
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 förloss-
ningsavdelning, Sist till värl-
den under 1962 kom en liten
pojke. Han anmäIde sin an-
komst strax före halv tolv på
nyårsaftonens rniddag, Sedan
dröjde det mer än ett. dygn
rnnan 1963 års första förloss-
ning ägde rum på lasarettet,
Det hiintte halv sex på nyårs-
dagens efter4iddag och det'
var en liten flicka som såg
dag'ens ljus. 1962 års sistföd-
de 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
kommer till världen -- men
medge att fru Kjellander ha-
de otur och att fru Gunnars-
son hade tur. Som . bekant
höjdes moderskapspenningen
med 630 kr. vid tolvslaget på
nYårsnatten' 

vt-6b.

Frökind
th- og'

Tomtenissarna Ulf Eriksson och Mats Karlsson, båda från Götene, på var srn sida om förätd-
raföreningens 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 Anders-
son, 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, S**f: llll*:L:l1l_b?.T_11--11lyilt-,"1i- I ot,* cp_barn rick varsin jur-

kla.pp som g'å1'a av föreningen och
till samtliga barn utdelades gott- | '

påsar. ntiaa Korskretsen--"ghl ./ U LF ES f ILions club i Gbtene hade skänkt i '
vindruvor till barnen. i K f N /V EV En

Ordföranden tackade till sist al-
från Vara- la som rnedverkat til] att göra fes- | ; . Kinn*veds Centerungdomar ha'

Ett varmt 1aeL f 
- 

eiu"u" r'e" rjärdle klass vid Gö- i 1g * trevlig samt överlämnaoe | | :::,"'^ j."iulff^*l:::"1t.*i-.!levtis

Läsningeff framföres vårt hjärilisa tack för julgåvan :rore *ii**#*1,:ä:: jii:f13 
]

vid Frökinils skoror börjar ons. samtliga anstäIlila" åI:ffi'{iX'J:ijr?t'i"ääf1',ltriå 
|

dagenden9januari1963kl"ir&tkåscrådeomde150bildcrna.|
8.4b. Skotskjutsarna går i van- I .nttr Ä,, rf!----, sÅirefter blev.det kafleserveringl
rig ordning.- - i Till ÄB Kinnarps Textilindustri :rl.; :1-'"3:-":åtllys.1.' ay.geiii"g;"Å 

|

Rektor. I r""*ttirr vi vårr vanna tach för den trevriga julfepten saai,j ror ;ffi?råTJt";å 
-Tå.tä-I?tTå 

I

- 

:ijul8åvorna \artofta-Äsaka. Fern flickor och.-- 
i I Samtliga anställila. två pojkar sjöng och spetade 91- i

Varmt tack I H;: *t trevrist 
.rramrört Pro- 

i

til pastahonenterna ii u,,"o l;rur*l"*."JåffiT:*J* l::rnr",:ll"#?*\i:h"ni:l' *mL' ,TI?;'fåTi,J"iå"iiä-
Kinnalp-Halsäng för iul- och I Niisson från samma klass sjöng I deberth, Lidköping. i :.3*T:.q* 

proS:remruet uppteig bl.a.
nyårsgåvorna.|:-|,'täI8bi1derfrånVästergöt1and,rrn.

l derhåIlni:re Rl' amntörp!. ach dsr-cItrebsterMartinsson,Ibb.|ii'*rh*nnjns'.avamatörerÖchdåns
4l11Fahr,|arlAndgrssonm,fru,Kinna]0i;;y%f-'"*-,iij;';-1l;;ååi

för j,ul- och nyårsgåuo*r uil Bi F* l" *roo-*. Äusustsson från F'al-
rar. 

-^.]^-^ ^-. -.^-*::;^:J | . sB i ä i h,örrt",o siänq tp.lriö tpttrr irnt rnr-
för j'ul- och nyårsgåvorna vi I B: F" |, rröderna Äugustsson från Fa.l-|råttmottagaavabonnenterviäl s _ €H pE l::t'åil,Tåi:it"":fä"*ili'jKinnarps felestation' i fi # r s: E: 'i ä i ('"rr så kom romren förstås och i

Förestånilareoeh i U Ö S 5 d'i öE lrielade rrt gortpirsar tiu barnen. l

Kinneved 10 7 65 62 1059 -l- 6

Luttra -..-,,., 2 4 10 10 i91 2

Vårkumia 2 t 5 3 171 -i-3



Julfest pa Frökindsgarden
med 100-åring som gäst

Vid vackert dukade kaffebord lät man sig väl smaka. Längst till höger i nederkanten sitter so-
cialnämndens ordförande, Gus taf, Vård6n, och till höger om honofn hans far, Sanfrid Vårddn,
100 år i år och församlingens äldste. Mitt emot dem syns närm ast kameran kyrkoherde Henning
Andersson, skymd kommunalk assör Våring, till höger om honom syster Anna-Stina och något

I ten sakta kom tassande in när

I man satt sig till bords. Även mis-
j se ville deltaga i festen, strök sig
lkelet mot benen och hamnåde
I slutligen i en mjuk famn: hos sys-

I ter Signe Halldin, nu boende i F al-

I köping och tidigare tidvis sjuk-
I sköterska på ålderdomsheimmet i

I 
Frökind.

I nft." kaffestunden hö]I kvrko-
lherde Rudolf Johansson, l.alkö-
l ptne. en kort andaktsstund med
I utqång från orden i Jes. 52:7
ll >Tluru ljuvliqa äro ieke glädiebud-
ll bärarens fotsteg, när han kommer
ll över bergen, för att förkunna frid
lloch fram;lrä,ra gott budskap och
I förkrrnna frä.lsning, i det han sii-
]l ger till Sion: 'Din Gud är nu ko'
ilnung!'> Kyrkoherdens andakts-
il stune omramades av psrlmsång.

I

I Kommunens tack

ll Kommunalfullmäktiges ordfö-
I rande Gunnar Johansson framför-

il de kommunens tack. Elan vände

I sig till soeialnämnden, förestån-
ll darinnan syster Anna-Stina och

ll personalen vid Frökindsgården 
i

ll samt till kommunalkassör llilding 
I

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 förutsätt-
llningarna för ett ålderdbmshem.
lr trivseln o. stiirnnilgen ankornmer

I det på andra att ta fram, Kom- 
|

I munen kan konstatera att I'rö- 
|

I kindsgården har blivit clet h e m 
I

I man hoppades kunna skaPa när 
I

ll planerna på ett ålderdomshem i 
I

ll 
tcommunen lrörjade ta form' 

I

ll Pensionärernas tack för en I

liingre bort kyrkoherde Rudolf Johansson, F alköping. fh-6e. trevtig julfest uttalades av fru
Ifanna Sal6n, Brismene.

Vid fmkt- och gotteboril hade
man så en stunds sarnkvärn, fiek
ttllfälle att prata med g:rannarna
och utbyta åsikter om den stränga
vintern och en hel del annat. In-
n&n man skildes åt tackade so-
cialnämndens ordförande före-
ståndarinna och personal för det
arbete de lagt ner och den trevll'
ga julfest de skaPat och kommu'
najkassör Våring framförde ett
tacl< å de inbjudnaa vägrar.

Tinto

Den sorn hade sina vägar för-
hi I'rökindsgården i torsdags ef-
termiddag tyckte nog att det
lyste än mer inbjudande än van-
ligt ur de stora fönstren, som
inranrades av ett frostigt glim-
mande vinterlandskap. Julgran,
levairde ljus, blornmor på bor-
den och glada anleten spred ett
skimrner som gjorde att man
gärna gJorde ett besök i det
vackra hemmet.
Och därinna,n,för var det rustat

till julfest av syster. Anna-Stina
och hennes medhjälpare. Gäster
var naturligtviS Frökildsg'årdens
>fast boende> och kommunens
gamla, vidare socialnåimndens le-
damöter och en hel del andra. till-
sammans ungefär sextio stycken.
Julfest är tradition på Frökinds-
går.den, det har man haft så länge
hemmet funnik.

100-åring äldsto gäst \
' Äldst och trogea gäst sedan'l
många år på julfesten vat hr San-
frid Vård6n från Vårkumla. 100
år i år men >still going stron4>>

och bekant med de flesta - hur 
1

många lär man inte känna under I

ett så långt liv. Han sjöng med i ;

psalmerna i kyrkoherdens an-
daktsstund utan att ens behöva ta
på några glasögon. Julfestens
äldste bor inte på l"'rökindsgården.
Han är bo-satt hos sin son, Gustaf
Vård6n i Vårkumla, socialnämn-
dens ordförande. I egarskap av

irulfesterna i rfinuar?s sl1*b7'
missionshus
Söndagsskolans Julfest i Kinn-

arps missionshus har hållits under
god tiilslutning av barn och äldre.

I Eleverna medverkade bl. a. med

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

Söndagsskolan har under året
såmlat in 345 kr till sina missio-
närer i Afrika, Nya Guinöa, Ja-
pan, och fndien. Kollekten till sön-
dagsskolverksamheten gav drygt
120 kr.

På måndag kväll har UV-kåren
sin traditionella jul- och familje-
fest i missionshuset,

knät på syster Signe Halldin.
Huskatten på I'rökindsgånden deltog i julfesten och spann belåtet

I sådan häIsade han sin far och öv- stod för fårfet, och tiU mealhiär-

I riga r'älkomna när rnan tog plats pare vid, serveringen hade hon de

I vid kaffeborden, sköna att .skåda manliga socialnämndsledamöter-

Itaae riir öga och gom. Runt om nas fruar - man ville gärna låta
I dignande kakfat var dekorerat i personalen vila så mycket som

I med julröda sidenband, grönt il möjttgt just vid det här tillfället
1 
lingonris, levande ljus och rnycket il fOr att visa hur man uppokattade

I 
blornmor. ll deras arbete till >vardags).

I Man Iät siq väl smaka av ll
'många sorters kakor och härtig ll Hnskatten kom tassande

tårta och prisade >kvinnan baxom ll alta som har"någon möjlighet
verket>: det var fru Ebba Julius- ll till det deltar i julfesten' så dårr
sön. ledamot i sociatnämnd"n. .o*l för var det väl riktigt att huskat-



Frökind
blr- ti.

Slutarlx iluniorf örening
hade i fredags kväll sin julfest i
Missionshuset. Föreningens ordfö-
rande I'olke Pettersson läste Guds
ord och hälsade deltagarna väl-
komn&, Vidare förekom sång och
andra trevliga programinslag. I
en paus i prog'rammet bjöds del-
tagarna på förfriskningar. Jul-
klappsutdelning förekom. Yngve
Johansson talade avslutnlngsvis.

ilulfest med prlsutdelning
, i Kinna,rp
UV-kåren i Kinnarp hade i

måndags kväll sin traditionella
jul- och familjefest i Kinnårps
missionshus. I"esten fick sin upp-
takt med sången >Stjärna som
Iyste bland österlands söner>>.
Hälsningen från bibeln utgiordes
av berättelsen om de vise männen.
Efter duettsången >Betlehems-
stjärna, jag följer dig> utförde
några pojkar och flickor >tr''ärg-
sången> med hjälp av uppläsning,
sån€i och demonstration.

Efter en stunds tävlan i mest
bilrelfrågor vidtog servering. Där-
efter talade kåsehefen i anslut-
ning ttll psalmstroferna >>Och vo-
re ej barnet fött, Förtappat bleve
då atlt kött. Nu frälsning bjuds
åt alla>>.

Så var stunden inne för prisut-
delning till de UV-are, som vunnit
det gångna årets poängtävlan. Det
befanns vara två pojkar. som. inte
varit frånvarande vid något UV-
möte och dessutom inte missat
söidagsskolan någon söndag un-
der år 1962. De två pojkarna fick
träda fram och mottaga var sin
bibel. /

Till sist utbytte yngre deltagår-
na i festen julklappar och mötes-
ledaren tillkännagav, att de regel-
bundna UV-samlingarna börjar
nästa vecka på vanlig dag och
vanlig tid.

På söndag startar söndagssko-
lan i missionshuset sin vårtermin
och vid förmiddagsgudstjänsten
talar ungdomssekreterare frene
Johansson.

Envar vannt välrkoh,men!

Frökind
tztt- 65-

rf I
, I Frökind I
t | :14:t!' )
I

i 
Stutu,"ps rluniorförening

I hade under tisdagskvällen sitt

för julfesten och iul-

Samtliga anställila.

I

TiIl Bröderna Karlssons Plastväveri, Kinnarp l

frarnföra vi häftnetl vått hiärth,Sa tack
gåvorna,

1år-smöte. Juniorföreningens ord-
förande l'olke Pettersson läste
Ps. 65:9-12 som inledninE. 

1

Av kassaredogörelsen framgick i

att föreningens kassa omslutit i

1.850 kr. med en behållning av 
I

759 kr. i

Till kassör omvaldes fru Ästa
Johansson. Följande anslag be-
viljades: missionär Martin Ryr-
mo, Syd-Rhodesia, 200 kr., Slut-
arps Missionsförsamling 200 kr.,
indisk skolpojk 25 kr., iordnings-
ställande av Västgötarummet på
Missionsskolan Kortebo 50 kr.,
missionen i Hongkong 75 kr. Vi-
dare beslutades att hela läser-

merationsavgiften av tidningen
Ungdomstro.

Bland de möten som planera-
des,Jran nämnas försäljning den
20 mars, vårfest tillsamma,n.s
med Missionsförsamlingen i slu-
tet av april. F.. ö. skall juniory
rnötena hållas varje måndags-
kväIl, omväxlan.de med prog.råm

ungdomssekr. Irene Johanssorr
medverkar.

Kliidsömnadskurs anordnas
i Kinnarp
!'rökinds yrkeskommitt6 anord-

nar under tiden 10-29 mars en
kurs i klädsömnad i Kinneveds
skola i Kinnarp. Kursen pågår
måndagar och fredagar mellan kl,
13--19. Anmälan kan göras för
deltagande i kursen till kantor
Bengt Kjellström.

TiIl fabrikör Manne Rutman med fam., Slutarp
ber vi härmed får.r fram,föra vårt hjärtliga tack för julfesten och

de storslagna Julgåvorna.
Samtliga anställda.

hålter ÅRSMÖTE På NYa Pen-
sionatet fredagen den 11/1 kl.
19.30. Mecllemmar möt UPP man-
grant. Korn i tid! Viktiga ären-
den.

Styrelsen.

Skolmatsedeln
för FRöKIND 14-19 j:

Månd,: korvkaka, blodPudding'
lingon.

Tisd.: köttbullar, Potatis,
råkost.

Onsd.: ärtsopPa, ostsmörgås,
apelsin.

Torsd.: stekt fisk, Potatis'
gurka.

X'red.: korvsås, Potatis'
rödbetor.

Lörd.: grönsaksstuvning,
flukostkorv.

inom FBöKINIIS kommnn

erinras orr skyldigheten att un-
der januari månad erlägga
hunclslratt med 20:._. kronor
per huad.

Till htr:rdågare som under
1962 inneha,ft hund har uts:ints
idb€talningskort vilka anv:ind€s
vid inbetalning av,skatten.

Nytillkomna hundägare torde
inbetala hundskatten till Frö-
kind,s kommunalkassa, Kinaar;1,
postgirokonto t2!437.

Ilundens nannn, ras, ålder,
färg oeh kön skatl angivas å ta-
longen. Utebl ven huldskatt
rnedför böter och dubbel skatt.

Kommunalnämnileru

i:åiir:*kri;

leiler 130 Ktumarp.
l-::= __

Frökind
$Je e9'

Förordnade va,lnänrntlsordföranale
Till ordförande resp. suppleant

för ordförande i valnämnderna i
Frökinds kommuns "aldistrikt un-
der år 1963 har liinsstyrelsen för-
ordnat föIjande personer:

i Brismene valdt: handl. Carl Jo-

I hansson, Brismene, hem.äg. Harry
I Larsson, Skatteg., Brisrnene.

I Börstigs valdt: hem.äg. Ra'gnar
ilÄlgotsson, Hiälmsered, Börstig,
li lantbr. Cart Holm, Prästbolet,
l! Börstig.
ll Kinneveds våldt:. kommunal-

lj kassör Hilding Vårlng, Kinnarp,
l måIare Allan Ählqvist, Backäng,
I Slutarn.

Luttra valdt: riksdagsman Gun-
r Larsson, Nolg., Sköttning,

Vårkumla valdt: lantbr. Wer-
ner Granlund, Billsholmen, Vår-
kumia., Vartofta, lartbr. Bengt
Vård6n, Nolg., Vårkumla, Var-
tofta.

Frökintls lokalkommitt6 av MaJ-
blommans riksförbuntl

hår hållit årsmöte. Av de fram-
lagda räkenskaperna framgick,
att blommor försålts för 425 kr.
ränteinkomsterna uppgick till kr
177:40. Räkenskaperna, som bå-
lanserade på 5.081:$8 kr, utvisade
en behållning på 4.571:18 kr. För
hjälpverksamheteå hade under
året utbetalats 510:20 kr. Till sty-
relse för år 1963 utsågs rektor
Georg A. öhrnell, ordf., folkskoll.
Stina Olsson, kassaförvaltare,
samt som ledamöter handl. Catl
Johansson, Brismene, folkskoll'
Helge Sönnergten och nyvaldes
vaktmästare Inge Eckerlid; Börs'
tig, efter folkskoll. Inger Eckerlfd
sorri avflyttat.'Revisorer blev folk-
skoll. Anna Sandin och köPman
Göran Sandin. Beslutades att för
året rekv. 1.000 små och 150 storo
rhaJblommor. Blt-b9.

Tel. 177

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 197.

Frökinils -vrkeskurskommitt6.

Van kettenstolsvävare
erhåller anståillning, ev. uytliiriar€.

AB KINNARP RANY. Tel. 8ä KinuarP.

avgiften skall betalas a\.' för- ii
eningen tili de juniorer som be- | !

vistar läger samt halva prenrr- i I

Kinnalps lF Mercedes 180

ioch arbetsmöten. Årsmötet av- I

I slutades med sång och bön. Itt
I Kirrrru"p" missionshus I

I Sonoagsst<olan börjar den nya i

Iterminen nu på söndag i vanlig
I tid. Kl. 11 håUes gudstjänst, d€r

i
I

I

t-
I
Ii Mercedes
I

i diesel, 1961, tiil salu.



Fröhind
KOMMUNALFULLMÄKTIGE

sannmanträcler i Centralskolan,
Kinnarp, måndagen den 28 jan.
1963 kl. 19.00.

Orilf.

Klnnårps mlssionshus l4tt-69-
Uv-kåren i Klnnarp startade

sln vårtermin i tisdags kväU. Vis-
sa verksamhetsfrågor diskutera-
tles oeh beslut om poängräkning
ocl<så detta verksarnhetsår fatta-
des med överväldigande majoritet.
Kåren har sina regelbundna sam-
mankomster på tisdagarna.

Söndagsskolan i Kinnarps mis-
sionshus startade vårterminen
förra söndagen.

Nu på söndag blir det först sön-
dagsskola i vanlig tid och på ef-
termiddagen medverkar Febe och
Bengt Johansson vid offentligt
möte kl 15.

Sammanträden

Ilelegerade för

l(innsunds paslorat
församlingar kalias att sarn-
manträda i Centralekolan, Kinn-
arp, fredagen den 25 januari
1963 kl. 19.00.

Hilding Våring.
Kyrkofulkn. ordf.

3'rökind
44t-t5

il[njblommeårsrniit+'
Frökinds lilk,ålksmmitt'b i\v

MaJl:lornrnans ri.ksfijr"bund inel

lrållit ärsmiit,e^ d.v de frannltxp;rkt
rälten*k*.p*rrr* tt'*t':mryir:k, t\t"t.j

blo$iffor förs&lts fttr {llb kr:., råiu- I

teinkomsternå äppgick till L'77:4t) l

kr, Riikens'lt*,pernå sonr halanse- i

råde pa å.081:ilti kr. t!1 vib;t(lL' cit
behållning V/* 4.5?1:18 kr. Fiirl
hjälpverksamheten had* rrnd*r:

året utbst&iåts Sli):118.

Till ntyrelse för år :tJ)6ll ntsåSs
rektor Georg A. Öhl"ne ll, orrlf',
folkskoll. $tin* 01sstxr, kassaföt-
vå.ltår*, samt sotrl led*irnöter
hsn,li. Oårl J$henrisor! ltri$rnoii*.
folkekcll. Ifeige Siinnergren *<tb

äyvalcles vaklmäst" l..Wa h:ck*t:-
tid, Börstig, eftnr folksk$ll" Ingrr
m$kertirt sunr ar"flyttal;' },1evi*orer
hlev fatkskall. Änna $*,ndin och
l(öpman Göran Sandin. Man beslöt
att för året rekvirera 1.000 små
och 150 stora majblomtnor.

Kinuarps missionshus
Vid söndagens evangeliska mö-

te i Kinnarps missionshus med-
verkade Febe och Eengt Johans-
son med sång och vittnesbörd.
Med utgångspunkt från dagens
text i Luk. 19 talade Algot Karls-
son om vad frälsningen innebär
och hur man upplever den.

På fredag kväll hålles årsmöte
i församlingen. Kommande sön-
dag har västgötadistriktet av
SAU såväl enskild som offentlig
årshögtid i Falköping med besök
av kyrkoherde Gunnar OlI6n,
Kårlskrona.

Frökind
z4lt-69'

I

I 
Kinneveds kyrkliga söndags-

I sl{olas .iulfest
I f söndags hölls barn- och fa-
miljeguQstiänst i Kinneveds kyr-
ka, som vaf fullsatt. Kyrkoherde
Andersson tala.de till barnen om
Jesus och. Sackeus. Efter guds-
tiänsten samlades barn och för-
äldrar i prästgården. Först bjöds
på kaffe och varm choklad, varpå

I alla samlades kring det vaekra
I storå julbordet i nedre hallen.
I Dess olika cletal-ier ur jul.ens och

I trettonda.gstidens bibelhistoria
il blev en åskådlig och lärorik illus-
ll tration till evangeliet.
il. Så vidtog lekar under ledning
ll av småskollärare fnger Lillieroth,
i I och glädjen stod hö€it i tak, inte
I minst när barnens anhöriga lekte

| 2Havet stormar>. Efter en saga

I av Jeanna Oterdahl visa.des en

lsqrie bilder om..Jesu .födelse oeh
ibarndom med kommentar av frö-
ken Lillieroth. Till sist kom tom-
ten, och delade ut gottepåsår samt
jultidningar.' Högtiden avslutades
zv kyrkoherden, som så.mlade
alla i gemensam bön. Till sist
sjöngs psalmen >>Ack, Herre Jesu,
hör min röst>.

Frökind,s kommunalnäm,nd: zqlrt3'.

Utredning om reningsverket
l-rtrulot_I vuI nut IsrJpur tYl(rrlclr p9I

I

Fr'ökinds kommunalnämnd ha.r'lutbyggås för höggradig rening. I

håIlit sammanträde. I Det beslutades att frågan skynrl- I

Studiestipendier med 100 kr. lsamt skulle utredas. Ilemvårdar-
till vardera utdelades till sju ele- | innans penslonslöneklass höjdes
ger vid folkhösskolor m. fl. Hos I från Ä7 till Ä8.
fuilmäktige föreslås att riks- | Yttrande hade begärts med an-
dagsman Gunnar Larsson och I tedning av ått Mönarp Storegår-
kommulalkassör Hilding Våring I den 1: 1 och Mönarp Lillegården
utses att underteckna egnahems- lzi 6 ay ägaren Ragnar Brovall
låneförhindelser med den senarelsamt Äxtorp Lunnagården 4:5
som delegerad för behandling av|med Fröje 1:6 av ägaren Guståf
inkomna ansökningar om statli- lJohånsson utbjudits till domän-

lga egnahemslån. För reparation I 
verket. Kommunalnämnden utt- 

i

i av bostadslägenhet i Ekarps sko- | såg att de senare fastigheterna j

la, Börstig, tillstyrkes hos full- | bör kunna avyttras till närbeläg-
mäktige ett anslag på 4.900 kr. I na fastigheter. Då det gåller
Samtidigt utsågs Nils Daniels*son. lMönarp har kommunalnämnden
Grevagården, Börstig och lnge I intet att erinra emot att domän-
EckerUd, Ekarp, Börstig, att låta i verket får fönrärva fastigheter-
verkstäIla reparationen na för utarrendering eller därest

Till styrelse för stiftelsen Frö-|detta icke ät möjiigt överföra
tiindsbostäder under åren tgOg_ ljorden till sko,g'smark genom
1964 valdes direktör Ivar Gus- I skogsplantering"
tåfsson, handl. Bengt Samuels-
son, bilförsäljare Gösta Larsson,
brandclref Elof 'Rehn och fabri-
kör Jarl Andersson. Suppleanter
blev byggmästare Arne Sarrdahl,
handl. Nils Johansson, fåbrikör
MannE Rptman, plåtslagare Ger.t
Johansson och målarmästare
Sten Ahlqvist

Domänverket köper Mönarp?

Länsstyrelsen hade yrkat ati i

kommunen-o reningsverk skuile 
lill
rl

från och metl måndagen ale[ 28 januari,

varvid restart,iklar och även andra varor bortslum;pas.

Här några prisexempel:

Damfingervantar, elasta, fr. 3:50
Flickfingervantar, d:o fr. 2:90
Damstrumpa, söml.. 20 den 3:90
Damcardigan helylle, prima 14:50
Förklädestyger, Gardiner,
Strumpor, vantar, sockor m. m.
Bilfilt, fram fr. 8:75

Varma, fodrade gossjackor 17:- kr. Itrerr- och gossbyxor i ylle-
diagonal till starkt nedsatta priser.
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Herrundertröja, l. ärm ft" 4:75
Tjockare herrtrikå
extra biuigt!
Herrpullover fr..12:75
Herrcardigan fr. 13:75
Ar;betsskjorta, herr fr. ?:50
Gosekjortor 3:9,0, 4:75 o.s.v.
Gosspullover, 10 år, fr, 9:75

3t
SLI.IT.ARPS -ög.i Kinnarps IF

håller möte freclagen den 25/I
kt. 19.30.

Ärencle : Tränarfrågan.

Medlemrnar, rnöt upp mangrant!

|(inneueds ClJt
håller årsrnöte på Pensionatet,
Kinnarp, tisdagen den 22 jan.
kl. 19.30.

Förhandiingar, tävlingar.
De av avd:s medlemmar sorn

inte infinner sig får finna sig i
rnötets beslut.

Styrelsen.

Folkräkningen i Kinneved
Äv sådant i samband med 1960

års folkräkning såimdråhställt ma-
terial som förelig$er hos ståtis.
tiskå Cbntralbyrån i form aV s. k.
råtabellei men eJ i sin helhet pub-
licerade frarirgår att av invånar;
na i Kinneved var vid räknihgs-
tillfället 2gg ogifLa män oöh 204
oglfta kvirinoi saint 24? gifta män
och 24g gifta kviiinoi. Aotala ir-
våhårantålet i fdrsamlingiin upp-
giclr till 5dG inän öeh,501 kvid-
nof; ellör inålles 1.067 persoiier.

(PRK)

[n be0, dammsugate

MISSIONSHI]S

Styr:elsen.



F&öKINDSFULLMÄKTIGE:
"qft-6t'P r astg år d-by g de g ar d-l ag e r

" Lokalen" i Slutarp f örsåld,
Gunnar Johansson omvald
Rune Göransson ny vice

l{uset var först - 
pråi,stgård. I lvtan når godä skål i bygden att

Det hämtades omkring 1940 från f 
hoppas på en tidsenlig ersättning

Vilske Kleva och inreddes av I 
for prästgården-bygdegården som

rryggnadsföreningen i Slutarp ti11 I 
blir lagerlokal' En komy4unal

nyiäegara och sämlingslokal. I kommitt6,, ordf' hr Sven Äliäers:
Det senaste årtiondet har gått I son i Lofsgården, Kinnarp, har

hårt fram över samlinS'slokalei på h,aft uppdraget utarbeta planer'
Iandsbygden av äldre typ - clessa Sommil:61 har ."uq"". "k{L"t

Byggnad,en skail nu inredas till lagerlokal.

Slutarps Byggnadsförening ha,r försålt sin lokal i sarnhället.
Köpare är en firrna t Falköping som tänker använda den till
lagerloka,l. Därmed får byggnaden sin tredje ägare och sin trerilje I

användning.
"6fi- 

67.

lokaler som kostade så mycken. fram ritningar och kostnadsförj

a*,a. gvg="ro"iåi"i-'r"g"" i slui- i 
utan hela bvsden'

/}t'p säljer av ekonomiska skäl. I - --

I möda och omtanke och som så ut- | slag' Den sammanträder 4 febru-
I nräelat fvllde ett behov när de I ari, och därefter är det tid att
I i.o*1 xr"u"t har stisit. alla för- I Presentera de kommunala myn-

Inått*a"r, har ändra;. affärerna 1 dig.heterna förslaget tiil ny bygde_

Itrar tett sie allt mindre liusa för | 8ärd' Den avser inte ute,slutande
\]-{$' stravsaäma byggnadsrärening- i ::: " *:itlS.nllu'n" samhärre

Ärsmöte för verksamheten i
I{innarps missionshus
Kinnarps SAM-försa,mling har

hållit årsmöte. Årsberättelsen ta-
lade bl. a. om söndagsskolan, soin
varit samlad trettio gånger under
är L962 och omfattats med stort
intresse. UV-kårens arbete hade
vårit livligt, Mer än fyrtio sam-
lingar hade registrerats. Junior-
arbetet hade under året varit
blygsamt.

eller delvis skall vara nedan:stående tillh. senast den 11 febr.
Rätt att antaga oeh för,kasta inkomna anbud förbehåiles.

Rad av inbrott utrned 
xen-61'

rymlinsens ftvktväg 
i irh:{}i#-i##f}å:n H

rirosettrpnnra,ren Gunnar Ka_rrsson, _ arias T1':1-"::I"15 ll;n*lltr";.roåt,.uin*åIr'.11,1
son, hånn metl en het del brottnlig verkaamhet under den tid 

I Srr"n*t , Ailiansm.iesionen som
han lrefann sig i frihet Vlil förtrör metl honom har frannkommit I förutom arbetet i hemlandet be-
att han och l<.rmpanen Alto AIataIo gjorde fyra försök till ltil- i driver mission i Japan, Intlien.
stö1ler i !'alköping innan tlo kom övcr den bil med ltlken de lThailand, Hongkong, Nya Guinea
!ämnatle st'aden. Serla.l Alatalo gripits gjorito Karlsssn il1[rott loch Syd-Afrika. Andra missions

i en tonr somrnåxstuga i Trärlet. Dä" kottt han övcr en del lrlä- lg:1..h:llg:lClT:ationel h?l ."1-
der - han vålr som bekr.ut t:unnklii.dtl och bar{ota tlö han rlade. ihållit drygt 600 kr' De övriga

I medlen har använts i församling-
Senilre irröt sig l(arlsson in i lAnderstorp. Vad han stal där är I ens olika verksamhetsgrenar.

Åsar:ps gjuteri, men hittacle ingetiiinnu inte kiatlast' ''ridigt;sdmln& 1"J113.:'::l:t"ii"*::*-:::"3*:asal'ps gJuLeIr, rnen rullacre urtscrl"----- --'" -';"-;; llirrg"r,rarbetefattädes.Nästasön_värt €iti stjäia' Han begav sig vi- lmorgon g'r"eps han'
I aaI ntir det sparbössetömning för

lrlare till Kinnarp, där han försök- I 
- 

- 
l nrilsionen i-sa'mUand med fariitje-___ 

;___ 
__:___, 

i l lrrrrrrurrcfl ,

Ite ta. :r.q 
in ir3s, Brödei'na Lars- | 

| Suclstjänst.
isous irilfirma. Detta missl.r.'cka<1es 

Iisous irilfirma. Detta missl.r.'cka<1es l , l -
joch han promenerade vidare till

i#åm}tf#ri.;*äå#ii Rnntrd å hyudeuårdsinllnntarier

I iipsson, Karl-Arne Bertilsson, Mo-
I nica Johansson och Tord Tors-
i tensson. Ledare för organisations-
I rådet Sture Ändersson. Distrikts-
jombud Ruth Gustafsson, Barbro
lWallgren, Berndt Bertilsson.
suppl. Monica Johansson, Marian-
ne Ohlsson. Karl-Ärne Bertilsson.

Kretsombud Kurt Adamsson,
Sture Andersson. John Samuels-
son, Ann-Charlott Gustafsson,
Änita Karl6n, Leif Ek. Suppi.
Hans A,ndersson, Jan-Erik Gus-
tafsson, Stefan Johansson, Ingvar
Johansson, Margareta Graniund,
Krestina Eckerlid. Ledamöter i
CP. Kinneved Bengt Niissbn,
suppl. östen Andersson. Vårkum-
Ia Karl-Erik Eriksson, suppl.
Bengt Karlsson. Ledamöter i
CK!'. Kinneved Inga Wilhelms-
son, suppl. Barbro Wallgren. Vår-

iMargareta Engdahl, Hans An-
dersson, Bo Börjesson och Mar-
gareta Johansson.

Tävlingsnämnd Jan-Erik Gus-
tafsson, Stina Johansson, m. bitr.
Karl-Arne Bertilsson och Barbro
Wallgren. Pressreferent Barbro
Wallgren.

Efter förhandiingårna åvtacka-
des kassören Karl-Erik Eriksson
med en blomsterbukett.

Kvällens- möte avslutades med
en tävling.

i;;;. il; i,iiå äi"--väift*'il' li o* ^*.. ' v "-
lri"i.y ".r, 

i.å* "r.r "iä""Äti., li ^_1""1.,*:rd 
av lokalens för"säljning till annat ändamål inforclras

loch kontantcl i aspenås- rr*"J.1. ll 
anbud på följande:

I sista natten i frihet, l"]t:u: l l rro sL stapelbara stolar, 28 st. hopfällbara bord., porslin med
iKarlsson 

på hos tr{otorbotaget illrcstict< för c:a 100 pers.. stor dammsugare samt div. andra in-
il ventarier. Inventarielista kan rekv. An:bud, som kan omfa.tta allt

ny vice ordförande efter köpman I sig också för att yttra sig i den-

Görån Sandin, som avgick i och lna riktning.
med mandatperiodens slut, val- | Uer om sammanträdet kom-
des hr Rune Göransson. Kantorimer i !-T:s torsdaS:snummer'
Bengt Kjellström omvaldes som
sekreterare. I

Dågens viktigaste ärende var 
i

i övrigt frågan om ett av lant-t 
,UF_avd. Zult-b9'

bruksnämnd.en begärt yttlande: Kinneveds {
om ifrågasatt försäljning titl do-i1."" lTt.31smöte 

på Nva Pen-

inänvei'het av Mönarps egendorn I "t111:":' 
ltlnnarp'

och rastisheterna exrorJ"t;;;: I . 
y9t* .öppnades 

åmed samling
.'o . ,-^* I vid kaffebordet, varefter förhand-!ochfastigheternaÄxtorpLunna-|.':':::::^:yrr4q!D

l sården 4: b och Fr'öje i: 6 i kom- l v.id kaffebordet' varefter förhand-

I tutr"tt. Kommunaln-ämnden hadel u"911 vldtog'
,,--- ,.- I TiIl avdelningens styrelse för

Itoreslaglt, att nlan sKuJIe reKom-|.^^. ...^,_"":-.--;:; 
I tgeg utsågs följande: ordf. Bo

mendera att de två sistnämnd.r l ::.":
rastisheterna st<uue tåg-;; lirrl e0t:tt*1 

";^-"i1f ."5i::3t?t-.:.'^-- 
--^ lAhl, sekr. Barbro Wallgren, v.andra jordbruksfasttgn":t-t 
1": i ".r.r. r"rr""ne ohrsson, kassördan man beträffande Mönarp, I ::-'^' -^:'':

där röru t sä tt ni n s a rna r if - 

r"_, j - 
I åtJil, "f.' ff ii,i.lJ;". 

tÅtår,.nä:i

I son, Sture llermansson, Anita
lKarl6n, Lars Ärvidsson, Kurt Fi-

I r" tiilbiyl 11_9i"9-":.'i:: li-i iliÄ;;. ?:äii"ä'ä#;;1;
lde.. något aLt^ el'inrå .lnot at[ .on-lr<rit-,l,rne Bertilsson. TilI reviso-
lmånverket 

får förvärva fastis-l;;;;;ld"; Auan Thor och östen
lno:"1' -, i Andersson. suppl. John samuels-
I ! rågan Dlev llvlrgt orsKurerafl' l son och Bengt Karlsson. Till
| 

- 

gruppledare valdes Kurt Johans-

Slutarps Byggnailsförening u.p.a., Slutarp. TeI. 119 Kinnarp.



iBlir Mönarp skogsplantage
eller blomstrande
Fr'ökin,is n)'å kontmunålfrill nräktigeförsamling höll sitt förs-

, ta sammanträde i må:rdågs. Sonr tidigare meddelats omvaldes
hr G'.rnnar Johansson tili fir!l tnäktige-s ordförande. Köpma.nI Göran Sandins eftertt'ädale på fice rrdför,andeposten blev hr

, Rune Göransson -- han vår Cen ende sonr föresloss. Kantor'' tsengt Kjellström omvaldes t-ill sckreterale at/t-6g:
I Tjll ledamötel i valberednings-
närnnden utsågs Nils Danielsson,

rSven Ändersson, K. G. Gustafs-
son, Arne Olsson, Ärne Gustafs-
ison, Gustav Gustavsson, Ailan
jJoiransson, Älgot Karlsson och
i Ivar Gustafsson. Suppleanter trlev
I Allan Johansson, I3örstig, Ivan
lGustafsson, Sigvard And{r!ssOu,
lRune Göransson, Lennart An-
jCersson, Bengt Kjellström, Mar-
tin östber8, Älne Setterbelg.

slia irriierad innan ntan slutligen
enades om att remittera är'endet
tiil skolstyrelsen. !'örmodiigen
komnrer schaktmsrssorna att an-
vändas tlll ulfyllning av den san-
ira tomten.

Till reparation och modernise-
ring av lägenheten i Ekarps
skola arrslog fullmäktige 4.900 kr.

Rening'sverket
Länsläkaren, länsveter:inären

och distriktsingenjören för vat-
t.en <ich avlopp har föreslagit
länsstyreisen att anmoda fi"rö-
lrinds kommrm att snarast upp-
rätta förslag till homplettering
äv reningsverket för höggradig
rening. l'ullmäktige beslutade
att låta göra en sådan utredning
föreljuliiår.

3'ullmäktig'e antog vidare den
cenlrala överenskommelsen om
löner och pension till hemvår-
darinnor.

r>F rökindsqå,rdår titt
j Domän?>

I titt sist hade man att fundera
iöver en skrivelse rfrån länets
i iåntbruksnämnd om eventuell
;försäljnrng av Mönarps egendom
ioch jordbruksfastigheterna Ax-
Itorp Lunnagården 4:5 och S'röje
l1:6 i kommunen. Kommunal-
f nämnflen hade framlagt ett för-
lslag tiil yttrande från kommunen
li vilket bl.a. sägs:

I FRöKINDSFULLMÄKTIGE:

lantbruk?

i Debatt om jordhög j derbördsrika år. Dålig bärkratt
En hel del diskussion våckte i för maskiner, liggsäd, irristsjuk-

en framställning frän Slutarps i dornar, upotra,mpning av betes-
elektriska distributionsföreni-ng va.llår m.m. är karaktäristislra

-,.,1...om att en stor hög med schakt- för dessa iordar, Detta kan helt
massor fi'amför transformatorn äventyra det ekonomiska resulta-
på en tomt intill skolan skuile let särskilt under de dåliga eko-
fraktas bort eller planeras ut. I nomiska betingelser som nu gäl-

I samrnanhanget frågarles vår skol- ler för jordbruket.

lstyrelsen gjort av allt grus som i Kommnnalnämnden har inget
I f'erna n4 \l.nloÅ''/tön fiilo qaf*i- ltrtt erinfa' mot att domänvefketlfanns på sliolgår'den liire asfai- ltrtt erinra' mot att domänverket
I Leriilc-e;r. !'rå.n skolstvrelsehå11 r iår förvärva fastigheten och i
I tering'en. !'rån skolstyrelselrå11 I iår förvärva fastigheten och

I avvaktan på resuitatet av de un-

i Vad dede nu aktuella fastighe-
I terna beträffar så utgör Äxtorp
llunnagården 4: ö och F'röje 1:6
I ett objeht som bör kunna avytt-
iras för komplettering av närlig-
| $ancle fastigheter. Beträffand€
Mönarp ä.r situationen däremot
helt armorlunda. Fastigheten ut-
gör ett storjordbruk där arealen
till största delen består av odla-
tle torvnossa.r. Jordhruksdriften

I 
på gåraen har dragits med storå

I vanskllsheter särskilt under ne-

Hr Gustav Gustavsson ansåg
ått nran alldeles i onödan klassat
ned }Iönårp i yttrandet. Sköts
gårcien oldentligt kan rlen bli
bra, a"nsåg iran. Han fick med-
håll från hr Arne Olsson, som
anså.e att det där'enrot med sä-

i kel"het inte skulle lyckas för do-

imänver'ket att odla skog på Mön-
ia}.ir.

Hl Gunnar Larsson framlrölll
atl det inte finns någon anled'
ning aLt anmärka på komnunal-
närnnclens beskrivning av Mön-
',rlp. Alla exper'ter är eniga om
Lorvmosseodlingens vansklighet.
Det ä,r uppenbart, sade hr Lars-
son, att skörclarna inle varit sär-
skiit lysande på l\{önarp under de
sistå tiG-femton å.ren. Skall nl-
qon överta Mör-rarp krävs stora
pengar för upprustning, Den som
har: de pengår'na använder derrt

llsäkert trellre till att skaffa sig
llett nra jorcibruk.

lt Hr Larsson deklarerade också
il att det inte finns några utsikter
l1 att lantbruksnåmnden skall köpa
jlMönarp.

I Hr Sl'en Ändersson ån$åg atl
idet rror"e fel att låta kommunens
största jordbruk läggas ned.
Ilönalp bör åtminstone kunna

i användås till föistårkning åv
andra jordbruk tyckte hil1.

iförklatas att Stuset ligger nnder lavvaKlån pa resurlalel av se un-
I asfalten. Eetäggningen behövde I dersökninp;ar, som torde bli nöil'
ten stadig gr'und och för att få så- jvändiga för alt bedöma den
'rlan nraste rrrir.n till och med L5-.l ltamtida clispositionen, eventuellt

iPu *u* grus. Skolttyrelscn hirr lutallenclela tiensamma'
i alltså inte förskinglat sruset. I

iPu *u* grus. Skolttyrelson har !utarrendela tiensamma'
j alltså inte förskingrat gruset. 

I

i Llcbatten om jordhögen blev gan- i Ät lflönarp så dåligt?

speHu rrcr rutns
Under d€n fortsatta diskussio-

nen ansåg flera att Mönarp bor-
Ce kunna bli ett bra jordbnrk onr
det får den rätta skötseln. Det
\'ore ekgnomiskt mest lönsamt
för kommunen om Mönarp togs
om hand av en privat ;ordbru-
kare. Kommunalkamrer Hildlng
\,7åring avslöjade att det under
senare tid faktiskt har anrnält
sig ott par privata spehula,nter
på Mönarp. Hr Våring gav oekså
fullmäktige rekommendationen
att återremittera ärendet til]
iantbruksnämnden utan yttran-
de, Flera röster fastslog ati
mossjordanra bllr allt sämre och
att det inte finns någon möjlig-
Iret att göra Mönarp till ett 1ö-
nande jordbruk.

ilorrlbmkets båsta
Hr Larsson ,iörklarade att det

för jorilbrukets del vore iyckli-
gåst om Domänl'erket köper
Mönarp, Verket har vissa rredel
att rö16 sig med när det gäller.
jordaffårer. För att kunna köpa
måste verk€t också sälja. Det
finns aktuella fail i kommunen
där domänverket tiil hyggliga
priser har sålt bra gårdar, Det
är väl bara bra, menade hr Lars-
son, om domänverket tar hanr'l
om de dåliga jorcibrrlken ocll
ör'erlåter de bättre jordarna till
enskilda företagare. På så sät.t
finns ået en möjlighet för jord-
bruksnäringen att överleva.

Hr Arne Olsson vidböll: JaE
anser att vi borde be lantbnrks-
nämnden att den försöker över'-
föra Mönarp till en enskild jorti-
brukare.

Hr Gunnar Lårsson upprepa-
de: Vi måste ha klart för oss att
lantbruksnåmnden aldrig köper
Mönarp,

Kalla si.ffror
Hr R.une Göransson tyckte atl

man borde se kalit och siffermä.s-
sigt på saken. Om Mönarp får:
enskild ågare och drivs sonr
jordbmh bör kommunen få de
största skatteintäkterna. Efter-
som Frökind alltså tjänar på en
såda.n affär bör vi i vår-, ytlran-
de föreslå att Mönarp även I
fortsättningen skall drivas som
jordbruk, tyckte han.

Hr Sven Andersson: Domän-
verket är ett stort och kapitai-
starkt förelag. En sådan institu-
tion är fariig ått släppa in i kom-
munen.

Sedan sades inte mycket mer
om saken. Man gick till beslul
och resultetet blev att man be-
stämde sig för att godta koF.r-
munal,nämndens förslag till ytt-
rande i å.llt litom vad det gäiler
Mönarp. Här skuile i stället
frarnhållas att kommunen önskåi'
att Mönarp bil:ehålls i enskiitl

i ägo.t- Skolstyrelsens
bofogenheter

Till sist uppstod ånyo en hätsir
diskussion oin skolstyrelsens be-
fogenheter. Hr Gustav Guståvs-
soR håd€ vid det sista samman-
trädet förra året förargåt sig
över att fullmäktige inte ficll
tilltdde till matsalen. Vem be-
stämmer över skolan, skolstYrel'

sen eller kommunalfullnräktige ?

frågade han. I{} Gustavsson 'jick
veta efter en del ordviixling att
det är ekolstylelsen som bestänr-
mer. Orsaken till att nran inte
viU släppa in folk i skolbespis-
ningen i onödan är hänsynen ti}l
hygienen.

* Det är dock barnens mat-
sal, det är fråga om. Jag tycker
vi skall vara tacksamma mot
skolstyrelsen som håller utom-
stående därifrån.. sade fru Ebbg
Juliusson.

Skolstyre,lsen gör affärer
Hr Sven Andersson startåde

ytterligare en orclväxling rrnI
jskolstyrelsens befogenheter. Han
lhade fått reda på att skolstyrel-
lsen sålt en begagnad 'filmprojek-
j tor till pa.storatet, Får skolsty-
irelsen sälja materiel hur den

lvill? frågade han. Det visade si.g
I att det var fråga om en utbytes-
jaffär. Skolan hade köpt en ny
lprojektor och i ställe,t för att för:,

len spottstyver lämna tlen gamla

It byte hade man på pastoratei.s

i begäran sålt den tili pastoratet.
I Småsaker bör en styrelse få
ibestämma själv,' ansåg hr Ah!-
lqvis't (skolst;rrelseledamot), Har
iinte futlmäktise mer förtroende
för skolstyrelsen, är det vä,I dags
att välja en ny stylelse, Säirelt
är, sade han. att fullmäktige i
fortsättningen kommer att få
handlägga många fler skolfrå-
gor åin rnan har behövt besvär.a
sig med tidigare.

SLTITARPS
MISSIONSHTIS

Söndag kl. 15.30 Studiesekrete- i

rare Werner Zimmergren, Jo-,
hansson. Sparbössorna för SAM 

i

insarnlas.

jäkomna! 4rc ,.4.

Kinnarp
Familjegudstjänst i missionshu- 

!

set söndag kl. 10. Offer för mis- i

sionen och sparbössetömning" 
i

Aila iika hjärtligt välkomna! j

-l

-l

B6RTENNIS a;lybL'

Iiinnarp RTK-Tibro BTK .1-6;
Resultat: 

i

Egon lVla,rtinsson * Jan Jarlhed I

21-l-8, 21-17i Erland Johansson i

-Kenl Martinsson, 21-12, 16-21, i

18-21; Bo lvarsson - Tommy I

Svensson 2i-29, 19--21 i Er'landl
Johansson - Jan Jarlherl 21-1-t, i

77-27, 21-18; Egon Martinsson j

-Tommy Svensson 15-21, 21-18 I

73-27; Bo fvarsson-Kent trfar- I

tinsson 18-21, 2L-17, 21-14; :

Dubbel:
Erland Johansson/ Bo Ivarsson i

- ?ommy SvenssonfKent Mar- i

tinsson 2l-14, 74-2]-,73.-21: i

Erland Johansson - 'L Svensson i
26-24, 27-13i Bo fvarsson - J" i

Jarlhed 10-21 , 77-21', Egon 
;

Martinsson - Kent Martinsson i

l r-r1 ,,)--rn 1 R-' I i



Förslo sammonlrödsl

med de delegerade
Delegerade'för försa.mlingår-

na inom Kixndveds pastorat hade
i fredags kallats till sitt första
sammanträde, vilket hölls i Cen-
tralskolan, Kinnarp. I sitt häls-
ningstal till delegerade bqtonade

lSerade beslutade att även T'älja

lsekreterare, vartill utsågs Hil-
ding Våring, Kinnarp.

Samtliga val var enhälliga.
Den nyvalde ordföranden u.t-

talade i samband med ö'rerLagan.-
det av klubban sitt tack för v.sat

I förtroende och uttryckte en verm
. I förhoppning om ett förtroende-

fullt och för församlingslivet
fruktbärande arbete under den

Måndag:

'.tisdag:
mos.

Onsdag:
morot.

Skotrmatsedeln
för FRöKIND 4-9 februari.

a En tlel köper för dyrt
o anilra köper från

Lars Gustafssons
Möbelaffäro Slutarp.
a Allt i möbler och soffgrup'
o per, bädilsoffor, ta"k- och
a golvarmaturer, mattor.
a Tel. 179 Kinnarp.

f Kinnarps missionshus 5l<'69-
blev Kyndelsmässodagens mis-
sionsoffer till Svenska Älliansmis-
sionen 500 kr.

Vid familjegudstjänsten höll fru
Kerstin Karlsson lektion med bar-
nen om >Fursten, som vågade
bedja>. Söndagsskoleleverna. sjöng
ett par rörelsesånger och dess-
utom förel<om duettsång; En kort
predikan ingick också i familje-
gudstjiinstens proq:aT.

Sågning
av tirnmer -mottages i mindre
partiier på följande platser:

Rune Persson, Sörby, Floby.
Brtirl. itrohansson, Nolgården,
Kinneved, samt
Hö9, Åsarp, tnl.75 Trädet.

Sparbössetömning för SAM
i Slltarps missionshus .
f söndags eftermiddag hölis

möte " i Missionshuset.'studiesek-
reterare Verner Zim,m€rfgren ta_
lade upnfordrande över Missions-
befallningen och siöng flera so-
losånger'. Insaml!ngen som gjor-
cies inbringåde 320 kr. *lZ-el

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

Lokal: Mo;bergs Kaf6.

Irrpden : cnl" strdgarna.

StVrelsel.

Biodlarekurs
Falbygdens Biodlare anordnar i

en kurs i biodling och bisjukdo- 
|

rnarnas bekämpande med bör- 
i

jan freilagen den 15/2 I{1. 19.30;
på Nyo Pengionatet, Kirnarp. 

l

Stpelsen.

Lovdag.

tr'attiga riddare.,' äPPel'

Kokt fisk, potatis, rå

'l trul{lDalande arbete under den
'rpåbörjade fyraårsperioden, fiir
, 

I vilken deiegerade valts.
'I Dclegerade beslutade att inliö-

I pa ett antal ex. av den nya för-

Torsdag: GrönsakssoPPa, ost-
smörgås, apelsin.

Fredag: Varm korv, Potatismos'
senap, gurka.

Lördag: RisgrynsPudding, korv'
smörgås, hailonsylt.

Fröktnd
.bt.

Farniljegudstjänst i Kinna.rp
Kyndelsmässodågen är speciell

offerdag för den del av den krist-
na missionen sorn är anförtrodd
Svenska alliansmisisonen. Denna
dag tömmas också missionsspar-
bössorna.

I Kinnarps missionshus hålles
söndag kl. 10 familjegrdstjänst,
då det blir tillfälle lämna mis-
sionssparbössor och offer för mis-
sionen. f gudstjänsten deltar ock-
så söndagsskolan och UV-kåren,

samlingsstyrelselagen till de de-
Iegerade som ej redan tidigare
innehade densamma. Vidare be-
slutades att reseersättning skulle
utgå nred 30 öre per km., där-
est anta.let sträckkilometer upp-
går till 6.

Ordföranden gav slutligen en
synnerligen ingående och intres-
sant redogörelse för deiegerades
årbetsupp#fter, pastoratets eko-
konomi, boställena, åv pa.stora-
tets disponerade fonder rn. m.
tr'ramställningen utmynnade i att
ailt detta ekonomiska dock är av-
sett att tjäna kyrkan och våra
andliga värden. 4[t:b9 .

tr Kinneveds kYrka, z/2"6a'
utför kyrkokören vid aftonsången
på Kyndel"rmåssodagen J. S. tsåchs
hymn >Till oss i en behaglig tid>
samt sjunger som växelså,ng med
församiingen Ps. 242 >Gud, vår
Gud, för världen all>> samt Ps. 443

>Bliv kvår hos oss>> i Verner Ahl-
bergs sättning, båda koralerna I
rutformning av Albert Runbäck.

En mopedförare skulle från en
enskild väg köra ut på den all-
männa vägen Vartofta--Kinnarp.
Han stannade inte innan han kör-
de ut med påföljd att han koltide-
rad" med en bil, 25x3 dömde rät-
ten. 15xg fick en Jönköpingsman
som i halt väglag och snöyra slad-
dat mot en vägport på vägen mel-
lan Tidaholm och Habo. För hög
hastighet ansåg åklagaren var or-

Fröklnd

Skolstyrelsen
,h
-5r.

utreder vissa
tomtfrågor

l'rökinds skolstyrelse har hållit
sammanträde. Kantor Bengt
Kjellström beviljades tjåinsiledig-
het under tiden 18 mars-.2? aprll
för militärtjänstgöring. TiU vik.
förordnades folkskollärarinnan
Märta Persson, Falköping. F.ör
egna angelägenheter beviuades
småskollärarinnan Gunilla Roge-
stedt tjänstledighet under tiden
16 mars till 8 juni. Till vik. för-
ordnades fröken Maj Äugustsson,
Kinnarp. Äv rektor meddelade
tjänstledigheter och förnrdnande
godkändes av skolstyrelsen.

Länsslplnämndens förslag a.n-

E1å,ende simundervisningen vid
skolorna skulle närmare utredas
av rektor. Länsskolnämndens för-
slag till förteckning över elevom-
råden enligt skolstadgans 2 kap.
24 par. godkändes av skolstrlrel-
sen. Rektor medg'avs tjänstleclig-
het under dagarna 11 och 12 feb-
rttari för cleltaeande I rektorskon-
ferens i Mrrllsiö. Vik. är timlärare
Lena öhrnell.

För utredande av vissa tomt-
lrågor tillsattes en kommitte be-
stående av Sten Ahlqvist, Ärne
Olsson och Georg Ä. öhrnell, var-
iämte kontakt skulle sökas med
hvgsnadsnärnndens ordf. I0lof
Rehn, Kinnarps Idrottsförening
medgavs rätt att två dagar i vee-
kan använda skolans gvmnastik-
sal för frivillig gymnastik.

Kom och lyssna till 1?,

ll-årlga Britt Maris Karlsson från Slutarp, som sjunger och ipelar
på Sriilsntngsarun6n lörd. 19.30. Medv. Dragspelsork., ledare: $tr. 1

Ate Avedal. Sönd. 9.30 Sönd. skola, 11 Helgelsemöte, 13 Frälsnings-
UOte. Måndag 15 llemförbundet. 11 -1? MöteskampanjM,edare:
Måod-onsd. Kapto o. fru Lennart lfedberg, Skövde. Torsd.-sönd.
tm Brlgadör Greta Sunneryil Varje kväll kl. 19.30. Var vii,lftommen!

|(realur$- och Ltisiileaukliun
komrrrer att hållas torstlagen tlen 14 febr. 1963 kl. 13.00,
hos lantbr. Tage Karlsson, Krogstorp, Slutarp' som då på
grrrnd av upphörande meal arrendet låter försälja:

10 st. nötkreatur, SRB, därav ? st. kor, de flesta i snar
katvstiillning, 1 st.'kviga, bet., 1 st. kviga, 1 år, samt 1

st. tjur av SLB.

Svin: 4 st. 6uggor, därav 3 st.
sarnt 11 st. smågrisar.

och 1 st. bet.,

Maskiner och redskap: traktor, Ferguson, 1948, bensin,
traktorplog, överulns väntlpiog, stallgödselspridare, Her-
kules, självbindare, Herkules, Ql/nt, slättnrmaskin, hiist-
räfsa, 2 st. ringvåltar, chaktblad för traktor, fjäderharv,
lättharv, potatiskup, 3 rads, Underhau g, gummih julsva gn,
tralttorkärra, rt jurhäck, hästplo gar, - hästhacka, släpräf s a,

slädar, häckar, håvor, årder, tröskverk, Skandia 0, halm-
haok,. Gudhe,ms, halmfläkt meal rör och böjar. hackelse-
verk, våg med vikter, gröpkvarn, magasinskärra, mjölk-
maskiner, 2 gt. Mannrs, sil, transportflaskor, rotfrukts-
kvarn, lastbrygga, burar, drivremmar, tom,säckar, snö-
plog, riastör, div. handredskap m.m.

Till ,. säkre, kände köpare lämnas 6 mån. kredit mot
mot äganderättsförbehåll. övriga villkor vid auktionens
början.

JORDf OR'NED[INGEN

$TORGATAN 12-14 FALKOPING Tel. 123 it8

saken. 4z'st.



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,

Sko/Iedare samlades i Mullsiö
kring nya skolons studieqtan

I tlag avslutas en skolledar-
konferens Pö friluftsgå,rtlen i
Muffsjö. Den inlerldes i går'ilå
ett 25-tat skolledare frå,n >Sötlra
rei4ionen> i länet iliiribtanil från -

Falbygtlen" sasrlades. Konfeien'
sen är den sista av tre, vartill
länsskolnåmnden inbjuilit. Äm'
net har varit gruntlskolans stu'
dieplaD.

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

I övrigt fremkom ett rikhaltigt
material vid konferensen genom

att 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 på gruPPeringen hem'
skola-samhälle, Rektor Nils Ryne'
fors, Vilske Kleva, kommenterade.
Rekter Helge Holmstrand kom-
menterade den nya skolans sYn På
eleven och läraren efter en redo'
gördlse av rektor Hj. Hellner, Var'
tofta. På eftermiddagen redogjor'
de rektor G. Fah16n. för studie-
och yrkesorienteringen inom den
nya skolan. Ytterligare en rad
punkter hanns med, Efter midda'
gen samlades de närvarande $ill
samkvåim.
I?å tisdagens Program står gruPP-
zr,rbete, vilket inleds på morgonen.
lvlan diskuterar vidare upplägg-
n ingen av den l'okala informatio-
rren. Rektor K. O.. Siidow, Falkö-
p ing, talar om Planering och sam-
vt)rkan.

Konferensen avslutas med en
elir rkussion på eftermiddagen.

Där vi sitter I vår bänk. - Rektor K. O. Siidow, I'alköping, och

rektor Georgi öhrnell, Kinnarp i >lektionssalen>'

Väf avlönat och trivsamt extrajobb
F'alköping, Kinnprp, Slutarp, Floby, Kättilstorp, Trätlot, Åsarp.
Bor Du på någon dv ovanstående ort, och vill Du ha ett välavlö-
nat och trivsamt extrajobb, som kan skötas på valfria tider och
som föruto n goda inkomster ger fina chanser till förnämliga
priser 

- ring då Falköping 751"47, så får Du alla upplysningar.

BMC I Iary MARRIS ualdes

Atr Saerige: rnor\rJoirrTtöt'

lister till

En ny triurnf för BMC:s

biltekniska nyskapande.

Bröderna Larssnn

I{innarp
Onsdag kl. 19 OFE. SYMöTE

i missionshuset.

VåIkomna! clt -ba^

Kinnarps

NI0-förenin0
håller möte i Föreningslokalen,
fredagen ilen 15 februari kl.
20.00. Underhållning, lekar och
cians.

tt. If
KrnnarPs tr

startar fotbollsträningen idag
kl. 15 i gYmirastiksalen. qn'Lr.

ts O RDTENNIS

BMIIIOO HORflS
md &n qulala råtslafiddrlngen

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

Jr'--l-:\ tofexper(er.

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

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

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

I rrww.q.nps BTII-HöRNDBoI srco-g
i Resultat: Egon Martinsson-
i To-my Andersson 2l-77,78-21,
i zs_zt. Erland Johansson-Sten-
lE"ik Johansson 15-21, 2a-22.8o
I ;;;;;:ö; si.o- is*zr, zr-
I ra. zr-rg. Erland Jöhansson-
I tommy Andersson 21.-L1,27-18.

, I Eeon Martinsson-Ove Ström 14
.l-zt, 73-27. Bo lvarsson-Sten-
'i Erik Johansson 21-18, 24-22'
I bunbell' Erland JohanssonlBo
llvarsson-Ove StrömlSten'Erik
I Johansson 16-21, 27-76, 75-27.
I Ortaria Johansson-Ove Str'öm 17

.l -zr. 2t-72,21-9. Bo rvarsson-

. lromhy Andersson 18-21, 27-!7'
;l2t-77. a/z-st.



Stor l{neatf,irs-
& l,ösöreauhtion
å Halsarp, I(innarp.

FRADAGEN DEN 22 I.EBRUÄRI 1963 kl. 11 fm. låter lantbr.
Ärvid Andersson, tel. Kinnarp 62, ir.gr.a. skedd fastighetsförsåiJj-
ning'genom offentlig oo?r frivillig auktion försälja sitt därvaran-
de 1'ttre lösöre, sa:

34 st. tuberkulos- och kastsjukefria SR'B NöTKIiEATUR, r'ar-
av ? st. kor (de flesta i snar kalvställning), 10 st. bet. kvigor,
9 st. obet. kvigor, 5 st, kalvar samt 3 st. tjurar.
8 st. bet. SUccOIi.
MASKINER, och BEDSKAP: 2 st. traktorer, vat'åv 1 st. tr ergu.

son, diesel, 1954, med renoverad motor, och 1 st. !'erguson, ben-
sin, 1954, med Josve frontlastare, plog, Kvarneland, plog, Oliver,
.på gummihjtrl, slåtterskåra, Ifarvester, slåttermaskin, 6 fot, med
Vretendrag, såmaskln, 15 skivbiU. frölåda, Harvester, bindare,
Ärvika, 4)b-fot, på gummihjul, konstgödn.spridare, Drabant, hö-
viindare, Yrsa, släpriva, överums, f. traktor, 2 hästräfsor med
trakt.drag; lastbrygga, 2 gummihj.vagnar, flåk, 2 håvor, 2 fing-
väItar, svenskharv, 2 siätharvar, varav en tlrgre, stenkran, Ui-

-tuna vattenpump, breddn.hjul till traktor, 11X28, motorså9, El-
raket, div. håistredskap, 4 st. cernentrör tili brotrumma, 1 m., kull-
hug värpreden, div. handredskap m.m., m.m.

LOGDINVENTA-RIEn,: tröskverk, Herrljunga, 600 helrensan-
de, halmfläkt, el.motor, 10-hkrs, med 15 m. kabel, gröpkvarn, Re-
hord, våg nred viftter, :nagasinskärra, drivremmar, tomsäckar.

DIVERSE: 2 st. mj.maskiner. trptflaskor, mj.sil, Älfa krea-
turssax.

INR.D IöSöRE: vävstol, täckstoi, kylskåp.
KORVSERVERING.

Sex rnånaders råintefri kredit lämnas av oss kände, säkre kö-
påre med sedvarligt åEanderättstörbehåll. övriga villkor vid auk-
tionens början.

..4. ttgYi

åIBE nT pf#Srsfs fi#$trfe#

T'ALKöPING
Tel. 0515i 1I3 75, 109 75, \14 ?5. Bostaclstel. 0515/110 88, 116 75.

|(innnueds CP-aud,
håller ÄRSMöTE På KinnarPs
Konditori tisdagen ilen 19/2 kl'
19.30. Utlottning blantl närva-
rande medlemmar. Diskussion
om komullrnala fråPgor.

Välko.mna!
Styrelson.

SRB-kviga
i snar kalvställning, till salu.

Tel. 73 KinnarP.

Kinneveds
Centnalskola

fretlagen den 22 febr. kI. 19.30

FöBSAMLINGSATTON
för introduktion i fastans och
passionstidens kyrkomusik.

Kaffeservering.
Till talrik uppslutning inbju-

der
KYrkokören

t

Saab (700 mil)

Opel Kapitiin
Merceiles 190 D -60

KINNARPS BIL & MOTOB
Tel. 262

Stor

skols, |tinnorp

utförsölining i Rosshnckens

LÖRDAGEN DEN 1Sl2 komrner vi. från vårt lager att försälja massvis av rester o. udda
plagg från vintersäsongen till VRAKPRIS. srÄDRocKAR från kr. 8:--, spoRT-
TRöJOR i barnstorl. från kr. 9:-, BARNKOFTOR kr.6:-*, DAMKOFTOR kr. 12:*-.
DAMJUMPRAR kr. 7:-*, HERRSTRLTI{POR, ylle-nvlon kr. 1:b0, HERRByxoR, diago-
nal kr.20:-' HERRBYXOR, terylene kr. 49:-, sLALoMKosryMER, goss o. fliek
kr.26:50, Goss- och FLICKJACKOIT i velvetin elier galon från kr. 1b:-, m. m.

Våra jackor i N)'lon-Mocka är
jättepopulära, har sålts i 1000-tal.
Vårt pris, herr eller dam kr. 69:-,
(riltpris kr. 99:-). Finnes i har:n-
storl. fr. kr. 39:-. TÄCKJACKOR
mecl elastonvadcl, vårt pris, 6 år
t.ex. kr. 44:-. Gör'ett besök hos

AB NGRDTSKÄ
INDUSTRILAGRET

på lördag 
- 

dsl lönar sig.

62

*60

Vi har öppet till kl. 16.00.

B ORDTENNIS
____:=_:_ il_TiT
KINNAIiP TOG RDVANSCII

PÅ VARTOFTA
I söndags gästade Vartofta SK

Centralskolan i Kinnarp för en
kraftmätning med Kinnarps BTK.
Slåget fördelade sig på A-, B-, C-
samt pojklagsmatcher och kin-
narpsgrabbarnas flitiga träning
resulterade i en. kraftig revansch
för höstmatchen i Vartofta.

Resultat:

I{innarp A-Vartofta A ?-3
Ifj Seidler-K. G. Ehn 70-27,

18-21. Bo fvarsson-Lars An-
dersson 21-5, 21.-77. Egon Mar-
tinsson-Lennart Svensson 2l-17
16-21, 2].-75. Bo fva.rsson-I(.
G. Ehn 27-70, 27-12. Ifj Seidler

-Lennart Svensson 2t-70. 2t-
1?, Egon Martinsson-Lars An-
dersson 22-20, 21-10. Dubbel:
Bo Ivarsson/Egon Martinsson-
I/ars Andersson/K. G. Ehn 21-8,
19-27, 21-71. Bo Ivarsson-Len-
nårt Svensson 21-10. 21-72.
Egon Martinsson-K. G. Ehn 13-
21, 21-72, \7--21. ,Ifj Seidler-
Lars Anderssoi 22-20 75-2t,
16-21.

Kinnarp B-Va.rtofta B 4-6
fnge Johansson-Hans Ung 10

-2\, 74-2f. Erland Johansson-
Ulf Leijon 27-75, 27-76. Håkan
Karlstedt-Rune Karlsson 20-22.
19-21. Erland Johansson-Hans
Ung 27-7, 21-10. Inge Johans-
son-Rune Karlsson 16-21, 10-
21. Håkan Karlstedt-Ulf Leijon
21-12, 13-21, 10-21. Dubbei:
Erland Johanssonllnge Johansson

-Rune $arlsson/Hans Ung 21-
13, 18-21, \4-27. Erland Johans-
son-Rune Karlsson 2t-15. 21-
11. Håkan Karlstedt-Hans Ung
21-18, 21-15. Inge Johansson-
Ulf Leijon 14-27, 11-21.

Kinnarp C-Vartofta C 9-1
Bengt Georgsson-B. Å. Borglin

2l-78, 2l-77. Ällan Thor*Leif
Johansson 75*27, 27-14, 21-77.
Stefan Johansson-Änders Berg-
sten 17-21, 21-18, 21-6. Allan
Thor-B. Å. Borglin 21.-73,21-7.
Bengt Georgsson-Anders Berg-
sten 18-21, 23-27, 21-17. Ste-
fan Johansson-Leif Johansson 21
*77, 2\-15. Dubbel: Allan Thori
Stefan Johansson-B. Å. Borglin/
Anders Bergsten 2L-Il, 27-18.
Allan Thor-Anders Bergsten 21

-5. 21-16. Stefan Johansson-
B. Å. Borglin 74-2I, 79-27.
Bengt Georgsson-Leif Johansson
21-13. 78-21. 2t-74.

Kinnarp pojkar-Vartofta pojkar
9-1
Ulf Kjellström-Peter Lundberg

16-21, 27-\7, 15-2L. Staffan
Nielscn-Conny Leijon 2I-70, 2l
-16. Kjell Kar'lstedt-Göran Pet-
tersson 27-15, 27-73. Staffan
Nielsrn-Pctcr Lundbelg 21-8,
27-14. Ulf Kjellström-Göran
Pettersson 27-13, 21-12. .Kjell
Karlsteclt-Conny Leijon 21-16,

Pettersson 21-5, 2L-5. Kjell
Karlstedt-Feter Lundberg 2l-
16, 27-25. Ulf Kjellström-Conny
Leijctn 21-15, 2I-12.

2l-].1. Dubbel: Staffan Nielsen/-l
KjeU Karlstedt-Conny Leijon/ 

|

Göran Pettersson 19:21. 21-8, I

2l*9, Staffan Nieisen-Göran I
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Årsmöte med Slutarps
Missionsf örsamling
Slutarps missionsförsamling

var under tisdagskviillen samlad
till årsmöte i rnissionshuset. Det
inleddes med sången O Dn nå-
dens rika hälla, varefter Yngve
Johansson läste Ps. 100 och i an-
slutning till den talade om att en
kristen människa skali höja ju-
bel till }Ierren, och tjäna l{erren
med glädje. Församlingens ord-
förande Nils Evaldsson hälsåde
årsmötet välkommet med Pauli
ord i I Kor. I. Till att leda da-
gens förhandlingar valcies N.
Evaldsson.

Av kassaredogörelsen fra,rngich
att kassan omslutit kr. 5.6?9 med
en behållnins av 400 kr'.
'Bland de anslag som beviljades

kan nämnas Åsarps missionsför-
samling 1.000 kr., Svenska Al-
liansmissionen 150 ocll Väster-
götlands missionsförening 50 kr.
De ledamöter i styrelsen som var
i tur att avgå omvaldes, nämli-
gen Märta Wilhelmsson, Lars
tr'redriksson och Nils Evaldsson
med Lydia Sand6n som suppl.

iDe övriga ledamöterna är l-olke
lPettersson, Äugusta Abrahams-
]son, Hulda Bmhn esit Gertrud
I Sand6n.

Församlingsföreståndare blev
fngve Johansson med tr'olke Pet-
l"ersson som vice församlingsfö-
reståndare.

Titl söndagsskolans förestånda-
re omvaldes Folke ,Pettersson o.
Asta Johansson sorn vice före-
ståndare. övriga ledare är Mar-
gareta Äugustsson, och Evelina
Andersson,

l-olke Pettersson onvalcles son1
ordförande för Juniorförreningen
och övriga ledare Asta Johans-
son, Augusta Abrahamsson och
Yngve Johansson. Syföreningen
iörestås i likhet med föregående

I av Ett"" Johansson och LYdia
I Sand6n. Till att tevi<Iera räken-
l ska-oerna valdes Ivar Gnstavsson
ioch- Justus Andersson, Samman-

0en $tora utför$ällniilg$rl

LöRDAGEN DEN 2312' då vi från vårt lager komrner att
försälja massvis av rester och udda plagg från vinter-
säsongen till VRAKPRIS. STÄDROCKAR från kr' 8:-'
SPORTTRöJOR i barnstorl. från kr. 9:-, BARNKOFTOR
kr. 6:-, DAMI{OFTOR kr. 12:-, DAMJUMPRAR kr.
?:-, HERRSTRUMPOR, ylle-nylon kr. 1:50, HERR-
BYXOR, diagonal, kt. 20l.-, HERRBYXOR, terylene, kr.
49:-, SLALOMKOSTYMER, goss och flick, kr- 26:50'
GOSS- och FLICI{JACKOR i velvetin eller galon från kr.
15:--. m. m.

Våra jackor i $vlon-Mo'cka år jättepopulära' har sålts
i 1000-tal. Vårt pris, herr eller dam kr. 69:-. (riktpris
kr. 99:*). Finues i barnstorl. fr. kr. 39:-. TÄCKJAC-
KOR med elastonvadd, vårt pris, 6 år t.ex. kt. 44:-.
Gör ett besök hos

AB NORDTSKA INDUSTRILAGRET
På lördag - 

fls1 lönar sig
Vi har öPPot til kl. 16.00

kallande
så detta
son.

Följancle ombud valdes: till
Svenska Alliansmissionens års-
konferens tr'olke Pettersson, Väs-
tergötlands missionsförenings
årsmöte Hulda Bruhn, Väster-
Eötlands distriktsmöte Folke
Pettersson.

Planerade möten
Föijande möten Planerades:

Två offerhögtider, bygS-nadskas-
san en under Pingsthelgen rned
missionsföreståndare Knut Svens-
son som talare och en den 10
nov. med pastor Enoc Mzignus-
son som talare. Vårfest tillsam-
mans rned juniorföreningen den
28 apfil, skördefest den 20 okt.
Aktuell måndagskvällsserie un-
der oktober månad. I'örsamlingen
firar i år 40-årsjubiieum, detta
komrner att firas med ett särskilt
jubileumsmöte den 15 dec. då
pastorerna Karl Wilsson och Är-
vid Almqvist gästar församling-
en. Även detta år Planeras tälf'
mötesserie tillsammans rned Kin-
narps missionsförsamling och
barnmötevecka under Påskvec-
kan. Församlingens ordföl'ande
tackade medlemmarna och de
som är verksamma i arbetet
bland söndagsskolharnen och ju-
niorerna för deras trogTla och be-
tydelsefulla gärning. Årsmötet
avslutades med sång och bön. I
e,n paus i förhandlingarna ser-
verades kaffe.

KYRKOFULLMÄKTIGE
i Kinneved kallas till samman-
träde i Centralskolan, Kinnarp,
måndagen den 25 februari 1963
kl. 19.00.

Kinnarp den 19 februari 1963.

Hilding Våring
Ordförande

Henning Andersson
Sekreterare

i festkommittdn är ock-
år Augusta Abrahams- Frökind

..-68.

Klnneveds CKF-avd.
har vid årsraöte hos hgrid Än-
dersson. Alafp, titt styrelsq grnvalt
Margit Änder$son, ordf ., Märta
Wilbelppson, v. ordf., Ingrid Ols-
soF, F€kr., Ingrid A.damsqq4, v.
selrr., Ulla Karlsso.n, kassör, Rqt
Persso4, tritr. kas,eör' ReviFqre{
blev Dagay gllvandeT oqh Stina
Gustq.vqspr-r, 4istnktgonbual Eve
I{aFlstedt, kretsontbqd Britta Jo'
ha4sson gch Flqt Persqo!!, Fttldie'
sekr. Margot Fetter€Fon, täYliggs-
ledare ?yrq Thor.

I

Kinneveds kyltkohpf 
I

inbjuder alla intresseradq till för- 
|

samlingsafton i Centralskolan fre- |

dagen den 29 februari kl. 19.30 för
introduktion i och demonstration,
av fastans och passionstidens kyr-
kornusik.

Församlingsa.fton i Kinneved

lln försapllipgaaftqn töf iqtfo-
duktion i fastans och passionsti-
dens kyrkomusik anordnas på fre-
4ag kväll i KinpeYeds Cqnlpl-
skola.

$trötnatlbrolt
Lörilagon den 23/2 1963 för

följande transformatorstation
Kinnarp --1. Kyrkogården J
Svenstorp - Naglarp - Alarp

- Ledsbacken - Axtorn.

Avd, höll i fjql 10 Prqtsholuör=
da nötea sarnt en >I{ernnetg af=
ton>, I+i!rge$ föreg&ePde år har
peFsieRii,le:r-{ta qch de allställds På
F,TöhindFcårdea bjudits på kaffe.
Ee pällskapslQla med bqsr F,isF
lill eölebefs, dar må$ga sevärd-
lretpr be.sågfl. 4? Personer deltqg,
flillBammanB med YårFumla.qvit.
qtdnadei 64 stu4lgteqe tiJ| Slran&'
där sla!$eriet besåes' Äve;1 elt
Etudieb€gö-k på Falhvcder$ FJUE.
hup ordpas. Vid ett par tillfäh
len dpltog qvd, i eq ptychning's4e'
qropstration i FglhöPh$ undef
le4$ng flv lronsqleilt Eefg fråP
Qkp.fa, En mqdleP har v4Yit På
lillsetnester i Karlstael. MAfgit
Ardersson har som belöning, då

\o4 BlasgyaQg sig sqm etta i dlsi-
riktet i rikståivlingen >GPd PAt -rätt >>lagad>, VAri! På Pre4le\gPs
på Sånga SäbY en vecka. Tre mgd-
lemmar hal deltagft i kgetsens
vantstickningstävlpn. En studie-
cirkel är påbörjad i >Rätt vPra'
rätt pyis>..Bidrag har lämnats till
seplesterlotteriet samt till de två
stipendiaterna från Tanganyikp.
Mddlemsantalet vid årets slut var
4?. Verksarnheten har under året
vapit mycket god och mötena väl-

Montören"

Fröktnd
-ba-

Filmen >Västgötaknallen>
inspelad av fotograf Einar Ah-
lin, Troilhättan, visas söndag kl.

KINNARPS
MISSIONSHUS

Söndag kl. 10 Sönilagsskola' kl.
19.30 Evangeliskt möte. Ing-
Britt Ekblom och Algot Karis-
son. Välkomna till sa"rnlingarna
kring Guds ord!

I 116 i NTo-lokalen, Kinnarp. Be-
I lsökarna får också se djurfilmen
| >Skogen vaknar>>.
I

I

IIKINNEVEDS pastorat: Vårkum-
ll la tyrta sönd. 10 högm., kom-
ll minister Lindhoim. - Kinne-
ll veds kyrka sönd. 14 högm.,
ll komm, Lindholm. - Brismene
ll tyrka sönd. 10 högm., kh. Än-
ll dersson, ssk efter högm. -ll Börstigs kyrka sönd. 14 högm.,
ll kh. Ändersson, ssk efter högm'
ll - Döve församllng-qhem sönd'
ll 19.30 komm. Lindholm.lbesakta. (ommande verksamhet

i nlanerades och som avslutning På

| ärsmtitet bjöcl kvällens värdinna

I på kaffe.

i Rosshackens,skola, |(innarp forfsäller
KINN-{RP _ SLöTA 

- 
VALTORP

"t|Ä$tGiilA-
|(t\lAL[il{"

Einar Ahlins rollga och intres-
santa färgfilm med >>Västgöta-

Sigge> i huvutlrollen

EXTRA: DJURF'ILMEN

Skogen vaknar
visas i

NTO-LOKALEN, KINNARP, sönd. 2412 kl. 16.00

SAMLINGSSALEN, SLöTA, sönd.24/2 kI. 19.30

BYGDEGÅRDEN. VALTORP, måntl. 25i2 kl. 19.3&



BÅWC ,1OO MORRIS valdes ay Sye-
riges motoriournallster till

En ny trlumf för BMCts biltekniska
nyshapande.

Fröktnd
z5lz.'09

Kinneveds Cp-ald.
har vid årsmöte till ny ordf. valt
Torsten Gustafsson efter Arvid
Andersson, som avsagt sig. Till v.
ordf. valdes Bror Ändersson. kas-
sör Lennart Pettersson, vice kas-
sör Bertil Kjellander, sekr. Erik
Gustafsson och till vice sekr. Arne
Olsson. Till styrelsesuppleanter ut-
sågs Daniel Abrahamsson och
Carl-Arne Adamsson, revisorer r

Herbert Andersson och Carl Wil-
helmsson, repr. vid distriktsstäm-
man Ivan Johansson och Bertil
Kjellander, kretsombud Hilding
Wåring, Lennart Persson och Ivan
Johansson, ombud vid kommun-
kretsen Lennart Pettersson. Ilarrv
Lagerstrand, Arne Olsson, Daniel 

i

Abrahamsson och Carl-Arne 
I

Instruktion i passionstidens 
iguitstjänstmusilr 
I

Vid församlingsafton i fredags I

i Kinneveds eentralskola samlade i

kyrkokören och dess ledare, kan- 
|

tor Bengt Kjellström, ganskal
mång& församlingsbor, som med
intresse tog del av den instruk'
tion i passionstidens gudstjänst- 

1

som på grund av avflyttning från
orten lämnar updraget som avdel-
ningens ordf.

Medlemsantalet i Cp-avd, är 73

musik, som gavs.
Efter inledande ord av kyrko-

herden övades Alb. Runbäcks
såttning till fastlagssöndagens
Introitus samt den niofåldiga
Kyrie i Vald. Söderholms sätt-
ning, Kantor Kjellström gav fina
vinkar om rätt gudstjänstmusik
som kyrklig >)programmusik>> och
om rätta sättet att utföra koral-
melodler. så t. ex. i den alterna-
tim skrivne koralen >Du bar ditt
kors>> av Lars Ed'lund. Även öva-
des 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-
nings skull> i den sättning som

i ingår i Johannespassionens slut-
I xor.
I Större delen åv den genom-
gångna musiken ingick i fast-
lagssöndagens högmässa i Kinne-
veds kyrka, varvid komminister
Per Olof Lindholm var liturg och

Ädamsson, i
Hilding Wåring framförde ett 

I

taek från avdelningen och kom- 
|

munkretsen till Arvid Änderson, I

i och har under året ökat med 4. 
i

i Kommunalkassör Hilding Våring I

llnformerade om aktuella törnmu- 
|

lnalpolitiska problem' I

-

ä$trömaubrottwtl

Glrolanila, JäIa, SlutarP, I(inn'
arp och N. ÅsarP

På g:mnd av linjearbeten
kommer kraftleverans€n att va-
ra bmtbn lördagen clen 9 mars
mars 1963 kt. 13.00-1?.30 för
abonnenter trillhö-rande Grolan-
da oqh N. Ås"arp.s m.fl. socknars
elektr. distrlbutionsfören.' samt
Slutarps ekonomiska förening

I Kyrkofullmäktigc i Kinnevotl
beelutade i måndags kväll att an-
sluta sig till det planerade stifts-
tinget i enlighet med det uppgjor.
da rtadgeförslaget.

I likhet med i l'rökinds kom-
munalfullmäktige fattades beslut
att antaga pensionsreglemente
för deltidsanställd arbetstagare
som tidigare Ftått i Kinneveds
församlings tjänst. Vidare beslu.
tades om reparation av kyrkans
värmepanna samt om fortsatt ar-
bete med gravstenarnas rättapla-
cering på, kyrkogården.

Reseersättning skall enligt be-
slut utgå till fullmäktiges leda-
möter med 30 öre per kilometer,
därest resa,n uppgå! tiu minst'6
km.

.- Yårkumla församling har
vid kyrkostämma fattat beslut
om anelutning tiU det planerade
stiftstinget i enlighet med det
översända stadgeförslaget.

i predikant.
I
I

uvlz,6?'

Bnöderna Larsson
KINNARP, tel. 60 - FALKöPING, tel. t2475.

Kontorist
erhåller' omg. anställning vid vår orderavdelning.

ÄB KINNARPS KONTORSMöBLER
Tel. 330 ??, 333 ?0.

Ing-Britt Ekbtom .;orrg", nta l-
ä:T;"ä:Hi xi,*".p, *i"- i |(inngljgdS

sionshus samlas i vanlig tid på |

;;:x*r'i.*så;'x;h,*:*åå | f akluårdsf iirnn in g
sång och musik. ' I håller årsmöte på Kinnarps kon-

Uv-kåren har sin samting I van- i ditori tisdagen den b mars kl,
lig tid på tisdåg. Lr(2.6r. I fO.eO.

15-17 års YNGLtrNG
anställes för maskinverkstaden. j

Länsjaktvårdare Nordströn
rnedverkar. * Prisutdelning'

Församlingsveeka
i KTNNEVDI) och VÅRKIIIILA
Motto: >Församlingsgemenskap i tro, hopp o. kårlek>.

VÄRKUMLA kyrka tisdag den 5 mars kl. 19.30. >Full trosviss-
het> (Herbr. 7A:22). Komminister Hans Landberg, Eriksberg.

KINNE1r'EDS kyrha onsdag den 6 mars kl. 19.30. >>Hoppeis be'
kännelso> (Ilebr. 10:23). Kyrkoherde Magnus Jchansson, Od.

KINNEVEDS kyrka fredag den 8 mars kl. 19.30 >Kärlek och
goita gärningan (Hebr. 10:25). Kyrkoherde Bertil Eclvards'
son, Floby.

Xyrkoköron medverkar. I{ollekt till Lutherhjälpen m. m.

BMEIIOO MORRI$
med &n genlale vötskefl'ilringen

ÅRETS Bll.plokenen - den svenlks
bilvärldenr lörnörnslo ulmärkelse -rilldeloder BMC ll00 MOnBlS. Vqlet
gjordes med övervöldigcnde mojo-
rltet i lelnllens Yärlds omröstning
blond Sveriges motoriournoligter.

Styrelsen. V Ä L K O l{ N A till dessa gu,tistjänster.

Kyrkobröderia.
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Kassaskåpsskärare

iFilrnserie från S5'd-Rho4u^"i1 ,^ i

i tirr uv i Kinnarp 113-b7" 
i

I Pran BulawaYo i SYd-Rhodesial

I har UV-xarerna fått en filmscrie i

I med 30 minuters speltid. Baln och 
I

lgamta, hus och djur, ja allt som 
I

' missionären tyckte hörde samman 
IImed den svartes liv blev fotogxa-

Kaffe- och korvservering.

I ferat. En Pojke i UV-åldern ger
I lrorta kommentarer På ett magne'
fonbönd. som åtföljer bilderna'
Om någon eller några veckor hop-
pas KinnarPs UV-kå'r kunna in-
bjucta till en samling kring om-
talade filmserier från Syd-Rhode-
sia.

I måndags eftermiddag var UV-
kåren inbjuden till familjen Lind-
trerg i AxtorP. Vi$ ankomsten dit
fick ungdomarna tillfäl]e att åka
skidor, innan familjen Lindberg
bjöcl samtliga På kaffe. Vid an-
daktsstunden berättade kårchefen
sista avsnittet i serien om Gutls

nasir Simson enligt Domarboken.
Nästa måndag har kåren arbets-
möte.

Fa söndag samlas söndagssko-
lan i vanlig tid, och vid mötet På
eftermiddagen Predlkar Pastor
Erik Sonesson.

för !'rökind den 4-9 mals
Måndag: korvkaka, biodPudding'

Iingon..
Tisdag: bruna bönor, steht tläsk'

notatis.
Onsdag: grönsakssoPPa, ostsmör-

gås, aPelsin'
Torsdag: fisk, Pot&titJ, rå morot'
Fredag: korvsås, potatis, rödbetor'

Storgoton 12-14,

Bimbo - Frökind' llartofta
Utbiltlningskurs för H n M S A M A R I T E R

kommer att anordnas i VART0I*TA under mars-april månacler

under förutsättning att tillräckligt antal elever anmäler sig' Kur-
sen är avsedd för husmödrar och arbetslösa kvinnor gärna i me'

delåldern och däröver, som är bosatta inom ovannämnda kommu-

ner och som efter kirrsen är villiga att åtaga sig deltidsarbete

inom åldringsvården. Kursen, som pågår eza732 timm'ar och bl'a'
omfattar undervisning i sjukvård, spec. kostlära och matlagning,

samhällskunskap, psykologi etc. är avgiftsfri. utbildningsbidrag
utgår med 2:*kr per närvarotimme och bidrag till dagliga resor

titrl och från kursorten kan ev. påräknas.

Änmälningar mottagas t.o.m. den 16 mars oeh ytterligare upp-

lysriingar låänas av f"u Irma Pettersson, Hasslekärr, tel' 0502/

+fO OZ, fru Margit Andersson, Kinnarp, tel' Kinnarp 330 61 och

rektor A. Arnling, Vartofta, tel. 0515/30212.

Länsarbetsuämntlen'

flyttade tung Piäs
till "skyddad" lokal

KassaskåPsskiirare hemsökte

natten till i går en textilinilu'
stri i Kinnarp. Bytet blev 3.600

kr i konta,nter jii,rnto en ilel
värdepapPer som tJuvarna inte
kan dra nyfta av.

Polisen anser att tjuvarna mås

te ha varit minst två. De hat

niimligen flyttat ett kassaskåp vä'
gande över tvåhundra kilo frår
kontorslokalen till en angränsan'
de lokal som var mindre utsatl
för insYn. Här har de tiippt till
fönstret med PaPPkartong:er' var'
efter de gått till verket. SkåPet

har öppnats genom att låset sku'
rlts ut'med en brännJåga.

Tjuvarna har berett sig tillträ'
de genom ett ohaspat fönster i
källårvåningen. Härifrån hade de

tagit sig ut i en tambur genom

att bryta uPP en dörr och vidare
in i kontorslokalen genom att bry-
ta upp ytterligare en dörr. Skade-
görelsen vid dessa två Passager
var emellertid måtttig'

Polisen har inga spår som visar

SLI.ITARPS
MISSIONSHTJS

Söndag kl. 15.00 pastor Erik
Sonesson talar. Bojan ootr Yng-
ve Johansson. Kollekt

hur de nattliga gåisterna tagtt sig
ill oc! fråJl qlatlqL 

-- " " -" 
-":.::::.5: 

*

Gutlstjänstkvälla.r i Kinneved
och vårkumla" 7'11'La'
I Kinneved och Vårkumla an-

ordnar kYrkobröderna i nåsta vec-

ka gudstjänstkvällar under mottot
>F örsamlingsgemenskaP i tro'
hopp och kärlek>> med anknYtning
titi iextora ur Hebr. kap' 10' Samt-

liga gudstjänster börjar kl. 19'30'

På tisdag talar i Vårkumla komm'
Hans Landberg, Eriksberg, över
ämnet >>Full trovisshet>>. På ons-

dag behandlas iimnet >>Hoppets be-

kännelse> i Kinneveds kyrka av

kyrkoherde Magnus Johansson'

Od. och På fredag talar kyrkoher-
tle Bertil Edvardsson, Floby, över

ämnet >>Kärtek och goda gär-

ningar>. Vid samUiga gudstjäns'
ter medverkar Kinneveds kyrko-
kör. Kollekt kommer att uPPbäras

bl. a. till Lutherhiälpen' KYrko-
I brödrakåren häIsar alla väIkomna i

itYll*t'"-1""-t:- - ---l

Kreatur$- ooh Liistireaulttion
kottrr..'. d'. ,rc.di) ruruaugcrt uull rn ruats l9ti3 Xt. l1'00t
då lantbr. Elof Johansson, Fröje, Kinnarp, på grund av
gårdens försäljning låter försälja :

40 st. nötkreatur SB,B samt korsning SRB-SLB' där-
av 9 st. kor nykalvade eller i snar kalvställning, 4 st. bet'
kvigor, 4 st. kvigor 1 år, 21 st. tjurar 1 år samt 2 st' kal-
var.

llaskinei och redskap: traktor RM-Volvo 320 Buster
inreg. 1962, körd 150 tim. en gt'atisservice kvar, traktor
Volvo T.*22 ombyggd för bensin och ombesiktigad 1962'
därefter körd 60 tim., Sfonda frontlastare m. gödsel- och
högrep passande BM-Volvo traktorer, schaktblad pas-

sancle till frontlastare, plog överums Sesam 2 skår 12" 
'

självbindare Triumf stavhaspel direktdriven, radsånings-
maskin Harvester 15 skivbiilar metl frölåda, Myllrex kul-
tivatorharv 25 p., lättharv, Hallaharv, potatiskupare Ha'
bo, potatissättare Gudhems 2 rader, ringvält 36 ringar'
slåttermaskin 5', hästräfsa, stallgödselspridare Oiiver, 2

st. gummihjulsvagnar, traktorkårra med balkar för tim-
mer och massaved, breclclnir:rgsringar och s. k. plöjnings-
ring 11x28, snökedjor 11x28, stenkross Ystad, kapsåg,
vedhuggare, 2 st. mjötkmaskiner Atsa, sil, kylare, mjölk'
flaskor. rotfruktsskärare, lastflak, dragkärra, miölkkär-
ra, gödselkärror, vattenbaljor, 300 m. plastslang' pressen-

ning, krakstör, hässjelinor, fristående gryta (rostfri)'
gräsklippare, tegelpannor (Heby) nya, div. handredskap'
ett par.ti virke, trätlgårdsstolpar av ek 6x6, 4x4 och 3x3'
fotogenkamin m. m. m. m.

Logeinl-ontarier: tröskverk Herrljunga 600 m/m' halm-

hack Gudhems, halmfläkt m. rör, magasinkärra, tomsåc'

kar, decimalvåg m. m.

Till sähre kända köpare iämnas 6 mån. kredit mot ägau'
derättsförbehåll. övriga villkor vid auktionens början'

153 18

JORDFORT'IEDIINGEN
FORENING u. o.6

Folköpins. Tel. 0515/123 48,

VÄLKOMNAI 'z/7-61"

Lördag: fattiga riddare, äPPelmos'



Polioympning
inom FALKöPII{GS provinsialläkardistrikt 

;

Personer inom distriktet, födda 1910 och senare, som våren
1962 erhöllo 2 injektioner, erhålla nu 3:e injektionen å läkar-
rnottagningen, Storgatan 30, Falköping, å följande tider:
I GUDHEMS komrnun bosatta: 19/3 kl. 18.30-20.00.
I FRöKINDS komrnun bosatta: 2013 ]r.l. 18.30-20.00.
I VARTOFTA kommun bosatta: 2713 k-l. 18.30-20.00

De, som erhöllo 3:e injektionen 1959 eller tidigare och som
avslutat sin skolgång få nu en 4:e injektion.

3) Personer. födtla 1910 och senare och som avslutat sin skol-
gång, vilka tidigare icke yrnpats kunna nu bli ympade.

Grupperna 2) ooh 3) skola under tiden 11-15 mars anmäla sig
titl distr.sköterskan Birgit Wiberg, Falköping, tel. 108 67 kt. 8-9
och 17-18 oller distr.sköterskan Aina Ottergren, Vartofta, tel.
302 10 kr. 8.30-10.

Tider för dessa ympningar kommer att annonseras den 2113.

Samtliga ympningar äro kostnadsfria.

Hälsovårtlsnämnderna.

l(intl$tted$ fiöda kors

t-
lr".
ii #
ilffir.)

2)

har ärsmöte i Contralskolan tisclagen den 19 mars kl. 19.30.
Uppvisning i olycks,fallsvård av Hemvärnssam.

Kaffebjudning, sång, lotteridragning m.m.

Allmänheten hälsas hjärtligt välkommen.

Styrolsen..

ril . lrr Jal"-bf 
i

Slutarp$ Missionshus 
i

Söndag kl. 10.00 Familjegudstjänst. Ing-Britt Ekblom, barnen, 
I

lärarna och Yngve Johanson, medverkar. 
I

Onsdag kl. 19.00 Juniorornas paket och missionsförsäljning.. . i

Juniorernas arbeten, paket och skänkta salier försäljas. Serve- i

ring. Lotterier. Gåvor mottagas med tacksamhet. VÄLKOMNA: 
i

Styrelsen
hålley årsmöte i Centralskolan i

tisdagen den l9 mars, varvirl

Huttqörelco
Orclinaric allmänt samman-

iträde med tlelägarna i l{önarPs
lmossutdikningsförening inom

iFlolr.' m.fl. socknar hål1es i Gö-

i teve församlingsgård tisdagen
den 26 mars hi. 14.

Kinneveds jahtvårdsförening
har håUit ärsmöte på Kinnarps
konditori. Ordf. hr Linnar Her-
mansson öppnade mötet och väl-
komna<le de närvarande.

Hela styrelsen omvaldes. Den
består av ordf. Linnar Hermans-
son, kassör Ilarry Göransson,
Luttra, sekr. Arne Olsson, v. ordf.
Harry Johansson, v. kassör Ällan
Adamsson, v. sekr. Webster Mar-
tinsson, Ivar Gustavsson, Yngve
Nilsson, Grolanda. Styrelsesupple-
anter är Karl öman och Erik
Svensson.

hemvärnssamariter anordnar en
uppvisning i olycksfailsvård.

Den av Kinneveds kyrhobrödra-
kår

i den sistlidna veckan ånordnade
församlingsveckan rönte god titl-
slutning, som kulminerade på
fredagskvällen. Det samlande
ämnet var >Församiingsgemen-
skap i tro, hopp och kärlek> med
textmotiv hämtade ur Hebr. l0
kap. Ka.llade talare voro komml-
nister Hans Landberg, Eriksberg,
som på tisdagskvällen i Vårknm-
la kyrka med ett personligt
grepp om ämnet behandlade
>>Trons fullvisshet>; kyrkoherde
Magnus Johansson, Od, som på
ett objektivt sätt undervisade om
>Hoppets bekännelse,'; kyrko-
herde Bertil Edvardsson, tr'loby,
som nr€d ett intensivt .och in.
trängande språk utlade ämnet
>Kärlek och goda gärningar>,
Kyrkohörep gjorde samtliga
kvällar en mycket nik och upp-
bygglig insats i gudstjånsterna
uqder kantor Kjellströms leri-
ning. Kollekt upptogs vid varje
gudstjänst till Lutherirjälpens al<-
tion för >Äfrikaåret 1963;) - Vid
Botdagens högmässor sökte kyr-
koherde Andersson >>följa upp>
det under församlirigsveckan
framburna brrdskapet i sin predi-
kan ötrer dagens text med åmnet
>Förbund 

- försoning - för-
samlingsgemenskap)>.

Frökind

Egenilornsförväry 
g lT-cl '

Egendomen Väbjörntor.p i Fri-
dene socken har försÄlts till Axel
Käck, Storegården, Slutarp.

Danskursen
i KINNARP börjar fred. den 5
april kI. 19.30.

Anmälningar kan göras mei-
lan kl. 18.00-19.00 pr tet.

ij Kinnarp 46 eller Faiköping
ll 302 04 senast den 31 mars.

il- Kommitter.ade.
Ili-Ii BORDTENNIS

I rt _-"76!f,761*

I{innarp-IFK Falköping 6-1
Kinnarps BTK avslutade i tors-

dags ltr'äll en framgångsrik sä-
song nred ått besegra ett lag från
IFK Falköping, innehållande så
namnkunniga spelare som Le[-
nal't >Snör'et>> Karlsson och Jå.n
Nohigren.

Resultat: Egon Martinsson-
Jan Nohlgr"en 7*21, 15-21; Bo
Ivarsson*Lennart Karlsson 11-
27, 27-75. 25*23; Eriand Jo-
ha"nsson-Birger Johansson 21*
70, 24-26, 21-18; Bo Ivarsson-
Jan Nohlgren 19-21, 21*15, 27

-15; Egon Martinsson-Birger
,Ioh:rnsson 21-16, 1'2*21, 2t*L7;
Er{and Johansson-ISnnart
Karlsson 2!-78, tI-21, 2l-l2i
Ivarsson/Johansson * Nohlgren/
Ktrllsson 27-19, 2t-17.

fiil::T.iy?J'l"Jiäf. den 18 I, Kinnarps Samhällsförening i

mars i lokålen Vinten:v. varvid li;r-*rr^- å-o*x+a å -arsinnorar
llörlE! rrtuL9 Pä uusud.S ucrl .ru ii ------_-- r- - - s
mars i lokålen Vintemy, varvid li håller årsmöte å pensionatet
Lars Nilsson, Börstiq, b:jill| lKir,nr"p, freclagen dån 29 mars
och visar ljusbilder fr'ån Kongo. | ;-r-- ;;;;

rL/?-br. Inr' 
rv'uv'

Kinneveds riidakorskrets tl

Vanliga äretlden förekommer'

r Slutarp den 7 mars 1963'

]onsdagen den 13 mars kl. 20.00.
i Lars Nilsson, Börstig beråt-
tar och visar ijusbilcler från
Kongo.

Alla välkomna

Naglarps
Vägsamfällighet

håller årsmöte Iros Åke Brodd
tisdagen den 19 mars kl. 19.30.

Styrelsen

|(inneue d-llårkumla

håller ÅRSMöTE i NTo-lokalen
Kinnarp torsdagen den 21 mars.

Styrelsen

flLt-aud,

TiiI revisorer utsågs Gunde Jo-
hansson och Rune Grahn.

Ledamöter i älgskyttekommit-
t6n är Äke Blom, Gösta Svens-
son och Aimo Gustavsson.

Ledamöter i kommittön för ler-
duveskytte: Yngve Nilsson, Åke
Blom, Erik Svensson, Börje Vå-
ring.

Att företräda föreningen vid
länsförbundets årsmöte valdes
Paul Johansson, Grolanda, och
Erik Svensson.

Representant vid länets jakt-
vårdsdag Erik Svensson med
Georg Göransson som ersättare.

Ärne Olsson skall representera
föreningen i \rikke-I'rökinds
sportskyttekrets.

Vid årsmötet fattades beslut om
ått utföra förbättrings- och un-
derhållsarbeten vid älgskytte-
banan.

Föreningen skall hos länsför-
bundet ansöka om tilldelning av
fasaner för utplantering i vår.

De skyddsplanteringar för det
vilda som föreningen utför skall
fortsätta.

Beslut fattades om en jaktstig
den 28 ju1i.

Länsjaktvårdare Curt Nord-
ström visade film och ordnade en
frågetävlan, I denna deltog samt-
liga 28 närvarande.

Föreninsen har f. n. ett 40-tal
medlemmar. qlT-6r.

d^F^*" .



Verksamheten i KinnarPs
misslonshus
Vid förra IJV'mötet startades

kårens lånebibliotek. Den spän-
nande serien >Djungeldoktorn be-
råttar>> av Paul White blev de

första banden i det lilla bibliotek
som man väntar ska bli tiu glädje
bland många UV-medlemmar och

sporra till hjitltedåd.
Några lfV-are började ställa i

ordning små Planscher, som skall
sändas till missionärer i bl. a.

Sydafrika- Dessa små Planscher
kommer ' till stor användning i
söndagsskolor bland de svarta
barnen, På måndag fortsättes ar-
betet med iordnlngst?illande av
bildmätdbiet :för missionsfåltet.

.Pastor Elrik Sonesson Predikade
vid eftermiddagsmötet förra sön-
dagen.

Nu på söndag hålles söndags-
skola i vanlig tid och vid mötet På
eftermiddagen tålar pastor Sones-

son. rbl6+9.

Kinna,rps Nf0:förening
hade i onsdags ett mycket väl-
besökt möte. Ti]l årets disl.rikts-
årsmöte i Baskalp valdes följan-
de fem ombud: Monika Joha,ns-
son, Marianne Olsson, Margareta
Vilgotson, Bo Dahlstrancl och
Leif Gustavsson. Nästa möte håI-
ler föreningens syförening sin
&.rliga auktion. TilI talare hade
man lyckats få redaktör Åke
Ingelmo, Borås.

För kväUens program svara,de
Lars Nilsson fr'ån Börstig. IIan
har i fjorton månader vårit i
svensk FN-tjänst i Kongo. l3land
annat var han där när orolighe-
terna kulminerade mellan FN-
styrkorna och Thsombes genciar-
mer, I en serie verkligt välta.g-
na och vackra färgbilcler hade
han lyckats fånga en FN-soldats
såväl vardag som helgdag. Och
med sina initierade och livfulla
kommentarer fångade han helt
sitt auditorium. Han avtackades
också nred långa och tacksamma
applåder.

|(innarps BIl(
håller årsmöte På NYa Pensio-

natet månclagen ilen 2513 lxl' 20'

Prisutdelning.

I|BI|IOIT 2,9[
(Färdiga med band)

Lakansväv, blekt och oblekt till
extra goda Priser. Hantltlukar'
gardiner m.m.

KINNARPS MANUFAKTUR'
KinnarP. Tel. 134.

Fotbolf
å ODENPLAN

Söndagen den 24 mars ki' 14.15

SLUTARPS IF_BK RAFII)

Missionsförsamlingen t SlutarP
kan glädJas över en fin Junior'
förening med €tt 15-tal duktiga
och skötsamma medlemmar.

Som regel sanlas juniorerna
med sina ledare varJe måndags-
kväU med omvåixlande arbets- och
programmöte. Ibland blir det sär-

lande och innehållsrikt Program I

för att inte tala om allt det goda
som serverades vid det festligt de-
korerade bordet, n:imligen bredda 

i

smörgåsar, sillsallad, köttbullar, I

jällopudding, läskedrycker m. m'
Nästa onsdag har juniorförenin-

gen sin sedvanliga försäljning, då
deras arbeten och skänkta saker
försäljas. Servering och lotterier

'Flickorncs atton" i S/ulorP
t6l7-63. Bil i bromsslodd 

e

Ifinnarpsdom skndad
En dam i 40-årsåIdern förtles

i ambula,ns till FalköPings lasa-
rett se'dan hon på lördagen bltvit
omkullslagen av en sladilantle
bil mellan Slutarp och Kinna,rp.

t4ls-6t'
Damen var ute och promenera-

de tillsamrnans rned sin make och
familjöns två barn. Plötsligt
sprang' det ena barnet, en pojke'
tvärs över vägeh framför en bil
sorn närmade sig i hög fart från
Slutarpshållet. Bilföraren bromsa-
de häftigt. Bilen råkade i sladd-
ning och kanade över på höger si-
da mot familjen. ,AIla knuffades
till av bilens bakvagn' Modern
slogs omkull och kom under bilen.
tlennes skador bedömdes På lasa-
rettet som ofarliga, Hon fick dock
;tanna för observation. Ing:en an-
;ran människa skadades.

Kinnarps- oörr Slutarpsborna
har länge önskat hastighetsbe-
'yänsning på den knappt kilome-
ierlånga sträckan rneilan de båda
;amhällena. Det inträffade under-
'tryker behovet av sådan belräns-
n.ing.

I Trångbotldheten i Frökind
I en O" 661 hushåll sam vid tiden
I för 1960 års bostadsräkning fanns
li frOtinrts kommun betecknar sta-

I 
tistiska centralbyrån 29, eller 4 

|

I proc., som trångbodda. Motsva- i
l -^-r^ -^'^.. .-"---^.:^ i

skilt festligt vid sammankomster- lc
na, vilket bilden härovan visar. I 

I 
f

detta fall var det flickornas åfton 
I 
I

ilå fliakorna. triöd nå ett onoväx-l

lna, vilket bilden härovan visar. flförsäljas. Se

ldetta ratl var det flickornas afton 
I 
förekommer'.

I då flinkorna tljöd Då ett onoväx- i

FRöKINDS HöGERN'öNNNING
inbjuder här.necl tilt

örsmöte
onsdagen den 20 mars kl. 19.30 i NTO-lokalen, Ki:rnarp.

PROGRAM:

Förhandlingar"

Kort, anförancle av ornbudsman Olof Johansson, I'ägte

Kaff,eservering. - Underrhållning.

1\{ed1. ooh öwiga intresseratle hälsas hjärtligt välkomna!

Styrelsen

Uddarnålsseger för Slutarp
vid premiärspel mot Vedurn

I matchen rrlellan Vedum och Slutarp, som spelades i Larv på

en ganska hygglig plan blev det uddamåtsseger för Slutarp, och

FT-sport har fått n1r'alde lagledaren Lennart Karl6ns synpunk-
ter på uppgörelsen:

- För att vara första matchen för året gick tlet ganska hyfsat
och konditionen tycktes vara bra. Vi gjortle en tlel byten i pausen

då trl. a. Bertil Ahlqvist och Olle Bergqvist r1'ckte in som höger-

ba,ck resp. höger1'tter. N$örvärvet Dick Alv6rus var metl som

vänsterhalv och hörde titl tlem som spelaile hela matchen. Någon

spelarkritik är det för tiiligt att ge sig in på, men målvakten
Lennårt Rutman bör få ett omnämnande för ett gott arbete.

Ställningen i pausen var $-0 och för våra nål Svarade R'olf

Karl6n oc.h Rolantl Moberg, $(9-67 '
G ofo!

i rånde relativa antal trångboddar

lfamiljer .i hela riket var 8 proc. 
I

lBland medlemmarna i de trång- I

lUoOaa hushållen i kommunen 
I

I 
märktes 58 barn under sexton år, 

I

I eller 13 proc. av samtliga barn i I

I }rommunen. I hela riket vat det 22 |

proc. av barnen som bodde för
trångt.

Centralbyrån har ockSå räknat
ut 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 0.77 - motsvarande
(PRK).

t^lt-17,
Högerårsmöte i Kinnarp

Frökinds Högerförening håller
årsmöte i morgon, .onsdag, kl.
19.30 i NTO-lokalen, Kinnarp.
Programmet upptar bl. a. för-
harlcUingar, anförande av ombuds-
man Olof .Johansson, Fägre, un-
der:hålining m. m.

Hernvärnsförbandsplats i arbete
Vid Kinneveds Röda Korskrets

årshögtid i dag, tisdag, kl. 19.30
i Centralskolan kommer bl.a. sex-
ton samariter att under sina kuis-
iedares, syster Brita Blomqvist och
sjukvårdare Stefan Bogars, led-
nig visa en förbandsplats i aktion.
Efter uppvisningen bjudes på kaf-
fe, sång och musik. En frivillig
koliekt till förmån för nödlidande
i Algeriet upptages.

Juniorer och ledare samla de runt det dukacle bordet.



Kinnarps NTo-förening
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
riksnngdo'msstämman i Bollnäs
var föieningen rePresenterad med
sex cleltagare. I statsbidrag för
studiecirklar och fritidsgrupper
har föreningen fått 757 kr. För
första gången har också ett kom-
munalibidrag tiu lokalen På 500

kr. elirållits. Tre bussutflykter
LitI olika karnratträfiar har an-
ordnats, och föreningsmötena har
under hela år"et varit mYcket väl-
besökta. Medlemsavgiften höjdes
vid förra årsskiitet från fem till
tio kr. beroende På den höga
skatten tili Orden, men trots det-
ta. har medlemsantalet kunnat 

]

håIlas oförändrat och föreningen
är fortfarande distriktets största
förening.
Av revisorernas berätteise fram-

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

TiIl stl'relse för 1963 omval-
des: Ordf. Sven Andersson, Lofs-
gården, vice orCf. Sten Ählkvist,
Slutarp,.kassör tr'ranz Svedberg'
Slutarp, vice kassör Sune Sved-
berg, Slutarp, selir'. Stina Johans-
son, Vårkumla, vice sekr. Ma-
rianne Einarsson, Vårkumla, stu-
dieledare Bo Dahlstrand, SIutarP,
ungdomsledare Leif Gttstavsson,
Kinnarp, juniorledare Margarel:
Vilgotsson, Kinnarp, nyv.,' och
rådgivare Arne Karlsson, Vår-
kumla, omv. TiIl revisorer omval-
des Göran Kar'lstedt, Hassla,
Gustav Gustavsson, Smeagålden
och. Sigvard Gustavsson, KinnarP'
Till sjukvårdsirommittd'omvaldes
Ingrid Ahlkvist, SlutarP, fnger
Carlsson, Vårkumla och Ingrid
Andersson, Lofsgården. Till bib-
iioteksstyrelse valdes: Sven An-
dersson, ordf., Sigvard Gustavs-
son. Elsa Johansson, Ann-Mari
Falegårci obh Bo Dahlstrand. Elof
Johansson, tr'r'öje, som varit sty-
relseledamot i många år, bl. a'
som kassör iämnade nu stYrel-
sen, eftersom han inom kort av-
flyttar från orten. Till protokol-
let förci.es ordf. varma tack för
allt det arb€te han nedlagt i för-
eningen, inte bara. som stYrelse'
ledamot, utan också som flitigt
utnyttjad pianist vid många till-
ställningar. Mötet beslöt att sty-
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 Ahl-
kvist 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,

Frökind

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

IiLF
har haft årsmöte med familje-
samkväm i NTO-lokalen, Kinn'
irrp. Av styrelseberättelsen fram-
gich bL a., att avd, under 1962
har haft 11? aktiva och 7 familje-

Siggag., Slutarp, Torsten Gtls'
tavsson. Prästeg., Kinnarp, Gö-
ran Karlstedt, Ifassla, Kinnarp'
östen Andersson, ÄlarP, KinnarP.

Efter mötes3örhandlingarna
höll lantbrukare ltrik Jonsson,
Odensåkef, ett lättfattligt och
saktigt föredrag om jordbruks-
prisernas utveckling, . om för-
handlingarna, med regeringen
m. m. Avdelningen bjöd allå med-
Iemmarna på kaffe. Musik nv
östens gåing och Britt-Marie
Karlsson sjöng solo mycket vac-
kert.

lBilägandet i Frökintl
I På grundval' av uppgifter, in-
lsamiade i samband med 1960 års

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

F örbundsplatschef Bengt Vår<iö n samt samåriterna fröken Bar-
bro Vallgren och herr Tage Ellström som omhändertar ett ben-
brott. z6l? _1".

I bostadsräkning, har statistiska
I centralbyrån räknat ut atL av de

lazf bostadshushå1len i Frökind
Idisponerade 2gg en eller flera
personbi!ar, registrerade på nå-
gon eller några av hushållsmed'
lemmarna. Av materialet, sofiI
ännu lnte föreligger i trYck'
framgår vidare att det antal hus-
håll i kommunen som disPonera-
de två bllar elleriler uppgick till
20. Firma- coh tjänstebilar samt
bilar i yrkesmässig trafik är icl<e

inr'ähnade i dessa siffror (PRK)

lf .. t
fåunqoretse

Ordinar'.* allmänt samman-
träde med tlelägarna i MönarPs
mossutdikningsförening inom
Flob- m.fl, socknar hålles i Gö-

teve färsamlingsgård tisdagen
den 26 nars kl. 14.

Vanliga ärenden f ör:ekommer.

Slutarp den 7 mars 1963.

$tyrelsen,

Kinneveds Röda Korskrets har t

håtlit årsmöte i Centralskolan, j

Kinnarp. Årsmötet öppnades av 
I

ordf., köpman Göran Sandin, som I

hälsade de närvarande välkomna. I

Av års- och verksamhetsrappor- |

ten fi'amgick att kretsen har icke 
I

mindre än 422 medlemmar. Kret- |

sen har under året anordnat de I

förening valdes lärarinnan Änna
Sanden. Vid distriktets årsmöte i
Lidköping skall kretsen represen-
teras av fruarna Valborg Claus-
son, Brita Wilgotson, köPman Gö-
ran Sandin och handl. Bengt Sa-
muelsson.

Uppdrogs åt styrelsen att an-
ordna kretsens event. fbster, de
äldres utflyktsresa samt inköPa
materiel till utlåningsförråden.

Den sjukvårdskurs som utbildat
hemvärhssåniariter för förbancls-
platsen hade uppvisning och av-
siutning. Deltagarnå förevisade
skickligt hur en förbandsplats
upprättas och skötes. Ledare för
denna kurs har varit syster Brita
Blomqvist, och instruktör Istoan
Bogär, Gudhem. KursledarD& åV-
tåckades och blomsterhyllades av
kursdeltagarna genom målarmäs-
tare Sten Ählqvist.
ösamtliga närvarande bjödos på

kaffe. Vacker sång och musik ut-
fördes av fröken Britt-Marie
Karlsson, Slutarp.

En kollekt på 90:37 tillsammans
med sålda lotterier 280 kr. tillföll
nöcllidande i Älgeriet. Mötet av-
slutades med ps. 600: 7.

Kinnarp-Grolanda 10-?
Grolanda höll spelet. väl uppe

och ställningen vår 3 min. före
full tid 7-7.Dä kom Kinnarpsla-
get på allvar och med 3 mål satte
man pnnkt för dagens korphand-
boll. Lars-Åke Eriksson och Flem-
ming Thorstensson gjorde 3 mål
var medan bäste spelare och måi-
shytt i Grolånda var Stig Dariup
tillsanimans med Räirim Bred-
holtn' */s-6g- euintus

äldres traditionella utflyktsresa
samt beslutat upprätta en Hem-
värnsförbandsplats.

Utlåningsförråden i Kinnarp och
Slutarp har varit flitigt anlitade.

Syföreningens försäljning upp-
gick till 2.400:80. Kretsens hjälp-
verksamhet: till spetälskehjälpen
400 kr., riksinsamlingen 491:54,
valkollekt 602:09, och insamling
av 400 kg. kläder till Algeriet.

Ärets räkenskappr har balanse-
rat på kr. 6.316.

VaIen
Styrelsen fick följande samman-

sättning: ordf. köpman Göran
Sandin, v. ordf. lantbr. Bengt NiIs-

I son, kassör Bengt Såmuelsson,
sekr. fruarna Brite Wilgotson,

I Ingrid Torstensson, Valborg
] Clausson, Ingrid Pettersson, Tyra
Thor, Karin Samuelsson och Ast-
rid .Andersson (nyv.). SuPPlean-
ter: postexp. Sigbrit Kjellström,
fruarna Majken Johansson, Ing'a
Nilsson 1nyv.) och Ingrid Gus-
tavsson (nyv.) samt lantbrukarna
Bengt Vård6n och Torsten Gus-
tavsson. Revisorer: kantor Bengt
Kjellström och stationsf. Marga-
reta Sanddn, suppl.: bilskollär
Gösta Larssan och herr l,ennart
Karl6n.

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

ALLA VÄLKOMNA TILL

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. - Fritt inträde'



der året samt många skänkta sa- j: I

ker och paket. Alltsalnmans fick I

en snabb åtgång till bra priser, I I i

vilket den vackra summan av 
I

1.300 kr. vittnar om. Missions- 
|

stunden inleddes med att en ung- |

Blondot Ropidlog moi Sfutorp

TiIl Rapids första tränings-
match för våren har UK uttagit
såväl några av ny{örvärven som
sina pålitliga Ä- och B-lagsspela-
te. Matchstart är kl 14.15 på
Odenplan, och kallade är: Jan
I'ohlin, R. Wers6n, Gunnar Jo-
hansson, Kurt Johansson, Henrik
Johansson, Rune Lövgren, L. El.
Bondesson, T. FaJk, Jörgen ögren,
Bengt Sahiberg, Walter Grehn,
Håkan Johansson, Conny Johans-
son, Roland Wallgren, Yngve Jo-
hansson, Rolf Andersson.

domssång sjöngs, varefter I'olke
Pettersson läste Ps. 100 sonr in-
ledning. Därefter sjöng juniorer-
na och Yngve Johansson talade.

Söndag kl. 15 talar f. d. sjöman-
nen, pastor Erik Sonesson, vid det
offentliga mötet i Slutarps mis-

Slutafps missionshus I I

Slutarps juniorförening håde i I I

onsdags kväIl sin försäljning av I j

de arbeten som förfärdigats un- | i

v6l3'67-
Storseger tOr Trödet

l-{}-iall l0r KinnarU
Trädets I1- trcgich vårpremiår

i söndags på \'irtava,llen där tlet
bjöds på finlint untlerlag. Mot-
ståndarna i matchon var Borås-
laget Sjönrarkens IF, som f,ich
vä&da åter nrerl 0*? i baken.
llf-sport har varit i kontakt

med Trädets fotbollsbas Folke
Pebtersson för att få detaljer från
matchen och det höga målresulta-
tet. FIan berättar bl. å. att mot-
standet var nog av det enklaste
slaget och vi håde en konstant

hyggligt. Det är svår't ått n:red ut- igång av dagens mateh ocir det 
]

gång av dagens mateh ocir det
svaga notståndet där uttalå sisdär uttalå siå l

.en sDelet sick I

press hela tiden. Äv höstens lag j

saknacles Stig },Iartinsson, Bengt 
I

Emanuelsson octr I3o Nelander. Vi j

hade gjo4 den ändringen att Len- 
Inart Ragna|sson intagit Stig 
1

Martinssons plats som höger'hack. I

övriga €i'sättare var Olle Nelan- |

der och Göstzr. Ek, sonr skötte sig 
I

IIÅKAN 2-MÅLSSKYTT NÄB
A,APID VANN

för samtliga. Rune Lövgren visa-
cle på ch. att han 6Jo{t och väl
hänger med åin något år, Backar-
na Bondesson och Gunrrar J. släpp-
te aldrig till några situationer och
nya lagkaptenen Kurt J. p{ hh.
samt F alk på motsatta sidan var
outtröttliga. Även kedjan hade en
god dag och målen kom i jämn
följd så snart hi; Grehn lagt upp
planerna. I{y, Sahlberg gjorcle
första målet, medan >tufft>> spe-
lande cf. Håkan J. gjorde 2 mål
och vi. ögren ett. Grehn blev
själv måJIös, men uträttade till-
sammans med ögren det organi-
sationsmässiga spelet på ett sätt
sorn bara kunde ge mål som re-
sultat. Yttrarna hade för dåligt
planunderlag för att få något sär-
skilt uträtta, Sahlberg visade dock
att u4deriaget icke hindrade hans
snabbhet. Slutarp var oväntat
tamt och kom bort sig på den ha-

Filmserie från Syd-E.hotlesia
till Einnarp
I UV-kårens regi visas i nästa

1'ecka en filmserie från Syci-Rho-
clesia i Kinnarps missionshus. Se-
rien har en speltid på omkring
80 minuter. En pojk i Uv-ålderrr
gör kon:rmentårer på ett magne-
fonband, som åtföljer bilderna,

S)'föreningen i Kinnal'p$
.r-TO-förening

hade i onsdags sin årliga försälj-
ning. Kvällens talare Ålie Ingel-
mo, Borås, hade fått förhincler i
sista stund, rren i stället vissde
distriktets sekr. Bernt Persson.
Tråvad, ett pår verkligt vackra
filmer", en onr glastillverkring och
en naturfilm. Efter några upp-
skattade n:usikstycken av Håkan
Sihrander och Lars tr'alegård bjöd
föreningen de närvarånde på ka.f-
fe med hembakat dopp. Försälj-
ningen vidtog sedan med St.en
Ahlkvist som inspirerande utro-
pare. Buden föll tätt, stämningen
var hela tiden den allra bästa och
föreningen kund.e rä.kna in ett
mycket gott netto. ?O(Z- b3.

Irrökinds skolstyrelse
har håUit sammanträde. Av rek-
tor meddelade tjänstledigheter
och gjorda vikariatsförordnande
godkändes av skolsty'relsen. Till
skolresa för sjunde klassen an-
slogs 30 kr. per elev sarnt til!
var och en av två färdledare 95
kronor.

Kommande skolår omfaitar ti-
den 26 aug.-20 dec. samt 8 ja-
nuari-l1 juni. Lovdagar under

I hösteterminen blir 12 och 14 okt,
I samt 25 nov. Vårtermi::"ens lovda-
i gar faststäiles senare.
. Kommande läsårs fortsätt-
J ningsskola förlägges till höstter-

minen, Länsskohämnden hade
katiat titl biblioteksdag i Skarå
den 25 april, Skolstyrelsen beslu-
tade att som ombud sånda shol-
Lribliotekarien. Skoistyrelsen hade
infordrat anbud på utschaktning
av en jordmassa norr om skolan.
Motorcentralen, Vartofta, hade
låi"rnnat ett anbud på 500 kr., \'ar-
t ill korn lrantlangning vär derad
till ?5 tr. Skolstyrelsen beslutade
ått hos fullmåktige tillstyrka att
anbudet antages.

Vid sammanträdet framfördes
önskernål om att till elever vid
Iåroanstalter utanför kommunen
skulle utgå vissa lär"oboksbidrag.
Fr:ågan bordlades och rehtor fick
i uppdrag att utreda hur denua
fråga ordnats i omkringllggande
konrmuner.

svag:a
om lapJets form, rnen spelet gJc

sionshus.

Kinnarps NTO
anordnar på onsdag i lokalen

Vinterny i Kinnarp en sy- och
paketåuktion, varvid programmet
bl. a. upptar föredrag av redak-
tör Åke Ingelmo, Borås.

?-!r-6e'

\'årens träningsnratcher. Senaste
uppgöi'elsen spelade$ i !-olkabo på
lördagen och här blev resultatet l

i 1--O till hemmalaget,
Ifil 619 ^^h+-r ^^.* Sn ^*^,.+ lI Vid ett samtal som FT-sport li haft m,'ri l;rgletlaren Ivar Gusåfs-

i son omtalar denne att ma.tchen
vår jåmn, dock med någon över-
vikt i målcha,nser för det egna lå-
get. Flerffinå tiufällen för'sattes
och här' synclacie Göran Grahn
Som dock håde en,dei otulr. Lagets

bra och kedjan var pä skr:tthu- 
|

rnör. Våra nrål gjordes av L-Å 
l

Sti'öm 4, OIle Nelander, Fred Gus- j

tafsson och Gösta Ek f. i

i

Två matcher: såmt lika nrånga i

nederlag, dock endast nred udda'l
målet, år facit för Kinnarp hittius I

i r'årens lråningsnratcher Senaste I

främste var Itj Seicller på stop- i

perplatsen. Måivakten Westerberg j

och br'öderna Bo och Kjell Jolrans- l

son saknades i dagens lag. Resul- 
|

tatet i halvlid var 1*0. i

Geson 
i

Kinnarps Il'fK 9u12-61.

höll i måndags årsmöte på Nyå,
Pensionåtet. Styrelsen för 1963
fick fö\iande sarnlnansättning;:
ordf, Karl-Gustav Ähl, v. ordf. ilr-
lancl Johansson, sekr'. Ulf Kjell-
strön, v. sekr. Egon Martinsson,
kassör Ällan Thor och supplean-
ter Bengt Geargsson och I3o lvars-
son. Styrelseberiittelsen visade på.
en iivllg vcrk,samhet trland för-
eningens 40 medlemmar ocrh för'-
v*ltniapysreda6;örelsen halansera-
tle på 1.8?5 kr.

Efter förhandlingarna förl'ättå-
des prisutclelning för klubbmäster-
skåpstävlingarnå eriligt följande:
Seniorer: Bo lvarsson, Egon Mar-
tinsson, Erland Johansson. Junio-
ler: Stefan Johansson, Åhe Pers-
son, Bengt Georgsson. Pojkår:
Staffan Nielsen, Kjell Karlstedt,
Äke Persson. Klr"rbbmästaren Bo
Ivarsson erhöIl dessutnm första
inteckningen i Kinngrps BTK:5
vandringspris

Ia planen, medan Rapid vann på 
|

bättre tekniskt kunnande och 
I

bättre disponerat spel. Inget av 
I

I lagen var helt ordinarie, om man j

I så här tidigt kan tala om ordina- 
|

lrie manskap. Rapidspelet var dock 
I

I en positiv ör'erraskning. i

i 26ft-52,. cahntund 
i

I

K
Samh

innarps

ällsförening
påminner om ÅRSMöTET fre-
ilagen ilen 29 mars å Pensiona-
tet. Alla medlemmar torde in-
finna sig.

StSrrelsetr"

Kinneueds CUf
anoldnar Prisutdelning i NTO-
lokalen i kväll, torsdag, kl. 19.30

PROGRAM:

Förhantllin gar, unclerhållning,
prisutdelning och musik-

Tär.lingskommitt6n.
ztlg- 6t '

SLTTTARPS
MISSIONSHTIS

onsdag tlen 3 aPril kl. 18

FöASÄLJMNG
till förmån för mission och

diakoni.
Inledning med Uusbllaler av
kyrkoherden. Kaffeservering.
Varulotterier' Paketlotteri'
Auktion på handarbeten m.m.
Gåvor av olika slag och Paket
mottages tacksamt.
Alla varmt välkomna!

Slutarps kyrkliga syförening.

I

frilio, t|alsängs 
i
I

Vattenledningsföretag 
i

av år 1954. 
I

Delägarna kallas till ord. 
i

sammanträde hos undertecknad 
I

måndagen den 8 april 1963 kl. j

19.30.

Ordinarie ärenden, kanalernas
renselng och meilelsanslag här-
till.

Halsäng, kinnarp, den 2l
mars 196.3.

Alex Johanesotr
Arbetsstyrelsens ordf .

Fnöhind
KOMI}IUNALtr'UtI,M.ÄKTIGE

sammantrråder i Centralskolan'
Kinnarp, tisdagen den 9 aPril
1963 kl. 19.00.

Ordf.

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

t|olkswagen -03vävreda
i såljes eller bytes.

i Tel. Kinnarp 208 eller 262.



Högerfiireningen ilZ-Z-spet lör Slutarp iSvag anslutning
har haft årsmöte i lennart Pe bra yttor lnoterar Kinnarps

,,,";:*t Ttråä:'#,:J.ä1,11: | ,".o"1 !'iJ,å-J.i*åi,'lffJxi: l s a m hällsförening
arp, und€r relativt god tillslut- I 1!u" på Vistavallens fina planj,rp. unoer lera{.|vf, 8,oo IIllsltlL- | ':11." Pa .vrJlav@ueus r_uE- r,rdrr i Kinnar.Ds Samhällsfijtening har l-.--

:1"?"y;ij"åTåX1?;;: ä,:?:;jlfr I få: tåäfffi1ä[ fåHti:'åi: 
l '"]T^1:T:n,.:;":;l**:t!:, l,ube,vsnhs - har kostat 1 200:84

rrisade en onsrutning ii åi-d | äl-,tl,lål Tilåt"-* 
*tttt" 

1"*T.11"'$o?"'i;:Uil,Hå11"uTä}J jo"*..n,,,*u1_1,: 12.g p".tulu1o"rill styrelse rör 1963 valdes: | 
.öää;'1ätl"l:1"r,"#ö"i l'g"t li'siil." i'a"-iö:'i.".-;'ii;,;ö;l*uoi"*"-'"".Vidårsrnötetdiskute-

ordf. flrik Eghman, Vårkumlå, jl Oenna gång och kedjan gick 6'ra jtryiesgaster från 5 kr. tilt 10 och I rades medlemsfrågan. Anslutning-
vice ordf, Ivan Gustavsson, Bris-ildär Bengt Hermansson och St{g lförinneboendefrån3kr.tiil5. len till föreningen betecknas som
m€ne, sekr'. Sven Ander'sson, ll Peisson gjorde .årsd-ebut. "Dessa I Ränenskaperna för 1962 l:alan- | svag.
Kinnarp, kåssör Mats 'Jyetter- llråda svarade också för målen- I l-.;;;;";ti.äigtiz t 

". -nO nit roi- | Vja toöt"t omvaldes orclf. Arne
ström, Luttra. övriga styrelsere- ll i1g"-HY.::I^1t :5r39:Ll }ii- I ;;;iri isoi "^ i.a'sr r... - 

| a1d"r..on på två år och sekr. Hå-

*i1;1n".lT: ?_""':"j.:1i:ill:- 
ll 

i:T,niå,.,."i-:""1 %"$#å,"jå""3ä i""räilöffi;';;;; :l ,lo":lt i;ä!q1å+"nä-;F+{F;*arp, Lars A-x, Halsäng, Olof-Ves- 1r"""--""'j'ckosam ornpläcering lgutro* årsavgifter om 920 kr. Ettlriga i stylelsen blev Lars Fale-
termark, Börstig' Ällan Johans' I och den föire visade fina taktei 1 totteri har inbragt 3?0 kr. netto. I gård, Ärne Sandahl och Gösta
son, Ala.rp, och Ivar Gustavsson, jsssrl vänsterytter, I försvaret lfaeninsamlingsiistaharinkom-jlarsson,densenarenyvaid.
Kinnalp, den senare nyvald efter I gjorde Rune Sand6n som deitog lmit ?5 kr. F.rän Frökinds kom- I Revisorer: Georg öhrnell och
Göran Sandin, Kinnar?, som nu li fji.!t? haivleken, fint ifrål-sig. l*,rn har föreningen erhållit soolffitnir,g Våring, båda omvalda.
på egen begäran lämnade styrel- l ,- T":t"t_ lul_Yt^:Itt -hi1"^,^Fli^*: lr.r. 

" 
i F.'öreningen 

"kalt 
ho* fultrnäkti-på e$:en Degaran lanulaoe stvrel- | ;*'j'^::""^-.'^:::,^;"^;. lkr. I {Oremngen sKall nos Iuurnaxtl-

sen, iom han tillhör't i mångä å" I 
p^uiå någ-ot mera av spelet ocl'r I

^ ,-.r^--- i reooe meq 1-0 i pausen. Redan I . r'ör elenerg;i har röreningel T: li: -l-:1-1f "*: :1^ln-tt.?,,":: :1-och där han nedlagt ett intresse- 
i ;;;';;;t.r in pa andra hatvle- laer räkenskapsåret utbetalat 

I 
slasstavla från skolan till en me-

rat och gagnande arbete. Till sty. jtlr. .'n"" stältningön 2-1 till Stut- lfAZ:O+ kr'. Nyanläggningar - ga- lra synlig plats. q/t{-6g.*
relsesuppleant omva.ldes Eengt i arp och trots kraftigt övertag ! **^*.***

Till kontaktperson för liinslrvin- | rlikningsförening jnom Floby taljerat förslag till kommunalniirnrrden. Enligt kommitt6ns me-
norådet valdes Kajsa Erenius' I m. fi. soekna,r har hållit års- ning triir lokalbehovet tillgotloses genom kommunens försorg.
Börstig. Till hontåktperson ftir I möte i Göteve försaDrtingsgård.
länstjänstetnannarådet våldesl - \
Bengi S*muelsson. Ärsavgiftr:rnrr l. Äv räkenskapcrn^a framgår att

fitredningen förordar en ny- 1 
begärt en utredning. Kommunal-

byggnad. Uncler utredningstiden j närnnden tillstyrker en sådan oclt

beståmcies tiil oförändr&t tio kr,, iinkomster och utgifter balanserat

för makar och sju kr. fiir en- ipå,37'307 I1'::q* 1963 skall .ut'
skilct. 1 idetriteras 20.000 kr med uppbörd
' En livlig diskussion 1ör.cles om l l15,.juni. Räken"rkaper"na och för'
jordbrukets priser och förhand- I j valtningstierättelsen föredrogs och

ringsläge. Erter karreserverin.s i l:T"?r:r"'l1:-t.!*ll;1".9:1;.I!l'"1',!1
höIl ombudsman Olle Johansson, i lfick fria hånder att trestämma ar-
iiiara, ett kort poiitiskt anföran- i lb."l"" m m' för föreningens ma-

de och sedan viqades lan,lsting- I lt*tt;... -

Samuelsson, Slutara, Till reviso- i lyckarles man inte öka siffran I

rer omvaldes Eson Johansson, 'utan det ]tt" eiio.n.tg som istäl- In I ' ilOkal f öf 280.000ffir; a;; iräliäår ,:ri,Hffilt::'|;";;.;: I"1*nngf .s ,?.. , . r; .., !"'ä?ff"u ti,r rörbunds*lT*x^: -" ,^'. --.. r I kommittöförslag i Frökind
Skara brev Erik Bohma'l;"31?j 

i ivt ordf. i Mönarps i i ;;*;;;l,uor,"" i Frökind rår vid sut sammantråoe påVestermark och Ma.tr

;[:T,#i,"",äi,#ä'ä,äI iMossutdikningsförenins I i ff#,*J::?,ä*:ä.*T'ilHJill.'ffi:T:lil"å'"::":T;:ä:
Johansson. Brismene, som stlpll. I DeHgarna i Möna,rps mossut- | | gålcleu som ordförande har utrett frågan och överlåmna.t ett de-

ets jubileumsfilm >NIed hundra i i -urr -rvua'IULET 
I Dt'vrsiDs' st-

år i bagaget>. Mötet avstuta'les lte.t' .valdem,al 
Jo-hansson' sgga'

av ordf. Erik Bohman. --r - lsårclen' oskår Lagergren, Elin-
l0lz-l\, !sLommen. Göteve. och Gunnar' Al-

I

Till ledamöt,er ! styrelsen ef-

fredson, Gärdet, Grolancia, sonr
Slutarps kyrkliga syföreling I begärt entledigande invaldes för
anordnar sin sedvanliga försäU-l rKinneved Lönnart Persson, Back-
ning på onsdåg med början kl. I gården, med Harry Lagerstrand,
18 i Slutarps mis,sionshus, då kyr- | Marbogården, som ersättare. För
koherde Änder$son inleder med I Grotanda Paul Johansson. Skräd-
en serie färgbilcter från Afrika il idaregården, och för Göteve Bertil
anslutning tlli insamlingen för I Gustavsson, PuosenshoSl. Kva,r-
Lutherhjäipen. Ällmänheten häl- | istående i styrelscn år Gustav An-
sas väll<ommen att medverka till I ldersson och Ivar Lagergren.
ett gott ekonomiskt resultat. I I Avgående ordföranden Valde-

mar Johansson framförde sitt
tack för de gångna åren" Ståm-

byggnad. Under utredningstiden i nälnnden tlllstyrirer en sådan ocn
iräi*aen gamla lokaleu i Siutarp I anser att vårdplatsbehovet bör ut-
försålts. -Den var enligt anlitacl I rec'las även på något längre sikt.
expertis från LBF och Bygdegår- 

|

ctainas riksförbund föga- Iämplig I Tomtmark för boståder
för ombyggnåd. Samma ;iäiler orn ! octt inilustri
iVlO-loka*lön i Kinnarp. 

-' 
i Konrmunalnä-mnden föreslår vi-

| . Utredningen föresiår' ett nv- I dare att fuumäktige beslutar upp-

lnvåå" "iä-iåär""tL" "ilt ir',t"ö* l!l, t:"'Pl.ltngar med markäsare
ictrottsDlats. Detta läseä-"*t"åii loch lata upprätta preliminära kö-

; iä;å;'il;; u"ö-a" ä't"il;'ii;- I Peavtal. ang' lämpliga områden rör
larn .ch Kinnaro. ..n 

-iå"tin".- lindustri- och bostadsbebyggelse i
I ;;; t";.,,;;; - - 

| enlighet med en utredning som
I gjorts av byggnadsnämnden. Full-

I Förslaget har preserrterats 
*nred i;ätig;'b&-riidare råta kostnads-

i 
ritningar för situationsp.le:-.j .: I ;;;äffi; fuiagasatt utbyggnäd. av

lbyggnaden hul j3"19 ,'l9t Filo_T; i;;iå;';J- a"vropp i Häis-raomra-
i fa]'ten - sanlt lor bottenplan ocn | ..lar
I källarplan. I bott.enplanet anläggs.l *"-'

I91^.t9:r..,samllnspsal T!9- öl"l l .r""tlje sången silrt?
i170 sittptatser samt en nindre sal, I Kornmunalåä-Inoö anier i lik-därtiil kök, foaj6, kapprui_^T^h 

I fr"l--*"6 styrelsen för Frökinds
toaletter. 1 bottenvåningel ,koT- i ä-*".Uä.tAOer att inkomna, revi-

j rner,en badanläggning..*:d, 
1,1.:l_, ld"'r;;. 

-entreprenaclanbud på två
i sarnt ett stort }}allmant nonny- 

i flerfaffriljshui, ett i Kinnarp och
lrum;.n. pyss-naaen få" :lliq! t^""'.: 

I ;f ; Siuiarp,'ar för hösa oör, att
I liggantle l'i!li"q"i .9n v.olvm ut i 

| *iur"r.å" ror ta uppdraget att in-lr'rnt tal 1.570 kubikmeter'. lio"o"u nya anruo. betta är alrtså
i Kommitten ans'er. {g-tt11qo19,: i;;åä äåig"" som inkomna an-

I I moordföranden Gustav Andersson
| | tackade för gott samarbete inom
I I sf welsen .)ah oske.r Ts.gersren

a f t I I tacxade för gott samarbete inom I lus' sLdL's1 
iö.äööl i *o*iirrr"lnämnden titrstyrkerAn bUCl il".e*::t1*"::l%*,1:'m'*i i,--"u#i:ii*?åä':i'1äriHr:#"k5HäåT""* o?åiiix

I I föreningen. I j de merlet 10?.000. I årligt driftstri- | av eällande arvorten oeh traktå-
Härmed förklaras vaktmäs- | [ i r)rag torrie komtnunen få räkna ln-ten-ten vid sammanträden mecl

tareplatsen å ldrottsplatsenlll ---- , imed.3--6000 kr., heter det i ut-lkommunensstyrelserochnämndeI'

Kinnemo reaig senom anuuo. - i i KINNARPS I I 

redninse' 
ii:Ti"_ä".åfiiJf?ål;:l"Hillåfå::

men tbyggkostnaden) till 280.000lbud anies oantagtiga.
l<r. F inansieringsplanen är fölian- i

de: statligt stående lån 70.000, i lactanile arvoden
ståtligt amorteringslån ?0.000,i Kommunalnämnden tilistyrker

Anbuct med lägsta pris skoia | | MISSIONSHUS i i * ,, ,.1191.i"q:93"qT. " _.. .- jl"g-"'3$*u.. ?f:-.:":::1.1:1,,1'",j*:

Kinnemo leilig senom anuuo. ' i i KINNARPS I 
i redninsen' 

ii:ff"-t"trtff$fil;:l"ll3llåfå::
Anbucl med lägsta pris skoia | | MISSIONSHUS i i .Frökinttrrgården ileserade.. l)en eventu_ella-_-revisio-

vara föreningen tillhanda senast i I l,j -r"uumattjge har o.ckså att ja jnen .b!ll,,i första hand gäl'r sam-

den b/4 under adress. ll söoa"g kl. 10 söndagsskola; lrlstirllning till en stor tillbvggnåds-lmanträdenpådagtiÖDenuvatan'

Kinnarps rdrottsrörening i i:l t:_+ilxi':* :*. st"å. ji-i13;i,.,1;,!.å1'J"i,o"ål'ffi?,"Jt$; ilt"äff"1iå?#T'Tili{iåt-:l:Kinnarps Idrottsförenins i iKl' t{ rrvange[sKtr mo!u' DLuq' l**nJ,'n r'år',]plaf sel vid Frökindsgar- ltigt motioaären på intet sätt in-

Box 10. 
ri6 

| lRaSnvata Karlsson m.fl. i I ään. sociatnärnnclen irar närfiast itömstnortfallet f-ör ledamöterna.

Styrelsen. | 
' Alla varmt välkomna! 4/{'å3 

i



Kinnnrp hade bösta konditionen

Lördagsseuer med 4-2 mol Asarp
Sin andrå träningsrnatch l fotboll spelade Åsarp pä lördagsef-

ternriddagen 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.

Chanser till ytterligare ledning's- I fcir trrökind g 
- 10 april

mål saknades inte heller. men,det 
I uåoorg: korvkaka, bloelpudding,ville sis inte riktigt i .u:lltltilg; I ringo;.

åå31; iiä13',"fjå"å-li,fl,"i;i'i i ::::^q . 
;'^1*, p o t ati s m os, äpp, e.

blev det Kinnarp 
"o"i 

tital"itu"ä i 
onsdag: stuvad spenat' ägg' sitl'

om initiativet och kunde rned iiim- I

na 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 ,iin s^{r-ö, ^,1r^
son inrtivirluell kririk ;;'"iltå ilfå:::"t?'"? möten för pojkar oclr

stadiurn iir väl kan^sk*. riiJu*""t- ii f"tt"I"-l. Mötena hålles omväxlan-

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 fa-
kade spel €får mrit en god sii*ong | | miljegudstjänst i Kinnarps mis-
på chb-plat$en. Mv Inge Ovalds* | | sionshus på långfredagen kl 10.
sons spei lovar också Sott ,$ch I I SXärtorsclasskvällen är avsklld
hnn kan knappast le$tes för _9* ! I fa" nattvardifirande. påskaftons

som visade den stör'sta vårformcn.
ry

i finnaqr A: Lars Vesterberg,
i'Ior:gny Johansson, Kiell Joha.ns-

Göte Andersson, Tord Torstens-
son, Gör'an crahn. ltrt"r't"tå"ätsl I Grolantla ' Jäla: Slutarp
13 mot Rapid. Samling Nya een-- | | Kinnarp - N. Åsarp
sionatet 12.

mxajir-ror li."#*tåä"å*.rurKj l{ I0 - lfirenin g i i :::::i:{b?:ffi:*
håller möte i lokal Vinterny,
onsclagen den 12 april kI.20.00. | .T

v/./.-st"

Skytteglimtar från
Kinnevedsåret 1962

Kinneveds Skytteförening ha-
ile i lördags oidinarie årssam-
manträde samt utdelning av
priser från en del tävlingar ul-
iler 1962. Verksamhetsberättel-
sen föredrogs och styrelsen be-
vifatles ansvarsfrihet för 1962-
års räkeuskaper öch förvaltning.
Styrelsen omrraldes i sin helhet

och består av ordf, Gösta Larsson,
v. ordf, Bertil Engdahl, sekr., Val-
demar Johansson, kassör, Georg
Johansson, v. sekr. Börje Våring.
Skjutbanech€f Georg Johansson.
Instruktör Vålclemar Johansson.
Ungdomsledare Georg Johansson.
Revisorer: Harry Johansson, Gun-
nar 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., po-
kal; 2:a pris Göorg Johansson 42
p., 5:- kr.; 3:e pris Linnar Her-
mansson 4L p., 4:- kr. Klass 2:
1:a p. Gunnar Clausson 67 poäng,
pokal; 2:a p, Åke Gustavsson 62
poäng, 4:- kr. Rekrytklassen:
1:a pris Rune Gustavsson 86 po-
äng, pokai, 2:a pris Viffe Nilsen
74 poäng, pokal; 3:e pris Bengt
Georgsson 72 poäng, 2:50; 4:e pris
Staffan Nilsen 2 kr., 5:e pris Kris-
ter -dnderson 30 poäng, 1:50; Stu-
re Olsson utom tävlan 78 poäng,
l:- kr.

Damernas skänkta priser
1:a pris Gunde Johansson

skänkt pris * 3:75;2) Gösta
Larsson 42 p. skänkt pris * 2:75;
3:e pris Roland Hermansson 42 p.
2.:75; 4:e pris Linnar Hermansson
41 p, 1:75; 5:e pris Åke Blom 40
p. 1:- kr.

Bröderna Larsons vand-
ringspris 1962

1:a inteckning Gösta Larsson
56 poäng 4'.25, 2:a pris Georg Jo-
hanson 54 p. 2:75; 3:e pris Gunde
Johansson 51 p 1:- kr.

Möbelhantll. Engdahls
Dris (vilstol)

1:a pris Gunde Johansson 9?
poäng vilstol samt 4:50; 2:a Pris
Valdemar Johansson 88 Poätrg
3:50; 3:e pris Gunde Johansson 87
poäng 2:50; 4:e pris Gösta Lars-
son 83 poäng, 1:50; 5:e pris Rune
Gustavsson 80 poång 1:- kr.; 6:e
pris Bertii Engdahl 80 poäng 1:*
kr.

Julius Karlssons vand-
ringspris

Första inteckningen togs av
Gunde Johansson för sammanlagt
högsta poäng i statspris och täv-
lingen om skänkta Priser ?8+47
--125 poäng.

Äsarp inledde matchen ganska I Matchen dömdes bra av Karl- 
|

förtroendeingivande och hade i I 
Erik Emanuelsson, Trädet. 

I

första halvtek ett markatt ti,r.r-I-*- *1u-- 
'

ta.g och kunrie i 14 min fn. Iod-
ning'en med 1-0 genom vy Kurt i [ | I

Rvlnnrlpr T 23 min 'tirn.oaolil *-räkinrl | |Rylander. I23 min. utjämnadeiil l-rökind.- ll
Kinnarps cf Bo rvarsson iitt r-r, il L- n{"1' ) t

nien i 32 min. gav cf Lennart ll I

Th_or, Åsarp åter tedningen, ett re- 'i Sk'lmatSefleln isultat, som stod sig halvtiden ut. I "':""' 
I

l-rökind -4"t17-

å'J;i_ililg å,Xälå_#*åi; i{||i""rn åiiå ås'Äil;.+!dl-Ä- 
i

l,cnn&rt Thor var oe 
"u 

r*e,i:äln;in- | | 
arns- missionskyrka'- till vilken 

I

ncn sotn nog kommer &tt bli far- I | :"5t1-1t'," rntressel'aoe ungoonrar 
iRen sclrn nog kömmer att hlr ter'

liga virl nor,åala planförhållanden. | | från Kinnar"p och Slutarp är väl- 
|-I Kinnerpslagst v&r d€l hhb I. | | komna. 
I

Seidlcr och hi Götc Anderssott I I -...-

-*:Ir
.- Kirmårr). a: Lars_.Vf't"^Tjlå: 

i | @ ('Ior:gny Johansson, Kie
son, rtj. seidrer,--Hå#"'"iäf;: I i r' I':dlftimaUbfOlt
;i;J' ;å$åli:"","Ef '?t;,"ili, 

I IWR'

It
rA

På grund av iinjearbeten kom-
Kinnarp B: Stefan Johansson, i l mer kraft{sveransen att vara

Karr-Gustav Johansson, Gösta I lapril 1963 kt. 23.00-04.00 för
Nilsson, Flasse Gustafsson, Rolf I labonnenter tillhörande Grolan-

Karl-Gustav Aht. Bengt Te*Tl'llU*tutt natten mellan onsdagen
å5;",#'ä;å?i ii;*"f,fl1ä".31 | l;"; ib-oeh rorsdager den-1l

Andersson' Match mot 3^:t_1t.^Fllaa ocir N. Åsarps m.fl. sockn.idag 15. Samling Nya Pensiona- | | -; _*_;-_,; .

Let t4.20. I lel. distrib.föreningar samt Slut-

' lr*" ekonomiska* förening för

TROLLIIÄTTE KRAT1IVEBK

årrT:?.J"':i,;åJi:ffii;l Bränntorv i

m. m.
Musik och dans till Brodtlmans. | - i

' Bolmens torvindustri emotta- 
I

ges trter tel. 118 Kinnarp. l

Fredrikssons vandrings- |

pris 
i

1.:a pris-Roland Hermånsson 49 
1

poäng 4:- kr.i 2:a pris Bertil 
i

Engdahl 45 poäng 3:25; 3:e pris 
I

Gunde Johansson 44 poäng 2:75. 
i

Vandringspokaleu (stän-
digt vandringspris)

1:å pris Gösta Larsson 69 po-
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-
land Hermanson--Georg Johans-
son.

Måsterskapstävlingen
och V. Johanssons ståty

X'örsta inteckningen togg åv
Gunde Johansson 97 poäng 4:25:
2:a pris Bertil Engdahl 83 poäng
2:?5; 3:e pris Gösta Larsson 75
poän6 1:- kr.

Mästei'skytt för 1962 blev Gun-
de Johansson med 97*47:144
poäng följd av Bertil Engalahl med
83*31:114 Poäng.

Fåltskjutningen med
jaktvårdsföreningen

1:a pris Karl Arp 21 tråffar, Po-
kal 9:- kr.;z) Bertil Engdahl 20

Itr. 8:*; 3) Gösta Larsson 19 tr.
I 7:* kr.; 4) Gunde Johansson 17

tr. 5:50; 6) John Blank 15 tr. 4:-
kr.: ?) Valdemar Johansson 14 tr.
2:50; 8) Yngve Nilsson 14 tr. 2:50.

Sxtra insats i

1:a pris Bertil Engdaht 5 träf- 
|

far 18 poäng 4:5O; 2:a pris Valde-
I mar Johansson 5 tr., 18 poäng

I 4:50; 3:e pris John Blånk 5 tr.' 16
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
tr.. l0 poäng 1:- kr.

Vid tävlingen om pris uppsått
av Karleby-Kinneved Skytteför-
eningar sköts på Karleby bana.

Karleby SkytteföreninS: segra-
de överlägset och Kinneved fick
nöja sig med att Gunde Johansson
begrade 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

J

I 
Vitl Palmsöndagens gudstjänster

I insamlades i Kinneveds kyrka
I B"no* offergång de vid olika till-
I fåillen, genom hemsparbössor, of-
jferkuvert o. s. v., influtna medlen
för Lutherhjälpens fasteinsam-
ling. Offret inbringade 2.203 kr.
I$tkoherde Ändersson predikade

114 poäng, kr. 3:75; 6:e Pris Ber-
,til Andersson 113 poäng, kr. 2:-;
i 7:e pris Yngve Brage 111 poäng,
ikr. 2:-.
il Karleby hemförde Priset tredie
'I gången och för alltid.



Kinnorp spelae|e bösl

rnen Rapld vonn - Z-0
. llot {]g tips giek Rapid vt-dale i Dllt genom att I sönda_

Slutarps kyrkliga syförening
anordnade i onsdags sin tradi-

tionella försäljning, förlagd till
Slutarps missionshus. Inledning
skedde med en bildserie om >Afri-
ka i passionstid>>. där,.en svit bil,
der, bl,. a. från Tanganyika, ak-
tuåliserade den pågående insam-
lingen i Lutherhjälpens regi för
>>Afrikaåret 1963>>.

Efter kaffeservering vidtog för-
säljning inför fulltalig publik. Av
handar,betena betingade bl. a. en
stor duk ett pris av 300 kr. Lot,
terierna hade eR strykande åt-
gång. inte minst ett lotteri knu-
tet till skänkta paket, vilket in-
bringade c:a.600 kr netto. Hela
auktionsförrättningen sköttes med
elegans och till allas stora trivsel

på . kvällen tackade kyrkohertle 
,

Frökind .

ct1.1- 67-

Andersson syföreningen för dess j

trägna arbete, auktionsropare, 
Iprotokollskrivare och alla övriga 
I

som på olika sätt medverkat till I

gens-._uppgörelse mot Kinnarp
på .Odenplans grusarena, s€grarättvist rned 2-0, Båda rnålengjnrdes i andra halvlek. Eapid
var det laget som ville mest av
de båder,_men något båttre spel
presterades aldrig från >Rap-
pes> sida. För finliret och koå_
bina,tionerna, svarade Kinna.rp.

av hr Sten Ahlqvist. ,i
Bruttobehållningen av kvällen j

fi:v:Hp. I{5 o,i* 
1_oo {r:rto{,å$Ifåb€ååtiiäde a,i, .Syforeningen 'uä: 

I

slutade av den influtna trehållnin- 
|

gen anslå 500 kr till insamlingen I

för Tanganyika. Sor.n avsltrtning I

ur fint läge sköt strax utanför. 
i

Rapids målvakt Bertil Darius I

ant€cknades f.ör en prakträddning 
ii slutet på första hatvlek på ett I

hårt närskott ur klunga. - l

'Den andra halvleken 
i

trodde man ailmänt skulle ta kål ipå Falköping'sspelarna. men cle
hängde fint med i det hårda tem- Jpot och efter .20 minuters spel 

]fick de lön fiir mödan. Väirs- i

ter],'tter Torbjörn Falk blev da-
sens ende målgörare och svarade l

kyrka långfred. 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 Ungdoms-
kr. i Bygd€gården. - Döve för-
samlingshem långfred. 19.30
komsr" Lindholm. - Kinnarps
N?O-lokal torsd. 18/4 19.30
allmänt ungdomsmöte, komm.

-å_9 !9fryen, Ilärtunda,.m.Jl

lKinneveif- kyrkoköa
lhar medverkat flitigt vid helgens
I Budstjänster. På långfredagen ut-
I fördes i högmässan Introitus av
i Albert Runbäck samt det niofal-
i aiga Kyrie för passionstiden.

] Som hymn i stället för preclik-
I stolspsalm sjöng kören >>O Guds
llamm> av Patestrina. och text-
läsningen ur femte åkten av li-
dandeshistorien 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,
då en andra nattvardsgång var
anordnad i Kinneveds kyrka, pre-
dikades över sjätte akten om
>>rättsinnighet, värdighet och för-
soning i nattvarden>>. Det blev en
stor och stilla nattvardshögtid.

Påskdagens koraler och litur-
giska melodier gav med sitt jubel
en särskild färg åt högmässan.
Kören utförde Introitus och nio-
faldigt Kyrie samt som ersätt-
ning för predikstolspsalmen
>>Krist är uppstånden>> av Albert
Runbäck. Kyrkoherden predikade
över dagens text med ämnet >>Den
äldsta, största och samlaåde hög-
tiden>>. Efter predikan sjöngs al-
ternativt mellan kör och försam-
ling koralen 113 i Gustaf Bjarne-
gårds arrangemang. Postludium
var'J. S. Bach >Christ lag in To-
desbanderu>. tb[rl-bl

Skolmatsedeln
i Frökind 18-20 april

Torsdag: Risgrynspudding, ost-
smörgås, hallonsylt.

F"redag: Stekt lever, potatis, mo-
rötter.

Liirdag: Rabarberkräm, korv-
smörgås.

en lyckad kväll. i
I

Slutarpsnederlag
mot Tidaholm, 3-2 i

Förlängning rnåste tillgrillas
i DM-matchen rnotrlan If'K fi-
daholni och Slutarp på lördags-
efterrniildagen då ställningon
vid full tid var 2-2. När för-
längningstiden var ute stod
dock Tidahotrnr com segrare

han inte kunde vara med resten

1 
rued 3-:1.. +/u-tob.

I }latchen fick spelas i FåSelås.
i och det var stundtals bra fotboll Ilfran båda lagen. 

II Det var r'ättvist att Tidaholm i

I vann c1å laget hade initiativet I

I inatchen igenonr. I

Segetn lrsdo nno hlirrlt rrl^a- l1 Segern hade nog blivlt Tida- |

I holms på ordinarie speltid. men iDysrLlu, ltrElt I

nu fick man sin mv. Tomrny Lil- I

lerskog justel,åd i slutet på första I

halvlek och för övrigt så illa att i

smet in strax under ribban. 1-0 I

alltså och stor glädje i Rapidläg- j

rof l'am min conaro rror Da^i.r- li ret. f,'em rnin. ånaiå 
"r"-äåpiår 

I

cf. Håkan Johansson fint fram- I

me, men hans skott klarade mål- I

Vesterberg. Sämre gick det för l

Vesterberg när Torbjörn l.alk;
fick hand bm lädret efter frispel- l

nin.g av Håkan Johansson. 2--0 ;

blev det vid detta tillfälle och nu
var Kinnarp ett slåget tag. i

Bästa prestatiorrerna i Rapid
gjorde vb. Gr;nnar Johansson söm
spelåde strålande matchen igen-
om, Vidare bör nämnas Rune Löf- I

gren och Valter Grehn samt Ber- l

til Darius i måI. l

Kinnarp spelade bra 
I

fram till straffområdet. men se- |

dan var det stopp. Här >grötade> |

spelet ihop sig och Rapidförsvaret'
kunde lätt ta hand om farlighe- I

telna. Håkan Karlstedt på ch.och ;

Bo Ivarsson och Tord Torstens- I

son stod för de bästa prestafio- i

nerna. Itj Seidler slet birömvärt,j
På hh' q/q-ft'euinrus. 

l

här för sin första fullträff. Ett
mellanting mellan lyra och skott

Påskveckans rnötesserie
för pojkar och flickor

haf samlat många deltaga|e. Lek-
tionerna har behandlat delar ur
berättelsen . om Mose liv. Mötes'
serien avslutas rned en familje-
guilstjänst i Kinnarps mis-sions-
hus på långfredag kl. 10.- trl'1- loL
Sädesärlan har kommit

Nya vårtecken rapporteras dag-
ligen och i går var det l4-årige
Christer Johansson, Munkågår-
den, Luttra, som amtalade a.tt sä-
desärlan anlänt.

I åv matchen. Det betydde att ch.
l.Sture Thurön fick ställa sig i.mål
I och- han sl{ötte sjg här bra, men
med en man mindre kunde ju spe-
let inte gå så bra.

Bäst hos Tidaholm var halvbåc-
karna Sten Stenberg och Dick I

Bergström, medan vi. Kurt Ähl- |

ner var kedjans fr.ämste. 
;I kecljan gjorde viriar'd hi. Chr.is- i

|(inneved-Vårkumla

Styrelsen. 
i

Frökind
Inskrivning av nybörjare in-

om Frökincls kommun förrättas
torsdagen den 18 april på föl-
jande tider:

Luttra skola kl. 11.40
Kinnarps skola kl. 12.00
Ekarps skola kl. 13.30.
Brisrnene skola kl. 14.0ti.

Inskrivningspliktiga är barn
födda 1956.

Eektor.

i*---rI SI.UTARPS Ivllv tr Att.r ar 
I

MISSIONSHUS 
I

Långfredagen kt. 10 familje- |
guilstjänst i Kinnarps missions- i

hus. 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!

f,nskrivning av nybörja,re
i Frökind

. Inskrivning av nybörjare i Frö-
kind förrättas på torsdag den 18
april. I Luttra skola sker inskriv-
ningen kl. 11.40, i Kinnarps skola
kl. 12.00, Ekarps skola kl. 18.80
och i Brismene skola kl. 14.00.

lAllmänt ungdomsmöte
lanordnas i NTO-lokalen, Kinnarp,
I torsdag clen 18 april kl. 19.30.
jKomminister C. G. Löfgren, Här-
I lunda, kommer då att tala över
lämnet >Ung i dag - problem och

I iltly,T::,1".-I >Fritt ur .hjärtat>ges tillfälle för envår att fram_
lägga synpunkter kring i föredra-
get framlagda frågor. 1!fötet, som
anordnas i avsikt att knyta kon-
takt med ungdomsväriden, riktar
sig till all ungdom, båcle organi_
serade medlemmar i olika orsa-
nisationer och övriga. Om möjigt
kommer även film att visas.



- Ålderdomshemmet i KinnarP 
1är överbelagt, och socialnämnden 
I

L^r^ L^-:-+ +llt^+A-r ö+r rriv^da IFrökindstutlmcrkhge.. ,t,.a-'.q 
m#f:#:ili*i,*":il*lå11

nl ^ _-f _ _ _ .1. __l^ _ _f _^... ^ _^ .. de iio nya vårdplatser.fleflamfllsnUsen (Ifolef AnnU ,;fltt1m*.ji{1,'i".",*:';ä
I yrkande av hr Andersson 1

S t o r a t o m t m a rk k ö p f ö r b e r e d s 
i å*'ä:tri::F*fg**:;tl

,$tffiti
::i::::.:'.::r::::::

sar aLL stora tillskott av vård-
piatser behövs. sade hr Anders-
son.

Debatten blev långvari3, och
fullmäktiges uppdrag till social-
nämnden kom även att gälla frå-
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

Ledamoten Gustav Gus-
tavssons motion om översYn
av ersättningama till kommunens
förtroendemän bifölls. Kommu-
nalnämnden skall utreda frågan
eller tillsätta utredning. I motio-
nen anges syftet vara att åstad-
llomma ett reglemente för kom-
mLlnen.

Fyllna.dsval till
skolstyrelsen

Elof Johansson och Irene .Jo-
hansson hade på grund av av-
flyttning från orten begärt be-

I frieise från uppdragen att, vara
I ledamot resp. suppleant i skol-
lstyrelscn. Ny ledamot blev Sixten
]Lindberg, Axtorp, och ny srtpp-
I leanl Barbro Göransson, A1arp.

Liigenhetsrenovering
Ena 1ägenheten i Ekarps skola

skall renoveras. tr'ullfnäktige an-
slog 4.900 kr. till ändamålet. Den
andra lligenheten ä4 redan reno-
verad.

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
rum, llfq-b':'

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
pensioniir$bostäder.

ärende, därvid styrelsen enligt kan frångå planerna På en visli"^'j6" I sens åtsärd.hans mening övelskr'idit sina be- | 
'-;:,,;:ä;;

fogenheter. ruri*'ar.Hge väsrade häref ler I l:1{T^:l':l?.n*1:*:, ;:'" ull^-t"f ;ka >genomgångStrafiken>. Det är

mäktige tiU protokollet skuile
lägga en skrir.else från Lands- stanna för gott på orten.

5E'rrtLEr' 
or+ frrll_ | att ta hr Anderssons >>misslroen- lKz ')xcrrurrrådrrSnL!@rr^Ulr//'Hr Andersson begärde

äktiee tiir protokouetat:JJ,',: I 
äåuot'*, .d ;;;;:" liJ.u'?åi ?ifon""åi,'l"iJt?T,l;"ä*;

kommunernas Förbund vari sades
att nämnder och styrelscr ej
åger avyttra någonting utan full-
mäktiges beslut. Skolstyrelsen
hade i samband med inköp av
modern filmappar'atnr avyttrat
en otidsenlig pjäs. Skrivelsen ut-
gjorde svar på en fråga av hr
Andersson.

När debatten ebbat ut och
ärendet i någon mån klarnat väg-
rade fullmäktige att lägga skri-
vels€n tiL}, trlrotokolleL

Kommunalnämndens ordf. riks-
dagsman Gunna'' Larsson
i Luttra invände vid skrivelsens
föredragande att man fått höra
ett svår men inte visste hnr frå-
gan formulerats från hr Anders-
sons sida. Troligen vore äen
framställd i största allmänhet,
varför det hela vore missvisande.
Avyttringen hade skett i sa.m-
band med nyförvärv av krirant
apparatur.

Hr Våring föredrog likale-
des en skrivelse från Landskom-

Ny utrealning om
samlingslokaler

Frågan om samlingslokaler i
Kinneved remitterades till kom-
munalnämnden för Ytterligare ut-
rednins. Flera ledamöter hacle
önskai se nå61ot alternativ till
kommitt6utredningen, eniigt vil-
ken föreslås en fristående nY-
byggnad vid vägen mot idrotts-
plats€n. En lång diskussion ul-
spann sig om möjligheten att an-
sluta de påtänkta samlingsiokir-
Ierna tilI skolan. Många fann
den angivna kostnadsramen,
280.000, för den fristacnde b)'gg-
naden väl hö9.

Änrru inga hyreshus
påtänkta hyrestrusen

Kinnal'p och Slutarp får fortfa-
rande anstå. Enligt kommnnal-
nämndens rekommendation beslöt
fullmäktige att stiftelsen skall
iörsöka få nya entrePrenadan-
brid. Nrr föreliggande och inlör
fulimäi<tige redovisade anbud an-
sågs fullständlgt oantagbara. De

Byggnadsnärnndens ordf. hr,
Rehn redogjord'e för nämndens
utredning ang. tomtmark föI' bo-
stads- och industriändamåI. Fuil-
mäxtige beslutade att en va-nt-
byggnad i området Hassia 3: 1 

i

skail genomföras. Vidare skall l

!örhandlingar upptas med mark- 
l

ågarns. i områderr-a Fastorp Hu- 
i

legården, Fastorp Måsagården, l

Slutarp ödegården 1: '19-1: 20, i

ödegården 1: 21 och område av 
I

Racl<gål'den samt preliminära kö- 
i

peavtai upprättas. 
I

Tomt;rendet föranlcddc en 
I

långvarig överläggning. På 1'r- |

kande av flera iedamöter UPP- I

drog fullmäktige åt kommunal- |
nämnden att vidare utreda lämp- 

I

Iigheten av att inköpa ett toml- 
i

omr'åde på Kinneved KYrkogår- 
iden. 
I

Utredning om våralPlats- 
Ibehovet I

Kornmunal borgen
Komrnunalkassör Hilding Vå-,

ring si<all på kommtrnens vägnar 
I

teckna bolgen iör lån gällande 
Iva-dnslrtningsavgifter.

t(innevcrls skyttelörening 
I

får 600 kr. som bidrag till skjut- 
|

banans iordnineställande.

tblq_ b, .

KTNNAEFSSMGER MEI} ?-I
Grolanda mötte i går Kinnarp.

En kvart in på andrthalvlek leå-
de 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 varde-
rra 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.

Tomtfrågorna

De

munernas Förbund. I denna skri- 
I


