Sedvonlig julfest f& CP-bornen '/t-62
med gavor till manga glado barn,

Lugnt nvår på BB
Ärets törsta kom
nyårsdagens kväll

|

En ovanligt lugn nyårsaf.
ton firade bammorskorna på
tr'alköpings iasaretts förlossningsavdelning, Sist till världen under 1962 kom en liten
pojke. Han anmäIde sin ankomst strax före halv tolv på
nyårsaftonens rniddag, Sedan
dröjde det mer än ett. dygn

rnnan 1963 års första förlossning ägde rum på lasarettet,
Det hiintte halv sex på nyårsdagens efter4iddag och det'
var en liten flicka som såg
dag'ens ljus. 1962 års sistfödde var en slutarpspojke och
hans mamma heter Kristina
Kjellander. tr'lickan som föddes

först på det nya året heter
Gunnarsson i
efternamn.

Mamrnan heter Inger och fa-

miljen är bosatt i Stenstorp.
Det verkar kanske krasst
att tala om pengar i sambanä

med att små vaekra

barn

till världen -- men
medge att fru Kjellander hade otur och att fru Gunnarsson hade tur. Som . bekant
höjdes moderskapspenningen
kommer

Tomtenissarna Ulf Eriksson och Mats Karlsson, båda från Götene, på var srn sida om förätdraföreningens ordförande Lars Bertilsson, Slutarp, på julfesten för CP-trarnen i söndags. X'ramför
dem sitter från vänster Ma"r'gret Bertilsson, Slutarp, Leif Johån$son, Skövcle, och Agneta Andersson, Falköping.
Skeraborgs liins förål<lraför- 1 !'rfu1 Fallröping . och trakten f till gitarr. Och så dansade man
eming för CP-ba.rnen har haft I hade cirka 30 deltagare, även för- | förstås kring granen och lekte
sin sedvanliga julfest, denna i äldrar och syskon till de rrtveck- | 5utletar.
catrE på Br*innebrona,
ot,* cp_barn rick varsin jurllll*:L:l1l_b?.T_11--11lyilt-,"1ikla.pp som g'å1'a av föreningen och
till samtliga barn utdelades gott-

med 630 kr. vid tolvslaget
nYårsnatten'
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ten sakta kom tassande in när
man satt sig

Julfest pa Frökindsgarden
med 100-åring som gäst

I
j se

till

bords. Även mis-

ville deltaga i festen, strök sig

lkelet mot benen och hamnåde
slutligen i en mjuk famn: hos sys-

I

ter Signe Halldin, nu boende i F alköping och tidigare tidvis sjukI
I sköterska på ålderdomsheimmet i
I

I

Frökind.

I nft."

kaffestunden hö]I kvrko-

lherde Rudolf Johansson, l.alköl ptne. en kort andaktsstund med
I utqång från orden i Jes. 52:7
>Tluru ljuvliqa äro ieke glädiebudbärarens fotsteg, när han kommer
ll över bergen, för att förkunna frid
ll
ll

lloch fram;lrä,ra gott budskap och
I

]l

förkrrnna frä.lsning, i det han siiger till Sion: 'Din Gud är nu ko'

ilnung!'> Kyrkoherdens andaktsil stune omramades

av psrlmsång.

I

Kommunens tack
I
Kommunalfullmäktiges
ordföll
I

il

I
ll
ll

rande Gunnar Johansson framförde kommunens tack. Elan vände

sig till

soeialnämnden, förestån-

darinnan syster Anna-Stina och
personalen vid Frökindsgården

i

till kommunalkassör llilding
llVåring >>hommunens allt-i-allo,
ll som väl också blivit något av en
ll tomte på Frökinclsgården>>. .Han
ll framhöll att kornmunen endast
fl tan st<apa de teknlska förutsättllningarna för ett ålderdbmshem.
ll

samt

trivseln o. stiirnnilgen ankornmer
på andra att ta fram, Komdet
I
I munen kan konstatera att I'rö-

I

lr

I
I

kindsgården har

blivit clet h e m

Vid vackert dukade kaffebord lät man sig väl smaka. Längst till höger i nederkanten sitter so- man hoppades kunna skaPa när
cialnämndens ordförande, Gus taf, Vård6n, och till höger om honofn hans far, Sanfrid Vårddn, ll planerna på ett ålderdomshem i
100 år i år och församlingens äldste. Mitt emot dem syns närm ast kameran kyrkoherde Henning ll tcommunen lrörjade ta form'
Andersson, skymd kommunalk assör Våring, till höger om honom syster Anna-Stina och något ll Pensionärernas tack för en
trevtig julfest uttalades av fru
liingre bort kyrkoherde Rudolf Johansson, F alköping.
fh-6e.
Ifanna Sal6n, Brismene.
tiU mealhiärDen sorn hade sina vägar för- I sådan häIsade han sin far och öv- stod för fårfet, och
Vid fmkt- och gotteboril hade
plats
hon
pare
de
riga
när
r'älkomna
rnan tog
vid, serveringen hade
hi I'rökindsgården i torsdags ef- I
man så en stunds sarnkvärn, fiek
vid
kaffeborden,
socialnämndsledamötersköna
att
.skåda
manliga
I
termiddag tyckte nog att det
att prata med g:rannarna
lyste än mer inbjudande än van- Itaae riir öga och gom. Runt om nas fruar - man ville gärna låta ttllfälle
kakfat var dekorerat i personalen vila så mycket som och utbyta åsikter om den stränga
ligt ur de stora fönstren, som I dignande
julröda sidenband, grönt il möjttgt just vid det här tillfället vintern och en hel del annat. Ininranrades av ett frostigt glim- I med
lingonris,
levande ljus och rnycket il fOr att visa hur man uppokattade n&n man skildes åt tackade somande vinterlandskap. Julgran, 1
cialnämndens ordförande föreblornmor.
>vardags).
levairde ljus, blornmor på bor- I
ll deras arbete till
ståndarinna och personal för det
av
ll
den och glada anleten spred ett I Man Iät siq väl smaka
arbete de lagt ner och den trevll'
tassande
kom
Hnskatten
'många
sorters kakor och härtig ll
skimrner som gjorde att man
ga julfest de skaPat och kommu'
möjlighet
som
alta
har"någon
prisade
tårta
>kvinnan
baxom
och
gärna gJorde ett besök i det
ll
verket>: det var fru Ebba Julius- ll till det deltar i julfesten' så dårr najkassör Våring framförde ett
vackra hemmet.
tacl< å de inbjudnaa vägrar.
Och därinna,n,för var det rustat sön. ledamot i sociatnämnd"n. .o*l för var det väl riktigt att huskat-

Tinto

till julfest av syster. Anna-Stina

och hennes medhjälpare. Gäster

var naturligtviS Frökildsg'årdens
>fast boende> och kommunens

irulfesterna

I

har man haft så länge

100-åring äldsto gäst \
' Äldst och trogea gäst sedan'l

frid Vård6n från Vårkumla. 100
år i år men >still going stron4>>
1

I
;

i kyrkoherdens an-

daktsstund utan att ens behöva ta
glasögon. Julfestens
äldste bor inte på l"'rökindsgården.
Han är bo-satt hos sin son, Gustaf
Vård6n i Vårkumla, socialnämn-

sin traditionella jul- och familjefest i missionshuset,

på några

dens ordförande.

I

egarskap av

Eleverna medverkade bl. a. med

ämne >Vems födelsedag?>
Söndagsskolan har under året
såmlat in 345 kr till sina missionärer i Afrika, Nya Guinöa, Japan, och fndien. Kollekten till söndagsskolverksamheten gav drygt
120 kr.
På måndag kväll har UV-kåren

många år på julfesten vat hr San-

psalmerna

sl1*b7'

>Dot vackraste>, som slu] tablån
I tade vid Jesusbarnets krubba.
Småbarnen deltog med ett ljuståg
och högtidens lektion hade sorrr

hemmet funnik.

hur
och bekant med de flesta
många lär man inte känna- under
ett så långt liv. Han sjöng med i

rfinuar?s

missionshus
Söndagsskolans Julfest i Kinnarps missionshus har hållits under
god tiilslutning av barn och äldre.

gamla, vidare socialnåimndens ledamöter och en hel del andra. tillsammans ungefär sextio stycken.
Julfest är tradition på Frökindsgår.den, det

i

Huskatten på I'rökindsgånden deltog
knät på syster Signe Halldin.

i julfesten och spann

belåtet

|
|
I

I
I

I
I
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I

Frökind
blr-

ti.

,
t

hade i fredags kväll sin julfest i
Missionshuset. Föreningens ordförande I'olke Pettersson läste Guds

i
I

kr.
Till kassör omvaldes fru

i Kinnarp hade i

måndags kväll sin traditionella
jul- och familjefest i Kinnårps

Missionsskolan Kortebo

fick sin upp-

i

av berättelsen om de vise männen.

i

Ästa

50

av

sången> med hjälp av uppläsning,
sån€i och demonstration.

des,Jran nämnas försäljning den

tidningen

träda fram och mottaga var sin

bibel.

/

Till sist utbytte yngre deltagår-

i

festen julklappar och mötesledaren tillkännagav, att de regelna

bundna UV-samlingarna börjar
nästa vecka på vanlig dag och
vanlig tid.
På söndag startar söndagsskolan i missionshuset sin vårtermin

och vid

talar

Bland de möten som planera-

I

Kinnalps lF

I
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I

i Mercedes
Mercedes 180
I

i

kväIl, omväxlan.de med prog.råm
ioch arbetsmöten. Årsmötet av-

bön.
missionshus

slutades med sång och

I

tt

I Kirrrru"p"

I

I

I

Sonoagsst<olan börjar den nya

medverkar.

Kliidsömnadskurs anordnas
i Kinnarp
!'rökinds yrkeskommitt6 anord-

nar under tiden 10-29 mars

I

en

kurs i klädsömnad i Kinneveds
skola i Kinnarp. Kursen pågår

i

l-::=

rödbetor.

Lörd.: grönsaksstuvning,
flukostkorv.

__
Frökind

$Je e9'

ll Kinneveds våldt:.

kommunal-

kassör Hilding Vårlng, Kinnarp,
l måIare Allan Ählqvist, Backäng,

lj

I Slutarn.
Luttra valdt: riksdagsman Gunr Larsson, Nolg., Sköttning,

kantor

i:åiir:*kri;

inom FBöKINIIS kommnn

förmiddagsgudstjänsten

salu. Tel. 177

Förordnade va,lnänrntlsordföranale
Till ordförande resp. suppleant
för ordförande i valnämnderna i
unMånd,: korvkaka, blodPudding' Frökinds kommuns "aldistrikt
1963 har liinsstyrelsen förder
år
lingon.
ordnat föIjande personer:
Tisd.: köttbullar, Potatis,
i
Brismene valdt: handl. Carl Joråkost.
I hansson, Brismene, hem.äg. Harry
Onsd.: ärtsopPa, ostsmörgås,
I Larsson, Skatteg., Brisrnene.
apelsin.
I Börstigs valdt: hem.äg. Ra'gnar
Torsd.: stekt fisk, Potatis'
ilÄlgotsson, Hiälmsered, Börstig,
gurka.
li lantbr. Cart Holm, Prästbolet,
X'red.: korvsås, Potatis'
l! Börstig.

13--19. Anmälan kan göras för

till

tiil

130 Ktumarp.

Skolmatsedeln
för FRöKIND 14-19 j:

måndagar och fredagar mellan kl,

deltagande i kursen
Bengt Kjellström.

diesel, 1961,

leiler

19.30. Mecllemmar möt UPP man-

20 mars, vårfest tillsamma,n.s grant. Korn i tid! Viktiga ärenmed Missionsförsamlingen i slu- den.
tet av april. F.. ö. skall juniory
Styrelsen.
rnötena hållas varje måndags-

Vårkumla valdt: lantbr. Wer-

ner Granlund, Billsholmen, Vårerinras orr skyldigheten att un- kumia., Vartofta, lartbr. Bengt
der januari månad erlägga Vård6n, Nolg., Vårkumla, Var-

ungdomssekreterare frene

Johansson.

hunclslratt med 20:._. kronor tofta.
per huad.
Frökintls lokalkommitt6 av MaJriksförbuntl
Till htr:rdågare som under hårblommans
Av de framhållit
årsmöte.
1962 inneha,ft hund har uts:ints
lagda räkenskaperna framgick,
idb€talningskort vilka anv:ind€s att blommor försålts för 425 kr.
vid inbetalning av,skatten.
ränteinkomsterna uppgick till kr

Envar vannt välrkoh,men!
J

Kurs i klädsömnad
anordnas i Kinneveds skola, Kinnarp, under titlen 10-29 mars.
Kursen pågår måndagar-freCagar meIl'an kl. 13'00 och kl. 19.00'
Då antalet platser är begränsat bör anmälan göräs snarast och
senast den 1 februari till kantor Bengt Kjel'lström, tel. Kinn-

arp

i

hålter ÅRSMÖTE På NYa Pensionatet fredagen den 11/1 kl.

Ungdomstro.

Iterminen nu på söndag i vanlig
I tid. Kl. 11 håUes gudstjänst, d€r
varit frånvarande vid något UV- ungdomssekr. Irene Johanssorr
söidagsskolan någon söndag under år 1962. De två pojkarna fick

AB KINNARP RANY. Tel. 8ä KinuarP.

I

stjärna, jag följer dig> utförde
några pojkar och flickor >tr''ärg-

möte och dessutom inte missat

erhåller anståillning, ev. uytliiriar€.

kr.,

merationsavgiften

Så var stunden inne för prisutdelning till de UV-are, som vunnit
det gångna årets poängtävlan. Det
befanns vara två pojkar. som. inte

Van kettenstolsvävare

!

duettsången >Betlehems-

alla>>.

I

avgiften skall betalas a\.' för- ii
eningen tili de juniorer som be- |
vistar läger samt halva prenrr- i

Hälsningen från bibeln utgiordes

åt

ber vi härmed får.r fram,föra vårt hjärtliga tack för julfesten och
de storslagna Julgåvorna.
Samtliga anställda.

i

Hongkong 75 kr. Vidare beslutades att hela läsermissionen

takt med sången >Stjärna som
Iyste bland österlands söner>>.

då atlt kött. Nu frälsning bjuds

i

Johansson. Följande anslag beviljades: missionär Martin Ryrmo, Syd-Rhodesia, 200 kr., Slutarps Missionsförsamling 200 kr.,
indisk skolpojk 25 kr., iordningsställande av Västgötarummet på

Kinna,rp

Efter en stunds tävlan i mest
bilrelfrågor vidtog servering. Därefter talade kåsehefen i anslutning ttll psalmstroferna >>Och vore ej barnet fött, Förtappat bleve

TiIl fabrikör Manne Rutman med fam., Slutarp

1

kassaredogörelsen framgick

759

ilulfest med prlsutdelning

Efter

Samtliga anställila.

föreningens kassa omslutit
1.850 kr. med en behållning av

klappsutdelning förekom. Yngve

missionshus. I"esten

frarnföra vi häftnetl vått hiärth,Sa tack för julfesten och iul-

Stutu,"ps rluniorförening

att

Johansson talade avslutnlngsvis.

i

l

gåvorna,

hade under tisdagskvällen sitt

Av

I

i prog'rammet bjöds deltagarna på förfriskningar. Jul-

,

)

förande l'olke Pettersson läste
Ps. 65:9-12 som inledninE.

komn&, Vidare förekom sång och

UV-kåren

tztt- 65:14:t!'

TiIl Bröderna Karlssons Plastväveri, Kinnarp

I

1år-smöte. Juniorföreningens ord-

ord och hälsade deltagarna välen paus

|

I

I

Slutarlx iluniorf örening

andra trevliga programinslag.

Frökind
Frökind

197.

Frökinils -vrkeskurskommitt6.

Nytillkomna hundägare torde 177:40. Räkenskaperna, som båinbetala hundskatten till Frö- lanserade på 5.081:$8 kr, utvisade
på 4.571:18 kr. För
kind,s kommunalkassa, Kinaar;1, en behållning
hade under
hjälpverksamheteå
postgirokonto t2!437.
året utbetalats 510:20 kr. Till styIlundens nannn, ras, ålder, relse för år 1963 utsågs rektor
färg oeh kön skatl angivas å ta- Georg A. öhrnell, ordf., folkskoll.
longen. Utebl ven huldskatt Stina Olsson, kassaförvaltare,
rnedför böter och dubbel skatt. samt som ledamöter handl. Catl
Johansson, Brismene, folkskoll'
Helge Sönnergten och nyvaldes
Kommunalnämnileru

vaktmästare Inge Eckerlid; Börs'
tig, efter folkskoll. Inger Eckerlfd
sorri avflyttat.'Revisorer blev folkskoll. Anna Sandin och köPman
Göran Sandin. Beslutades att för
året rekv. 1.000 små och 150 storo

rhaJblommor. Blt-b9.

Fröhind

a4rb

rOMMT'NALT'ULLMÄKTIGE
Centralskolan,
Kinnarp, måndagen den 28 jan.

kl.

19.00.

-

i Klnnarp startade
sin vårtermin i tisdags kväll. VisUv-kåren

sa verksamhetsfrågor diskuteråcles och beslut om poängräkning
också detta verksamhetsår fattådes med överväldigande majoritet.
Kåren har sina regelbundna sammankomster på tisclagarna.
Söndagsskolan

i

u,tt

l\{aJblomnani; rik*för"hund h*t'
håtlit ärsmöte. A.v de ftarn\agrln

Orilf.
Klnn*rps mlssionshus l4lt-69

lllnjfulommeårurniit*r

Frökinds l(}ir&lkönlffitt*

Kinnarps mis-

sionshus startade vårterminen
förra söndagen.
.I.Iq.på söndag blir det först söndagsskola i vanlig tid och på eftermiddagen medverkar F'ebe och

Bengt Joha.nsson vid offenHigt
möte kl 15.

Sammanträden

kr,

tilt

l'{7tqt}
Itiikenskåpernå $ofit b&lånstl-

rade på

S.0&L:1'18

kr" utvis*,tlc

behå:ttning P'å, 4.*71:1&

kr.

tlrt

Ptir

hjälpverksamheten hncN* unile!
året utbetalats å10:2*.
Till *lyrelne för år .t,$ti3 utsrigs
rektor Georg A. Öhrnell, ordf.,
folkskoll" Stina, (Jls*r}n, kassafiir-

valtare, saml strul
h*ndl, fiarl J*hanssorr,

letlaniöter
Brirrfircne.

folksko;.1. Hetge Sörurergrc* och
nyvaleien rzaktrnitst. Inge Ilrckcr-

lld, s6rstig, efter folksk*ll" In*tr
Eckerlid sont avFlvttflt.. licvisorer

lrlev folksk<lll" Ännå, Sandi*

och

l(öpman Göran Sandin. Man beslöt
att för året rekvirera 1.000 små
och 150 stora majblommor.

Kinnarps missionshus
Delbgerade

Vid söndagens evangeliska mö-

för

te i Kirtnarps

|(inneueds pa$lolat
församlingar kalias att sammanträda i Centralskolan, Kinnarp, frodagen clen 2b januari
1963 kt. 19.00.
Hilding Våring.
Kyr"kofullrn. ordf.

Frökinds kommunalnämnd
hållit sammanträde.
Studiestip€ndier . med 100 kr.
lill vardera utdelades till sju elever vid folkhögskolor m. fl. Hos
fullmäktige föreslås , att riksdagsman Gun4ar Larsson (rch
kommunalkassör Hilding Våring

räkexekapr:rn* ft'*lm.gick, atlblommor förs#lts ftir 42b kr., riinteinkomsterna up1:gick

missionshus rnedverkade Febe och Eengt Johansson med sång och vittnesbörd.

Med utgångspunkt från

dagens

text i Luk. 19 taladte Algot Karlsson om vad frälsningen innebär
och hur man upplever den.
På fredag kväil hålles årsmöte
i försåmlingen. Kotnmande sön-

clag har västgötadistriktet

av

1

i

utbyggås för höggradig rening.
Det besiutades att.frågan skyndsamt skulle utredas. Ilemvårdar-

lnnans pensionslöneklass
från A7 till Ä8.

höjdes

Yttrånde hade begärts med antedning av att Mönarp Storegården 1:1 och Mönarp Lillegården
utses att.-underteckna egnahems- 2:6 av ägaren Ragnar Bfovall
låneförbindelser med den senare samt Axtorp Lunnagården 4:5
sory delegerad för behandling av med Fröje 1:6 av ägaren Gustaf
inkomna ansökningar om statli- Johansson utbjudits till domänga egnahemslån. F ör reparation verket. Kommunalnämnden anav bostadslägenhet i Ekarps sko- såg att de senare fastighelerna

la, Börstig, tillstyrkes hos full- bör kunna avyttras till närbelägmäktige ett ansiag på 4,900 kr. na fastigheter. Då det gäller
Samtidigt utsågs NiIs Daniels-son. Mönarp har kommunainämnden
Grev4gården, Börstig och lnge int€t att erinra emot att domänFlckerlid, Ekarp, Börstig, att låta verket får förvärva fastigheterna för utarrendering eller därest
verkställa reparationen.
Till styrelse för stiftelsen tr'rö- detta icke är möjiigt överföra
kindsbostäder under åren 1963- jorden till skogsmark genom
1964 valdes direktö,r Ivar Gus- skogsplantering.

tafsson, handl. Bengt Samuelsson, biiförsäljare Gösta Larsson,
brandciref Elof'Rehn och fabri-

kör Jarl Andersson.

Suppleanter

blev byggmästare Arne Sanriahl,
handl, Nils Johansson, fabril<ör
Manne Rptman, plåtslagare Gert

Johansson och målarmästare
Sten Ahlqvist.

Länsstyrelsen hade yrkat att
kommunens reningsverk skulle

L-\a12,4 -[-':Eexr
] unnarDs
lt Itrt f.Iil
iTo-förening
trZpNS
v /t
\\Y
häIler årsmöto i }okal VinternY
fred. den 25 ian. kI. 20.00. Le'
kar, skämttåvlingar m. m.
Välkomna!

SAU såväl enskild som offentlig

årshögtid

zvth-L3".

Utredning om reningsverket
Domänverket köper Mönarp?

i

sarnmanträder
1963

Frökinds kommunalnämnd:

frilkind

Falköping med besök

av kyrkoherde Gunnar

OlI6n,

Kallskrona.

|(innsue

ds

Frökind

CUF

håller årsmöte på Pensionatet,
Kinnarp, tisdagen den 22 jan.
kt. 19.30.
Förhandlingar, tävlingar.
De av avd:s medlemmar sorn
inte infinner sig får finna sig i
rnötrets beslut.

Styrelsen.

"4lt_69.
I{inneveds kyrkliga söndagsskolas .iulfest
I söndags hölls barn- och familjegudstjänst i Kinneveds kyrka, som var fullsatt.'Kyrkoherde
Andersson talade till bårnen om

Jesus och Sacl<eus. Efter gudstjänsten samlades barn och föräldrar i prästgården. Först bjöds
på kaffe och varm choklad, varpå

alla samlades kring det vaekra
Folkräkningen i Kinnevetl
Av sådant i samband med 1960 stora julbordet i nedre hållen.
års folkräkning samm*äÄtällt ma- Dess olika detalier ur julens och
terial som föreligifer hos statis- trettondagstidens bibelhistoria

tiskå cehtralbyrån i form av s. k.
råtåbbller men ej i sin helhet pirblicerade frariigår att av invånarna i Kinnev€d var vid räknihgstillfället 299 ogifta män och 204
oglfta kvidnoi saint 247 gifta rhän
och 219 gtfta kvinnor. Totala irivånåfairtåldt

gicli

ttll

i

fdrsåriilingen uFp501 li\tiå-

566 inän öeh

nof; 6ll€r inältes 1.067 persoiier.
(PRK)

blev en åskådlig och lärorik illus-

tration

till

evangeliet.

Så vidtog lekar under ledning
av småskollärare fnger Lillieroth,
och g;lädjen stod högt i tak, inte
minst när bar"nens anhöriga lekte
>Havet stormar>. Efter en saga
av Jeanna O,terd,ahl . visa.des en
serie trilde.r om..Jesu ,födelse oeh
barndom med kommentar av fröken Liliieroth. Till sist kom tomten, och delade ut gottepåsar samt
jultidningar. Högtiden avslutades

av kyrkoherden, som sa.mlade
alla i gemensam bön. Till sist

sjöngs psalmen >>Äck, Herre Jesu,

hör min röst>.

från och m€d månilagen derr 28 januari,
varvid restartiklar och även andra 'raror bortslumpas.
Här några prisexempel:
3:50 Herrundertröja, I. ärm fr" 4:75
2:90 Tjockare herrtrikå
Damstrumpa, söml.. 20 den 3:90 extra billigt!
Damcardigan helylle, prima 14:50 Herrpullover
fr..72:75

fr.
d:o fr.

Damfing'ervantar, elasta,

Flickfingervantar,

F'örklädestyger, Gardiner,
Strumpor, van'tar, sockor m. m.

Bifilt. fram

fr.

Herrcardigan
Arbetsskjorta, herr

fr. 13:75
fr. 7:50

8:?5 Gosskjortor 3:90, 4:75 o.s.v.

Gosspullover, 10

år,

fr.

Varma, fodrade gossjackor 17:- kr. Itrerr- och gossbyxor
diagonal till starkt nedsatta priser.

i

9:75

ylle-

KINNARPS MANUFAKTUR, Kinnarp. Te.l 134

Kinnarps IF
håller möte fredagen den
kl. 19.30.

2517

Ärende: Tränarfrågan.
Mecllemrnar, möt upp mangrant!

Styrelsen.

Prastgord-bygdegard-lager lä""#ä^foiiuo**ä'r' o*.r"H
" Lokalen" i Slutarp försdld,
Göransson ny vice
1

ffi

Ordföranden i Frökinds kom'loch majoriteten av fullmäktige
munalfullmäktige, Gunna"r Jo- | tyckte att Mönarp borde kunna

i tli'" l

.irliili

vicl månda- I säljas till någon privatperson för
Kinnarp. TiU lfortsatt jordbruk. Man bestämde
ny vice ordförande efter köpman I sig också för att yttra sig i denGöran Sandin, som avgick i och na riktning.
Mer om sammanträdet kommed
mandatperiodens siut, valt,
des hr Rune Göransson. Kantor mer i FT:s torsdagsnummer.
Bengt Kjellström omvaldes som
hansson, omvaldes
gens sammanträde

*rt

i

ii

i

sekreterare.

Dågens viktlgaste ärende var

i övrigt frågan om ett av lant-'Kinneveds { ,UF_avd. LV(l-b?'
bruksnämnd.en begärt yttrande
jrr uudo-,1,11^l:."-t::T:lj" nu Nva Penl()I sår-llrrrrx ri]l
om III
irråsasatt
agasaLL rörsäljning
l om
sronatet'
I
av Mönarps egendom
^lllXlrl; ,med samring
"t,rrrrnnl*i"t;tr!t.
Ax[orp
och
fastigheterna
. Y:t""t" ,öI
|
I
kaffebordet'
varefter förhandlsården 4:5 och flOie i:i i kgm-lvid
ttnglT
vrdtog'.
I -ut
Kommunalnäntnden hade !
avdelningens styrelse för
".. att man
föreslagit
-1tt utsags följande: ordf' Bo
rges
"xrii"-""x"--l
mendera att de tua ri*tna-*"ån I
rastisheterna skure t*FT
ilil ?il]"J"T;. ä"å:T,älå:ff"::
andra
rutä"*nne ohrsson, kassör
l"'dli:.o.:::-'-til.'"1'å-T":1."i.1.
dan rnan Detrattanoe
_.
- fftonarp,
-"-"' l il Sture
Andersson. bitr. kassör
"..
fc;r
fortdär
förutsättningarna
:,--;Eriksson' suppl' Kltrt
|
;;--,-'I
l"t"-H^-lKarl-Erik
är
dålisa,
lsait
io.orruk
-,'
-'.
-',;
iFilipsson, Kjell Johansson och
| , någol
;
alt el'lnla lnot att.9t'-ix*t-nrne
lde
Bertilsson. Till revisof.rstiS-l;;;";ki;
förvärva
får
Allan Thor och östen
lmänvelket
lirc:-e1'
I Arr.lurr"orr. suppl. John samuels-,
r
I ! ragån DIev llvlrgr orsKurerao' son och Bengt Kaflsson. TilI
I
gruppledare valdes Kurt JohansL

ByggnaC€n skall nu inredas

till

lagerlokal.

Slutarps Byggnadsförening ha,r flirsålt sin lokal i sarnhiillet.
Köpare är en firma i Fatköping som tånker använda den till
lagerloka,l. Därrned får byggnaden sin tredje ägare och sin tre'tlje '
26h- 67.
användning.
pråistsård. I rtan ha. goaa skäl i bygden att
.I{uset var först
- fg+O-t"atr lhoppas på en tidsenlig ersättning
Det hämtades omkring
Vilske Kleva och inreddes av I tör prästgården-bygdegården som
byggnadsföreningen i Slutarp tiU i btir lagerlokal' En koml4unal
I
nvååegåro och sämlingslokal. kommitt€,- ordf' hr Sven AtidersI son i Lofsgården, Kinnarp, har
gått
har
Det senaste årtiondet
hårt fram över samlingslokalei på h-aft uppdraget' utarbeta planer'

aus.a Kommittdn har redan ska^ffat
landsbygclen av äldre iyp
Iokaler som kostade så myckerr. fram ritningar och kostnadsförl
slag. Den sammanträder 4 februmöda och o,mtanke och som så ut_ I
därefter är det tid att
därerter
präglat
når
fyllde ett ;;;;;
;;d" I| ari,
l;;ä,;";",,d;';;;
behov
"i' och de kommunala
mynrör- || presentera
I i.o*.-.
kom. Kraven
X.ru"n har stieit.
stigit, arla
alla förtf::::::i "f^,I:TTl,".:1,'.
T{"I dig.heterna
förslaget till ny bygdeI frait*r,A"n har ändrals. affärerna
Den
inte
avser
ute.slutande
8ård.
I har tett sis allt mindre liusa för i
'kC .t.äu"uåma bvgsnadsfärent's- | att betjäna Slutarps samhälle
utan hela bygden'
r'ä'ro.". gvgs"aasrääingen i slui- i
---=
/irjr säljer av ekonomiska skäl. I -

2en-6e'

Rad av inbrott utrned
,'
Illvktväg
rvmilngens
I{losettrynrmanen Gunnar

Katlsson, alias Käuåtrra-Karls-

son, hann med en hel del brott*lig verktamhet undor den t'itl
han befann sig i friheL Vlit förhör med honom har fra,rnkomrnit

han ocfu kumpanen Alto AIataIo gjorde fyra försök tiil bilstöltler i l'alköping innan rlo k om över den bil med vilken d€r

:itt

!ämnade gtaclen. Seda.n Alatalo gripits gjorde Karlsssn itrlrott
i en tom somna,rstuga i Träde.t. Där korn han över en del kIätler
han val' riom bek:r.ltt ttnnklii'dcl och barfota di'l, hnn rymde,

-

l:röt sig I(arisson in i lAnderstorp. Vad han stal dår är
Tidigt' ilamtn&
gjuteri,
gJ[Ielt.
nrrf,aqe lngct
inget iännu
'
men hittacle
-^-" klaflagt'
i,l'.o"p*
;ASArps
i"--* inte
g'r'eps
han'
vi'
1värt ati-stjäla. Han begav sig
!morgon

i

Sen:rre

irlare til.l Kinnalp, clär han försökite ta sig in iros Bröcleina Larsjsons bilf irma. Detta missl.vckadss

i

|
I

ioch han Dt'omenerade videle tilll
rfirma Bil och motor i Kinnarp, i
icar han stai rJen lril viiiren han

r_...,.^,_.-!
ifärtlatres i tiå han greps i

intresse. UV-kårens arbete hade

Sture

A-nn-charlott Gustafsson'
II *t'
Anita. Ka-r16n,
T(a.rl6n. Leif Ek'
Ek. suppl'
Sunnl.
| enlta
Hans
.dndersson,
Jan-Erik
GusI
blygsamt.
i tafsson, Stefan Johansson, Ingvar
I de otika verksamhetskassornå | Johansson, Margareta Graniund,
hade under året influtit 6.130 kr. I Krestina Eckerlid. Ledamöter i
i form av gåvor kollekter. och vid I Ce. Kinneved Bengt Nilssbn,
försäljningar. Äv d*
suppt. östen Andersson. Vårt<um*t:Lo_*Ll
mecllen har 1.800 kr.
tillll II ta Karl-Erik
"'' lämnats
''l'l'j-'"^lsom
Eriksson, suppl.
'" ^ -*- Svenska Alliansmissionen
i
"tä_ sunst -l(arlsson.
Ledamöter i
I
förutom arbetet i nemfåirået
driver mission i Japan, Tndien. i CKF' Kinneved Inga WilhelmsThailand, Hong;kong, Nya Guinea j son, suppl' Barbro Wallgren. Våroch Syd-Afrika. Andra missions i kumla Stina Johansson, suppl.
och hjälporganisationer har er- I Karin Nilsson. Ombud till CP:s
håIlit drygt 600 kr. De övriga I kommunkrets Karl-Erik Eriksson,
medlen har använts i församling- Karl_Erit< Andersson. östen Anens olika verksamhetsgrenar.
vu:^'@''rE!'6'"'ill ._--^ | ldersson, Hans Ändersson, Berndt
--;..
Vissa heslut angående försam- |l,;-;::"'
Nästa sö;Lgens arbete fattädes.
fattades. NäJ;
sön- | | Bertilsson. Suppl. Inge Josefsson,
lingens
dag
,[ blir
ttir ttet
det sparbössetömning för | | Sture llermansson, Inge Johansfamitrje- | | son' Jan-Erik Gustafsson och
missionen
issionen i samband med tamiliegudstjänst.
Ldstjänst.
llKarl-Arne Bertilsson.
Programråd Inge Johansson,

varit livligt. Mer än r""tiå
åi#]
-;r;;;;,:--^- L^r^
-^-.-"-^-^""-"-;.-:;-,lingar
haäe registrerals.
arbetet hade under året varit

lMargareta Engdahl, Hans A.ndersson, Bo Börjesson och Margareta Johansson.

i

Sista natten i frihet hälsade
lKarlsson på hos Motorbotsget i
I

ll son, Sture l{ermansson, Anita
ll Karl6n, Lars Ärvidsson, Kurt FiFrökindLr
I ll lipsson, Karl-Arne Bertilsson, Mol'nica Johansson och Tord TorsLedare rur
för vrorganisationsLElrDaulr. l&uöl8
zo[l-6?. I tensson.
5@lrD6LlurrDrådet Sture Andersson. DistriktsÄrsmöte för verksamheten i
ombud Ruth Gustafsson, Barbro
I(innarps missionshus
rxr-rr**^Dar-Äi
Earlilocn*
Kinnarps SÄM-försa.mling har I iI Wallgren,
Berndt
Bertilsson.
håttit årsmöte. Årsberättelsen ta- I suppl. Monica Johansson, Marianlade bl. a. om söndagsskolan, som | ,r" Ohlsson, Karl-Arne Bertilsson.
varit^ samlad trettio gånger- under
Klrrt Adamsson,
är 1962 och omfattats med stort I Kretsombud
Andersson. John Samuels-

Tävlingsnämnd Jan-Erik Gustafsson, Stina Johanssoh, m. bitr.
Karl-Ä,rne Bertilsson och Barbro

Gisla-

jved. IIed bilen ål<te rymiingen'tili
j Flott5' o"lt kom över cigarretter
j och kontanter i Aspenäs hande:.
I

I

_

Wailgren. Pressreferent Barbro
Wallgren.

Efter förhandlingarna avtackades kassören Karl-Erik Eriksson
med' en blomsterbukett.
Kvällens möte avslutades med
en tävling.

I

I

speBruanr€r trDns
?
. Under den fortsatta diskussio- sen eller kommunalfullnräktige
frågade han. Hr Gustavsson 'jick
nen ansåg flera att Mönarp borvets. efter en del ordr'äxling att
de kunna bli ett bra jordbnrk onr
det får den rätta skötseln" Di:t det är skolstyrelsen son bestämOrsaken till abt mån inte
vore ekenomiskt mest lönsamt mer.
viU
släppa
in folk i skolbespisför

FRöKINDSFULLMÄKTIGE:

Blir Mönarp skogsplantage
eller blomstrande lantbruk?
Fr'öl<in'is n).a kon:munalfull rnäktigeförsamling hölI sitt försla såmmanträde i måldags. Sonr tidigare meddelats omvaldes
hr G'.rnnar Johansson till fir!l mäktiges ordförancle. Kiipman
Göran Sanr-lins eftertr'ädaler på vice lrciför'andeposten blev ht,
Rune Göransson
hau var Cån ende sorn föres]ogs. I(antor
Bengi Kjellström-onvalties till sekreterare. lVt-6g.

, Till

ledamöt.e|

i

valberednings-

r Vad de nu aktuella

kommunen om Mönarp togs
om hand av en privat ;ordbrukare. Kommunalkamrer Hild!ng
Våring avslöjade att det under
senare tid faktiskt har anmält
sig ett par privata spekula$ter
på Mönarp. Hr Vårlng gav också

i

fastighe-

Nils Danieisson, terna beträffar så utgör Axtorp
lSven Ändersson, K. c. custåfs'ilunnagården 4:5 och Fröje 1:6
i son, Ärne C)Isson. Arne Gustafs- ett
I
objekt som bör kunna avyttson, Gustav Gustavsson, Allan iras för komplettering av nårligj Johansson, r\igot Karlsson och
I gande fastigheter. Beträffande
Il'ar Gustafsson. Suppleanter blev tr{önarp är situationen däremot
]
i Allan Johansson, I3örstig, Ivan helt arurorlunda. Fastigheten utlGusta.fsson, Sigl'ard Ancier'sson, gör' etl stoljordbruk där arealen;
I Rune Göransson. Lennart Antill störstz delen består av odlaidersson, Bengt Kjellström, S{ar- Ce torvmbssar'. Jordbruksdriften
Östbet8, Ätne Setterbetg.
på gå,rden har dragits med slora
,tin
vanskligheter särskilt under ne. Debatt om jordhög
i clerbördsrika år. Dålig bärkraft
En hel del diskussion våckte j för maskiner, liggsäd, lrr'isisjuken framställning från Sb-rtarps I clo,mar, npptr'ampning av beteselektriska distributionsförenins r vallar m. m. är karaktäristisha
om att en stor hög med schakt- för dessa jordrar. Detta kan hölt
massor framför transformatorn äventyra det ekonomiska resultapå €n tomt intill skolan skulle tet sårskilt under de dåliga ekofraktas bort eller planeras ut. I nomiska betingelser som nu gä1samrnanhanget frågades var skol- iler för jordbruket,
lstyrelsen gjort av allt grus som I Kominnnalnämnden har inget
mot 'att donänverket
lfanns på si<olgården fiire asfal- ]1it e-1inr1
-*, för'värva fastigheten och i
F:rån
!an sKolsLyl'etseflatr
skolstyrelseSå11 I1får:
iteringeir.
i Lur'lrrgerl. r
avvaktan på resultatet av de uni eötttr.ru* att gruset ligger lnder ]
bli nöd'
I asfalten. Beläggningen behövde I ilersökningar, som torde
ien stadic sr'und och {ör a,tt 1g .sa- lvändiga för att bedöma den
I Oun ttt**tu man till och med kö- ll framtida clispositi{,'nen, eventuellt
pu' *." grus, Skol$tyrelsen hter '! utarrenclela tlensamrna'
I
,:iliLså inte förskingrat gruset.
At &tönarp så rlåIigtt
I nebatten om jordhög:en ule"v gan- i
närnnden utsågs

fullmäktige rekommendationen
att återremittera ärendet tilI
iantbruksnämnden utan yttrande. Flera röster fastslog att

J

mossjordarna

att det inte finns
nande jordbmk.

i
i

i
j

I

1

iförsäljrung av Mönarps egendom jidet vore fel

_att.låta-.tommunens
joch jordbruksfastigheterna Ax-l slörsta jordbruk låggas ned'
lfönat'p
bör
åtmiustone kunna
itolp Lunnagården 4:5 och tr''röje I
anvåindas
till
förstärkning av
r:
o
kommunen.
li
i
Kommunall
inämnden hade framlagt ett för- l' andt'a jordbruk tyckte han'
lslag till yttrande från kommuncn
li vitket bl.a. sägs:
I

I

onödan

är

hänsynen

till

* Det är dock barnens mat'
sal, det är fråga onr. Jag tyclier
fi skall vara tacksamma mot
skolstyrelsen som håller utomstående därifrån,. sade

fru

Ebha

Juliusson.

Skolstyrelsen gör a.ffärer

Hr Sven

Andersson startade

ytterligare en' orclväxling onl

någon möJlig- ]skolstyrelsens befogenheter. Han
till ett lö- lfraae fatt reda på att skolstyrel-

lsen sålt en b'egagnad filmprojektor till pastoratet. !"år skolstyi

ilortlbrukets bii,sta
lrelsen sälja materiel hur den
Hr Larsson förklarade att det vill? frågade han. Det visade sig
för jordbrukets del vore iyckii- att det var fråga om en utbytesgåst om Domänl'erket köper affär. Skolan hade köpt en n5'
Mönarp, Verket har vissa n-redel projektor och i stället för att för:
att rörs sig: med när det gällef en spottstyver lämna den gamla
jordaffårer. F'ör att kunna köpa t byte hade man på pastorate'Ls
måste verket också sälja. Det begäran sålt den till påstoretet.
flnns aktuella fall i hommunen
Småsaker bör en styrelse få
dår domänverket tiil hyggliga bestämroa själv, ansåg hr Ähl-

priser har sålt bra, gårdar. Det jCvis,t (skolstyrelseledamot), Ha1'
är väl bara bra, menade hr Lars- iinte fullmäktise mer förtroende
son, om domänverket tar hancl för skolstyrelsen, är det väl dags
om de dåliga jordbruken och ått vätja en ny styrelse. Säirer.t
överlåter de bättre jordarna tili år, sade han, att fullmäktige r
enskilda företagare. På så sått fortsättningen kommer att få
finns det en möjlighet för jord- handlägga många fler skolfråbruksnäringen ått överlel'a.
gor än rnen har behövt besvär,a
Hr Arne Olsson vidhöll: JaE sig med tidigare.
anser att vi borde be lantbnrksnämnden att den försöker över'föra Mönarp tiil en edskild jordbrukare.

Hr Gunnar Larsson

upprepåde: Vi måste ha klart för oss att
lantbruksnämnden aldrig köper
Gustavsson ansåg
l Hi' GusLav
Mönarp,
iatt man alldeles i onödan klassat
Kalla si.ffror
jned Mönarp i yttrandet' Sköts
Hr
R.une
GöranssoJr tyckte a,tt
bli
kan
den
ordentliEJt
l$ården
ansåg han' Han fick med- man borde s€ kalit och .siffermäs-

att remitter.a ärendet
tili skolstyrelsen. li'örmorlligen
kommer schaktmassor'na att användas till utfyltning av den san- lbra,
ka tornten.
lhåll från hr Är'ne Olsson, som
Till reparation och nodernise- iansåg att det däremot med säring av lägenheten i Ekarps i kerhet inte skulie lyckas för doskola auslog fulmäktige
lmänverket att odla skog på Mön'
fullmäktige 4.900 kr. Imänverket
rat.D.
utn'
I
i
R.nincsverket
iI - .. Ranin0q'orl'a*
Hr Gunnar Larsson tramlröll
I LanslaKåren, lansveterlnaren I:,rtL det inte finns någon anledlocn distrrktsingenjören jjr .u*!: i;;;*-;;'änmarra på kommunali::r :.o. avlopp har för'eslagit
1"äri"ä"r" beskrivning av MönF"rö- I'rrp. Alla expe'ter är eniga om
il::tt-tv,i:T-""
"t-t-.a1moda.
kinds kommul att snarast. uynvånskiighet.
tätla förslag till kompletterinS llåivmo.ioåtirrsurr.
a,r-"pp""frr"t, sade hr Larsav reningsverket för h_öggradig lo",
s!'ördarna inte varit särlening. Fuumäktige b:shlr?d: son-, art
på l\{önarp under ire
ly;";;_
-iio_i"*to"
i;;lil
att låta g'öra en sådan utrednins l=i.riå
å.ren. Skåll n:,_
före 1 juli i år'
I t""- överta Mönarp krävs storå
!.ullmäktige antog vidare d*
1oi:.,ppr,.,.tning. Den som
centrala överenskomm"t-"":.,:: l;;;s;r.
pengar.na använder dem
o.
lilu.octr pension till hemvår-ilsä;u";" rånre til atr skaffa -qi8
|r-011
I darlnnor.
l:ll ett
..
Dl',a Jor(l0rtlK.
I
r,ått.on deklarerade också
H"
il
ii
))Frökinilsgå.rtlar
till
l, -..^-', ::,-;
utsikter
att Oet .lnte finns några -.._,,-_.-_.
Domän?>
,t att lantbruksnämnden skall köpa
i Till
- sist håde man att fundera iMör.oro.
Iiöver
en skrivelse från länets
jiantbruksnämnd om eventuellll Hr Sven Ändersson ånsåg att
enades Om

och

i

het ,att göra }tönarp

I

slia irri'"erad innån man slutiigeu

blir allt sämre

ningen

hygienen.

sigt på salien. Om Mönarp fåt:
enskild ägare och dr'ivs sonl
jordbruh bör kommunen få de
största skatteintäkterna. Efter"som X'rökind alltså tjänar på en
såda.n affär bör vi i vår't, yttratrde föt'eslå att Mönarp även I
fortsättningen skall drivas sont

jordbmk, tyckte han.
Hr Sven Ändersson: Domänverket år ett stort och kapitai-

starkt företag. En sådan instirution är farlig att släppa in i kom-

munen.

Sedan sades inte. mycket mer
om saken, Man gich till beslut
och resultatet blev ått man bestämde sig för att godta kommunabrämndens förslag tili yttrande i allt utom vad det gä11€r
Mönarp. Här skttlle i stället
framhållas att kommunen iinskar'
ett l{önarp bibehålls i enskild
ägo.
Skolstyre.lsens

befogenheter

Tili sist uppstod ånyo en hätsh
diskussion om skolstyrelsens befogenireter. Hr Gustav Gustavsson hade vid det sista samman-

trädet förra året. förårgat sig
över ått fullmäktige inte ficl{

till matsalen. Vem bestämmer över skolan, skoistyrel-

tiItr"äde

SLTITARPS
MISSIONSHTIS
Söndag kl. 15.30 Studiesekreterare Wemer Zimmergren, Johansson. Sparbössorna för SAM
insarnlas.

Väikornna!

Kinmarp
Familjoguilstjänst i missionshuset söndag kl. 10. Offer för missionen oeh sparbössetörmning.

AiIa lika hjärtligt välkornna!

Skolrnatsedeln

Första sommonlrödol

för F RöKIND 4-g februari.

med de delegerade

Måndag: Lovdag.

Delegerade för församling'arna inorn Kirneveds pastorat hade
i fredags kallåts till sitt första
sammanträde, vilket hölls i Centralskolan, Kinnarp. I sitt hälsningstal till delegerade brrtonade

'fisdag: Fattiga riddare,'

äPPel-

mos.

Onsdag: Kokt fisk, Potatis, rå
, morot.
Torsdag: Grönsakssoppa, ost'
smörgås, aPelsin.
Fredag: Varm korv, potatismos,
senap, gurka.
Lördag: Risgrynspudding, korvsmörgås, hailonsYlt.

o
o

En del köper för dyrt

anilra köper från

Lars Gustafssons
Möbelaffär, Slutarp.
a Allt i möbler och soffgrupo per, bädalsoffor, tak- och
a golvarmaturer, mattor.
O Tel. l?9 Kinnarp.

Slutarps IF
hlller årsmöt€ d. 12 febr" kl. 19.

Fröktnd

T.o,kel

-{t)"

i Kinnarp
Kyndelsmässodagen är speciell

: :Mo;bergs Kaf6.

Inuden : cnl. stadgarna.

Farniljegutlstjåinst

ding Våring, Kinnarp,
Samtliga val var enhälliga.
Den nyvalde ordföranden

u.t-

offerdag för den del av den kristnå missionen som är anförtrodd

talade i samband med ö'/crtagan- Svenska alliansmisisonen. Denna
det av klubban sitt tach för v,sal dag tömmas också missionssparförtroende och uttryckte en varm biissorna.
I Kinnarps missionshus hålles
förhoppning om €tt förtroendefullt och för församlinsslivet söndag kl. 10 familjegudstjänst,

fruktbärande arbete under den då det blir tillfälle lämna misrpåbiirjade fyraårsperioden, fiil' sionssparbössor och offer för missionen. f .gudstjänsten deltar ockI vilken delegerade valts.
så söndagsskolan och UV-kåren.
I Delegerade beslutade att intr<öett
ex.
av
den
n1'a
förantal
i na
I

samlingsstyrelselagen till de delegerade som ej redan tidigare
innehade densamma. Vidare beslutades att reseersättning skulle

utgå med 30 öre per km., därest anta.let sträckkilometer uppgår

till

6.

Qrdföranden gav slutligen

en

synnerligen ingående och intressant redogörelse för deiegerades

arbetsuppgifter, pastoratets ekokonomi, boställena, av pa.stora-

tets

disponerade fonder

Skolstyrelsen *r.

utreder vissa
tomtfrågor
F'rökinds skolstyrelse har hållit

m. m. sammanträde. Kantor Bengt
i att Kjellström beviljades tjänsiledig-

allt detta ekonomiska dock är av- het under tiden

18

mars-2? april

lsett att tjäna kyrkan och våra för militärtjänstgöring. Till vik.
förordnades folkskollärarlnnan
landliga värden. ^lt -67.
Märta Persson, Falköping. F.ör
egna angelägenheter . beviljades
?-lz'-67'
tr Kinneveds kyrka

småskollärarinnan Gunllla Rose-I
utför kyrkokören vid aftonsången stedt tjänstledighet under tiden
på Kyndel"rmässodagen J. S. Bachs 16 mars till 8 juni. TiU vik. förhymn >Till oss i en behaglig tid> ordnades fröken Maj Äugustsson,
samt sjunger som växelsång med Kinnarp. Äv rektor meddela<le
församlingen ps. 242 >Gud, vår tjänstledigheter och förnrdnande
Gud, för världen all>> samt Ps. 44J goclkändes av skolst5rrelsen.
>)BIiv kvaf hos oss>> i Verrrer AhlLänssbolnämndens förslag a,nbergs sättning, båda koralerna I åTående simundervisningen vid
rutformnlng av Albert Runbäck'

skolorna skulle närmare utredas
av rektor. Län$skolnämndens förEn mopedförare skulle från en slag till förteckning över elevomenskild väg köra ut på den all- råden enligt skolstadgans 2 kap.
männa vågen Vartofta-.Kinnarp. 24 par. godkändes av skotstyrelHan stannade inte iman han kör- sen. Rektor medgavs
tjänsttedigde ut med påföljd att han kollide- het under
dagarna 11 och 12 febrado med en bil. 25x3 dömde r'ätten. 15x9 fick en Jönköpingsman
som i halt väglag och snöyra sladdat mot en vägport på vägen mqllan Tidaholm och Habo. För hög
ha"stighet ansåg åklagaren var orsaken.

4z-tg.

sionen 500 kr.

Vid farniljegudstjänsten höll fru
Kerstin Karlsson ldktion med bar-

nen om >>Fursten,. som vågade
bedja>. Söndagsskoleleverna sjöng
ett par rörelsesånger och dess-

utom förekom duettsång; En kort
predikan ingick också i famiijegudstjänstens progtam.
Sparbössetömning för SAM
i Slntarlrs missionshus .

I söndags eftermiddag hölis
möte"i Missionshuset. Studiesekreterare Verner Zim'mer:gren talade upnfordrande över Missions-

befallningen och sjöng flera solosånger. Insamlingen som gjordes inbringade 320 kr. 4Z_tt.

Kom och fyssna till

Yå.|
.l

ll.årtga Britt-Ma,:rie Karlsson från Slutarp, som sjunger och spelar
pl håilerringsarm€n lörd, 19.30. Medv, Dragspelsork., Iedare: Sti. f I
Ato Avodal. Sönd. 9,30 Sönd. skola, 11 Helgelsemöte, tC F.rälsnings- '
I

rll0to. Måndag 15 Hemförbundet. 11
Ledare:
-1? Möteskampanj!!
Måndronsd. Kaptm o. fru Lennart lfedberg,
Skövde. Torsd,_sönd.
tru Brlgadör Greta Sunneryil Varje kväll kl. 19.80. Var vli;1rommen!i

Fröklnd

!'ramställningen utmynnade
I

Styrelsen.

f Kinnarps missionshus
blev Kyndelsmässodag.ens missionsoffer till Svenska Älliansmis-

Krealur$- och Ltisöleauktion
homrner att hållas torsclagen den 14 febr. 1963 kl. 18.00.
hos lantbr. Iage Karlsson, Krogstorp, Slutarp, som då på
gmnd av upphörande mecl arrendet låter försälja:
10 st. nötkroatur, SRB, därav ? st. kor, de flesta i snar

halvställning, 1 st..kviga, bet., 1 st. kviga, 1 år, samt

Till , säkre, kände köpare lärnnas 6 mån. kredit mot
mot äganderättsför"behåil. övriga villkor vicl auktionens

början.

JORDFORME

ruari för deltaEande i rektorskon-

ferens i Mullsiö. Vik. är timlärare
Lena öhr:nell.
3'ör utredancle dv vissa tomt-

frågor tillsattes en kommitt6 bestående åv Sten Ählqvist, Ärne
Olsson och Georg Ä. öhrnell, var.jämte kontakt skulle sökas med
bvggnadsnämndens

ordf.

Elof

Rehn. Kinnarps Idrottsförening
medgarzs rätt att två dagar i veekan använda skolans gvmnastiksal för frivillig gymnastik.

1

st. tjur av SLB.
Svin: 4 st. 6uggor, därav 3 st.
och l" st. bet.,
eamt 11 st. smågrisar.
Maskiner oeh reilskap: traktor, f.erguson, 194g, bensin,
traktorplog, överurns vändplog, stallgödselspridare, Herkules, självbindare, Herkules, 4/a,, slättermaskin, häst_
räfsa, 2 st. ringvåltar, chaktblad för traktor, fjäderharv,
lättharv, ootatiskup, 3 rads, Und'erhaug, gummihjulsvagn,
trafttor,kärra, <ljurhäck, hästplogar, -hästhacka, släpräfsa,
slädar, häckar, håvor, årder, tröskverk, Skandia 0. halmhacnh, Gudhems, halmfläkt meil rör och böjar. hackelse_
verk, våg med vikter, gröpkvarn, magasinskärra, mjölk_
mashiner, 2 st. Mannrs, sil, transportflaskor, rotfrukts_
kvara, lasttbrygga, burar, drivremmar, tomsäckar, snö_
plog, riastör, div. handredskap m.m.

$TORGATAN

12-11

D!INGEN

FALKOPING Tel.

123 48

BMC I Iary MARRIS ualdes
Atr Saerige: rnor\rJoirrTtöt'

lister till

BMIIIOO HORflS

md &n qulala råtslafiddrlngen

,ÅnE.fs B[-pt"keten eo seger rned övervåldigaude rraioritet i Tekaikens
vdrlds omröstninq bland
deu svenska presseos mo'

Jr'--l-:\

$M$
r.;,j!i:i

tofexper(er.

sweoeru

En ny triurnf

ra

för

BMC:s

biltekniska nyskapande.

Samlingpåfrituftsgården. I'r. v.K.O.Siidow, l'alköping,N.Rynefors, Vilske lileva, Georg öhr'
ne[, FrOt<ind, Richard Änderssoq Gudhem, G. Fahl6n, Falköping, Helge Holmstrand, X'alköping, F.
!'ogström, Stenstorp. Titeln över hela, linjen är rektor.
@lt-bt,

Bröderna Larssnn

KINNARP, tel.60.
FALKöPING. tel. 12415.

Sko/Iedare samlades i Mullsiö
kring nya skolons studieqtan I{innarp
I tlag avslutas en skolledar-

konferens Pö friluftsgå,rtlen i
Muffsjö. Den inlerldes i går'ilå

Onsdag kl. 19 OFE. SYMöTE
missionshuset.

i

clt

VåIkomna!

ett 25-tat skolledare frå,n >Sötlra
rei4ionen> i länet iliiribtanil från -

-ba^

Falbygtlen" sasrlades. Konfeien'

sen är den sista av tre, vartill

länsskolnåmnden inbjuilit. Äm'

Kinnarps

net har varit gruntlskolans stu'
dieplaD.

NI0-förenin0
håller möte i Föreningslokalen,

LänsskoiinsPektör Gillis Lön'
nernrark välkomnade delta8arna
och lämnade en inledande orien'

fredagen ilen 15 februari kl.
20.00. Underhållning, lekar och

tering.

I övrigt fremkom ett rikhaltigt
material vid konferensen genom
att

cians.

en rad deltagare föredrog och

kommenterade centrala avsnitt ur
grundskolans läroplan'
Gårdagens samling: inleddes ge'
nour, atf. rektor- Richard Anders'
son, Guclhem, refererade läroPla'

neng syn

tt.

KrnnarPs

ts O

Rekter Helge Holmstrand kom-

de rektor G. Fah16n. för studieoch yrkesorienteringen inom den
nya skolan. Ytterligare en rad
punkter hanns med, Efter midda'

idag

kl. 15 i gYmirastiksalen. qn'Lr.

på gruPPeringen hem'

tofta. På eftermiddagen redogjor'

tr

startar fotbollsträningen

skola-samhälle, Rektor Nils Ryne'
fors, Vilske Kleva, kommenterade.

menterade den nya skolans sYn På
eleven och läraren efter en redo'
gördlse av rektor Hj. Hellner, Var'

If

RDTENNIS

/| '--'---'---"':-

I

I

Rektor K. O. Siidow, I'alköping, och
Där vi sitter I vår bänk.
rektor Georgi öhrnell, Kinnarp i >lektionssalen>'

Väf avlönat och trivsamt extrajobb

I

rrww.q.nps BTII-HöRNDBo

srco-g

i Resultat: Egon

Martinsson-

To-my Andersson 2l-77,78-21,
i zs_zt. Erland Johansson-StenlE"ik Johansson 15-21, 2a-22.8o

i

I
I
I
,I

;;;;;:ö;
ra. zr-rg.

si.o- is*zr,

zr-

Erland Jöhansson-

tommy Andersson 21.-L1,27-18.
gen samlades de närvarande $ill F'alköping, Kinnprp, Slutarp, Floby, Kättilstorp, Trätlot, Åsarp.
Eeon Martinsson-Ove Ström 14
Bor Du på någon dv ovanstående ort, och vill Du ha ett välavlö- .l-zt,
73-27. Bo lvarsson-Stennat och trivsamt extrajobb, som kan skötas på valfria tider och 'i Erik Johansson 21-18, 24-22'
zr,rbete, vilket inleds på morgonen. som föruto n goda inkomster ger fina chanser till förnämliga
I bunbell' Erland JohanssonlBo
lvlan diskuterar vidare upplägg- priser
får
llvarsson-Ove StrömlSten'Erik
ring
då
Falköping
751"47,
så
Du
alla
upplysningar.
n ingen av den l'okala informatioI Johansson 16-21, 27-76, 75-27.
rren. Rektor K. O.. Siidow, FalköI Ortaria Johansson-Ove Str'öm 17
p ing, talar om Planering och sam2t-72,21-9. Bo rvarsson.l
-zr. Andersson 18-21, 27-!7'
. lromhy
vt)rkan.
a/z-st.
Konferensen avslutas med en
;l2t-77.
samkvåim.
I?å tisdagens Program står gruPP-

elir

rkussion på eftermiddagen.

Stor Kreatults& l,ösöresuhtion
å Halsarp, Ilinnarli.
FREDAGEN DEN 22 I'EBRUÄRI 1963 kl. 11 fm. låter ]antbr.
Arvid Andersson, tel. Kinnarp 62, p.gr.a. skedd fastighetsförsiiJjning genom offentiig ooh frivillig auktion försälja sitt därvarande

yttre lösöre,

ss:

håller ÅRSIWöTE På KinnarPs
Konditori tistlagen eten 19/2 kl'
19.30. Utlottning bland närvaiancle medlemmar. Diskussion
om kommunala frågor.
Välkom-na!
Styrelsen.

34 st. tuberkulos- och kastsjukefria SRB NöTKII,EATUB, varåv 7 st. kor (de flesta i snar kalvstållning), 10 st. bet. kvigor,
9 st. obet. kvigor, 5 st, kalvar samt 3 st. tjurar.
8 st. bet. SUGGOR.

MASKINEIT och REDSKAP: 2 st. trsktorer, varav 1 st. tr"ergr:
son, diesel, 1954, med renoverad motor, octr 1 st. Ferguson, bensin, 1954, med Josve frontlastare, plog, Kvarneland, plog, Oliver,

på gummihjul, slåtterskåra, Ifarvester, slåttermaskin, 6 fot, med
Vretendrag, såmaskin, 15 skivbill. fröIåda, Harvester, bindare,
Ärvika, 47/z-fot, på gummihjul, konstgödn.spridare, Drabånt, hövändare, Yrsa, oläpriva, överums, f. traktor, 2 hästräfsor med
trakt.drag, lastbrygga, 2 gummihj.vagnar, flåk, 2 håvor, 2 ringväItar, svenskhårv, 2 släthårvar, vårav en tyngre, stmkran, Ultuna vattenpump, breddn.hjul till traktor, 11X28, motorsåg, Ei.
raket, div, håistredskap, 4 st. ceurentrör till brotrumma, 1 m., kullhuq värpreden, div. handredskap m.m., m.m.
LOCEINVENTARIER,: tröskverk, Herrljunga, 600 helrensande, halmfläkt, el.motor, 10-hkrs". med 15 m. kabel, gröpkvarn, Re.hord, våg rrred ,vi,ktgr, magasinskärra, drivremmar, tomsäckar.
DIVERSE: 2 st. mj.maskiner. trptflaskor, mj.sil, Älfå kreaturs"sax.

KORVSER,VEIRING, '
Sex månaders rän"efri kredit ]ämnas åv oss kände, såkre köpare med sedvaniigt äganderättsförbehåll. övriga villkor vid auktionens början.
€... HO t nari tr i, I Å*r

i snar kalvställning, till

salu.

Tel. 73 KinnarP.

Kinneveds
Centnalskola
freilagen den 22 febr.

kl.

19.30

FöRSAMLINGSAFTON

för introduktion i fastans

och

passionstidens kyrkomusik.

Kaffeservering.
der

Kyrkokören

6,

0515i 113

I söndags gästade Vartofta SK
Centrålskolan i Kinnarp för en
kraftmätning med Kinnarps BTK.
Slaget fördelade sig'på A-, B-, Csamt pojklagsmatiher och kinnarpsgrabbarnas flitiga träning
Resultat:

SRB-kviga

&[BEn? pftrstsf$ fi#strf##

Tel.

KINNAIIP TOG R,EVANSCH
PÅ VAN,TOFTA

resulterade i en kraftig revansch
för höstmatchen i Vartofta.

Till tairik uppslutning inbju-

.INRE IöSöRE: vävstol, tåckstol, kytskåp.

B O RDTENNI S
"il# l4l7;t'9.

li |(inneueds $P'aud,

F'ALKöPING
75, 109 75, 174 ?5. Bostadstel. 0515/110 88, 116 75.

A ?-B
Ifj Seidler-K. G. Ehn 70-27,
18-21. Bo Ivarsson-Lars . Andersson 2\-5, 21-77. Egon Martinsson-Lennart Svensson 2l-17
76-21, 27-15. Bo lvarsson-I(.
G. Ehn 21-70, 21-t2. Ifj Seidler
Svensson 21-10, 27-Lennart
1?, Egon Martinsson-Lars Andersson 22-20, 21-10. Dubbel:
Bo fvarsson/Egon MartinssonKinnarp A-Vartofta

Lars Andersson/K. G. Ehn 21-8,
19-21, 21-\1. Bo lvarsson-Len-

nart Svensson 21-10. 2l-72.
Egon Martinsson-K. G. Ehn 132t, 21-72, 17-21. $j SeidlerLars Andersson 22-20 75-21
16-27.

Ifinnarp B-Va.rtofta B 4-6
fnge Johansson-Hans Ung 10
74-27. Erland Johansson-2l Leijon
Ulf
2l-75, 2l-76. Håkan
Karlstedt-Rune Karlsson 20-22,

19-21. Erland Johansson-Hans
2I-7, 21-10. Inge Johansson-Rune Karlsson 16-21, 1021. Håkan Karlstedt-Ulf Leijon
21-\2, 13-21, 10-21. Dubbel:
rJng

Erland Johansson/Inge Johansson

$arlsson/Hans Ung 21-Rune
13, 18-21. 74-21. Erland Johans.
son-Rune Karlsson 2l-15, 2L-

11. Håkan Karlstedt-Hans Ung
21-18, 2l-15. Inge JohanssonUlf Leijon 74-27, !l-zJ,.

Klnnarp C-Vartofta C

utförsölining

$-1

Bengt Georgsson-B. Å. Borglin

21-\8, 21.-!7. Allan Thor-Leif

Johansson 75-21, 27-74, 21-7]-.
Stefan Johansson-Änders Berg-

2I-\8, 21-6. Allan
Thor-B. Ä. Borglin 27-13,21--1.
Bengt Georgsson-Anders Bergsten 18-21. 23-27, 21-1?. Stesten 17-21,

LöRDAGEN DEI( 1Sl2 l<ommer vi från vårt lager att försälja massvis av rester o. udda
plagg från vintersäsongen till vRAKPRrs. srÄDRocKAR från kr. g:-, spoRTTRöJOR i barnstorl. från kr. 9:-, BARNKOFTOR kr.6:--, DAMKOFTORkr. i2:--,
DAMJUMPRAR kr. 7:--, HERRSTRLII,{POR, yile-nyion kr. r,:b0, HERRByxoR" diagonal kr.20:-, HERRBYXOR, terylene kr. 4g:-, SLALOMKOSTYMER, goss o. fliclr
k.r.26:50' Goss- och FLICKJACKOIT i velvetin elier galon från I<r. 1b:-, m. m.

Våra jaekor i Nlrlon-Mocka år

jätte,populäna, här sålts i 1000-tal.
Vårt pris, herr eller dam kr. 6g:-,
(riltpris kr. 99:-). Finnes i barn-

fan Johansson-Leif Johansson 21
Dubbel: Ällan Thor/
-77,21-75.
Stefan Johansson-B. å. Borglin/
Änders Bergsten 2l_t7, 2L-78.

Allan Thor-Anders Eergsten

21

27-76. Stefau Johansson-5, Å. Borglin
B.
74-2L, 19-21.
Bengt Georgsson-Leif Johansson

21-13. 78-21. 2t-74.

Kinnarp pojkar-Vartofta pojkar

9-1

Ulf Kjellström-Peter Lundberg

storl. fr. kr. 39:-. TÄCKJACKOR
mecl elastonvadd, vårt pris, 6 år
t.ex. kr. 44:-. GOr'ett besök hos

76-27, 2t-77, 75-2L. Staffan

AB NGRDISKA

27-1"4. Ulf Kjellström-Göran
Pettersson 21-13, 21-12. .Kjell
Karlstedt-Conny Leijon 27-1.6,
21-11. Dubbel: Staffan Nielsen/
Kjell Karlstedt-Conny Leijon/

INDUSTRILÄGRET
På lördag

6ls1

lönar sig.

Vi har öppet till kl. 16.00.

Nielsen-Conny T.eijon 21-70, 2l
Kjelt Kar'lstedt-Göran Pet-16.
tersson 27-75. 21-73. Staffan

Nielsen-PeLer Lundtrelg 21-8,

Göran Pettersson 1-9-21. 21-8,

2l-9, Stqffan Nielsen-Göran
Petter'sson. 21-5, 2t-5. Kjell

Karlstedt--:Peter Lundbery 2116, 27-25. UIf Kjellström-Conny
Leijon 21-15, 2I-72.

|

I
I

j
I

|
I

I
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Kinneveds kyFkgh0f

i festkommittdn är också detta år Augusta Abrahams-

Frökind

kallande

-63-

inbjuder alla intresserade

Frökind

Följancle ombud valdes: titl
Svenska Alliansmissionens år's-

Årsmöte mecl Slutarps konferens Folke Pettersson, Västergötlands missionsförenings
Missionsf örsamling
årsmöte Hulda Bruhn, Väster-

Slutarps missionsförsamling götlands distriktsnöte Folke
sa'mlad Pettersson.
till årsrnöte i missionshuset. Det
Pls,nslads rnöten
inleddes med sången O Dn nådens rika häl1a, varefter Yngve
Fötjande möten Planerades:
Johansson ]äste Ps. 100 och i an- Två offerhögtider, byggnadskasblev pagtty Sllvander oeh
slutning tiU den taiade om att en san en under Pingsthelgen rned

Evaldsson.

Av kåssaredogörelsen fra,rngick
att kassan omslutit kr. 5.6?9 med

en behållnine av 400 kr'.

till

för-

Centralskolan fre:

dågen den 22 februari kl. 19.30 för
introduktion i och demonstration
av fastans och passionstidens kyrkornusik.

Stira Qag

|

I

i
i

kyifll i Kit[eveds .Cg4[yal-

quqtavqsen, diptrihtsonhuel Eva skola.'
Karlstedt, hretsombqd Britta Jo.
ha.ns€oE qch Fqt FersqqD, Ftudie"
gphr. l$erCo-t Petter.sFon, täVlings.

kristen människa skali höja iu- missionsföreståndare Knut Svensbel till L{erren, och tjäna llerren son som taiare och en den 10
med glädje. !-örsamlingens ord- nov. m'ed pastor Enoc Mqgnusföra-nde Nils Evaldsson häIsade son som talare. Vårfest tillsamårsmötet välkommet med Pauli mans rned juniorföreningen den
ord i I Kor. I. Till att leda da- 28 april, skördefest den 20 ok[.
N.

i

Kinneveds CKF-avd.
har vid årsmöte hos Ingrid A9der€so4, Alarp, till styrelse omvalt
Margit Änder$sqp, ordf., Mäfta
Wilhel$sson, v. qrdf., Ingrid Ols- I'örsamtingsa.fton i .Kinneved
solrr sekr., In$i4 Adamssor-r, v.
Iln försapllipgqaftqn för intfoselrr., Ulta Karlsso.n, k4ssör, Rqt duktion i faståns och PassionstiPerqson, bitr. EasBör. ReYiFQref dens kyrkomusik anordnas På fre'

var under tisdagskväIlen

gens förhandlingar vakies

samlingsafton

totlz-6A.

son.

leQgyq Ty,rq Ehor.

$lrölnatlbrott

4rrd' höll i fjol 10 Frotekollför=
Aktuell måndagskväilsserie un- 4a rnrite-4 sa,rnt ell >I{ensrets af=
der oktotrer,månacl. Församlingen tan)), I{ihpgno föregående år har
Lörilagen den 23/2 1983 för
f irar i år 4o-årsjubileum, detta
peasia,närpr-ra qch 4F anqtällqB Få
kornrner att firas med ett särskilt FröFi4dFSårdeB biudits
följande
transformatorstation
ksffe.
På
jubileumsmöte den 15 dec. då
Kyrkogården
pä-llBkaptlq$a rned butq gic$ Kinnarp

Eq

Wilsson och Ar-

Karl
kan nämnas Åsarps missionsför- vid Alrnqvist gästar församling- till Giitebg.rs, där många €eYdtd- Svenstorp - Naglarp - Alarp
Ledsbacken
Axtorp.
samiing 1.000 kr., Svenska AI- en. Även detta år Planeras täIt' lreter be.Fågs. rt? Betsonel deltqg,
liansmissionen 150 och Väster- mötesserie tillsammans med Kin' Tillpam,rnans 4e4 Yårkumla=svd. Montören,
ardna.deF Bn stldleresa till FEara'
I götlands missionsförening 50 kr. narps missionsförsamling och
Bland de anslag som beviijades pastorerna

De ledamöter i styrelsen som var barnmötevecka under Påskvec- 4rir PlaEte4et besågs. Äve;1 ett
li tur ått avgå omvaldes, nämli- kan. tr'örsamlingens ordförancle
gtqdiehepök
FalbvcdFqs Fjuk'
gen Märta Wilhelmsson, Lars tackad"e m'edlemmarna och de hqF ordnas' Få
Vid
ett Fal tillfälr
Fredriksson och Nils Evaldsson som är verksamma i arbetet Ieg
qyd., i eA styckBingsde'
deltcg
jusuppl.
som
med Lydia Sand6n
btand söndagsskolbarnen och
i FAlköPiIlS undel
lDe övriga ledamöterna är l-olke niorerna {ör deras troS:na oeh be- rnonstration
ledning av lioosuleåt Ferg från
I

lPettersson, Augusta Abrahams-

tydelsefulla gärning. Årsmötet
Huida Bruhn och Gertrud avslutades med sång och bön' I
ison.
l^
I Sanocn.
en paus i förhandlingarna serFörsamlingsföreståndare blev verades kaffe.
fngve Johansson med Foike Petl-ersson som vice församlingsföreståndare,
KYRKOFULLMÄKTIGE
Tili söndagsskolans föreståndare omvaldes Folke .Pettersson o. i Kinneved kallas till sammanAsta Johansson som vice förei Centralskolan, Kinnarp,
ståndare. övriga ledare är Mar- träde
gareta Auglustsson, och Evelina måndagen den 25 februari 1963
kr. 19.00.
Andersson.
!-olke Pettersson omvaldes som
Kinnarp den 19 februari 1963.
orcllör'arrde för JuniQrför'eningen
och övri€ia ledare Asta JohansHiltling Våring
son, Augusta Abrahamsson och
Ordförande
Yngve Johansson' SYföreningen
förestås i ,likhet med föregående
Ilenning Antlersson
I av Ester Johansson och LYdia
Sekreterare
Sand6n. Till att revidera räkenska-oerna valdes Ivar Gustavsson
ioch- Justus Andersson' SammanI

-fl

z-bx-

I

varit På Fiknen >Västgötaknallen>
inspelad av fotograf .Einar Ahlillsetnester i Kallstad. Margit lin, Troilhättan, visas söndag kl.
A-ndersson har som belöning' då
16, i NTo-lokalen, Kinnarp. Beloq BlqqepQg sig som gtta ! flist- sökarna
får också se djurfilmen
riktet i rikstivlingen >Goq PA! rätt >>lagad>, Yprit På PreniehUfs tskog:en vaknar'>.
EhAfa, En rnqdlel4 har

I

|
I

|

på Sånga SäbY en vecka. Tre mgdlehmar ha1 deltagit i kletsens
vantstickningstiiviAn. En studiecilkel är påbörjad i >Rätf vPra'
rätt ppio. Bidrag har lQr4nats till

sempsterlotteriet samt till de två
stipendiaterna från Tanganyika'
Medlelpa+tatet vi{ årets slut var

42. Verksq,rnheten har under året
vafit mycket god och mötena välhesökta. Kommande verksamhet
li pla4eraaes oeh som avslutning på
I

i

Fröktnd

I

KINNEVEDS pastorat: Vårkum-

la kyrka sönd.

10 högm., komKinne-

minister Lindhoim.

veds kyrka sönd' 14

högm.,

komm. Lindholm.

- Brismene
kh. Ankyrka sönd. 10 högm.,
dersson, ssk efter högm.
-

Börstigs kyrka sönd. 14 högm.,
kh, Andersson, ssk tlfter högtl'
Döve församlingshem sönd'
-19.30
komm. Lindholm.

årsmötet bjli'd kvållens vårdinna

på kaffe.

0en $tora $tför$ällniltggll
i Rossbackens,skola,

lfinnar0 torlsäller

KINNÅRP

LöBIIAGEN DEN 2312, då vi från vårt lager komrner att
försätja massvis av rester och udda plagg från vinter'
säsongen till VRAKPRIS. STÄDROCKAR 'från kr. 8:-'
SPORTTRÖJOR i barnstorl. från kr. 9:-' BARNKOFTOR
kr. 6:-. DAMKOFTOR kr. 12:-, DAMJUMPRAR kr.
?:-, HERRSTRUMPOR, ylle-nylon kr. 1:50, HERRBYXOR, diagonal, kr.20:-, HERRBYXOR, terylene, kr'
49:-, SLALOMKOSTYMER, goss och flick, kr- 26:50'
GOSS- och FLICI(JACKOR i velvet'in eller galon från kr.

15:-,

VALTORP

Einar Ahlins roliga och intressanta färgfilm med >VästgötaSigge> i huvudrollen

Våra jackor i Nylon-Mo?ka år jättepopulärai har sålts
1000-tal. Vårt pris, herr eller dam kr. 69:-. (riktpris
hr. 99:-). Finnes i barnstorl. fr. kr. 39:-. TÄCKJACKOR med elastonvadd, vårt pris, 6 år t'ex. kr. 44:.-,
Gör ett besök hos

EXTR,A: DJURFILMEN

i

Skogen vaknar
visås i

NTO-LOKALEN, KINNARP, sönil. 2AZ kl.18.00
SAMLINGSSALEN, SLöTA' sönd.24/2 kI. 19.30
BYGDtrGÅRDEN. VALTORP, måntl. 25/2 kl, L9.30

AB NORDISKA INDUSTRILAGRET'
ds1 lönar sig
På lördag

-

_

"t|Ä$tGiilA|(ilALLII{''

m. m.

Vi har öppet till kl. 16.00

-

SIöTA

.t

i Passionstidens
guilstiänstmrisik
Vid församlingsafton i fredags

lnstruktion

BMC lrOO MORRTS valdes av SYeriges motoriournalister till

Fröktnrl

i

I

i

Andersson, som avsagt sig. Till v.
ordf. valdes Bror Andersson, kas-

sör Lennart Pettelsson, vice .kassör Bertil Kjellander, sekr. Erik

herden övades Älb. Runbäcks
såittning till fastlagssöndagens

Gustafsson och till vice sekr. Ärne
Till styrelsesuppleanter ut-

Introitus sarnt den niofaldiga
Kyrie i Vald. Söderholms sätt-

Olsson.

sågs. Daniel Abrahamsson och
Carl-Arne Ädamsson, revisorer
Ilerbert Andersson och Carl Wilhelmsson, repr. vid distriktsstämman Ivan Johansson och Bertil
Kjellander, kretsombud Hilding

Bll,.ploker|en
den svenskg
bilvärldenr förnömsto- utmörkelse
tilldeloder BMC lt00 MORnlS. Vqlet
gjordes rned övervöldigonde noio.
ÅRETS

ning. Kantor Kjellström gav finå

vinkar om rätt gudstjänstmusik
som kyrklig >>programmusik>> och
om rätta sättet att utföra koral-

t.

melodier, så

ex.

Wåring, Lennart Persson och Ivan
Joharsson, ombud vid kommunkretsen Lennart Pettersson, Harry
Lagerstrand, Arne Oisson, Daniei
Abrahamsson och Carl-Arne

av Lars Ed'lund. Även övades litanian som växelsång mel-'
lan liturg och församling, På den
gamla hugenottmelodiens rytm
sjöngs koralen >Jesu djupa såren
dina>>. Som avslutning sjöngs
hymnen >>O du som för vår fräls-

Ädamsson,

Hilding Wåring framförde ett
tack från avdelningen oeh kommunkretsen tilt Arvid Änderson,

nings skull>

iingår

som på grund av avflyttning från
orten lämnar updraget som avdelnjngens ordf.

I

i

i

den sättning som

Johannespassionens slut-

kör.

av den genömi fast.
lagssöndagens högmässa i Kinne-

I större

delen

gångna musiken ingick

veds kyrka,, varvid komminieter
Per Olof Lindholm var liturg och

predikant.

uvlz.6?'

l

Sågning
partier på följande platser:
Ilune Persson, Sörby, Floby.
Briful. Johansson, I\olg.ården,

I

I
(

t

Bnöderna Lnrsson

erhåller, omg. anstiillning vid.

talar. Bojan ooh Yngve Johansson- Kollekt

VÄLKOMNAI zls-6?.

vår orderavdelning.

15-17

års YI{GLING
för maskinverkstaden.

beelutade

i

måndags kväll att an-

sluta sig till det planerade stiftstinget i enlighet med det uppgjor-

att antaga pensionsreglemente
för deltidsanställd arbetstagare
som tidigare 6tått i Kinneveds

församlings tjänot, Vidare beslu.

tades om reparation av kyrkans
värmepanna samt qm fortsatt aibete med gravgtonarnas rätta pla,cering på. kyrkogården.
Reseersättning skåll enligt be-

slut utgå till fullmäktiges

MISSIONSHT]S
Söndag kl. 15.00 Pastor Erik

Sonesson

Kontorist
anställes

SLT-TTARPS

FALKöPING, tel. L2475.

Kyrkofullmäktigc

I

Kinnevod

I likhet med i Frökinds kommunalfullmäktige fattades beslut
I

Kinneved, samt
[ö9, Asarp, tel. ?5 Träilet

I

i

da rtadgeförslaget.

av timmer mottages i mindre

-

den alterna-

kors>>

blond Sveriger molorjournolister.

KINNARP, tel. 60

i

tim skrivna koralen >Du bar ditt

rltet i le&nilens Yärlds onröltning

En nV trlumf för BMCts biltekniska
nyskapande.

leda-

möter med 30 öre per kilometer,
därest resan uppgår till mtnst '6
km.

*
vid

Vårkumla, församling har
kyrhostämma, fattat beslut

om aRelutning till det planerade
stiftstinget i enlighet med det
översända stadgeförslaget,

lI

I

ÄB KINNARPS KONTORSMöBLER
Tel. 330 77. 333 70.

Ing-Britt Ekblom sjunger

vid
i Kinnarp
Siindagsskotan i Kinnarps missionshus samlas i vanlig tid på
möte

söndag förmiddag. Vid söndagskvällens offentliga möte medver-

iFörsamlingsveelra
i KINNEVUD

och VåRKUIILA

I
I

Kinnstlsds

|

I
J

Motto: >Försanolingsgemenskap i tro, hopp o. kärlek>.
i

i

|

lakluårdsff,irnning

VnnXUUf,A kyrka tisdag den 5 mars kl. 19.30. >>Full trosvisshet> (He,br. 7A:22). Komminister Hans Landberg, Eriksberg.

KINNEVPDS kyrkaidnsdaå iiån å maris k1..,19.30. >Hoppots

be-

kännelso> (Ilebr. 10:23). Kyrkoherde Magnus Johansson, Od.

.du.

Länsjalrtvårdare Norclströu
----**---"i
Prisutdelning.
medverkar.
Styrelsen.

ryl

I

|

har vid årsmöte till ny ordf. valt
Torsten Gustafsson bfter Arvid

med &n genfala rätskafiddringen

I

Kinneveds centralskola samlade i
kyrkokören öch dess ledare, kantor Bengt Kjellström, ganskal
många församlingsbor, som med
intresse tog del av den instruktion i passionstidens gudstjänst-;
musik, som gavs.
Efter inledande ord av kyrko-

2(lz'03

Kinneveds Cp-ard.

BMCfi00 M0RR|$

I

!

I

i
I

f,vuo 5or

rr

den 8 mars kl. 19.31) >Kärlek och
:25). Kyrkoherde Bertil Edvards:25).

10

sott' Floby'

Xyrkokören medverkar. Kollekt ti1l Lutherhjälpen m. m.

vÄL

K O ldN A tilldessa gudstjänster.
nYrkobrödern4.

|
I

i

-

.-

I

Gudstjänstkvällar i Kinneved
och Vårkumla
z'lt-tl'
f Klnneved och Vårkumla anordnar kyrkobröderna i nästa vecka gudstjänstkvällar under mottot
>>Församlingsgemenskap I tro,
hopp och kärlek> med anknytnlng
till textord ur Hebr. kap. 10. Samtliga gudstjänster börjar kl. 19.30.
På tisdag talar i Vårkumla komm.
Hans Landberg, Eriksberg, över
ämnet >>Full trovisshet>>. På ons-

Kreatur$- och Ltistireauktion
konrr,,., ur( ,rcrr4i) ruruil,åcn duil lll rrfafs l9ti3 Xt. 11.00,
då lantbr. lllof ifoharrsson, Fröje, Kinnarp, på grund av
gårdens försäljning låter försälja:
40 st. nötkreatur SRB samt korsning SRB-SLB' därav I st. kor nykalvade eiler i snar kalvställnirrg, 4 st. bet'
kvigor, 4 st. kvigor 7 är, 2l st. tjurar 1 år samt 2 st. kalvar.

>11-6t'

Filmserie f rån Sytl-Eho{osia

till UV i Kinna,rp
l'rån Bulawayo i Syd-Rhodesia
har UV-kårerna fått en filmserie
med 30 minuters speltid. Barn och

kyrkoherde Magnus

Johansson,

Od, och på fredag talar kyrkoherde Bertil Edvardsson, Floby, över

ämnet >>Kärlek och goda gärningar>. Vid samtliga gudstjänster medverkar Kinneveds kyrkokör. Kollekt kommer att uppbäras

till församlingsveckan.

sia.

I
I
I

I

ä$lriimaubrott

w-J/

som

pas Kinnarps UV-kå,r kunnå inbjuda till en samling kring omtalade filmserier från Syd-Rhode-

bl. a. till Lutherhjälpen. Kyrko-

brödrakåren hälsar alla välkomna

ja allt

gamla, hus och djur,

missionären tyckte hörde samman
med den svartes liv blev fotograferat. En pojke i UV-åldern ger
korta kommentarer på ett magnefonbönd, som åtföljer bilderna.
Om någon eller några veckor hop-

dag behandlas :imnet >Hoppets bekännelse>> i Kinneveds kyrka av

Maskinor och redskap: traktor BM-Volvo 320 Buster
inreg. 1962, körd 150 tim. en gratisservice kvar, traktor
Volvo T-:22 ombyggd för bensin och ombesiktigad 1962,
därefter körd 60 tim., Sbonda frontlastare m. gödsel- och
högrep passande BM-Volvo traktorer, schaktblad passande till frontlastare, plog överums Sesam 2 skär 12",
självbindare Triumf stavhaspel direktdriven, radsåningsmaskin Harvester 15 skivbiilar med frölåda, Myllrex kultivatorharv 25 p., lättharv, Hallaharv, potatiskupare Habo, potatissättare Gudhems 2 rader, ringvält 36 ringar'
slåttermaskin 5', hästräfsa, stallgödselspridare Oliver. 2
st. gummihjulsvagnar, traktorkårra med balkar för timmer och massaved, bredclningsringar och s. k. plöjningsring 11x28, snökedjor 11x28, stenkross Ystad' kapsåg,
vedhuggare, 2 st. mjölkmaskiner Atsa, sil, kylare, mjölk'
flaskor, rotfruktsskärare, lastflak, dragkärra, miölkkär'
ra, gödselkärror, vattenbaljor, 300 m. plastslang' pressenning, krakstör, hässjelinor, fristående gryta (rostfri)'
'gräsklippare, tegelpannor (Heby) nya, div. handredskap'
ett parti virke, trädgårdsstolpar av ek 6x6, 4x4 och 3x3'

I måndags eftermiddag var UVkåren inbjuden till familjen Lindberg i Axtorp. Vid ankomsten dit
fick ungdomarna tillfälle att åka
skidor, innan familjen Lindberg
bjöcl samtligå på kaffe. Vid andaktsstunden berättade kårchefen
sista avsnittet i serien om Guds
nasir Simson enligt Domarbpken.
Nästa måndag har kåren arbetsmöte.

Jiila' Slutarp; Kinn-

Glrolanila'

arp och N. Åsarp

På g::und av

fotogenkamin m. m. m. m.

linjearbeteu
kommer krajtleveransen att vara bruten lördagen den I mars

Logeinl'entarier: tröskverk Herrljunga 600 m/m' halmhack Gudhems, halmfläkt m. rör, magasinkärra, tomsäckar, decitialvåg m. m.
Till säkre kända köpare lämnas 6 mån. kredit mot ägan'
derättsförbehåll. övriga.villkor vid auktionens början'

mars 1963

Få söndag samlas

eftermiddagen predlkar pastor

Erik

Sonesson.

kl. 13.00-17.30 för

elektr. distributionsfören., samt
Slutarps ekonomiska förening
för elektrlck distribution.

Kra.ftverket förbehåller sig

rtten att kunna spänningsatta autaggnrngarna nar som
helst under ovan angiven titl.
TROLLHÄTTE KRAFTVARK
clock

JORDIqRMEDI.INGEN

e

Storgciion 12-14, Folköping. Tel. 0515/123 48, 153 48

söndågssko-

lan i vanlig tid, och vid mötet på

abonnenter tillhörande Grolanda oet N.'Åsarps m.fl. socknars

Kaffe- och korvservering.

F0RENING u, p.

Fnökind'

,i

Frökind

7-67.

Skolmatsedeln
för !'rökind den 4-9 mårs
Måndag: korvkaka, blodpudding,
Iingon..

Tisdag: bruna bönor, stekt

t"läsk,

potatis.

Onsdag: grönsakssoppa, ostsmörgås, apelsin.
Torsdag: firk, potatis, rå morot.
Fredåg; korvsås, potatis, rödbetor.
Lördag: fattiga riddare, äppelmos.

I

I

I
I
I
I

Ni $$ln hehtiuer en Jagka
Vår jacka i nylon rnocka är iätte'
populär därför att den år enYgg
och elegant, varm och skön' konst-

Blmho -

sidenfodrad. vaddstoppad, absolut
vattentät, tål alla väden oeh blir ej
sjaskig. Lätt att ejålv rengöra
samt biilig i pris. * Herr' och clam'
storl., vårt Pris kr. 69:- (riktPris

trökiltd' llarlolla

Utbiltlningskurs för H E M S A M A R I T E R

i VARTOTTA under mars-april månacler
att
tillräckligt antal elever anmäler sig' Kurförutsättning
under
är avsedd för husmödrar och arbetslösa kvinnor gärna i me'
hr. 99:-), 1. barnetorl. från kr. sen
och däröver, som är bosatta inom ovannämnda kommu39:*, darniaeka i 7i8 längtl" lqn delålclern
och som efter kursen är villiga att åtaga sig deltidsarbete
ner
95:-. Bilrock, knåpPes med knaP' inom åldringsvårclen. Kursen, som pågår cza 732 timmar och bl'a'
par, kr. 95:*. Biljacka i nYlonl omfattar undervisning i sjukvård, spec. kostlära och matlagning'
rnocka kr. 49:-, terylenebYxonl samhällskunskap, psykologi ete. är avgiftsfri. utbiltlningsbidrag
kostar hos oss kr. 49:-. SPorttrö'I
utgår med 2:- kr per närvarotimme oeh'bidrag till dagliga resor
jor,
koftor', jumprar m.m. till biltill och från kursorten kan ev. påräknas.
ligt pris.
Anmälningar mottagas t.o'm. den 16 mars och ytterligare uppBesök Rossbackens shola, Kinuarp, det lönar sig.
lysningar läänas av fru lrma Pettersson, Hasslekärr' tel' 0502/
61 och
EtO Ot, fru Margit Ändersson, Kinnarp, tel' Kinnarp 330
Lördag har vi öppet till ]d. 16'
kommer att anordnas

i

1

i

,{iB NORDISKA II\DUSTRILÄGRET

rektor A. Arnling, Vartofta, tel. 0515i302 12'

'

'Länsarbetsnämnilen'

Polioympning

|(intlgtt$d$ Röda kors

inom FALKöPINGS provinsialläkardistrikt
1) Personer inosr distriktet, födtla 1910 och senare, som våren
1962 erhöllo 2 inj,ektioner, er,hålla nu 3:e injektionen å läkar-

har årsmöte i Centralskolan

mottagningen, Storgatan 30, Falköping, å följande tider:
I GUDHEMS kornmun bosatta: 19/3 kl. 18.30-20.00.
I FRöKINDS kommun bosatta: 2013 kl. 18.30-20.00.
MRTOFTA kommun bosatta: 2L13 kl. 18.30-20.00
2) De, som erhöllo 3:e injektionen 1959 eller tidigare och som

Uppvisning

att annonseras den

tisclagen den 19 mars kl. 19.30.
olycksf,allsvård av Hemvärnssam.

Kaffebjudning, sång, lotteridragning m.m.
Allmänheten hälsas

avslutat sin skolgå,ng få nu en 4:o injektion
3) Personer. födda 1910 och senare oeh som avslutat sin skolgång, vilka tidigare icke yrnpats kunna nu bli ympacle.
Grupperna 2) och 3) skola under tiden 11-15 mars anmäia sig
till distr.sköterskan Birgit Wiberg, Falköping, tel. 108 67 kl. 8*9
och l?-18 oller distr.sköterskan Aina Ottergren, Vartofta' tel.
3021,0 kr. 8.30-10.
Ticler för dessa ympningar kommer

i

hjärtligt

välkommen.

Styrelsen..

161341-

$lutarps Missionshus

Söndag kl. 10.00 Familjegutlstjänst. Ing-Britt Ekblom, barnen,
lärarna och Yngve Johanson, medverkar.
Onsdag kl. 19.00 Juniorernas paket och missionsförsäljning...
Juniorernas arbeten, paket och skänkta saker försäljas. Servering. Lotterier. Gåvor mottagas med tacksamhet. VÄLKOMNA:

2Xl3.

Samtliga ympningar äro kostnailsfria.
HäIsovårilsuämnderna.
L

Kinnorps NTo-förenlng
NTo-förenlng
- -.!u ll
håller rltuL9
rrdgEr
möte på
onsdag ucrr
uuDueå,
den 13
r
I,ö
ma.rs i lokalen Vinterny,
Vinternv- varvid ll håller årsmöte å pensionalet,
mars
Lars Nilsson, Börstig, berättar I Kirrrrr"o.
2g mars
fred.age' clen
clån 29
Kinnarp, fredagen
och visar ljusbilder från Kongo. l; ;;";
i

Kinneveds ja.lrtvårdsförening

ll

.r

har hållit årsmöte på Kinnarps
konditori. Ordf. hr Linnar Her-

t

hunqorelotg

i Ordinaric ailmänt
I

träde med delägarna

I

den 2O mars

i

mansson öppnade mötet och välkomnade de närvarandc.

sammån-

Hela
består av ordf. Linnar Hermånsson, kassör ltrarry Göransson,

styrelsen omvaldes. Den

llönarPs

imossuttlikninpgiförening ilrom
i Flot
" rn.fl. socknar hålles i Giii teve församlingsgård tisdagen

kl'

Luttra, sekr. Arne Olsson, v. ordf.

I{arry Johansson, v. kassör Allan
Adamsson, v. sekr. Webster Martirsson, Ivar Gustavsson, Yngve

14.

Vanliga ärenden f örekom:ner'
Slutarp den ? mars 1963'

Kt||r|ar0s

I

I

I
I

I

nauer mote

I

Svensson.

öman och Erik

I Till

revisorer utsågs Gunde Johansson och Rune Grahn.

t

ar.

Nilsson, Grolanda. Styreisesupple-

lanter är Kårl

StYrelsen'

I

i

Ledamöter

i

älgsk5rttekommit-

I

t6n är Åke Blom, Gösta Svens-

i
i

son och Aimo Gustavsson.
Ledamöter i kommitt6n för ler-

tt|TO-lörcninsi

duveskytte: Yngve Nilsson, Åke
Blom, Erik Svensson, Börje Vå-

i lokal Vinterny

ring.

lonsdagen den 13 mars kl. 20.00.

.A.tt företräda föreningen vid
länsförbundets årsmöte valdes

i Lars Nilsson, Börstig berät- Paul Johansson,
tar och visar ljusbilder från Erik Svensson.
Representant

Kongo.

vårdsdag

Alla välkomna

Erik

Grolanda,

och

vid länets jaktSvensson med

Georg Göransson som ersättare.
A.rne Olsson skall representerå
föreningen i \rilske-F rökinds

Naglarps
I Vägsamfällighet
håller årsmöto lros Åke Brodil
tisdagen den 19 mars kl. 19.30.
Styrelsen

skall hos länsför-

De skyddsplanteringar för det
vllda som föreningen utför skall

Länsjaktvårdare

Curt

Nord-

ström visade film och ordnade

I

en

denna deltog samtliga 28 närvarande.
I Föreningen har f. n, ett 40-tal

lmedlemmar.

qlT-6r.

styrelse'

Frökind

Den av Kinneveds kyrkobrötlra-

i

kår

den sistlidna veckan anordnåde
församlingsveckan rönte god till-

slutning, som kulminerade
fredagsl<vällen.

Det

på
samlande

ämnet var >Församlingsgemenskap i tro, hopp och kärlek> med
textmotiv hämtade ur Hebr. I0
kap. Kallade talare voro hommi-

t_tl7_6r.

Egendornsförvärv
Egenclomen Vdbjörntotp i Fridene soeken har försålts till Axel
Kåck, Storegården, Slutarp.

Danskutrse n

nister Hans Landberg, Eriksfrerg,
som på tisdagskvällen i Vårknm-

i KINNARP börjar

>Hoppets bekännelse>r; kyrko-

302 04 senast den 31 mars,

fred. den

5

la kyrka med ett personligt april kl. 1930.
grepp om ämnet behåndlåde
Anmälningar kan göras mel>;Trons fullvisshet>; kyrkoh€rde
l'an
kt. 18.00-19.00 pr tet.
Magnus Johansson, Od, som på
Kinnarp
46 eller Falköiring
ett objektivt sätt undervisade om
herde Bertil Edvardsson, Irloby,

som nred ett intensivt.och inträngande språk utlatle ämnet

{ramburna budskapet

Föreningen

rv'uv'

I

fortsätta.

banan.

frågetävlan,

håller ÅRSMöTE i NTO-lokalen
Kinnarp torsdagen den 21 mars.
Styrelsen

iarr

Kinneveds riidakorskr€tslL/?-b''
håller årsmöte i: Centralskolan
^/"-+,ör^r,^r-*1j+
tisdagen den 19 mars, varvid i
hemvärnssamariter anordnar en
uppvisning i olycksfailsvård.

bundet ansöka om tilldelning av
fasaner för utplantering i vår.

att utföra förbättrings- och underhållsarbeten vid älgskytte-

den 28 juii.

fiLF-al|d,

I

>Kärlek och goda gärniqgar>>.
Kyrkoköre1 gjorde samtliga
kväliar en mycket rik och uppbygglig insats i gudstjänsterna
under kantor Kjellströms ledning. Kollekt upptogJs vid varje
gudstjänst till Lutherirjälpens aktion för >Afrikaåret 1963;)
Vid
- kyrBotdagens högmåssor sökte

sportskyttekrets.
Vid årsmötet fattades beslut om

Beslut fattades om en jaktstig

|(inneued-llårkumla

|

koherde Andersson >>följa upp>

det under

församltngsveckan

i sin prcdi-

kan över dagens text med ämnet
>Förbund
försoniDg * för-

samlingsgemenskap>.

Kommitterade.

Verksamheten
missionshus

i

KinnarPs

Vid förra UV-mötet startades
kårens lånebibltotek. Den sPän-

"Flickornos afton"

i

S/utorp
Bil i bromsslodd

nande serlen >Djungeldoktorn be-

rättar> av Paul White blev de
försts, banden i det lilla bibliotek
som man väntar ska bli till glädje

Kinnarpsdom skodod

till

i ambula,ns till

hjältedåd.

Några lfV-are bör'jade ställa i
ordning små Planscher, som skall
sändas till missionärer i bl. a.
Sydafrika- Dessa små Planscher
kommer ' till stor användning i
söndagsskolor blantl de svarta
bårnen. På måndag fortsättes arbetet med iordnlngstäJla.nde av
bildinät€tåI :föi inissionsfäItet,

t4lt-61'

Damen var ute och promenerade tillsammans med sin make och

familjens två barn. Plötsligt
sprang' det ena barnet, en pojke,
tvärs över vägeh framför en bil
sorn närmade sig i hög fart från
Slutarpshållet. Bilföraren bromsade häftigt. Bilen råkade i sladdning och kanade över på höger si-

.

Pastor Erik Sonesson Predikatle
vid eftermiddagsmötet förra sön.

dagen.

Nu på söndag hålles

söndags-

skola i vanlig tid och vid mötet På
eftermiddagen talar pastor Sones-

son.

{tlc+g,

Kinnå,rps NTO:förening
harle i onsdags ett mYcket välbesökt möte. Till årets distrikts'
årsmöte i Baskarp valdes följån-

de fem ombud: Monika

Joha,ns-

son, Marianne Oisson, Margareta

Vilgotsono

Bo Dahlstrand och

Leif Gustavsson. Nästa möte håller föreningens syförening sin
år'liga auktion. Till talare hade

man lyckats få redaktör Åke

Ingeimo, Borås.

För lrvällens program svarade
Lars Nilsson från Börstig. IIan
har i fjorton månader varit i
svensk FN-tjänst i Kongo. Bland
annat var han där när' oroli.gheteråa l<ulminerade mellan F Nstyrkorna och Thsombes gendarner, I en serie verkligt

"/ältaghade
na och vackra färgbiltler

han lyckats fånga en FN-soldats
såväl vardag som helgdag. Och
med sina,initierade och livfulla
kommentarer fångacle han helt
sitt auditorinm. Han avtackades
också med långa och tacksamma
applåder.

Juniorer och'ledare samla de runt det dukade

bordet.

da mot familjen. ,Alla knuffades
till av bilens bakvagn. Modern

:i"h1ll*1Ttp.:-"ci:T];l::1.:l?TåJ""1å:?'Jå'iä\1,'il:
kan glädJas d"91 91.f1" J":::"- lför att rnte:ara::.-Tt: ::!_fY i ,"ttet som ofarlisa. Hon fick dock
vid det- festligt de- rtanna för observation. Ingen anserverades
o".-t"-'o-:o."".."o:.rs-uu5u
som
duktiga
uurLrE4
ett lo-Lltl
15-tal
med efE
förening meo
fÖrenmg
Ilserrr
lI- r
n:irnligen bredda I ,ran människa skada.es.
bordet,
medlemmar.
skötsamma
och
--so*
lkorerade
höttbutlar,l
juniorernalfT-""gå:?I,
sillsallad,
samlas
*tnnu.n.- och Stutarpsbbrna
"eg"t
varje måndags_- |liä[opudding,_
iedare varJe
Jä[oluddinE,_ läskedrycke"-..*. 3.i
med sina
trastighetsbettr*
iå"ä" onst<at
onskat rrastighetsbe*
lmed
3.
I
on-sdag_ har-juniorföretiLmea omviixlande arbets- och I Nästa on-sdag_har-iun::1f:irutil"kväll med
på den knappt
pa
knappt kilomeg.atrrttl"g
lfven
|
i.atrrttir'ä
då ier*nga itiactan meltan
försä-ljning,.dål
gen sin sedvanlisa försä-ljning,.
s*ir-lqen
prograrnmöte. Ibland blir det sär|
lprograrnmöte.
| =rmnga "tiac*an rnellå de båda
saker
skänkta
arbeten
och
sammankomstervid
festligt
skilt
inträffade underunder;amhätiena. Det inträffade
I
lderas
| ,amhäliena.
härovan visar. I I försäljas. Servering och lotterier I I t"yLer behovet av sådan bei;ränsI na, vilket bilden
,ning.
flickornas afton I förekommer.
I detta tatl var det
i
t
l.tå fli.knrna triiirl nå ctt omväx- i
frångtroddheten
- i Frökind
Av de 661 hushåll som vid tiden
för 1960 års bostadsräkning fanns

FRöKINDS HöCENN'öNNNING
inbjuder härrned

i'Frökinds kommun betecknar Sta- i
tistiska centralbyrån 29, eller 4

till

j

örsmote

onsdagen den 20 mars

kl.

19.30

i

proc., som trångbodda. Motsvärande relativa antal trångboddar
familjer .i hela riket var 8 proc.
Bland medlemmarna i de trång-

NTo-lokalen, Kinnarp.

PROGRAM:

bodda hushållen i

kommunen

märktes 58 barn under sexton år,
eller 13 proc. av samtliga barn i
kommunen.

I

hela riket var det 22

proc. av llarnen som bodde för

Förhancllingar.

Kort anförancle av oqnbudsman Olof Johansson, Fägre
Underhållning.
Kaf eservering.

-

Medl. ooh öwiga intresserade hälsas hjärtligt välkomna!

l(innar[s

i

40-årsåldern fördes
Falköpings lasa,rett se,tlan hon på lördagen bllvit
ornkullslagen av en sladtlantle
bil mellan Slutarp och Kinnarp.

An dam

bland många lfV'medlemmar och
sporra

e

BT!(

Styrelsen

trånet.
Centraibyrån har också räknat
dt hur många personer per rums-

enhet (köken däri inbegripna)

bostadslägenheterna

i

kommunen

inrymde. Man har kommit fram

siffra för hela riket var 0,83.
till siffran O.77 - motsvarande
(PRK),

tqlt-6t.

Uddarnålsseger för Slutarp
vid premiärspel mot Vedum
I matchen riellan Vetlum och Slutarp, som spelades i l,arv på
en ganska hygglig plan trlev det utlilamålsseger för Sluta,rp, och
FT-sport har fått n1r'altle lagledaren. Lennart Karl6ns synpunkter på, uppgörelsen:
För att vara första matchen för året Sick tlet ganska hyfsat
och konditionep tycktes vara bra. Vi gjortle en tlel byten i pausen
ilå bl. a. Bertil Ahlqvtst och Olle Bergqvist ryckte in som högerback resp. högerl'tter. N$örviirvet Dick Alvörus van me(l som
vänsterhalv och hörde

till

tlem som spelade hela matchen. Någon

spelarkritik är det för tidigt att ge sig in på, men målvakten
Lennart Rutman bör få ett omnämnande för ett gott arbete.
Ställningen i pausen var 0-0 och för våra mål Svarade Rolf
Karl6n och li,olantl

Moberg'

$li-67'

Goro!

Högerårsmöte

i

Kinnarp

Frökinds Högerförening håller
årsmöte

i

morgon, onsdag, kl.

19.30 i NTo-lokalen, Kinnarp.
Programmet upptar bl. a. för-

haddlingar, anförande av ombuds-

man Olof Johansson, Fägre, underhållning m. m.
Hemvärnsförbandsplats

i

arbete

Vid Kinneveds Röda Korskrets
årshögtid i dag, tisdag, kl. 19.30

i Centralskolan kommer bl.a.

sex-

ton sarnariter att under sina kursledares, syster Brita Blomqvist och
sjukvårdare Stefan Bogars, led-

nig visa.en förbandsplats i aktion.

Efter uppvisningen bjudes på kaffe, sång och musik. En frivillig
kollekt till förmån för nödlidande
i Algeriet upptages.

|

!

Kinnarps NTo-förening

Frökind

distriktets största
Kinna.rps NTO-förening har
hålIit årsmöte i föreningsiokalen.
Av verksamhetsberättelsen fram'
gick, a1.t föreningen under året
haft tolv protokolliörda möten o.
två offentliga tillstäilningar. Vid

.t[t-6t.
J(inneveil-Vårkumla lotralavil. ftv

IiLF
har haft årsmöte med familjesamkväm i NTO-lokalen, Kinn'
riksnngdo'msstämman i Bollnäs irrp. Av styrelseberättelsen frammed
rePresenterad
var föieningen
1962
sex cleltagare. I statsbidrag för gich bL a., att avd, under
studiecirklar och fritidsgrupper har haft 11? aktiva och 7 familjehar föreningen fått 757 kr. För

fKinneveds RK-krets
r har nu Azzmedlemmar
| -*-*-***"r-**,*:::js&äs&ffiffiffii:ffi

första gången har också ett kommunalibidrag tiu lokalen På 500
kr. elirållits. Tre bussutflykter

LitI olika karnratträfiar har an-

ordnats, och föreningsmötena har
under hela år"et varit mYcket välbesökta. Medlemsavgiften höjdes

vid förra årsskiitet från fem till

tio kr. beroende På den höga Siggag., Slutarp, Torsten Gtls'
skatten tili Orden, men trots detta. har medlemsantalet kunnat tavsson. Prästeg., Kinnarp, Göran Karlstedt, Ifassla, Kinnarp'
håIlas oförändrat och föreningen
]

är fortfarande distriktets största

östen Andersson, ÄlarP, KinnarP.

gick ait kassan balanselade På
kr. 5.384, och styrelsen beviljades
Iull och tacksam ansvarsfrihei.

Efter mötes3örhandlingarna
höll lantbrukare ltrik Jonsson,
Odensåkef, ett lättfattligt och
saktigt föredrag om jordbruksprisernas utveckling, . om förhandlingarna, med regeringen

Slutarp,.kassör tr'ranz Svedberg'
Slutarp, vice kassör Sune Sved-

m. m. Avdelningen bjöd allå medIemmarna på kaffe. Musik nv
östens gåing och Britt-Marie
Karlsson sjöng solo mycket vac-

förening.

Av revisorernas berätteise fram-

TiIl stl'relse för 1963 omvaldes: Ordf. Sven Andersson, Lofsgården, vice orCf. Sten Ählkvist,
berg, Slutarp, selir'. Stina Johansson, Vårkumla, vice sekr. Marianne Einarsson, Vårkumla, studieledare Bo Dahlstrand, SIutarP,
ungdomsledare Leif Gttstavsson,

kert.

lBilägandet i Frökintl
I På grundval' av uppgifter, in-

Kinnarp, juniorledare Margarel:
Vilgotsson, Kinnarp, nyv.,' och lsamiade i samband med 1960 års
rådgivare Arne Karlsson, Vår- I bostadsräkning, har statistiska
kumla, omv. TiIl revisorer omval- I centralbyrån räknat ut atL av de
des Göran Kar'lstedt, Hassla,
bostadshushå1len i Frökind
Gustav Gustavsson, Smeagålden lazf
eller flera
och. Sigvard Gustavsson, KinnarP' Idisponerade 2gg en

Till sjukvårdsirommittd'omvaldes
Ingrid Ahlkvist, SlutarP, fnger
Carlsson, Vårkumla och Ingrid
Andersson, Lofsgården. Till bibiioteksstyrelse valdes: Sven Andersson, ordf., Sigvard Gustavsson. Elsa Johansson, Ann-Mari
Falegårci obh Bo Dahlstrand. Elof
Johansson, tr'r'öje, som varit styrelseledamot i många år, bl. a'

som kassör iämnade nu stYrel-

kort avflyttar från orten. Till protokollet förci.es ordf. varma tack för
allt det arb€te han nedlagt i föreningen, inte bara. som stYrelse'
ledamot, utan också som flitigt
utnyttjad pianist vid många tillställningar. Mötet beslöt att stysen, eftersom han inom

relsen skulle uppvakts, med en
blomsteruppsats.

Efter förhandlingarnas slut
bjöd föreningen mötesdeltagarna
på kaffe. En tävlan i Pilkastning
mot ballongen vanns av Leif Ek'
Franz Svedberg och Sten Ahlkvist visade färdigheter å la
Truxa <rch till sist täviade fem
grupper i att på en kvart få ut
så många ord som möjligt ur or'
det >Julgran>. 38 ord blev seger-

resultatet,

ALLA VÄLKOMNA TILL

personbi!ar, registrerade på någon eller några av hushållsmed'
lemmarna. Av materialet, sofiI

Kinneveds Röda Korskrets har t förening valdes lärarinnan Änna
Centralskolan, j Sanden. Vid distriktets årsmöte i
Kinnarp. Årsmötet öppnades av I Lidköping skall kretsen represenordf., köpman Göran Sandin, som teras av fruarna Valborg Claushälsade de närvarande välkomna. son, Brita Wilgotson, köPman GöAv års- och verksamhetsrappor- ran Sandin och handl. Bengt Saten fi'amgick att kretsen har icke muelsson.
mindre än 422 medlemmar. KretUppdrogs åt styrelsen att an-

håtlit årsmöte i

I
I

|

I

ännu lnte föreligger i trYck'
framgår vidare att det antal hus- sen har under året anordnat de ordna kretsens event. fbster, de
håll i kommunen som disPonera- äldres traditionella utflyktsresa äldres utflyktsresa samt inköPa
Hem- materiel till utlåningsförråden.
de två bllar elleriler uppgick till samt beslutat upprätta en
|

I

20. Firma- coh tjänstebilar samt
bilar i yrkesmässig trafik är icl<e
inr'ähnade i dessa siffror (PRK)

lf

..

t

fåunqoretse
Ordinar'.* allmänt sammanträde med tlelägarna

i

MönarPs

värnsförbandsplats.

Den sjukvårdskurs som utbildat
Utlåningsförråden i Kinnarp och hemvärhssåniariter för förbanclsSlutarp har varit flitigt anlitade. platsen hade uppvisning och avSyföreningens försäljning upp- siutning. Deltagarnå förevisade
gick till 2.400:80. Kretsens hjälp- skickligt hur en förbandsplats
verksamhet: till spetälskehjälpen upprättas och skötes. Ledare för
400 kr., riksinsamlingen 491:54, denna kurs har varit syster Brita
valkollekt 602:09, och insamling Blomqvist, och instruktör Istoan
av 400 kg. kläder till Algeriet.
Bogär, Gudhem. KursledarD& åVÄrets räkenskappr har balanse- tåckades och blomsterhyllades av
rat på kr. 6.316.
kursdeltagarna genom målarmästare Sten Ählqvist.
VaIen
ösamtliga närvarande bjödos på
Styrelsen fick följande samman- kaffe. Vacker sång och musik ut-

mossutdikningsförening inom
Flob- m.fl, socknar hålles i Göteve färsamlingsgård tisdagen sättning: ordf. köpman Göran
den 26 nars kl. 14.
Sandin, v. ordf. lantbr. Bengt NiIsSåmuelsson,
Vanliga ärenden f ör:ekommer. I son, kassör Bengt
sekr. fruarna Brite Wilgotson,
Torstensson, Valborg
Slutarp den 7 mars 1963.
I Ingrid
] Clausson, Ingrid Pettersson, Tyra
$tyrelsen,
Thor, Karin Samuelsson och Astrid .Andersson (nyv.). SuPPleanter: postexp. Sigbrit Kjellström,
fruarna Majken Johansson, Ing'a
Nilsson 1nyv.) och Ingrid Gustavsson (nyv.) samt lantbrukarna

NTO:s sy: och 'Paketauktion

i lokal VINTERNY, KINNARP' onsd' d' 2? mars kl' 19'30'
Föredrag av red. Åke Ingelmo, Borås' Mus k' Kaffeserve'
ring. l,otterier.
Gåvor mottages tecksamt.

örbundsplatschef Bengt Vår<iö n samt samåriterna fröken Barbro Vallgren och herr Tage Ellström som omhändertar ett benbrott.
z6l? _1".

F

inträde'
- Fritt

Bengt Vård6n och Torsten Gus-

tavsson. Revisorer: kantor Bengt
Kjellström och stationsf. Margareta Sanddn, suppl.: bilskollär
Gösta Larssan och herr l,ennart
Karl6n.

Förrådsförvaltare blev lärarin-

nan Anna Sand6n och fru Valborg
Clausson. Att förestå kretsens sy-

fördes av fröken Britt-Marie
Karlsson, Slutarp.
En kollekt på 90:37 tillsammans

med sålda lotterier 280 kr. tillföll
nöcllidande i Älgeriet. Mötet avslutades med ps. 600: 7.

Kinnarp-Grolanda 10-?

höll spelet. väl uppe
och ställningen vår 3 min. före
full tid 7-7.Dä kom KinnarpslaGrolanda

get på allvar och med 3 mål satte
man pnnkt för dagens korphandboll. Lars-Åke Eriksson och Flemming Thorstensson gjorde 3 mål

var medan bäste spelare och måi-

shytt i Grolånda var Stig Dariup
tillsanimans med Räirim Bred-

holtn' */s-6g-

euintus

I

Blondot Ropidlog mot Slutorp

fill Rapids första

tränings-

match för våren har UK uttagit
såväl några av nyförvärven som
sina pålitliga Ä- och B-lagsspelare. Matchstart är kI 14.15 På
Odenplan, och kallade är: Jan

R. Wers6n, Gunnar Johansson, Kurt Johansson, Henrik
Johansson, Rune Lövgren, L. E.
tr'ohlin,

Bondesson, T. I''alk, Jörgen ögren,
Bengt Sahlberg;. Walter Grehn,

Håkan Johansson, ConnY Johansson, Roland Wallgren, Yngve Johansson,

Slutarps

Rolf Andersson.

missionshus

Slutarps juniorförening hade i

kväll sin förcäljning av
de arbeten som förfärdigats unonsdags

der året samt många skänkta saker och paket. Alltsarnmans fick

I

i
I
|

l
j

I

I

|

domssång sjöngs, varefter Folke

Pettersson läste Ps. 100 sonr inledning. Därefter sjöng juniorerna och Yngve Johansson talade.
Söndag kl. 15 talar

f. d. sjöman-

neq pastor Erik Sonesson, vid det

offentliga nrötet

i

Slutårys mis-

sionshus.

'l-!r-6t'

Kinnärps NTo

i lokalen
i Kinnarp en sY- och

anordnar på onsdag

Vinterny

paketauktion, varwid programmet
bl. a. upptar föredrag av redaktör :\ke Ingelmo, Borås.

Kinnarps
Samhällsförening
påminner om ÅRSMöTET fre'
dagen ilen 29 mars å Pensiona'
tet. Alla medlemmar tortle in-

finna sig.

'

StYrelseil

iStorseger

anordnar Prisutdetning i NTO19'30
I lokalen i kvälI, torsdag, kl.

I

I

pnocneu:

Förhantllingar, underhållning,
nrisutdelning oeh musik'
Tär''lin gskommitt6tt'

ztlt-6t

-

R^{'PrD

söndags på Vistavallen där det

bjöds på finfint underlag. Motståndarn* i nratchen vår Boråslaget Sjönrarliens IF, som fich
r'ånda åter nrerl 0-? i baken.

FT-spoit har varit i kontåkt
med Tr'ädets fotbollsbas Folke
Pebtersson

tet. Härl ber'ättar bl. rr. atL lllotstandet v&i" nog av det enklaste
slaget och f i i'rade en konstånt

lrart

Ragnar'sson

intagit

Stig

Maltinssons plats sorn höget hack.
Övi'iga ersättåre vår Olle Nelånder och Gösi.a Elr, sonr skötte sig
hyggligt. Det är svår't ått ned utgång av dagens match och det
svag:a motståndet där uttaia sig
onr lagets foi'm, rnen spelet glck
bla och kedjan vzr.r pä skotthtt-

lnör'. Våra mål gjordes

av L-Å

Str'ör"n 4. Oile Neiandel", Fl'ed Gus-

tåfsson och Gösta

*

Ek

I

Två matcher sant likå många

nederlag, clock endast nred udcla'
mäiet. ärtfacit för Kinnarp hittills
i r'årens träningsmatcher. Senaste
uppgö1-elsen spela.des

i l'olkabo på

lördagen och här blev lesultatet

till hemmålaget.
Vid ett samtal söm Fl'-sport
haft med lagletlaren Ivar Gustafsson omtalar denne ått lna.tchen
1*-0

diakoni.

Inledning med lJusbilder av
kyrkoherden. Kaffeservering.
Varulotterier, Paketlotteri.
Auktion På handarbeten m.m.
Gåvor av olika slag och Paket
mottages tacksamt.
Alla varmt välkomna!
Slutarps kyrkliga sYförening.

ittf$#:Jl-

rcsi vi\irs , nn.rn

nuterna, men sedan hade hemma- | 9ör korrimentarer på ett magne'
laget ingen svåri.ghet att.bestäm- i fonbancl, som åtföljer bilderna.
ma spel och tempo. I Slutarp gior- i
de c}a. Hasse A;rdersson och Per. Syföreningen i Kinnå.rps
llno Gustafssorl på vh. frlltgott I! XtO-ttir"ning
if r'ån sig, nredan kcd.ians enda
tjusgliint"var piggt spel'!ilhö;;;: j hade i,,onsdags sin årliga försälj'
slcia:r törsta frai"fefr, särskilt" då | ning. Kvältens talåre Åhe Ingel'
ttnge MoberSJ. Feldin premiärspe- | tno. Borrås, hacie fått förhinder i
lade i Rapidmålet ocir visade ett I sista stund, nren i stället visade
förtroendegivande spel. Försva.ret i di.tt.il.t.ts selir. Bernt Persson,
var bästa lagdelen rned pluspoäng i Tråvacl, ett par verkligt vackra
för samtliga' R""" LölF:l'"^1-"t:1; I filmer", en od glastinverrr,ing oeir
de'på ch. att han FoSt och väl
hänger mecl å[n något å;. ä;;;;- i en .natur'tilm' Efter några uppna dondesson och Cunnar J. stäpp- | skattade musikstycken
"Y T1*:
bjöd
te aldrig till någrå situationer åöh i Silvancler och Lårs X'alegård
nya tagkaptenen Kurt J. p{ hh. I föreningen de närvarande på kafsamt I'aIk på motsatta sidan var I fe med hembakat dopp. l'örsäljouttröttliga._ Även kedjan hade en | ,1jng"r, r.icltog seclan med St.en
gnd dag och målon +"*, t-ii:::
alriilvist som inspirerande utroföljd så ^qnart hi. Grehr r^-! i'-- I

i
i

I

i
i
I

i
:

j
i
i
I
i
i

I

I

|

pr*,.,"'.,,.. ny. -."rr"ig::."gi
å:;
spe- | i:i';.ij'tiå,1"ål"jtjiiJH:Tf
första måiet, medan >tufft> "^#
:.1' ".o'o "'
föreningen kunde rä'hna itr ett

I

cf. nåtan J. gjorde Z åar I
och vi. ögren ett. Gl:l* ll:: I mycl(et gott netto.
själv måJlös, men uträttade till- |
länder

?^>(9- h3.

sammans med ögren det organi- | Frökinds skolstyrelse
sationsmässiga spelet på ett sätt I har håliit sarlmanträile. Av reksom bara kunde ge *å].."oT^-Iu:l to" meddelade tjänstterligheter

suitat. Yttrarna hade f3l gåjlc_t I ocir g.ioloa
vikariatsförorrtna.ncle
DJ -'-'
planunderlag för att fS n8on+ cär- I

l

l:9::ll9':för
an" "'-.:.1:]:q{'l:::
sj'nrle hlassen Tl]
i sl(olresa
per elev
sloSs
30
kr'
snabbhet. btutarp var ouätttat i
-:o-*t t:l
^
lamt och kom borl sig på den ira-l var och en av två färdledar€ 95

skut uträtta. sahr:berg'å11ä d"ä;
att untlerlaget icf.e irinO'JJe- ftäns

vår jämn, dock rned nägon övervikt i nrålclranset"för det egna laget, Irlerd'fina tillfä1len försattes
och här synclacle Göran Grahn
som clock håde en,del 0tul'. Lågets

frånste var Itj Seicller På

stoP-

pei'platsen. Måivakten Westerbetg
och br'öderna, Bo och Kjell Johansson saknades i d€rg€ns lag. Resul-

tatet

i

minen. Länsskolnämnden irade
kallat till biblioteksdag i Shåra

halvtid ."ar 1--0.

Geson
t*_-

I!'fI{

iien 25 april. SköIstylelsen beslu'
tade att som ombud sända skolbibliotekarien. Skolstyretsen hade

fffiie, tlalsängs

gvly-61.

Vattenlodningsf öretag

höll i mt-tndags årsmöte pir Nyn,
Pensionatet. Styrelsen för' 1963
fici< följande samrnansättning:
ortlf. Karl-Gttstav Ähl; v. oldf. Er''
l:rncl Johansson, sekt'. Ulf KjeU-

strilm, v. srkr. ltrgon l{artinsson,
kassör All:rn Thor och suppieantcr Bengt Georgsson och Bo lvarsson. Styrelseberättelsen visade på

en livlig verksåmhet bland för-

crningens 40 medlcmmar ach fdr'valtningsrerloflörel$en halansera*

rlc på 1.8?5 kr',

Efter förhancllingarnå förriitta'

SLTTTARPS
MISSTONSHTIS
onsdag den 3 aPril kl. 18
FöASÄIJNING
till förmån för mission och

I

I

för att få rletaljer från

press heia tiden. Äv höstens lag
sakn.acles Stig }'Iartinsson, Bongt
Emanuelsson och I3o Nelander. Vi
hade gjo!.t r'len iintlringen ått l.en-

VANN

Rapid lleseg:rafilmscriJ frå1 Syri_Rhoen
- Falköpingslaget
--,-*.,^.,
de
i sitt premiärspei gästande t.eckå
,,^:,.. ,
*,,-.,^..i,,. o"_
sesrutarps rF på Hästba"r.åiTäär- :11:1",]-.5tt""rps nrissionshtts'
på omltring
speltid
l
ien
hsr
sn
.'l<öpilrs.
öilåtp pressade tle första 5 mi-i 80 minuter' En pojk i l"Iv'åldeln

Trädets lli' begick vårpremiär

i

rtl',t5lT." rrin Syd'Rtr,rlesir

NÄE

IIÅKAN 2-ltÅLssKyrr

Trödel

l-$-tell lör Kinnarp

Kinnarps

|(inneueds C|lt

ltir

matchen och det höga rnålresulta-

till bra Priser,
vilket den vackra summan av
1.30O kr. vittnar om. Missionsstunden inleddes med att en ung- |
en snåbll åtgång

z6f3 -67.

prisuiclelniug för klubbmästerskapstiivlingarna, enligt f$ljande:
Seniorer: Bo flrårsson, figon Mår*
tinsson. Eriand Johansson. Juniorer': Stefan Johansson, Åke Persson, Bengt Georgsson. Pojkår:

av år 1954.

Delägarna kallas

till

ord.

sammanträde hos unclertecknad
måndagen den 8 april 1963 kl.

infordrat anbud på utschaktning
av en jordmassa norr om skolan.
]tlotorcentralen, Vaxtofta, hadei
låirnnat ett anbud på 500 kr., r'ar'

i
I

till koin hantlangning r'årderad
till 75 kr, Skolstyrelsen beslutåde
ått hos fullmäktige tillstyrka å.tt
anbudel. antages.
Vid sa,mmanträdet franfördes
önskemål orn att till elever vid

i

19.30.

Ordinarie ärenden, kanalernas
rsnsrdng och medelsanslag här'

till.
Halsång, 'Kinnarp, den

Iåroanstalter utanför kommunen
shulie utgå vissa läroboks'oidrag.
}'rågan bordlades och rehiol' lich
i uppdrag att utreda hur denua
fråga olclnats i omkringllggande

21

mars 19&3.

Alex Johansson.
Arbetsstyrelsens ordf

.

kommuner.

cles

Staffan Nielsen. Kjell Karlsteclt,

Åke Persson. Klubbmästaren 8o

Ivarsson erhöIl dessutöm förstå
inteckning;en i Kinn:iJps BTK:s
vandringspr'is

En vävreda
av ek och ekstolpar, 3 tum,
salu. Tel. 66 Kinnarp.

till

Fnötrrind
KOMMUNALtrULI,MÄNflGE

i

Centralskolan'
Kinnarp, tisdagen den 9 aPril
sammanträder
1963

kl.

19.00.

Ortlf.

i
i
I

1

I

I
I

i

Högerföreningen
I har haft årsmöte

2-Z-spel lön Slulorp
Lennarl Po bra vtler

I Frökinds högerförening hår hålllit årsmöte i NTO-lokalen, Kinn-

arp, und€r relativt god tillslutning. Medlensantalet i föreningen var vid årsskiftet 62. Kassan
visade en onslutning på 845 kr.
Till styrelse för 1963 valdes:
ordf. Erik Bghmån, Vårkumls,
vice ordf, Ivan Gustavsson, Brism€ne, sekr. Sven Ändersson,
Kinnarp, kåssör lllats ',Vetterström, Luttra. övriga styrelseiedamöter år Arne Setterberg, Slutarp, Lars Äx, Halsiing, Okrf Vestermark, Börstig, Ällan Johans*
son, Alarp, och lvar Gustavsson,

Det

ter i

trtrev

betyilligt bättre tak-

Sluta,rps-laget vid måtchon på Vistavallens fina plan
där motståndare vår Blidsbergs

fI(.

Laglettaren Lennart Ka,r-

l6n ger för FT-sport följande
glimtar från uppgörelsen.
Del var bättre tempo i laget
denna gång och kedjan gick bra
där Bengt Hermansson och Stig
Persson gjorde årsdebut. Dessa
båda svarade också för målen. I
andra halvleken skiftade vb Lennart Pettersson och vy RoIf Karl6n platser och detta visade sig

våra en lyckosam omplacering
och den förre visade fina takter
sorn vänsterytter, I försvaret
Kinnarp, den senare nyvald efter gjorde Rune Sand6n som deltog
Göran Sandin, Kirrnary, som n,.r i första halvleken. fint ifrån sig.
l'örsta halvleken hade Blidspå egen begäran lämnade styrelav spelet och
ser! som han tillhört i många år berg något mera pausen.
Redan
med 1-0 i
och där han nedlagt ett intresse- ledcie
fem minuter in på andra halvlegagrtande
arbete. Till sty. ken var ställningen 2-1 titl Slutlrat och
lrelsesuppleant omvald€s Bengt arp och trots kraftigt övertag
lSamuelsson, Slutarp. Till reviso- lyckades man inte öka siffran
omvaldes Egon Johånsson, utan det var Blidsberg som iställrqr
jKinnarp, och Tage Andersson, let utiämnade"
z-fq- &3. G'e s o ,r.
Slutarp.
Onbud till förbundsståmman i
Skara blev Erik Bohman, Olof
lTy ordf. i Mörranps
Vestermark och. Mats lV€tterström med Evert Erenius, Fiirslig, Lars Ax, Halsiing, och Kårl
kontaklperson

för

länskvin-

möte

våldes

Kinnarps samhällsft'rrentrg'hd,r

har kostat 1.200:84
tubelysnhg
Härvid beslöts om höjda årsav- kr.
gifter. Föt fastighetsägare höjS
Föreningen har .126 betalande
åvgiften från 10 kr. till 15, för medlemmar. Vid årsmötet diskutehyresgäster från 5 kr. till 10 och rades medlemsfrågan. Anslutningen till föreningen lretechnas som
för inneboende från 3 kr. till 5.
Räkenskaperna för 1962 balan- svag.
Vid rnötet omvaldes ordf. Arne
serade på 2.879l.62 kr. :ned ett selAnclersson på två år och sekr. Hådo till 1963 om 21.4:51 kr.

Föreningen har haft en inkomst kan Silvander På samrna tid. öv-

en-

i

Kornrnunalfullmäktige i Frökind får vid sitt sammanträtle på
tisdag i nåsta veckå ta ställning till den aktuella frågan om s&mlingslokaler i Kinneved. En kommitt6 nretl Sven Antlerssön i Lofsgårtlen sorn ordförande har utrott frågan och överiämnåt ett detalJerat förslag till kornmunalniinrrrden. Enligt kommitt6ns mening bör lokalbehovet tillgodoses g:enom kommunens föfsorg-

Utredningen förordar en ny- ltregärt en utredninS'. Kommunalbyggnacl. Under utreciningstiden I närnnden tiilstyrker en sådan och
lokalen i Siutarp I anser att vårclplatsbehovet bör utiräi-Oen gamla
försålts. -Den var enligt anlitad I reclas även på något längae sikt.
expertis från LBF och Bygdegårfomtmark -för bostäder
clarnas riksförbund föga- läm-plig j
|

sas väil<ommen att medverka
ett gott ekonomiskt resultat.

till

IVlarbogården, som ersättård. För

'

Anbud med lägsta pris skola
vara föreningen tillhanda senast
den 5/4 under adress.

Kinnarps Idrottsförening

Box

10.

StYrelsen.

dersson och

Ivar Lagergren.'

Al'gående ordlöranden ValdeIrmar
Johansson framförde sitt
'tack för de gångna åren. Stiim-

föreningen.

Härmecl förklaras vaktmästareplatsen å Idrottsplatsen
Kinnemo ledig genom anbud.

I

moordföranden Gustav Andersson
ta,ckade för gott samarbete inom
styrelsen, och Oskar Lagergren
avtåckades för sitt arbete inorr

Anbud

för ombyggnad.

San:rma 5;äller orn

-'

och inalustri

I

i Kinnarp.
I Konrmunalnämnden föreslår viutredningen röreslår ett ny- I9*:"1lll11ly:^Ytä^'^99*11?I"il|:
med markägare
bysse vid nedrarten *ot sruta"fi"
l!1-f?Il:i.Tyg:ar
-"
p-p

NTO-Ioka-lön

* t'ä I : :1.avtal.
D etta låge
f ör
ämpli sa områden T:;
"
;ili : ! -111'^an: 8. ll*,'fit:::f::1
r""""ää.i"*äää";
;ä;ä äffi
"
-Kil;ö,
;
K i;;; - I :l,yj :1 .1* b11*j::jPJå g": : j
;
;;; ;;;
--'^".'
"h';å
I enlighet med en utredning som

i.i'å?is p r"t".

a

Pe

I

ved i övrigt.

| gjorts
x*-r^F,r.
-.t _-L-av byggnadsnämnden.
tr'ulll'örslaget hår presehterats .meci IiilåXtie= Uti"räOare låta kostnaclsritning:ar för situation*LlT-.-l^_: ;;;äfi; ifrågasatt utbyggnäd av
bysgnaden har fasad mot F-eno1: Ii;;i[;-;"h ;"rropp i HäJJiaområfarten
sarrt för bottenplan ocb I i"i

lstommen, Götevc. och Gunnår Äl-

Slutarps missionshus, då kYr-

an-

Sarnlingslokal för 280.000
kommittdförslag i Frökind

lgårclen, Oskar Lagergren, Elin-

koherde Ändersson inleder med lGrolande Paul Johansson, Skräden serie färgbilder från Afrika i idaregården, och för Göteve Bertil
anslutning till insamlingen för lGustavsson, Puosenshog. Kva.rLutherhjälpen. Allmänheten häl- I stående i styrelscn är Gustav An-

att få flytta sin

-

debiteras 20.000 kr med uppbörd
juni. Räkenskaperna och fördiskussion för'des onr 15
jordbrukets priser och förhand- valtningsberättelsen f öredrogs och
lingsläge. Efter kaffeservering ansvatsfrih€t beviljades. Styr'€lsen
höll ombudsman Olie Joltansson, fick fria händer att trestämma arSirara, ett kort politiskt anförån- heten m. m. för föreninEens made och sedan viqades landsting- lskin.
lrill ledamöter ! styrelsen ef'ets jubileumsfilm >Med hundl'a |
år i bagaget>. Mötet avslutades Iter: Valdemar Johansson, Sigga-

18

tr'öreningen skall hos fullmäkti-

utbetalat slagstavia från skolan till en me.
gå- ra synlig plats.
qlC-$g.'
56?:94 kr. Nyanläggningar

Göteve försarnlingsgård.

lfredson, Gärdet, Grolanda, sonr
begärt entledigande invaldes för
Slutarps kyrkltga s5dörening
anorclnar sin sedvanliga försälj' rKinneved Lönnårt Pörsson, Backning på onsdag med början kl. gården, med Harry Lagersti'and,

Revisorer: Georg öhrnell och
Hitding Våring, båda omvalda.

der räkenskapsåret

' En livlig

rolE-tt,

Larsson, den senare 4yvald.

För elenergi irar föreningen un- ge begära

skild.

av ordf. Erik Bohman.

riga i styielsen blev Lars FaIegård, Ä1ne Såndahl och Gösta

kr. Ett
lotteri har inbragt 370 kr. netto.
På en insamlingslista har inkommit ?ö kr. Från Frökinds kommun har föreningen erhållit 500
g'enom årsavgifter om 920

Av räkenskapJrna framgår att
inkomster och utgifter balanserat
på 37.30? kr. Under 1963 skall ut-

Bengt Sa.muelssou. Årsavgift*;rn:
bestämdes till oförändrat tio kr:.

för,maliar och sju ki. fiir"

i

hällsförening

hållit årsmöte på pensionatet.

dikningsförening Jnom Floby
m. fl. socknar har hållit års-

norådet valdes Kajsa Erenius,
Börstig. Till kontaktperson för

tänstjänstetnannår'ådet

Sam

Mossutdikningsf örenin g
Delägarna i Möna,rps mo$sut-

Johansson, Brismene, som suppl.

Till

Svag anslutning
noterar Kinnarps

källårplan.

I bottenplanet anläggs.l -""'
samlingssal Tlg---öy"l'l
'r""tlje gången gillt?
i170 sittplatser samt en mindre såi. I Kommunatiäm:nOen anser i likclärtill köh' foaj6' kapprui 9:h I rr"l--*ä.r styrersen för !'rökinds
toaletter. l bottenvåningen Jromatt inkonna, revilll,uru.Uå.taOör
-;;i*pråna
j rn er. en badantä ggninc
aanuud på två
!,1,:!u I å;.;ä"
191^ *t9.tt."

.

"tr-.d,
sarllt err srorr :)ållmanr.
i flerfamil.jshui, ett i Kinnarp och
r^o_le:
runl ' uvggnaden ttt :,11:q:_lop,.ol"
i Sluiarp, är för höga och att
u" i Ii ett
liggande I'i!li"q'"l .9tt
.tvrut".n ror ra uppdraget att in",o]vto
lunt tal 1.570 kubikmeter.
anbud. bettÄ är å'tså
I iåiOru
"vu
I Kommittön ang:er kostnådsra- landra gången
som inkomna an-

I
I
i
j

imen tbyggkostnaden) till 280.000
IU,rO anJ"" äantagiiga.
kr. Finänsieringsplanen är följancle: statligt stående lån ?0.000, I
factuntle arvotlen
ståtligt amorteringslån 70.000,i Ko**unolnämnden tilistyrker
|

kömmunalt bidrag (enligt prin-cip- j fullnäktigeledamoten
beslut) 83.000, av kommunen låna-'l 611slayssdns motion

om

Gustav

övers3'n

r"le rnedel :107.000. I åriigt driftslri- lav eä,llande årvoclen och traktadrag torCe komutunen få räkna l*enten vid sammanträden med

lmecl 3--6.000 kr., heter det

iredningen'

i

ut- ihommunens styrelser och nämnder

ll'^y:t:*y:9::
f:ili3*l?Tilde'
lten som gätler för kommunens
i
F)en eventuella revisioatökindsgården
i pultmäktlge
I tegeraOe.
har också att ta i nen biir i första hand gällr sami
'r I stiillning till en stor tillbS'ggnads- | manträden på dagtid. De nuvaran. lr.å.ta. Iltr t q51lor fö.slaqsvis tio I rle ersättningarna motsvarar enln]'a var',lrrlatser vid Frökindsgår- lligt motionäien på intet sätt ini clerr.

Socialnämnden

har närmast I koinstborrtfallet för ledamöterna'

Kinnnrp hade bösta konditionen Skytteglimtar från
Kinnevedsåret 1962
Skytteförening haLördagsseuer med 4-2 mol Asarp ileKinneveds
i lördags oidinarie årssamSin andrå träningsrnatch l fotboll spelade Åsarp pä lördagsefternriddagen mot Kinnarp. R.esultatetr av den matchen blev att
Kinnarp vann med 4 mål mot 2, ettcr det att Äsarp i halvtitt haft
leilningen metl 2-1. Av altt att döma var det Kinnarp som haale
den största konditionen, och då planen var i ganska dåligt skick,
va.r det en ganska avgörande faktor.
v/./.-st"

iler

ta.g och kunrie i 14 min fn. Iodning'en med 1-0 genom vy Kurt

'

i[

|

T 23 min.
min utjämnadeiil
I23
'tirn.oaolil
Kinnarps cf Bo rvarsson iitt r-r, il Lnien i 32 min. gav

Rvlnnrlpr
Rylander.

Lennart ll
Th_or, Åsarp åter tedningen, ett reSk'lmatSefleln
"':""'
sultat, som stod sig halvtiden ut.'iI
Chanser till ytterligare ledning's- I
fcir trrökind g
10 april
- bloelpudding,
mål saknades inte heller. men,det uåoorg: korvkaka,
ville sis inte riktigt i .u:lltltilg; II ringo;.

nar

I

i
I

;'^1*, t ati m os, äpp, e.
iiä13',"fjå"å-li,fl,"i;i'i i ::::^q
onsdag: stuvad spenat' ägg' sitl'
blev det Kinnarp
p o

åå31;

tital"itu"ä i
iiimna mellanrum plocka in tre måI I l{innarPs rtrissionshus
mot Åsarps noll i denna halvlek, I På söndag samlas söndagssko? min. 2--2 gix6le-åå=€i5tir-ärl; llan på förmiddagen i vanlig tid.
rlersSon, 10 min 2*3 genom vi ] I Studeranden Ragnvald Karlsson
Tord Torstensson och i 28 mi* I I sJunger
och talar vid rnötet kl 1?.
nuten 2*4 g:enom vänsterytter | - eåstvecXan bjuder som vanligt
Gör'an Grahn. Att kommål med nll-ll-^ ^-^^,^,,^ ..x.^a
pojkar oclr
^,1r^
möten ,iin
för s^{r-ö,
son inrtivirluell kririk ;;'"iltå ilfå:::"t?'"?
Mötena
hålles
omväxlanf"tt"I"-l.
stadiurn iir väl kan^sk*. riiJu*""t- ii
Iigt, men vi tyckte oss rnärka att ll Oe i -Kinnarps och Slutarps mis'
nå ht meO sitt lugna och behär*- ll sionshus och avslutas med en faI

kade spel €får mrit en god sii*ong
på chb-plat$en. Mv Inge Ovalds*

SXärtorsclasskvällen

hnn kan knappast le$tes för

_9* !

å'J;i_ililg å,Xälå_#*åi;

i{||i""rn

I

Seidlcr och

hi Götc

Georgsson 72 poäng, 2:50; 4:e pris
Staffan Nilsen 2 kr., 5:e pris Krister -dnderson 30 poäng, 1:50; Sture Olsson utom tävlan 78 poäng,

l:-

åiiå

Damernas skänkta priser

är avsklld

ås'Äil;.+!dl-Ä-...-

Anderssott I I

som visade den stör'sta vårformcn.

3:e pris Roland Hermansson 42 p.
2.:75; 4:e pris Linnar Hermansson
41 p, 1:75; 5:e pris Åke Blom 40

i
I

p.

i

finnaqr A:
Kirmårr).
a: Lars_.Vf't"^Tjlå:
Lars Vesterberg,
i .-'Ior:gny
Kiell Joha.ns- i |
i'Ior:gny Johansson, Kie
son,

rtj.

seidrer,--Hå#"'"iäf;:

Ii

;i;J' ;å$åli:"","Ef '?t;,"ili,

I

Göte Andersson, Tord Torstens-

son, Gör'an crahn.

ltrt"r't"tå"ätsl

13 mot Rapid. Samling

sionatet

12.

Nya

een-- |

@
r'

(

I

It

rA

|

B:

Möbelhantll. Engdahls
Dris (vilstol)
pris Gunde Johansson

l{

håller möte

I0 - lfirenin g i
i lokal Vinterny,

onsclagen den 12

april kI.20.00.

|

i

m. m.
Musik och dans

för

till

Brodtlmans.

'

av

Karleby-Kinneved Skytteföreningar sköts på Karleby bana.
Karleby SkytteföreninS: segrade överlägset och Kinneved fick
nöja sig med att Gunde Johansson

begrade

Bolmens torvindustri emottages trter tel. 118 Kinnarp.

i

Mästerskapsskjutningen

med 1?2 poälg. Tvåa blev Erik
Lundin med 71 poäng.
1:a pris Erik Lundin

1,42 Poång

kr. 8:25; 2:a pris Gösta. Larsson
123 poäng, kr. 6:?5; 3:e Pris Lars
Axelsson 122 poäng, kr. 5:?5; 4:e

pris Gunde Johansson 120 poäng,
kt. 4i75i 5:e pris Gösta Svensson

9?

kr. 3:75; 6:e Pris BerAndersson 113 poäng, kr. 2:-;
i 7:e pris Yngve Brage 111 poäng,
114 poäng,

Poätrg

,til

ikr. 2:-.
1:- kr.; 6:e il'I Karleby hemförde Priset
gången och för alltid.
80 poäng 1:*

tredie

J

I

Vitl Palmsöndagens gudstjänster

I

insamlades

i

Kinneveds kyrka

i statspris och täv- jferkuvert o. s. v., influtna medlen
lingen om skänkta Priser ?8+47 för Lutherhjälpens fasteinsam--125 poäng.
ling. Offret inbringade 2.203 kr.
I$tkoherde Ändersson predikade

.T

| -

tr.. l0 poäng 1:- kr.
Vid tävlingen om pris uppsått

högsta poäng

TROLLIIÄTTE KRAT1IVEBK

Bränntorv

insats

Första inteckningen togs av I B"no* offergång de vid olika tillGunde Johansson för sammanlagt I fåillen, genom hemsparbössor, of-

:::::i:{b?:ffi:*

årrT:?.J"':i,;åJi:ffii;l

88

Julius Karlssons vandringspris

mxajir-ror li."#*tåä"å*.rur

Kj

Sxtra

1:a pris Bertil Engdaht 5 träffar 18 poäng 4:5O; 2:a pris ValdeI mar Johansson 5 tr., 18 poäng
pris John Blånk 5 tr.' 16
I 4:50; 3:e
j poäng 3:75; 4:e pris Gösta Larsson
i5 tr. 14 poäng 3:-; 5:e pris Karl
Arp 5 tr., 11 poäng 2:50; 6:e pris
Cösta Svensson 4 tr., 13 poäng
L|75; 7:e pris Harry Göransson 4

Gustavsson 80 poång

Nilsson, Flasse Gustafsson, Rolf I labonnenter tillhörande GrolanAndersson' Match mot
ocir N. Åsarps m.fl. sockn.
3^:t_1t.^Fllaa
idag 15. Samling Nya Pensiona|I | -; _*_;-_,; .
distrib.föreningar
samt SlutLet t4.20.
lel.
ekonomiska* förening

Poäng.

Fåltskjutningen med

3:50; 3:e pris Gunde Johansson 87
poäng 2:50; 4:e pris Gösta Larsson 83 poäng, 1:50; 5:e pris Rune

pris
å5;",#'ä;å?i ii;*"f,fl1ä".31 | l;"; ib-oeh rorsdager den-1l kr. Bertii Engdahl
Karr-Gustav Johansson, Gösta I lapril 1963 kt. 23.00-04.00 för

lr*"

83*31:114

kr.

Valdemar Johansson

Stefan Johansson, i l mer kraft{sveransen

'

poäng följd av Bertil Engalahl med

poäng vilstol samt 4:50; 2:a Pris

På grund av iinjearbeten komatt vara
Karl-Gustav Aht. Bengt Te*Tl'llU*tutt natten mellan onsdagen
Kinnarp

1:-

1:a

' Jäla:

Slutarp
Kinnarp - N. Åsarp

I

Mästei'skytt för 1962 blev GunJohansson med 97*47:144

Bröderna Larsons vandringspris 1962
1:a inteckning Gösta Larsson
56 poäng 4'.25, 2:a pris Georg Johanson 54 p. 2:75; 3:e pris Gunde
Johansson 51 p 1:- kr.

I':dlftimaUbfOlt

IWR'
Grolantla

75

de

|

-*:Ir

ry

kr.

1:a pris Gunde Johansson
skänkt pris * 3:75;2) Gösta
Larsson 42 p. skänkt pris * 2:75;

fa" nattvardifirande. påskaftons

r*e,i:äln;in- | | arns- missionskyrka'- till vilken
l,cnn&rt Thor var oe
"uatt
far- I | :"5t1-1t'," rntressel'aoe ungoonrar
kommer
&tt bli
hlr ter'
Ren sclrn
ncn
sotn nog kömmer
planförhållanden. | | från Kinnar"p och Slutarp är välnor,åala
virl
liga
-I Kinnerpslagst v&r d€l hhb I. | | komna.

2:?5; 3:e pris Gösta Larsson
poän6 1:- kr.

pokal; 2:a p, Åke Gustavsson 62 I 7:* kr.; 4) Gunde Johansson 17
poäng, 4:- kr. Rekrytklassen:
15 tr. 4:1:a pris Rune Gustavsson 86 po- tr. 5:50; 6) John Blank
Johansson 14 tr.
äng, pokai, 2:a pris Viffe Nilsen kr.: ?) Valdemar
74 poäng, pokal; 3:e pris Bengt 2:50; 8) Yngve Nilsson 14 tr. 2:50.

| | miljegudstjänst i Kinnarps mis| | sionshus på långfredagen kl 10.

sons spei lovar också Sott ,$ch I I

Johans-

jaktvårdsföreningen
1:a pris Karl Arp 21 tråffar, Pokal 9:- kr.;z) Bertil Engdahl 20
1:a p. Gunnar Clausson 67 poäng, Itr. 8:*; 3) Gösta Larsson 19 tr.

s

.

"o"i rned
om initiativet och kunde

Clausson.

Statspristävlingen: Vet. kl. 1
Helmer Trygg 55 p., pokal; 2:a
pris Julius Karlsson 46 p., ?:50.
Klass 4: 1:a pris Gösta Larsson
62 poäng, pokal; 2:a pris Bertil
Engdahl 54 p., 9:50. Klass 3: 1:a
pris Gunde Johansson 78 p., pokal; 2:a pris Göorg Johansson 42
p., 5:- kr.; 3:e pris Linnar Hermansson 4L p., 4:- kr. Klass 2:

t

i

Måsterskapstävlingen
och V. Johanssons ståty
X'örsta inteckningen togg åv
Gunde Johansson 97 poäng 4:25:
2:a pris Bertil Engdahl 83 poäng

Revisorer: Harry Johansson, Gun-

|

I

son.

Ungdomsledare Georg Johansson.

I

*-räkinrl |
l-rökind.l-rökind
n{"1' )ll
4"t17-

cf

land Hermanson--Georg

demar Johansson, kassör, Georg
Johansson, v. sekr. Börje Våring.
Skjutbanech€f Georg Johansson.
Instruktör Vålclemar Johansson.

I

i

2:75.

äng 3:50; 2:a pris Åke Blom 66
poäng 3:- kr.; 3:e pris Bertil
Engdahl 63 poäng 2:50; 4:e pris
Ka.rl Ärp..62 poång 1:?5; 5) Ro-

1962-

års räkeuskaper öch förvaltning.
Styrelsen omrraldes i sin helhet
och består av ordf, Gösta Larsson,
v. ordf, Bertil Engdahl, sekr., Val-

|

i
1

Vandringspokaleu (ständigt vandringspris)
1:å pris Gösta Larsson 69 po-

sen föredrogs och styrelsen be-

*1u--

ti,r.r-I-*-

Gunde Johansson 44 poäng

1962. Verksamhetsberättel-

vifatles ansvarsfrihet för

|

Engdahl 45 poäng 3:25; 3:e pris

manträde samt utdelning av
priser från en del tävlingar ul-

Äsarp inledde matchen ganska I Matchen dömdes bra av Karlförtroendeingivande och hade i I Erik Emanuelsson, Trädet.

första halvtek ett markatt

Fredrikssons vandrings-

pris
1.:a pris-Roland Hermånsson 49
poäng 4:- kr.i 2:a pris Bertil

i

i

I
l

i
|

Frökindct1.1-

Kinnorp spelae|e bösl
rnen Rapld vonn - Z-0

.

67-

tips giek Rapid vt. lloti {]g
dale
Dllt genom att I sönda_

Slutarps kyrkliga syförening
anordnade i onsdags sin tradi-

gens-._uppgörelse mot Kinnarp
på
.Odenplans grusarena, s€gra

tionella försäljning, förlagd till
Slutarps missionshus. Inledning

rättvist rned 2-0, Båda rnålen
i andra halvlek. Eapid
var det laget som ville mest av

skedde med en bildserie om >Afrika i passionstid>>. där,.en svit bil,

gjnrdes

der, bl,. a. från Tanganyika, aktuåliserade den pågående insamlingen i Lutherhjälpens regi för
>>Afrikaåret

|(inneved-Vårkumla

Styrelsen.

de båder,_men något båttre spel
presterades aldrig från >Rappes> sida. För finliret och koå_

kyrka långfred.

Frökind

Efter kaffeservering vidtog försäljning inför fulltalig publik. Av

handar,betena betingade bl. a. en
stor duk ett pris av 300 kr. Lot,

terierna hade eR strykande åt-

ett lotteri knutet till skänkta paket, vilket inbringade c:a.600 kr netto. Hela
gång. inte minst

auktionsförrättningen sköttes med
elegans och till allas stora trivsel
av hr Sten Ahlqvist.
,i
Bruttobehållningen av kvällen j

lKinneveif- kyrkoköa

lhar medverkat
I

ur fint läge sköt strax utanför.
fi:v:Hp.
1_oo {r:rto{,å$I
fåb€ååtiiäde a,i, .Syforeningen 'uä:
slutade av den influtna trehållnin- |
Rapids målvakt Bertil Darius
gen anslå 500 kr till insamlingen ant€cknades f.ör en prakträddning
för Tanganyika. Sor.n avsltrtning i slutet på första hatvlek på
- ett

i

i

I

I

I

I

hårt närskott ur klunga.
'Den andra halvleken

på . kvällen tackade kyrkohertle
Andersson syföreningen för dess j
trägna arbete, auktionsropare,
protokollskrivare och alla övriga trodde man ailmänt skulle ta kål
på Falköping'sspelarna. men cle
som på olika sätt medverkat till
hängde fint med i det hårda temen lyckad kväll.
i
pot och efter
minuters
,

i

I

i

I
I

I

Slutarpsnederlag
mot Tidaholm, 3-2
i

J

spel
fick de lön fiir.20mödan. Väirster],'tter Torbjörn Falk blev da-

]

i

sens ende målgörare och svarade

i

Förlängning rnåste tillgrillas

l

här för sin första fullträff. Ett
mellanting mellan lyra och skott
smet in strax under ribban. 1-0

alltså och stor glädje i Rapidlägrof
l'am
min
conaro
rror Da^i.rf,'em
rnin. ånaiå
i ret.
cf. Håkan Johansson "r"-äåpiår
fint framme, men hans skott klarade målVesterberg. Sämre gick det för

DM-matchen rnotrlan If'K fidaholni och Slutarp på lördagsefterrniildagen då ställningon

Albert Runbäck samt det niofal-

I

stolspsalm sjöng kören

>>O Guds

llamm> av Patestrina. och textläsningen ur femte åkten av lidandeshistorien interfolierades av
>>O . huvud blodigt, sårat>> (olika
verser ur sv. ps. 95). Kyrkoherden
talade över ämnet >Kyrkan under
korset>>.

Kantor Kjellström spela-

de som postludium S. Schildt >Da
Jesus an dem Kreuze stundt>>,
Vid långfredagens aftonsång,
anordnad

i Kinneveds

kyrka, pre-

j

dikades över sjätte akten

Il

>>rättsinnighet, värdighet och för-

I

soning

i

om

Eektor.

i*---r
I
SI.UTARPS
vllv
Att.r ar
tr

MISSIONSHUS
Långfredagen kt. 10 familjeguilstjänst i Kinnarps missionshus. Påskdagen kl. 15 Bojan och
Yngve Joha,nsson. Annandag
Påsk kl. 19.30 möte i Vårkumla
skofa, Ing-Britt Ekblom, Algot
Karlsson oeh Folke pettersson.

VÄLKOM}IA!

nattvarden>>. Det blev en

stor och stilla nattvardshögtid.
2-2. När förPåskdagens koraler och liturlängningstiden var ute stod
Vesterberg när Torbjörn l.alk; giska
melodier gav med sitt jubel
fick
dock Tidahotrnr com segrare
hand bm lädret efter frispelrued 3-:1.. +/u-tob.
nin.g av Håkan Johansson. 2--0 en särskild färg åt högmässan.
1
blev det vid
tillfälle och nu Kören utförde Introitus och nioIoch}latchen fick spelas i FåSelås. var Kinnarp detta
faldigt Kyrie samt som ersättett
slåget
tag.
det var stundtals bra fotboll
i
ning för predikstolspsalmen
vid full tid var

Inskrivningspliktiga är barn
födda 1956.

aiga Kyrie för passionstiden.
] Som hymn i stället för preclik-

då en andra nattvardsgång var
I

Ekarps skola kl. 13.30.
Brisrnene skola kl. 14.0ti.

helgens

i

i

l

flitigt vid

Budstjänster. På långfredagen utfördes i högmässan Introitus av

I

I{5 o,i*

I

14 högm., hom-

ninister Lindhoim. Annand
prish l0 högn:., kh. Andersson.
Onsd. t7i+ 19,åA kyrkobr.
-hos Ä]lan Johånsson, Vintorp.
* Fred. 79/4 79.30 UngdomsInskrivning av nybörjare inkr. i Bygd€gården.
Döve för- om Frökincls kommun förrättas
samlingshem långfred.
19.30 torsdagen den 18 april på fölkomsr" Lindholm.
Kinnarps jande
tider:
N?O-lokal torsd. 18/4 19.30
allmänt ungdomsmöte, komm.
Luttra skola kl. 11.40
Ilärtunda,.m.Jl
Kinnarps skola kl. 12.00
-å_9 !9fryen,

bina,tionerna, svarade Kinna.rp.

1963>>.

I

l

l

;

i

lfran båda lagen.
I Det var r'ättvist att Tidaholm
I vann c1å laget hade initiativet
I

inatchen

I

I

i
I

igenonr.

I

lrsdo nog
nno hlirrlt
Segern hade
blivlt rrl^aTida1 Segetn
I holms på ordinarie DysrLlu,
speltid. ltrElt
men
nu fick man sin mv. Tomrny Lil-

l
|
Ii
I

lerskog justel,åd i slutet på första
halvlek och för övrigt så illa att

I

han inte kunde vara med resten
åv matchen. Det betydde att ch.

I

han sl{ötte sjg här bra, men

I

i

och-

gjorde vb. Gr;nnar Johansson söm
spelåde strålande matchen igenom, Vidare bör nämnas Rune Löfgren och Valter Grehn samt Bertil Darius i måI.

>>Krist
I

l
l

Kinnarp spelade bra
fram till straffområdet. men sedan var det stopp. Här >grötade>

kunde lätt ta hand om farlighetelna. Håkan Karlstedt på ch.och
Bo Ivarsson och Tord Torstensson stod för de bästa prestafio-

med en man mindre kunde ju spelet inte gå så bra.
Bäst hos Tidaholm var halvbåc-

karna Sten Stenberg och Dick
Bergström, medan vi. Kurt Ählner var kedjans fr.ämste.
I kecljan gjorde viriar'd hi. Chr.is-

Bästa prestatiorrerna i Rapid

I

|

|

spelet ihop sig och Rapidförsvaret'

l.Sture Thurön fick ställa sig i.mål

I

nerna.
På

Itj

Seidler slet birömvärt,j

hh' q/q-ft'euinrus.

|

;

i

Påskveckans rnötesserie
för pojkar och flickor
haf samlat många deltaga|e. Lek-

tionerna har behandlat delar ur
. om Mose liv. Mötes'
serien avslutas rned en familjeberättelsen

guilstjänst

i Kinnarps mis-sions-

hus på
- långfredag

kl.

10.

trl'1- loL

Sädesärlan har kommit

Nya vårtecken rapporteras dag-

i går var det l4-årige
Christer Johansson, Munkågårligen och

den, Luttra, som amtalade a.tt sä-

desärlan anlänt.

i

I

är

uppstånden>>

av Albert

Runbäck. Kyrkoherden predikade
över dagens text med ämnet >>Den
äldsta, största och samlaåde högtiden>>. Efter predikan sjöngs alternativt mellan kör och församling koralen 113 i Gustaf Bjarne-

gårds arrangemang. Postludium
var'J. S. Bach >Christ lag in Todesbanderu>.
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Skolmatsedeln
i Frökind 18-20 april

f,nskrivning av nybörja,re
i Frökind
. Inskrivning av nybörjare i Frökind förrättas på torsdag den 18
april. I Luttra skola sker inskrivningen kl. 11.40, i Kinnarps skola

kl.

och

12.00, Ekarps skola kl. 18.80
i Brismene skola kl. 14.00.

lAllmänt ungdomsmöte

lanordnas i NTO-lokalen, Kinnarp,
torsdag clen 18 april kl. 19.30.
I
jKomminister C. G. Löfgren, Här-

I lunda, kommer då att tala över
Torsdag: Risgrynspudding, ost- lämnet >Ung i dag problem och
- ur
smörgås, hallonsylt.
>Fritt
iltly,T::,1".-I
.hjärtat>
tillfälle för envår att
F"redag: Stekt lever, potatis, mo- I ges
fram_
lägga
synpunkter kring i föredrarötter.
get framlagda frågor. 1!fötet, som
Liirdag: Rabarberkräm, korvanordnas i avsikt att knyta konsmörgås.
takt med ungdomsväriden, riktar
sig till all ungdom, båcle organi_
serade medlemmar i olika orsanisationer och övriga. Om möjigt
kommer även film att visas.

I

I

I

|
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Ålderdomshemmet

KinnarP

Frökindstutlmcrkhge..
m#f:#:ili*i,*":il*lå11
.1. __l^
nl ^ _-f _
_
_^... ^ _^ ..
fleflamfllsnUsen (Ifolef AnnU
,;fltt1m*.ji{1,'i".",*:';ä
S t o r a t o m t m a rk k ö p f ö r b e r e d s
å*'ä:tri::F*fg**:;tl
_

_

är överbelagt, och socialnämnden
L^r^
L^-:-+
+llt^+A-r
ö+r rriv^da

_f

de

iio nya

i

I

I

vårdplatser.

yrkande av hr Andersson

I

1

1

sar aLL stora tillskott av vårdpiatser behövs. sade hr Andersson.

Debatten blev långvari3,

och

fullmäktiges uppdrag till socialnämnden kom även att gälla frå-

,$tffiti

::i::::.:'.::r::::::

gan om pensionärsbostäder. Dess-

utom bör man ha i åtanke den
framtida frågan"om personalens
bostäder. D'et finns en tendens,
och ett efter hand framträdande
krav, att personalen skall få ha
sina bostäder utanför hemmet. I

övriet anses föreståndarinnans
boståcl via Frökindsgården vara
underrhå1ie.

Förtroen(lernånnens
arvotlen

Gustav Gusav ersättningama till kommunens
Ledamoten

tavssons

motion om översYn

förtroendemän bifölls. Kommu-

nalnämnden skall utreda frågan

eller tillsätta utredning. I motionen anges syftet vara att åstadllomma

ett

reglemente

för

kom-

mLlnen.

Fyllna.dsval till
skolstyrelsen

Elof Johansson och Irene .Johansson hade på grund av avflyttning från orten begärt beI frieise från uppdragen att, vara
I ledamot resp. suppleant i skollstyrelscn. Ny ledamot blev Sixten
]Lindberg, Axtorp, och ny srtpp-

De för sin personliga räkning anspråkslösa ledamöterna av fullmäktig;eförsamlingen i Frökind
har länge nött de trånga bänkarna i ett klassrnm vid sina sessioner. Nu har de slritiigen tagil.
flickornas handarbetshall i anspråk för sammanträdena. Det är ett ljust, vackert och rymligL

I

llfq-b':'

rum,

Frökindsfullmäktige höIl på tistlagskvällen ett inemot fem timma,r långt sammanträde i
Kinnarps skola. Stora debattärenden var frågan orn samlingslokaler i Kinneved, de aktuella,
torntmarksutr.etlningarna och f'rågan om tillbyggnarl av ålclertlomshemmet, et'. uppförantle av

leanl Barbro Göransson, A1arp.
Liigenhetsrenovering

i Ekarps skola
skall renoveras. tr'ullfnäktige anslog 4.900 kr. till ändamålet. Den
Ena

1ägenheten

andra lligenheten ä4 redan reno-

pensioniir$bostäder.

verad.

Kornmunal borgen
Komrnunalkassör Hilding Vå-,

ärende, därvid styrelsen enligt
"^'j6" sens åtsärd.
hans mening övelskr'idit sina be- I '-;:,,;:ä;;

ring si<all på kommtrnens vägnar
teckna bolgen iör lån gällande

kan frångå planerna På en visli

va-dnslrtningsavgifter.

ruri*'ar.Hge väsrade häref ler I l:1{T^:l':l?.n*1:*:,
;:'" ull^-t"f
Det är;
fogenheter.
ka >genomgångStrafiken>.
5E'rrtLEr'
>>misslroenhr
Anderssons
')xcrrurrrådrrSnL!@rr^Ulr//'
att
ta
lKz
Hr Andersson begärde or+ frrll_ | äåuot'*, .d

I

I

|

t(innevcrls skyttelörening

;;;;:"

protokollet skuile I
mäktige
äktiee tiir
tiU protokouetat:JJ,',:
liJ.u'?åi ?ifon""åi,'l"iJt?T,l;"ä*;
lägga en skrir.else från Landsstanna för gott på orten.
utrealning om
Ny
kommunernas Förbund vari sades
samlingslokaler
att nämnder och styrelscr ej
Tomtfrågorna
Frågan om samlingslokaler i
åger avyttra någonting utan fullByggnadsnärnndens ordf. hr,
komtill
remitterades
Kinneved
mäktiges beslut. Skolstyrelsen
Rehn redogjord'e för nämndens
hade i samband med inköp av munalnämnden för Ytterligare ut- utredning ang. tomtmark föI' bomodern filmappar'atnr avyttrat rednins. Flera ledamöter hacle stads- och industriändamåI. Fuilen otidsenlig pjäs. Skrivelsen ut- önskai se nå61ot alternativ till mäxtige beslutade att en va-ntgjorde svar på en fråga av hr kommitt6utredningen, eniigt vil- byggnad i området Hassia 3: 1
ken föreslås en fristående nY- skail genomföras. Vidare skall
Andersson.
När debatten ebbat ut och byggnad vid vägen mot idrotts- !örhandlingar upptas med markärendet i någon mån klarnat väg- plats€n. En lång diskussion ul- ågarns. i områderr-a Fastorp Hurade fullmäktige att lägga skri- spann sig om möjligheten att an- legården, Fastorp Måsagården,
sluta de påtänkta samlingsiokir- Slutarp ödegården 1: '19-1: 20,
vels€n tiL}, trlrotokolleL
Kommunalnämndens ordf. riks- Ierna tilI skolan. Många fann ödegården 1: 21 och område av
dagsman Gunna'' Larsson den angivna kostnadsramen, Racl<gål'den samt preliminära köi Luttra invände vid skrivelsens 280.000, för den fristacnde b)'gg- peavtai upprättas.
föredragande att man fått höra naden väl hö9.
Tomt;rendet föranlcddc en
ett svår men inte visste hnr frålångvarig överläggning. På 1'rhyreshus
Änrru
inga
gan formulerats från hr Anderskande av flera iedamöter UPPpåtänkta hyrestrusen
De
sons sida. Troligen vore äen
drog fullmäktige åt kommunal- |
får
fortfaframställd i största allmänhet, Kinnal'p och Slutarp
nämnden att vidare utreda lämpvarför det hela vore missvisande. rande anstå. Enligt kommnnal- Iigheten av att inköpa ett tomlAvyttringen hade skett i sa.m- nämndens rekommendation beslöt omr'åde på Kinneved KYrkogårband med nyförvärv av krirant fullmäktige att stiftelsen skall den.
iörsöka få nya entrePrenadanapparatur.
Hr Våring föredrog likale- brid. Nrr föreliggande och inlör
Utredning om våralPlatsdes en skrivelse från Landskom- fulimäi<tige redovisade anbud anbehovet
De
sågs
fullständlgt
oantagbara.
munernas Förbund. I denna skrii
l
l

i
l

i

I

i
I

I
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i

I
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I
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får 600 kr. som bidrag till skjutbanans iordnineställande.
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KTNNAEFSSMGER MEI} ?-I
Grolanda mötte i går Kinnarp.
En kvart in på andrthalvlek leåde prolanda med 1-0, rnålet gjort
av Raimo Eredholm. l\ten sedan
tog orken totalt slut oeh KinnårB
gjorde med jämna mellanrum måi.
Tre mål av Göte Andersson, två
av Göran Grahn oeh ett av varderra llasse Gustafsson och Fleming

forstensson gav slutiesultatet ?
*r.

I Groianda var Gunnar Jonsson
hetvdligt bättre än övriga. Itj
Sei.dler och Bo Johanssoh vlsade
oästa takter bland Kinnamssbe.

larna.. Dornare var Roos, Flotrv.
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