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trnslirivning av nybörJare
har förr'åi.ttats i F rökinds kommun. SammSnlagt skrevs 35 barn
in i skolån, av dem var två sexåringar som ska.ll genomgå extra
testning. Av de 35 nybörjarna var
13 pojkar och 22 flickor och de
fördelade sig enligt följande: Luttra en pojke. två flickor, Kinneved

åtta pojkar, tretton flickor, Vårpo.jka.r, två fllckor,
Börstig en pojke, fyra flickor och
Brismene en flicka.
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Hade TGIF:s center Ingemar

lite mer tur kunde han ökat på sin måIskörd betydligt, men nu fick han nöja sig
Rehn bara haft

med två måI.
I'ör de båda återstående TGIFmålen svarade vb. Lars Bäck och
ch. K. A. F ägerhag, den sistnämnde gjorde sitt på straff.
Kinnarp hade annars ledningen

med både

t-0, 2-1 och 3-2,

men samtliga gånger kunde TGIF

kvittera och cirka 10 min. före
full tid sIå in segermåiet.
Kinnarp hade i försvaret sin
bästa sp'elåre i hh. Itj Seidler, som
dock skulle bestyra lite för mycket och det år ju'inte bra att en
man skall ha hela arbetsbördan.
I kedjan var högervingen tr'lemming Thorstensson och Bo Ivarsson de mest framträdande.

För Kinnarps mål svarade hi.
Bo lvarsson, hy Flemming Thdrstensson och cf. Gösta Nilsson.
Domare Göran Lugn, Tidaholm.
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Ingernar Karlsson för ett g_ott.sput i xi""a-p; *1.;;;;;;.1;'"i;
ll
riksom ch. Anders Ek
jan: Bo Ivarsson. Slutarp-försva'-Tl']"^' rEDurLdLEr av
"_1't"i.-I:g- ilil il;r*.;;rri;;t"t-;;;;äl;;;;
ret hade i Bengt Stenkvist en avllo,{ Kr'.
på söndag samlas
sina bättre,
samlas söndagsskobättre. r.nedatr per_Uno
Per-Uno Gus- ll På
lsina
'redan
I tavssot inte var på toppen av sitt ji lan i vanlig tid. Vicl eftermiddagsI bästa..I tedjan slet Mats Anders- li mötet kt. 1? preatikar söndag.s_
]sonpåkäntmgn6r"""nJ*å.:,t}.|1skolsetr.Algo;karlsson.
lsammahs med Bertil^ lllgt:_,, 1 onsaagen den 1 maj anordnas
i andra perioden' ta.räT*issionshuset. vid detta
l:åä3"frtr1$erin
I

SAMUELSSONS
Tel. 119 Kinnarp

TGIF:s reserver matchade på
lördagseftermiddagen mot Kinn-

ir
I

Äpplen, Ingrid Marie, åler inkomna, per kg. 1:15, 12 kg.
låda 12.__*.

Tel. 340 07 tr''alköping.

Johror*on *oÄ,,

iå*y*:'';1":xsl-"::ä.-11o
framgång. Kinnarps-taget inne- I
höll bl, a. A-lagsspetarna Göran l]
Grahn och Lars Westerberg, den lj
sen&re som hy. och i aadra pe-]l

Slutanp

la.ntras, står tili tjänstgöring
för. hälsokontroilerade suggor
å Krokstorp, Slutarp.

19'30' vårhögtiil'

I I r^1,o-oo^-' meclv..
II
I,
ex.-snetaoe-i
I Offer. VÄLKOMNA,
sr"t"fir-1afål'
urt-i
||
I
I I Andersson vtinsterinaer, medän I i __ _

den 12-år'ige sonen Roger spelade

Frökincl

kl'

yngve
ledarna och
ocn yngve
I jJunir:rerna, Ieoarna
IiJunrorerra,

Frökind
t{lq'b,
Klmreved-Vårkumla SLS'avtl.

har haft årsmöte På NYa Pensio'
natet

i

Kinnarp nder ordför'end€-

skap av hr Verner Granlund. StYrelsen för det kommånde verk-

samhetsåret har följande såJn'
mansättning: ordf. Verner Gran-

lund, studieledare och

Ivarsson.

or.
i
Onsdag: lovdag.
I Domarc: Stig Pelsson. Falkö- 'Torsdag:
|
fisk, potatls. apelsin.
l,slu,ezr.
lnins.
I
Geson. i I FreOag senapsbrynt fliiskkorv, po]. tatismos,gurka.
Lör'dag: nyponsoppa, skorpor.
- KII\TNARPS
smörgås med leverpastej.
MISSIONSHUS
SOnaag
kl. 10 Sönrlagsskola;
I
I

i

?{i

Fotboll

kassör
f-7 Evangeliskt möto. OnsKarl-Erik Eriksson och ttibliote- ikl. l maj kI.19.30 VÄRFEST
karie Margit Andersson. Reviso- idaSen
Tångavallen, Slutarp,
rer: östen Andersson och Karl- I Metlverkan av Febe och Bengt sönclagen den 28 april kl. 14,00.
Arne Adamsson med Karl-Gustaf iJohansson. UV-are och Aleot
Seriepremiär
Gustaf-<son o,ch Karl-Erik Tors- ixarlsson. Servering
i Alla hjärtligt väIkomna.
tensson som suPPl.
N. Västgötaseriel
'l !.ern studiecirklar har varit j
TIDA}IS IF
gång under det gångna året, två
SI,UTAEPS
IF
trF:s
inom CKF och tre inom RLF.
CK!'-da.merna i Kinneved och'
Vårkumla har stuCerat >Rätt va' I tr.
rätt pris> med 9 resP. 10 Vinsterna utföll på serie H nr
'lceltaga*e.
övriga studiecirklar
'llnom RLF har varit >>Med sikte 51, serie J nr 15, serie K nr 71.
'1på franatiden> med 10 deltagare, ,.
oBrand- och yrkesrisker i le.ntI

Slntarps
trolterier

|

li:{,{"ri,"'3li^kå:t:: }*il:i
iå"if"ffå å:ff:t'To?"om'";::
Ittitigt utnvttjats.

lKinnanp!
I
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Kinnarp !

utu köp av xii,srap, F,RysBoxAR och FRyssKÅp,
ring Kinnarp 200, Bengt Juliusson.

Mager fotbollskost på Tångavallen FAIK-llght m0l
när SlutarP vann mot Tidan med 3-0

"lFK-sexlett" i giisternos lau

Det var tämligen mager fotbollskost som besökarna bjöils viil
i högTångavalls-premlären i söndags. Matchen var tempo-fattig
bästatlen
heller
inte
sta gratl och precision'en i passningarna var
inkasserades
sorn
poäng
tiu
ge,två
Behäilningen inskränkte sig
e.v

e/q-Ot

hemmalaget.

Geron Tomlencenler på KinnetEso

'

I kvåll kl 18 är det seriepremiärdags på Otlenplari för FAIKTS
fotbollsspelare, som tar emot Slutarp. Gästerna inleikle våromgången med 3-0 mot Tidan, medan tr'AlK:arnå nåddo 2-2 i
Torbjörntorp mot Tomten. Hemmalaget ställer upp med samma
l4gi, som i premiären, vllket betyder föIJandle lag: P-A Olsson,
Åko Bergström, S-S llellborg, B,engt Green, ilan Andersson, Itlde
Pettersson, Lasse Kvlst, Ha,sse Eriksson, Rolf Nyström, Lennart
Ilerma*sson och Eoland Karlsson. Kl 17.30 samlar >Kula> & Co
sina gtabbar på Odenplan. Som reserver kallar FAfK-ansvariga
tll1-63.
Moberg och Pelle Markrud.
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I Slutarpslaget spelar inte oeh 'Kurt Lundh, Geron Jonsson,
mindre än säx fl d. IFK:are från I Sven Widing och Hilding Äsk.
Faitröping. Lennårt. Pettersson sesf Följande_Kinnarpsspelare sprin1

l::trå',i{tk:n.*,*"rffi',:ät;
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hade^srn
då
målet
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haft ledningen me'tl ett par lnåt' lltot med i de övriga-.Efenom rrnal
Göran Grain oeh Gösta Nilsson ,l passningar, får nog bästa betyg.et'
hade stora chanser att avgöra' 'l Stig Persson är lite for bollKar'
men missade.
li men naAe turen att gör"a två mäI'

som vänötertrack. Hasse Anders- | ger ut på Kinnemo: Lars Westerson som stopper oeh Sture Hjelm I berg, Torgny Jglqanss-o-1,- Kjen Josom ytterhaiv till vänster. I ked- | hansson, Itj. Seidler. Håkan. KarI-
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Ekvarl, ridarr""m.."toti
i
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ril
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'l
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betyg.
Dick Alv6rus.
rtol*. iar
i
++'1u', r --- samman
-^-*^- *Ä^
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Geson. i; och
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i :å? i'';ä'ö.uiliiil ötr0':uäi'ä!: ål"t;
Fröktnd
försöka lugga Kinnarp på-!:"lg.l;åi
&
i"6-;ii-ii-s'Hiort-mär Col
zlr-b7'
Matchen går på Kinoemo oqh be- I i,i.*i. irr"Är.er på
uå ålnr.instone
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Kinnarp
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talbygdskuinletten

i

sirrrrse"

vid vårfesten i

Vårlrögtitl

lvIis-

lvånrtesten Kinnarp 1 maj
i
I vid uå"t"sten i KinnarPs mis- l

i

i$fi.I,oa'

lverta

Falbygdskvintetten gav glans
åt våt{esten I Kinnarp

Vårhögtiden

i KinnarPs

mis'

slonshus den 1 maj berikades På
ett säiskilt sätt genom Falbygdskvintettens gläcljefyllda och vackra sång och musik.
IJV:are deltog med bibelläsning
och uppläsning samt sjöng dess'

utom ett par körer. Algot Karls'
son predikade över temat >Guds
rikes glädjefest> med text från
Iruk. 14:15-24. Kollekten till yttre mlsslonen inbringadi 100 kr.

På söndag sarnlas söndagssko'
lan i vanlig tid och På. kvällen
hålles offentligt inöte, .då Algot
Karlsson

predikar. , \{f,-69,

SlutarPs missions-

hus

irionshrrset onsdagen den 1 maj'
I aUu varmt välkomna!

kommer ockI sionshus den 1 maj
att medI så F albygdskvintetten
mea sag oc-f

i
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I

I

ff'å?ätå?ffi'#ttäi'äå'å
lyqgXylvåker
-1i*T::llnoansen"'
"ä".-6""urp_startade
med 1-1 i Ulvåker och 'I'om!en
2--2 mot FAIK
$Delade
""i^?åÅtu"rä;;

sö" nu Geron
I söndags kväIl hölls vårhögoch leder antid i Slutarps missionshus under Jonsson seriedebut
sorn vidare be'
god tillslutning. I högtiden som failet - ett anfall Nils
och Kurt
av bröderaa
:rnordnas gemensamt åv mis- står
tr undh sarnt duon Sven Widing
sionsförsamlingen och juniorför- osh Hilding Äsk.
ening'en medverkade junior"erha
en f' d'
I Kinnaöslaget
-- sPelar
Gösta Nilsson
med sång, Helena Bertilsson octr TomtensPetare
Ros-Marie fngvarsson rn€d UPPcentei och i laget i övrigt åter1läsning, Britt-Ma,rie Karlsson och -finns Iti Seidler- som ;rtterhalvlHetena Bertilsson med duettsång
loch Britt-Marie i(arlsson meal sollosång. Högtidon inleddes av As-

ta Johan"son och åvslutådes
rF'olke Pettersson. Yngve

I

Jo-

t:ack och bröderna Kjell och Torg-

Johansson som backar' Gästände Tomten reser från centre'
len i 5'alköping
tlitj--a*'
-Urio 19.30 nqtt
Kroon' LeU ry-it.fr-.påf"te,
rtårå'.*n. Arne Rehn, Leif Arv-ids*u". A'm'iiverman, Olle Ring, Nils

nv

hansson talade med ledning

l"ext frå.n Rom, 1:16*20.

Fotboll
på Kinnemo, Kinn&rp,

Gul katt
lystrande

till

namnet Smirrer
bortsprungen. Taeksan för varje upplysning.
Tel. Kinnarp

235.

sönilagen den 5 maj kI. 15.00

Norra Västgötaseri'en
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Kinneveds

pa,stora,t

viå stiftsungdomstinget å FIäm'
slätt den 24--26 mai har utsetts
Stig Åke Brodd, Solhem, Kinn-

arp, och Stina Johansson, Ilule-

med
Så"dett, VårkumlB,, Vårtofta,
fr3Orals Broberg, Sandh€m Store-

gården, Börstig, och KjeU An'
dersson, Millomgården, Brismene'
som ersättare.
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gick ock- ll i:l:i:,:,r:i::i:iiii:r,i|l:l
hot] iså relativt skapligt, även om vi
iLundh, som serve]'aq9t
lr :,t:,i:;:i;tlilil;:,:;t;;i
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pa Kinnemo

1

"l
från Geron Jonsson e-fter slalv-lgt'
lsett saväl Lei? ,\rviclsson som ll
i. Itinnarps:or-lOtt* Rins i betydligt bätrre stag. l
minrter .tp"l1:t ii tua.jrri,,ar
11.. *l"t:"l^:plX:'li
delon Jonsson på- j1
lsvaret. ry*t
tea;an var celon
ryit .11..
..il-. I pa_sslig cent€f och var lllisamvar oEL $d!L rut
som..be' l*lX|'å*::';i..
var Sven Widing "-',i'"*{J:
J'?i,'ot"I'1T.Joh?*'*
skytt
Lunrlh clen
Nils"il,"hT'?,T;
linunr-mua hv. t*,.
härskat slog bollen utotn racii- iframste i anfällskvintetten.
håll för måi-Westerberg.
I

i

:iii:fi:ii,,i,,,,,riiiriii

lbakåtpassningspel
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i ,ilrffi
I
j

i
I
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*t li
brev l-!
Kroo'-mlss blev
Kroon-mlss
hade också ett
*,"",Ji33lljrtH;3"i3:ffiä
i Kinnarirslaset
Tomten'ibra
De ensvåriga
ansvarigra ll
Etl '.&fatt
Ett
tu.fall ingrepp av Tomten.
bat<rä försvar. Db
lbra ba.hre
mcdförde lhade
Uno Kroon medl'örde
HåL-an Karlstedt ll
mäivakten {Jno
måivakten
| 516u njaceråt
DiaeeraL Håkan
'hemmareduce- | som stopper och han vår
intell
pausvilan'hemmareduce-lsom
var inte
innan pausvilan
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!
Innan paussignalen noter:ades I rollen i försvaret. Efter denna
också
)cksåwesterbergförtvåkaias-iomplaceringb1evKinnarpsför.[|iii
Weslerberg för två kaias- iomplacerinE blev Kinnarpsför- [l
räddningar
räddningarochnämnaskana|tisvaretnrycketsäkertochnämndeIl----.-^.
och nämnas kan- att i svalet
mycket säkert oeh nämnde ll
'lrirÅää.-blld en mitter
Tlverman intar även på vår btld
du li ro*tutt""nterhalven
Å*J ou
tifrä*mans med
Tomteneenterhalven Alf rlverman
iäää""ääaä"?rö"1ä"iigä-"r.u"råmten-näae ftera farliga cnan- li;i';;d;å;^';;drä;;';;liil
jer, som dock utn)'ttjades
Kjellll
svagt
brödern
backduo,
utn]'ttiades svagt,lnåaa
och
stronga
s€r,
Tgtgll
Torgny
taci<ar1u
tactarna
Kinnarps
hrå
av
position oclr flankeras
luaaa
""..1-5i:ll il nosittonoclrflanherashråavKinna,rpsstrongabackduo,brödern
grädjeämnena vid sör
t'r
rrt*/lörde
iiLl;ll-fi *.::1""Hä:": #ä"åH: l' 1t'"tt "'*=:l1il.:T:*so* v-lt't''
I

i

I
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Kinnemoka'nip'

Bra S/utorpsspel nana falla FAIK
Hemmalaget avgiorde i 2:a halvlek
1-0 pa Odenplan-'Herrnan malskytt

'
Frökindclls-67'
Fröklnds rkolstyrel;o

har hållit sarnmalrträde, Av rektor medgivna sjuktJänstledlgheter
och förordnade vikarier godkån.
des.

FAIK:s unge bollmotaro Por-Arne Olsson blev något av rnatchhjälte nä,r laget på lördagsef-

Det heslutades att E:enom annonsering anskaffa en slöjdlärare

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

för den manligs slöjden

och hade under hela första spelhalvleken ett gott grepp 6p fiflntlelserna på båna,n, Någon orättvisa 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.
>lr -b+'
t Idde Pettersson kom inte upp till
I andra halvlek inledde också
vanlig spelstyrka och speeiellt,.
gästerna offensivt, men efter femsvårt hade grabbarn& elet i höjd- ,.'
ton mlnuers spel övertog hemmakamperna, där de allt som oftast i
iaget kommandot. Gåisternas inmissade bollen. I andra halvlek då | '

mycket berodde på bristande kondition. Något som också populäre
tränaren La,sse Widerctröm påPekade efter drabbningenl
I inledningen fick vi genast se
flera fariiga Sultarpsframstötar,

men FÄIK-försvaret redde ut
farligheterna, som slöt med resultatlösa, hörnor. Stig Per8sgn los'

Hasse

i 13 min., men
FÄIK->Pirre> gjorde en viindning
i luften och klarade. I 28 min. var
sade kanonen

fick finfin tråff på bollen.
Nära mål

i

offaiilelålge

Några minuter senare trodde
n'len att 0-1 var ett faktum, men

*
iag

i
fick ge UPP i
all'
kamp mect FAlK-målvakten
deles i närheten av målet, Vid till'
fället i frågå. dök Herm&nsson

Hei'mansson

gästernäs

upp

i

vänsterinnern

lrlar offsideposition, men do-

maren Jonasson från Borås var
ej så pla.cerade, att han kunde be-

A

:rnfall.

Det lossnade för FAIK

Även i den andra Perioden Star'

trrle gästerna båst och efter clrka

ll0 minuters spet fick >Pirre> trätla 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.. Cen1ei-Kai'lsson taekade för detta genohr att behärskat behandla kulan

Ä. öhrnell,

rdR Linliehuss

kommunens

ldrottsföreningar.
Skolskjutsen Halsäng-Alarp ha-

Planene bäste

raskniåg och lagets sPelstYrka är
betydligt större än förra året'
Stobpein Hasse Andersson var

Irennart Hermansson,
målskytt mot Slutarp.

ptanöns bäste sPelare

*

'

eituationer. I öv- i
rigt började ytterhalvbackarna
Xatabalik i .rotrr.iuuE" I Sture Hjelm och Kurt Karl6n förRullgardinen gick dock iRte ner troendeingivande, men slocknåde
för Slutarpslaget, som nu kom betydligt efter paus. Lennart Rutigen för att om möJligt nå kvitte' man vaktade målet oeh uppträdCe
av lagelE
lågets trots sin Ungdom
ring. rJrcK
1"1n9.
Dick Alverus
en a.v
sö.Älv6rus * elr
Oen so.rutinerat oeh
unEgdom TuttneråE
övert'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 försvarsile
ma.n a.llmä.nt
kvitterlngs' insatspr
ke.Iln.n snelade
mycket
cle man
allmänt att kvltteringsI kedjan
spelade mvcket
insatser. T
hollen låg inne i FÄIK:s nätmas- r:utinerat folk. Lasse Wlderström
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
och hemmalagets spelarel Någon halvleken.
utdelning l)lev det dock inte denna
bollsäker

i alla

de uppsagts av entreprenören.
Rektor fick i uppdrag att söka

anskaffa ny entreprenör, Entrepre4ören för skolskjutsen Ekes-

lugn och

'

gärdet-affären i Brismene hade
begärt en mindr'e höjning av
skjutstAxan, och framställningen
beviljades.

tr'rån målsmän ttll två underåriga 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 barnen får börja. skolan, om skol-

i

'

]

j

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' gång heller och därnred kunde

clöma situationen.

Georg

hade planerat att inrätta en bttsslinie på linJen Börstig--Falköping

Slutarpslaget blev, som inled'
nlngsvis nåmndee, en stor över'

för >Firre> att visa

sig på styva linan och även denna gång var det Stig Persson, som

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

med såden tidtabell att elever
Slutarps konditlon tröt fick de I' som går i skola i Falköptng $kall
dock mer att säga till om och i kunna hetjäna sig av den. Skolspelade då stundtals i vanlig känd l. styrelsen
uttalade sin tlllfredssiil. xed;an var på gott och ont. l. ställelse över
att en sådan linje
gång
förl'
Kvintetten vägde denna
'liommer till stånd.
lätt mot det stabila Slutarpsför- l'
svaret och den ende som vålladel'
För anordnadet av en enkel
Slutarpslaget. svårigheter var hy. I' träntng$plan bakom skolair i
Lasse Kvlst. Tyvärr fick han dock l '
Kinnarp skulle till ett kommande
på toh för få bollar
l: sammauträde kontakt tagas med

lal och halvbackar tappade så
daes kontakten med varandra och
klårt står vål att Slutarps fall

clet åter dags

under

kommande läsår. Rektors under-

]

mognadsprovet klaras nöjaktigt.

Rektor beviljades semester under
sommaren samt skulle själv söka

Alv6rus överreskIlAlKlar:ra avtåga från arenan
ningsman
mycrrrJu'
en f-U-Sg6qr',
som var
Vdt
med Cfl
IIIeg
1-o-seger, DUII!
ket. mycket turbetonad. Vid av- I övrigt bldv vy. Diek Älv6rus
slutningskalabaliken fråmför en positiv överraskning finfina
hemmalagets måI viftade Slut' inlägg och passnlngar - och speårpsspelarne för hands på en, lade långt hättre i Slutarpsdress
FAIK:are, men domaren Jonas- | än då han förekom i Falköpingsr
han sade efter'i Kamratelva. Sttg Persson var
son kunde
tnte blåsa för något som han I mittenman i kedjan och fordrar.
åt
- into såg.
I bevakning då han ständigt söker
sbsolut
nya positioner. Dock måste han t
han
tänka om i lagspelsfrågan
Genombrott för >rPirre>>
- grad
vi redan I är fortfarande i-alltfö-r..hög
I l''AIKJaget har
lndividualist. Unge- högerytlern
nämnt målva"hten p-Ä Olsson, I en
Moberg började- bra n+ qr
.å* r Ounttå Odenplanmatch fick I Roland
gendmbrott mellan i l" t"?ft].!'T9l-fö1.s1:!T!:k9f
något av ett *fortsättnrng
i stit I jan' rv-ar flnns att nämna vi'
En
"ioipu"rr".
arl !-å.rral F:lt! F:An"T:i' iii,-l*:1q:
inneuar'äi?
rördasens lnneDar
rped
rnecl iordagens
helst I bra. och lall rned -ett skåpa' ett
inte behöGr ha några som""t"1
*ai"rr.t*p"ouiem i t"ortsåitninjen. I nar tre. r3-t{191
.T?-t-"1.1!"",1
l"
han själv av-'
borde
I uteförsvaret ger i;t ä;;,;;l *l gv,dessa
i-första..tralvlek'
t'tOgtlSjo*
Ca"C-b:u"kån S'n-U"ltt.-tg
! ett.-ganska
fördes..ia-v $lufarps
han {laraae
klarade av
-ruLärI,D
6ety?,
belyg, da
aa n&Il
-.tr{atchen
--ÄapLvrrerr rvlvqe
tarii!ä högerytter Roland Molrerg t högt..tempo,och hörde- till,:l ,1"

anskaffa vikarie. Reseersättntng
skulle utgå till denna om så erfordrades.

Den kommittd som utrett

i

gan om uppförande

l

åv

frå,-

garage

vid lärarbostäderna had€ inl<ommit med förslag om uppför'ande
av fyra s. k. termogårage för en
.kostnad av 12.300 kr, r'a,rtil! kommer att planen för .gat'a.gen skall
liortlnlngsställa.s" Ärendet Bkrtlle
med lillstyrkan överlämnas till
fullmäktige. IIos fullmäktige föreslå, likaså att tiil elever i realskolan skall utgå ett läroboksanslag på $0 kr. per år, dock ltögst
under fyra år,

I

i

r

i

I

I

i
i

I

l

i
j

pa eIt heaärsämt sätt. Han tåckte lde attra Jrästa ,mellan de bäda laåckså 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
tiu

iä;; ;;;

Bui'gJtrot", som

*"i,

hacle

i ?l^u
lubliken
svårigheter mot långsamme, men rvu personer'

Slutarpsyt'tern.fllc.Ei
Slutarpsyttern:Pi*j
Älvdrus. FÄIK:s hah'backstrioi :-oeh

spelsiiicklige
spelskicklige

Bengt Greex. Jan Andersson

I

uppsick

Båsse'
5åss

i
I

i

I
I

Fotbofl
på KINNEMO, Kinnarp
söndagen den 12 maj kl. 13.15,
Norra Västgötaserien

KINNAEP

-

F'AIK

SlutarP

-

ett lag På frammarsch

Kinnarp överraskade FAIK

Slutarpstaget kommer nämligen med all säkerhet att bli något att
räkna med i år. Tränaren Lasse Widerström har lyckats med uppgif-

tenattfåframettlagsomspelarfotboll.Lagetsförstahalvlek
motFAIKvaralldelescharmantochnämnaskanjuatttriinaren

3

passligt tispelade av hh. Bengt Georgsson Rättvfsa,n av resultå,tet toralo vara odiskuf'abel och åven om FAIK hade chanser
till mål så fanns det även ytterligare möjligheter föi Kinnarp
att öka sin måJskörd.
tqls-61 .
f medvinden förlade KinnarplEriksson på vänsterkanten utredan från början spelet till gäs- | gjorde det största hotet med bl.
;ernas planhalva och den ständi-la. ett.skott i målställningen, lik3a pressen avbröts då och då av I som några skott av hh. Bengt
lÄIK-attaeker signerade av hy, I Green, vilken för övrigt framstod
Lqsse Kvist o. ef. Roif Nyström, lsom lagets största tiligång. När
:ren det saknades skärpa i högs- | tre minutel' återstod av matchen
a,. grad. Det sköts flitigt mot I trasslade sig vy. Göran Grairn
-rÄIK-målet och här var hemma- ligenom 3'AfK:s försvarsleder på
tagets cf. Gösta Nilsson för- lsitt vanliga sätt ooh från en megrundsfiguren, men två gånger I ters håU överliståde han målvaksköt han ur fritt läge direkt på | ten mdd att peta in bollen intill
målvakten och lika många gånC- | ena stolpen och därmed var det
er i målställningen,
ställning, som inte var
| 3-0
- en
Kinnarpsanfallet hade dennalmycket
atl ändra på i fortsätt-

,r.*46r€A"(il+)
och energi

Påsöndagenpassadevipåatttaentittpåpremliirfotbollenpå

Kinnämo och uppgörelsen mellan Tomten och Kinnarp' Tomten lever
Iortfarande på sin kraft och energi och kommer att samla många po'
äng i årets serie. Kinnarpslaget verkade en aning >tunl>>' Kedjespelet
gick på en höft och samspelet klaffade inte alls som det bör göra'
Försvaret hade en jobbtg sönclagsförmiddag, men skötte slg till belå-

tenhet.ItjSeicllervisadestorsäkerhetsomcenterhalvochdebÄda

backarna Torgny Johansson oeh KJelt Johansson kommer säkert att
>döda>> många div. V-yttrar vacl det lider'
Sorgebarnet är, som sagt' kedjan, som sedan Giistå Andersson åter'
vände till Vartofta inte har kvar det rätta stinget'

FAtrK-möte mCId Kinnarp

.

FAIK-kedion
I Kinnarp blir det fotboll

Tjånsten som slöjdlärare vid
Frökinds skolor sökes hos Frökintls sliolstyreise, adregs skolexp., Kinnarp, senast deu 18

i
I

På

sönrlagsmiddagen, då hemmalaget
på
Kingaslas
Matchen På
gästas
oästa.J av F'AIK.
F-AIK.
Ir Arr\. rvtaLurlerl
Pa srrr-

kl.

period Sanska lätt att ta sig fram I ningen.
på högervingen och i FAIK-för- |
svaret passerades vb. Heilberg I
Cii*ta Nilsson gladde
smärtfritt. Det var härifrån de I Som nämnts verkade Kinnarps
båda målen hade sitt upphov fö- | försvar synnerligen stabilt
stabilt' och
regångna av ett antal hörnor. Hh. lawärjde relativt lätt FAIK-kedGeorgsson slog på ett skolt som I jans angrepp. Itj Seidler
Jeidler var
via en förxvarare ställde målvak- | svår att passera och han assisl-eassisLer.en utan chans, och därmed var I ys6gr tint av Tord Torstensson
let 1-0. Så gott som direkt frånloch Bengt ceorgsson.på
flygiar.på flyglar.rvspark gick Kinnarp ner i anfalllna. Mot den bakre'trion
trion Lars
gång
)ch högerhalven fick denna
TorgnyI Johansson
I Westerberg
kan heller
en fin passning från vy. Göran I och K5eU Johansson
ktas. I kedcrahn och slog till dilekt med linga anmärkningar riktas.

Slöidlärare

iör

Moherg'onlr6
Moberg åter i ,,1.
.
')ot'

tr|ags

I

maj

|

1963.

13.15 och för
ToIv veekotirnrnar. Upplys3'AlK-spelarna gäller avresa kI.
ningar
lämnas av rektor, tel.
MoÄssar
12.15 fiå.n odenplan.
berE ersättel Roland Karlsson På 176.
väniterkanten i FAlK-kedjan, me'
Skolstyrelsen.
dan laget i övrigt blir detsamma
som spelade mot SlutarP förra
omsånsen och då l-O-segrade.
Sorä röserv kallar FAlK-ledningen Pelle Markrud. Kinnarp ändrar
på en plats och nY man i laget
ålir Tord Torstensson som spelar

nemo börjar

vtterhalv.
-Kittttp;

nv Johansson, Kjell Johansson'
tärA Torstensson, Itj Seidler'

2-0

I

|

I

lnte holler

1

i

i
1

j

I

I
I
j

I
1

|

resa 16.15.

Leif

A: Lennart

Ruthman'
F iliPsson, Lennart Petters-

Slutarp

Kurt Karl6n, Hans Andersson. Sture Hjelm, Roland Moberg'

son.

Lars Widerström, Stig Persson'
Bengt Hermånsson, Dick Alv6rus.

kl. 11.30-16'00 för

abonnenter

I

I

att kunna

sPän-

jämn, då inget måtnyttigt uträttades trots att lagen inte sakna-

|
I
:

i

ine Wolmebrendt, som slog ett

i
i
1

i

ningssätta anläggningarna .när ilångskott i må!.
ev
som helst under ovan angrven I Årnäskedjan dominerades
Larsson' men i
Henrik
strategen
-Lennart Leijon var till sin
ticl.
räven
i
I

I

TTEOLLIUiTTE KBAFTVEAK

i Årnäs söndag 14. Ävresa
Samuelssons 11.

O. Johansson, Tomas Pettersson,
Roger Ändersson, Kent Ahlberg.
Match i Vartofta 10. Avresa I
från Samuelssons-

de

||

de måltillfåtlen. Efter Paus bör'
jade Åuräs att dominera speiet
ällt mer och lcedjan gick fram i
ributionsförening.
fina anfail. Henrik Larsson giorsig
f
örbehåller
Kraftverket
de 1-0 och för 2-0 svarade Är-

Matöh

Slutarp B: Olle Karl€n, Ingemar tundahl; fnge Gertsson, Rune
Sand€n, Bengt Stenqvist, fngvar
Johansson. Åhe Karl6n, Kurt Filipsson, Bertil Ählqvist, Mats Andersson, Olle Bergqvist. Res.: S.

I

tillhörande Norra. Åsanp m'fl' i
socknars el. clistri'cutionsför-i
t'] 11'30rr gn-:-- - -^*!
mellan kl.
samt *^rr.i*
ening,
14.00 för abonnenter tillhörande SlutarPs ekonomiska förening för el. distribution och
Grolända m.fl. socknars el' dist'

dock rätterl

fördel.

I

försvaret lade man mär"l

.ke till ch. Bror Jonsson och hb'l
lTase Gustafsson. Slutarpsspelar-l
I na-som verkade vara lite åIders-

för

bollkära
ocfi oa speciellt kedjan. Den störI ste syndåren var hi. Lasse Wider'

I
I

Investeringsf ontlerna
AB KinnarPs Kontorsmöbler'

stiSna v21 4lldeles

språk medel som bolaget avsatt
investeringsfond.

utan tvckan

I ström. Lagets
oh.
I snelare

bäste

Hasse Andersson'
var
| 'Domare var Curt Liedberg'

för inköP av borr'
maskin för 74.000 kr fått ta i an' lr,totöprng.

Kinnarp, har

till

Gösta Nils-

iyg. Kedjan
rnriioka tollan i Ärnii,s förlust- l.l kan ges €tt gott betyg.
et och mest
var
i
laget
s^orgebarnet
på
*ti"fick
laget
utan
kotumu
ll
Nvcf' Nyilagen återvä,nda med en 2-S ll:ff3t var hv' Kvist och cf.
förluot i bagaget. I halvtid *t
rsson. TrollTrolrii"öåiii;r,en Kje' Ändersson,
stiillningen 0-0.
.
. ^ , ll håii;, Jår ött bra betyg.
l'örsta perioden va.r relativt l'
Geson

I

I

lemming

' Slutarp med 2-O
pausen, men
ät-,?:lK#ä'X?,#ä
n övertygallf-".få'ff.t
Slutarp kunde
fran inte, Ch. Janr Andersson

I

st1öm, S.-8. I{ellberg, -Bengt
Jan Andersson, Ingvar'
Petteisson. Lasse Kvist, Hasse
Eriksson, RoIf ' Nyström' Assar
Mo.berg, Lennart Hermansson'
Stefan Johansson,
I finna.rp n:
I Karl-Gustav Ahl, Bengt Persson,
'Ingemar Karlsson, Änders Ek,
Lennart Thor, Martel Johansson,
Hasse Gustavsson, Håkan Karll1iK, r{,orr
Rolf Andersson.
Anoerssoil.
Lelt Ek,
stedt, Leif
stedt,
l!{atch i dag i Mullsjö 1?.30. Äv-

F

arsson bäst
lffi,r*".t""n3"Ht1xr,T::Ttf$

|

I

Green.

resunat'

Såkert Kinna.rpsförsvar lföre pausen liksom cf.

tsorra ÅsalP, SlutarP, Grerlanda' I
På grund av linjearbeteu komson,. Göte Anderssorq Göran I mer kraftleveransen att vara
Grahn.
1örr1' clen 13 maj 1963 |
FAIK: P.-Ä. Olsson, Åke Berg- hr"tu"
Benet Georgsson. Fleming Torstenslon. Bo lvarsson, Gösta Nils'

som

Andra halvieken gick med en lson, vilken visade framåLånda,
viss marginal i FAIK-favör, men lGöran crahn lyckades bäst i andlan har sett
deras kedja förmådde inte dyr- lra halvleken, medan man
iligt bättr'e.
ka upp det säkert spelande Kin- | Göte Andersson betydligt
narps-försvaret, där främst stoppern Itj Seidler höll i trådarna. |
>Biffen> bäst i FAIIT
Ett par snabba raider av Hasse I FL. B-e,ngt Green var
tvllr utan tvilvel bäst i FAIKlaget,t och S:oda
rrn målvakI I tilleånear var dessutom
olsson samt
nt hb.
hb' Åke
Årnäs besegrade iI l:.'n
t':+'
Heilberg
E, Hellberg
lBersström. Vb. S. E.

$firfimatlbro tti

Lars Vesterberg, Torg-

i Kinnemornatch

lag

1-0-förlusten.>>Omtreveckor_närviallahållerförenhe]match
kan ni börja räkna med slutarp på allvar>>' sade triinar-Lasse ef-ter avslutad seriefight mot röd-vitt.
q$-to?

Tomtens kraft

-O-seger

Söndagens FAIK-besök på Kinnemo ändade i ett klart nederoc,h hernmalåg'€t förskaffado srg en slmnerligen säker letlning föro pausen med två måI i 40 resp. 41 minuten, båtla på-

Widerström var glad och nöjd mecl sttt lag trots den något snöpliga

t\K-61-

|
I

|
I

I
1

I

i

Bosses idrottstext studeros'.

Frökind

t0[r-(r.

..

I
I

Slut:rrpq Samhällsförening
har hållit årsstämma under ordförandeskap av Sten Ah!qvist.
Stämman öppnades av förening-

I

ens ordförande, Evert

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

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
att smärre jttste-

framgick bl. a.

ringar gjorts av belysningsnätet'
ett bokfört värd€ av
kr. 4.461:36. Andrå tillgångar ut3ör föreningens festplats till ett
värde av 3.72O:- Föreningen ansvarar i övrigJt, för skötsein åv

som upptar

Järnvä,g'sparken och lekPlatsen
därstädes. Den av förenihgen under trettio år anordnade midsom-

nlarfesten

på Tångavallen

hade

för

åren

man vid extra föreningsstämma
i nov. månad beslutat inställa i
lår. Från Frökinds kommun hadeI
lerbållits ett anslag av kr. 500:-'

tilt

I

sl

vrelseledamöter

I

lrooa*oi omvaldes Ta.ge Hellman
lcch Nils Järneklint. Kvarstående
ri styrelsen är Evert Sandön, Olof
Nilsson och Bengt Samuelsson.

Tilt

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 stukommit in på tidningarnas bety- I diebesök på l'alköpings Tidning'
delse ( ?) i samhället. Tredje idär man tillsammans med läraren
runt
statsmakten brukar det ju heta
| tru Stina Olsson vandrade

I

styrelsesuppleant omvaldes

Sten Ählqvist. Till revisor omvaldes Gustav Gustavsson, suppleant
r Anders Ändersson. Att fungera
som park-kommittd tttsågs styi

I

relsen.

Vid stämman förelåg ett förlslag från styrelsen om en

miinrlre

femte sade någion håromdagen...loch

l

I

iKinnarps Samhällsförening

ffi&ddelamde

i

i lik-

ihet med tidigare söka anslag
från Frökinds kommun. Vidare
beslöts att göra en framstöt till
s.

k.

av skyltar vid

|

TILL

>>KongensbY>'..

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

raka sesern vid lördagens match

på Gruieredsvallen då

SLUTARP.

Slutarpsdösen.

Alla order mottages med tacksamhet och komma vi att
ha daglig biltransport till Falköping'

Söndag kl. 17.00 (obs. tiden!)
pastor Gösta Luthersson talar
och sjunger. Onsdag kl. 20.00
missionär Karl Frandell. Offer.
VÄLKOMNAI tt{r-gb-

JöNEtt & LENNARTSSON

av unga sPelare, visade
upp ett fYndigt- och -variatiors'
riut spel med många fina kombinationer, som resulterade i en
Le.står

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

AB

F'ALKöPING

VI

HAPV NU T'ÅTT

IN

Iaminenade tyger

Fo!k- 0. Flickienns sxtra billlet!
Pojkjeans, blä,7*L2 år, 11i?5, dito,

den På grund av reg'net mvcket haia Planen bjöds det
på bra fotboll. Hemmalaget' som

6-1. Trots

Lager och ortlerrnottagnlng 302'
Varuadress: Slutarp. Postaclress: Box 34, Falköping'

Slularps Iv|i s$sl0 |lshus

gästande
med

kinnarns reserver förlorade

Tel. KinnarP, kontoret, 301'

den

Styrelsen Iick i uppdrag att
undersöka möjligheterna att an.
iiägga en lek- och fotbollsplan på
len iämplig plats i samhället.

och se det intresserade mycket
närmare stu-

-och lockade tiU ett

I

Från och med måndagen den 2O maj
har ui flyttat tsåra kontor ach lager

I

veCerbörande myndigheter om
uppsättande

På en av ombrytarbänkarna hittade pojkarna Båsses idrottstext

ovan; Vid det här laget befinner
sig klassen på skolresa till Köpenhamn. varvid det bara återstår att
önska ungdomarna lYcka till i I

I

1

med

tillblivelse.

dium, vilket framgår av bilden

I

!

stämman.
r Reslöts att tillsammans

sättmaskiner'

I

av medlemsavgif!:erna,l
!troining
'vil}iet innebar
följande: fastig15
hyresfamilj 10 |
hetsägare
kr.,
I
lkr., ensamstående 5 kr. l'örslaget
lbiföUs av

tittade på

|

tryckpressar och annat och- fick
en liten tnblick i den långa Procedur som ligger bakom en tidnings

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.

yilejersey, bomullsjersey samt terylene-och bomull till jackor'
o.it-kuppo". Stt parti badrocksfrott6 5:* per meter'
Pris
"o"lru"
Dessutom finnes elastabyior i svart'vit pepita samt beige'
teryHerrbyxor,
40:-.
från
Damstorlek
32:*.
barnstorlek från

i

iene från 411-. Finnes även i gosstorlek fuän27:*' Markisväv'
p9r metel'
urrfa"g"O och randig 80-100 em. bredd, pris från 5:*
Gislaveds
av
tjocklekar
och
bredder
i
olika
Polyelermadrasser
pråa rrvarit6, liksidiga, pris-fråq.28:-;- även barnmadrasser'

Texasbyxor, Underkläder, Strumpor, Skjortor rn' m'
Välkomna att göra oss ett besök I
KINNÄRPS FABRIKSNEDERLAG" Tel' 186 oeh 171'

iyg*r,

l-å--

Brand

Titrl ealu

i Kinnarpsfabrik

eldfängd gas antändes

l|illa i Kittrtarp

Krlsti

himmelsfäralsilee

i Kinneveds lqyrk* ottekl, 8. Kyrkokören &ofilfner
därvid att sjunga >>Kriste, Konung i Guds rike> av J. S. Eech
irålles
sång

och >Dig prisa alla kerubim> av

A. Runbäck samt medverkarl
dessutom i den musikaliska rrt.
formningen av >Högtidlig morgonbön>.
ulls- to, .

tlll

salu. Villan har 4 r'urn och
kök jämte inredningsbar vind.
Svar till Älgot Karlsson, Kinn'
arp, lel,229.

Kinna,rpseleve,r på Danmarksresa
Sjunde klassen vid folkskolan I

Kinnarp gjorde under förra

vec-

kan en fyradagarsresa till Hälsingborg och Darrmark under led-

uing av folkskollärare Stina

FotbclN

Avresa skedde på onsdagen i
strålånde sol, som ingav goda förhoppningar för de kommande da-

Tångavallen, Slutarp,

iördagen den 18 maj

kl.

garna. Efter en kortare

16.30

under första och tredje xatten.
På torsdagsmorgonen gjordes i
vackert väder med en skickliE
cians busschaufför en rundtur på
norra Själland. Kronoborgs slott
med kasematterna besågs. tr ården
gick vidare till Fredensborgs slott

SI"{ITAEFS ITI
Reservlagsserien

Tångavallen sönd. 19/5 kl. 10.30

lK-Slutarps IF B

och Hilleröd, däf Fr€deriksborgs

S.I.F"

Britt och Rolard Bengteson
besöker Kinnarp

Ungdomsgårdsföreståndare Ro-

land Bengtsson, som tidigare'under flera år verkade som s€kreterarb för Unga Viljor, besöker lör-

dag och söndag F'alköpingsbygden. På lördag kväll blir det möte i Kinnarps missionshus, då
Roland Bengtsson talar och fru
Britt sjunger. Offer för ungdomsgården i Jörn, där ma,karna

nu har sitt
att upptagas.

Bengtsson

erbete,

kommer
På måndag

har UV-kåren inbjudit Åsarps UV.kår till ett
gästbesök. Kristi. Himmelsfärdg'
dag.äldre,
hålles en särskild högtid för
d'e

slott beundrad€s. tr'ärden fortsattes till Frederrikssund över Ros-

Släckningen blev besvärlig på grund av den kraftiga rökutveck-

tfls-6e.

vid vilket också missio-

när tr'randell kommer att medverka.

Kinneveds
Röda Korskrets
inbjuder personer födda 1893
eller ticligare meil resp. yugre
maka eller mal<e tili utflykt ti1l
Kinnekulle, onsdagen den 12 juni metl avresa från Centrralskolan kl. 11.00.
Vi möter vicl hemmet eller på
av gästen önskad plats.

På Hällekis bjudes på kaffe
och smörgås.

Svar emotses senast den ?
juni tiit Göran Sandin, tel Kinnarp 38.

Hjärtligt välkomna.
St5rrelsen.

på

Helsingör och vandrarhemmet.
som utgjorde förläggning-splats

LEKSBERGS IF

Fröktnd

titt

Ilälsingborg fortsatte resan till

Ir{orra Västgötaserien

Vilske-Kleva

Ols-

son.

tflt'b7-

lingen.

En häftig

eidsvåda utbröt på hade sinnesnärvaro nog att stänga
torsdagseftermiddagen hos Kinn- rummets brandsäkra dör,
arps Kontorsmöbler ÄB i KinnElden sökte sig ut genom fiäktarp. Elden kunde dock hållas i trummorna och antände byggnaschack och fick ingen större sprid- dens fasadbekiädnad. Med hjälP
ning. Man räknar med att skador av fabrikens egna brandsprutor
uppstått för omkring 5.000 kr.
lyckades personalen dock hålla

Elden fick ett explosionsartat
utbrott då en gnista från en elektrisk fläkt antände lackgaser i ett
rum som används för sprutlackering. En man som befann sig i
rummet tyckades rädda sig ut och
Slutorp tor

poöns?

branden under kontroll tills
brandkåren anlände.

Släckningen blev ganska besvärlig på grund av den kraftiga
rökutveckiingen.

ninneveds

"d'.lg'tt noa
*isä'å"*åtJi'f
match,
entigt spelordnin€ren
I

I

"

tr{

orsk ners

Ij vädjar även i år om bilskjutsar

som

utfrvkt den 12 juni
ååltt: åi,:tåf,uå#Hä'"å3åJ.x liuio
aget har hittills vunnit två mat- | Tacksam för svar före den 7
cher bådä på hemmaplan, niedan lr iuni ner t,el .3g.
ciet blev förlust i bot'tamaichen L r*"- r-^ "'
Styrelsen'
mot sandhem rör rjoriån aagar l'
sedan. Slutarp premiärspelade l-:
hemma mot Tidan och vann neri l,
4-0 oeh sedan har avå bot'ta- ll -

ä.

ärdres

^.

.""- ll A $iggag,
$lutalp
aatäx**ii'9,'l","ri:"
L
visats i dessa och 0-2 i Årnäs är ll

väl inget att säga om. AIlt tutarllstår tillgänglig ardennerhings'
mot en hemmaseger denna gångllten HEITBON 10142 bruir
0ruil
rillAvgift
?5 kr' TillAB'
I"1b"*å":%1ii: åt":'"""åf;ååi3åi:II{l'n"':.
lorrriår""r. ;lii"; nra*u" .,pp ti1 lldelad Föreningen Belgisk Häslspei kl. 16.30.
lltens i Malmöhus län större HeReservlage! T9!er_9-a söntlags- llderspris 19bb. Avelsfixeningerr.s
gens
Iförmiddagen
Vilske-I(leva B-]ag llr- - Svenska
-----I
Isten
Ärdennerhästen
li en match insående'i'+";"få
llför-",*ti-Ot.
Pris
och
1:a
1e55.
i;d;;;;;;llHedersnris
|
nska
llAvelsföreningens för Svenska

-

lArdenneriråsten lTedorsprisr vid
tianlLänslartbruksmötet i Kristian'

lstad

1957.

I ret.
I
I

gr.avårna besågg. $edan gick fär-

den direkt till Köpenhamn

oeh

vandrarhemmet, där middagen
stod dukåd för de svenska skolbarnen. Kvällen tillbringades på
Tivoli.

Under freda$en upptog pro-

grammet en rundtur i Köpenharnh,
besök på Kastrups flyghamn,

Danmarks Äkvarium och Zoologisk Have, som på ett särskilt

sätt fångåde besöltarnas

Ett

besök

i

intresse.

Min4eslunden avslu-

tade köpenhamnsbesöket, och se.
dan bar det iväg till llelsingör

I

ll

kildefjorden till Jägenspris o. Roskilde, där domkyrkan och kunga.

11b Kinnarp.
Styrelsen.

och vandrarhemmet där mitlda.
gen väntade. Efter €'l shopping.
tur I Helsinör beundrådes den
ttackra promenaden utrned Siindet.

På lördagsmorgonen förrle bussen deltagarna till hamnen, dlir
färjan Iåg och väfltade föi återXesa. En timmes uppehåll i Hälsingborg ägnades åt att. bese staden och dess omg'ivningar från

Kärnan, och

>tidtåbellsentigt>

tiU Kinnarp, dår måmmor och pappor
återvände skolklassen

väntade på sina telningar,

Borgunda mot Kinnarp
-vann möfleksher$
{ll ilg-z t$r
av center-Arvidss0n
Rnllel och dramatih pa 'Tangn'l,i ?^ nichmål
pe"to*:-9ji::::1'T:::::å1"*ä;::å*
Borsunda
slutnrinuterna i rörilassnrtehen på rangavalton -;;il
il hemmapran,
]os
Kinnarp, som rick väpda hem
trenna
J#lffiilä"ä,#i?iliä
äilä #; Ir iI udtlamålsförlust såns3]2.motxiooo"p
d':ä"il|*"iäJ
letlningen i halvtitl metl
r.i.i '-ihr,+^r lrr *Å Ä.ii'. LÄr*r^r,äi 4xrsr-ai.Ä+ ^r* ^- ai'.^r raÄni-r
ilääi::ffiäT:'ffffi;'Hlff:l'ilillif ;ffå:å".fffÅ: I | ;5:ffi:ä;i;
*i-ff::";T:*?l:::::.'.T"-$:l;ffi
ä1ff';#ifläåä"Jlffi;ääffiilä:ilil#:Jff;
l&
var tnstålttl pa on poang nr€n en v€utaDel.)bltJ1:o:srot> il rettiur<om.i_bö11av'iJ'.11l1i"j;I?5:ffäl1iiiTffi;
få b6nen i måt
I I 6om
som tråckla.de sig fra,m på
- kanten och lJckades
'atr
med

hade

en

111å'n

f,ra'cKrä{r"
halvnrin. sena'r€ &v Soland Moberg gav dutrbelpoäng. Mobe'rgr | |
"1*._:::'
vinkel'
liten vinkel.
liten
ganska
ar,..r+
*i^r.
i
ar^ö
nÅ
rnr,öLar'Ä
!sdi^n^
I
I
ur
sanska
-4^r..
^- Lexsbårgs--spultr" ^^L
^aL 6109 på en
octr
*- i I|
akott gick i >fol> -ir-+-:na
riktning och

ZY|'6I"

lyc'

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

i
i nlr förtri eu törbtutä;ffi;*"
Ettkäntuttryck1yder>enuu.l:--||Å""*arioerrnatraivtJt.H9mqa.

via, alennå gick bolen

#tilä:td:I slufrarp utnn Lnsse wdeF$tfi}uxr
lxå:ä'f*xF
I ln:t*J"{ri*i}å""l;:,ååiår"1t;
| Idirext "ti"ilål;,.u blev der andra
släppä en så säker lednin! kan
e
^
-t
-I
i
rDrr-rrrr-J
in'|å.rörsvara'
o'"*;;iT.*T
""r'
som laget invaggades i

i Borgundn 0-01| läl*itg**Hrriå::tå,i1ftii
Til:jti$-$lt |;

nmddg 00vgi0rt

ställning år inget att rekommenpru!'r' uv'
dera i fortsättningen. Försvaret
Borgunda delade på
Slutaryr
matchoch Dvrs."tu
tonsdågspoången
uvr*s'r'v4.5e'r
vid
v@
":^:T;;

|

"-ou"

efter ca 5

I Ii;-;;å-"från
:f. +i.ti9:,:9:.:jtl"'-"-',t
högerkanten i_-måI.
befann sig I upplösnitlgstillstånd en på Biksborg. Resultatet $krevs till H) i en match, su,rr
',uui || || ii.rååe
sedan fort:satte pressen mot Kinnnär gästerna tillätg att göra de pÅ ia"r"t spel under första halvtek, men EorgundaöveJa'"
gav
'rv"'
tre Drål ij atrdra
antlra perioden
Derioden som gav
;^-" _.- -'p*_1':1a_r.P^1T-J1^,IT*3
;- -_-:,_ | larpsmalef,. ocfl rcqnu6ÖrlrorsL
'rål
""**^-il*,----;i-".
det var hy- Edsrvart,
ut1ämninstur
i:l^T"f
litt*_11"1,
1":*'i::gets
rrjortmar öSonbrJms'skadad, men spelatle och
_K.-8..
I I ;;E "ätn tyrt"'lotlen över clen ut'
Kettjan hade inte he'er sin gerado
la,get matchtirlen
trots uvela
detta r45ve
.Icav[]rue[ ut.
u!. rI Dru|&]
andra -diri'
@|s@
halv[4tv- | lrusänae
slutet på
måIvakten.
P4
nkm dag
rtaq oeh
nrh lyckades
lveke.ioq'io.i"i
vackra
bäst i
I lrusånoe rrarvaÄlErt.
:,;:."::--*"första hairlleken, clock utan över- I Iek åalrog $ig viilare Slutarps vänster5rtter Diek Alvdrus en i I B-1 ordnade Arvidsson - till,
tygande Insats. Betecknande år att i vristsliada, \-ilket innebar -att giisterya stråin_gt- taget fick spe'la | | au"tt denna gång med en grann
då | I . . på inläes ._an
hh. Kurt Karl€n svarade föi. två i meal tio man unaler de sista 15 minuterna" Alv6rus
.,äe-+^$
från vänster'
::""-"*" ":-**:"-'? T"**: förmåtlde
av' målen, förresten peiä!"r;ät I bloq sporaoisr<t
rretra
sperefi,
i
I l:]"u'
---,
-:'..
",:""::.
'
så här
dominerade
Hemmalaget
Il
gJorda, och förutom Äo."o oir |
ftIiili;iif}]illirjjiiii&i$u:i:::iirriir::r;ir:ir:j:J I lor*u matchen stort, men något
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Tomtenexplosion gav 3 mål
och hortatriumf mot Slutarp

Fröktnd

Lds-6e.

Frökind

-6b

Illngstförvärv

uppfödd hos godsägare Hans Valter Persson, Möllerup, Skivarp

maka eller make.
Resan går till

Kinnekulle med avresa från CenLralskolan i Kinnarp l<1. 11. Anmälningar han lämnås tiu h.r Göran Sandin, tel. Kinnarp 38.

Malmöhus län. Heitbon

har

en

mycket förnämlig härstamning.
Han har lovordats av expertisen

Nollan hölls dock intakt i 64 sköt han i målställningen och re'
spelminuter tack vare starkt för- turen togs om hand av hi Kurt
svarsspel, men en >>exPlosion>> i Lund. vars skott gick via ena
Tornten-kedjan tjugo minuter in stolpen i nät. Tjugofem minuter
hah'leken och
På andra halvtek gav två måI hacle då gått avNär
tre minuter
med några minuters rhellanrum ställningen 0-2.
och därmed var matchen avgjord. av niatchen återstod blev det 0-3
och målet var niistan en exakt
kopia av det första med inlägg
F'örsta halvleken
från höger och skott i mål av vi
inledtles
annars med ett par framstötar av Widing.
Slutarpskedjan, där Mats Andersson och Ingvar Johansson
Som nämnts hade
gått in på de vakanta platserna. Slutarps-försvaret en stor börda
Den förstnämnde hade ett skott i och bäst var här målvakten Lenena stolpen och för övrigt hade nart Rutman samt trebacksiinjen
Bengt Hermansson en god chans, Leif Filipsson
Hasse Andersmen sköt utanför måI. Sedan blev son
Lennart- Pettersson..Kurt
det i stort sett Tomten som förde Karl6n
- har man sett bättre och
speiet, men skotten beredde inte liksom Sture Hjelm fick man ingRutman i hernrnamålet några e1 riktigt grepp om sina motstånstörre besvär. Tomten-laget ver- dare. Något högre betyg kan inte
kade från början ganska osäkert ges åt kedjemännen och sPelet
och fick inte någon riktig stadga som enhet betraktaL lYste med
över sitt spel förrä.n efter pausen. sin frånvaro.

och tillerkänts en rad höga utmärkelser och har i Kristianstads län.

Do ältlres högtid i Kinriarp
Kristi himmelsfärdsdag hölis de
äldres högtid i Kinnarps missionshus. De inbjudna häl,sades välkomna av pastor Älgot Karlsson, som
iäste texten om Jesu himmelsfärd
och påminde om löftet att Jesus
skail komma åter.
Japanmissionär Karl Frandell

där han mest varit verksam läm-

nat många diplomston och hings-

tar. Stamtavlan på mödernet går
tillbaka på Ässmåsastuteriets.bäs-

ta: Pandorafamiljen med Malmöhus läns exteriört bästa och även
förvärvningsstiJ<raste sto. På fädernesidan kommer Hellbon 9850,
e. Elellas, som i sin första årgång
hingstar 1955 fick sex stamboksförda söner och därmed slog sin
berömde fader Hellas, som hade 5
stamboksförda samma år. På fädernelinjen kommer även Manus
de Pierpont och modern Moana,
dotter till Bona, som var ansedd
som ett av länets förnämsta ston,
efter Caline de f,'orchies lmp. Des-

predikade om Guds evangelium
med text från Rom. 1. Avslutningsvis talade Nils Ählin, som
läste om hjärtats tro och munnens bekännelse, Rom. 10. Her?
Ahlin framförde också de inbjudnas tack. Talen inramades av
mycken sång, unison sång, duettsång och sång av en trarngrupp.
På söndag hålles söndagsskola i
vanlig tid i Kinnarps mis-sionshus
och UV-arna samlas på tidag.

sa ston har stått hos

godsägare

Kuylenstierna, Stora l(ålltorp.
Folkskollärarcx&men

Skolmatsedeln
'för Frökind 27 maj-l juni

hår

i

Liksom i första Perioden hade
Slutarp ett par farligheter i börDe most framträilanile
ian av den andra oeh i dessa var
Stig Persson inblandad, nren ef' i Tomten-försvaret var ch Alf Titerhand föll hemmalågets kedie- verman hb Wilhelmsson och hh
spel till marken och man förmåd- Olle Ring. I kedjan får vi. Sven

'

Karlstad'avlagts åv Bo Jo-

hansson, Kinnarp.

Månd.: pannkakor, äppelmos.
Tisd.: köttfärssås, potatis, morötter.
Onsd.: ugnsstekt falukorv, potafichnc

Tomtenlaget, tog en säker seger i söntlagsmatchen på Tångavallen, där siffran skrevs till 3-0 efter en mållös första halvlek.
Tre rejäla rnåI blev det och dåirmed skapatles nog rättvisa i fighten för en sådan var det utan stbrre välspelning och där Torntens
större tyngd blev avgörande.
Hemmalaget fick ståilla irpp utan Dick Atv6rus och Lars Widerström och tliirmed försvann i stort sett eventuella funderingar
2.615-b+.
på poäng redan förs matchen.

Klnneved m. fl. socknars hingstförening har inköpt ardennerhingsten Heitbon, st.nr. 10142,
brun, stj., prem. AB, född och

Kinneveds Rödakorskrets
a.nordnar den 12 maj en utflykt
föy pensionärer
födda 1893 el-med resp. yngre
ler tidigare

i högre grad oroa Tomten- Widing det bästa betyget och god
I 19 min. clrog hY Nils hjäIp hade han i sPelet av brödraLund upp ett anfall och den åv- paret Lund På högerkanten.
Domaren, Kurt Wickströrn'
slutande passningen slogs med
våldig kraft i nättaket av vi. Sven Trollhättan, hade matchen i sin
Widing. Den senare kom riktigt i hand och kan ges ett gott betyg.
Geson.
cagen och fem minuter senare
de inte

försvaret.

SLUTARPS
MISSIONSHUS

orrrLq

Torsd.: spenatsoppa, ägg, ostsmörgås, apelsin.

kl. 15.00 MissionsföKnut Svensson, Bojan
och Yngve Johansson. Offer för

I'red.: pytt i panna, rödbetor.

Pingstclagen

Lörd.: lovdag,

restånal,are

.'...*

Byggnadskassan. Välkomna!

PO

JKFOTBO LL
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SLUTABP-ÅSAR,P 1.1
Slutarps Pojklag spelade På

lB"folLrrinu"otvecklinser
I i n"ori"a -xl9'ft-

Kyrkofulhnäktige

i Kinneved

kallas att sammanträala i Centralskoian, Kinnarp, tistlagen den 4
I

juni

1963

kl.

19.00"

Ililding Våring
Kyrkofullm. oralförande.

|

i Statistiska centralbyrån ha1'l
måndaeJkväilen sin första match utarbetat ett )underlag för lokala
med prog'noser>>, uilket ihnehåUer un: i
I seriei och delade Poängen fastder hängynstagande endåst till
eästande ÅsarP. Resultatet
mål- ldödligheten och. fruktsaurheterr
- varochRoger
Atättoes i första perioclen
skvtt för hemmalaget
utarbetade tabeller över den beAridersson. rnedan cf. Bo Nelan- råknade framtida folkmängden
der >>målaäe>> för gästerna. Piggt i var ,")ch en åv låndets primäroch trevligt spel visacles från båda håll oc6 roiigast att se i aktion kommuner. Betr. det område
var >>Garvis-kopian>> i Äsarpsla' som vid den senaste folkräkningset, Dan-Änders SPångsjö, snabb en utgjorde l'rökinds kommun

I

L

benen sorh i sPeluPPfattningen. Trebackslinien Bo Ehbetg
5av'ar

i

Freiman-L. Å. Stefanus-

-O"ve
son
samt hh. Christer Claesson
var i övrigt de mest framträdan-

fremirataget märktes främst
vb- Alf Bäcklund. ch. Erik Holm'
vh. Kent Ahlberg samt i kedjan
Kenneth Rehn och Roger Anders'
Oe.

t

son.

zlr(t'b7,

Geson'

rnbcl obetYdiiga rePor
ringen, full garanti.
Tet. KinnarP 310.

ju inte i förväg statistiskt
(PRK)
lnas.

I-

Eflflssar
i

lache-

Gökotfa
på GRÄNNARPS

och som då'hade 2.028 invånare
får man veta att det 1965 beräk-

nas ha 2.031 invånare, 1970 2.064
invånare och 1975 2.092 invånare.
Det betonas att centralbyrån vid
berähningarna inte kunnat ta
hänsyn till den inrilres och utrikes omflyttningen
dennå kån
beräk-

CUF

CUF

>RÄNNE>'

Vartofta, pingstdagens morgon kl.
Me.dlemskontroll.

00.30.

Välkomna! Kinneveils CUF

MUStrK:

MUSIK: TAE DBIFTERS pop'band

meal >önskolistau>.

CUF

CUF
rt

b- b3.

350 personer sdg Kinnorp derbyvinnq
''tb-bq'
- F0 mot Slutorp, Ivarsson avgiorde

Kinnarp
TÄLTMöTEN
4-9

juni

Pastor Börje Sanctqvist från

Kinnemo hade en .stor publi kdag på Annanrlagen rlå 350-tale personer samlats tlet v&ckra
solskenet för att besi<åda frOt inasäelUyt, vilket slutade med hemrnavlnst och avgJordes i matchens 16 min. på
ett synnerlig en vackert skott av hi Bo Ivarsson, som ilrog på en >rökare> från
- Efter
20 meters håll
vad som clessförinnan förekommit och ve,d som senare häntle i matahen får
säg6s ev full råttvisa sklpades. Elemmalaget gick ut hårt och skapado flera farliga anfall-redan
i inledningsminutonra. IIär spo La<Ie hy Fleming Tofstensson en dominerande roll och var då tlet
största oroselementet för Slutarpsförsvaret.
ÄVen cf Gösta Nilsson svarade I Innertrion B.-O. Ivarsson-Gös- ytterhalvbackarna var Ingvar Joför en del.luriga skott me4 hade lta Nilsson-Göte Andersson fann hansson den främste.
I keffan böriatlo
i övrigt svårt att komma loss ll'arandra b_ra' tr'örsvaret !gP'p3qT
från gästernas ch Hasse Anders- | 3v ch. Bo Johanssoa och Itj Seid- Lars Widerström ganska bra, men

Os-

karshamn, Simon Elowson, Äs-

arp m.fl.

ller, men varken Bengt Georgs- var flitigt uppvaktad och hade
Slutarps kedja hade mycket lson eller ,KieU o^ch Torgny Jo- dessutom stor felprocent i passsvårt ati gOra sig gällande mot llt1ns:gn gjorde några missgrepp' ningarna. Bengt Hermansson var
hemmalage-ts försväisom bröt an- |I-målet ..YiPd". Wesletberåi sed- der ende som lyckades ställa till
fallen på:ett tidigt stadium. Det lvaniig s'äkerhet de gånger -han med några målfarligheter,
var föist i de sistä tio minuterna I sattes på prov. Som nämnts hade Hörnstatistik: Kinnarp 11, Sltttav första hålvleken *o*-*år, 1"jl lslutarps försvar sin bäste i Hasse arn 4.
irlågra större problem hade inte
det hållet kunde åstadkomma någ- lÄnderslon'. täit föiid 3v rn1' I1e1;
ra farligheter framför Kinnarfs lnerat Ruthman. Båckp€ret Leif dagens domare K.!E. Hellström,
bur och-noteras kan att er/ pais- | fitipsson och Lennart Pettersson Falköping, att bemästra och får
ning från Bengt Hermansson-mis- | Sjorde ett gott intryck och av ges ett gott betyg.
r.on.

Derby på Kinnemo
blir Kinnemo

Annandag Pingst
skådeplatsen- för

årets första
bo-lagen KinnarP och SlutarP
möts i en match som har en viss
>>!'rökindsderby>,

då de båda na-

för de båda lagens Placeringar i fortsättningen. Ilemmalaget, Kinnarps IF, har för när-

sades

betydelse
va.rande

en poäng mer än

i händelse av
hemmavinst eller oavgjort skulle
avståndet håilas >nedåt> till Sluthar nu fått

med
stoPPer-Platsen

blir Per-Uno Gustavsäon spelklar och därmed torde en
gens match

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.

Fotboll
KINNEMO. KINNARP
måndagen den 3/6 kl. 14.15
SLIITARPS IFKINNA.EPS IF

Fröhind
qlu'(9'
Kyrkliga söntlagsskolorna

i Kinneveds pastorat har avslutningshögtid på onsdag med början
kl. 5 i Kinneveds kyrka, varefter
fortsättning följer i prästgårdens
trädgård eller inomhus. Barn liksom anhöriga
välkomna.

till

dem är hjärtligt

POJKFOTBOLL

KyrkofrrllmäliffgesamtRa,nträale
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men detta mål bortdömä;; äiiiilhar f,att sammanträde, varvid te-

I

I

och detta betyder. ett extra plus. I
Det gästande laget har i de se- |
naste matcherna inte övertygat i

högre grad, men inför annanda-

|

Från tlenna

arBselvan.

Hemmalaget

framför

chanserna denna halvlek

gäs-

tande Slutarp och

Bo Johansson på

av Kurt Karl6n

rnåI. Detta var en av de.bästall

r

|
|
I
I

SLUTARP-VAR,TOFTA
Slutarpslaget överraskade

riktigt
för offside. Andra haivte- ll dovlsnins .av f-öre8ående_års"lras"blev
'iämnare och inleddes ll saförvaltning förekom. Elandlingken
med en hörna för Slutarp, där !l anna godkändes och ansvarsfrihet
Westerberg viftade bort bollen i li bernitjades. Stämmen utsåg lryrsista seku*ncten. Bengt ng{*qlf: i -;;#;;;;" Karr-Arne Adamsson,

2-1
i den

andra hemmamatchen genom att
förra årets seriesegtare,
Vartofta. med 2-1.- Resultatet får
besegra

nog anses råttvist då hemmalaget

bättre förvaltade sina chanser.
Det storväxta VartoftaJaget in-

son hade en .lobb som g-ick_ tä_tl t Slutarp, ach Herbert Andersson,
över målribban och något senare I Alarp'
: , - -.- -',.,; en nick som vållade li'ältå"-rrä,ie i elettoreltill. delegerade för val av
kyrkoen clei besvär, Här låg det narä i
_inför kommande
möte. vidare beslöts inköpa fyra
1-1 vid dessa tittfåltei. De sista I gravstämpar
att användas som
tio minuterna radade Kinnarpsa.nfallet upp ett fiertal öppna chan- j skydd vid arbeten med gralöppser framför SlutarpsmåIet, där ning. I{yrkorädet fick i uppclrag
F"leming Torstensson 9c! Ro I att till nästa öammanträde utre,
Ivarsson hade var sitt skott i:nål^ aa rresan om höjning av brand|
,"#oä;ff' rörå-d;;e; av kyrkån. srutiisen
åltlå'J%å;",r3å"
Ett red9giorde -ledamoten Sven An'
crr"tr"e" ganska uppröåndel
"J-t
genombro-tt av G-O-te Andersson derssoni Lofsgården, för de beslut
var nära att resultera, men LeR- sqm fattats vid stiftstinget samnait Rutman i SlutarpsmåIet fäd' ma dag.

nehöll bl. a. två spelåre som spelar i föreningens A-lag, nämligen
målvakten Börje F alemo och Ulf

fin spelare hade
man i hy. Stellan Johnsson. I hemmalaget samspelades det fint i innertrion. som bestod av Roger

Leijon. En liten

Andersson-Thomas Pettersson-

Kjell-Åke Sand6n. Bra spel visa-

i laget och i för'
svaret lade man märke till målvakten H{,kan Ärnesson,
Hemmamålen gjordes av Roger
Ändersson och Thomas Pettersdes av samtliga

son.

dade fint.

Domare var Gunnar Johansson,

vartofta' ah-sx,
ceson

Kinneveds Röda korB-knets

Det var första periodene
insats av hemmalaget söm blev har även i år
avgörande i matchen och det sPel
som då stundtals visades i kedjan
lade grunden till. segern. Mest

det 8:e I ordning.

- til de äldres ut-,
inbJudit
en
flyktsresa,
Den äger rum den 12'

.

Alla som senast den ? Junl '
framåt i anfallet var l"leming junl.
Slularu, parkelt
Torstensson på högerkanten, me- till styrelsen har anmält sig och
Söndag kl. 14.30 Sönclagsskodan Göran Grahn inte fick samma som fyllt ?0 år Jämte yngre makar äger rått dleltaga. Resmålet lans sommarfest. Evangelistermöjligheter på sin sida.
är Klnnekulle. f Medelplana kyr- na Lilly Karlsson, Anita Aronska håller kyrkoherde Ändersson sbn, barnen, lärarna och Yngve
andaktsstund. På Kinnokulle och
'

Divers6

utmed vågen finns många sevär-

da platser, varför hietsen, om

A $iggag, $lularp

vädret tillåter. emotser en intressant och trevlig resa.

står tillgänglig ardennerhingsten HDITBON 10142 brun
stj. prem. AB. Avgift 75 kr. Tilldelad F öreningen Belgisk IIåistens i Malmöhus län större Hederspris 1965. $.velsföreningens

för Svenska Ardennerhästen

I{ederspris 1955. 1:a Pris och
Avelsföreningens för Svenska
Ardennerhästen Hederspris vid
Länslantbruksmötet i Kristianstad 1957.
Tel. 115 Kinnarp.
Styrelsen.

Jchansson medv.
Servering. Kollekt.

VÄLKOMNA! tlo.(s.

I\[ntunstig
anordaas sönrl. 9/6 å GBÄNNAEB VABTOEIA,
månodsmöte. Start kl. 19-20.

KaffeEervering

-

DÄNS

till

i

samband med

BRODDMANS.

Alla intresserade även icte metll. hälsas välkomna.
Kinneveils CUX'.

lSlutorp möter Ulvåker
II Slutarp
spelar vårens sista hem-

Overskottet

örra året

imamatch på lördag eftermiddag
och motståndare blir Ulvåkers IF.
Det gästande laget belägger för
, närvarande fjärde platsen i tabellen och tillhörde även förra serien
topplagen. Eivan har rykte om

I

har framla!1t kommunens räkenskaper för 1962,,vilka utan

rollerna spelas av hi Per.Erik Jo-

I

sorerna.

Det giiller för hemmalaget att

f

!'f'- blev 13.583
Kommunalkontoret

i

X'rökind

sig att vara synnerligen spelstårkt
och hår en bra kedja där huvud-

i uppgörelsen blir Björn
Kjiillgren, Vara, vilken blåser till
sper kr. 1b.30._

$låtterauktion
hålles å Mönarps

TÅNGÄVALLEN, SLUTARP
lördagen den 8 juni kl. 1b.80

|

den den 15 juni 1963 kl. 1l fm.,
då cia 15 tld fastmarksvall och

IY. Västgötaserien

I

100 tld mer mossbetonad vall
av timotej och gräs försäljes
i ett flertal utrop.
Tre mån.
'öwiga .villkor

ULVÄKEBS Ir'_
SI,UTABPS IF'

I

i

räintefri kredit,

vid auktionens biirjan,

SIF.

A

UNGIiTJGGA

till

Egendom,

Slutarp (godsäg. Browall) lör-

rB E n?

Tel.

salu.

;iåä;ää'åÅ'i h e s e 6Dn Å

r=tr'

F'ÄLKöPING
109 75

-

113 75

-

11476,.

Tel. Kinnarp 284 efter kl. 13.

Domare

kr. Bland långfristiga

4o-gt.

r

i

Ulväker giorde samtliga mål på Tångavallen

överskott,

4-2 lörlust t0r $lutnrp

Bland kapitalutgifterna är: upp-

kr. Det
i sam-

- Inellektivt anlall

öex inål gjordes I lördagsmatchen på Tångavallen och vitt samtliga tiltfällen hade en Ulvåker-spelare sista foton på bollen. Vial det första målet som gav utjämning till 1-1 var det centerbacken,
som stiillde sin egen målvakt uian chans och vid det andra tillfället var det högerbacken som i slua
försöir att rädtla målet från påhäIsning slog uppbollen i nättaket, Detta säger allt,om en ineffektiv
ketljekvintett i he;mmalaget och signifikativt var att det skott som var på väg in I nätmaskorna sköts
av Harse Andersson som i slutet av matchen gått upp i a,nfallet, V [ 6 - 6q -

gäller de sista va-arbetena
häIlena.

Under rubriken >>undervisning
och kulturell verksamhet>> finns
en utgiftspost på 40.530:50 kr. Om
detta utgiftsärende stod det vid

flera tillfällen strid under verk-

I

samhetsåret. Summan avser den
slutligen genomförda asfalteringen av skolgården i Kinnarp.

Lärarna har kostat

I

räcklig grad.

skulder märks anläggningslån på
7.427.427:66 kr. och investerat
stamkapital om !.476.245:25 kr.
överskottet år 1962 är 13.583:95
kr. Emellertial upptar driftsbudgetens reservationer 60.000 kr.,
vilket i realiteten aUtså är ett

taget posten 116.591:94

I

skärpa sig ordentligt inför denna
match, där.en eller två poäng år
mycket värdefulla med tanke på
den nuvarande placeringen, För
svaret har ju visat stabilitet, medan kedjespelet inte klaJfat i till-

Räkenskaperna balanserar på
.&290.456t19 kr. Utgående balansen upptar:som tillgångar under
rubriken faStigheter och anläggningar en surnma om 2.721.980 kr.
Rubriken bankräkningar upptar
266.556:2L

i

hansson och cf Yngye Andersson.

'anmärkning granskatS äv' revi.

Fotboll

i

skott av bl.a. Bengt IIerflck anstränga sig för att ta. I 36 minuten blev det 1-2 och det var hi.
Källeskog som på ett inte alltför
märkvärdigt skott kunde ge sitt
lag halvtidsledning.

det förhandsaviserade hemma- samt

boilen över Rutman. Mats Andersson hade ett skott som tippades
till hörna och Bengt lfermansson
hade ett skott som strök överliggaren innan man i 38 minuten

i laget saknades Per-Uno Gustavs- mansson, som målvakten

son och Dick Alv6rus av olika anledningar och.därtill rr1$'ste man
i undvara Lars \Miderstrdm. Sture

I

j

278.377t77

kr., vikarielönerna oberäkrrade. irrjetm och Boland Mobdi"g hade
kunde notera 2-3 och det var
Skolskjutsarna har kostat i fått rycka iri på de vakanta platsom sagt Hasse Andersson som
serna och-dq tillhörde sannerligen
49.?80:55, Till skolresor har ansvarade för skottet. Tre minuter
inte de sämsta. En positiv överSlutarp inleiltle
före slutsignalen fick hi. Källevänts 850 kr.
raskning var fngemar Lundahls andra perioden med ett par hör- skog gott tillfälle att ladda och
F ullmäktige tar ställning till
högerytterspel och han får sättås nor förutom ett par andra, mål- från nära håll ställde han Ruthräkenskaperna vid sitt nästa samfrämst i kedjan. Negativ var där- chanser och hade ett visst över- man försvarslös. Därmed.var Ulvmanträde.
emot Kurt Karl6n som hi., en plats tag. Ulvåkers kontrastötar var åkerssegern ett faktum.
som nogl inte är hans rätta. Bengt dock farllga och på en sådan gjorGott betyg kan gies dagens do, Hermansson och Mats Andersson de cf. Andersson 3-1 då han drev mare Bertil Svanebring, Vara.
Söntlagsskolan i lfinnarp
lvar de som sköt flitigast, men igenom samt behärskat lobbade'
,
Geson.
Söndagsskolan i Kinnarps missamspelet i kvintetten var inte det
på
på
för
bästa
söndag
och
detta blev Roland
sionshus samlas
sista gången denna termin. Den Moberg lidande i sin position som.
I

|
I

offentliga avslutningen med sommårfest dröjer tilt söndagen den

vänsterytter.

23

var försvarsbäst och även Sture
Hjelm liksom Ingvar Johansson
gjorde hyggligt ifrån sig" Av backarna klaråde sig Lennart Petterssort bäst, medan Leif tr'ilipsson
hade det betydligt värre att hålla
sin motstånd4re och i målet hade
Lennart Rutrnan inte sin allra

+
.

juni.

Hasse Anderssol

t

POJKFOTBOLL
tl

tle - 63.

Skara-Älvsborgs po jklageserle
Norra gruppen

bästa dag.
Ulvåkerslaget visade
som vanligt upp ett piggt och bra
spel, där deras genomgående bätt-

Floby-Kinnatp 4-4
Rapid-l.loby 0-4

g-1
310 77-7
422016-?
4712 5-6
3102 4-72
30031-11

Kinnarp-Grolånda

Kinnarp
F.loby
Grolanda
Tomten
Rapid

4

6
a

2

0

Södra gruppen
Slutarp-V.artofta 2-L

1-3
Sandhem-Trädet 2-0
Vartofta-Äsarp 3-0
4211, 6-2
Vartofta
Sandhem
3201 5-3
Slutarp
2110 3-2
Trädeg
3111 2-2
Äsarp
2-9
jrt

fe teknik oeh nickförmåga .gav
dem favörer i närkampernå. Mål-

vakten Rune Seger var en god tillgång i försvaret, där för övrigt ett
bra betyg bör sättas för hh. Hasse Dahl. I kedjan var innertrion

Per Källeskog-Yngve Ändlersson
Johansson den bästa

Äsarp-Sandhem

-Per-Erik
delen oeh svarad'e också för
len.

5
4
3
3
1

må-

1-0 tiil Ulvåker
14 minuten g:enom cf. Ändersson vid en tilltrabslad situation framför målet. Fem minuter
senare kom utjämningen till 1-1
på det ovan relaterade självmålet.
Sedan hade Slutarp err bra period
med. uppdragningar av Lundahl
kom

I

Kinnarp överraskade Arnäs
[-l-spel r Gp,lg,A målskytt
Kinnarp kämpade storstilat i söndagens borta,match mot Årnäs
och lyckades få oavgjort 1-1 €fter hemmaledning i paus. Årnåis
dominerade stort i första perioden och spelaale då rildtgt bra"
Efter paus kom doek Kinnarp igen och bade I matchens slutskede
ett markant övertag. Hemmaburen var då i uppenb'ar fara vid
rnånga tillfällen och särskilt nrlnns man ett rungånde skott i ena
stolpen. Kinna,rp som spelade njutbar fotboll harle sina bästa spetare i vi. Göte Andersson och hi. Gösta Nilsson i ånfa,llet.

Målvakt Lars Westerberg oeh
hh. Itj Seidler skötte sig bäst
bland försvarsspelarna. Hela hemmaelvan spelade hyggligt och särskilt då Leif Karlsson Bom svarå-

de för Ärniismålet, Kinnarp fick
sitt mål i andra perioden sedan

Årnäs stopper S,-Å.

Collberg

missräknat sig på en höjdboll och
gästernas vi. Göte Andersson kunde slå bollen i nät. Domare var
Lennart östman, IJidköping.

Söntlagsskolfest

Slutarps

i Stutarp

Missionsförsamlingsl
söndagsskola hade i söndags em.
sin sömmarfest i den vackra parken vid järnvägsstationen. !'esten,
som vår välbesökt, inleddes med
den kiinda sommarpsalmen >f

I

I

firmationstal med utgång från orden i Apg. 2: 38 >f skolen såsom

I

Ande>.

gåva undfå den helige

lSamtalet med de ungå förde slg
denna ljuva sommartid>>, varefter 1 kring >dop, konflrmation, trosliv
evangelisterna Lilly Carlsson och och evlgt liv>>. Vid överlämnandet
Anita Aronsson sjöng en duett- av konfirmandbiblar och konfir-

sång. Söndagsskolans föreståndamationsminnen gåv kyrkoherden
re Folke Pettersson läSte Guds envaf Av konfirmanderna ett särord och hälsade välkommen. Så | skilt minnesord ur Psaltaren. På
följde sång och uppläsning av ringstdagen predikades över ämsöndagsskolans elever och Britt- net >)Flelhetens, trohetens öch geMarie Carlsson medverkade med menskåpens ARde>). Jämte de nysolosång. Evangelist Liily Carls- konfirmeråde och deras anhöriga
son talade till barnen, I den ge- | deltog en grupp församlingsbor l
mensamma sång som följde upp- nattvardsgåirgen. Kyrltokören
togs offer för söndagsskolans ar- rnedverkade i högtiden med litur.
bete. Efter en paus för kaffeser- gisk sång och hymner.
vering sjöng evangelisterna två
duettsånger och Änita Äronsson Slutarps Ekonom. förening för
talade i festens avslutning,
Elektr. Dtstrlbutton
I

|
I

|

har hållit

r>lo-65-

Ärsavslutniug

Av

har hållits vid fröl<inds

skolor.
Efter lektionerrra saml4des elever
och målsmän ute på skolgården,
där skolans elevkör under kantor
Bengt Kjellströms ledning sjöng
några sånger. Skolstyrelsens ordf.

framglck

årssammanträde.
förvåltnthgsbe?ättelsen

att

lärarna, varefter rektor förrättabetygsutdelnlng

Församllngsrlelegeratle
veds pastorat

i

Balansräknlng-

en slut&r på kf. 269.911. till tede.
möter i styrelsen för en tld av två
år omvaldes Gustaf Kårl6n, Slut.

Kinne-

arp, Oskar Johansson, Luttra, och
Herbert Ändersson, Älarp, semt
till styrelsesuppleanter Einar Ändörsson, Luttra, Elof Rehn, Slut.

vid nytt
i

sammanträde till
Tidaholms skogsbiträdesdistrikt fr. o. m. 1/7 1963

har,

transformatorstatlonet. För.

eningens orn8iittnlng her uppgått

siöJdålster.

skogsbiträde

arp, samt Ärne Olsson, Älarp.
Kvarstående i styrelsen är lvar
Börje Belin, Malung, som återkalGustafsson, Slutarp, och Nils
låt sin a,nsökan, valt i första rumSlutarp. Till revisorer
met kronojäg'aren Lennårtr Järneklint,
omvaldes
nåmndem. Gunnar
Strandberg, Karlskoga, i andra
Hallag,, och kontorist
rummet bitr. länsskoEvaktaren Eriesson,
Erik Gustafsson, Stutorp, med
Iiörje Fällgren, Norrtä]je, och i kontorist
Arne Persson,

i stället för den tidigare

valde

i

j
l

i

tredje rummet bitr. krohojägaren
Do kyrkllga söndagsskolorna
i Kinneveds pastoråt hade gemensam avslutningshögtid i Kinneved
i onsdags. Samling skedde först i

Kinneveds kyrka, där komminis-

ter Per Olof Lindhoim, Börsttg,
talade till barnen om >Att vandra

i

rnedarbetarna, Märta Quick, Börsig, och Inger Lillieroth, Slutarp,
:yrkoherden avslutade högtiden

h

önskade barnen välkomna

er till söndagsskola.n, när

hög-

ns arbete börjar.

som

|

I
I

sammanträde. Ecklesie-stik-

med Paul Nilsson, Hassledal som vikarie. Till entreprenör på
skolskjutslinjen Halsäng--Ilinnarp antogs Bröderna Låf,ssons
Bilfifma, Kinnarp. Entrepranören på skolskjutslinjen Vintorp,

Börstig-Kinnarp fick en begärd mindre höjning av skjutsfrl6-6a-

raxan.

ett

kommande sammanträde in-

fru

Göta Larsson. Ha"ssle-

dal, Kinnarp. Beslutades att anbud på specerier, potatis, grönsaker och eldningsolja skrrlle infordfas genom annonsering. Till

rektors semestervikarie

utså.gs

folkskollärare Ingemar Eldelid,

Sörby skola, tr''loby. I princip hade skolstyrelsen intet att erinra
mot att hjälpundervisning i matematik och modersmål anordnas
orn lårerfrågan och den schematekniska sidan av saken kan orclnas. Beslutades att låta uppmå-

Kinneveds Röda Korskrets

traditionella utfärd för de äldre
inom Klnneved, Vårkumla och

Luttre anordnades i onsdags. I
över tjugo bilar gick färden över
Falköping, Skara upp till Högkullen på Kinnekulle. Hår

besöktes

Skit!- och F riluftsfrämjandets nya
vackra anläggning och den vackra utsikten beundrades i det

Fotholl

Vartofta reservserie

G.-Adolf-Vartofta 2-3

Folkabo-V.-Kleva 3-3
FalköpinglGrolanda 1-1
Ekedalen-Börstig 5-1

ngstafton med konfirmatlon av

Grolanda

rrvisats a,v kyrkoherde I{enning
rrdersson. Kyrkan hade vackert
'korerats av konfirmandernå

hållit

J

F'BK
Ekedalen
Folkabo

3 flickor och 7 pojkar, som un-

Frökinds skolstyrelse har

depa::tementets skrivelse med'avsiag på ftommunens ansökan om
införande av grundskola fr. o. m. ht. 1g68 föreclrogs. Skolvaktmästa.ren beviljades semester under en månad från den g juli

underbara sommarvädret. Röda
2-4
la lek- och trafiklinjer på skol- | Korskretsen bjöd här samtliga åtÄrnäs
843118-10 1.1 gården, vartill plan skall uppgö- | tiotalet deltagare på kaffe, Kret843\15-11 11 ras av idrottskonsulent Gunnar I
Ulvåker
sens ordförande Göran Sandin häl842221-1270
3'AIK
sade här deltagarna välkomna och
842219-14 10
Tomten
833216-10 I
Kinnarp
citerade bl.a. den skönhetsuppleBorgundp 833272-71 I
velser Carl von Linn6 upplövtle på
8323 20-18 2
Leksberg
Kinnekulle på sin Västgötaresa.
823318-26 7
Sandhem
Nästa etapprnål var Råbäcks sä821510-15 5
Slutarp
teri och sedan fortsatte färden till
Sjövallen, Sandhem
Tidan
r8008 6-28 0
Fredagen den 14 juni kl. 19.00 Västerplana kyfka, Ändaktsstund
hölls här av kyrkoherde Henning
Tidan-Sandhem

t/onf irmantlunilervisnin gen
. i(inneveds församllng avglutades
r

-

I

Årnäs-Kinnarp 1-1
Slutarp-Ulväker 2-4

I

I

minister Lindholm de kvinnliga

I

I)ir'. V Norra Västgötaserien
Leksberg-Tomten 3-2

ljuset>. I prästgårdens trädgård
bjöds barnen och deras anhöriga i
på förfrlskningar, varefter roliga I
lekar vidtog för både yngre och I
äldre. Som tack från barnen ochl
deras hem blomsterkransade kom-

I

Slutarp,
som suppleant, vilken även utsågs

siffergranskare.

Fragan om olieeldning utreds'
ov skolstyrelsen i Frökind

valdes

I

Rune Aronsson. F'ärnabruk.

Tel. 240 Kinnarp.

skoll. Gunilla Rogestedt, Falkö- komma med förslag till vissa traping, småskoll. fnger Lillieroth. fiksäkerhetsåtgärder på skolgårSlutarp, ,tihlärare Lena öhrnell, den.
Kinnarp, och slöJdlärarinnan An- | I'öre sammanträdet hade skolna Petersson, Kinnarp. Till tim- lstyrelsen sammanträtt med reprelärare i slöjd valtles hr Ingr Ec- lsentanter från Slutarps och Kinnkerlid, Ekarps skola, Börstig. larps idrottsföreningar angående
Från synenämnden för skotloka-lanläggnnde av en träningsplan
ler och bostäder förelåg proiokolllför fotboll på baksidan av skoöver förrättad syn|lan, För att ytterligare utrcda
Före-slagna mindrc reparatio- ldenna fråga skulle tillsäfllas en
ner och förbiittringsarbeten god- kommittd med två ledamöter från
kändes av skolstyrelsen. Frågan skolstyrelsen och en vardera av
om inmonteling av oljeeldning i idrottsföreningarna. Skolstyrelsen
såmtliga bostäcler skulle rrfredas. beslutade utse Arne Olsson oeh
Skolans specialundervisning -ckul- Sten Ahlqvist (sammankatlanrle).
le unde! kommahde låisår pågå i Idrottsföreningarna kommer ef.
samma omfattning som hittills. ter det val hållits att inrapporTill biträde vid skolmåltiderna tera resultatet till skolstyrctsen,

eleverna samt avtackade dem och

till kr. 30ö.?18:?1.

Eget rum, orclnad. ledighet, lön efter överenskommelse.

skoll, Stina Olsson, Trädet, små-

Trollhätte Kråftvefk hade under

6t.

pålitlig, mect behagligt sätt mot kunder, får plats
i:ltjg
Nya":h
Pensionatet, Kinnarp 1 iuli, eventuellt, 1 augusti.

året 1963/64 lämnades titl folk- Ahlqvist fick i uppdrag att till

Maj Larsson, Luttra, talade till
de premie- och

Snygg och proper flicka

Fortsatt förordnånde under läs- Göransson. Ärne Olsson och Sten

medlemsåntalet är

S22 med 5.?65 tariffenheter. tr'rån

samt avslutade skolå,ret. I klassrum, årbetssalar och korrldorer
hade ordnats utstäilning av under
året förfärdigade teckninga,r och

(rl

med björkar och blommor. Efter
psalmer >Helige Ande, sånningens Ander höll kyrkoherden kon-

i

Slutarp
Vartofta
V.-Kleva
Börstig
G.-Adolf

751a28-15 11
851225-72tl
7 4L235-47 I
733L 26-18 I
7 41_214-76 I
7304!3-27 6
713413-20 5
7tL6 8-21.3
?01670-27 L

Norra Västgötaserien
ST,LITARPS IF'

SANDI{EMS IF

Ändetsson. som även berättade om

den säregna och vackra medel-

tidskyrkan.. Efter

i Husaby kyrka
åter hem.

Söndagen den 16,juni ht. 10.30

Kinnarps B-lag
Sanilherns B-lag

ett kort

besök

ställdes så färden

De inbjudnas tack till org'anisatörerna av den utomordentligt välordnade resan. Änna oeh Göran
Sandin, framfördes av förre kommunalordi. Ivar Gustavsson. Slutarp.

Frökindsfullmäktige
hyllade fyrtioårig
kommunalmannagärning

Fotboll
Kinnemo, Kinnarp,
söndagen den 16

juni

k1..14.15.

LDKSBENGS IF

KINNARPS IF
Poäns för Flnnarp ,
aPela* det söndagsKinnarP
-ä.-rl

I'ör utredning av frågan 'om

penslonårsbostäder tillsattes en
kommitt6 bestående av två representanter för sociålnåmnden och
två för stiftelsen Ftökinds hyresbostäder, Man skall utarbeta föralag om pensionärsbostäder t planerade stiftelsehus.
Förslag till upprättande av utomplansbestämmelser antogs och
1"000 kr anslogs för ändamålet.
Vidare antogs nytt reglemente för

Frökintlefullmiiktigoo måndagssammanträtle inleddes med er
hyllning till förro kommunalfullmåktigeordföranilen fvar Gustafsson, Ledsgårtlen, Slutarp, som I och med pensionsnämndens upphörando lämnar en fyrtioårig gegnerik gärning inoni komrnunen,
Kommunalnämnitens ordförando rlksalagsman Gunnar Larsson,
Luttr& överlämnado ttU houorn ett vackert bokverk och uttryck-

I

I
ierirmalaget tår emot I
r.tu"[
mönst- |
i;";;b""c kl 14'15' KinnarP
Årnäsmatchen
|

I

I
I

;;;*;;;i;;;a
- '!ig3l91r
läitii""u. finns det all anledning'
Poängen sta'n-

E

n råns

ra

ningen hardhas &v byggnads-

nämnden.

d ärenden stet på

|

i

I

larp.

iYu1ld:

"'a-b9'

tdlb_0?.

Sandhem-Slutarp

!

I

3-l

Sandhem tog de Ytterst värdefulta poängen viil mötet med
Slutarp på Sjövallen genonr att

Kinnarpsavslutning ga v 2-2
Göte A skytt mot Leksberg
Einnarp avslutade vårsäsongen med att spola P-? mot Leksberg på l(innemo i söndags. Henrmataget var vii,Iföruäat av båala
poängen, men två försvarstabbar bätlilaile för Leksbergs Kä,rlErik La,rsson, som blev gästornas skytt i denna uppgörelse. Under

vinna med S-1, halvtitl 2-1.
Ilemmalaget dominera.de klart
första, halvtial, rjnedan SlutarP
kom igen i andra och Pressatle
stundtals ganska hårt.

Spänningen kunde man inte kla'
ga på men något spel liknande tidigare matcher fick man inte se.

bra, men i 20
min. var det klart för SlutgrPsledning g:enom straffspark för
hands. Widerström förpassade
Sandhem började

i må1. Sandhetn fortsatte
sin press, men inget hände fönän
135 min. Vi. Åke Ahlqvist nickade
då i mål. F em minuter senare tog
Sandhem ledningen, även detta
mål genom nick av cf. Erik Karlstedt. Andra halvlek började bra
för hemmalaget med mål redan i
andra rninuten av vy. Sture Jo-

första halvlek hade Ifinnarp raden av goila tillfällen att skjuta
, måI, men foniarrls hatte siktet itåHgt inståi,llt. I andra h.alvlek in-

'

bolien

hansson.

Gästande Slutarp hade ett

ganska bra försvar med ch. Hans

Andersson som den bäste. Målvakten Rutman var bra, men stod

kanske passiv vid första måiet.
Kedjan var mycket ineffektiv och
lyckades inte skapa en enda far-

lig situation,
Försvaret var bäst denna match
med Gyllensvaan och Rune Karlstedt som de främsta. Vh. Stig Johansson bör ha en eloge för sitt

energiska spel. Hh. Jonny Ählqvist gjorde en mycket bra första
halvlek, men slocknade mot slutet. Kedjan dominerades av cf.

Erik Karlstedt och talangfulle
Rolf

sllvggnqaea

Johansson,

20 minuter h4de spelats

när

tlll sprätt

Kinnarps anfallsspel.

$in-

narp-s Bo Jobansson.'Iiden shrevs

till

35 minuter.

,

Bra Leksbergemålvakt

Gåsternaa försvar dominerades
av mv. Bengt Harald som inte
Straff blev 2-B
Sex mturuter före full tid harn- gjorde ett enda missts,g und€r de
nade bollen på en Leksbergsför- nittio minuterna. Bra var också

svarare och eftersom han tog hän- hb. Roland Malm6n, I kedjan var
derna till hjälp blåste domaren cf. K.-E. Larsson tämligen ensam,
Göran Lugn, Tidaholm, straff. men han Jobbade denna gång för
Göte Andersson utsågs till exeku- två och var påpassligt framme och
tor och gjorde inget misstag. 2*2 prickade in de två Leksbergsmålen. uär det sehabblådes i hemblev alltså slutresultatet,
maförsva.ret.

Bosses otycksdag

f

till

f hemmalaget gjorde försvaret
Bra iliv. V-alebut av Lugn
en bra lnsats med ett extra plus
för backarna Kjell och Torgny Jo- Rolancl Ekvall, Tidaholm, skulle
hansson, Stoppern Bosse Johans- enligt programmet ha skipat rättson hade Qenna gång sin stora visa, men då han ej kände sig bra
olycksdag, då haD blev inblandad överlät han jobbet till Tidaholmsi Leksbergs båda fullträffar. Efter kollegan Göran Lugn. Denne gJor-

alrthund$ttalpar

salru. Tel.

Kinnarp

E1.

Handelsstutlentexåmen
har på Hermods Korrespondens-

institut. Malmö, avlagts av bl.

a.

Håkan Grip, Ulricehamn, tidigare
Kinnarp, och han tilldelades även

premium.

tf/O-gl,

kronor,

Kommittdn

för utredning om

remitterades

till nilmnden för

pensionärslägenheter fick ännu
ett uppdrag, nämllgen att i samråd med Stiftelsestyrelsen arbeta
videre på planeringen nv ytterli.
gare stiftelsehug.
Bokslutet och revisisngbcriittelserna, för stiftelsen Frökinds'hy.
resbostäder samt för kommunen
föredrogs och godkäneles.
Ett förslag om att kommunal'
nämnden i fortsättningen skall
hålla månatliga sammanträdan på
bestämda veckodagar åntogs'oLh

i

kommunen och besöka in-

Iöfte om att, såvitt på honom ankommer, vägen Falköping-Ulricehamn skall bli helt fårdtg under
1964.

I

från anfallsfronten kan nokalldusch övrigt
att Gösta Nilsson hade ett
kom därför 1-2 och åter var det teras
fina genombrott och höIde
cf. K.-8. Larsson som sn6,ppg,de par
till de bästa i laget.
från

upp en bakåtpassning

högst

meddelade kommunal; Till sist
Hilding Våring att vägtlT..".t
dlrektören vid sammanträde med
vägnämnden givit ett muniligt

I

en

om

kommunens invånare ansloge 2000

reså.

mannen
Ändersson, som lyfte bollen över grabb som gjorde mycket stor
den utrusande Leksbergsmålvak- nytta dennå gång.
Ien,
Itj Seidler fl5rttades i andra
Efter denna fullträff blev tlet halvlekens
slut upp som inner och
ordentlig fart på de båda lagens gav i ett viktigt
skede lite extra
spel och framförallt hemmalaget
på

nätkänning. Som

tilläggsanslag

kr beviljades till sista otap.
pen ev Va-anläggnlngen.
F ör inköp a.v inva,lldbil till en ev

dustrler oeh andra niiringsErenar.

till 1-1 anlände och i I Kinnarpe anfall är vi, Gtite
bakom 1-1 var vi. Göte Andersson en rörlig och framåt

skapade många bra tilEäUen

Ett

10.200

Man beelutade onn att fullmäktige i sommar skall göra en rund-

Giite anfallsbäst

I

Barnavårdsnämndens framställa.v vissa ärenden tlll dess ordförande biföl]s,

nlng om delegering

yttrande.

ledtle gästerna bäst oph effer fyra minutere spel va,r det klart för
0-1. Måtskytt ver 6onr nii,mnts K.-ff. Larseou som snappade upp
en alltför Iös bakåfuassning från Klnnarpsstoppern Bo ilohansson.
MåIvakten Westerberg verkade vid tilllätlet ifråga också en aning
passiv.
ttlb- bt.

kvitteringen

kommunen,

betsstyrelsen för Va-anlåggntngen. Uppdraget skall i fortsätt-

ll$
E: tri"T:ätåilf ;"1ilåå.,ä-:*:lå'31-"rn:
ää''tdå åi
;xl;3trä3Tlf
'åliur,
ilYi'ä?ål'.T
ii'::i:l*,:lö
iäää; *ti taoa Domare är ker skall utgå til realskoreereve:i""illdö'kiige
tirtsatte en k9q;
i;;;"i h"'''åaugret.-^
'
från
kommrrnen
med
Gästerpå. fyrä pål*il" såå är.urr
mitt6
I ääi""4'rr.ta[, tidaholm'
tfl"å"'l
I
och läsår under höJ#
är dock långt elev
l""-lta" Lekslierg
rransf orrnato"tu-t.,il' Iii,lå::|
v?il bevt^sas'
i
i iilaää"*ia, vi*lket
:arl pI anerås ut. 1. 50 0 kr ansro gi | m,,"r,nffåå:å";"1"*å,åä"uT,it:
d";dG;id;å' l=riil:iH: i
| äi*s-2-t.gärri mot Tomtqn -i-Iö1- I ;å""åSååä"*,.ut'1's00kransrogsl*"TT:iidi-::1*f
I ltä;:ä' :åäfi.,lt
Kinn'I
rör
"iJ**
slag till
i
I{-.ruc;u
l;; ;*sA;å?' 'ri2s,2--o

i

i

och man beSlutade aweckla ar-

t4o-b?-

te kommunens taoksamhet.

i"'"-r-r"
aeet från
-"få"tö*
de senaste i
laget
ää'r't
-visati

Va-anläggningen

Kinuemodomaren

ei kvnlificerod
Göran Lugn från fidahotm,
skiparlo I söntlags rättvisa på
Kinnemo mellan Kinnarp oeh

Leksberg. Tirraholmsdom^aren
gjorde en god insats och det

fanns många Kinnarpsbor som

sade stt 'Iialaholmnren var den
lräste domaren på Kinnemo i
ån Till eaken hör dock ott
Lugn eJ ät kvalificerad att
döma div. V- eller Vl-matcher
oftersom han blott fungeråt
6om distriktsrlomane e.,tt år.
Söndagens match skulte riit-

teligen ha dömts av Tidahohns-

och med Kinnemomatchen de-

kollegan och Fiirbunds{omaren
Roland Dkvalt roen då denns
blivit sjuk lovado Lugn att åka

senare på halvleken. Kompisarna sig, Misstagen under de nittio mil,aget tröstade honom efteråt, då nuterna var få och betyget blir

Västergötlands FF:s domarkommitt6 6€r sig nu nöilsakade
att ta upp >falle,t>> tit behanal-

första schabblet tappade han

de

i

sjålvförtroendet och följden av but t div. V och en bättre debut
detta blev ett nytt schabbel lite kunde han knappast ha önskat

t

i tidigare matcher varit la- alltså det allra båsta. En domare
gets främste spelare och ursåiJ<ta- som tr'örbundet snart bör ge en nY
des alltså för de båda missgreppen ehans I div. V-sammanhang.
som ledde till Leksbergs oavgjorBåsse
da resultat.
han

över

till

Kinna,rp.

ling; all{ enligt gällande bestämmelier. I)e kornmitterade
kommer dock säkerligon ott låta Lugn gå fri från det inträffadef 18/9-6?.

Reservbetonat FBK
stortöll i Kinnarp

Fotboll
å Kinnemo, Kinnarp,
'tisdagen den 18/6 kl. 19.00.
FALKöPINGS BI{
KINNABP A
.

Fotbol!
TÅNGAVALLEN, SLUTARP

Falköplngs BK:s reservbetohado elva föll stort i tisdagens
match

på,

tisdagen den 25 juni kl. 19.15

BK S,4,PID-SLIJTABPS IF

Kinnemo, dåi.r hemma-

Iagot inte ha,de några, större
rvårigheter a,tt iisa in de åtta

S.I.F.

målen"' Hemmalaget ställtle upp

med

ett lag som lnnehöll flera

B-lagsspetrere, sålunda vaktades

måIet av Stefan ifohansson, K.
G. Aht hailo intagit ena, backplatsen och Anders Dk prövades dels .som center och dels

rtshhd

4

tolu-b3.

som Srtterhalvback.
Det gästande laget

fick finna
t att ligga på defensiven det

r,ördagen d,en2916 i Rossbackens skolao Kinnarp

ur underläge skapade,en del farliga siautioner. Hemmalagets
tempo blev dock så småningom
för mycket för F'alköpingselvan
I och efter det att man i början av
matchen kunnat nå ställningen

För att bereda plats för vår höstkollektion kommei^ vi att
försälja massvis av varor till REI{ORDLÄGA pEISnR.
PÅ VÅR 5 KR.-DISK: koftor, jurnprdr, kjolar, mid;'ekJolar 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 tilJ kusten på semester ett parti elastabyxor, dam,
storl. kr. 39:-, flick från kr. 29:-, grovstickade sporttnijor i
Ackryl vårt'pris kr. 39:-, (riktpris kr. 6g:-). Täckjåckor med
elaston, svensk tillverkning, herr- o. dam.-storl. kr. 6g:-, klubbglazer i ylle-jersey kr. 29:-, i goss- o. flick.-storl. kr. 14:-,
Autojackor från kr. 29:-. Terylen herrbyxor, kr. 4g:-, herrbyxor 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.
Dtt besök hos oss ger pengar till semestern vi har öppet till kI. 16

Söntlag*skolans sommarf est

i

Kinnalp

Söndagsskolan

till

sig

mesta av tiden, men kontringårna

I Kinnarp inbiu-

sommarfest nu på söndag
kl. 10. I'esten förlägges till trädgården hos Algot Karlsson. Skulle vädret bli olämptigt hålles festen i missionshuset. L?irare och
elever medverkar på olika sätt
der

jämte pastorsparet Bojan

1-1

Yngve Johansson och en musikgrupp från Äsarp.
Kinnevetls ,CKF-avd.

har även i år anordnat en resa.
Den 15 juni gick färden från Kinneved direkt till Limmared där
I tOrsta uppehållet gjordes för att
lBenom8å och bese Limmareds
I glasbruk där de 37 resenärerna
des. Därefter

sig: ner

till

Av reservlagsspelarna som
i hemmälaået visade Anders Ek ett framåtbetonat spel
och även Stefan Johansson i målet får ett gott betYg. Bengt
Georgsson spelade vy. med framgång och blir såiJrerligen en tillgång i kedjan, där för övrigt Göte
satts in

gjordes en timmas uppehåIl för
att bese den fini, turiststaden. I
Varberg intogs middag på Varbergs hotell och fästningen besågS. Under hemfärden gjordes
I

i

Andersson

ltikt i

bollklubbsförsvaret, medan
kedjan hade sina bästa i inrarna
Christer Bernehäll och Håkan Johansson samt vy. Ralf Lindblad.

till

besågs.

Kinneved avtacI
J kades reseledarna, fruarna Ulla
lKarlsson, Margot Pettersson och
Hemkomna

Eva Karlstedt av
Gunnar Eriksson

lagda resan.

Domare: IJennart
slutarP. wl|-bl.

nämndeman

Thorsson,

ceson

för den väl uPP-

Fru Ulla Karlsson
för visat in-

POJKFOTBOLL
#

tackade deltegarna

tresse samt tackade chåuffören

Erik Olsson samt överlämnade
liten present från resenärerna'

ll

en

KM-seger för IFK
f'alköpings B-juniorer KMspelade på tisdagen mot Vartofta
och segrade med 6-1. F ör II'Kmålen svarade Claes-Ivar Jannes-

Il'K

Kinnarp

son 2, Kent Sa,muelsson 2, Chr.
Johansson och Å. Willmer 1 var.
Vartoftamålet inspelades av K-G

SöNDAGSSKOLFEST
hålles söndagen den 23 juni kl.
10 i Algot Karlssons trädgård.
(Vid olämplig väderlek, i missionshuset.) Förutom söndagsskolans lärare och elever mecl-

Ehn.

hansson jämte en m'usikgrupp
från Åsarp. Sedvanlig servering.

sjutton av de tjugo förlängnings-

Slutarp-FAIK 2-3
Ilemmalaget eliminerades ur
rretsmästerskapet vid måndagens
rppgörelse mot l'ÄIK på Tånga'allen.lställningen vid full tid var

1-2

och förlängning måste

verkar Bojan och Yngve Jo- : 'ripas. tr'örst sedan man
Alla hjärtligt välkornna!

"

turneringen.. F ör hemmalagets
I mål svarade }Iålian Ahlberg och

lrleu-ate

Sand6n.

Ulg-by.

Geson

I

AB NORDISKA INDUSTRILAGRET

0milndrnd Slutarpselva 5-l-vann
vid lorsdo0sdrahbninu mol Vedum
f den första av tre triinirrgsmateher som är planeräde innan
sernesteruppehållet vann Slutarp med hela 5-1 över Vedums

AIS efter en match som strmdtals bjötl på bra spel. Det

TÅNGAVALLEN, SLUTARP
19.15

VEDU1US AIS-SLUTA.RPS IT'

S.I, F.

!-ax

en symrerligen ommötrlerail elva som hemmalaget ställde på trenen. Försvarets Hasse An<lorsson och Leif Filipsson bilttatle
vänsberving och center gick måh'akten Lennart Butman. Ytterhalvor var kedja,ns Rola.nd Dlotrerg och Bengt Ilerma.nsson
med Lennart Pettersson som stopper. 7<lO-61 .
Även orn det slog r'äl ut på en I missat grovt i Slutaips-försvaret.
del håtl vill man nog gärna se la- lfngemar Lundahl gav Slutarp
get mot en starkare motståudare I ledningen i 28 minuten med 2-1
innan man fäller något definitivt loch mi7rutenomdöme. Ett lyckodrag vår nog
Rutman ett misslör- |
Lennart å::Lt1.t:_"."j11,y*Bengt Hermanssons placering ljade
lstånd i gästernas fötsvar och
som ytterhalvback, där 5sn5 | ökade titl 3-1, Andra halviekens I
snabbhet var till fördel sår'äl i I mål so:n g:av slutresultatet gjor- j
anfall som försvar. Backparet I des av Sven-Olof Johansson och I
Per-Uno Gustavsson Rune I Ingemar Lundahl i nämnd ord- |
Sanddn verkade osäkert 151.16 | ning.
I
halvlek, men spelade upp sig ef- | Domare var Lennart Tholsson, |
ter pausen och östen^karien ilstutarp.
l"
I
I

|

|
I

,

målethadedetrelativtlugnt |

-Geson-

Det ungclomliga Vedrrms.laget,
som stä.llde upp med fem i:eser- ll
ver,.visade som vanligt ett små-ll 1;r
,r_ altF ___-l
ii"'i,,1?*#'åni"åå,?1" nijåioi,i I ru l| ll el|00 S U U t - Al|0,

l:

ll

lagets bästa man och dominerade I
i försvaret, där vb. Kjell Larsson I Samtliga styrelsemecllemmar
och vhb. Harry Johansson också ll samt sruppledare kallas till
får gott betys. I Kedjan^va;
*Ote a NV.^ pensionatet, Kinurarna. Leir och Nils olsson f;
de ll
ilåti, ti.a"g, trt. zti.oo.

ll;;il
ill

Fotboll
kl.

spelat

minuterna kunde gästerna avgöra
I rnatchen och därmed gå vidare i

I

Torsdagen den 20 juni

till'

I

-

-

var bra.

Vb. Åke Karlsson och vh: Leif
Od6n kämpade mest framgångs-

Vedinge och

den vackra trädgården

och

Georgsson och Tord Torstensson

var det tid att bege
tr'alkenberg där det

en stunds uppehåll

in

antecknades för Kinnarps-målen,
medan vi. Håkan Johansson giorde FBK:s båda måI.

fict< se hur glas och flaskor'gjor-

I
I

började målen rasa

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

och

Efter tio minuters spel tog ll
Slutarp tedningen på en indrrektll Ug/O_tlfrispark som slogs i mål av Has- ll --'- -

se Andersson. Gästerna utjärnna-

de fem minuter senare genom hy.
Ove Vedenby efter det:,tt man

|
I

I
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Söndagsskolfesten

USl6

i

'
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KinnarP

tillät inte ått söndagsi Kinnarp förutomhus. Ilögtiden hölls i

Vädret

skolans sommarfest

lades
missionshuset och inleddes med
sången >Härlig är jorden> och av'
slutade med Frostenssons vackra
psalm >Jesus från Nasaret går
här frem, än som i gången tid>.

Fru Kerstin Karlsson svarade
för bibelläsning och bön. De mindre barnen sjöng rörelsesången >En

vis man byggde sitt hus På kliPpegrund>. Ett antal flickor hade
en tilltalande framställning om
>Daggkåpans pärla>>. Lektionen
var baserad på Jesu berättelse om
mannen, som bad sina två söner
gå oeh arbeta i vingården enligt

Matt. 21:.28-3!.

Pastorsparet Bojan och Yngve

Johansson från Åsarp medverkade

i

högtiden, den förra med vacker

solosång och den senare med en

kort predikan. Dessutom berikades högtidep med flera vackra
sånger framförda av gitårrgruppen från Åsårp.

Söndagsskolans gåvor

till

sina

missionärer i Japan, Indien, NYa
Guinea och Sydafrika blev uncler
den nu avslutade termlnen 320 kr.
Höstterminen beråknas börja söndagen den 25 augustl och den tra.
dltionella familJeutfärden planeras
tiu söndagen den 1 septemher.

Kinneued
FRILUFTSGUDSTJÄNST
i Prästgårdens trädgård söndagen den 30 iuni kl. 2

äger rum

med predikan av teolog. stud.

Fina djur i Slutarp

Frökind'

vid gårdagsvisning

En .r:rcker' Bosco-dotter gick
.fr'ämst bland treåringarnå vid
premicf ing'årna

på Tångaval-

len, Slutarp, i går. Premieringsnämndens or,df. ryttmästare
Jensen beteclinade henne som
ett djur av hög klass. Standar-

den i Shitarp var som helhet
mycket god.

Trefrringar; Bossa e. Bosco,
fris. o. dipi. Handl. Gunna,r' Wilgotsons hpr. Bröderna Gustavsson, Jutagården, Luttra.
Ästre1a, e. Unit, fris. o.
Handl. Ärvid Arvidssons
llmii l"iedriksson, Nagiar,p.

dipl"

hpr. bi1ar som ställts

Blända e. Bosco, fris., H. och O.
Pr'emiei'ingsJistan Iick följandc Andersson, Älarp.
utseende:
I,Ionnv e. Mopan, fris., Bröderna' Fredriksson, Onekullen, LuttÄRDENNER:
Ilttåringar: Bolli e. Bosco, skp. la.
I{andl. Gunnar Claessons hpr., Tora e. Aldin, fris., Ragnar
Åke Gr"rstafsson, Millomgården, Sandahl, Hedenstolp, Åsarp.
Shttarp.

Fölston: Sally e. Äldin, Ä8, 70
Pärla e. Ultimer, skp, Erland kr., Erland l{'ermansson, Lars
IJermansson, Lars Andersgåi,den, Andersgården, Göteve.
Göteve.
Vanja e. Mopan, B, 40 kr., HelMaja e. Hellve, skp., Lars fic- mer
Andersson, östergården,
kerlid, Hallagården, Slutarp.

'Ivååringar: Aldina e. Aldin,

Kinnarp.

Frökinilsp€nsionärer på utflykt
Ett tjugotal pensionärer från
Frökindsgården i Kinnarp gjorde
i går en utflykt till Falköping
och Vilske. I färden deltog ledamöterna i socialnärhnden meC damer. l'ärden företogs i ell tiotal

f

Mössebergs

till

förfogande.

kyrkå

i

Falköping

bevistade pensionärerna en andaktsstnnd soln höIls av kyrkoherde Rudoif Johansson. liyrkor
herden .beråttarle rridare

föi

gäs.

terna om hur kyrkan på l!iössr:berg tillkomnii genorn många.*

hängivna arbete u:rder många år"
Pensionär'erna gjorde sedan ett
uppehåIl på Bredablick, där man
drack kaffe. Kommunalkamrer
Hilding Våring framförde här
pensionärernas tack tilL kyrkoherde Johansson och syster ÄnloStina och överiämnade blommor.

Sedan var
tid för eti besiik
Karna e. Helon, Ä8, 70 kr., i djrupar'kendet
på berget"
hpr.
Lars llckerlid, Hallagården, Shlt- Harry Göransson, Luttra.
Hemfärden gick över berget
Boscita e. Bosco, B, 40 1r.,
arp.
tilt Vilske-Kleva och Gökhcm.
Lennart
Nyman,
Skånum,
GroMoniha e. tlal, s}<p, Nils SjöVid hemkomsten ti}l Frökindslanda.
berg, Luttra,
gården fi:arnförde socialnämnds.
B1äsa, e. Panlax, B, 40 kr., BerPolly e. Bosco, skp., Åke Gusledamoten fnr Ebba Jriliusson ett
til
Kjeliander,
Slutarp.
tafsson, Millomgården, Sluta,t'p,
Julia
e. Jupard, AB, 70 kr., Åke vaht t,ack till reseiedaren hr VåBrunta e. Rosco, skp., H. och
Gttstafsson,
Millomgården, Sh:t- ring och över.lämnade blomstcri
O. Ändersson. Kinnarp.
arp,
Trots regn och rusk under da.
Maja €. Ultimer, sl<p, Ragnar
Sandahl, Hedenstorp, Äsarp.
Ilingstnr: Heitbon e. Iiellbon, gen var deltagarna hjärteglada
Brun€tta e. Bosco, skp, Ales o, Ä8. 100 kr., Kinneveds m" fl. över sin utflykt I dei sommarSigvar.l J ohansson, Haisäng. socknars hingstförening, Sigga- fågra landet.
gården, Slutarp.
Kinnat'p.

skp.

Erik

Samuelssons

lijtr.

\:r.j:i.i:i

:::

Bengt Kullenberg.

Kaffeservering. Kollekt.
Vid ogynnsam väderlek hålles gudstjänsten

i

kyrkan, var-

i

efter kyrkkaffe serveras

Cen'

tralskolan.

Kyrkbrötlerna.

Fotboll
KINNEMO, KINNARP
Torsilagen den 27/6

kl.

19.15

VEDUMS AIS-KINNARPS

IF

trotboll
TÅNGAVALLEN, SLUTARP
Freclagen den 28 juni kt. 19.15
FLOBY IF-SLUTARPS IF'
S.

I. F.

I(innarp
Tisdagen den 2

juli kl.

Treåriga Bossa efter Bosco fick frised.el och .diptom jämte ile vackraste vrtsord av premierlngsnämndens ordf, Åke Gustafsson visar upp.
20

EVÄ,NGELISKT MöTE

i

missions-huset. Evangelist Len-

nart

Magnusson och pastor
Luthersson sjunger och vittnar.

Aila hjärtligt välkomna!

Storslam för Floby
Slutarp koma?

Säsongsvila under iu!;,-,,,
för fotbollspoikar

i

När två omgångar återstår att Vartofta och där leder sandhem
spela är den slutliga segern l<lar med en poting när två matcher

I

återstår för båda lagen, soru har
norra där Kinnarp segrado före ett möte inbördes och där SandFloby. Tre poäng skiljer Ce båda hem har fördel av hemmaPlan.
lagcn å t nä.r en match åtcrstår' Slutarp har visserligen Leore'

i

en av grupperna nämligen

att

spela

för dem båda. Det bl€v tisk chans att blanda sig i

ioPP-

Kinnarp där hemmaiaget striden men denna är så minimal
segrade med 2-0 som blev avgö- att man inte vågär räkna med en
rande. Dessa båda lag har stått sådan. Vartofta-iagets poängföri särlilass och av de övrlga iagen iuster har kommit mot SIutarP
är det endast Grolanda som lyc- 1-2 samt mot Trädet 0-0 mekats ta poäng från topplagen vil- ldan Sandhem förlorade'i Vartofket skedde mot FlobY i en match ta meO 2-0. De spelomgångar
som slutade 2-2. I d'en södra I
grupperl står striden om den slut- I som återstår kommer att spelas
liga segern meilan Sandhem och li bö"jun åv aug. månad.

i

mötet

aton ätst& trtinlngsmotohon

löre eoeneateruppohåilet råhado

Slutefp ut lör 6tt av oin& ctsrsta noilortag gcnom ttdlsrtra ooh do
6örn dkötto oni avbaentngen var nelio'laget Floby, eom nä'rmalt
var generade ö\ler att ilet giok 6å tått att göra sål' glut6'rp!tågst tyckt€e ha tagit ut rten hågranilo selYlotörn t försltott oah
g€istsn calrnsd€s, vilket dock inte på något aätt förrlngtrr I'loby'
Llll!1.
sågörn, vilh€a bbs 9-1.
stopperplatsea
seknade- i hög grad
nBnllmh ,l
i
Floby-elvan ltlåade nBnrrmh
'l -snabbheten
rör
rör!
qeL
"---"-'-*'
gpel,
t'rää'i-"i
Dlanq
|
,
var
som__var-.-"'
upp ett. lpål.orn
rpp-;l
j
l:."j,,::3y-ydiga
uppglrE'
ar l'"'
htttius t år
på Tångavallen httti[s
låätJpA-å'a"8avallön
bäste
lstn

den

1

och Eamsp€let var I det närmaste ll Någon lätt uppgift hade h€tler
perfekt. Med skarpare avslutning-,il inte OIle Karlön, som fått göra
i målel,.tq.tran
målet, tv han blev
u9i-otof( er då,r
rt"an llf!!-inhopp
åvangtrtim rraae
egr bl. a. hy. Svangtrtim
ll :l!-i"lopp
rasr ensam _med skyttarna i l-'loFlochanser tlli
ilti mål kunde eiffran llil tast
flna chanaer
fina
-med
oy-KedJan. Även
Aven om del av målen
glutat
slutat med en ännu större kata- ll by-kedia-n'
för
hemmalaget. Tränaren litll: Y:t:ttge otagbara. så .kunde
strof
Evangelist Lemnart Dlagnusson
Arne Westerling har all anledning liil?: :l-tj,-'1te tur i.andra halv-le66sijker Kinnarp
vtterlisare nttkän- i
8,tt vara nöjd ined sina adepte; lll::--f:"1t#ra
n]ngar. ytterhalvbackarna Bengt
Tillsammans med pastor Gösta' och siälv diiieerade han epelet i ll
uataå oå ett iöredömlist sått octr il Te_rm?lsson och Roland Moberg
Luthersson kommer evangelist It
till iina kam_ li rleir. atdrrg grepp om epetet och i l
Itiveität"måtskvttet
Lennart Magnusson att medverka I rater där vi. inee Klarqvist ocrr ll f{edJal var det rätt slätstruket
vid mötet i Kinnarps missionshus I ct. ier natlbergi bokaoeå tör tre ll över tag'
i
på tisdag trl. 20. Bibelns budskap l*ar va". xy. TJrban Svanström li uetr*6"r, inleddes efter fem.mikommer då att förmedlas genoln l I hade snabbheten som sitt främsta L nuters spel med en straff sedan i
både sång och tal.
lvapen och ett mål kom från ho- lj Kurt Karl€n räddat en översiven
liksom ko_llegan på vänster- ll måtbur med hands. Vh. Rolf Lars_
På ongdag kväll börjar SAM:s j lnom
kanten Rune Claessonl' sonn .väl ll son gJorde inget misstag och fem i
I
il
Våstgötakonferens
traditionella
lkompletterade den synnerligel li minuter senaie ökade vi. flarFalköping. Tältkyrkan är rest På lhomogena fonvardskvint_qlt*. r ij qvist till Z--0. Med mål av cf. i
Hästbacken. Bland de medverkan- lhalvbackskodjan tog hh. Ulf Lun- [ Hallberg i 15 resp. 26 minuten
de kan nämnas missionsförestån- i din på sig stor arbetsbörda som I kunde pausslffran skrivas till 4_0:
dare Knut Svensson och Påstorl I han dock klaradc galant och som { i gästernas favör.
alltid var ch. Eivind Josefsson ett I
.
Älgot Niklasson, kYrkosångare Il_iä"i.t.r."*.
mrnut_er i! på andra halv_:
Vt ä;tf L;-r.;;;-L;; i.leKen
.ruTEunde
Nils-Eric Magnusson och fru Sara lmed i målorotokollet
hy. svanström totalt
senom att I

I

'it

]
;

l-

i
i

I

I uar,nrn

sLUTARPSMATcTT
I st,tturp.hemmaspeladetis<lagslkvällen mot Rapid med oavgiort
I resultnt 5-5, sedan gästerna heft
I halvtidsledning mecl 3-2 och ökat

tilt 5-2 en kvart in På

rholrrlalron

andra

l'alköping gjorde orngående
0-1 efter 4 min. genom hY Sahtberg varpå cf Rutman kvitterade
t-i'i t5-:e min. SlutarP tog ledningen genom vi Mats innan Sahlberi och cf ConnY J. ordnade 2-3
I andra halvlek drog RaPid ifrån
med mål av vi I'alk och Sahlberg
till 2-5. Slutarps hY LunCahl målade så två gånger och Mats På

vi giorde slutresultatet.
Slutarp ställde uPP ordinarie,
utom på två Platser, men hacle
omplaårat inbbrdes. Slutarp. doI minerade kraftigt ett tag andra

|

j

I

I
I

I

i

I

,

|

i
I

i

|

|

I

|

i

i

I

I

I

,'
I

,

Josefsson.

zrilb

|

lhat'rrlek, men blev oftast underI
I

|

tiig'sna gästerna, som prövade fem

- 61,

I

|

Kinneveds kyrkobrötlrakår.

lil"*"'1,"1"*:*1,""*':"tT*,*ilääl"ii'f,il1"',-*$,".:"'#X'i:l
i u"t"e"t. i;e" i iriar.t ageranae K. i claesson 7-o efter att t 22 min.
[*ål-oåi*r"tT;;;;t- lEjort en soloraid.senom hemmali;;1;;;
t- r.:----nemma-levan
envlsas mal i i 30 0ch 42 minuterna med g_0
i- oer..expen- jsom
ronraranoe.

anotdnar i morgon, söndag, kl. 14
B-tagsspelare.
- r ii..Ä*"ttget trivdes Hasse A' I en friluftsgudstjänst i prästgår'
resultat och två minuter före
.T.99 .et
ei på hi, rncdan Rutman var en dens trädgård med Predikan av i
på
I
försvacf.
Kullenberg'
Eengt
stud.
herue
teolog.
si<oittarlig
iil.tå:1ä:Lt?l&T,'.sf
,!j'.?å!1i;L'i"F'åtT:?,,äiåff".å?,iåi.*?;
ret vår Per-Uno bäst På ch-Platked- lspräcm Floby_nältan. - - se Anders$ons uppflyttning..i
Vid otjänlig väderlek håller II Jån
sen och Karldn kunde inte göra
IOf
ror- |I förVafll
varit
LrlI
till
Slofl
stort
mrnus
rninus
iör
lan
gudstjänsten i kYrkan och i sko- l-orro"ot torde
DOmafg var
fnrde stå
ef Å klayt
lr'lorf nch
l{rrn* I| Domare
VAf Irennart
Lennart Thorsson.
Thorsson
mycket åt frispelande Rapidåre.
Kurt
och
Gästernas hy Sahlberg blev da- lans barnbespisningssal serveras "qvaret
Kari6n, som denna gång intog
i Slutarp, vilk€n skötte sin syssta
..l
gens mån med 3 mål och hade då kyrkkaffet.
utan ktander.
I

{

;

j

i

I

|

|

cf ConnY och inra,rna Wallgren och Falk. Rapids
halvl:a.ckar, ch Lövgren och hh
I Kurt J. stod klassen över åndra
RaPidmålet
I försvarsspelare. I
äod ,hjåip av

I

skötte sig Yngve J. bra, Lrots

lstora

lesultatet.

O\e -Og

clet
.

_ee_s_o

Examina.

FiI. mag.-q)rsmen har vid Lunds
universitet avlagts av Irene Andersson, I'rökind.
OAVCi'ORT PÄ KINNSMO
Matchen mellan Vedume AfF

och KiDnårps

KrelsmöslerskoPen

IF På

Kinnemo I

3-3. Kinnarp dlo'
minerade första halvlek och Vedum den andra, så matchen kau
sägas att ha varit ganska Jämn.

torsdags slutade

SÖDR,A SKAR,ABORG

Slutomgången
Tomtens IF-Vartofta SK

1-g
vecka'möter ett förstärkt
Kinnarps l!'*ValtorPs IE' 4*0 Nästa
Kinnarpslag Ulricehamns IF. ett
Mullsjö If'-Il'K Tidah. 2-0
division Iv-Iag,
"" på Kinnemo.
- ?tk-b!
Kvartsflnalorna
IFK Tidah.-FalköP. BK 0-3
Valtorps IF-Tidah. GIF' 0-2
. En ilel köper fiir ilyrt
Vartofta sK-IlT< F.alköp. 1-6
2-g
AIK
a andra köper från
Slutarps IF-FalköP.
Seuifinalerna

Falköp. BK-Tidah. GIl' 1-5
IFK S'ålköp.-FalköP. AIK
(sDelas

i

dag kl, 15)

Finalen sPelas troligtvis
måndag,

På

Lars Guetafeeons
Möbelaffär, Slutarp.

a
o
a
o

Allt i möbler

och soffgruP'

per, bäddsoffor, ta.k- och
golvannaturer, matton

tel.

1?9 Kinnarp.
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Lördagen d,en 617 i Rossbackens skola, Kinnarp
PASSA TILLI''ÄLLET!

SOMMARENS SISTA

Uniler somestertiilen hålles lagret ståingt.
För att bereda plats ftir vår höstkollektion kommer vi att
försälja massvis av varor till BAKORDLÄGA PBISER.
PÅ VÅR 5 KR.-DISK: koftor, jumprar, kjolar, midjekjolar i
kraftig nylon, herr o. gosströjor i ylle, herrskjortor, gossskjortor, 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:-, grovstickade sporttröjor i
Acryl vårt pris kr. 39:-, (riktpris kr. 69:-). Täckjackor med
elaston, svensk tillverkning, herr- o. dam.-storl. kr. 69:-, klubbblazer i ylle-jersey kr.29:-, i goss- o. flick.-storl. kr. 14:-'
Autojackor från kr. 29:*, Terylene herrbyxor, kr. 49:-, herrbyxor i bomull kr. 15:-. Sovsäckar kr. 29:50. Sovsäoksträcke
med elastpnvadd kn 44;50. Träningsoveraller i barn.'storl. från
12:-, h.sn+torl. från 25:50, m. m..
Ett besök hos oss ger pengar till somestern vi har öppet t'ill kr.16

I

|

ÄB TTORDISKA INDTISTRILAGRET

I

Slutanp

Fotboll
KINNEMO, KINNABP
Tlsilagen 2/?

kl.

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

19.00

IFK ULRIC|rHAMN
KINNABPS TF'

Rymlingar greps i Kinnarp
iklädda stulna blåkläder,
damkängor och iättestovlar
Två förrymda
på
ungdomsvårdsskoleelever greps
fredagsförde vållat en.hel del besvär för polisen
i Redvägs och Vartoftadistrikten. Ynglingarna hade rymt i sina
nattdräkter, men var vid gripandet iklädda gamla, många nummer för stora blåkläder. Den ene bar dessutom ett par fem nummiddagen

Kinnarp 3-5 nnot u-hamn
Hårt spel på regnig FIan

i ett par
damkängor. Persedlarna hade de kommit över i ett obebott hus
i Åsarp. De hade dessutom stulit konserver i en matkällare i Börstig. f ett garage i Åsarp tog de 15 kr.
O(+-OCmer för stora stövlar medan den andre skrudat sig

I

ttsd,agekviilleas motoh på Kinnemo hade hemmaraget tedniagtq,g I första balvleken med 8-1 mot div, IV-lagot från Utrtcohamn men förmAdile inte hålla för trycket efter pausen. ptaneq

ott

Gn

i Kianarp sedan

Rymlingarna stal på torsdags- li Ulricehamn. Med bilen, som sakbil vid en firma lnade registreringsskyltar ställdes

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.

morgonen en ny

fården

åt

alköpingshåJlet" MelI lan Trädet och Åsarp körde de av
lvägen och tvingades lämna bilen.
;

F

SLUTAR,P B-KINNAEP II
Hemmnlaget kom först I gånggav doek inte tåppt, rren korn till
oeh första målet kom redan ef.ter korta mot gåsternas säkra förtl.r-b!.
Fordonet upptäcktes snart och
8 mintrters spel gonom vy. Bengt svar och förmådde inte hålla boltorsdagskvällens
match på Ijman började jaga rymlingarnä I
_-Vld
Georgssorl, sorn siog på. eit fint l€n varmed pres$en på det egna Tångavaiien mellan de
båäa skogarna, men lyckades inte fin
skott. En fin ch4ns till ökning ha- f,örsvaret blev hårdare. Ilårda grann-lagens reserver segra<ie
de Göte Anderssgn strax efter samfnanstötning'år var det i bör- Kinnarp fullt rättvist med 4-1 na dem trots att man hade hjälp
men skottet gick över tor-nt måI. jan ev andra perioden och ståm- efter det att ställningen i pausen av hundar. På fredagsförmiddaI 22 minuten kom gästernas förs. ningen var lite irriterad innan Ul- varit
gen upptäcktes en av dem i Kinn
1-1.
ta måI, vilket betydde utjämning ricehamnslaget kunde börja sin
samhälle där polisen kunde
till 1:1 osh målskYtt var vi" B. upphämtning och i 25 minuten I hemmaiaget där några A-lags- arps
gripa
honom utan större besvär.
spelare
återfanns
gjordesae
bl.
a.
Hellkvist. Bg Ivarsson slog i 33 kundg ufiåirnna till S-B genorn cf.
minuten på ett skott från reiativt Morg4n Måiber.g. Bo fvarsson sorn främsta insatserna i försvaret. Kamraten uppehöll sig utanför
långt håll oeh den välplacerade var ner€ i försvaret oeh lrJälpte östen Karl€n I målet saml per- samhället. Även hans frihet var
Uno Gustavsson och Bengt Sten- snart slut.
lbollen passerede målvakten, som till var upphovet till giisternas
fyra minuter senare återigen fielr fJärde mål på en hög osh hård kvist hörde till de båi.sta. f tea3an,
Ynglingarna var utsvultna och
vilken inte fick upp något spel att
I vittja nätmashqrfla efter ekott bakåtpassning sorn via stolpen
tala om var det Tomas petters- myeket ömma i fötterna. De befrår,r samme man, Denna gång tog passeråde Westerberg. När gäs.
son på högerfitern som visade de rättade att de försökt stjäla en bil
skottet på en försvarare och ställ. ternå, på ett snabbt anfall två mibästa
takterna tillsammans med vid besöket i Åsarpsgaraget, m€n
4e den för övrigt säkre målvah- nu{:or före slutslgnalep gjorde
Roland Moberg på innerplatsen.
misslyckats och tagit pengama I
ten utan chAPS. Dårmed var ställ- femte målet var saken klar, Mål"
Kinnarpslaget van betydligt stället. Kumpaneina skall återfö.
ningen S-1 I hemmalagets fpvör skytt i det sistnämnda faltet var
jåmnare i sammansättlringsn':66h ras till ung'domsvårdsskolan.
och det såg ganska ljuet ut, Re- ct., Måiberg.
var överlägsna i kedjespelet, Codan i 38 minuten kom doek gåsI Kinnarpslaget inledde förSva- me-backande
Åke Torstensson o.
terna.s endr& reducerlngsmål oah ret starkt men hade det betydltgt
Erland Johansson visade fina takdet ve?'hi. Gunnar Karlsson sofii svårare efter pausen. Eo oeh Kjetl
-b% ter som hh. resp. hy, I försvaret
kunde elå bollen i tornt utål sedan Johansgon får gättas fråmst lik,
var
v 4[ ulr.
(le
ch.
Anders
åIrqCl-S
Ek
aK
en
eII
av
AV
de
bättnaLEI
det bakrg försvaret överepelats. ssrn Itj Seidler utåR venlig domi. re sekunderad
gäss ihjälbitna
av Lennart Thor.
Efter pausen gick gästlaget u! 4ans, Göran Grahn var helt miss. i
I
kedjan
får
de
båda
tvåmålsbetydligt hårdare och deras ked. lyckad som ltterhalv ooh det sam.
av hund eller räv
ja gick in för långa bollar till yt.t- ma kan sägas om Flemming Toyg- skyttarna Tord Torstensson och
Håkan
Karlstedt
sättas
främst.
Kycklingar
på
yttersp€l
ten€sons
åcn värphöns
rarna, vllket vaf det riktiga
denna gång. f
Första målet kom efter 32 miblev som vi kunde omtata i tisden sura planen. Kinnarps-kedjan kedjan var triqn Göte Andersson
nuters spel och det tillföll Kinndagstidningen ihjälbitna av rre
fva,rg$ggq3engt Georgsgon I årp genom cf. Karlstedt som vann
-=Bo
hundar i Ambjörntorp under
meFt till sin fördel.
i ' en löpduell med försvaret. Tio misenaste veckohelg,
Ch. Ralf l,önn och hh, Bo Än= | nuter senare blev det 1-1 och det
' Det var tydligen fler marodersson var bra titlgångar i för- | ' var hi. Vloberg som trängde in en
Borttappat
svaret och även reserven på vh. l. lyra i kamp med målvakten,
dörer i farten under helgen, ty

1--4

13

I

l./

l.

r

Kurt Hedebjär visade gott spel. | '
I kedjan får väl ef. Målherg eät' |

o

t\oppilngstang
till

en sidoråifså, borttappad på
vägen Halsäng-Kinnarp.

rel.

461

40.

tas främst o€h bä$ta hJälpeg ha4e |
han av reserven på hy. ÄFsar Jo= |

|
I

hensson.

I

Dornare: Lsnnart

Slutarp,

I

Thgrscon,

I
:: Geson *1 j

.

I

måI

andra perioden gjordes två

i svit av hi. Torstensson

innan ef. Karlstedt några minuter
före slutsignalen gjorde sitt andre mål o. som gav 4-L till Kinnarp'

Domare: Lennart

Thorsson"

Slutarp.

-Geson*

JAKTSTIG

vid,BöGDBAOKE, KINNARP, söndagen iten 28 juli.
Anrnälningstid: 9-13. Hanbana oeh lerduvebana.
1:a pris på jaktstigen: Husqvarna älgstudsare.

2:o pris:

I

.

Frökind

Kinnevetls itraktvårilsf örening.

$emesterstängl
BEG. VÄRSIEP,4.NNA.

stT::l9r$tärlst
Bensinstationen

öppen.

Göta- från den 75/7-t.o.m. ZB/7 1968.

verken. BEG. VARMI/AI'TEN- SLUTARPS
BAGERI
BEtsEDARE och BECI. IIALM-

li FLÄKT tiil
|

BRöD. LARSSONS BIIjFIRMAI

|
I

salu.

Tel 110 Kinnarp.

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.

Slwtalrps IF

SLUTARP.

dammsugare.

Vålhomna!

när hr Axel Leifler, Grenslund,

kom ut på

&

CAT'E

håtlen exfga sammanträde torsdagear deu,1 aug. kl. 20.80.
Lokal: Mobergs Caf6.

Ärenden: Tränarfråga4

I

Siu nattliga inbrott 't''17
i Kinnarp och Slutarp

zol+- t9-

Kinnarp 5-0-vann
mot TGIF:s B-lag

Fröklnd

zslq-to9

Bekorrlstrå

i

I höstens första träningsför Kinna,rp sbm spela'
des i lördags på Kinnerno hemfördes segern över TGIF-reserverna som kom att lyda på 50 efter 1-0 i pausen. I hemma-

Kinnarp

Det är tydligen en gynnsam
sommar för växtligheten. En

rapport från Kinnarp omtalar att

man hos

hr

Göran Grahn, l,illa

I

lagets kedja återfanns förre
KlF-spelaren Gösta Andersson
som deltog i första halvleken
och då kunde visa tlra takter.

Korsbacken. funnit ett timotejsträ som var 188 cm långt: Själ-

va axet var i det närmaste

Kinnarp och Slutarp hatle natten till tisalagen tjuvpåhälsning.
F'rån sju ställen, affärer, kiosker och privatvillor, har anmåilts
inbrott. f en affår hade tjuven 6ller tjuva,rna kommit över c:a
50 kmnor.i kontanter, vilkå förvarades I kassaa,pporaten.

match

11

cm. Iångt.

rå

ett sig tillträde genom

Tillsammans med B. Georgsson
bildade dessa kedjäns bästa ving
denna halvlek även om målframgångarna uteblev. Cf. Gösta Nilsson var annars den mest aktive

Friluftsgutlstjiinst

anordnas på löndag kl. 15 vid
Axtorps missionshus i Kinneved.
Teol, stud, Bengt I{ullenberg ocfr

136

matchen igenorlr aph r4a"nnarna på

ev. kyrkoherdo llennlng .dndersFon tala. Kaff,eservering åger
rum. Kollekt upptages till missio-

blev det i andra halvleken när han
spelade vy.
en plats som tyd-

- rätta. ftj Seidler
ligen är hans
jämte Bo Johansson får ges bäs-

års folkräkning finns en UPP-

ta betyget i försvaret. Anders trlk
spelade i andra halvleken vh. med
viss framgång, medan Kjell och
Torgny Johansson inte var i vanligt slag och hade det besvärligt
med sina motståndare. Westerberg i rnålet var första halvleken

plats förlagd till församling ntom
kommunen -- även sådana kom'

bättre efter pausen.
Det gästande laget visade upp
ett snabtb och bra spel men saknade udd i ar,tlutningarna. F örsvaret visade större delen av

[ltpentllarna från Frökind
I den nu föreliggande åt{:ontie
delen av redogöreisen för 1960
ställning över de s. k. utpendla,rna från landets landskornmrrner'
d. v. s. de kommunbor som vid
räkningstill,fältet hade sin arbets-

Ottosson, Trollhättan
96; 2. Alf Larsson, Hjo 95; 3. KJ. Andersson, Tibro 95; 4. Yngve

10.

Slutarp vann

Ileddn, Vårgårda 91; 5. Harald
Svensson, LjungsarP 90;6. Sven
Simonsson, Skövde, 90; 7- Tage
Jonsson. Gökhem 90; 8. Erik
Larsson, GrästorP 89; 9. Paul

Carl6n, Blikstorp

'$,-

4-3 mot Vara
Ilen första triiningsma.tchen
för hösten begicks ,för SIuta.rps alel på Tångavallen, tisdag kväll, och diir Vara SK
sverade för motståndet. Efter
att ha,ft Iedningen i pausen med
4-0 fick hemmalago gå mållöst från planen i andra halv-

Isaksson, Blidsberg 89; 11. Georg
Ottosson, LjungsarP 88; 12. Stig
Johansson, Sandhem 88; 13. Nils
Gustavsson, Götene 86; 14' Sixten
Lundgren, Tidaholm 86; 15. S-Ä.
85.

lfarb,anan:

ta kvart.

leken, Eom gästerna va.nn med

1. Benst Åkesson, Yngsjö 46; 3-0.
F örsta halvleken blev mållös in2. Gösta-svensson, ÅsarP 43; 3. Trots att båda lagen innehöil
till den sista minuten, då gäster- Gunnar Persson, Åsunden 42'
lreserver visades dock stundtals
nas ch. i sina försök att bryta en
hyggligt spel, men precisionen i
passning slog bollen förbi den egskott:
25
Lordlrvor
passningarna var det si och så
,a.
na målvakten,
Yngve Heddn, Vårgårda ,-;' med ibland. Vara-laget som enTidaholmslaget hade en bra pe- Erik Larsson, GrästorP 23; K-r!' Ugt uppgift ställde ri p med fem
riod de första tjugo minuterna Isaksson, Blidsberg 23.
reserver visade upp ett rappt
med bl.a. två skott i målstäIlkedjespel dåir det'stora namnet
ningen innan Flemming Torstensvar cf. P. O. Siesing, vilken geson på matchens vackraste skott
nom sin bollkontroll och snabbgjorde 2-0 i.26 min. I 37 min.
het gav Slutarps-försvaret en
hård match. Båsta, hjälpen hade
blev det 3-0 genom ltj Seidler
Tångavallen, SIutarP,
och efter hörna minuten efter
han av vänstersidair vi. Ald€rskunde Anders Ek göra 4-0. Gösvy. Svensson och de tre
son
juli
19.00
kl.
30
den
tisdagen
- blev äwn målskyttar.
nämnda
ta Nilsson gjorde två minuter före slutsignalen 5.-0 även efter VARA SK-SLUTAEPS IF Reservmålvakten Siesing övertygade inte och får ta ett par mål
hörna och därmed var slutlesulSIF på sig. Bäst i försvaret var hb.
tatet klart, vilket var något
Wahiberg och eh. Svensson.
smickra;rde för hemmalaget med

Av'invånarna i Frökind var 100
sådana'utpendlare, 55 av dem

i

narp

1. Stig

matchen ett gånska hållfast spel,
men överspelades i matchens sis-

komrnunen medräknades dårvid.
arbetade därvid

gårda 10 Gunde Johansson, Kin-

't$'Lb'

ilaktstige,n:

ovanligt släpphänt, men lyckades

munbor vilkas utombyserbeten
var av icke daglig karaktär eller
som hade tillfälliga arbeten utom

10 skott:
Äke Ström, Skara 10; Rolf Anderssonn Skara 10; Gunnal Martin$son, Götene 10; Stig Ottosson'

vid Högebacke, Kinnarp. 136
skyttar från Våstergötland'
Småla,ntl och Skåne ställtle uPP Trollhättan 10; ConwaY JohansLarsson,
i tävlingen, som Iämnado föl- son, Rävlanda 10; Erik
jando resultat3
Grii,storp 10; Yngve tr{eddn, Vår.,.

Grahns placering som ytterhalv
var inte helt lyckad men bättre

Solr -67-

skyttar ställde upp
i iaktstig vid Högebacke

a,nordn,ado

ming Torstensson fann stilen först

Fröklnd

"å.iä-aåt-,1

Kinnoveals iaktvårdsförening
i siintlags jaktstig

Bo lvarsspn-3'lem,
i slutet av matchen. Göran

högersidan

nen.

övrigt tycks tjuvarna ha varitl rar'eller genom att haka av käljakt efter mat och de har be- | ,_larfönster'
pågår'
".--_. -- Polisutredning
-

Falköping.

|

Fröhind

I

j

|

om Frökind. inforclras. Anbuden
skall avse:

1. Specerivaror.
2. Frukt, grönsaker och

pota-

tis.

hänsyn till händelserna på planen
större delen av matchen.

3. Charkuterivaror.
4. Me.ieriprodukter.

Domare: Lennart

i I Stutarps-laget vaktades mågr€q
viss
r\AllE[
Karldn
med
rgL
av Olle
6V
V{9
itet
1

Geson

1963.

Fri prövningsrätt.

,

Bekton

"

Glasögon

IrK
''

vitl MönarP.
Svar till lel, 28077.

borttappacle

-

t

I
C

llg.(\-

väktaren Lerurart Rutmafl spelade center dock utan att övertyga.
Per-Uno Gustavsson hade det be-

KTT1YS ffil
SITnI
-".*:-_T

CUF

anordnar i samband med månadsrntite mantivlrpiov för
i kväU, torsilag, meil början kl' 18'00'
'
""ft "trpla*
Alla' välkomna!
Plats: Centralskolnn, Kinnarp.
I

.

Kinnerno, KinnarP'
svärligt med sin motståndare,
torsdagea den 1 aug' hl. 19't]0 raen klarade sig förhållandevis

Kinneveds

Borttappat

lframgång, medan ordinarie bur-

Fotball

Thorsson,

Slutarp.

Anbuden insändes till Skolexpeditionen senast den 10 augus-

ti

Fotboll

I

ANBUD PÄ LIVSMNDDL
för skolmåltidsverks amheten in-

bilar

J"å?å'r,T"""ffi?ffff,1

gpelade Hasse Andersson,
I sen "'i:H

ilä-Yktrutt*r#h'*lt
t:lråääi'"rånx""*Tt
;31.

å!"ff

också Mats Andersson och rngemar Lundahl som YtterPar.
Måtprotokolt:
Kommitterade. 5 min. 1-0 Kurt Karldn

89 >
40 >
43 >

z--o Ingemar Lundahl
3-0
4-0 Lennart Rutman
'4--:L G. Andersson
53
4-2 P. O. Siesing
68
4-3 Sture Persscn
8B
Domare: K. E. Emanuelsson,
Trädet.

t'

