
SJ-tvåan
Elva rnatcher . r 1Öh1-67 '

vid annandagskorp i hallen

match fredag 19.15 mot Blids- j

berg. Samling 18.45. 
I

Slutarp B: O, Karl6n, I. Lun- 
|

dahl, B. Ahlqvist, I. Gertsson, f. I

Johansson, R. Sund6n, K. Filips- 
J

son, T. Pettersson, Å. Karl6n, L. 
1

Lundahl, O. Bergqvist, K. AhI- 
I

berg, R. Ändersson, B, Stenqvist. I

Match mot Kinnarp på Tångaval- i
len söndag 1030. Samlils 10.

t6lr4-,,"4- )
Korpglimto"r 

I

KINNARP SATTE FÄNG
PÄ FINALSPELNT

Den första finalkvällen i korP-
handbollen bjöd på hela 13 rnat-
cher och 88 må1. Herramas UPP-
görelser spelades i 2X7,5 minuter,
medan damerna fick nöja sig med
spel i 2X5 minuter. Det var över-
lag jämna drabbningar och kväl-
lens överråskning blev Kinnarp,
som trots fyra förluster i lika
många matcher satte färg På an-
råttningen.

Mest mål tillverkades i mötet
meilan'Kinnårp och Gumrnessons,
clär resultatet blev ?-5 för Gum-
me,ssons och antalet mål alltså
tolv. Två >>elvamålsmatcher> av-
verkades. och i en av dessa figu-
rerade också Kinnarp. Mot Floby
Volvo blev resultatet 5-6 för
Kinnarpspojkarna. Den andra
matchen rned elva mål var derbY-
drabbningen mellan SJ-ettan och
SJ-tvåan, där ettan hemförde se-
gern med 7-4.

SALVAN SKYTTEBÄST
Tisdagskvällens bäste skytt

blev SJ-tvåans . Gunnar Salv6n'
sorn från sin backPlats stänkte in
nio fullträffar i de fYra matcher
han medverkade. Backkollegan
P-O Karlsson antecknades för sex
mål och sexmålsskyttar i övrigt
var tlion Lars-Äke Johansson -Floby Volvo - Leif Karlsson *
Gummessons - och Kjell Johans-
son - KinnarP.

FINALRNSULTA'[
Tisdagskvällens finalmatcher

lämnade följande resultat:
Gummessons-SJ II 3-6
SJ II-KinnarP 3-2
Kinnarp-Gummessons 5*?
Kinnarp-!'lobY Volvo 5-6
SJ II_SJ T 4-7
Flolry Voivo-Folkskolan 4-G
SJ l-Kinnarp +-z
Gummessons-F loby Volvo 7-1

och Kinnarp nu klara för final
Korphandbollens sista serlddäg bjötl på rnånga och rafflande rnatchen I grupp 2 triurnfcrade

SJ 2 över Calvertz med 8-$ och går därrned till finalen. Kinnarp blev rnäsiaro i Falbygdseerien
med hjälp av Åsa.rp, vilka besegrade Stenstorp med ?-6. På spinnsitlan spelatles en må,tch
nrellan Epa ooh Falken, som delatle på poängen efter 3-3 vid fuil tiil. Matchen bevittnades av
39? åskådare. ('Al. a,v or$het)

Åsarp överraskade
Nästa match var mycket raff-

lande med en överraskande vänd-
ning. Vid..6-2 till Stenstorp fick
Åsarp oTäning på slna led och se-
gade sig upp och förbi Stenstorps-
laget I målprotokollet till en seger
på 7-6" f och med detta blev
Kinnarp mästare i Faibygdsse-
rien. Bäst i Äsarp var Claes Pers-
son och U]rik Gunnarsson och de
flesta målen gjordes av Inge
Evaidsson. I Stenstorp återfanns
planens bäste spelare i Lars Wen-
del. vilken stod för 4 fullträffar.

SJ-tvåan toppar finaltabellen ofte,r tisdagens korpha,ndbollsspel'
som gick inför 355 personor. SJ-grabbarna, i sndralagot spe'Iad,e

fyrå niatcher och trlumferade i trs Mot storebror >>ettan>> blev
det förlust med 4-7. Nämnas bör att SJls första lag un(le,r denna
Iörsta finalkväll btott spelatle två matcher och segrade i båda
dra.trbningarna. Inför frreda,gons avslutning i Otlenhallen har laget
atltså ett alla, tiders utg$ngslägo, även om såvål Sil-tvåsn som

Gumrnessons kan ståilla till oreda i finaltabellen.. Seriesograrna i
Faibygclsgruppen - Kinnarp - agerade i fyra drabbningar och

fick finna sig i förlust i samtliga' Laget gjorde dock u t mä r k t a
insatser i samtliga ma,tcher. Eller vad säg's om följa,nile siffror:
2-4 rnot SJ-ettan, 5-? mot Gummessons, 6-6 mot Iloby Volvo
oclr 2-3 mot SJ-tvåa.n ? (at^*, artitwt)

R affeltillställning

*n,* S*J3rff""?if ä" i möter | -.": :':.? ^?-:l " 
å1?:I, .u *H å{gNära sensation va.r det i mÖ-tet I nå en ,aif"Itillställning med 6-5

mellan SJ-ettan oeh Kinnar?., 9?: I i;; Vtr'o-rag"t som resultat. 3-B
utombyslaget spela_de -snabbt och | ;; 

"tättr,;rlä"tt 
i paus och i den

bra hera tiden. 4-2 bl"I.-::euT^u; I u"å"* perioden nr& oet "!t låJg.-sultatet för SJ-grabbarna . och | 
-;*; darrp*"a" från båcta håll.

detta tack vare Sven-Rung t j_uf$- I il;; Lars'-Åke Johansson, Evert
qvists specialare, som utmärkte | Å;å;;;;" och Kjel Hansson var
B-engt,GeorgsSon, fnte ly-gl:?g::| r-_rorrvu brsta. Gäda Kinnarpsin-
klara. 2-1 till SJ i paus vittnar | ;i";; som är värda ett omnäm-
väl om att det var jämnt spel mel- | ;;J; gjordes denna €rång avväl om att det var Jamnt spel mer- | nande gjordes denna E;ång av
Ian de båda lag'en. I lars_atä" Eriksson och Rune Gö

Kjell och Bosse Johansson var I ;;;r;;';"; bröderna Johansson
Falbygdsmästaralas biistg !-- e" I lxi"if o"f, eo.
drabbning som hörde till kvällens
mestspännande. | - -.. I SPännantle avslutning-

Kinnarp
Stenstorp
Vartofta
Åsarp
Grolanda
Sätuna

Grupp 6
522146-386
530238-336
522!37-356
527237-435
5 2 0 3 31*3e 4l
5113 31*32 3l

,t 1,.
'-'L FalköPings BK-
- " - 

Kinnarps rF z-ä
Rubricerade 1ag möttes i en

ii.nstapfig uPPgörelse På -trå'
inespån* i I'1obY På Påskafton'

"r?iå 
ri"ttttp vann metl 3-2'

låaan efter 4 min. spel kunde
;s*,r vi. Egon !{ilsson ge sitt
nE-i.ä"it'g*tt"*eal 1-0, som stod
iF tit i 36 min. då KinnarP kvit-
å?uäu til 1-1 genom hi' Bo

""r*.on. 
i +0 -itt.-ntev det 1-z

ilixi""utP genorn cf. Gösta Nils-
;;. -A*lrå "halvlek började nted
rtt övertas av FBl(-Pojkarna, vll-
ret kröntei med fran-Igång genom

r.tt h-y. Kenneth Ändersson KVIL'

ä.råå'xi"""r'psler]ningen i halv'
*r.""å tt rnin] KinnarP kom igen
)ch pressade BK-Pojkarna, men

i;il;du freda sitt måi' Ett sjäIv-
ääi-*.ortito" så småningom 3-2
ttii: r<innatP - ett resuitat son
stod sis matchLiden ut'

r r'åK skall cb. Hermansson

""; ;hb:-cir"u Nilttott i försvaret
iÄ'"" 

-rrio**a för brå spel sarnt

i*t".i:"" vi. Hgon Nilsson och hi'
Ei'ik Andersson.- Ciot.ton. SIutalP, dömde bra'

KIIINARPS
MISSIONSHUS

Typqqraftriumfr-4^_ -.!^^ Den förÄta finalkvä.llen bjöd- på

u"I{'*fl,",:f, "f 
'Håiflläil,}iä*-9,:t"J.1",?liiåÄ:%,f "iiXl

get och Gummessons. Typogratia' li""i rusuftat hade mör återspeg-

s;:'i:"å?åfl #"'::':i':åä!åiff Triil,":ll1\T;läJå:i:i.t'"Jl;ä:
ny turlpoangare erter 

"H:: 3:,{ ä;;äiiN;;ir"*is""är.r' srck tra-

lf m:1":,,*n'$1,åä'ii3',^'T:'}*i"f lfutf":**nf 'gS:"X'g
- i nämnd ordning - var.L;um--i t"u'eånser. medan utombyslaget

trTi;är*'1i:'ä1"*:J$ä'ilii"r'-"ei"';å"ä""*;iåå1Tä1':ä
dominelades av bröderna KJell ocnl Kinnarpsbäst måIvakten Bengt
Bo Johansson. ztlr+- bt. , 

Georgsion,

Onsdagen den 24 aPril kl'
19.30 FöRSÄIJNING tilt för-
nån för söndagsskolan. Gåvor

rch paket med På'skrivet värde
nottages mecl stor tacks'amhet'

Älla hjärtligt välkomna!

Kinner''eil m. fl. socknars

ffiu'ni
Grolanda, Jäla, Slutarp'

Kinnarp, N. Äsarp

På grund av linjearbeten
kommer kraf,tleveransen att va-
ra bruten lördagen den 20 april
1963 kl. 13.00-15.30 för abon-
nenter tilthörande Grolanda m.
f,l. socknars elektriska distribu-
tionsförening och Slutarps eko-
nomiska förening för elektrisk
distribution, samt kl. 13.00-
18.00 för abonnenter tillhörande
N. Åsarps m.fl. socknars elekt-
riska distributionsf örening.

Kraftverket förbehåller sig
dock rätten att kunna sPän-
ningssäbta anläggningarna när

lnallhr0

Folkskolan-SJ II 3-b
Damer:
Frigs-Kontoristerna 0-1
Låröierket-Kontoristerna 0-1
Lasarettet-Läroverket 1-3
Frigg-Lasarettet 2-0

Lvckat möte
för ungdornen
Kyrkobrötlerna i Kinnatp ha-

de i torsd&gs kväll intrjtrtlit
ungdoniar från olika organiszr-
tiohei till en ungdomskväll. Iie-
sulta,tet &v denna blev så lyc-
kat a,tt man eventuellt tiinker
änordnzl, ungtlomskl-ällår iiven
i fortsättningen.

i

I
k

I

t|lngstfiirnning
m. b. P. a. har ordinarle års'
sammånträ.ale med delågarna, .i
Siggagården, SIutarP den 4 maj

1963 kl. 1,9.30.

Ärenden enligt stadgarna'

StJrclsÖn'

som helst untler ovan angiven 
Itid. 
I

TROLI,HÄITN KEAFTVERK 
I

rrörsåtjning i liinnarps missions- , qtd..t J]11 kyrkoherde rrenning j

hus L An(Iers$on, ..so.m i_..sitt tal gav 
I

I Kinnarps missionsui\e'i" ll 
"å"åä*.1i"?Jiåuri?k;tlå1"t;å 

l

det på söndag söndagsskola i ilkon-rminister Carl-Gustaf Löf- l

vaniig tio. Missionsförsälininsen ll iL:.lt.Hä];Y1'1? gT t*aj:"",:]'
i\/ä'rr; Lru' rYrlö-rv'D'"',,1.i'äf; 

ilamnet ..rl.L.t"c i duq - 
probtem I

I På onscag kväll blir

I 
delc.n tnl förmån I?: . :';;1*: ;I ff1..#?l'?1""#i;"ii'.110"oekt,,il-

I skolverksamhetcn. Skänkt.a sat{et'il sc|verine och samtal oCh diskus- '

lav oiika slag kommer att för-lision om*före6raget, där synpunk- j

lsäIjas jämte paket metl påskri- lrter på nuticlens ungdomsprobiern I

l.uet vä.cle. ] kom tra.m. z.o{q-bt' 
I

I

NTo-lokalen var nästan jull- 
i

i:rtl av ungdomar och även äldre I

när kvrkobrödernas ordförande' I

iiöpnran Göran Sanclin, hälsacle :

väll<ommen. Han överlämna.de i



I Slutarp-Blidsbers I .-

i -,***,,-.ffi,.*{*,1 i W |(amatmote

ä*"*?tålfl' t::fJå:iå"'?fr':rr? l, ,o0", vintornv, Kinnarp, oosa. 
I

rorna i första hatvleken. Resuita- I den Z+ april kl. 20.00. Teater av i
tet vår nog rättvist då:_{,i:t.il? lf.U.öpittgs NTO-amatörer, kaf- 

|

;få'?"*t"i,"ätåt"1?i,lJllt ""n !i", i-.ri*ä-"r'a**' 
- -, i

L'/q-o+ ' j

Ekedalen.Slutarp O-O 
l

D.et lrlev en måtlös uppgöreIse 
Ii getrera,lrep€titionen mrillan I

Tubr. Iag och matehen som spe- i

Ia.des i söndags bjöd inte på 
|

något bättre spel från något- ,
dera hållet. r

Behållningen ur Slutarpssyn- ipunkt var att innertrion Älverus- I

Hermansson-Moberg visade bra I

spel och i försvare( var som van-
iigt Hasse Andersson den främste
föijd av Lennart Rutman oeh Len-
nal t Pettersson.

I dagens lag saknades bl. a.
Stig Persson, Lars Widerström,
och Kurt Karl6n och därtill för- 

I

mådde inte Rolf Karl6n göra sig i

Slutorp B-Kinnorp B 2-2
De båda grannlagens reserver

prövade sina kra"fter i en uppgö-
relse söndag förmiddag på Tå.nga-
vallen och övningen slutade gans-
ka rättvist 2-2.

-'å1i;;il;diås"J'"'iä'tää. 
"ptr- i atra lVro-are välkomna! 

Imistiskt och skapade en dei anfall i€l
som dock saknade udd. Betydligt t Ifarligare blcv det vid Slutalps | |

snabba rusher och efter en upp- | |

dragning på högerkanten av Ro-
land Moberg kunde Bengt Her-
månsson göra 1-0 efter femton
minuter. Widerström svarade för

som fint framspelad slog bollen i
måI. När fem minuter av perio-
den återstod var det klart för
Blidsbergs ledningsmål som gjor-
des av den snabbe hy. Håkan Pet-
tersson, som vann en löpduell med
Hasse Andersson och ställde Len-

Till ealu

En lilen lasf bil

Friikind
?9/'1'bg '

Matchen biev stundtals l:ra och
den blev även mycket underhål-
lande tack vare de många målen.

Hade TGIF :s center Ingemar
Rehn bara haft Iite mer tur kun-
de han ökat på sin målskörd be-
tydligt, men nu fick han nöja sig
med två måI.

tr'ör de båda återstående TGIF-
målen svarade vb. Lars Bäch och
ch. K. A. Fägerhag, den sistnämn-
de gjorde sitt på straff.

Kinnarp hade annars ledningen
med både 1-0. 2-1 ocl,l. 3-2,
men samtliga gånger kunde TGI!'
kvittera och cirka 10 min. före
full tid slå in segermålet.

Kinnarp hade i försvaret sin
bästa sp?lare i hh. Itj Seidler, som
dock skulle bestyra lite för myc-
ket och det år jul inte bra att en
man skall ha hela arbetsbördan.
I kedjan var högervlngen tr'lem-
ming Thorstensson och Bo lvars-

Slutarp
. 
åpplen, Ingrid Marie, åter ln- i

komna, per kg. 1:15, 12 kg. 
I

låda 12:_--. 
i

SAMUELSSONS 
:

Tel. 119 Kinnarp

r\yrnsopt

lantras, står till tjänstgöring
för hälsokontrollerade suggor
å Krokstorp, $lutarp.

Tel. 340 0? Falköping.

Kirmeved-Vårlnrmla SLS-avd.
har haft årsmöte på Nya Pensio-
natet i Kinnarp nder ordförande-
skap av hr Verner Granlu^nd. Sty-
relsen för det kommande verk-
samhe,tsåret har följande såfi-
mansättning: ordf. Vern€r Gran-
lund, studieledare och ka-csör
Karl-Erik Eriksson och bibliote-
karie Margit Ändersson, Revi.so-
rer: östen Ändersson och Karl-
Arne A.damsson med Karl-Gustaf
Gustafsson och Karl-Arik Tors-
tensson som suppl.

tr'em studiecirklar har varit i
gång under det gårgna året, två

I båda lagen..var det en bland-
ning av ungt och gammalt, så t.
ex, spelade i Slutarps-laget Mats
Andersson våinsterinner, medan
den 12-årige sonen Roger Spelade
högerytter, för övrigt med god
framgång. Kinnarps-laget inne-
höll bl, a. Ä-lagsspelarna Göran
Grahn och Lars Westerberg, den
senare som hy. och i andra pe-
rioden som center då han svarade
för ett av målen, Gästlaget inne-
höll flera goda förmågor bland
ungdomarna och här märktes hh.
Ingemar Karlsson för etg gott spel
liksom ch. Anders Ek. Bäst i ked-
jan: Bo Ivarsson. Slutarp-försva-
ret hade i Eengt Stenkvist en av
sina bättre. rnedan Per-Uno Gus-
tavsson inte var på toppen av sitt
bästa. I kedjan slet Mats Anders-
son på känt man6r och får till-
sammans med Bertil Ahlqvist,
som hoppade in i andra perioden,
sättas fr'ämst.

Första halvleken slutade S-0
och en stund in på andra halvle-
ken gav Westerberg sitt lag led-
ningen med 1-0. Bertil Ahiqvist
utjämnade till 1-1 och Slutarp
tog sedan ledningen med 2-1 ef-
ter hörna där bollen forcerades i
nät av Olle Karl6n. 2-2 blev det
på en fint lagd frispark av Bo

Vinsterna utföll på serie H nr
51, serie J nr 15, serie K nr 71.

linom CKI' och tl'e inom RLF
ICKF-damerna i Kinneved och

I Vårkumla har studerat >Rätt va-

lra - rätt pris> med I resP. 10

lceltagare. övriga stucliecit'klar
linom RLF har varit >lled sikte
på franfiden> med 10 deltagare,
rBrand- och yrkesrisher i lgnt-
bruket>> 12 deltagare och >>Hur
planeras ditt samhåit]€r :med 7
deltagare. Ävdelningens bibliotek
med sirra inemot 400 band har
flitigt utnytrtjats. t S/q-ct.

Ivarsson.

.Domare: Stig Persson, Falkö-pins. t6lq-Og. Geson. ]

Slutarps trF:s
lol{erier

en del fina framspelningar. men i med bra däck och flak passancle
det ville-.inte riktigt lyckas. .Det I dtl traktorkärra, till sa1u.
brev istärlet gästerna sbm .utjlim- ill;i.;il"ä;;;;: "-'-
nade till 1-1 efter 32 minuters lr '-" *"'
spel och det var hh Leif Carlsson lr:

nart Rutman utan chans. I Blids- Inehrivning av nybör.Jare
bergslaget som spelade synner'li- har förr'åittats i l'rökinds kom-
gen gott var ch. NiIs-Ove Karls-; mun. Samminlagt skrevs 35 barn
son stöttan i försvaret och i ked-r in i skolan, av dem var två sex- l

jan märktes högervingen Göte åringar som ska.ll genomgå extra'
Svensson-Håkan Pettersson. I testning. Av de 35 nybörjarna var ,

hemmalaget var vb. Lennart Pet- 13 pojkar och 22 flickor och de
tersson till sin fördel liksom ch. fördelade sig enligt följande: Lutt- 

i

Ifasse Andersson. I kedian var ra en pojke, två flickor, Kinneved j

RolandMobergochBengtHer-1åtta.pojkar,trettonflickor,.Vår-l
mansson mest*ti[ sin föräel den- I ltrmla tre pojka.t" två flicl<or, j

na halvlek och även Widerström. I Börstig en pojke. fyra flickor och
Efter pausen s:tint tåää^iå-ilä | i Brismene en flicka' 

i

och spelkvalit6 och av de nämnda L

spelarna var det endast Hasse - - - -
Ändersson som höu stii"'i, JaÅtel UddamålSföflUStBlidsbergs vb. Sture Ttsåksson som | , - - lUq
3Tå:l:.åli"'?'åS'Tff'"i'*%:il för Kinnarp -b3-
emellertid inte, men' gästerna. ha- |

de det bästa tiurailef aii-åtä .in | _ tcrn:s reserver matchade på

ledning några minutu* iot" .fut- i lördagseftermitldagen mot l(inn-
signalön. I ?"p" IF A-lag och kunde-vinna

cla cnn I den måIrika matehen med r1-B
- ""*- _-J efter 2-1 till l(innarp i halvtitl.

Slrrlain A: Lennart Rulhman'
Leif FltiPsson, Lennart Pettels'
ron. Kuti Karl6n' Hans Anders-
,ott. St,rt" Hjelm, Roländ Moberg'
Lars Wicieström, Stig Persson'
Dick Älvdrus, Bengt Hermansson'
l,fut"tt *OttO.g' 1a på Tångavailen
mot CiAan' S-amling Mobergs Ca-
f6 12.30.

Iiinnarp B: Stefan Johansson'
Kari-Gusiaf Ahl, Bengt Pelsson'
Åie Tor.ten."ott, Håkan Karl-
steclt. Anders Ek, Marthel Jo-
it*.åon, Ilasse Gustafsson, Tord
Torstenison, Ing:emar Karlsson'
Rolf Ändersson' Match ilrot Da-
retorp i dag. Avresa 13'45'

unggalt

Kinnarp! Kinnarp!
Vid köp av KYLSKÅP, I'RYSBOXAR och FRYSSKÅP,

ring Kinnarp 200, Bengt Juliusson.

Kinnaro A: Lars Westerberg'
Torenv johansson, Kjell Johans-
.on,- itj Seidler, Bo Johansson'
Benst Geor'gssotl' F lemtning
Tors--tensson. Bo Ivarsson, Gösta
Nilsson. Göte Andersson, Göran

lGratrn. Matcir i Ulvåher söndag'
i Avresa 9.30. .

son de mest framträdande.

,ili;x'*f;;6qt+:pn* Falköping, Frökind, Vartolta,
stensson och cf. Gösta Nilsson.--o"äå"JE"1""i;s;' rioatrotrn, Stenstofp, Gudhem samarbetar Sluta,rp B: Olle Karl6n, Inge-

mar Lundahl, Inge Gertsson, Kurt
Filipsson, Bengt Stenqvist' Ing-
var Johansson, Äke Karlön, Len*
nart Lundairl, Bertil Ähllvist'
Mats Andersson, Olle Bcrgqvist'
Reserver: sune Svedberg, Kent
Ahlbers, Tomas PeLtersson'

lnatctr mot Gustav Adolf 10. Av-
lr:esa Sa.muelssons 8.15,

Falbygdens skolutrredntngskommitt6 har haft sammanträde i
Vartofta c.entralskola unaler ordföra,ntleskap a,v lokmästare Ben gt

Andersson. Kommitt6n beslöt enhälligt rekommendera, sina upp-

dragsgilraro att ingå ett kommunalförbund avseentle hela skolvä-

sendet i d,e berörda kommunerna - förutom Falköping, är det

Frökind, Gudhem, Stenst,orp och Vartofta. gh-Ot, tfrTrtl



lu"g*' fotbollskost på rånsavallenl FAIK-li$ht m,t SlUtnfp i d*gl

i"1*.'":,::X:.l,l,l-ö;i$i":,T#å*"$' i 
tii?.räiröff -i ;ililiui fi ö 

II tångavaus-premlii.ren i *öna*g". Matchen var tempo-fattig i hög-

*ii:uy**m'"rm6*;ä::",1#äfåJ"ä'ä | Geron Tomlencenter på Kinnemo
av hemmalaget. 

- W/q'tt' I t kväll kl L8 är rtet seriepromiårdags på oilenplan för FArK:s

Man hade nog i första hand lett större rederla8 och--även ,v-h I fotbollsspelare, som ta.r emot $lutarp. Gästerna inletlile vårorn-

väntat lite mer av ge"i""au- Ci: 
I F"gl. 5l:t"j^Xt.j,1l^-c"*ä?:",K I sar,s"o metl s-0 mo1 Tiilan, medan FArr(:arna nådtte 2-2 ivanLal lrLc rtrvr aY 6@wq"ev -- ' 

- -:- måIvakten Jan carls-l 6cxåvx v ruv! 4'u4'r

ffi','l'tt-;i:1i:,":lå,?""?I"1""1I :åfl,':åtrT"äi"å1å';å''åö{-q: I 3ot-"^"i':*-.Tl"i1*'.ll;i':H':,""-'J::'::;:i f:i ä1..ä:föIl tiubaka Kaf,as.rorärr q;liiri;iä;ä;låi-o"n- 
t"t" hade- någ_oni tq$, som i premiii.ren, vllket betvder föIJantle tag: P-A olsson,

usen. Starkt spel av i fi
stoppern Leif Vad€n "aåääää" l9t'"""^r,a.*L.t:]-ut1f-Ht{;u?-9fi: i Åke Bergström, S-s Hellbers, Bcngt Green, ,Ian Andersson, rdde

-----,lBert carlssol o:-l--r11---ji: ,l:l::- i pettersson" Lasse Kvist, Hasse Eriksson, Iiolf Nyström, Lennartå1"'iå"1ä JJtiä| Pettorsson, Lasle-Kyist 1"":" "i5:11i"" {tlt"1i:.:"TT:
li,:ä":'ääi,ä';;;-;;ifö".tahändlaarb prov och inte hade nåsonl ly'T* t.l:"*:*en' vtrKet betrvoer rorJånoe tes: r-'!r,rssur'

,I Jöä;;ii'väaer, "#äö";t; I chans-påmålen. r kedjan lyckades i afe Bergström, S-s Hellberg, Bcngt Green, ,Ian Andersson, rdde

i ****N;"""*;'l"-;;p I l'äi',*T,ä{tr}:"åT}.m:,*ll".lå#ffii,:lx 
i

I helmsson biist
9o/r1 | i avslutningat

dde -"' i3?iT:l"J'i',
or lhögsta gt'ad'

IVaKef I uan vill säl- len match mt
wå,ker nå en ;linnen man fä

o"'*äia"päet'e--."1å söndåsens il ämaomen. Det sp^elades l?it-Ivgtr | som vänsterback, Hasse Anders- I ger "t p" 
å:l?:*";"""^Y"r.";";i:;;: I

match i urvåker. under första ;itigt i kedian öfter pausen -o.ch ror .o* stopper beh. sture Hjelmlberg, Torgny Johansson, Kjell Jo-

halvlek spela.do Kinna,rp den ilLars wio"""iroä--soå egenhan- j ".*ltt."r.qli- 
tiu vänster. r t<ea-lhansson, rtj seidler, Håkan Karl-t

bäsra fotbolle och borde gl tloigt s:oroe äää"* åååt rr-aae-sin j i"ii--"p"i" ira 3.-o. rx'r-i*at"t", l*eot, nenet Georgsson, r'lemingl

haft led'ingen m€d e6 par rnår. ll tot med i oä'ä"iii,ffi"".e lfT I äa*ri?;"1 duon-Lasse wiclerströrn I Torstenss-on. Bo rvar"sson, Gösta 
I

Göra,n Grahn och cösta Nilsson li passningar, rä*-nof naita betyget. i ;;h-6i"k Alv6rus. IVlittenman ilNitsson' Göte Andersson och Gö-'

hade srora cha,ns,er att avsöra, jl stig perssoiåi' lil;;;.;!f1ffi4f I åi"1"iprr."r!jan..är. $;:{;F;;{lran c'åi'"' 
i

mon missa.de. - 
ii *ui fruO" turen att göra två mäI. i som svarade för två mål ! pre'I 

"o*hem ne.h Borsunda 
I

0-0 var stållningen i halvtid il Förwaret.töi,öuou*- äv Hasse An- i *iä"un mot Tidan. ! sandhem och Borgunda 
I

och i andra perioden tog'riin*lp il åu"*"_o-r, iot,läåi:äi""il*i"itå""- i r förra årets serie sesrade I tat poåing

mfä..l"ili:1,-. .å;til$:."":f |i :if nl"-n"th.llf-"kmi i få:fr-,:,.:.ry,Eitll'n" :;$: 
I d'#.:i"-3"11h"1'iåx'L?uå1 i

nare på strarf spark.- '"**råååt 1l nä;"11 irarvieten- slrrå." ö-o 
. 
,rt- i tuit"" i ar tetliorigt .tä"r.irå- a" I vanschera sig f ör det stora neder' i

hade övertaget i sper under e,ndra il ut- utt" "*iiji':*$::-;tf** i iäi!,;i"-F:;å','ry::åii'i"n | *n'"X1" Tlg;"ff-"""Xi in: i

1-t i UIVåkef lntffiåårit"åut*",,"rremmatagetil r srutarpslaget -sp-elar 
lnteloehKurt.Lundh,-G.eronJonsson,]

" ,1""'äää "*ää-uÄti'" T9t*å"9I *å.r'ä å" {;; f 9 -95:are rrlll *X,yjg'^'9,::1::t"1*å-*?I;,.- 
I

1 - t i ulvåk"r l;Tiä,i;ifl*r*,ifrffi',l"dlii *åu":'äll?"x''fi ,åniläI" ;l#i3?!"s*'ä 1?,$'?åi'1,';H::: 
]

Ktnnarp lurade Ulvåke,r på en :iiå""-Å"" fäIler någya .allmänna I fattOping. L€nnart_Pettersson sesl Följande Kinnarpsspelare sprln-

,"^"ä#;äåö*"i,iä- sör'aåsens ilämaömen.pilrp.iååäl?illygtrl -"* 
"a".1erback, 

Hasse An-d€rs-lserutPåKinnemo: Larswester-

match i urvåker. u"o#*å?"t" il iöT^';;äi'; -å-tt"" p""."1 :?an I *'" ""* "t,qp.:.i':l"Iii1" Fi:lf I llls-:3'flIv"{?}f,1' å?ifi"}l#:åTät",ttiåäu"J.'ir,å31"åfl1ä il $ffl*it;'i# "åt',#"il;J;;':qä ! ;;; ""; sJoppel ee!. si"å^ä:äiä I 
;;;c,"r;'c"v .roq.*''..-o-1,. xjel- ro- I

halvlek spela.do Kinna,rp den ilLars wioersiroä--soå egenhan- j ".*lii."r.qii 
tiu va:,ster. r t<ea-lhansson, rtj seidler, Håkan Karl-l

bäsra rotboue ocn noräe ql il;ffs.j;ä;;;ä;; åååt r'äa".p j :u" yp"io ,t'å I. 9:^r**1ii:J:li*S:":::* 93'19å1"-"å"ttä:Såi
lffil",J,:,'#:f *llu'*fil'1,.,"äl il iå?',å:å'!"0ä"äiitä"ä;iä-3T I l'ärö'dy9;.i;_;i.tyt,r;";;ö4 | 

to.'uieo"*ä. Bo ri'arssbn, Göstå 
i

Göran Grahn och cösta Nilsson li passningar, rä*-rrof raitu betyget. i ;;h-6i"k Atv6rus. IVlittenman ilNitsson' Göie Andersson och Gö- 
i

hade srora cha,ns,er att avsöra, ll5;ä F;-4'b" ä" iit" J9",1?tll?T'i q*":y-:*9iui.it';..ittå-1",1'i?llran Grahn' 
i

lå*iålä'å,fil'.tTå'"x1å;J'ä"å'u1,1 it-;Uä:-*-:ä-:j;{}x*: I *gj:-:*-n-ärri'ä"nat 
än tätt 

I H'#å"iå;,1'ff1åiåa,ix?.ål#;

min. på ett skott vra erla sLUl-I Lennart Petterason. ra'IrrL rurrqu'l-;il-i1:ä";;;i;"k. treo.rutri
" o"it'O min. senare fastställdel U^o* Ändersson, St-gre- Hie.lm'lI
ie persson 3-0. - i Roland fvfobåiå, lj*. Wiaerstitim, lKurt Gyllensvaan blir.stopper' rl

öo*a"en Rorand Ekvalt, rida-l äö'ä-äffi::åiö ä;rm-;ft;;i:-t^t-:"Tih,"fil's som ideder sinl

"'".äJä "|ttt-rtp"rk-Hemmalagetllrorsta 
halvleken slutade 0-o ut-i falldr i år betvdls" ;tääf?[tä':lidä;;i i;#.öåö;;t"sjå-i

hade övertager i sper ".ä!" 
å"ä'"il an att nåsra situationer uppstått I tiaigare och jag ttnnul"lttol.,oifii 

| äil''äii" t;iä6ö"ä*"1 ;ä-
harvrek,menryckadesn,ä#åäarrl;iä.;å;+:,å';ä;i.;;*:lqg:1 i;;äå; en.ätn-ännat än rättlva'en brir Leksbers' som i pre-,

nå straffspark. lll srrrit- utde;-in;:--åtig P"Ir:gl i toiuagsuppgitt' . I miatu" förra söndagen besegrade i

cästernas målvakt Westerberg, 1 gjorde.-]_0 
-ä}tEi. 

o min. spel o.ch st',,t"i["1agets - 
uppställning: i Borgunda med 4_0. Ronny Heed l

ch. Bo Johansson och hb. Torgny l'Larswider.ir# or.åo"-iiLii--o-ii l,rrÅ** å*tii**rr, r,"it riups"oä, let""xom*er i så"artem*måret ocrrl

Johansson var de bästa i rörsva- 1 r? min- pa åäiäir"ii-"i. ä4t.:Pl I ;;;il puitr"*ro'n, ri,tt;'ä;;;, I vidare gör r'eif rörnqvist årsde- I

:"^!^r11?:-":.,T::,1-å1iå:ir 'u" I å:åTå"';'å'fffi':'iå'å3d'"ä I Hå#tri;åä:il3',åtå"Hfåiiiil llli"tlllru;+"xl#åi:tii
I 
trtisst betvg av kedjesperarna' 

1 
*H#å'åä'håGu 

Ekvau, rida- | är'iä'ä"äiäi:'å;ä fi;ä;;;;; i ett sanähemsla

,, n""r"I,'ä'?;ö';;;vs. ;.."". I ;;;"piäi.äiie'-""' l-tn-tt"åiå9;ll' ir .- ltltvåker och

- 
| frtig'st betyg av kedjespelarna'
", _

Bengt Johansson från Äsarp jäm' 
^--, - - --.;.^ I I

i dag kl. 18

!.AIK - SLUTAFP

Söndag 10.30

i,;;i; ";ii 
niodu"o" Kjer öch r:F- I FAIK B- valtorp B

MISSIONSIIL]S I il- i;rilt"" i91. 9::I"l^.83: i --

Bdreunda drabbar samman med 
i

Ulvåkör och har liksom Sald- 
'Kinnarp ll i--:' *11*F#***-,o**'1i,"ffff1-åJl1,1lå f,åilå'"lJl""å:1

tt, ; -6:" KTNNARps i,.Lä*lSåä?,11,:i'ä'T;äj,ähå1 H:til"å'$ 8jå.oJlå*% %Tr

talbygdskuinletten ii i -."1:j'jll,Xlllåo",", i ääiä*r.:n"-tålää,."m+.;;i*aar""::v* 
nu'*'T::::"" 

i

sjunger yd 11:f::':l-i y:-lliyriil*:]ig:**"*it"m;l ;:t".';;:;Yl:?Tb"':l':T:l -* l

i"io''"r'.'s*tonsdagenden1maj.lllaugu"1majkl.19.30vÄRF.tsSTl-'oi,äfrt"irö;;-gö;__;"Geron|
I enuvarmtvålkomna! ItI Medverkanavx'ebeoehBengtI Jot=uott tgliud"_bYj :*_1",1T*-I f^tL^ll ll;.nnlnnL ou"f"-'l'li:*'ii' 

I'1,"f;1J""#å$.å?'å"ilä:ii i?;';i}ii##ilp,il*ff'""n1 tOlhgll, fldenplan
lv;."r"*te' i rfinnarp l maj I lKarlsson' 

Servering I i.täofr'rääf"åiiä"-sven wiaing

1.,"liligi.;1i;-i,";:m* äT- ] 
r- .n''rt*u "u'uo*"u' - l"i äilåTåffå;t spe,ar e3 r. d.

lså Farbygdskvintetten a.rr meq-l I TTjiij,t:tffil;"iiä'åtätff":
i verrra n.red sång och Tr}ftf-oa. i SLUTARPS i l*g ^r^H ":f::t_* WX, *lilå.i,ll

l"J'å"';"å"T';L;fi;'##;'" ä{- I - 
"-"- - 

' - 
--t 

xinpaöstasiet s'erar en r' d'

lså Farbygdskvintetten a.rr meq-l I TTjiij,t:tffil;"iiä'åtätff":
; verrra n.red 'ni1 "1 T$ftf, oa i SLUTARPS i *m ":fl ":;åt',ä 

;liå,, *flå.i,lå:

1Vårfest i Kinnarp ?>lq-bt' I " i iä"oe to*ten reser från Centra-i

I I onsoass kväil hölls försåilj- I SOna"g kl. 19.30, Vårhögtitl. i rcn i Falköpjr€ 11:-q1n?1å"'*?*_ iVa'rtogrid i slurarps missions-

ininStirrförmånförsöndagsskolanl rna- ledarna och yng I rre soelare, "n. Tillä#är,lfi:l n""- z.ls.-c,-
I i KinnarDs *irrio,run"".-å"1 åio- L Juniorerna, leclarna och Yngve i ärät;-"-'-Arne Rehn,.Lt*å"t$i" I l"in"o"r" r<ve' rrti's "vaiH^o-

l;;;;t;;..uuatet av kvilren brev I l ;olaosson' ;;å'.. servering, i ffi', ttli#;;;;:46-f l*J ,'äi?:å"*ä*.å::T"J-Jlåå;
1utl.o"... .I rå söncag samlas söndagssko- I i __::. --------------;l lanordnas g.emensamt :l_.^-Tl:PåsöndagsamIassöndagssko-|i_---_::::|,:=LtT|ä"å"o"'"gemensamt8,vmis.
lanivaniigtid.Videftermiddags'l l-l 

- 
r I ll lsionsförsamlingen och juniorför-

3.:tlll;iå,',1::i*1 
söndags I fotboll I i I-OIDOII l*l-:1",:;l;:*'å""",1ffi3i"::;

,u:,::t',"ä*:,äå,Tå] ;if:XH i ,r*";;; J**n, I I på r{innemo, Kinnarp, l1å:f,H5",1l-il:ff?-ffå:,,"3:;
tiltfäne me<lverkar också Febe och I söndagerJden 28 april kt: 14,00. | | sönelagen tlen 5 maj kl. 15.00 [rf"r.n" Bertttsson med duettsång

skolsekr.AlgolKarlsson, I f OtnOIl lt I \./gfr'\rrt 
lmed-såns, Helena Bertilsson och

,u:,::t',"ä*:'äå#ål #ä*H i tr*;;; **0, I I på r{innemo, *t111'1,- - llå::,-'HT"'11-il:ff?.ffå:,,"3:;
tiltfäne medverkar också F'ebe och I söndagerJden 28 april kt: 14,00. I I sOntlagen den 5 maj kl. 15.00 [rf"r.n" Bertttsson med duettsång
Bengt Johansson fr'ån Åsarp jäm- I seriepremiär I I Norra västgötaseri'en loch 

Britt-Marie Karlsson med so-

,-l;fi;;ä';'G":'KJ:T-l *.iä'r:',:il* I l'"#;ilå Jflär**onps rF lp-uii: Höstiden iå,eddes av As-

I l€lta Johansson och avslutades av

lanivaniigtid.Videftermiddags'l l-l 
- 

r I ll lsionsförsamlingen och juniorför-

ä'efirll"iå,',1;:i*!'o"u:*"ll notboll I i l-otDoll l6li:l;;l;:*'å"""åx3i"::;

TID.{I{S IF 1 :F,olke pettersson. yngve Jo-
SLUTARPS rF _ I hansson talade med ledning av

l"ext från Rom, 1:16;20.



ffi;l:iiii

Frökind
4),

Till ombud från Kinneveds

Församlingsdelegera{o i Kinne'
nevetls pa torat

pa,stora,t
viå stiftsungdomstinget å FIäm'
slätt den 24--26 mai har utsetts
Stig Åke Brodd, Solhem, Kinn-
arp, och Stina Johansson, Ilule-
Så"dett, VårkumlB,, Vårtofta, med

fr3Orals Broberg, Sandh€m Store-
gården, Börstig, och KjeU An'
dersson, Millomgården, Brismene'
som ersättare.

' \* 
'm'"m**'*

] torrrt.n anfaller Kinnarpsförsvaret vid söndagens middagsmatch på Kinnemo. Hi. Kurt Lundh le- 
Itiil,lrril;.biträde i rV bostlilrs-

vererrr här en nickpassning' TIS'OV lat"t"*i"l-?". o. m. den 1 juli 1963

i t om t en - triuml, Iive rm an I o pp m 0n 
l ä$iryw-ii#l1"" 

Hl' l å:""-J"*ffi :""'"J"åf i:'å:?å,

. ,,. - s r/r-- ^- ^ ii3s .::li,^I:,,fl3'^ t*åi'#fu1Xl l*iffl;."*ot i eckresiasti}"-ll:

i z:l-spel rnot l{lnnorp p0 Kinnem0lxl$rlT'::,ff;d':TJ:::- l:i.'i':^l"tt-+l+::öii+$
Klnnarp blev utan poäng i hemmapremiären lå-.Kinne1o 'l Sui*;*t ä"fvattän-Lars.Wester- Inri* Bohmån' Slättäng' Vårkum-

mot romten. Beeurtatet ekrivs tnt 1*2 erter :; tä*ni;i- "fil; l!:ti;;':lr',:li"ir,iål*ä':"3:ä ln"åff, iäH:?:å#i1"3ål'i::
rilrsråillnins. Hemmalaset stälule upp utan sin . o"ainäde cun- 

i iirJ."J' ,iltnlåt i,1 iil"'ä'?ä';Jå;: ,l liiiilL
t€rha,tv Bo ilohansson och dotta inverkatlo givetvis en del. nega- lnu. iiuO:rn blev något 9,". "1 l:_: ll"-;;;1"t€rha,lv Bo aIohänsson oclr dotf,& rnverKa<Ie fdrv-lvrs "" "',::1: ina. Kedjan.bl?v. nå.Cor--?".:i.I ::;il geslutaOes uppdraga åt målare
tivt på försva,rsspelet. Idåkan Karlstetlt inleilde $om stopper' 

i svikelse ocf Oe! S]f^Pu.J^"tlJ:l ii St"" errfouist, 
'S-tutarp, att under

-.r, "ft " de båtla 'Iomtenfutltr:äffarna ersattes han å'v vtter- I långsarnt -i.. uppltl"e-IS!: i-". "*;11 ll;;;;;;;"i lnoo utvånOist målamen ofter de båda 'I'omtenluilr'fånrr&rn& ers'nllcs r16u tr'v J!!!r- ilangsaulL I uirvFlrvtvL'| -,"",, Tl"- lisommarens lopp utvändigt måla
Iralvbacken Itj seiclter, som visatle stor säkerhet och klarade i yttiarna Göran Grahn C

sjärv orta ut romtens {:rriighe ter. . , nlig. :U**'4.--tf*"1ir# ilt<i"n"u"a' 
p'T:såI'

. Är.^^x--."-ra^ ^-^1a* 1 r-! i *-,*;a! ",-* +äftliqcn låmt. i,i Gästerna frän Torbjörntorp ha-1I 2:ra håh,lek försämrades spelet iOqi qtt91 ilar-^tåmligen 
laart' i'

lde rmd€r första haivlek dei, mes-iavsevarf, ;h';å;äl;tt." :l?tl Kurt dunnarsson, Ulricehamr'\-
i iäåi':il:i ,l;ifls;l':',' r:* 

I 
g:lld'r* ".r:"lm 'ää Y.?åli l,få?Jl' 

en mvcket '*J;':::'' 
I Kinn.veds c uF

lm,"U-mi ,:#"åå"*'Tff-iä i*..?#'T*lJ'nä'*o*lll'i?t",'åä!l li 
- 

rr a s s e 
i;., månaasmote i Nro-roka-

lilir"t.,;g sSstery hug.:.*::"i::1':::1":tt"5.l'1":i| ffåt il.Y:::l' .- llen, Kinnary söncragen den 12
m sina an- | av matchen hade ett alla ticlel's i =- I '-"' -----

I l4c.' ,9:l--{:^':,o^1i:".* åT"X"i':; I lT'';"":"";;i iiä""*,Iiri"it"?. 
*;;; I lmaj kl. 1e'30'

isln plå[s, qa gasLEllra rloutr rrrcra *"" '-:'-'*:5 :";- ;,;- -. I =-- | len, -t\ulfiäryr Duus@5v[

i.y'J.i-;;;-k'ältb"ko*sinaan-|av..nr.atchenhBdeeLtal]ati<1ers
I ;åii:" ,:ilil;åäi;;" ru*ä]ur"t I illlfäile ått nå kvittering, men ' i 

rlrar..$' r'
iun aning vekr och bättre..upplmåI-I(roon-i Tomtenlaget"raOda-l ri..ltiliranOtingar' kaffe' under'

1 fordras om taget rxuri la"ää | ,ie .tt iurigt lagct frispårk. I I natttting med bl. a. twisttävling'
.----':J,r.rrÄr,Rer^6'-;;-;;-;"1 - - i rir^*^i med i dlv V-svängen i kommande i .,, jqlj*..* I )i dans.

i matcher. i, Stopper-Alf. fråmöt, i .l -i dans

, ,r-1 0ch0-? i - ..iromten ]

I sven widing hörr red.ån efterlr.s]n iåtrrr:;"?åå"i:r':,?'ffiiitr-
lett par minule.rs spel på at! 8_e imeci gott ber5,g. Den i särklassll I En
I Tomtar'na ledningen, - men Da en I ." -.. -'-- ^'rren vsr stoppe'n Ä{ ii I I 'L
i Skruvletur fick -han blott 

- halv' l;.fi;;"å"":".om tillsammans meo 
1

: träf f. 0-1 hom dock redln i mar- i Arne Rehn och Leif wilhelrnsson .l ::::,ii*:riiirra$:!i1?!

lchens inledande skede och påppa lilii;;;t i- dot b"xru för.svaret. ll ;,iiii.ii;il;ill.il.;i;!till den fullträffen - var f f: I ytter.halvbåcksspelet gick ock- ll i:l:i:,:,r:i::i:iiii:r,i|l:l

iLundh, som serve]'aq9t "l hot] iså relativt skapligt, även om vi lr :,t:,i:;:i;tlilil;:,:;t;;i

i från Geron Jonsson e-fter slalv-lgt' lsett saväl Lei? ,\rviclsson som ll :iii:fi:ii,,i,,,,,riiiriii

lbakåtpassningspel i. Itinnarps:or-lOtt* Rins i betydligt bätrre stag. l :,,.,,i,,,;,,iiiii;,,:,i:,,,,,

lsvaret. ryit 11.. minrter .tp"l1:t ii tua.jrri,,ar delon Jonsson på- j ,,.i,,,,f,,,,,ii,riii,,,:lsvaret. ry*t .11.. *l"t:"l^:plX:'li tea;an var celon Jonsson på- 1 ,:.,.:.i.,.r,,.i.ii.i

J'?i,'ot"I'1T.Joh?*'* "-',i'"*{J: l*lX|'å*::';i.. t*,. "il,"hT'?,T; i ,ilrffi
var oEL $d!L rut ..il-. 

I pa_sslig cent€f och var lllisam- Iskytt var Sven Widing som..be' linunr-mua hv. Nils Lunrlh clen j

härskat slog bollen utotn racii- iframste i anfällskvintetten. i

håll för måi-Westerberg. I I

Kroo'-mlss brev r-! i *,"",Ji33lljrtH;3"i3:ffiä *t IKroon-mlss blev l-! i Kinnarirslaset hade också ett li
Ett tu.fall ingrepp av Tomten'ibra bat<rä försvar. De ansvarigra ll

mäivakten Uno Kroon mcdförde | 516u DiaeeraL HåL-an Karlstedt ll
innan pausvilan'hemmareduce-lsom stopper och han var intell
ring till 1-2 och målgörare-val lvuxen denna roll Så småningomll
cf. Gösta Nilsson, som påpassligtländracie man och Itj Seidler fick li
attackerad,e Tomtens bollmotare. lta hand om den viktiga mitten-l!

Etl '.&fatt ingrepp av Tomten. lbra ba.hre försvar. Db ensvåriga
måivakten {Jno Kroon medl'örde lhade njaceråt Håkan Karlstedt
innan pausvilan 'hemmareduce- 

| som stopper och han vår inte

Innan paussignalen noter:ades I rollen i försvaret. Efter denna i 
I

också Weslerberg för två kaias- iomplacerinE blev Kinnarpsför- [l
räddningar och nämnas kan- att i svalet mycket säkert oeh nämnde ll
)cksåwesterbergförtvåkaias-iomplaceringb1evKinnarpsför.[|iii
räddningarochnämnaskana|tisvaretnrycketsäkertochnämndeIl----.-^.
råmten-näae ftera farliga cnan- liil 'lrirÅää.-- tifrä*mans med du li Tomteneenterhalven Alf Tlverman intar även på vår blld en mitter
jer, som dock utn]'ttiades svagt luaaa taci<ar1u Tgtgll 

""..1-5i:ll il position oclr flankeras hrå av Kinnarps stronga backduo, brödern

iiLl;ll-fi *.::1""Hä:": #ä"åH: l' 1t'"tt "'*=:l1il.:T:*so* rrt*/lörde t'r grädjeämnena vid sör

iäää""ääaä"?rö"1ä"iigä-"r.u"- li;i';;d;å;^';;drä;;';;- Å*J ou li ro*tutt""nterhalven Alf rlverman intar även på vår btld en mitter
s€r, som dock utn)'ttjades svagt,lnåaa tactarna Torgny och Kjellll nosittonoclrflanherashråavKinna,rpsstrongabackduo,brödern

Fotbollstrio pa Kinnemo

3iJ'å"':tJå1;n-å:;";äi;;;:ll rus'"u Kinnemoka'nip' v-lt't''



Bra S/utorpsspel nana falla FAIK
Hemmalaget avgiorde i 2:a halvlek
1-0 pa Odenplan-'Herrnan malskytt
FAIK:s unge bollmotaro Por-Arne Olsson blev något av rnatchhjälte nä,r laget på lördagsef-

termiddagen besegrado Sluta.rp med 1-0. 1uål€t anlände i andra halvlekens 3r[ min, och lycklig
och omkramad målskytt vår vi. Lennart llerrnå.nsaon. 65*trgrna från Slutarp överraskacle stort
och hade under hela första spelhalvleken ett gott grepp 6p fiflntlelserna på båna,n, Någon orätt-
visa hade into skett om Iaget clå prickat ln e.tt eller annat mål bakorn FAlK-måh'akten. Per-
,drne r>Pir:re>> var clock hela tiden meil på noterna och gjorile kalasr'äddningar på löpantle band.
.Ja, inte ens när Slutarpsforwards kom solo rned >>Pirre>> blev det nätrassel, Slutarp trorde som
sagt avgjort m:rtchen i första ha,lvlek, men trots att laget då spelade strålande hade det lngen
lycka mod sig framför mål.

I andra halvlek inledde också
gästerna offensivt, men efter fem-
ton mlnuers spel övertog hemma-
iaget kommandot. Gåisternas in-
lal och halvbackar tappade så
daes kontakten med varandra och
klårt står vål att Slutarps fall
mycket berodde på bristande kon-
dition. Något som också populäre
tränaren La,sse Widerctröm påPe-
kade efter drabbningenl

I inledningen fick vi genast se
flera fariiga Sultarpsframstötar,
men FÄIK-försvaret redde ut
farligheterna, som slöt med resul-
tatlösa, hörnor. Stig Per8sgn los'
sade kanonen i 13 min., men
FÄIK->Pirre> gjorde en viindning
i luften och klarade. I 28 min. var
clet åter dags för >Firre> att visa
sig på styva linan och även den-
na gång var det Stig Persson, som
fick finfin tråff på bollen.

Nära mål i offaiilelålge
Några minuter senare trodde

n'len att 0-1 var ett faktum, men
Hei'mansson * vänsterinnern i
gästernäs iag - fick ge UPP i
kamp mect FAlK-målvakten all'
deles i närheten av målet, Vid till'
fället i frågå. dök Herm&nsson
upp i lrlar offsideposition, men do-
maren Jonasson från Borås var
ej så pla.cerade, att han kunde be-
clöma situationen. När 35 minuter
spelats hade hemmalaget en alla
tiders chans att nå utdelning, men
Rolf Nyström lYckades inte sätta
prieken över i efter ett bra FAIK'
:rnfall.

Det lossnade för FAIK
Även i den andra Perioden Star'

trrle gästerna båst och efter clrka
ll0 minuters spet fick >Pirre> trä-
tla i aktion och rädda skott från
Ilermånsson. Efter 15 mlnuters
spel lossnacle det för l'ÄIK:arna
som fick mer och mer att såga
tili om och krrnde i lugn och. ro
läss,i. uirp sitt spel På banans
tt,Itittltt.- initiativet inleddes med
ett trra skott från innern Lennart
Ilelmånsson, tr'ÄIK-ansvariga
g.iorde så rlags också ett byte då
nian nlacerade Roland Karlsson
som denter och flYttacle ut Rolf
Nyström som vänsterytter.. Cen-
1ei-Kai'lsson taekade för detta ge-
nohr att behärskat behandla kulan

t Idde Pettersson kom inte upp till

svaret och den ende som vålladel'

rigt började ytterhalvbackarna

ring. Dick Älv6rus * en av lågets trots sin unEgdom rutinerat oeh sö.-

cle man allmänt att kvitterlngs' insatser. I kedjan spelade mycket

och hemmalagets spelarel Någon halvleken.

med en 1-o-seger, som var myc-

nya positioner. Dock måste han t

tänka om i lagspelsfrågan - han i

Irennart Hermansson,
målskytt mot Slutarp.

Kvintetten vägde denna gång förl'
lätt mot det stabila Slutarpsför- l'

vanlig spelstyrka och speeiellt,.
svårt hade grabbarn& elet i höjd- ,.
kamperna, där de allt som oftast i 

'

missade bollen. I andra halvlek då | 
'

Slutarps konditlon tröt fick de I'
dock mer att säga till om och 

i

spelade då stundtals i vanlig känd l.
siil. xed;an var på gott och ont. l.

Slutarpslaget. svårigheter var hy. I'
Lasse Kvlst. Tyvärr fick han dock 

l 'på toh för få bollar l:

Hasse A Planene bäste
Slutarpslaget blev, som inled'

nlngsvis nåmndee, en stor över' 
'raskniåg och lagets sPelstYrka är

betydligt större än förra året'
Stobpein Hasse Andersson var
ptanöns bäste sPelare * lugn och
bollsäker i alla eituationer. I öv- i '

Xatabalik i .rotrr.iuuE" I

Rullgardinen gick dock iRte ner
för Slutarpslaget, som nu kom
igen för att om möJligt nå kvitte'
1"1n9. rJrcK Alverus * elr a.v lagelE trots sin Ungdom TuttneråE Oen so.- 

iövert'askningsmän noterades kert. Backarna Leif Filipsson och 
'för en bra attack mot FÄIK-må- Lennart Pettersson gjortle oeks& 
]

let och når 1 minut återstod trod- på det hela tag€t goda försvars-
ile ma.n a.llmä.nt att kvltterings- insatspr T ke.Iln.n snelade mvcket
hollen låg inne i FÄIK:s nätmas- r:utinerat folk. Lasse Wlderström j

kor. Vitd kalabalik utbröt så dags visacle under första halvlek prov 
]

fram$r hemmamålet och bollen på konster i den högre skolan,
for som en raket mellan gästerna P?d31 han slocknade i den andra

utdelning l)lev det dock inte denna
gång heller och därnred kunde
IlAlKlar:ra avtåga från arenan

Sture Hjelm och Kurt Karl6n för-
troendeingivande, men slocknåde
betydligt efter paus. Lennart Rut-
man vaktade målet oeh uppträdCe

Alv6rus överresk-
ningsmanIIIeg Cfl f-U-Sg6qr', DUII! Vdt rrrJu'

ket. mycket turbetonad. Vid av- I övrigt bldv vy. Diek Älv6rus i

slutningskalabaliken fråmför en positiv överraskning - finfina l

hemmalagets måI viftade Slut' inlägg och passnlngar - och spe- I

årpsspelarne för hands på en, lade långt hättre i Slutarpsdress
FAIK:are, men domaren Jonas- | än då han förekom i Falköpingsr
son kunde han sade efter'i Kamratelva. Sttg Persson var i

åt - tnte blåsa för något som han I mittenman i kedjan och fordrar.
sbsolut into såg. I bevakning då han ständigt söker r

Genombrott för >rPirre>>

I l''AIKJaget har vi redan I 
är fortfarande i-alltfö-r..hög grad 

I

nämnt målva"hten p-Ä Olsson, I en lndividualist. Unge- högerytlern
.å* r Ounttå Odenplanmatch fick I 

Roland Moberg började- bra n+ qr 
I

något av ett gendmbrott mellan i l" t"?ft].!'T9l-fö1.s1:!T!:k9f 
i

"ioipu"rr". 
En 

*fortsättnrng i stit I jan' rv-ar flnns att nämna vi' i

rped rördasens inneuar'äi? 
""t"1 F:lt! F:An"T:i' iii,-l*:1q: Irnecl iordagens lnneDar arl !-å.rral

inte behöGr ha några som helst I 
bra. och lall rned -ett skåpa' ett l

*ai"rr.t*p"ouiem i t"ortsåitninjen. I nar tre. r3-t{191 .T?-t-"1.1!"",1 l"I uteförsvaret ger i;t ä;;,;;l *l gv,dessa borde han själv av-'

Ca"C-b:u"kån S'n-U"ltt.-tg t'tOgtlSjo* i-första..tralvlek' 
i

6ety?, aa han klarade a-v $lufarps .tr{atchen fördes..i- ett.-ganska jbelyg, da n&Il {laraae av -ruLärI,D --ÄapLvrrerr rvlvqe -- 
!

tarii!ä högerytter Roland Molrerg t högt..tempo,och hörde- till,:l ,1" i

pa eIt heaärsämt sätt. Han tåckte lde attra Jrästa ,mellan de bäda la- 
I

åckså unp bra fra*rför det egna I gen. Bo-Lenna't Jonasson, l,or'ås,

målet och vår långt bättre än kol- ; visade stor säkerhet som ptanens

iä;; ;;; Bui'gJtrot", som hacle i ?l^u *"i, lubliken uppsick tiu i

svårigheter mot långsamme, men rvu personer' 
I

spelsiiicklige Slutarpsyttern:Pi*j Båsse' I

>lr -b+'

spelskicklige Slutarpsyt'tern.fllc.Ei 5åss
Älvdrus. FÄIK:s hah'backstrioi :--
Bengt Greex. Jan Andersson oeh 

I

Frökind '
clls-67'

Fröklnds rkolstyrel;o
har hållit sarnmalrträde, Av rek-
tor medgivna sjuktJänstledlgheter
och förordnade vikarier godkån.
des.

Det heslutades att E:enom an-
nonsering anskaffa en slöjdlärare
för den manligs slöjden under
kommande läsår. Rektors under-
visningsskyldighet under nästa
läsår föreslås bli 19 vkt, TiU 6y.
nenämnd för den årliga synen på"

skollokaler och bostäder utsågs
Maj l/arsson, Sten Ahlqvisl oeh
Georg Ä. öhrnell, rdR Linliehuss
hade planerat att inrätta en bttss-
linie på linJen Börstig--Falköping
med såden tidtabell att elever
som går i skola i Falköptng $kall
kunna hetjäna sig av den. Skol-
styrelsen uttalade sin tlllfreds-
ställelse över att en sådan linje
'liommer till stånd.

För anordnadet av en enkel
träntng$plan bakom skolair i
Kinnarp skulle till ett kommande
sammauträde kontakt tagas med
kommunens ldrottsföreningar.
Skolskjutsen Halsäng-Alarp ha-
de uppsagts av entreprenören.
Rektor fick i uppdrag att söka
anskaffa ny entreprenör, Entre-
pre4ören för skolskjutsen Ekes-
gärdet-affären i Brismene hade
begärt en mindr'e höjning av
skjutstAxan, och framställningen
beviljades.

tr'rån målsmän ttll två under-
åriga barn hade framställning
gjorts att de trots detta skulle
få börja skolan. Läkarintyg som
inlämnats vlsade att intet hlnder
ur medicinsl< syapunkt förelåg.
Skolstyrelsen beslutade att bar-
nen får börja. skolan, om skol-
mognadsprovet klaras nöjaktigt.
Rektor beviljades semester under
sommaren samt skulle själv söka
anskaffa vikarie. Reseersättntng
skulle utgå till denna om så er-
fordrades.

Den kommittd som utrett frå,-
gan om uppförande åv garage
vid lärarbostäderna had€ inl<om-
mit med förslag om uppför'ande
av fyra s. k. termogårage för en
.kostnad av 12.300 kr, r'a,rtil! kom-
mer att planen för .gat'a.gen skall

liortlnlngsställa.s" Ärendet Bkrtlle
med lillstyrkan överlämnas till
fullmäktige. IIos fullmäktige fö-
reslå, likaså att tiil elever i real-
skolan skall utgå ett läroboksan-
slag på $0 kr. per år, dock ltögst
under fyra år,

Fotbofl
på KINNEMO, Kinnarp

söndagen den 12 maj kl. 13.15,

Norra Västgötaserien

KINNAEP - F'AIK



Strutarp 
- 

ett lag På frammarsch | ,rr_
siutarpslaget kommer nåimrigen med au ,uo",y.1r:-T iiT:::r 1 Kinnarp överraskadg FAIK

räkna med i år. Tränaren Lasse Widerström har lyclcats med uppgif'I

H*i'*tl;1il:3 :i,Tjå:'ä'$fi:.Tfi","'H"-,*'Ji:l | 3 - 0 - seger i Kinnemomatch
Widerström var glad och nöjd med sitt lag trots den något snöpliga I SOndagens FAIK-besök på Kinnemo ändatle i ett *lart ne,er-
1-0-förlusten. >>Om tre veckor - när vi alla håller för en hel match I tug oe,h hemmalaget förska.ffado sig en s;rnnerligen såker leal-

-- kan ni börja räkna med Slutarp på allvar>>, sade tränar-Lasse ef- ; ninS före pausen med två måI i 40 resp. 41 minuten, båda på-

ter avsrutad seriefisht mot röd-vitt' 
clts - to| (,.bLsrvs 'rL+) | ätr"*.ffT:H" "11,*l;*i"f,1".#:r::T fflftffiJå,Tjjl;

till mål så fanirs det även ytterligare möjligheter för Kinnarp

på söndagen passade vi på att ta en titt på premtärfotbolten pål I medvinden förlade KinnarpfEriksson på vänsterkanten ut-
Kinnemo och uppgörelsen mellan Tomten och Kinnarp. Tomten lever I redan från -bö1Jan speiet till ,.9äs- lsjoroe det största hotet med bl.

rortrarande på sin krart och energi och kommer 
"t^:.Tt'iTt_1::: | ;TT,:"r::TiT;årl"åuuåin'åilåil3;"it'"å??lt :#r?"ii'1X1'?"tiä;

ängi årets serie. Kinnarpslaget verkade en aning >tunt>)' r{edJesperet I reiX-attacker signerade--av- fty. lC"*"n,-vilken för övrigt framstöd
gick på en höft och, samspelet klaffade i:rte alls som det bör göra. I i,asse Kvist o. cfl Rolf NyströÅ, lsom lagets största tillgång. Når
Försvaret hade en jobbig sönctagsförmiddag, men skötte stg till belå- | :ren det saknades skäi'pa. i, högs- ltre m-inuter återstod av måtchen

tenhet. Itj Seidler visade stor säkerhet som centerhalv och de båda I a grad' Det sköts flitigt mot I 
trasslade sig vy' Göran Gralm

backarna rorgny rohansson och Kien .r.r,"*"o" r."*** "en*i "t, I ilåffi'-åilt ååtrla"#t?åff*ä?: l:g,rT",ä,,ilåtää å:fl?H'ff"*n":
,,döda>> många div' v-vttrar vad det rider' .^ I ffifT;'fTk,ä"ä*1"1*åilTäinf å:å ff"i':lå'i"Yå,ä-tå1fi

Sorgebarnet är, som sagt' kedjan, som sedan Giista Andersson åter' I målvaktea och lika iransr tå"C- | å"ä .-t"fp"" och därmed var det

FAtrK-m6te med Kinnarp li 
", 

* r, . -^* i iå;åt-1hi1ffir."""\t 
?äH;'Jå 

1"''"""' Giista Ni,sson g,adr,e

tr)a$s iör fr{oberg-entrei Dlof dlarare i im{m["{"*.J:li1åil'Tå} 
'*1,.:,"*t*litifN*txi,r,',1'-åå;

Moberg öter i,,1. il_ Ti?rr:*". som slöjdlärare*vi_d i resånsna av ett antal hörnor' Hh'lawärjde reiativt lätt FAIK-ked'

FAtK-kedion "t!or. iil'l"j:t'::-*::"j:q.j_*: "1:: i f'::T.'"Jlii"å"åu,å"luåuå'å,.äfl lfXH #-r:"S.ä"'il', iå,i'ål.'J,ä
r Kinnarp b,ir det 

{3,:""1,^J3 i:ä::;ä:ffr;:,:?,il;.ä;"i,; I iä iIä $i"{i11*"T,lrff ,iåilå:$"",.lål åt#::s"iål.j,"å_?x:
åårt33:ö'ttfiil"1iöi.å'äii:;lää:'r;åi:- i m'ruä.r,"*,y*råg";?ixålal,",:*:,Jt l*:,,u:x",,:.9;
nemo börjar kl' 13'15..och föT I Tolv veckotirnmar. Upplys-i en fin*passning från vy. ctrallo"h xlutt".iohanssön-kan heller

Tomtens kraft och energi 1 "ti ilsin mårskörtr. tq[s-6t .

På söndagen passade vi på att ta en titt på premiärfotbollen på | i mgdyindgn förlade Kinnarp lEriksson på vänsterkanten ut-

f,iif?lr1'äå.,$?lf: i:ä;.*1': |"röi dffi;;ilår,täi"?J. i matrn 6crr srop tur-arräit-meal*"äåäa"r"i"g'r riktas. r ked-

rerg ersätter ry"lq$-5;{$"'oa lrzol j t-o som resultat' 
lffi*ä::""t3'äy11rå::ft'f$

I'2.1o rran rJoenpratr. 
'T^:3_'-_*'_-"; l;;;*- ------' -"-'i 2-0 som resultat. ljatr gick högersidan tr'iemming

berg ersätter Roland Karlsson på | 1?ö. ; - ltä*tä""*" _l Bo I.,rarr.on bäsl
väniterkanten i FAlK-ke-djan, me- | Skolstyrelsen. ,r Såkert Kinnarpsförs""" l;#;;;;Jån utsom cf. Gösta Nils-
dan laget i övrigt blir detsamma | Änrtra helvteko, gici med en l";; ';;;- rriaqrto frr.målrndr..dan Iagef, I ovrrgL p,llr qtLs4r[lrd I Andra halvieken
somspelademotSlutarpförralry.viqcnårqina'1itr..l

Andra halvieken gick med en lson, vilken visade framåtanda,
viss marginal i FalX-favör, men lCOran Qrahn lyckades bäst i and-

Kinnemo och uppgörelsen mellan Tomten och Kinnarp. Tomten lever I redan från -bö1Jan speiet till ,.9äs- lsjoroe det största hotet med bl.

fortfarande på sin kraft och energi och kommer att sa'mla manga po' | ;";'Tå*:1i11;.årl"luull'.'lyli | 3;it'-å1?lt :"Tått:",tl"l1i'*"1"'5

I itot han ur rritt läB';';ir;;t-påtä;;ä att peta in bo[en iatitr
Sorgebarnet är, som sagt' kedjan, som sedan Giista Andersson åter'I målvaktea och lika äarrga Cå"C- | ""å "tofp"tt 

och därmed var det
vanOJtin Vartofta ilte har kvar det rätta stinget' i er_i. målställningen. 

* 
| fo - än stäIlning, som inte var

.r I 
,"ä:Täåtr"?Xtilt",'*l?:'*ru,"#Hl*r;*: 

att ändra på i rortsätt-

FAtrK-m6te mod Klnmarpll cr r:lt:-.^-.^ I iååt*:tma."""",i.'åffi'"",äl ffista N'sson g,adrre

tr)a$s iör fr{oberg-entrei Dloldlarare i im{m["{"*.Jr'i1åil'Tå} 
'*1,.:,"*t*litifN*txi,r,',1'-åå;

Moberg öter r" if Tiäusten som slöjdlärare vid I regångna av ett antal hörnor. Hh. låvväride reiativt lätt FArK-ked'

FArK_kedion 
-urror. 

ilnai-:l-*olor sökes hos Frö- i ceorssson slog på ett skoLt somljans ansrepp' rtj seidler var

r Kinnarp b,ir de, r:r*'^r3 i:äT ffifjr;:T-##*I iä ffiTtffi".:å'.i:#I,Hlå:iäij**"är#åls:lXi.=-,"åT;.,::
åårt33:ö'ttfiil"1iöi.å'äii:;lää:'r;åi:- i m'ruä.r,"*,y*rJg";?ixålal,",:*:,Jt l*:,,u:x",,:.9;
nemo börjar kl' 13'15..och föT I Tolv veckotirnmar. Upplys-i en fin*passning från vv. ctrallo"h xlutt".iohanssön-kan heller

f,iif?lr1'ä&,.??#:Ä:ö.ö l1ri1*; ramnas av rektoi,- iet.i fira^hn .i"i' 'to!.tur dir;kt meolinia 'n*ä"t"i"g'r riktas. r ked-

ter! ersatter Roianrl Karlsson på l 1?6.
väniterkanten i FArK-ke-djan, me- | Skolstyrelse[. Säkert Kinnarpsförsvar lföre Dåusen liksom cf. Gösta Nits-
dan laget i- övrigt blir detsamma I Andra halvi!f."" ii"["ÅJ ""lräi, "iiii." visade framåtanda.

åä,iååliu:"{"å --#i,åäö' 
: 

xfå,-?:ä',?"i;1,*n ;ll nli 1 5** *:*lal*,, -tsoå röserv kallar FÄrK-l"S:llf: e i ka upp det säkerr .pårr"åå K1"- | &il;;åur.ron betydrigt bättre.
en Pelle Markrud. Kinnarp ändrar å ;:J--!";;;^; "*.-i-a*.i .+^.-l---- -----

på "r pl"!, oeh nv -.ärårff: @*k 
$firtlnmatr|hrotti å?fl#ä"'slr:å{,iry*i*'äl -o, J".Jx"ö".å"'Jq; xål'.,"1biir Tord Torstensson I

ytterhalv. - /bi{tU"ri,'''u"p'LarsVesterberg,Torg.G*5*g'irTl:.?}pä'titr'.ÄIK-lagetoch.€:oda
"v--iorräo*on, 

Kjell Joäänsson, lWfå:{ il lltillgångar var dessutom målvak-

äå'J--ro.rtunssoq .Itj seidler,i -*"'z;1 
.ro.Sturarp,Grolanda-ii Årnas besegrade 1lL"U5;;h 

tH:".:'ä: f.i,*låBengt Georgsson, Fte#in;lg:öj I xotto Ut-uun, Slutarp' Grolaada' 
' 'tensson. Bo Ivarsson, Gösta NiIs-| Pa grund av tin;ear'lletetr kom-ii Stgta"p med 2-.O |l:Petaoe]lP srs efter pausen,.men

;ö*Aoo; -ffd"G"t\ Göranl*.J-r.r-ttl.veransen att varall -----r -- - illiksom rdde Pettersson övertvga-

Grahn.
FArK: p.-A. otsson, Äke Berg-I bruten 1örå' Atn 18 maj 19$ il rnte heller 'sll'tarp kunde ild" hun inte' ch' Jan anderison

s*öm, s-8. neurer!, 
- 

Benät , ut. 11'30-16'00 rör abonnent"" ll "f"m nffTååffi ;ä"'fi lllii-""å.:åd:'Pä:'1å!:!];["{tp
ä"""r1 Jan Anderssofr, rngvärl tilibijrande Nora Åsarp m'fl. ll o"*"-at.*e"aä mea en z-o llfra.måt var hy. Kvist och cf. Ny-
Petteissoii;_T,?s-"_ T":li F3:::l socknars el. distributionsför- ll roriuer I bagaget. I halvtltl var lls$fm,..--
b-ii.'s"""''no$":Nyströrn,'1p'*i";;;;.;"*i.'*.ilå,'k1.11,30_lietåiilntngenH.
Moberg, Lennart r{ermansson' I -tläå'rår. abonnenter t,illhöran- ll Första perioden var relativt ll'äLtd'' ' 

" 
e s o n

lritrtrrtp.B: .stefgn Jolansson,i å.'-ir"t^rp* ekonomiska för-iliamn' då inget -rnatnyttigt utriit-1,
lx*"r-cistr.,r Ärrr, senst-ie;;;;:l t:."-:'""'ff"1, ";,:;:,;*;; -"ln 

lilaaes trots ätt lagen inte sa{*3'llra,ttvsalsLvintetten sav slang
lrnsu-"r Karrsson, ;iJ#'äil: I ryt".r rör el. distribution ooh 

li ö;aiiliäiiåi'.-E:å.;;; ;tii- :l- f,i"o?*"st"o i Kinnarp
Lennarr Thor, Marrel i;ä;#;:l Grolanda m.fl. socknars el' dist'llf{.{-a*11. ag..d^1n'::T-'":l:tulll va.i'åstioen i Kinnirps mis'
Hasse Gustarisson, Håkan Karl-l rihutionsförening. ll*l]t -ul9"Lrygi",F-1::1"1T...rllstonshus den l maj berikades på
gledt, !,eif Ek.-R3lt..{g{e^rss.on.i Kraftverket törbehåtter sigllfina anrail' Henrlo "?f;"t"å"t';l_il"tt särskilt sätt senom Falbygds-
rratch i das i Munsjö'iäåöl;;:i uräi"räåen att kunna spän-ll*: t*3,å:1"t""ff-3"r, 

srog etrilxv;ntettens srädj;ryilda och väck-
resa 16'15' J ninsssätta anläggningarna när |1ä""så;;i1';;äi- ll"t såns och musik.

srutarp a: Lennartr,"$åä?l 
| -"'i r'"r.t undei ovå angiven 

I "*ru:*'93,,f"få*å3ff. 
*il il""f".,#å"Xffi-.Ht !lliä31ö:Leif FiliPsson, Lennal

vanOJtin Vartofta ilte har kvar det rätta stinget' i er_i. målställningen. 
* 

| s-o - än stäIlning, som inte var

.r I 
,"ä:Täåtr"?X'il"T*l?:'*ru,"#Hl*r;*: 

att ändra på i fortsätt-

omgången och då l-0-segrade. deras hedja rormåoå'fni;' ö;: | ä #i;;"", medan man har serrsoå röserv kallar FÄrK-l"S:llf: e i ka upp det säkerr .pårr"åå K1"- l&t" ;;äur.ron betydrigt bärtre.

;ä"":l'?#'f i:r#"åå*:l:ff: pk$frn6rmauhrntti sfitj*X";rir:**ii;;*rnl ;" jTt*j;*"lljll",biir Tord Torstensson s

vtterharv. / SK tqJ
"ääd;LarsV-esterberg,Torg.6w5*gni17lffi-}ff:-'JfT.:?å:."'"?l''*i:
ny Johänsson, Kjell Johansson, I Wf,friy i

rbra ro.stensson, _rtj. seidler,l 
^Y(7:'^-^-* å,.r+orn (irrr.ranrrc.il Årnas besegrade llS:*";* ol?f""t'Tt ll";,å53

Karr-Gustav on,, r"ngl'äii:ä;:l l:,.^:lutarps 
eKonomrsKa '"- l{äääJ tä!-il qg'li;"i;tZ-"{+l'llrortystsLvintetten sav slang

rngemar Karrsson, Anders ru,l 9lt-",g-^tor 
el. distribution ooh 

lio" ;aillil:airei't. d:t"r-!r*r. tfr;:l--ai"oärr"st"o i Kinnarp
Lennarr Thor, Marrel ;;;;;J;l Grolanda-m.fl. socknars el' dist'llf{.{-a*11. ag..d^T'::T-'":l:tulll va'i'åstioen i Kinnirps mis'
Hasse Gustarisson, Håkan Karl-l rihutionsförening. ll*l]t -ul9"Lrygi",F-1::1"1T...rllstonshus den l maj berikades på
gledt, !,eif Ek.-R3lt..{g{e^rss.on.i Kraftverket törbehåtter sigllfina anrail' Henrlo "?f;"t"å"t';l_il"tt särskilt sätt senom Falbygds-
rvratch i das i Muusjö'iiåö.-Ä;:i u"*'rää* att kunna soan-ll*: t*:,å:t*i$3,-3"* 

slos ettilkvintettens graojätvilaa ocn väck-
resa 16'15' ,l ningssätta anläggningarna när llffidilii';;ät""' llra_sa-ns och musik.

Slutarp A: Lennart Ruthman, I ""ä-ft"f.t undei*ovan angiven l'--,fitni.fi"å:*" dominefades "uil IJV:are deltog med bibellåisning

L"if ni5p$on, Lennart Petters-l ;"i'-"'-- !strategen Henrik Larsson,..-menfl och uppläsning samt sjöng__dess'

son, Kuri Xait6n, Hans Anders- | r"'ru' 
i' även Lennart Leijon var till lin ll utom ett par körer. Älgot Karls-

.ott. st,t"u Hjelm, Rolancl Moberg, I f:nOf,f,UAtTE KBAFTVDRK I toroet. I försvaret lade man.mäI-ll *on predikade över temat >Guds
r,ars widerström, S_tig, Persson,i 

- 

I,ke till ch.9"ot JT,:l:_t_9::^,1:.lirftes glädjefeet> mef te{_-trl1r
Bengt Hermansson, Dick Alv€rus. I lTase Gustafsson. slutär|.åfiå?:: 

li 
r,urr..rl:rs-24. Kouekten till ytt-

$S"ft#:':,sönda' 
1: 

": ""." I @ | :1'#*iä,i;.;eiti;:iTå? 1l 

;;l'*:ö:b*,m'.'**;
SlutarpB:olleKärl€n'Inge-|-+|ä.ä;;;;;-"åi.r'ijm'.eWider.]|lanivanligti.lochpå,kvällen

$F'"t"söul"E?"fft$-:"ö1ff i Gul katt lä!1ä;11-,":X "ltå*::"öi"*lif 
| 
[ffi..fTljån'"lo'"*r$s-å''"'.Johansson'ÅkeI(arl6n,KurtFi.|r.rg11f\(JLl|-'öoä'".u""CurtLiedberg,l'*-_-'_..-r

fttI r rrrPilnu
son, Kurt Karl6n, Hans Anders- I 

(ru'
"ot\ 

r""t xait6n, Hans Änders- | I[{"r"' | även Yrennart LeiJon var till sin 
ll utom ett par körer. Älgot Karls-

.otti St,t"u Hielm, RolanclJVloberg, I tnOf,f,fIlitTE KBAFTVDRK I ttiraet' I försvaret-lade man.mär-ll son preAit<ade över temat >Guds
t,ar's widersirom, s_tig. l:lt:9l,i 

-----l-, 
= 

- l,xe titl ch. Bror J"L.:::-::I^,ll:li"*""- glädjefest> mef te{_-trl1

#å?ffI'i1"Tål1.."'lå#li"il?::å.|ffilIå%f1:$i#."J#'ii3.åfiå?I:li::t.li,:::,:jj:i:1.jiaillytt.
Bortsprungen

J Urr4IDDVtrr år\g r\ar rEr\

l3:Sö:ii':J#rt;S:t$åijliy_'"ytg: tn namnet smirre, li.io:.åpi;s. :!i-67' ' rnvesreringsronderna l.{r'-{.?: 
,,1O. Johansson, Tomas Pettersson, l l nortsprungen, Tacksam för var- I 

* 
- AB Kinnarps Kontorsmöblet

Roger An<ierison, Kent Ahlberg. ll i" ,,.1i*";", Kinnarp, har för inköp av borr- 
|

Match i Vartofta 10. Avresa gllrv *HY'r"""'b' 
trraskin för 74.000 kr fått ta i an-l

från Samuelssons. ll Tel. Kinnarp 235. ' språk medel sorn bolagät avsatt 
I

- 

tiilinvesteringsfond' 
I

lipsson, Bertil Ählqvist, Mats An-



Frökind
t0[r-(r.

I

I

I Slut:rrpq Samhällsförening
har hållit årsstämma under ord-
förandeskap av Sten Ah!qvist.
Stämman öppnades av förening-
ens ordförande, Evert Sand€n'
som erinrade om de medlemmar
av föreningen, vilka avlidit under
året,' och deras minne hYllades
med en tyst minut.

Av styreisens års.berättelse
framgick bl. a. att smärre jttste-
ringar gjorts av belysningsnätet'
som upptar ett bokfört värd€ av
kr. 4.461:36. Andrå tillgångar ut-
3ör föreningens festplats till ett
värde av 3.72O:- Föreningen an-
svarar i övrigJt, för skötsein åv
Järnvä,g'sparken och lekPlatsen
därstädes. Den av förenihgen un-
der trettio år anordnade midsom-
nlarfesten på Tångavallen hade
man vid extra föreningsstämma
i nov. månad beslutat inställa i

ri styrelsen är Evert Sandön, Olof
Nilsson och Bengt Samuelsson.
Tilt styrelsesuppleant omvaldes
Sten Ählqvist. Till revisor omval-
des Gustav Gustavsson, suppleant l

r Anders Ändersson. Att fungera 
I

som park-kommittd tttsågs sty- 
|

i relsen. 
I

Vid stämman förelåg ett för- I

lslag från styrelsen om en miinrlre 
I

!troining av medlemsavgif!:erna,l'vil}iet innebar följande: fastig- 
!

I 
hetsägare 15 kr., hyresfamilj 10 

|

lkr., ensamstående 5 kr. l'örslaget 
1

lbiföUs av stämman. i

r Reslöts att tillsammans med 
I

iKinnarps Samhällsförening i lik- 
|

ihet med tidigare söka anslag
från Frökinds kommun. Vidare
beslöts att göra en framstöt till
veCerbörande myndigheter om
uppsättande av skyltar vid den
s. k. Slutarpsdösen.

Styrelsen Iick i uppdrag att
undersöka möjligheterna att an.

iiägga en lek- och fotbollsplan på

len iämplig plats i samhället.

lår. Från Frökinds kommun hadeI
lerbållits ett anslag av kr. 500:-' 

I

I tilt sl vrelseledamöter för åren I

lrooa*oi omvaldes Ta.ge Hellman 
I

lcch Nils Järneklint. Kvarstående I Eleverna i sjunde klassen il Nåja, eleverna fick intresse för
Kinnarps centralskola hade läst I saken och ville se hur en tidning
samhäIislära och därmed också | >kommer till> och så blev det stu-

kommit in på tidningarnas bety- I diebesök på l'alköpings Tidning'
delse ( ?) i samhället. Tredje idär man tillsammans med läraren
statsmakten brukar det ju heta - | tru Stina Olsson vandrade runt
femte sade någion håromdagen...loch tittade på sättmaskiner'

ffi&ddelamde
Från och med måndagen den 2O maj

har ui flyttat tsåra kontor ach lager

Bosses idrottstext studeros'. . .

Ult:,::t,i!,t,t:

tryckpressar och annat och- fick
en liten tnblick i den långa Proce-
dur som ligger bakom en tidnings
tillblivelse.

På en av ombrytarbänkarna hit-
tade pojkarna Båsses idrottstext

- och se det intresserade mycket
och lockade tiU ett närmare stu-
dium, vilket framgår av bilden
ovan; Vid det här laget befinner
sig klassen på skolresa till Köpen-
hamn. varvid det bara återstår att

I

önska ungdomarna lYcka till i 
I

>>KongensbY>'..

TILL SLUTARP.

Tel. KinnarP, kontoret, 301'

Lager och ortlerrnottagnlng 302'

Varuadress: Slutarp. Postaclress: Box 34, Falköping'

Alla order mottages med tacksamhet och komma vi att

ha daglig biltransport till Falköping'

JöNEtt & LENNARTSSON AB
F'ALKöPING

M{,1LSJö B_KINNAIiP B 6*1
Mullsiöreserverna, tog tredje

raka sesern vid lördagens match
på Gruieredsvallen då gästande
kinnarns reserver förlorade med
6-1. Trots den På grund av reg'-

net mvcket haia Planen bjöds det
på bra fotboll. Hemmalaget' som
Le.står av unga sPelare, visade
upp ett fYndigt- och -variatiors'riut spel med många fina kombi-
nationer, som resulterade i en

tremålsledriing första perioden'
Samtli;'a må1 insPelades av vi'
Jan Clsson. LbF-b.

Slularps s$sl0 |lshusIv|i

Söndag kl. 17.00 (obs. tiden!)
pastor Gösta Luthersson talar
och sjunger. Onsdag kl. 20.00
missionär Karl Frandell. Offer.

VÄLKOMNAI tt{r-gb-

Fo!k- 0. Flickienns sxtra billlet!
Pojkjeans, blä,7*L2 år, 11i?5, dito, 13-1'/ tLv,12:75'Poik'
hängstebyxor (finbyxor i sornmarkval.) reststorl. 3-T år,
från 15:?5. Flickjeans i varierancle storl' oeh färg från 6:90.
Nyinkomna klänningstyger! Ftt parti oblekt lakansr'åv från
2:50 pr rneter nu i lager.

KINNABPS I{ANUF"AKTURAFT'ÄR. Tel. 134.

VI HAPV NU T'ÅTT IN

Iaminenade tyger
i yilejersey, bomullsjersey samt terylene-och bomull till jackor'

"o"lru" 
o.it-kuppo". Stt parti badrocksfrott6 5:* per meter'

Dessutom finnes elastabyior i svart'vit pepita samt beige' Pris

barnstorlek från 32:*. Damstorlek från 40:-. Herrbyxor, tery-

iene från 411-. Finnes även i gosstorlek fuän27:*' Markisväv'

urrfa"g"O och randig 80-100 em. bredd, pris från 5:* p9r metel'

Polyelermadrasser i olika bredder och tjocklekar av Gislaveds

pråa rrvarit6, liksidiga, pris-fråq.28:-;- även barnmadrasser'

iyg*r, Texasbyxor, Underkläder, Strumpor, Skjortor rn' m'

Välkomna att göra oss ett besök I

KINNÄRPS FABRIKSNEDERLAG" Tel' 186 oeh 171'

l-å--



Till ealu

Uilla i |(ittttarp
till salu. Villan har 4 mm och

köh jämte inredningsbar vind.
Svar till Algot Karlsson, Kinn-
arp, tel.229.

Fctboll
Tångavallen, Slutarp,

lördagen den 18 maj kl. 16.30

Norra Västgötaserien

LEKSBERGS IF
SI,UTABPS IF'

R,eservlagsserien

Tångavallen sönd. 19/5 kl. 10.30

Vilske-Kleva IK-Slutarps trF B
S.I.F'.

KTlNGöNEtSE
I Äktiebolaget SlutarPs Mö-

belindustris, SlutarP, vitl Var-
tofta och Frökinds domsagas

häradsrätt anhängiga konkurs
komma slutredovisning oeh ut-
clelningsförslag att fr. o. m. den 

1

10 mai 1963 håltas för gransk-
ning tillgängliga å Skantzes ad-

vokatbyrå, V. Storgatan 8, Jön-
köping.

Klander anhängiggöres rnot
reclovisningen På sätt oeh inom
triil, som stadgas i 191 $ kon'
k'urslagen oeh mot. förslaget På
sätt och inom tiil, som stadgas
i 130 $ samma lag.

Mutlsjö den 4 maj 1963'

Rättens ombutl$man'

I{inneveds
Röda Konskrets
inbjuder personer födda 1893
eller tidigare mecl resp, yngre
maka eller make till utflykt till
Kinnekulle, onsdagen den 12 ju-
ni mecl avresa från Centralsko-
lan kl. 11.00.

Vi möter vid hemmet elter på
av gästen önskad plats.

På Hällekis bjudes.på kaffe
och smörgås.

Svar emotses senast clen ?
juni tiil Göran Sandin, tel Kin-
narp 38.

Hjärtligt välkomna.

Styrelsen.

Brand i Kinnarpsfabrik
eldfängd gas antändes

Släckningen blev besväriig på grund av den kraftiga rökutveck-
lingen. l(\f,-bi.

Kristi himmelsfärdsdag
håiles i Kinneveds kyrha otte-
sång kl. 8. Kyrkokören korrrner
därvid att sjunga >Krlste, Ko-
nung i Guds rike> av J. S. Bach
och >Dig prlsa alla kerubimr av
Ä. Runbäck samt medverkarl
dessutom i den musikaliska rrt.
formriingen av >Högtidlig mor-gonbön>' .-i.ls- to+.

Kinnarpselel'er på Danmar.trsresa
Sjunde klassen vid folksltolan I

Kinnårp gjorde urrder förrå vec-
kan en fyradagarsresa tiU Häl-
singborg och Danmark under led-
ning av folkskollärare Stina Ols-
son,

Avresa skedde på onsdagen i
strålande sol, som ingav goda för-
hoppningar för dg kemmande da-
garna. Eftey en kortare titt på
IIälsingborg for-tsatte resan till
Helsingör och vandrarhemmet,
som utgjorde förläggningsplats
under första och tredje natten.

På torsdagsmorg'onen gjordes i
vackert våder med en skickliE
cians busschaufför en rundtur på
norra Själland, Kronoborgs slott
med kasematteitra besågs. Färden
gick vidare till Fredensborgs slott
och }Iilleröd, däf Fred€riksborEs
slott beundrades. F'ärden fortsal-
tes till !'rederiikssund över Ros.
kildefjorden till Jägerspris o. Ro-
skilde, där domkyrkan och kunge.
gra.varaa besågs. Sedan giek fär-
de+ direkt till Köpenhamn onh
vandrarhemmet, där middagen
stod dukad för de svenska skol-
barnen, Kvällen tillbringades på
Tivoli.

Under fredagrn upptgg pro.
grammet en rundtur i Köpenha"rnn,
besök på Kastrups flyghamn,
Danmarks Åkvariurn och Zoolo-
gisk Have, som på €tt säfskilt
sätt fångade besöltarnas intresse.
Ett besök i Minneslunden å,vs!u-
tade köpenhamnsbesöket, och se-
dan bar det iväg tilt Helsingör

På lördågsmorg:onen förrle brrs.
sen deltagarna till hamnen, där
färjan låg och värtade föi åter"
fesa. En timmes uppehålt i Häl-
singborg ägna<les åt att. bese sta-
den och dess omgivningar från
Kärnan, och >tidtabellsenligt>
återvände skolklassen till Kinn-
arp, där mammor och pappor
väntade på sina telni4gar.

,,1&dinarie

årssammanlräde
hål1es med Slutarps Ekonom.
fördpiii-g för Elektr. Distrib.
iördagen den 8 juni kl. 15"00.

Ärenilen enl. staclgarna.

Lokal: Slutarps Missionshus
lilla sal.

Slutarp den 21 maj 1963.

Styrelsen.

En häftig eldsvåda utbröt på
torsdagseftermiddågen hos Kinn-
arps Kontorsmöbler AB i Kinn-
arp. Elden kunde dock hållas i
schack och fick ingen större sprid-
ning. Man räknar med att skador
uppstått för omkring 5.000 kr.

Elden fick ett explosionsartat
utbrott då en gnista från en elek-
trisk fläkt antände lackgaser i ett
rum som anvånds för sprutlacke*
ring. En man som befann sig i
rummet lyckades rädda sig ut och

hade sinnesnärvaro nog att stänga
rummets brandsäkra dörr,

Elden sökte sig ut genom fläkt-
trummorna och antände byggnå-
dens fasadbekiädnad. Med hjälp
av fabrikens egna brandsprutor
Iyckades personalen dock hålla
branden under kontroll tills
brandkåren anlände. 

I

Släckningen biev ganska be- j

svärlig på grund av den kraftiga 
I

rökutveckiingen. I

I
€l
I - och varrdrarhemmet där mickla.

I Kinneveds ffl I'1jä,1!;#tffilJ::l'Tå
lRöda tr{orskrets ;ff.-* 

promenaden utrned s*n-

Slutorp tor poöng?
Slutarp möter i sin andra hem-

mamatch en av nykomlingarna
i seri€n Leksbergs Il' och denna
match, som enligt spelordningen
skulle spelats i. morgon, går re-
dan i eftermiddag. Det gäsl.ande
aget har hittills vunnjt två måt-
cher båda på hemmaplan, medan
riet blev förlust i bortamaichen
mot Sandhem för fjorton dagar
sedan. Slutarp premiärspelade
hemma mot Tidan och vann med
4-0 och sgdan har avå borta-
matcher awerkats, båda utan
poängtiilskott. Gott spel har dock
visats i dessa och 0-2 i Årnäs är
väI inget att säga om. Allt lutar
mot en hemmaseger denna gång
om det senaste sPelet uPPrePas.

Domare blir: Sune Johansson,
Dalsjöfors, viiken blåser upp till
spel kl. 16.30.

Reservlag'et möter på sönclags-
förmiddagen Vilske-I(leva B-1ag
i en matcli ingående i Vartofta
reserrrserie, tq*e,

E{fr-t"" -
möd obetydliga rePor' i tacke-
ringen, full garanti.

Tel. KinnarP 310.

] vädjar även i år om bilskjutsar
I vid de äldres utflykt den 12 juni

Tacksam för svar före den 7
juni per tel .38.

Styrelsen.

Ä $iggag, $lufarp
står tillgänglig ardennerhings-
ten trIEITBON 10142 brun
stj. prem. AB. Avgift 75 kr. Till-
delad Föreningen Belgisk IIäs-
tens i Malmöhus län större He-
derspris 1955. Avelsfiireningeus
för Svenska Ardennerhästen
I{ederspris 1955. 1:a Pris och
Avelsföreningens för Svenska
Ardennerhästen lledblspris vid
Länslantbruksmötet i Kristian-
stad 1957.

Tel. 115 Kinnarp.

Styrelsen.



-vann möfleksher$ ilg-z t$r Borgunda mot Kinnarp
{ll

Rnllel och dramatih pa 'Tangn'l,i ?^ nichmål av center-Arvidss0n
slutnrinuterna i rörilassnrtehen på rangavalton -;;il il Borsunda ]os 

pe"to*:-9ji::::1'T:::::å1"*ä;::å*

via, alennå gick bolen i nlr förtri eu törbtutä;ffi;*" 
*- 

i | | mots.ett par fina tillfällen lyc'
I ttd.= inte KinnarP görå något

Ettkäntuttryck1yder>enuu.l:--||Å""*arioerrnatraivtJt.H9mqa.

lxå:ä'f*xF #tilä:td:I slufrarp utnn Lnsse wdeF$tfi}uxr I ln:t*J"{ri*i}å""l;:,ååiår"1t;
släppä en så säker lednin! kan -- e -t I i rDrr-rrrr-J ^ - | Idirext "ti"ilål;,.u blev der andrain'|å.rörsvara' ""r' o'"*;;iT.*T nmddg 00vgi0rt i Borgundn 0-01 läl*itg**Hrriå::tå,i1ftiisom laget invaggades i

akott gick i >fol> riktning och 6109 på en Lexsbårgs--spultr" octr i I ur ganska liten vinkel'

ställning år inget att rekommen- - | | "-ou" 
efter ca 5 Til:jti$-$lt |;

dera i fortsättningen. Försvaret Slutaryr och Borgunda delade på tonsdågspoången vid match- I Ii;-;;å-" :f. +i.ti9:,:9:.:jtl"'-"-',tpru!'r' uv' Dvrs."tu v@ uvr*s'r'v4.5e'r ":^:T;; | | ii.rååe från högerkanten i_-måI.befann sig I upplösnitlgstillstånd en på Biksborg. Resultatet $krevs till H) i en match, su,rr ',uu :satte pressen mot Kinn-när gästerna tillätg att göra de pÅ ia"r"t spel under första halvtek, men EorgundaöveJa'" i | | sedan fort
tre 'rål 

j antlra Derioden som gavtre Drål i atrdra perioden som gav ;^-" _.- -' 
""**^-il*,----;i-". ;- -_-:,_ | larpsmalef,. ocfl rcqnu6ÖrlrorsL 'rv"'

ut1ämninstur 4-4. i:l^T"f p*_1':1a_r.P^1T-J1^,IT*3 
litt*_11"1, 1":*'i::- lr.r"i"" rvart, det var hy- Eds-

Kettjan hade inte he'er sin gets 
_K.-8.. 

rrjortmar öSonbrJms'skadad, men spelatle och -diri' I I ;;E 
"ätn 

tyrt"'lotlen över clen ut'
nkm rtaq nrh lveke.ioq'io.i"i gerado trots detta la,get matchtirlen ut. I slutet på andra halv- | lrusänae måIvakten.vackra dag oeh lyckades bäst i :,;:."::--*"- 

uvela r45ve .Icav[]rue[ u!. r Dru|&] P4 @|s@ [4tv- I lrusånoe rrarvaÄlErt.
första hairlleken, clock utan över- I Iek åalrog $ig viilare Slutarps vänster5rtter Diek Alvdrus en i I B-1 ordnade Arvidsson - till,
tygande Insats. Betecknande år att i vristsliada, \-ilket innebar -att giisterya stråin_gt- taget fick spe'la | | au"tt denna gång med en grann
hh. Kurt Karl€n svarade föi. två i meal tio man unaler de sista 15 minuterna" Alv6rus förmåtlde då | I . . ._an .,äe-+^$
av' målen, förresten peiä!"r;ät I bloq sporaoisr<t rretra i sperefi, :-**:"-'? T"**: ::""-"*" "- I l:]"u' på inläes från vänster'

gJorda, och förutom Äo."o oir | - ---, 
- 
-:'.. ' ",:""::. I l Hemmalaget dominerade så här

hans insåts honorn r"tväät"äe3il i ^.rnledninsen 
lovade- g9!!-" för ftIiili;iif}]illirjjiiii&i$u:i:::iirriir::r;ir:ir:j:J I lor*u matchen stort, men något

iöÅ'Bii:i!l{iiå?{xå#nil ;:xr*;J}$,#T,*l#'s"ti ,...."fif i.'iu Ilå}Tkeriis.n va.r fn.ktiskt Rr

d':ä"il|*"iäJ J#lffiilä"ä,#i?iliä äilä #; I i hemmapran, trenna såns mot Kinnarp, som rick väpda hem med

r.i.i '-ihr,+^r lrr *Å Ä.ii'. LÄr*r^r,äi 4xrsr-ai.Ä+ ^r* ^- ai'.^r raÄni-r r I en udtlamålsförlust - 
3]2. xiooo"p hade letlningen i halvtitl metl

ilääi::ffiäT:'ffffi;'Hlff:l'ilillif ;ffå:å".fffÅ: I | ;5:ffi:ä;i; *i-ff::";T:*?l:::::.'.T"-$:l;ffiä1ff';#ifläåä"Jlffi;ääffiilä:ilil#:Jff; il rettiur<om.i_bö11av'iJ'.11l1i"j;I?5:ffäl1iiiTffi;l& 111å'n var tnstålttl pa on poang nr€n en v€utaDel.)bltJ1:o:srot> I I som tråckla.de sig fra,m på kanten och lJckades få b6nen i måt
halvnrin. sena'r€ &v Soland Moberg gav dutrbelpoäng. Mobe'rgr | | 6om f,ra'cKrä{r" "1*._:::' - 'atr
ar,..r+ *i^r. i -4^r.. -ir-+-:na ^aL ar^ö nÅ ^- rnr,öLar'Ä !sdi^n^ ^^L I I ur sanska liten vinkel. ZY|'6I"

te Kinnarp upp sig, och hade ett
ää;^ilåäffiiåJ.åT;å:'*'ii;";äil I l:,*l,l*":"y::"t?-,1*;*r"ll""l': i"-llffi1i=6liffiffi | l;?"1'#lffi,Y,n'f,å'i'"ffi,X11i"åtlså i Leksbergs vh. Stensson -- | rrörvlcK var ulrLla[lver
>bäste rnan oä ntan> * staJk i ' men de chanser son
brrtninn.a.rnz.-.,"?i tio fremsnels.re. I .missades omsorgsfulit.

ff

i,?;''Båf*:#ä:å?ff:.1*-i ll .'i"'ä1"'"åä i?å3*u."","i'0"?å 

ffiffi l l*$u 
ffitJalan var faktiskt AotaäO mo- i llTTtlaget' dock utan att få ut

ber'!, medan Lasse widerstråm iri- i :1-c-9-t 9" ivertaget' Efter inled'
te häde lyckan meo sig åch taoe i llXgfminut€rna 'vaknade lorgun'
stor felpräcent i passniäga"n". dt I :?ti$:t-."* höll sedan halvleken
svår m-btståndarå irade han ock-l ]lt.Jamnt spel.på banan. I andra
så.. i Leksberss vh. stensson. --' I 11Yt"1 l':J:l'**^11F"^1flTjff: chen. Bäst i hemmalaget var hb.
>häste rnan pä pran> * "stark ii :.":^:"_ "l-1T:1".:,91" 

skapades iiriiiii llitiä.tä"å";;;;;';trh..iäi"1ägiii"iniuinu?r'-rio r"'*siä""u.1 missades omsorssrulit. iiiiiiXiiiirtiii l Ilffi'tö;brytnlngarna och fin fråmspelere. v'rDvrånrurrL' l#iiiilililiLii:jriliiiiii;itr*,;l I lKovisto. I kedjan var cf. Billy .ar-
Bengt Hennansson gjorde två måI, I o,.-+ö* r:^,- iiiiiii::.i..lj.:l riiii't.''.:i'' ,,i',:i'i.+tirlru I lvidsson'med sina två nickmål den
meri-rörsatie en oeii'ina.tiruäuen | ,,*"- , "S.ll*-"f^-*T":*t"?*"H. triiiiriiliiiliffi l I l#äffi;,;e., a'en de båda inrar-
senom sin kardinarsynd att stå | lll1X.!,1":.9,wj"du"*"g*, .9.3. .YlI iirrtiiiititiiiit: ir+'iörtsioe, Ingvar .fonanison,-viff.eu j totuttigt förkyld gcq fYlt förklar- iii+iliiiiiiii'rfi,r,i;iili":r:rl i lnaLarssonochRosenqvistjobba-

,#

.16n redan nämnd och näst efterl kedjall var ]Sengt Hermansson, l 
unoa,rorsvar€L 

I Domare pa" å-ot! och ont var
denne kom Hagse Andersson. som i sonr fr'ån sin centerposition oroa- |

dock inte visade vantig säkerhet. I de..Borgundaförsvaråt. rörsvaretllili-.-11i11!:111.^ st-9*u 1']l-e1tg3"l 
Leif Lundh' Skövde'

StureHieImsläppie'ii'*ot.tan-ii.gästel'naslagSpeladestarktochlitorsdågSmatchenvaro-cksåK.-|
dare alitför myeket ".r''iilääätl 

de- främsta. äkförerna.val ]rh-'i}- Y"911:. ":1 5',--l^^Ti:dry:ldare alitför myeket och likadantl 0€ _I_IaInsLa aKLOIe-Iila -val rur. l!- ,:i:lla ":ii ,1:"--:,-._
gjordeLeif F.itipsson, 

"tåaä" 
i""-i Karldn samt de båda_backarnalsom bildade ett halvbackplf :9Ti Fr . I ll

:å;,,t1';l'å,"**g:tj,:ii:**:l ''ilirsson 
och Lenna:r pettersson.li!:låt 

{ltä:ö!"tTl11':.ff11 l" otboll
Rutman över hövan. i f BorgundåIaget 'blev lCång ;tr;' 

Bengt L-arsson och Kin- | ----i Harry Edsberg nåsot av en över- Inarfstorvarvel Rune Ärvidsson I IIINNEMO, KINNARP
i ;;;iJi";ä;;- ä"i-""ihiå;-';hlfrämst. Stig Äberg, Skövde, poc-l .rnr<Äaoon ripn 23 mai kl.Leheberss,oget j ä!tr-1':äiö1:?f;":fö{{e*åä;lu;:;:^sus\"äffiå'-$ff;l '";*;;"n 

den 23 maj kr. 14.

som-}u gJorcle-sin debur.på '1'tr,r-l övertvsänoe rackipei'ugter aeJ5ff 
"?l 

då.tåf;Hts torsciags-l sandherns IF - Kinnarps rF
gavallen, spelade stundtals ganska I il insats bör han snart ha vikt en | ------
.j.*'"ääiil'"tiJ#""'?lfå:"gx*'. Fn*hnll llntats 

at sis' påcoo I
tillgångar förutom vh. Stensson I I IIutgangar rorulQm vrl. DLeJtssuI I I Y EE 

- 
r. ll r

;3i.':hx,l*H'ti3'iiJåTf.::}']låTångaya.Ilen,Slutarp,ItffiiKinnarpvann
sonochhi,Karllarlsondebåsta.l ll I1:- --J- ll -, '. rrr.son cch hi, Karl Larsson de bästa. I I | 1,7' I | |

Mårprotokou: I sö'daeen den 26 maj kl. r+.soii KinneVedS ii 5-X mot Tidan
7 min. 1-0 cf. Herrnansson. 25 I I I I I

illl i;"f;i":ff%åå;:å"&,'"i i _ Y::: Y"':-o:?:^'::. ,- li puttorsexpedit ion 
i l ."lJHå"*","$tr"fi'*ii&"h1

l* 
-:l 

*l?;3ilä;":3**r; I TIH,I-:. yl:::ljfi:j1lll:]l.:., öppen 
,,ördag, 

pingstaf- 
i I i# åH:l *å",1*: mql

ersatte StiF persson 
"o*-"an.i."- I 

ligt inte.. disponibet f_ör spel..I
inner börjäde bra, men- fi;ti titt- i lans sLälle medverkade nu- Stig

mjn. 4-? cr. cöran r,åä;;;: ää I rffirrll, iÄrrrcever,tnx I lton' kl' 72*74'
min. 4-3 cf. Giifan Larsson, 89 I Ilå söndag tar Slutarp emot se-

iiiriir de bra matchen igenom. KinnarPs
främsta var kedjans båda inrar

inner började bra, men föll till- I lans sra'e medverkade nu sllg: liiiiiiiiiiiiiiil'iii .iit l 
I ruur.rott och Bo iohansson,' samt

baka och detsanrrna gäller Dick I Perssorl som inner utån fråm-
Älverus. r försvaret är Kurt Kar-l gång. Den klart bäste i slutarps- K,-E, Hjortmar resen i Borg- | i-.r.9rsv.ar,"t backarna bröderna

tön redan nämnd orn i-,är't åiäåi i ["a:"" var Bengt Hermanssän,1 undaförsvaret. I K]gtI och rorgnv Jollftlll ,".

halvlek var spelnässilit sett alen

PASTOnSÄMBETAT I I uasta efterson Tidan-föll sam-
min.4-4 ch. I(urt Stensson,89la i rieteOande iomten;i en-intr_es.iarrrlll- ,----,.;--------- = 

jl n=n^i ilen a,rdra. Tidan fick
b*4 hy. Roland Motrerg. I uppgöretse. Gästerna är hittills ll r;-' I också en man skatlad och detta

Domare var sune -rohansto". 
| äåår"ffiå"u i1ä!i."ä"ri'rt"i'låp: | | 1*1 rrt t I tiåö'""tu"listvis till senom-Darsjörors' 

Geson. iSiråL"1l"ftT"å""1'$ttiä:-"äl I Darnfllcka ;l 
*'?irllf"*r"Jmarsjordrsavc'te

I [äJ"r.;ä""äåi'"äoåi. rålä-l 1..... " ^.. li a'iääi"-å;";;'ii stra,rr;, no

4ens resuttat 2-0 mot Tidan på. I I 
till två fliclor (6 oeh 2 år gam- | rvarsson 9gh ^Gösta 

Nilssonl:n i"":;",Lr""r$ ä||\fråf$ I l,nrtua nickor (6 oeh 2 år sam- i i,å*:::f"å tå."1#*J;'"#
iemmapian verkar föga impone- | ila) sökes I Kinnarp. Föräldrar- | saryt_ ett sjiirr-måL,
rande äch hemmalagöt soå -är li ina ftirvärvsarbetar. I I rlau'tt" mål tillverkades av

*l;.g:l'*lll'*å ;fiii"'$: lil-ä:;;Brismene ert. kr.1as0. ll 
r.eit w"aen. ztts-,1.

i;;.";"ä;;;i*x",i"t "rnrilÄ1;6;, 
I' I 

- 

j I

rröllhättan. . tfilt - 07 -,



I(innevetls Rödakorskrets
a,nordnar den 12 maj en utflykt
1lör pensionärer 

- 
födda 1893 el-

Ier tidigare - med resp. yngre
maka elier make. Resan går till
Kinnekulle med a1'resa från Cen-
tralskolan i l(innarp l<1. 11. An-
mälningar kan lämnas till hr Gö-
ran Sandin, tel. Kinnarp 38.

t9ls-6a-
De ältlres högtitl i Kinnarp

Kristi himmelsfärdsdag hölls de
äldres högtid i Kinnarps missions-
hus. De inbjudna hälsades välkom-
na av pastor Älgot Karlsson, som
läste texten om Jesu himrnelsfärd
och påminde om löftet att Jesus
skall komma åter.

Japanrnissionär Karl Frandell
predikade om Guds evangelium
med text från Rom. 1. Ävslut-
ningsvis talade Nils Ählin, som
läste om hjärtats tro och mun-
nens bekänne1se, Rom. 10. Herr
Ahlin framförde också de inbjud-
nas tack. Talen inramades av
mycken sång, unison sång, duett-
sång och sång av en barngrupp.

På söndag hålles söndagsskola i
vanlig tid i Kinnarps missionshus
och UV-arna samlas på tidag.

Skolmatserleln
- för Frökind 27 rnaj-l juni

Månd.: pannkakor, äppelmos.
Tisd.: köttfärssås, potatis, moröt-

Onsd.: ugnsstekt falukorv, pota-
fiqmn< qrrrlta

Torsd.: spenatsoppa, ägg, ost-
smörgås, apelsin.

Fred.: pytt i panna, rödbetor.
Lörd.:lovdag.

PO JKFO TBO LL
tl 

-

SLUTARP-ÄS.{N,P 1-1
Slutarps Pojklag sPelade På

måndaEJkvällen sin första match
i seriei och delade Poängen med
eästande Äsarp. Resultatet fast-
itättde" i förstä perioclen och måI'
skvtt för hemmalaget var Roger
Aidersson- n:edan cf. Bo Nelan-
der >>målaäe>> för gästerna. Pig$
och trevligt spel visatles från bå-
da håll och roligast att se i aktion
var >>Garvis-kopian>> i Äsarpsla-
set- Dan-Anders SPångsjö, snabb
äauar i benen som i sPcluPPfatt-
ninsen. Trehackslinjen Bo Ekberg

-O-ve 
Freiman-L. Å. Stefanus-

son samt hh. Christer Claesson
var i övrigt de mest framträdan-
de. I hemmalaget mårktes främst
vb- Alf Bäcklund, ch. Erik Holm'
vh. Kent Ählberg samt i kedjan
Kenneth Rehn och Roger Anders-
son. 2&(S-bU, Geson.

lB"folknirr**otveckllnsen I' i prnuna -xlE-6+- 
IStatistiska centralbyrån har'l

utarbetat ett >underlag för lol<ala I
prog'noser)>, vilket inilehåUer un- j

1 
der hänsynstagande endast tilll
dödligheten och. fruktsaurheten 

!

utarbetadb tabeiler över den be- |

räknade frarntida folkmängden j

i var /';ch en av landets primär- i

kommuner. Betr. det område I

som vid den senaste folkräkning- |

en utgjorde Frökinds kommun I

och som då hade 2.028 invånare I

Britt och Roland Bengtsson
besöker Kinnarp lVIs't'3.
Uhgdomsgårdsföreståndare Ro-

Iand Bengtsson, som tidigåre un-
der flera år verkade som s'ekrete-
rare för Unga Viijor, besöker lör-
dag och söndag l'alköpingsbyg:-
den. På lördag kväll blir det mö-
te i Kinnarps missionshus, då
Roland Bengtsson talar och fru
Britt sjunger. Offer för ungdorus-
gården i Jörn, där makarnå
Bengtsson nu har sitt erbete.
kommer att upptagas.

På måndag har UV-kåren in-
bjudit Åsårps UV'kår till ett
gästbesök. Krisli. Himmelsfärdg-
dag hålles en särskild högtid för
de äldre, vid vilket också missio-
när F randell kommer att medyer-
ka,

Delad pott
på Kinnemo

I torsdagens uppgörelse på
Kinnerno delades .poängen mel-
lan hemmalaget och Sa.ntlhem
efter det att de sistnämnda, haft
ledrdirgen två gånger, varav
1-0 i paus. En stark andra
halvlek ga,v doek Kinnarp rnöj-
ligheter att utjämna och även
clranser. till vinstmåtr, men des-
sa, försattes,
Matchen blev en ganska raff-

lande historia men spelet var inte
över siq och i s1'nnerhet Kin[arp
gjorde en svag första halvlek. 45
sek. före paus blev det lednings-
mål för Sandhem och målskytt
var lagets bäste kedjespelare cf.
Erik Karlstedt,

6 minuter in på andra perioden
utjämnade Kinnarp och det var
vy. Göran Grahn som svarade för
målet. Hemmalagets spel gick nu
betydligt bättre sedan Itj Eeidler
fllttats ner som Jrtterhalvback,
där han tiilsammans med ch. Bo
Johansson biidade en duo som var.
svår att forcera för Sandhems
forwards.

I fortsättningen höll gästförsva-
ret och de chanser som' yppad,es
till vinstmåI för hemmalagei för-
sattes noggrant av kedjan. Bäst
i hemmalagets kedja var Göran
Grahn, vilken dock hade klen
hjälp av de övriga. tr'öisvaret do-

gångar.
Kurt Augustsson, Bo1ås, dömde.M

får man veta att det 1965 beräk-
nas ha 2.031 invånare, ].970 2.064
invånare och 1975 2.092 invånare.
Det betonas att centrålbyrån vid
beräkningarna inte kunna-t ta
hänsyn till den inrilres och utri-
kes omflyttningen - denna kan
ju inte i förväg statistiskt beräk-
nas. (PRK)

Gästerna återtgg emellerticl led- i
ning'en i 21 min. och nu var det Ivi. Åke Ählqvist som var mål- Iskytt. Glädjen blev dock inte l,
långvarig för Sandhem och Göran I.

Grahn 5s4 nu kommit riktigt i L

stöten svarade för 2-2 i 26 min. I

minerades av Bo Johansson och l
Itj Seidler. I

Vb. Rune Karlstedt, ch. Kurt I

Gyllensvaan och cf. Erik Karl- |

stedt var gästernas bästa till- I

Tomtenexplosion gav 3 mål
och bortatriumf mot Slutarp

Tomtenlaget, tog en såker seger i sönrlagsmatchen på Tånga-
vallen. alär siffran skrevs till 3-0 efter en mållöe första halvlek.
Tre rejåIa mål blev det och tlåirmeil skapades nog rättvisa i figh-
ten för en sådan var det utan stbrre välspelning och där Torntens
större tyngd blev avgörande.

Hemmalaget fick stri.lla upp utan Dick Alv6rus och Lars Wi-
derström och tlörmed fötsvenn I stort sett eventuella funderingar
på poäng redan föro ma.tchen. ZSIS-bt'

Nollan hölis dock intåkt i 64
spelminuter tack vare starkt för-
svarsspel, men en >>explosion>> i
Tomten-kedjan tjugo minuter in
på, andrå halvlek gav två mål
med några minuters mellanrum
och därmed var matchen avgjord.

Första halvleken
inleddes

ånnars med ett par framstötar av
Slutarpskedjan, där Mats An-
dersson och Ingvar Johansson
gått in på de vakanta platserna.
Den förstnämnde hade ett skott i
ena stolpen och för övrigt hade
Bengt Hermansson en god chans,
men sköt utanför måI. Sedan blev
det i stort sett Tomten som förde
speiet, men skotten beredde inte
Rutman i hemrnamålet några
större besvär. Tomten-Iaget ver-
kade fr'ån början ganska osäkert
och fick inte någon riktig stadga
över sitt spel förrän efter pausen.
Likscm i första perioden hade
Slutarp ett par farligheter i bör-
jan av den andra och i dessa var
Stig Persson inblandad, nren ef-
terhand fötl hemmalagets kedje-
spel till marken och man förmåd-

sköt han i målstäIlningen och re-
turen togs om hand av hi Kurt
Lund, vars skott gick via ena
stolpen i nät. Tjugofem minuter
hade då gått ev hah'leken och
ställningen 0-2, När tre minuter
av rriatchen återstod blev det 0-3
och må]et var nästan en exakt
kopia av det första med inlä.gg
från höger och skott i mål av vi
Widing.

Som nämnts hatte
Slutarps-försvaret en stor börda
och bäst var hår målvakten Len-
nart Rutman samt trebacksiinjen
Leif F iiipsson - llasse Anders-
son - Lennart Pettersson. Kurt
Karl6n har man selt bättre och
liksom Sture Hjelm fick man ing-
et riktigt grepp om sina motstån-
dare. Något högre betyg kan inte
ges åt kedjemännen och spelet
som enhet betraktat lyste med
sin frånvaro.

I)e msst frarnträtlanile
i Tomten-försvaret var ch ÄU Ti-
verman hb Wilhelmsson och hh
Olle Ring. I kedjan får vi. Sven
Widing det bästa betyget och god
hjälp hade han i spelet av brödr:a-
paret Lund på högerkånten.

Domaren, Kurt Wickströtn,
Trollhättan, hade matchen i sin
hand och kan ges ett gott betyg'

Geson.

spel till marken och man förmåd- |
de inte i högre grad oroa Tomten- 

|

försvaret. I 19 min. clrog hy Nils I

Lund upp ett anfå1l och den av- |

slutande passningen slogs nred 
I

våldig kraft i nättaket av vi. Sven I

Widing. Den senare kom riktigt i 
I

iagen och fem minuter senare I

Hingstförvärv
Kinneved m. fl. socknars hingst-

förening har inhöpt ardenner-
hingsten Heitbon, st.nr. 10742,
btun, stj., prem. AB, född och
uppfödd hos godsägare Håns Val-
ter Persson, Möllerup, Skivarp
Malmöhus iän. Heitbon har en
mycket förnämlig härstamning.
Han har lovordats av expertisen
och tillerkänts en rad höga utmär-
kelser och har i Kristianstads län,
där han mest varit verksam läm-
nat mångå diplomston och hings-
tar. Stamtavlan på mödernet går
tillbaka på Ässmåsastuteriets bäs-
ta: Påndorafamiljen med Malmö-
hus läns exteriört bästa och även
förvärvningss?ikraste sto. På fä-
dernesidan kommer Hellbon 9850,
e. Hellas, som i sin första årgång
hingstar 1955 fick sex stamboks-
förda söner och därmed slog sin
berömde fader Hellas, som hade 5
stamboksförda samma år. På fä-
dernelinjen kommer även Manus
de Pierpont och modern Moana,
dotter till Bona, rom var ansedd
som ett av länets förnämsta ston,
efter Caline de I'orchies lmp. Des-
sa ston har stått hos godsägare
Kuylenstierna, Stora I(ålltorp.

Folkskolllirarexam€n
har i Karlstad avlagts av Bo Jo-
hansson, Kinnarp.

OVÄI{TAT NSDENLAC Ft'F
BOI{LKIUBB&N B

På torsdagsförmiddagen gästa-
ds Vartofta reservseries ledarlag
-- Falköpings Bollklubb B *
Tångavallen oeh Slutarp B. I{em_
malaget lriumferade något gyärr
tat med T*3 efter 5-2 i halvtid.
Hemmalagets bästa var Mats An-
dersson, Ingemar Lunda^hl och
Bertil Ahlqvist. Slutarp brånde en
straf, i andre ha,lvJek och FBK
berövades en solklar sådan i förs-
ta ha.lvlek. Nämnas kan.att firr
oeh son Andersson, Mats och Ro-
gers, bildade rrånsterving i hem'
nralaget. Roger r{ 13 år och pappa.
Mats 35. Ingemar Lundahl gjordc
tre.a.v herrimamålen. medan Mate
Ä. och Kurt Filipsson prickade
rätt två gånger var. Bertil Jo-
hansson, Kenneth Andersson och
Holgersson nätade för Bsllklttb-
bens lag - ett lag som spelade
långt såmre än tidigar€ i vår. Den
ende som kiimpade föredömligt i
nittlo minuter var baeken Åke
Karlsson,

tqt;3 nt 2s-

STUTARPS
MISSIONSHUS

Pillgstdagen kl. 15.00 Missionsfö- I

restånttare Knut Svensson, Bojan 
I

och Yngve Johansson. ,Offer för 
I

tsyggnaclskassan. Välkornna! ' I



Kyrkofulhnäktige i Kinneved
kallas att sammanträcla i Centralskoian, Kinnarp, tisdagen den 4
juni 1963 kl. 19.00.

Hilding Våring
Kyrkofullm. orilförande.

CUF CUtr'

Gökotf,a
på GRÄNNARPS >FÄNNE),

Vartofta, pingstdagens morgon kI. 00.30.

Medlemskontroll. Välkomna! Kinneveils CUF'

MUSIK:
MUSIK: THE DRIFTERS PoP'band rnetl >önskelistan>>.

CUF CUF
tlb-b3.

Anbud inf'ordras härmed för
>Fröje, Halsängs vattenavled-
ningsföretag av år 1954> i Jäla'
Grolantla och Kinneveds sock-
nar. Företaget omfat,tar rens-
ning av c:a 11.000 meter kanal
och avloppsdiken. Närmare UPP-

lysningar lämnas av AIex Jo-
hansson, Halsäng, KinnarP, tel.
0515/461 75, till viiken även an-

bud insändas i förseglacle ku-
vert märkta >Anbud å kanal-
rensning> senast den 1216 1963

och äro bindantle till den 1/7'
Fri prövningsrätt förbehålles.

Kinnarp den 2415 1963.

Artretsstyrelsen.

0rdinarie

årssammanlräde
hålles med Slutarps Dkortom.
förening för Slektr. Ilistrib.
iördagen den 8 juni ki. 15.00.

Ärenclen enl. stadgarna.
Lokal: Slutarps Missionshus
lilla sal.
Slutarp den 21 mai 1963.

Styrelsen.

$låtterauktion
hålles å MönarPs Egenilom'-si"ir"p 

(godsäg' BrowaII) lör'
äu" 4"" lE iuni-1963 Id' 11-fm"
då c:a 15 tld fastmarksvall ocn

iöo Il *". mossbelonad vall
Lv- timotej och gråis föisäljes
i'eti-iiet[at utroP' Tre mån'
riiiietri kretlit, övriga villkor
vid auktionens början'

|(onolrensning 
,

T'ALKÖPING
Te]. 109 ?5 ' 113 75 - 71476'

Kinnarps unga E-spelare, pojklagstrion Rolf Andersson, Anders El
och Hasse Gustafsson gjorde ett gott intryck i söndagens match

mot Åsarp B. En trio fotbollsgrabbar som Kinnarp såkerligen kom-

mer att få glädje av framöver.
l3e,'*- 0c,-t t

Kinnarp FotbollI ,l å3 cFi
Sliita och Kinneveals för-

samlingars
särskilt utsedda delegerade för
val av elektor och ersättare för
denne att deltaga i val om ombud
till årets kyrkomöte höll i tors-
dågs såmmanträde i KinnarP un-
der ordförandeskap av kYrkofuli-
mäktigeordföranden Hilding Vå-
ring. Hr Våring hälsade de dele-
gerade välkomna. Representanter
för de olika församlingarna var
för Slöta, kyrkovärd Oskar Elias-
son, för Karleby kyrkovärd Sven
Svensson, Åsle lantbrukare Albin
Gabrielsson, för Mularp lantbru-
kare Bertil Oskarsson, för Tiarp
kyrkovärd Ernst Häger, för BörS-
tig kyrkovärd Paul Gustavsson,
för Vårkumla kyrkovärd Erik Bo-
man, för Brismene kyrkovärd
Sven Andersson och för Kinnerred
i<yrkovärdarna Herbert Anclers-
son och Carl-Arne Aclamsson.

Titt elektor valdes enhälligt
kyrkovärd Sven Svensson, Karls-
borg, Karleby, med kyrkovärd
Herbert Andersson, Aiarp, Kinne-
ved, som ersättare.

KT]NGö [IEtSE
Verkstadsägaren Gösta Hel-

mer Ferdinand Larsson och

hans hustru SYster Kerstin Eli-
sabet Larsson, fötiil Jansson,
båda meil adress Dalsro, Kinn-
arp, ha den 19 juni 1963 till
Vartofta och Frökinds domsa-
gas häraitsrätt ingivit ett mel-
lan dem den 30 maj 1963 UPP-

rättat äktenskaPsförord, inne-
fattande gåva från mannen till
hustrun,

Falköping den 19 juni 1963.

Pår Häradsrättens vägnar I

TÄLTMöTEN
f9 juni

Pastor Börje Sandqvist från Os-
karqhamn, Simon Elowson, Ås-
arp m.fl.

Mycken sång och musik.

Mötestider: Vard. 20.00, sönd.
15.00 och 19.30"

Du är varmt välkommen!

Filailelfiatörsamlingen, Äsarp.

Derby på Kinnemo
Annandag pingst blir Kinnemo

skådeplatsen för årets första
>>l'rökindsderby>, då de båda na-
bo-la,gen Kinnarp och Slutarp
möts i en match som har en viss
betydelse för de båda lagens pla-
ceringar i fortsättningen. Hemma-
laget,. Kinnarps IF, har för när-
varande en poäng mer än gäs-
tande Slutarp och i händelse av
hemmavinst eller oavgjort skulle
avståndet hållas >nedåt> till Slut-
arpselvan.

Hemmalaget har nu fått med
Bo Johansson på stopper-platsen
och detta betyder. ett extra pius.
Det gästande laget har i de se-
naste matcherna inte övertygat i
högre grad, men inför annanda-
gens match blir Fer-Uno Gustavs-
son spelklar och därmed torde en
given förstärkning tillskrivas
Slutarps-elvan.

Ätt matchen blir jämn och
oviss torde stå utom allt tvivel
och ett oavgjort resultat är det
mest tänkbara.

Domare i matchen som börjar
kl. 14.15 blir Sven Johansson,
Skövde.

KINNEMO, KINNARP

måndagen den 3/6 kl. 14.15

SLUTABPS IF-
KINN,{BPS Ix'

Frökind
qlu-trT'

Kyrkliga söndagsskolorna
i Kinneveds pastorat har avslut-

ningshögtid på onsdag med början
kl. 5 i Klnneveds kyrka. varefter

20 tunnland prima

fastmanksjond
cch en beteshage utarrenileras.
, Tel. 139 Kinnarp.

i fortsättning följer i prästgårdens

I tradgara eller inomhus. Barn lik-
I som anhöriga till dem är hjärtligt
lvälkomna.t-

Reservgrabbar som kommet

ararnråiåfiffii!fu@@g
W. Frioilinann



350 personer sdg Kinnarp derbyvinna
4lt"- Og - 1-0 mot Slutorp, Ivarsson avgiorde

Kinnemo hade en.stor publikdag på Annandagen då 350-talet personer samlats det vackra,
solskenet för att beskårta Frökindsderbyt, vilket slutade med hemmavlnst och avgJortles i mat-
chens 16 min" på ott synnertigen vackertskott av hi Bo fvarsson, som ilrog på en >>rökarer> från
20 meters håll Efter varl som tlessförinnan förekommit och våal som senare hänale i matahen får
siigås ev full råttvisa skipades. Ilemrnala,get gick ut hårt och skapado flera farliga anfa,ll redan
i inlednlngsminutorna,. IIär spe låde hy Fleming f'ofstensson en dominerande roll och va"r då det
största oroselementet för Slutarpsförsvaret.

ytterhalvbackarna var Ingvar Jo-
hansson den främste.

I kedjan började

Overskottet
f örra året

Yf'- blev t3.SB3
Kommunalkontoret i Frökind

har framlagt kommunens rä-
kenskaper för'1962,,vilka utan
anmärkning granskatg av revi-
sorerna.
Räkenskaperna balanserar på

3..290.456r19, kr. Utgående batan-
sen upptar som tillgångar under
rubriken fastigheter och anlägg-
ningar en summa om 2.?21.g80 kr.
Rubriken banhräkningar upptar
266.5ö622! kr. Bland långfristiga
skulder märks anläggningslån på
1,42L.427:65 kr. och investerat
stamkapital om 7.476.245:25 kr.

överskottet år 1962 är 13.588:95
kr. Emellertid upptar driftsbud-
getens reservationer 60.000 kr.,
vilket i realiteten alltså är ett
överskott,

Bland kapitalutgifterna ä.r upp-
taget posten 116.591:94 kr. Det
gätler de sista ira-arbetena i sam-
hällena.

Tfnder rubriken >>undervisning
och kulturell verksamhet>> finns
en utgiftspost på 40.580:50 kr. Om
detta utgiftsärende stod det vid
flera tillfällen strid under verk-
samhetsåret. Summan avser den
slutligen genomförda asfaltering-
en av skolgården i Kinnarp,

Lärarna har kostat 278.377:77
kr., vikarielönerna oberäknade.

Skolskjutsarna har kostat
49.780:55, Till skolresor har an-
vänts 850 kr.

X'ullmäktige tar ställning till
räkenskaperna vid sitt nästa sam-
manträde.

Söntlagsskolan i Kihnarp

Söndagsskolan i Kinnarps mis-
sionshus samlas på söndag för
sista gången denna termin. Den
offentliga avslutningen med som-
marfest dröjer till söndagen den
23 juni. I

POJKFOTBOLT
rle _ 61.

Skara-Älvsborgs pojklagsserie
j\ orre g.ruppen

I''loby-Kinaarp 4*4
Rapid-Flory ö-4
Kinnarp-Grolanda 2_1

Även cf Gösta Nilsson svarade
för en del luriga skott men hade
i övrigt svårt att komma loss
från gästernas ch Hasse Anders-
son,

Slutarps kedja hade mycket
svårt att göra sig gällande mot
hemmalagets försvar som bröt an-
fallen på ett tidigt stadium. Det
var först i de sista tio minuterna
av första hålvleken som man från
det hållet kunde åstadkomma någ-
ra farligheter framför Kinnarps
bur och noteras kan att ed pass-
ning från Bengt Hermansson mis-
sades av Kurt Karl€n framför
måI. Detta var en av de, bästa
chanserna denna halviek.

Från rlenna petiod
kan för övrigt noteras att Kin-
narp hade ytterligare en boll inne,
men detta mål bortdömdes fullt
riktigt för offside. Ändra halvle-
ken blev jämnåre och inleddes
med en hörna för Slutarp, där
Westerberg viftade bort bollen i
sista sekunclen. Bengt Hermans-;
son hade en lobb som gick tätt j

över målribban och något senar:e 
i

en nick som vållade Westerberg I

en del besvär. Här låg det nära 
I1-1 vid dessa tilifällen. De slsta

tio mlnuterna radade Kinnarpsan-
fallet upp ett fiertal öppna chan- 

1

ser framför Slutarpsmålet, där
Fleming Torstensson och Bo 

I

trvarsson hade var sitt skott t mål- |

ställningen. Den förstnämnde 
I

brände dessutom ett par givna
chanser ganska upprörande. Ett
genombrott av Göte Andersson
var nära att resultera. men Len-
nait Rutman i SlutarpsmåIet läd'
dade fint.

Diverse

Ä $iggag, $lularp
står tillgänglig ardenaerhings-
ten IIDITBON 10142 brun
stj. prem. AB. Avgift 75 kr. Till-
delad F öreniagen Belgisk Hiis-
teers i Malmöhus län större He-
derspris 1955. Avelsföreningens
för Svenska Ardennerhästen
Hederspris 1955. 1:a Pris och
Avelsföreningens för Svenska
Ardennerhästen llederspris vid
Länslantbruksmötet i Kristian-
stacl 1957.

Tel. 115 Kinnarp.

Styrelsen.

Innertrion B.-O. Ivarsson-Gös-
ta Nilsson-Göte Ändersson fann
varandra bra. Försvaret toppades
av ch. Bo Johansson och ltj Seid- llars Widerström ganska bra' m€n
ler, men varken Bengt Georgs' I var flitigt uppvaktad och hade
son eller KjeU och Torgny Jo- | dessutom stor felprocent i pass-
hansson siorde några rnissgreDp. lninEama. Benct Hermansson varhansson gjorde några rnissgrepp. lningama. Bengt Hermansson var
I måiet visade Wesierbers sed- | der ende som lvckades stäIla tillI måiet visade Wesierberg sed- | der ende som lyckades stäIla till
vanlig s,äkerhet de gånger han I med några målfarligheter.
sattes på prov. Som nämnts hade I Hörnstatistik: Kinnarp 11, Slttt-
Slutarps försvar sin bäste i Hasse I arp 4,

POJKFOTBO tL
Kyrkof utlmå,ktl-geosntmanträalo

i Kinnoved blo-67-
Kyrkofullmäktige I Kilrneved

har,haft sammanträder varvid re-
dovisning av föregående års ka,s-
saförvaltning förekom. Eandling-
arna godkändes och ansvarsfrihet
beviljaCes, Stämman utsåg l(yr-
kovärdarna Karl-Arne Adam"-son,
Slutarp, och Herbert Andersson,
Alarp, tiU delegerade för val av
elektorer inför kommande kyrko-
möte. Vidare beslöts inköpa fyra
gravstämpar att användas .som
skydd vid arbeten med gralöpp-
ning. Kyrkorådet fick i uppdrag
att till näFta sammanträde utre-
da fråg6P om höjning ev brand-
för$äkringen av kyrkan. Slrrtligen
redogjorde ledamoten Sven Än-
d€rs;onr Lofsgården, för de beslut
sqm fattats vid stiftstingot sam-
ma dag.

Kinneveds Eötla kors-kr€ts

il-

har åven i år - det 8:e I ordning- .

en - inbJudit till de äldres ut-,
flyktsresa. Den äger nrm den 12'
junl. Älla som senast den 7 Junl'till styrelsen har anmält sig och '

som fyllt ?0 år Jämte yngre ma-
kar äger rätt deltaga, Resmålet
är Kinnekulle. I Medelplana kyr-
ka håller kyrkoherde Andersson
åndaktsstrhd. På Kinnokulle och
utmed vägen finns många sevär-
da platser, varför kfetsen, om
vädret tillåter, emotser en intres-
sant och trevllg resa.

I

:
I

ptu!@.lJs örlr U@DLE

Andersson, tiitt följd av mv. Len- | Några större proflem hade inte
nerat Ruthman. Backparet Leif I dagens domare K.!El. Hellström'
Filipsson och Lennart Pettersson I I'alköping, att bemästrå och får
gjorde ett gott intryck och av I ges ett gott betyg.

SLUTARP.VAN,TOFTA 2-T
Slutarpslåget överraskade i den

andra hemmamatchen genom att
besegra förra årets seriesegrare,
Vartofta. med 2-1. Resultatet får
nog'anses rättvist då hemmalaget
bättrer förvaltade sina chanser.
Det storväxta Vartofta-la,get in-
nehöll bl. a. två spelare som spe-
lar i föreningens Ä-lag, nämligen
målvakten Börje Falemo och Ulf
Leijon. Eln liten fin spelare hade
man i hy. Stellan Johnsson. I hem-
malaget samspelades det fint i in-
nertrion, som bestod av Roger
Andersson-Thomas Pettersson-
Kjell-Åke Sand6n. Bra spel visa-
des av samtliga i laget och i för-
svaret lade man märke till mål-
vakten Håkan Arnesson.

Hemmamålen gjordes av Roger
Ändersson och Thomås Petters-
son.

Domare var Gunnar Johansson,
vartofta' wy' Geson

$lutarp, parkott
Söndag kl. 14.30 Söndagssko-

lans sommarfest. Evangelister-
na Lilly Karlsson, Anita.{rons-
sön, barnen, lärarna och Yngve
Johansson medv.

Servering. Kollekt.
VÄLKOMNA! 'ilt -tt.

Kinnarp
tr''loby
Grolanda
Tomten
Rapid

4310t7_7 7422076_7 64712 5_6 3s102 4-72 2
30031-11 0

Söilra gruppen
Slutarp-Vartofta 2-1
Åsarp-Sandhem t-B
Sandhem-Trädet 2-0
Vartofta-Åsarp 3-0

Vartofta iztt 6--2 ESandhem 3201S-g 4
Slutarp 2 1.i! 0 B-.2 g
Trådet 3111 2-Z g
Åsarp 4013 2-9 1

hlatunstig
anordnas söntl. 9/6 å GBÄNNARB VABTOffA, i sanbancl med
månadsaöte. Start kl. 19-20.

Kaffes€rveling - DANS ttil BRODDMANS.

Alla intresseratle även icke medl. hälsas välkomua.

Kinnevecls CUX'.



' Slutarp spelar vårens sista hem-,
mamatch på lördag eftermiddaB 

I

och motståndare blir Ulvåkers IF. I

Det gästande laget belägger för 
I

närvarande fjärde platsen i tabel- 
|

len och tillhörde åven förra serien I

topplagen. Elvan har rykte om

Slutorp möter Ulvöker

slg att vara synnerligen spelstarkt
I och har en bre kedja där huvud-
i rollerna spelas av hi Per-Erik Jo-
I hansson och cf Yngve Andersson.
Det giiller för hemmalaget att
skåixpa sig ordentligt inför denna
match, där en eller två poäng är
myeket värdefulla med tanke på
den nuvarande placeringen, I'ör
svaret har ju visat stabilitet, me-
dan kedjespelet inte klaffat i till-
räcklig grad.

Domare i uppgörelsen blir Björn
Kjiillgren, Vara, vilken blåser tiU
spel kl. 15.30. rlo-6s.

Fotbolf
TÅNGAVALLEN, SLUTARP
lördagen ddn 8 juni kl. 1b.80

N. Västgötaserien

ULVÅKEES Ir'_
SI,UTAAPS ltr'

sff'.

$låtturauklion
håIles å Mönarpi Dgenilom,
Sluta,rp (godsäg. Browall) lör-
den den 15 juni 1968 kI. 11 fm.,
då cia 15 tld fastmarksvall och
100 tld mer mossbetonad vall
av timotej och gräs försäljes
i ett flertal utron, Tre mån.
rähtefri kredit, öirriga villkor
vid auktionens början.

Sönilagsskolfest i Stutarp 
ISlutarps Missionsförsamlingsj

söndagsskola hade i söndags em. 
I

sin sömmarfest i den vackra par-
ken vld järnvägsstationen. tr esten,
som var välbesökt, inleddes med
den kiinda sommårpsalmen >I
denna ljuva sommartid>. varefter
evangelisterna Lilly Carlsson oeh
.A,nita Äronsson sjöng en duett-
sång. Söndagsskolans förestånda-
re F olke Pettersson läste Guds
ord och hälsade välkommen, Så
följde sång och uppläsning av
söndagsskolans elever och Britt-
Marie Carlsson medverkade med
solosång. Evangelist Lilly Carls-
sotr talade till barnen. I den ge-
mensamma sång som följde upp-
togs offer för söndagsskolans ar-
bete. Efter en paus för kaffeser-
vering sjöng evangelisterna två
duettsånger och Anita Äronsson
talade i festens avslutning.

, UNGT'TJGGA
till salu.

Tel. Kinnarp 284 efter kl.

.. iovaltttrorlara .,^ .
ALtÅRf P t x 6 I U S FA S7 | 6 rl E f-S BYhAre

T'ALKÖPING
Tel. 109 75 - 113 75 - tL475..

Ulvåker giorde sarntliga mål pn Töngavaltren

4-2 l(irlust tör $lutarp - Inellektivl anlnll
Sex måI gJoriles i lörrlagsmatchen på Tångavallen och vitl samtliga tillfällen hade en Ulvåker-spe-

lare eista foten på bollen. Vitl det föIsta målet som g{w utjämning titl 1-1 var det centerbaeken,
som stii,llde sin egen målvakt utan chans och vid det andra tillfället var det högerbacken som i slna
försök att rfida målet från påhäIsning slog uppbollen i nättaket. Detta sli,ger allt.om en ineffektig
keiljekvintett i hemmalaget och signifikativt var att det skott sonr var på väg in i nätmaskorna sköts
av Hasse Andersson som i slutet av matchen gått upp i anfallet ltl6-6? -
I det förhandsaviserade hemma-

I laget saknades Per-Uno Gustavs-
lson och Dick Alv6rus av olika an-
j ledningar och 1därtill rrliflste man
undvara Lars Widerströry. Sture

lHjelm och Böland Mobdg hade
i fått rycka iri på de vakanta plat-
serna och.dg tillhörde sannerligen
inte de sämsta. En positiv över-
raskning var Ingemar Lundahls
högerytterspel och han får sättas
främst I kedjan. Negativ var där-
emot Kurt Karl6n som hi., en plats
som nog'inte är hans rätta. Bengt
Hermansson och Mats Andersson
var de som sköt flitigast, men
samspelet i kvintetten var inte det
bästa och på detta blev Roland
Moberg lidande i sin position som
vänsterytter.

Hasse Andersson
var försvarsbäet och även Sture
Hjelm liksom .Ingvar Johansson
gjorde hyggligt ifrån sig. Av båc-
karna klarade sig Lennart Pet-
terssot bäst, medan Leif Filipsson
hade det betydligt värre att hålla
sin motståndare och i målet hade
Lennart Rutrnan inte sin allra
bästa dag.

Ulvåkerslaget visade
som vånligt upp ett piggt och bra
spel, där deras genomgående bätt-
re teknik och nickförmåsa .sav
dem favörer i närkampernä. Mål-
vakten Rune Seger var en god till-
gårg i försvaret, där för övrigt ett
bra betyg bör sättas för hh, Has-
se Dahl, I kedjan var innertrion
Per Källeskog-Yngve Andlersson*Per-Erik Johansson den bästa
delen och svarade ocks$, för må-
len.

1-0 titl Ulvåker
kom I 14 minuten genom cf. An-
dersson vid en tilltrasslad situa-
tion framför målet, Fem minuter
senare kom utjämningen till 1-1
på det ovan relåterade självmålet.
Sedan hede Slutarp en bra period
med uppdragningar av ,Lundahl

samt skott av .bl.a. Bengt Her-
mansson, som målvakten fick an-
stränga sig för att ta. I 36 minu-
ten blev det 1-2 och det var hi,
KäUeskog som på ett inte alltför
märkvärdigt skott kunde ge sitt
lag halvtidsiedning.

Slutarp inledde
andra perioden med ett par hör-
nor förutom ett par andra rnål-
chanser och hade ett visst över-
tag. Ulvåkers kontrastötar var
dock farliga och på en sådan gjor-
de cf. Andersson 3-1 då han drev
igenom samt behärskat lobbade

boilen över Rutman, Mats Anders-
Fon hade ett skott som tippades
till hörna och Bengt llermansson
hade ett skott sonr strök överlig-
garen innan man i 38 minuten
kunde notera 2-3 och det var
som sagt Hasse Andersson som
svarade för skottet. Tre minuter
före slutsignalen fick hi. Källe-
skog gott tillfäUe att taddå och
från nära håll ställde han Ruth-
man försvarslös. Därmed. var Ulv-
åkerssegern ett fakturn,

Gott betyg kan ges dagens c1o.
mare Bertil Svanebring, Vara.

Geson.

Ärsavslutning ttlb-6s-
har hållits vid ['rökinds skolor"
Efter lektionerna samlådes elever
och målsmän ute på skolgården,
där skolans elevkör under kantor
Bengt Kjellströms ledning sjöng
några sånger. Skolstyrelsens ordf.
Maj Larsson, Luttra, talade till
eleverna samt avtack&de dem och
lärarna, varefter rektor förrätta-
de premie- och betygsutdelnlng
samt avslutade skolåret. I klass-
rum. arbetssaler och korrldorer
hade ordnats utställning av under
året förfärdigade teckningar och
siöJdalsten

Församllngsdelegerade i Kinne-
veds pastorat

hef vid nytt sammanträde till
skogsbiträde i Tidaholms skogs-
biträdesdistrlkt fr. o. m. U7 1963
i stället för den tidigare valde
Börje Belin, Målung, som återkal-
låt siil ansökah, valt i första fum- i

met kronojägaren Lennartr
Strandberg, Karlskoga, i andra
rummet bitr. länsskogvaktaren
I3ör.ie FäUgren, Norrtä]je, och i
tredje rummet bitr. kronojägaren
Rune Aronsson. Färnabruk.

Do kyrkllga söndagsskolorna
i Kinneveds pastorat hade gemen-
såm avslutningshögtid i Kinheved
i onsdags. Såmling slredde först i
Kinneveds kyrka, där kommihis-
ter Per Olof Lindholm, Börstig,
talade till batnen om >>Ätt vandra
i ljuset>. I prästgårdens trädgård
bjöds barnen och deras anhörigå
på förfriskningar, vareftef rotigå
lekar vidtog för både yngre och
äldre. Som tack från barnen och
deras hem blomsterkransade kom-
minister Lindholm de kvinnliga
medarbetarrra Märta Quick, Börs-
ig, och Inger Lillleroth, Slutarp,
:yrkohcrden avslutade högtiden
h önskade barnen välkomna
er till söndagsskolan, när hös-
ns arbete börjar.

t/anf irrnanilurrdervisningen
i(inneveds församllng avslutades
ngstafton med konfirmåtlon åv
r 3 flickor oeh ? pojkar, som un-
:rvisats A,v kyrkohefde Henning
ndersson. Kyrkan hade våckert
korerets av konfirmanderna

Kinnarp överraskade Ärnäs
l-l-spel r Ggte A målskytt

Ilb_b9,
Kinnarp kämparle storstllet I söndagens borta,match rnet Årnäs

oeh lyckades få oavgjort 1-1 bfter hemmaleilning i paus. Ärnäg
dominerade stort i första, perioden och spelade iIå rilrttgt brå"
Efter paus kom dock Kinnarp igen ooh hade i matchens slutskede
ett markant övertag. Hemmaburen var då i uppenbar fara vld
rnånga tillfällen oeh särskllt mlnns man ott runganile skott i ena
stolpen. Kinnarp som spelado nJutbar fotbolt ha,de sina bästa spe-
lare i vi. Göto Andersson och N. Gösta Nilsson i anfallet.

I Målvakt Lars Westerberg och
i hh. Itj Seidler skötte sig bäst
bland försvarsspelarna. I{ela hem-
maelvan spelade hyggligt och sär-
skilt då Leif Karlsson sorn svara-
de för Årnäsmålet, Kinnarp fick
sitt mål i andra perioden eedan
Årnäs stopper S.-Å. Collberg
missräknat stg på en höjdboll och
gästernas vi, Göte Andersson kun-
de slå bollen i nåt. Domare va,r
Lennart östman, Lidköping.

{rr*,1



med björkar och blömmor. Efter
psalmeä >Helige Ande, sannlng-
ens Ände> höll kyrköherden kon-
flrmationstal med utgång från or-
den i Äpg. 2: 38 >f skolen $åsom
gåva undfå den helige Ände>>.
S&mtalet med de unga rörde slg
kring >dop, konflrmetion, trosliv
och evigt liv>. Vid överlämnandet
av konfirmandbiblär och konfir-
m&tlonsminnen gav kyrkoherden
envaf av konfirmanderna ett sät.
skilt minnesord ur Psaltaren. På
'ringstdågen predikades över äm.
net >eelhetens, troh€tens och ge-
menskapens Ande>. Jämte de ny.
konfirmefåde och deras anhöriga
deltog en grupp församlingsbor I
nattvardsgårrgen, Kyrltokören
medverkade i högtiden med litur.
gisk sång och hymner.

Slutarps Ekonom. lörerring för
Dlektr. Dlstrlbution

har hållit årssarnmanträde.
Av förvåltningsberättelsen

fremgiek stt medlemBantalet är
322 rded 6.?65 teriffenheter. F rån
Trouhätte Kråftverk hade under

6t. tfansformåtoråtetlö[ef. tr'ör.
eRingen8 ohsättning ha,f uppgått
till kr. 305.?18:?1. Bålaflsräkning-
en slut&r på kr.269.911. TtU ledå-
möter i styrelsen för en tld av två
år omvaldes Gustaf Karlön, Slut-
arp, Oskar Jöhansson, Luttra, och
Herbert Ändersson, Alarp, samt
tlll styrelsesuppleanter Elnar Än-
dersson, Luttra, Elof Rehn, Slut.
arp, samt Arne Olsson, Älarp.
Kvarstående i styrelsen är Ivar
Gustafsson, Slutarp, och Nits

Iliv. V Noua Västgötaserien
Leksberg-Tomten 3*2
Årnäs-Kinnarp 1-1
Slutarp-Ulväker 2-4
Tidan-Sandhem 2-4

räkenskapsåret inköpts 1.983.820 i

kwt. Medelpriset för råkraft titl I

Kreftverket hef utgjort pr kwh. i
0.068 öre, medelpriset för avläst 

I

kWh. inom föreningen utgör 0,121 
|öre. 
I

Inom föreningcn flnnes nu 32 |

Järneklint, Slutarp. Till revisorer l

omvaldes nämndem. Gunnar j

Ericsson, Hallag., och kontorist j

Erik Gustafsson, Slutarp, med i

kontörist Ärne Persso4 Slutarp, I

som suppleant, vilken även utsågs I
som siffergtanskare. I

Årnäs
Ulvåker
3'AIK
Tomten
Kinnarp
Borgund6.
Lekslrerg
Sandhem
Slutarp
Tidan

843118-10 11
843115-11 11
842227-t2tO
842219-14L0
833216-10 I

Vartofta reservserie
G.-Adoif-Vartofta 2-3
Folkabo---V.-Kleva 3-3
Falköping-Grolanda 1-1
Ekedalen-Börstig 5-1

F'BK 7 5 L 1- 28-15 11
Ekedalen
Folkabo
Slutarp
Grolanda
Vartofta
V.-Kleva
Börstig
G.-Adolf

83321,2-t]- I
8323 20-18 2
823318-26 7
82L510-15 5

r8008 6-28 0

851225-12 11
7 4t235-77 I
733126-18 I
7 47214-16 I
730473-27 6
7L3413-20 5
7 7L5 8-2L 3
70L670-27 1

(rl
Snygg och proper flicka

:ltjg Th påtitlig, rned behagligt sätt mot kunder, får plats
i Nya Fensionatet, Kinnarp 1 juli, eventuelltr 1 augusti.
Eget rum, ordnad ledighet, lön efter överenskommelse.

Tet. 240 Kinnarp.

Frcgon om olieeldning ulredsl
ov skolstyrelsen i Frökind
Frökinds skolstyrelse har' hållit sammanträde. Ecklesiestik-

depai'tementets skfivelse med'avslag på kommunens ansökan om
införande av grundskola fr. o. m. ht. 1963 föreclrogs, Skolvakt-
mästa.ren beviljades semester under en månad från den 8 juli
med Paul Nilsson, Hassledal som Vikarie. Till entreprenör på
skolskjutslinjen Halsäng---Kinnarp antogs Bröderna Larssons
Bilfirma, Kinnarp. Entreprenören på skolskjutslinjen Vintorp,
Börstig-llinnarp fick en begärd mindre höjning av slrjuts-
laxan. tsl6-61-

lärare i slöjd valdes hr fng'e Elc- lsentanter från Slutarps och Kinn-
kerlid, Ekarps skola, Börstig. larps idrottsföreningar angående
Från synenämnden för skottoka- lanläggande av en träningsplan
ler och bostädör förelåg protokoll lför fotloll på baksidan av sko-
över förrättad syn. |lan. För att ytterligare utreda

F'öre.qlag:,na mindrc reparatio-ldenns, fråga, skulle tillsättas en

Kinnarp, och slöJdlärarinnan -{n- | Före sammanträdet- hade skol-
na Petersson, Kinnarp. Till tim- lstyrelsen sammanträtt med repre-

ner och förbätttingsarbeten god- lkommitte med två ledamöter från
kändes av skolstyrelsen. Frågan lskolstyrelsen och en vardera av
om inmonteXing av oljeeldning i lidrottsföreningarna. Skolstyrelsen
samtliga bostäder skulle rrtredas. lbeslutade utse Arne Olsson oeh
Skolans specialundervisning *kul- | Sten Ahlqvist (sammankallanrle).
le under kommahde låisår pågå i lldrottsföreningarna kommer ef-
samma omfattning som hittills. lter det val hållits att inrappor-
Till biträde vid skolmåltiderna I tera resultatet titl skolstyrclsen.
valdes fru Göta Larsson, Ha,ssle-
dal, Kinnarp. Beslutaded att an-
bud på specerier, potatis, grönsa-
ker och eldningsolja skulle in-
fordras genom annonsering. Till
rektors semestervikarie utsågs
folkskollärare Ingemar Eldelid,
Sörby skola, Floby. I princip ha-
de skolstyrelsen intet att erinra
mot att hjälpundervisni{g i. ma-
tematik och modersmål anor.dnas
om lärårfrågan och den scbema-
tekniska sidån av saken kan or<l-
nas. Beslutades att låta uppmå-
la lek- och trafiklinjer på skol-
gården, vartill plan skall uppgö-
ras av idrottskonsulent Gunnar

trotboll
Sjövallen, Sandhem

Fredagen den 14 juni kl. 19.00

Norra Västgötaserien

SLUT.A,RPS IF'
SANDI{EMS IF'

Fortsått förordnande unrler läs-
året 1963/64 lämn&des titl folk-
skoll, Stina Olsson, Trädet, små-
skoll. Gunilla Rogestedt, l'alkö-
prng, småskoI. fnger Lillieroth,
Slutarp, .timlärare Lena öhrnell,

Göransson. Ärne Olsson och Sten
Ahlqvist fick i uppdrai att till
ett komma.nde sammanträde ln-
komma med förslag till vissa tra-
fiksäkerhetsåtgärder på skolgår-
den.

Kinneveds &öila Korskrets
traditlonella utfärd för de äldre
inom Kinneved, Vårkumla och
Luttre anordnades i onsdags. I
över tjrago bilar gick färden över
Falköping, Skara upp till Högkul-
len på Kinnekulle. Här besöktes
Skid- och tr'riluftsfrämjandets nya
vaekra anläggning och den vack-
rå utsikten beundrades i det
underbara sommarvädret, Rödå
Korskretsen bjöat här samtllga åt-
tiotalet deltagare på kaffe. Kret-
sens ordförande Göran Sandin häl-
sade här deltagarna välkomna och
citerade bl.a. den skönhetsupple-
velser Carl von ttnnå'u1iflövde på
Kinnekulle på sin Västgötaresa.
Nästa etappmål var Råbäcks sä-
teri och sedan fortsatte färden till
Västerplana kyrka. Ändaktsstund
hölls här av kyrkoherde Henning
Andetsson, som även berättade om
den säregna och vackra, medei-
tidskyrkan" Efter ett kort besök
I Husaby kyrka ställdes så fården
åter hem.

De inbjudnas tack till organisa-
törerna av den utomordentligt väl-
ordnade tesan, Anna och Giiran
Sandin, framfördes av förre korn-
mtrnalordf. Ivar Gustavsson, Slut-
arp.

Söndagen den 16-juni hl. 10.30

Kturnarps B-lag 
I

Sandherns B-lag l,
.-.__l

Fotboll
Einnemo, Kinnarp,

sönclagen den 16 iuni k1..14.15.

LEKSBERGS IF
KINNARPS IF

I

Poänc för l(tnua'rP - I

I KinnarP äPela"s det söndags- 
I

*Tqti{h:ä#ffi**'*T'""i::l
å?'r, 

-utt"".ol- laget i de senaste I

| ä;.åii;il; "viqat.'tig3l91r
l;å';'ffurv; finns det all anledning
| ;ää;; ått naaa Poänsen sten-'

iif*'tt*ti'f å';o"l*"5ä3,å1
loä'lta" Lekslierg. är dock långt

i iäa" äudisa, vilxeg väl bevi-sas i

i äu-ä-ä-"*gäni mot'romtg" -l-Iö1- |

li; "*åG?;r' 
riPs: 2--o för Kinn''

Iarp. "'t-bb' I

tdlb-67 '
Sandhem-SlutarP 3-l

Santlhem tög de Ytterst vär-
defulla Poängen viil mötet metl
Stutarp På Sjövallen genonr att
vinna med 3-1, halvtitl 2-1.
Hemmalaget dominerade klart
första, halvtid, rnedan SlutarP
kom igen i andra, och Pressade
stundtals ganska hårt.

Spänningen kunde man inte kla'
ga på men något sPel liknande ti-
digare matcher fick man inte se.
Sandhem började bra, men i 20

min. var det klart för Slutarps-
ledning g:enom straffsPark för
hands. Widerström förpassade
bollen i måI, Sandhem fortsatte
sin press, men inget hände förrän
i 35 min. Vi. Åke Ahlqvist nickade
då i måI. n'em minuter senare tog:
Sandhem ledningen, även detta
måI genom nick av cf. Erik Karl-
stedt. Andra halvlek började bra
för hemmalaget med mål redan i
andra minuten av vY. Sture Jo-
hansson.

Gästande SlutarP hade ett
ganska bra försvar med ch. Hans
Andersson som den bäste. MåI-
vakten Rutman var bra, men stod
kanske passiv vid första målet.
Kedjan var mycket ineffektiv och
lyekades inte skapa en enda far-
lig situation.

Försvaret var bäst denna match
med Gyllensvaan och Rune Karl-
stedt som de frärnsta. Vh. Stig Jo-
hansson bör ha en eloge för sitt
energiska spel. Hh. Jonny Ahl-
qvist gjorde en mycket bra första
halvlek, men slocknade mot slu-
tet. Kedjan dorninerades av cf.
Ertk Karlstedt och talangfulie

lRolf Johansson,

lakthund$ttalpar
till sal,u. Tel. Kinnarp E1"

trf antlelsstuilentexamen
har på Hermods KorresPondens'

institul. Malmö, avlagts av bl. a.

Håkan GriP, Ulricehamn, tidigare
Kinnarp, och han tilldelades även
premiuni.. _ V/6-Ol,



Frokindsfullmäktige
hyllade fyrtioårig

kommunalmannagärning
Frökindefullmäktigoe måndagesammanträde inledtles med en

hyllning till förro kommunalfullmiiktigeortlföranden lvar Gustafs-
son, Ledsgården, Slutarp, som i och med pensionsnämndens upp-
hörantle lämnar en fyrtioårig gagnerik gärning inom kommunen.
Kommunalnämndens ordförande rlkstlagsman Gunnar lr&råson.
Luttra, överlämnade tlU honom ett vackert bokverk och uttryck'
te kommunens ta,oksamhet t4o-tt?-

vårkumle lYgdegårdsförening
nk överta Vårirumlä skola enllgtEn lång rad ärenden .,*pålj; tn"r.-ä.,)äiiävaii.i.rrälriåia enugt

dragningslistan.- -{Y.lL-::-':":p- lorinciobeslutet om stöd åt sam-,slutade att anslag tJll läroböc- 
i il;;.;i,i;;[;--

'-äååH*:fi :,3å1""1i,1?åfå''j;l:1i5"?Xf ::fl ,."j":H'ffå"|?"Jll
reslutade att anslag- tjtl targröc; liri,är-rär."id".-ker skall utgå till realskole-eleveli^"'Färririäxiige tllsatte en kom;ker skall utgå till realskole.elevel i^"'Fi,1til.ä;iige tilsatte en kom-I
Erån kommunen med grr rr nerr ..-- " - '; personer som ska[l
rlev och-läsår under rrossi 4vr*]:i lillit$",3rå{å"r,o""t vid 

_ 
en 

"even* |

*T,:Ti,*åå?'i[:"'1f3,.'"5l'lå:å:ll,:*Xl'',1#*-?;",å'X';,l:ä;:i'ör ändamålet. '"i;;;; ,li6--orraen I
:ö1 ägdamåret. iffi;ni ;ö;;g;Eq. _ _ 1

Kinnarpsavslutning ga v 2-2
Göte A skytt mot Leksberg

Kinnarp avslutado vårsäsongen med att spela 2-P mot Lehs-
berg på Kinnems i söntlags. Henrmal^aget var välföruänt av båda
poängen, men två försva,rstabbar båi.tltlatte för Lekstlergs Karl'
Drtk Lorsson, som blev gästornas skytt i denua uppgörelse. Under
första halvlek hade Kinnarp raden av goila tillfällen ett skiuta

, må|, men forwa,rils hatle siktet ilåHgt instållt. I andra ha,lvlek in-
letlde gästerua.bäst och eftor fyra minuters spel var det kla.rt för
0-1. MåIskytt var aom nii,rnnts K.-8. Larsson sonr enappade upp
en alltför tös bakåtpassning från Kinnårpsstoppern Bo Johamsson.

Målvalrten Westerberg verhade viil tillfället ifråga också en aning
passiv. tclb- b9.

20 minuter hade spelats när
kvitterlngen till 1-1 anlände och
mannen bakom 1*1 var vi. Göte
Andersson, som lyfte bollen över
den utrusande Leksbergsmålvak-
ten,

Efter dennå fuilträff blev alet
ordentlig fårt på de båda lagens
spel och framförallt hemmaleget
skapade många bra tillfällen tlll
nätkänning. Som en kalldusch
kom därför 1-2 och åter var det
cf. K.-E. Larsson som snd,ppgde
upp en bakåtpassning från $in-
narps Bo Jobansson, Tiden skrevs
till 35 minuter.

Stra,ff blev 2-P
Sex minuter före full tid hatn-

nade bollen på en Leksbergsför-
svarare och eftersom han tog hän-
derna till hjälp blåste domaren
Göran Lugn, Tidaholm, straff.
Göte Andersson utsågs till exeku-
tor och gjorde inget misstag" 2-2
blev alltså slutresultatet.

Bosses olYcksdag
I hemmalaget gjorde försvaret

en bra insats med ett extr& Plus
för backarna Kjell och TorgnY Jo'
hansson, Stoppern Bosse Johans-
son hade denna gång sin stqra
olycksdag, då hen blev inblandad
i Leksbergs båda fulltråffar. Efter
första schabblet tappade han
självförtroendet och följden av

Giite anfallsbäst
I Kinnarps anfalt är vi. Göte

Andersson en rörlig och framåt
grabb som gjorde mycket stor
nytta denna gång.

Itj Seidler flyttades i andra
halvlekens slut upp som inner och
gav i ett viktigt skede lite extra
sprätt på Kinnarps anfallsspel. I
övrigt från anfallsfronten kan no-
teras att Gösta Nilsson hade ett
par fina genombrott och hölde
till de bästa i laget.

- Bra LeksbergsmåIvakt

Gästernas försvar dominerades
av mv. Bengt Harald som lnte
gjorde ett enda migsta,g: under d€
nittio minuterna. Bra vår också
hb. Rola.nd Malm6n. I kedjan var
cf. K.-8. Larsson tämligen ensam,
men hen jobbade denna gång för
två och var påpassligt fr&mme och
prickade in de två Leksbergs-
målen, när det schabblades i hem-
maförsvaret"

Bra div. V-ilebut av Lugn

Roland Ekvall. Tidaholm. skulle
enligt programmet ha skipat rätt-
visa., men då han ej kände sig bra
överlät han jobbet till Tidaholms-
kollegan Görån Lugn. Denne gJor-
de i och med Kinnemomatehen de-
but i div. V och en bättre debut
kunde han knappast ha önskat
slg. Misstagen under de nlttio mi'
nuterna var få och betYget blir
alltså det ailra bästa. En domare
som Förbundet snart bör ge en nY
ehans i div. V-sammanhang.

Båsse

detta blev ett nytt schabbel lite
senarg på halvleken. KomPisarna
t laget tröstade honom efteråt, då
han i tidiga,re mstcher verit la'
gets främste spelare och ursä.ktå-
des alltså för de båda missgrePPen
som ledde till Leksbergs oavgjor-
da resultal

För utredning av frågan 'om
penslonärsboståder tlUsattes en
kommitt6 bestående av två repre-
gentanter för socialnämnden och
två för stiftelsen FYökinds hyres-
bostäder. Man skall utarbeta för-
slag om Bensionärsbostäder i pla-
nerade stiftelsehus.

I'örslag tiu upprättande av ut-
omplansbestämmelser antogs och
1.000 kr anslogs för ä'ndamålet,
Vidare antogs nytt reglemente för
Va-anläggningen i kommunen,
och man beslutade aweckla ar-
betsstyrelsen för Va-anlåggntn-
gen. Uppdraget skall i fortsätt-
ningen handhas av byggnads-
nlimnden.

Barnavårdsnämndens f ramställ-
nlng om delegering a,v vigsa ären-
den tlll dess ordförande biföUs.

Eltt tiUåggsanclag om högot
10.200 kr beviljades till sistå stap.
pen &v Va-anläggnlngen.

För inköp av invalidbil till en av
kommunens invånare anslogs 2000
kronor,

Kommittdn för utredning om
pensionärslägenheter fick änuu
ett uppdrag, nämligcn att i $am-
råd med Stifteleestyrelsen arbeta
vida,re på planeringon av Ytterli'
gare stiftelsehug.

Bokslutet och revisionsberättel-
serna för stlftolsen Frökinds hY.
resbostäder samt för kommunon
föredrogs och godkilndes.

Ett förslag om att hommunal.
nämnden i fortsättningen skall
hålla månatliga sarnmanträdan På
bestämda 'i'eckodagar antogs öch
remitterades tiil nämnden för
yttrandd.

Men beslutade ono att fullmäk-
tige i sommar skall göra en rund-
reea i kommunen och besöka in-
dustrler och andra näringsqrenar'

I TiIl sist meddelade kommunal-
kamrer Hilding Våring att väg-
dlrektören vid sammanträde med
vägnämnden givit ett muntligt
löfte om att, såvitt på honom an-
kommer, vågen Falköping-Ulri-
cehamn skall bli helt färdig under
1964.

Fotboll
. å Kinnemo, Kinnarp,

tisdagen den 18i6 k]. 19.00.

F.A.LKöPINGS BK

XINNARP A

Fr$Llnd
^ ktlb-63.

lneved direkt till Limmared där
I törsta uppehåUet gjortles för att
lEenom8å och bese Limmareds
I glasbruk ,Jär de 37 resenärerna
I fick se hur glas och flaskor'gjor-
I des, Därefter var det tid att bege

Söndagsskolans sommarfest
i Kinnarp
Söndagsskolan i Kinnarp inbju-

der till sommarfest nu på söndag
kl. 10. Festen förlägges till träd-
gården hos Älgot Ka.rlsson, Skul-
le vädret bli olämpligt hålles fes-
ten i missionshuset. Lärare och
elever medverkar på olika sätt
jämte pastorsparet Bojan och
Yngve Johansson och en musik-
grupp från Åsarp.

Kinneveds ,CK['-avtl'
har även i år anordnat en resa.
Den 15 juni gick färden från Kin-

sig ner till Falkenberg där det
gjordes en timmas uppehåIl för
att bese den fina turiststaden. I
Varberg intogs middag på Var-
bergs hotell och fästningen be-
sågs. Under hemfärden giordes
en stunds uppehåIl i Vedinge och
den vackra trädgården besågs.

Hemkomna till Kinneved avtac-
kades reseledarna, fruarna Ulla
Karlsson, Margot Pettersson och
Eva Karlstedt av nämndeman

] Gunnar Eriksson för den väl upp-
]lagda resan. Fru Ulla Karlsson

i tackade deltagarna för visat in-
I tresse samt tackade chauffören
J Erik Olsson samt överlämnade,en

I 
liten present från resenärerna.

I-

I(innarp
SÖNDAGSSKOLFEST

hålles söndagen den 23 juni kl.
10 i Algot Karlssons trädgård.
(Vid olämplig väderlek, i mis-
sionshuset.) Förutorn söndags-
skolans lärare och elever med-
verkar Bojan och Yngve Jo-
hansson jämte en musikgrupp
från Äsarp. Sedvanlig servering.

Atla hjärt,ligt väIkomna!

Fotboll
TÅNGAVALLEN, SLUTARP

Torsdagen den 20 juni kl. 19.15

VEDU]US AIS-SLUTÄ,RPS IF

Kinnemodomaren

ei kvaliflcorod
Göran Lugn från Tidaholm,

skipa{le i söndags rättvisa på
Kinnemo mellan Kinnarp och
Leksberg. Tidaholrnsdomaren
gjorde en gorl insats och rlet
fanns många Klnnarpsbor som
sade att Iitlaholmaren var den
bästo dornaren på Kinnemo i
år. Till saken hör tloek ott
Lugrr e J är kvalificerod a,tt,
döma iliv. V- eller Vl-matcher
eftersom han blott fungerat
aom distriktsilomare e'tt år.

Söntlagene match skulle lät-
teligen ha dömts av TidahoLng-
kollegan och Fiirbundsdomarea
Roland Dkval\ nnen då denne
blivit sjuk lovade Lugn att åka
över till Kinnarp.

Västergötlanils FT:s tlomar-
komrnittE B€r sig nu nöilsaka.de
att ta upp >>falle,tr> till behanal-
ling, allt enligt gällantte be-
stämmelser. De kommitterade
kommer dock såkerligen att Ifu
tn Lugn gå fri från tlet inträf-
fatle,. lt/g-6A. S.I.N



Reservbetonat FBK
stortöll i Kinnarp
Felköplngs BK:s reservbeto-

tade elva föll stort i tisdagens
match på Kinnemo, dåi,r hemrna-
Ioget lnte hade några större
ovårighetor att iisa in de åtta
målen Ilemmalaget st:i,lltle upp
med ett lag eom lnnehöll flere
B-lagsspelaro, sålunda vaktades
målet av Stefan ilohansson, I(.
G. Ahl hado intagit enå back-
platsen och Anders Ek pröva-
des dels som center och dels
som 5rtterhalvbaek..,,,
Det gästande iaget fick finna

sig I att ligga på defensiven det
mesta ev tiden, men kontringarna
ur underläge skapade en del far-
liga siautioner. Hemmålagets
tempo blev dock så småningom
för mycket för F alköpingselvan
och efter det ått man i början av
matchen kunnat nå stäIlningen
1-1 började målen rasa in och
halvtidsresultatet blev 4-1.

Samma resultat blev det i den
andra perioden och kuriöst nog
blev det fem tvåmåls-skyttar som
svarade för matchresultatet. Göte
Ändersson, Gösta Nilsson, Bengt
Georgsson och Tord Torstensson
antecknades för Kinnarps-målen,
medan vi. Håkan Johansson gjor-
de FBK:s båda mål.

Av reservlagsspelårna som
satts in i hemmålaget visade An-
ders Ek ett framåtbetonat spel
och även Stefan Johansson i må-
tet får ett gott betyg. Bengt
Georgsson spelacle vy. med fram-
gång och blir siiherligen en till-
gång i kedjan, där för övrigt Göte
Andersson var bra.

Vb. Åke Karlsson och vh! Leif
Od6n kämpade mest framgångs-
rikt i bollklubbsförsvaret, medan
kedjan hade sinå bästa i inrarna
Christer Bernehäll och Håkan Jo-
hansson samt vy. Ralf Lindblad.

Domare: Lennart Thorsson,
slutarp. w/b- 09. ceson

POJKFOTBOLL
ll #

KM-seger för IFIi
IFK Falköpings B-juniorer KM-

spelade på tisdagen mot Vartofta
och segrade med 6-1. För IFK-
målen svarade Claes-Ivar Jånnes-
son 2, Kent Sa,muelsson 2, Chr.
Johansson och Å. Willmer 1 var.
Vartoftamålet inspelades av K-G
Ehn.

Slutarp-FAIK 2-S
Hemmalaget eliminerades ur

{retsmästerskapet vid måndagens
ppgörelse mot I'ÄIK på Tånga-
'allen.i'Ställningen vid full tid var
1-2 oeh förlängning måste till-
,ripas. Först sedan man spelat
sjuttcn av de tjugo förlängnings-
minuterna kunde gästerna avgöra
rnatchen och därmed gå vidare i
turneringen. För hemmalagets
mål svarade Håkan Ahlberg och
Kjell-Åke Sand6n.

UIU-6V. Geso'n

Fo{holl
TÅNGAVALLEN, SLUTARP

tisdagen den 25 juni kl. 19.15

BK B.4,PTD-SLUTARPS IF'

lslo't"9'
Söndagsskolfesten i Kinnarp

Vädret tillät inte att söndaEs-
skolans sommarfest i Kinnarp för-
lades utomhus. Högtiden hölts i
missionshuset och inleddes med
sången >Härlig är jorden> och av-
slutade med Frostenssons vackra
psalm >Jesus från Nasaret går
här fra.m, än som i gången tid>.

E ru Kerstin Karleson syarade
för bibelläsning och bön. De mind-
re barnen sjöng rörelsesången >Eln
vis man byggde sitt hus på ktip-
pegrund>. Ett antal flickor hade
en tiltalande framställning om
>Daggkåpans pärla>>. Lektiönen
var baserad på Jesu berättelse om
mannen, som bad sina två söner
gå oeh arbeta i vingården enligt
Matt. 21: 28-BL.

Pastorsparet Bojan och Yngve
Johansson från Åsarp modverkade
i högtiden, den förra med vacker
solosång och den senare med en
kort predikan. Des$utom berika-
des högtiden med flera vackra
sånger framförda åv gitarrgrup-
pen från Äsarp.

Söndagsskolans gåvor till sina
missionärer i Jppan, fndien, Nya
Gulnea och Sydafrikå blev under
den nu avslutade termihen 320 llr.
Höstterminen beråknas börja sön.
dagen den 25 augusti och den tra-
dttionella familJeutfärden planeras
till söndagen den 1 Beptember.

Kinnee)ed,
FRILUFTSGUDSTJÄNST

äger rum i Prästgårdens trätl-
gård söndagen den 30 juni kl. 2
med predikan av teolog. stud.
Bengt Kullenberg.

Kaffeservering. Kollekt.
Vid ogynnsam väderlek hål-

les gudstjänsten i kyrkan, var-
efter kyrkkaffe serveras i Cen-
tralskolan.

Kyrkbröilerna.

Fotboll
KINNEMO, KINNARP

Torsdagen den 27/6 kl. 19.15

VEDUMS AIS-KINNARPS IF

trotbolf
TÅNGAVALLEN, SLUTARP
Fredagen den 28 juui kl. 19.1b

FLT}BY IF-SLUTARPS IF'
S. I. F.

I{innnrp
Tisdagen den 2 juli kI. 20 l

DVANGELISKT MöTE
i missionshuset. Evangelist Len-
nart Magnusson och pastor 

I

Luthersson sjunger och vittnar. I

S.I.F..

Lördagen d,en29l6 i ltossbackens skolao Kinnarp
För att berecla plats för vår höstkollektion komrnei vi att L

försälja massvis av varor titl REKORDLÄGA.PRISEF.
PÅ VÅR 5 KR.-DISK: koftor, jurnprdr, kJolar, midjekjolar i

kraftig nylon, herr o" gosströjor i ylle, herrskjortor, gossskjor-
tor, jeans, gossjackor m. m. Ett parti rockklänningar 8 kr. st. För
Er som reser ti[ kusten på semester ett parti elastabyxor, dam,
storl. kr. 39:-, flick från kr. 29:*, grovstickade sporttriijor i
Ackryl vårt pris kr. 39:-, (riktpris kr. 6g:-). Täckjackor med
elaston, svensk tillverkning, herr- o. dam.-storl. kr. 6g:-, klubb-
glazer i ylle-jersey kr.29:-, i goss- o. flick.-storl. kr. 14:-,
Autojackor från kr. 29:-. Terylen herrbyxor, kr. 4g:-, herr-
byxor i bomull kr. 15 :-. Sovsäckar kr. 29 :50. Sovsäckstäcke med
elastonvadd kr. 44:50. Träningsoveraller i barn.-storl. från 12::
kr., herr.-storl. från 25:50, m. m.

Ett besök hos oss ger pengar till semestBrn vi har öppet tilt kI. 16

AB NORDISKA INDUSTRILÄGRET

0milndrad Slutarpselva 5-l-vann
vid torsdousdrahburinU mot Vedum

I den första av tre trii.rringsmatc.her som är planeracle inna,n
semesteruppehållet vann Slutarp med hela 5-1 över Ved[ms
AIS efter en match som stund tals bjöil på bra spel. Det var
en synnerligen ommöblerail elva som hemmåla.get ställtle på be-
nen. Försvarets Hasse Andersson och Le.if Filipsson bildade
vänsterving och c€nter gick mfah'a,kten Lennart Rutman. yt-
terhalvor var kedja,ns Rolantl Moberg och Bengt llermansson
mod Lennart Pettersson som stopper. Z<{O-6X-
Även om det slog väl ut på en I missat grovt i Slutarps-försvaret.

del håll vill man nog gärna se la- lfngemar: Lundahl gav Slutarp
get mot en starkare motstårrdare I ledningen i 28 minuten med 2-1
innan inan fäller något defirritir,t loch miåuten före pausen ulnytt-
omdöme. Ett lyckodrag vår: nog'ljade Lennart Rutrnan ett missiör-
e"ns'i 

-. Ii""il;;;;;; -" pi;;."i"; I åt i;d - i;å"i!"""' -- råi'i;;;-;ä 
|som ytterhalvback, där 5sn5 | ökade tilt 3-1. Andra haiviekens I

snabbhet var till fördel såväl i I mål sonr gav slutresultatet gjor- j
anfall som försvar. Backparet I des av Sven-Olof Johansson och IPer-IFno Gustavsson Rune llngemar Lundahl i nämnd ord- |

Sanddn verkade osäkert 151116 | ning.
halvlek, men spelade upp sig ef- | Domare var Lennart Thorsson, Iter pausen och östen-katien ilStutarp. Imålethadedetreiativtlugnl | -Qss6n- |

Det ungaomliga Vedums.laget, i1- --- .:::-
som stä,lide upp med fem i-eser- ll tver, visade som vanligt ett små-ll 1;r I _ atlF _ -l I

l;ii,å?"å"ä"ä,j"sffi"i",:j:iH I ru l| n et| B 0 $ [i ll f - a u[, i
lagets bästa man och dominerade | |

i försvaret, där vb. Kjelt Larsson I Samtliga styrelsemedlemmar 
I

och vhb. Harry Johansson också ll samt srunpledare kallas till irår gott betyg. r 
^"uj*^::-r 'l: ll mtite a Nvi pensionatet, Kinn- 

|rarna Leif och Nils Olsson de ll -^^-'-. ,* 1.,:bästa. - vrrsurr "'ll ttn i kväll, tisdag, kl. 20.00. 
IEfter tio minuters spet tog ll Orat. 
ill"t"ry ledningen på en indrrekt ll E/a-61. lfrispark som slogs i mål av Has- li -- -- -se Andersson. Gästerna utjamna- |

de fem minuter senare genom hy. I

Ove Vedenby efter det att man 
I

ENEET:
E

Atla hjärtligt vätkomna! I



lFina djur i Slutarp
;rlOfo.vro garoagsvFrung
l

i E" .:a-cker, Bosco-dotter gick I Treåringar; Bossa e. Bosco,
j främsL bland treå,ringarna vid lfris. o. dipl. Handl. Gunnar Wil-
I pr:emielins'arna på Tångaval- igotsons hpr. Bröderna Gnstavs-
j len, Slrrtarp, i går. Premierings- ison, Jutagården, Luttra.

I lllll-9.i: , :i'ur. r'vttmästare j astrera, e. unit, rris. o. c1ipl"

i 1:.1':.1 o":.:1:nu:: t 1:. ::- lHancil. Arvid Ärvidssons hpr.
I :;F:.::,,_;ä",.:',äi;,,iä; I H#i!""å;,';i"f il:äå1äI clen i Slutarp var som helhet ]

znb-b3-

I mycket goci. I Blända e. Bosco, fris., H. cch O.

I Plemieringslistan fick följande i Ändersson' Ä'larp.

iut.seencle: I lronny e. Mopan, fris., Bröder-
j anonNwnR: ina, Frectriksson, Orl'ekullen, Lutt-
I nttå"ingo*: Bolti e. eosco, skp. l1'a'
iHancll. Gnnnar Claessons hpr., j Tora e. Alclin, fris., Rag,nar
]Äke Gustafsson, X{illomgården,lSandähl, Heclenstolp, Åsarp"Äke Gustafsson, X{illomgården,lsandähl, Heclenstolp, Åsarp"
slrttarp' j Fölston: salty €. Atclin, ÄI3, ?0Pärla e. Ultimer, stp, Ilrlantl lkr., Erlånd }{ermansson, Lars
Hermatrsson, Lars Andersgården, jfr"A.r.1g.aoåån, cöteve.Göteve. I

Maia e. He1lve, skp., Lars nc' l.-^^v-anja^e'.Mopan' 
B, 40 lir'' Hel-

kertici, Haltagår.oen, stirtarp. ]T.u--t.-^.-1"n""t*ott' östergården,
lKinnaro.

'ft'ååringar: Alc{ina e. -\ldin, I.^ Dtsj,, 66'-r,^!^^^-_ ;.- -,.:.''f Kalna e. Helon, AB, 70 kr.,skp, Erik Samuelssons Eitr, hpr. {--"""'1..=' arslurr' åD'
Lars llckerlid, Hailagården, sirlt- lHalry .Göransson, 

Lutt-r'a.

ar.p. I Boscita e. Bosco, B, 40 kr.,

Frökind

Frökinitspensionärer på utflykt
Ett tjugotal pensionärer f,rån

Frökindsgården i Kinnarp gjorde
i går en utflykt till Falköping
och Vilske" f färclen deltog leda-
möterna i socialnämnden meC da.
mer, Färden företogs i elb tiotal
bil.ar som stäilts iill förfogand*,

I Mössebergs kyrkå i Falköping
lrevistade pensionärerna en an-
daktsstund so'ln hölls av kyrko-
herde Rudoif Johansson. liyrko.
herden berättade r.r'ldare för gäs.
terna om hur kyrkan på 1Viösse-
berg tillkommii genom mångas
hängivna arbete u:rder många år.

Pensionär'ernå gjorde sedan ett
nppehåll på Bredatrlick, där man
drack kaffe. Kommunalkamrer
Hilding Våring framförde här
pensionärernas tack till kyrko-
herde Johansson och syster Alna-
Stina och överiämnade blomnor.
Sedan var det tid för eti; be:i!k,
i djurparken på berget,

Hemfärden gicl< övcr berget
till Vilske-Kleva och Gökhem"
Vid hemkomsten titl Frökinds-
gården fram,förde socialnä.mnds-
ledamoten fnr Ebba Juliusson ett
varmt tåck till reseledaren hr vå-
ring och överlämnade blomsler"

Trots regn och rusk under da.
gen var deltagai:na trrjärteglaria
över sin utftykt i det sommar-
fagra landet.

l:riil, :.: : I.i i

triluftsigudftinst vid Kinneveds
präsl;gåtel

I sönl'... i hölls i trädgården till
(inneveds" lästsård en frilufts-
;udstjänst" .;1ed stor anslutning
:rån församiingsbornas sida. Pre-
Cikan hötls ev teol. stud. Bengt
Kullenberg. Kollekt upptogs till
kyrkobrödern.ts verksamhet och

I som avslutning på högtiden sjöng
fröknarna R'rt Gustavsson och
Margareta Jocansson >En r'äIdig
grönskas rika dräkt>,

Efter gudstjänsten inbjöd kyr-
kobrödrakåren tilt kyrkkalfe i
Centralskolan. Kårens ordf. köp-
man Görå,n Sandin kunde hålsa

1,::, i.;-6 "hltagare välkomna. !'.
I lantbruliarer*' Nils Ax talade om

Itrögmä-"san ?ch sammankomsten

!avslutades ij?nom köPman San-

I aln, som tac'lkade de närvarande
ioctr medhjälllarna samt frambar
]en hälsning till kYrkoherde An-
j dersson, som På grund av sjuk-
I Com var förhindrad att närva.ra'

j lronika e. rj'r-al, skp, Nils s:o-11111"t' Nvman, Skånum, Gro-
jberg, T,rrttra l'*l.o,i.,^ ^

I eonv e. Bosco, s}<p., Åkc crs- I J3läsa e' Panlax' B' 40 kr'' Ber-

1," *:1. TI*::-l't: ;t ;i, l "', frj l'::j:i;,:#llåi ;, kr, Åke' Bltlnta e. BoscO. skn lT nnh

io. Anclersson, Kinna"p.' ' lGustafsson' Millomgården, sltrt-
I M^.1r. o. TIiti-o" . "'t.. P.ro.o' låtP'Maja e. Ultimer, .t,p, R*gtru"lutp'
Sandaht, Hedenstorp, Åsa,rp. . I Hingsfnr: Heitbon e" Ilellbon,

Bmnetta e. Bosco, skp, Älex o. lae, 100 kr, Kinneveds m,fl,
Sigvarri Johansson, Haisäng,lsocknars hingstförening, Sigga-
Kinnarp. lgården, Slutarp.

-t
I).1 IDilresanoe ;

J

i troligen Austin A 30 
I

som blev omkörcl mellan Slut- l

arps Handelsträdgård och Sig-l
gagården av bil 112 01 den 11/7j
c:a kl. 10.10 och strax efter om- 

|

körtles av bil AA ?6735 som såg 
I

denna göra omkörning på väns-l
ter vid Siggagården ornbertes 

I

medtlela sig rned tet. 115 Kinn- I

arp. l

$'ii$ilr:i

Treåriga Bossa efter Bcsco fick frised.el och .cliplom jämte
nämndens ordf. Åke Gustafsson visar uplr.

iit .'",

de vackraste vitsord av premierlngs-



Säsongsvila under i*,-,,
för fotbollspojkar

När två omgångar återstår att
spela är den slutliga segern klar
i en av grupperna nämligen den
norra där Kinnarp segraclc före
Floby. Tre poäng skiljer Ce båda
lagcn åt när en match återstår
att speJa för dem båda. Det blev
mötet i Kinnarp där hemmalaget
segrade med 2-0 som blev avgö-
rande. D'essa båda iag har stått
i särklass och sv de övrigå iagen
är det endast Grolanda som iyc-
kats ta poäng från toppla.gen vil-
ket skedde mot tr'lobY i en match
som slutade 2-2. I den södra
grupperl står striden om derl slut-
iiga segern melian Sandhem och

Vartofta och där leder Sandhem
med en poåing när två matcher
återstår för båda lagen, sonr har
ett möte inbördes och där Sånd-
hem har fördel av hemmaPlan.
Slutarp har visserligen Leore-
tish chans att blanda sig i toPP-
striden men denna är så minimal
att man inte vågär räkna med €n
sådan. Vartofta-lagets poängför-
luster har kommit mot SiutarP
1-2 samt mot Trädet 0-0 me-

I dan Sandhem föriorade i Vartof-

i 
ta men 2-0. De spelomgångar

I som återstår kommer att sPelas
li bö.irt av åug. månad.

Storslam för Floby
Slutarp i koma?

I il6! åista &ånlDgEmetohon föro somcatoruppohåIlet råkade
gluta,rp ut tör ott av cinB 3törgta nederlag gBnom tiderna och de

som skött€ om avb&saingen var [elio-lag€t Floby' *om närm&st

var generade öImr att det glok $å lått a,tt göra måul' Slutarps-

t&g:gttyc[teehi,tegitutdenh6gtanrlesemstornt|örslrottoolr
gri*t"n saknades, vilkot itock inte på något rätt förrlngar floby'

vapen och ett mål kom från ho- li Kurt Xait€n räddat en översiven !

nom llksom kollegan på vänster- ll målbur med hands. Vh. RoH Lars- i

lranten Rune ,Claessorl;, som.. väl 
ll son gJorde inget misstag och fem i

kompietterade den synnerligen li minuter senare ökade vl. Xiar- i

homogena forwardskvintetten. , I li qvist till 2*-0. Med mål av ef. i
halvbackskedian togrhh. UIf Lun-fiHallberg i 15 resp. 26 minutenl
din på sig stor arbetsbörda som I kunde paussiffran skrivas titt +_O i

han dock klaradr gålant och som I i gästernas favör.

stopperplatsen saknade i hög grad j

den nödvtindiga snabbheten för I

sin uppgift. i

Evangelist L€mnart Magnusson
[ssiiker Kinnarp

Tillsammans ned Pastor Gösta'
Luthersson kommer evaRgelist
Lennart Magnusson att medverka
vid mötet i Kinnarps missionshus
på tisdag kl. 20. Eibelns budskap i

kommer då att förmedlas genorn 
l

både sång och tal'

Kinnevetls kyrkobrödrahår.

anordnar i morgon, söndag, kl, 14

en friluftsgudstiänst i prästgår'
dens trädgård med Predikan av
teolog. stud. Bengt Kullenberg.

Vid otjänlig väderlek håller
gudstjänsten i kYrkan och i sko-
lans barnbespisningssal serveras
då kyrkkaffet.

Examina.

FiI. m6g.-e><amen har vid Lunds
universitet avlagts av Irene An'
dersson. X'rökind.

OAVGJORT PÅ KINNSMO
IVlatchen mellan Vedums AIF

och Kinnar?s IF På Kinnemo I
torsdags slutade 3-3, Kinnarp dlo'
minerade första helvlek och Ve'
dum den andra, så matchen kaa
sägas att ha varit ganska jämn-
Nästa vecka möter ett förstärkt
Kinnarpslag Ulricebamns IF, ett
division IV-lag, På Killemo. --":- -' - '' '

--la Sn ilel köper fiir ilyrt
a anilra köper från

Lars Guetafssons

Möbelaffär, Slutarp.
a Allt i möbler och soffgruP'
a per, bäddsoffor, ta.k' och

a golvarztaturerr matton

r Tel. 179 Kinnarp"

sogern, vilkeo btev 9-1.

ar dår bl. å" hy, Svanström hade
f,ina chanser tlll mål kunde siffran
aiutat med en ännu större katå-
st$f för hemmelag€t. Tränaren
Ärnc Westerling her all anledning
ett vare nöJd med sina adepter
och själv dirigerade hån spelet i
kedJan på ett föredömligt sätt och
överlät målskyttet till sina kam-
rater där vi, Inge Klarqvist och
cf. Per Hallberg bokådes för tre
mål var. Hy. Urbån Svanström
hade snabbheten som sitt främsta

zlr-ro1.

Någon lätt uppgift hade hetler
inte Oile Karlön, som fått göra
ett inhopp i målet, ty han blev of-
tast ensam med skyttarna i !"lo-
by-kedjan. Även om del av målon
inte verkacle otagbara så kunde
han med lite tur i andra halvle-
ken förhindra ytterligare nåtkån.
ningar. Ytterhatrvbackarna Bengt
Hermånsson och Roland Mobers
fick aldrigeldrig grepp om spelet oc

,n var det rätt slätstru
1ao

kedjan

Målraden inleddes efter fem
nuters spel med en straff sr

Floby-elvan vlsåde nårnltgen
upp ett epel, som var bland det
n&åte På TånPvallen hittiils I år
och Eamsp€let var I det nårmasts
perfekt. Med ekarpa.ro avslutning'

t-
I nrar,nm sLuraRPsMATCrr
I slutarps hemmasPeladg tisdags-
I kväUen mot Rapid med oav€fjort I

I resultat 5-5, sedan gästerna haft 
I

i halvtidsledning med 3-2 och ökat I

till 5-2 en kvart in På andra
och i

ket

halvleken.
Falköping gjorde orngåend_e

0-1 efter 4 min. genom hY Sahl-
berg, varpå cf Rutman kvitteråd-e
1-t i t5:e min. SlutarP tog led-,
ningen genom vi Mats innan Sahl- 1

berg oci cf ConnY J. or:dnade 2-3 1

I aädra halvlek drog RaPid ifrånlI anol'a nalvteK uruE, rldPru rlr4r1
I med mål av vi Falk och Sahlberg
I titt z-f. Slutarps hy Luncahl må- I

] lade så två gånger och Mats På i

sen och Karl6n kunde inte göra
mycket åt frispelande RaPidare.

Gästernas hy Sahlberg blev da-
gens man med 3 mål och hade
god hjå1p av cf ConnY och inra.r-
na Wallgren och Falk. Rapids
halvbackar, ch Lövgren och hh

alltid var ch. Eivind Josefsson ett I -starkt kort. Vh. RoU 1,""*ro" t o- f . .Fem- mtnut€r in på andra halv. ,

med i målprotokollet genom att i:"i::,.:::i"-l-v^' :"1n1!löi t-?t-1lt 
;

mirq I rnarprolorolleL
lägga in eristraff o.n äu-n""xr.-iomarkerad g

na rår rnge Bergstrti*'ä.iääiu I P::q-l^t-ti"i*u*l''6 --9' .samt vv. 
i

iljåt"åå'l'öä l";";;T ä";ääåä i 9l::.*91 i:1- -:lt"I att i .22 mi ä.
peision hade det relativt tuent. j gJort en solorald Felom hemma-

__-_._:_'-"_^^_ ] försvaret, Vi, Karlqvist, avslutade,r hemma-levan envises m*n li ao o"r, +z *inu;".;;; ;;ä-öä ;fortfarande med en del ..experi- lsom resultat o"i, l"ä-*i"uiu" ro"ä iment, som hlttills inte givit.nå_gra;slutsignalon fru"å"- iäiÅå- ivr} Iilfslaqssiwc.nda raqulfs.t- Atf Hes- ;r^---^- -:,- " ,, ; :;-- -- -: ,utsragssivande resuuat. 
. 
Att. få1- i il,;; å;ää ä;ä##'iåLilä; ise Anderseons uppflyttninq.,i t<;0- 

I spräcm ffoUy-1i11"1,
Jan varit till stort minus för för- i - i-svs.ret fnrrle atå. klart- oc.h l{rrrt- | Domare var Lennart Thorsson. j
Jan varit tiu stort minus för för- i - i

ävaret torde stå klart och Kurt I Domare var Lennart Thorsson, i

Eg4q, som denna gång intosl S.lutelp_.' l:ll"n skötte sin syssta 
I. 1 UråIl ltl&Dd€f. i't

'r -q-a--s-al l

I Kurt J- stod klassen över andra
I försvarsspelare. I RaPidmålet
I skötte slg Yngve J. Irra, trots det
I stora resultatet. Lt{C-Og.

Lördagen den 617 i Rossbackens skolao Kinnarp
PASSÄ TILLF'ÄLLET: SOMMARENS SISTA

Uniler semestertiden hålles lagret stängt.

l'ör att bereda plats för vår höstkollektion kommer vi att
försälja massvis av varor till BEKOBDLÅGA PRISEE.

PÄ VÅR 5 KR.-DISK: koftor, jumprar, kjolar, mitljekjolar i
kraftig nylon, herr o. gosströjor i ylle, herrskjortor, gossskjor-
tor, jeans, gossjackor m.m. Ett parti rockklänningar 8 kr. st. För
Er som reser till kusten på semester ett parti elastabyxor, dam,
storl. kr. 39:-, flick från kr. 29:-, grovstiekade sporttröjor i
Äcryl vårt pris kr. 39:-, (riktpris kr. 69:-). Täckjackor med
elaston, sv€nsk tillverkning, herr- o. dam.'storl. kr.69:-, klubb-
blazer i ylle-jersey kr. 29;-, i goss- o. flick.-storl. kr. 14:*,
Autojaekor från kr. 29:-, Terylene herrbyxor, kr. 49:-, herr-
byxor i bomull kr. 15:-. Sovsäckar kr. 29:50. Sovsäckstäcke
med elas[oavadtl kr. 44:50. Träningsoveraller i barn.'storl. från
12:-, lresr.+torl. från 25:50, m. m.

Ett besök hos oss ger pengar till somestern vi har öppet t'ill kl. 1"6
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Kretsmöslerskopen
SÖDRA SKAR,ABORG

Slutomgången
Tomtens IF-Vartofta SK 1-g
Kinnarps l!'-ValtorPs IF 4-0
Mullsjö IF-IFK Tidah. 2-0

Kvartsfinalerna
IFK Tidah.-Fa1köP. BK 0-B
Valtorps IF-Tidah. GIF 0-2
Vartofta SK-II'K FalköP. 1-6
Slutarps IF*FalköP. AIK 2-g

Semifinalerna
Falköp. BK-Tidah. GIF 1-5
IFK Falköp.-FalköP. AIK

(spelas i dag kl. 15)
Finalen sPelas troligtvis På
måndag.

AB NORDISKA INDUSTRILAGRET



Fotboll Slutanp
KINNEMO, KINNABP
Tlsilagen 2/? kl. 19.00
IFK ULRIC|rHAMN

KINNABPS TF'

Från 8/? t. o. m. 2?/? stänges
affären kl. 13.00 varje dag.

HELLMANS LIVöMEDEL

oeh första målet kom redan ef.ter
8 mintrters spel gonom vy. Bengt
Georgssorl, sorn siog på. eit fint
skott. En fin ch4ns till ökning ha-
de Göte Anderssgn strax efter
men skottet gick över tor-nt måI.
I 22 minuten kom gästernas förs.
ta måI, vilket betydde utjämning
till 1:1 osh målskYtt var vi" B.
Hellkvist. Bg Ivarsson slog i 33
minuten på ett skott från reiativt
långt håll oeh den välplacerade

lbollen passerede målvakten, som
fyra minuter senare återigen fielr

I vittja nätmashqrfla efter ekott
frår,r samme man, Denna gång tog
skottet på en försvarare och ställ.
4e den för övrigt säkre målvah-
ten utan chAPS. Dårmed var ställ-
ningen S-1 I hemmalagets fpvör
och det såg ganska ljuet ut, Re-
dan i 38 minuten kom doek gås-
terna.s endr& reducerlngsmål oah
det ve?'hi. Gunnar Karlsson sofii
kunde elå bollen i tornt utål sedan
det bakrg försvaret överepelats.

Efter pausen gick gästlaget u!
betydligt hårdare och deras ked.
ja gick in för långa bollar till yt.t-
rarna, vllket vaf det riktiga på
den sura planen. Kinnarps-kedjan

Borttappat

I Kinnarpslaget inledde förSva-
ret starkt men hade det betydltgt
svårare efter pausen. Eo oeh Kjetl
Johansgon får gättas fråmst lik,
ssrn Itj Seidler utåR venlig domi.
4ans, Göran Grahn var helt miss.
lyckad som ltterhalv ooh det sam.
ma kan sägas om Flemming Toyg-
ten€sons yttersp€l denna gång. f
kedjan var triqn Göte Andersson

Dornare: Lsnnart Thgrscon, ISlutarp, I

:: Geson *1 j

-=Bo fva,rg$ggq3engt Georgsgon I

meFt till sin fördel. i I

Ch. Ralf l,önn och hh, Bo Än= | 
'

dersson var bra titlgångar i för- | '
svaret och även reserven på vh. l.
Kurt Hedebjär visade gott spel. | '
I kedjan får väl ef. Målherg eät' | .

tas främst o€h bä$ta hJälpeg ha4e | .

han av reserven på hy. ÄFsar Jo= |hensson. I

l./ l. r ot\oppilngstang
till en sidoråifså, borttappad på 

|

vägen Halsäng-Kinnarp. 
I

rel. 461 40. 
I

JAKTSTIG
vid,BöGDBAOKE, KINNARP, söndagen iten 28 juli.

Anrnälningstid: 9-13. Hanbana oeh lerduvebana.

1:a pris på jaktstigen:
2:o pris: dammsugare.

Vålhomna!

Husqvarna älgstudsare.

Kinnevetls itraktvårilsf örening.

BEG. VÄRSIEP,4.NNA. Göta-
verken. BEG. VARMI/AI'TEN-
BEtsEDARE och BECI. IIALM-
FLÄKT tiil salu.

Tel 110 Kinnarp.

Kinnarp 3-5 nnot u-hamn
Hårt spel på regnig FIan
I ttsd,agekviilleas motoh på Kinnemo hade hemmaraget tedniag-

Gn ott tq,g I första balvleken med 8-1 mot div, IV-lagot från Ut-
rtcohamn men förmAdile inte hålla för trycket efter pausen. ptaneq
var i bedrövligt sktek efter det rikliga re.gnet ocl.r inbjöil tnte till
något skönspel medan det frishadea ganelia hraftigt från båda
hållen ett tag t böyjan &v andr& hplvteken. {l++q.
Hemmnlaget kom först I gånggav doek inte tåppt, rren korn till

korta mot gåsternas säkra för-
svar och förmådde inte hålla bol-
l€n varmed pres$en på det egna
f,örsvaret blev hårdare. Ilårda
samfnanstötning'år var det i bör-
jan ev andra perioden och ståm-
ningen var lite irriterad innan Ul-
ricehamnslaget kunde börja sin
upphämtning och i 25 minuten
kundg ufiåirnna till S-B genorn cf.
Morg4n Måiber.g. Bo fvarsson sorn
var ner€ i försvaret oeh lrJälpte
till var upphovet till giisternas
fJärde mål på en hög osh hård
bakåtpassning sorn via stolpen
passeråde Westerberg. När gäs.
ternå, på ett snabbt anfall två mi-
nu{:or före slutslgnalep gjorde
femte målet var saken klar, Mål"
skytt i det sistnämnda faltet var
ct., Måiberg.

stT::l9r$tärlst 
li

Bensinstationen öppen. 
| |

BRöD. LARSSONS BIIjFIRMAI I

SLUTAR,P B-KINNAEP II
1--4 tl.r-b!.

_-Vld torsdagskvällens match på
Tångavaiien mellan de båäagrann-lagens reserver segra<ie
Kinnarp fullt rättvist med 4-1
efter det att ställningen i pausen
varit 1-1.
I hemmaiaget där några A-lags-

spelare återfanns bl. a. gjordesae
främsta insatserna i försvaret.
östen Karl€n I målet saml per-
Uno Gustavsson och Bengt Sten-
kvist hörde till de båi.sta. f tea3an,
vilken inte fick upp något spel att
tala om var det Tomas petters-
son på högerfitern som visade de
bästa takterna tillsammans med
Roland Moberg på innerplatsen.

Kinnarpslaget van betydligt
jåmnare i sammansättlringsn':66h
var överlägsna i kedjespelet, Co-
me-backande Åke Torstensson o.
Erland Johansson visade fina tak-
ter som hh. resp. hy, I försvaret
var ch. Anders Ek en av de bätt-I v 4[ ulr. åIrqCl-S aK eII AV (le naLE-

i re sekunderad av Lennart Thor.
I kedjan får de båda tvåmåls-
skyttarna Tord Torstensson och
Håkan Karlstedt sättas främst.

Första målet kom efter 32 mi-
nuters spel och det tillföll Kinn-
årp genom cf. Karlstedt som vann
en löpduell med försvaret. Tio mi-
nuter senare blev det 1-1 och det
var hi. Vloberg som trängde in en
lyra i kamp med målvakten,

I andra perioden gjordes två
måI i svit av hi. Torstensson in-
nan ef. Karlstedt några minuter
före slutsignalen gjorde sitt and-
re mål o. som gav 4-L till Kinn-
arp'

Domare: Lennart Thorsson"
Slutarp.

-Geson*

Frökind

SLUTARP.

$emesterstängl
från den 75/7-t.o.m. ZB/7 1968.

SLUTARPS BAGERI & CAT'E

tig. f ett garage i Åsarp tog de 15 kr. O(+-OC-

Rymlingarna stal på torsdags- li Ulricehamn. Med bilen, som sak-
morgonen en ny bil vid en firma lnade registreringsskyltar ställdes 

I

Rymlingar greps i Kinnarp
iklädda stulna blåkläder,

damkängor och iättestovlar
Två förrymda ungdomsvårdsskoleelever greps på fredagsför-

middagen i Kianarp sedan de vållat en.hel del besvär för polisen
i Redvägs och Vartoftadistrikten. Ynglingarna hade rymt i sina
nattdräkter, men var vid gripandet iklädda gamla, många num-
mer för stora blåkläder. Den ene bar dessutom ett par fem num-
mer för stora stövlar medan den andre skrudat sig i ett par
damkängor. Persedlarna hade de kommit över i ett obebott hus
i Åsarp. De hade dessutom stulit konserver i en matkällare i Börs-

; fården åt F alköpingshåJlet" Mel-
I lan Trädet och Åsarp körde de av

lvägen och tvingades lämna bilen.

I Fordonet upptäcktes snart och
jman började jaga rymlingarnä I
skogarna, men lyckades inte fin
na dem trots att man hade hjälp
av hundar. På fredagsförmidda-
gen upptäcktes en av dem i Kinn
arps samhälle där polisen kunde
gripa honom utan större besvär.
Kamraten uppehöll sig utanför
samhället. Även hans frihet var
snart slut.

Ynglingarna var utsvultna och
myeket ömma i fötterna. De be-
rättade att de försökt stjäla en bil
vid besöket i Åsarpsgaraget, m€n
misslyckats och tagit pengama I
stället. Kumpaneina skall återfö.
ras till ung'domsvårdsskolan.

Slwtalrps IF
håtlen exfga sammanträde tors-
dagear deu,1 aug. kl. 20.80.

Lokal: Mobergs Caf6.
Ärenden: Tränarfråga4

-b% -

13 gäss ihjälbitna
av hund eller räv
Kycklingar åcn värphöns

blev som vi kunde omtata i tis-
dagstidningen ihjälbitna av rre
hundar i Ambjörntorp under
senaste veckohelg,
' Det var tydligen fler maro-
dörer i farten under helgen, ty
när hr Axel Leifler, Grenslund,
kom ut på lördagsmorg.onen
fann han sina 18 gäss ligga
ihjälbitna i sin inhägnad. Om
det är samma hundar som va_
rit i farten är svårt att säga.
Det kan ju också ha varit räv,
men i så fall tycker man nog:
att mickel skulle ha tagit med
sig en av stekarna.



cm. långt.

Friluftsguilstjiinst

Bussutf lykt
med

på DALSLANI}S KANAL
anordnas lörd. den 10 augusti.
Närmare upplysningar vid an-
mälan till tel. 154 Kinnarp efter
kl. 18.00 senast den 5 augusti.

Kinneveds CUF-avtl.

-:-::::-::
Bekordstrå i Kinnarp

Det är tydligen en gynnsam
som,mar för växtligheten. En
rapport från Kinnarp omtalar att
man hos hr Göran Grahn, l,illa
Korsbaeken. funnit ett timotej-
strå som var 188 cm långt. Själ-
va axet var i det närmaste 11

zsl+-uT.

anordras på röndag kl. 15 vid
Axtorps missionshus i Kinneved'
Teol. stud, Bengt Ilullenberg oeh
ev. kyrkoherde l:Ienning Anders'
son tala. Kaff,eservering äger
rum. Kollekt upptages till missio-
nen.

[ttpenallarna från Frökintl yth'$,
I den nu föreliggande åttonde

deien av redogöreisen för 1960

års folkräkning finns en UPP-

ställn,ing över de s. k. utpendla,r-
na från landets landskommuner'
d. v. s. de kommunbor som vid
räkningstillfäIlet hade sin arbets-
plats förlagat till församling utom
kommunen - även sådana kom'
munbor vilkas utombYsarbeten
var av icke daglig karaktär eller
som hade tillfäIliga aribeten utom
komrnunen medräknades dii,rvicl.
Av invånarna i tr'rökind var 100
sådana utpendlare, 55 av dem
arbetade därvid i Falköping.

Frökind
ANBUD PÅ LIVSMDDEL

för skolmåltiilsverks amheten in-
om Frökind infordras. Anbuden
skall avs€:

1. Specerivaror.

2. Frukt, grönsaker och pota-
tis.

3. Charkuterivaror.

4. Me.ieriprodukter.

Anbuden insändes till Skolex-
peditionen senast den 10 augus-
ti 1963.

a
Fri prövningsrätt.

Rektor.

Borttappat

båtfär d

borttappade vial IvIönårP.
Svar till tel. 28077.

Glasögon

r7. - n?ul+'63-',Krnnarp c-u-vann
mot TGIF:s B-lagl

f höstens första tränings- l

match för Kinnarp dom spela' l

des i lördags på Kinnerno hem- 
]

förales segern över TGIF-reser-
verna som kom att lyda på 5-
0 efter 1-0 i pausen. I hemma.-
Ia,gets ketlja återfanns förre
KIF -spelaren Gösta Ande,rsson
som deltog i första halvleken
och då kunde visa, bra, takten
Tillsammans med B, GeorBSSon

bildade dessa kedjans bästa ving
denna halvlek även om målfram-
gångarna uteblev. Cf. Gösta Nils-
son var annars den mest aktive
matphen lgenom oph mannarna på
högersidan Bo Ivarsson-3'lem'
mirg Tor$tensson fann stilen först
i slutet av matchen. Göran
Gyahns placering som ytterhalv
var inte helt lyckad men bättre
blev det i andra halvleken när han
spelade vy, - en plats som tyd-
ligen är hans rätta. ftj Seidler
jämte Bo Johansson får ges bäs-
ta betyget i försvaret. Anders Xlk
spelade i andra halvleken vh. med
viss framgång, medan Kjell och
Torgny Johansson inte var i van-
ligt slag och hade det besvärligt
med sina motståndare. Wester-
berg i målet var första halvleken
ovanligt släpphänt, men lyckades
bättre efter pausen.

Det gästande laget visade upp
ett snablb och bra spel men sak-
nade udd i avslutningarna. För-
svaret visade större delen av
matchen ett ganska hållfast spel,
men överspeiades i matchens sis-
ta kvart.

F örsta halvleken blev mållös in-
ttll den sista minuten, då gäster-
nas ch. i sina försök att bryta en
passning slog bollen förbi den eg-
na målvakten.

Siu nattliga inbrott "'^'
i Kinrrarp och Slutarp

Kinnarp och Slutarp hade natton tilt tisdagen tjuvpåhälsning.
Från sju stäUen, affärer, kiosker och privatvillor, han anrnii,lts
inbrott. I en a,ffär hade tjuven eller tjuvanna kommit över c:a
60 kronor.i kontanter, villra förvarades I kassaapparaten.

I övrigt tycks tjuvarna ha varit; rar'eller genom att haka av käl-
rå jakt efter mat och de har be- |,
ett sig tillträde genom oråriu-ao.- j larfönster' Polisutredning pågår'

Kinneveds jaktvårtlsförening
anordnade i siintlags jaktstig
vid Högebacke, Kinnarp. 136
slqrttar från VästergöUa,nd'
Smålanal och Skåne StäUtle UPP
i tävlingen, som låmnade föl-
jande resultat: Urz.L4.1D

Jaktstige,n:
1. Stig Ottosson, Trollhättan | -se; z. AI? Larsson, irjo gs; 3.K-l- ,i;;

J. Ändersson, Tibro 95;4. Yngvelc.r--, ^ tlö
ri.äe", vargåroa e1; b..Haia'Idl)lUtafp Vann '6?.

Larsson, Griistorp 3O; 
- -9. ^eau_t I Ilen första triiningsmatchen

Isaksson, Blidsberg 89; 11.^ce^9TC I för nösten begicks -fiir Slut-
Ottosson, Ljungsarp qqi *' SttS i arps atet på Tängava.'en, tis-
Joha?sson, Sandhem, €8j .13:.{1L l a"g kvaU, och dåir Va.ra SK
Gustavsson, Götene 86-;- 14. Sixten I svärade t6r motstånttet. Efter
Lundgren, Tidaholm_ 86; 15. S-E. i att haft ledningen i pausen merl
Carl6n, Biikstorp 85. I a-O tictr fremina.rage gå måt-

1. Bengt Åkesson, Yngsjö 46; I S-0,-
2. Gösta Svensson, Åse-* ^2' e I

Gunnar Persson, a",rnour,"+zl"' 
" 

| - "l::.f- *tj1q' .gq-t" -.i-:1:Ltll

Tidaholmstaget hade en bra pe- 
|riod de första tjugo minuterna 
I

med bl.a. två skott i målställ- 
|

ningen innan Flemming Torstens- |

son på matchens vackraste skott
gjorde 2-0 i 26 min. I 37 min.
blev det 3-0 genom Itj Seidler
och efter hörna minuten efter
kunde Alders Ek göra 4-0. Gös-
ta Nilsson gjorde två minuter fö-
re slutsignalen 5-0 även efter
hörta och därmed var slutlesul-
tatet klart, vilket var något
smickrqpde för hemmalaget med
hänsyn tiil händelserna på planen
stöne delen av matchen.

Domare: Lennart Thorsson,
Slutarp,

Geson

Yngve Hed6n,.. vå'gilg:,.rå' n#;"1åe#ä.".äå 
åäft,Jån å:

Erik Larsson, Grästorp 23; r{-E:. ngf uppgift stä[de rilp åed fem
Isaksson, Blidsberg 23' rJservei- visade upp'ett rappt

---=-::, :::--*-, kedjespel alår det stora namnet

Kinneveds CUF
anordnar i samband rnöd månadsmöte manöverprov för bilar geL Hyggligt ifrån sig giorde

och mopeder i kväll, torstlag, med början kl. 18.00. också Mats Andersson och Ing€-
mar Lundahl som ytterpar.

Plats: Centralskolan, Kinnarp. - Alla välkomna! Måtprotokoll:
Kommittera,ile. 5 min. 1-0 Kurt Karldn

I sen spelade Hasse AndeI sen spelatle Hasse Andersson,
j som bröt synnerligen bra men
I drev alltför mycket, I kedjan

började Kurt Karldn bra och var
väl den främste i den del av la-

, t Aulllllllulgr @v. u lllrll. I-v Irul L IroI !s4r
rlr{.be- : --. - :3 l 3:3 hsemar 

""luun'i
43 > 4-0 Lenaart Rutman I

53 > 4-L G. Andersson j

-- F"h.ll i#äriäftt:å#å-"j',tr
de center dock utan att övertyga.

I{iunenro, Kin.narlr' Per-Uno Gustavsson hade det be-
_-- !-, <n nn svärligt med sin motståndare,

lorsdagen clen t aug' l{i' -lv,t,u naen llarade sig förhåIlandevis

IFK SKilVnH*IiINNÄnPg Jp gott tiLry* Bengt Herrngnslon

68 > 4-Z P. O. Siesing
88 > 4-3 Sture Pe3sson 

I
Domare: K. E. Emanuelsson, I

Trådet. i

136 skyttar ställde upp
i iaktstig vid Högebacke

10 skott:
Åke Ström, Skara 10; Rolf An-

dersson, Skara 10; Gunnar Mar-
tinsson, Götene 10; Stig Ottosson,
Trotihättan 10; Conway Johans-
son, R,ävlanda 10; Erik Larsson,
Grästorp 10; Yngve trtred€n, Vår-
gårcla 10 Gunde Johansson, Kin-
narp 10.

Svensson, LjungsarP 90;6. Sven

:lT-"s"%f,-Xö^*.":9' f' 119;l 4-3 mot VaraJonsson, Gökhem 90; 8. Erik

löst från planen i antlra halv-rrarb'ana,n: ... ,^ I leken, soni gästerna va.nn med

lreserver visades dock stundtals

Lertluvor 25 skott: llgg-T"gt :p:t' mgn..r.recisionen j

var cf. P. O. Siesing, vilken ge-

Fotboll | ru;' ;x 
.ålfit#ti;":"å"åi"'3;

hård match. Båsta,hjälpen hade
Tångavallen, Slutarp, I han av vänstersidän ,ri.' et o"".-

risdagen den 30 juli kl. 1e.00 låH*;"ud,":".å*i å"*_ffr.r":
VARA SK-SLUTAEPS IF' I ReservmåIvakterq Siesing överty'

I gade inte och får ta ett par mål
SIF l'pa sig. Bäst i försvaret var hh.


