t:t:}"-"medverprogrammet
I
15'
kl
Solgläntan, och Egon Ir'r""t*"!äti,liul
ivJLrt"*, 'som su"ppleanier. Kyr- l(ar tlarnen och Algot Karlsson'
korådet hade tidigare omvalt förre kyrkovärden Nils Jo4ansson,

förvaltning

Gustafsson,

Slutarp, Bengt Kjellström.

för nästkomi.l9,"

Alla Cp., Ckl- och Cat-are

kars.son och Erik Gustavsson'
och Torsten Gustavsson, Präste-, Martrogården, med hrr }Iåkan Anbolet, som kontrollanter genom I dersson, Daniel Abrahamsson och

pastorat. Därrned .var denna sista
son. Bengt Samueisson. ävslutad.
Vid Kinneveds kyrkostämma iasloratsstämma
valdes till revisorer för 1963 årsi

I

^

hrr Göran Andersson, Naglarp,

att för

I

P-1 I NTO i Kinnarp ånordnar på fredag kvati julfest i föreningsloka-:i'l
r sin hälsning från socialnäTl:l i t.tl r"ogru*met upptar br. a. jultill samtliga på Frökindsc-111:l I ttapps.,äerning,
tekar och dans.
underströk kommunalkamrer HiI- |

tidninga'r

jag eder, 20 valda I vld förbttningar på ecklesiastika
för Kinneveds församting, iboställen va,ldes,hrr Herbert Anvälkomna.>
idersson, Erik Bohman, NiIrS DaMed dessa ord öppnade i tors- lnielsson och Sven An-llefsson,
dags kyrkostemmanl ordf., kyr- lBrismene, med hrr Otof Nilspon,
kofirerde Henning Andersson, Kin- iGustav Gustavsson, Paul Gustafsneveds nyvalda kyrkofultmälrtiges son och Harry Larsson som perförsta sammanträde. Elfter upp: sonliga ersättare' Till revisorer
rop åv d,e närvarande skedde un- för 1963 års förvaltning utsågs
der kyrkoherdens ledning och med hrr Carl Johansson, Gustav Os-

välsignelse. ordföraå- erbjudande

pastoratets

nalen och dessutom presenls:-rt

kra,ft, häIsar

till

."t' tia"

I

omlbud

tända

lt

c:"9* om.val';
llytlq":.
likt:9*kvrkväi'dut
Nil's Danieisson' Bört-'
"vdets
snlå
i'å.id-., "til{" "roä"r.te
|
julprydnarter till alla samt >Jul- | Lt5'
hätsninqqr;s
ssmtliga. i oersö- I *-*^
tlll samtliga
hälsningar>> illl
--,
har juuest
i, ry:t:; I xto i r{irnårp
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