
I{innarpsvinst mol IFK Skövde Fotboll
Utnnäirkt torsdausspel gov B-!

I(inn*rp svarade för en finfln
match på Kinnemo rnot ItrI( Sk
terna i halvtirt tog sig hemmala
andra halvlek stundtals briljant.
i målprotokollet och segern för
Gästerna från Skövde inledde

bäst och lagets 1-0-ledning i 25
min. genom Roland Karlström var
välförtjiint. Efter måIet blev det
fart_ på Kinnarr-rslaget som tog
nand om greppet resten av halv-
leken. Även under andra halvlek
hade hemmalaget det mesta av
spelet och Göran Grahn kunde då
med jämna mellanrum pricka in
de tre målen,

Gästerna ställde upp med tre
reserver och Kinnarp med två.
Skiivde som spelar i div. IV oeh
är IFK Falköpings premiärmot-
ståndare i kommande serieorn.
gång visade inga takter, som med-
för att formen förbättrats under
sommaren. Målvakten Pelle Kihl-
ström, vb Hans F alk och i någon
mån kedjans K-E Dahm sisnera-
des för de bästa insatserna.-I and-
ra halvlek fanns Skövdes kedja
endåst på papperet * grabbarna
var då totalt under isen.

Kinnarpslaget spelade
genomgående piggt och trägan är

irrsats vid torsda;ens tränings- 
,

övde. Efter l-0-Iedning till gäs- 
|get samman och gpetede urder

Detta medförde ochså utdelning
Klnnarp skrevs tiil S--t. Z16-54.i
I om laget inte kommer att oroa de i

Itre topplagen FAIK, Årnäs ochI
Tomten, när det begei" sig i serien
om en vecka. I försvaret visade
ch Bo Johansson säkert spel mat-
chen igenom och får hålllas som
den främste. Reserverna på ytter-
halvbacksplatserna Åke Torstens-
son och Anders Ek var också fin-
fina tillgångar. Kedjan spelade
vinstgivande fotboll med ett plus
för tremålsskytten Göran Gråhn,

God domare var Lennart Thors-
son, Slutarp.

Kinnarpslaget spelar I dag med
exakt samma uppställning som i
torsdags och möt-er då på- Kinne-
mo Blidsberg. Denna maich spelas
kl. 16.

_ f"aget: L. Westerberg, Torgny
Johansson, KjeU Johånsson, Åke
Torstensson, Bo Johansson. .ln-
ders Ek, Fleming Torstenssdn, Bo
Ivarsson, Gösta Nilsson. Göte An-
dersson, Göran Grahn.

Kinnemo i rlag kt. 16

BLIDSBENG-KINNABP
:

r-r' | |

Krnnarps lF il
har möte tisdagen den 6/8 kl. I

20.00 på C:#eet. I

Kinnarp bese0rade Blidsberg

5-0 på Kinnemo - Tre Tordrnål
Utan att komma, i närheten av det sp€I som visades I. torsda,gs

mot Skövdekamrå,terna kunde Kinnarp på lördegseft€rmiddagen
avfärda Blidsbergselvan rned klara 5-0. Uppgörc,lsen blev i högs-
ta glad tempofattig, vilket väl får skrivas på den tryckande vär_
men oeh för övrlgt tycktes inte homma,laget ta allt för allvarligt
på uppg{ften. öG-eS.
Kedjan tilläts inte att blomma

utr)p i nämnvärd grad och många
charxer försattqs genom offside.
I denna lagdel förde Gösta Nils-
son denna gång en ganska undan-
skymd tillvaro liksom reserven
Tord Torstensson, som dock clök
upp när det drog ihop sig till
måltillfällen och de tre första må-
len kunde antecknas på dennes
konto.

f försvoret spelade
som vanligt Bo Johansson en do-
minerande roll, men hans spel
prägias allt mer av begynnande
nonchalans, vilket kan hämma
sig i andr& sammanhang och för
honom liksom Flemming Tors-
tensson gäller att >konversatio-
nen>> är lika högljudd som onö-
dig.

Elidsbergskedjan var som hel-
het rätt misslyckad och det var
endast högervingen beståenfu av
bröderna Nils och Håkan Petter,s-
son, som i nämnvärd grad kunide
oroa hemmaförsvaret. I försvaret
gjorde vb, Sture Isaksson liksom
reservstoppern Rolf Lund ett gott
intryck. Gott betyg får även 16-
årige Kenneth Algotsson, vars

Bra spel av Slutarp
msn l-5 mot Månstad

Den sista, träningsmatchen
inför serlestarten spela.de Slut-
arp i tistlags då man gä$rede
Månstads IF, vilka, hör hemma
i iliv. Mästergötland söalra
och där belii,gger fjär(le Plat-
sen. ct t -5,1 .

FT-sport vände sig till lagle'
daren. Karl-Er"ik Lundin, för att
få dennes synpunkt€r på match'

- Jag är mycket nöjd med
matchen och även resultatet, men
i första halvleken hade vi möj-
Iigh'eter till ytterligare mål, som
dock försattes. Vi fick ställa uPP
med två reserver, nämligen för
Per-Uno Gustavsson och Lennart
Pettersson i vars ställe olle
Bergqvist och Sture Hjelm spe-
lade. Hasse Ändersson hade åter'
tagit sin plats som stoPPer och
var lagets främsta jämte l3engt
Hermansson. I kedjan var det
Mats Ändersson som svarade för
de bästa insatserna och han gjor-
de också vårt mål som kom i
matchens första minut och g:av
ledning med 1-0 tio minut€r
framåt. Men det spel som laget
visade i denna match kan vi nog
se. den stundande seriestarten an
med en viss tillförsikt.

Under tiden 13/8 - 2518. Möten varje kväll utom månd. och fred.

Sångarevangelisterna Inger Johansson och lltajken Karlsson sjung-
er och vittna,r i varje möte. Iisdag kl" 20.00 Sångare från Åsarp.
Onsdag: kI. 20.00. pastor Gösta Luthersson. forsdag! kl. 20.00. Sång-
are från Kättilstorp. ÄIgot Karlsson och Yngve Johansson medv. i
serien. VÄLKOMNA:

Kinnarps och Slutarps missionsförsamtingan

Daniel Abrohamsson ny ordf .
t Kinneveds Kyrkobrödrakår

I tisdags höIl Kinneveds kyrkobrödra"kår sitt femte årsmöte
i Centralskolan. Efter psalmsång och bön hälsade köpman Gö-

'l ran Sandin, Kinnarp, de närvarando välkomna och vände sig'| sårskilt till kantor Drland L&rs son, Åsarp, som medverkade vid l

,| höstiilen. totg-b?.

tl Av åisberättelsen framgick att I Till Stiftskonventet i Ulrice- |

, I medremsan tar et var r 
1 -f,::::r-"; | ::T" ull i 1;^r*, ::tl. ",*i:: :".1 |na har varit livligt besökta ochlombud, dessutom beslöt kåren att

föreningen har anordnat en för- lanordna en g:emensam resa till
'lsamlingsvecka med gudstjänster lnämnda konvent den 22 sept, Vi-
i Kinneved och Vårkumla. Kåren ldare beslöts att inbjuda pensio-
har deltagit i Lutherhjälpens oj-lnärerna på Frökindsgården till
ferinsamling genom kollel(ter och I kaffesamkväm i höst, att anord-

sekreterar€. Rådgivande led. är llämnade blommor. Göran Sandin
kyrkoherde Henning Andersson. I tackade för det goda samarbetet

Till revisorer valdes Linnar" 4n- linom Kinnevedskåren och för

Båsse.

Slutarp Tältmötessenie

-il 

All iakt

i lsparbössor med tillssmman 333 lna en församlingsvecka i advent
i I kr. I och anordna en friluftsgudstjänst
lii I f Rådet invaldes Daniel Abra- li stutarp. Årsavgiften för året
llllhamsson, Slutarp, oplförande ef-lbestämdes titl 12 kronor.

lilter cöran Sandin, som avsagt sigl Varmt tack till den avgåcnde
I I luppdraget. Hilding Våring, Hass- lordföranden, med erkänsla för
l1lta, Xinnarp, v. ordf. (nyvald),lnedlagt, arbete alltsedan kårenilla, Kinnarp, v. ordf..(nyva.ld),lnedlagt arbete alltsedan kåren
i lNit a,x, Halsäng, Kinnarp, sek- | 

bildades, uttalades dels av kyrko-
ilreterafe, Sigurd Johansson, Srne-lherde Henning Andersson och

!ldeS., Kinnarp, kassör. Valdemarldels å kårens vägnar av aDniel

$ Johansson, Siggag., Slutarp, v.lAbrahamsson, vilken även över-

idersson, Elmsäter, Kinaarp och I medlemmarnas trohet 661 för- 
]

lHerb€rt Andersson, alarp, Kinn-leningen samt önskade den nyei
larp med Erik Ändersson, Lofsg. lordföranden och hans kå,r tycka
löch Torsten Gustavsson, Prästg,, loch framgång.'sttppleånter, I Kantor Larsson höll så en an-

- 

- ' I daktsstund med utgång från Je-

D I .. lt:Tol 29:11-13 och till sist av-

barnl<arra lill?ff:,,:"H.:*,#]u 
ooo u"

t-
beg., tillsalu. Tel. Kinnarp 18?.ll- |

:ll All'1.. I

Delägarna i

fi/|önartrs

[{ossutdi kn i ngsförorrirr0
som resterar metl utdebitering-
en, anmodas att före den 15
aug. inbetala densamma. Efter
nämncla dag kommer exekutiva
åtgärder att företagas.

förbjutlen på båda Lillegårdar-
na i Svenstorp, Kinnarp.

Ägare och jakträttsinnehavare.

rrr . .. li'43c a

I OrVStrO
KABBO forvlnilustrl koni.

mer att'nedläggae under sep.
tenber hånad. De som täaker
att tnköpa torvströ berles göra
det nu från
KARBO TOBVSTiTöEå,BRIK

KINNARP. Tel. 19

årige l{enneth Algotsson, vars I

energiska spel som vh, .bjöd på I

vissa framgångar. 
I

Målen: Tord Torstensson 3. I

Gösta Nilsson, F lemming Tors- |tensson. I

I

...-.=--l
- Geson -

Styrelsen.



Klart

Våromgångens målvakt Len-
nart Rutman blir hemmacenter
och målet kommer att vaktas av
Olie Karl6n. Tråiningsmatchernas
inner Hasse Andersson återtar
sin stopperplats och bör därmed
ge försvaret stadga. Domare i
matchen blir Uno Johansson, Bo-
rås.

Juniorhalv i KinnarP
Junioren Änders Ek återfinns

gom ytterhalvback i KinnalPsla-
eet vid matchen i Leksberg I da.g'

ilan ersätter Iti Seidler, som är
iniiuensasSut<. Laget är på övr-i-
ga punktör ctetsamma som i vå'
rens omgångar.

Fotbolf
TÅNGAVALLEN, SLUTARP

Söndagen den 11 aug. kl' 15.30.

N. Västgötaeerien.

SANDHEMS IF.SLUTARPS IF
SIF.

?..IOr

Fotboll
. Kinnemo, Kinnarp,

söndagen den 11 aug. kl. 10.30.

SANDHEMS lf,'B
KINNABPS IF B

Kinnarp A: Lars 'Westerberg,
Torgny Johansson, Kjell Jolians-
son, Anders Ek, Bo Johansson,
Göran Grahn, Fleming Torstens-
son, Bo lvarsson, Giista Nilsson,
Göte Anderssoq Bengt Georgs-
son. Match mot Leksberg i clag
17. Avresa 15.

Klnnarp B: Stefan Johansson'
Martel Jöhansson, Bengt Persson'
Äke Torstensson, Rolf Ändersson'
Lennart Thor, Tord Torstensson'
Hasse Gustavsson, Karl-Gustav
Johansson, Ingemar Karlsson'
Ronny Klaesson. Match sö.lqag
10.30 på Kinnemo mot Sandhem'

Slutarp A: O, Karl6n, L, Fi-
iipsson, L Johansson, B, Her-
mansson, E[, Andersson, P. U.
Gustavsson, I. Lundahl, K. Kar-
i6n, L. Ruthman, M. Andersson,
R. Moberg. Match mot Sandhem
söndag 15.30 Tångavallen. Sam-
ling Cafdet 14.

Slutarp B: IL Arnesson, B.
Ahlqvist, I. Gertsson, O. Berg-
qvist, B. Stenqvist, R. Sanddn, R.
Andersson, T. Pettersson, Å. Kar-
l6n, K. tr'ilipsson, K. Ahlberg, R.
Karl6n, K. Å, Sanddn. Match mot
Irolkabo. Avresa L

löW-br" ...prerniär på alla fronter
Ödesmatch på Tångavall€il, söndag

I gör tjuvstartade nåBra, av fotbollslagen i våra tra,kte:: och i dag cch morgon börjar höstall-

varet för öwiga. I eeriäpremiären på Tångavallen möts tråan oeh trean från slutet av tabellen,

Slutarp och Sanalhem, i ön uppgiirelse som kan avgör6 hemrnalagets vara eller icke vara I se-

ri€n. 1röro söndagens match skiljer alet fyra poäng mellan de båda lagen och en förlust skulle

innebära, a,tt Sandherns försprång ökades till sex poäng. Även i händelse a,v vinst är ju ställ-

ningen preklir för hemmalaget, m"n skullo nog ge laget en viss tillförsikt i fortsättningen.

Vartofta reservserie

Grolanda-Vartofta 3-1
Gust. Adolf-Vilske Kleva 2-2
tr'oll<abo-Slutarp 9-1
FBK-BörstiC A-2

Falk. BK 9 7 17 37-17 75
Folkabo
Grolanda
Ekedalen
Slutarp

Vartofta
Börstig

967249-19 13
952217-1772
851226-127L
933328-32 I
931514-30 7
9r1710-30 3

Vilske Kleva I 2 4 3 2t-22 8

Gust. Adolf 9027],2-35 2

'Er'rrrarurbvarsL' "'"'ä"i!'d.-tää 
| sultal innan sandhem gjorde- 2-0

hade han i vi. Åke Ählqvist, soml$urLdrj:*:-i-':::T"i?lliii-""i Åsarp-Rapid 4-2
oo"r. i,,te var på toppuä'ä?äil1#;tt;:,lnff""ä*"l{å:'i,3ff gt*"i.:Syj. aoou^o-r

eeson.

10 70338-10 14

t{attsvart bollmör,ker för Slutarp

panden av klass. l?le '6+.

och Rune Karlstedt inte hade I till hörna.

Hemmalagets kectjespet var i | 
'Jäi"iöe-n 

E^" titt ärrut. att re- | I:uu"l
*r oart ^harinfliqf oah kvintet- | ducera traOe Slutarp i 35 minutenl9X!' .:

"#3Tää',äflEii"riiåi'ää:i,iii"tllåffiäilå; 
s1"t,,e i.å5*"'in-utenlGust. a0or 10 7 0 3 35-22 t4

ten föII sönder i fem delar av vil- | efter frOrrra,-^ä"tt'vn- Xartsteat I 
Muitsjö 10 6 0 4 4l-79 t2

ka rngemar Lundahr 
""å;"äå 

;ä;lö"ei"äd.ö^lif'{{$**-i:;:1^n3lKt"åä?",n, i3 ? 3 
uuZfir"fo

å1J#iTffi^iiål#:tåJåö "ii,: | 
;i#,iiöä. fiå; ä;i";':;"å:*: 

i åo;,'ä*f$n' iB i B E 1t-.3|_'2
man kom ingen,st?ns_ -"_i"$Ilt:i; I stod av matchen upprepade tå 

"f I a"."p 10 2L776-45 5
svaan och föi de övriga C?lt^"I.3it I r*rxt.at sin tidigare bravad attlh,apidsvåan ocn lor oe ovnga c1itt.:j.i Kartstedt sin tidigare bravad atti napid 10 2 0 8 72-45 4
kontakten *tk-na.d:s i spelupp-r-- - inai:etorp 10 118 8-52 3

] täggningen. Bäst i llget var halv- 
Llbackstrion Bengt Hermansson-

Hasse Andersson-Per-Ifno Gus- "*-
låä."". där dock HaPse drog På 

-
äi#,ää#trå#i-F:.{ft$: s,qnlpp$r- Bosse böst nör Kinnornr

*,"unJä"?::"-,:ff.Til:n.",i i$$Emdg 0f,v$iort Insd lgksbgrg
början inittatiiet och tvingade Leksb6rg hailo s6e1q, bekymmer meil Kinnarp på löril4gsqf'

f hemmamålvakten till ett par termiddagen på Lekevl i Mariestad. Det var inte långt ifrån att
I räddningar innan han- fick kapi' gästerna*hadå tagit båda poängen med hem. I slutminuterna
I tulera för ett skott från nT-1 l1,j hatle de nämtigen ett rungando ekqtt i stolpen, då var ställ-

iHä-*:"ä*#"#.#:ä l,';.*"" 
2*2, vitket arltså brev "t"'!7;1?f* efter 1-1 i harv-

Div. V Norra Viistgötaserien Någon orättvisa i rezultatet f , Karl .Erik Larsson gav Leks-
förelåg absolut inte, Matchen lberg ledningen men den kvittera-

F alköping-Tidan 2-1 rursl4å duDvrqL

Ulvåker-Tomten 1-b blev lålgtifrån välspelad och d-et l*:: $ Sojt s9m omedelbart .av
Leksberg-Kinnarp Z-2 , !-t9v meqt ett evigt tjongande. ll'leming Torstensson med den

Ärnäs-borg vnda'2-2 I tare i "h. 
gorie Johansso& Han lDessförinnan hade K.-8. Larssonslutarp_sandhernG_4l?.glcIl.DUsts9duIEjlsöulL

F,AIK lO 6 Z Z i1_ru U skötte sig alldeles utmärkt, bröt lemell:rtid- haft en- fin chans .att
Tomten 10 6 2 z i'-la 1i säkert och matade förståndigt. löka Leksbergs ledning .när han

Årnäs 10 4 5 tiö-iä|i Som pricken över i:et noterad-elko.m ensam med rnåIvakten och

0-4 mot Sandhem i ödesuppgörelse
Söndagens betydelsefutla uppgörelse på Tångavatlen vanns fullt rättvist av Sandhems-Iaget

meit 4-0 efter l-0 i halvtitt. Därrneil mörknade ilet betyilligt över Slutarps fortsatta väg i se-

rien och tlet vill nog till en osedvanlig skärpning om degrattering ska kunna unclvikas. Söntla-

gens spel av hemmalaget ger dock lnte stort hopp. Utan att visa något stiirre spel kunde Santl-

nem i stort sett hålla greppet om händelserna och det var ytterst sållan som deras målvakt Ron-

ny Heed sattes i aktion. Det var först i matchens slutskede som han tvingades till ett par ingri'

Laget i övrigt var ganska, ta foten på . bq$q ur klung:n I påpassligt nicka i mål efter hörna
jämnt-, men ett;ärskilt omnäm-ll"-ttrqLmålet. $iist91ry !951q::loch därmed var slutresultatet ett
nande'bör ges tiil hh Jonny alt- | i fortsättningen fö.r ett flertal far- 

| ,^,,*,,*
qvist, som t-illhörde en av de bätt- lliga tillbud f-ramför.hemmamålet' 

1 

ran"""''

"t-ija planen. Lagets tränare, I *19*l .det första allvarliga mål^- | Domaren Kurt Augustsson,
xuri Gyrtensvaan, gav vederbör- | tiutalet för Slutarp yppades i 40 | .

ris stadsa år det bakre försvaret, lminu!e1. oa til iöoär'i-.T.".-, ql l 3^T1'"fi,:":.:::,,"TL'f' t*'där backarna Rolr ciriiä"i.äiil il;;.tt ."*"*arräfi"tr iao"ouä" I uetvg för sin matchleflning.

större besvär med sina motstån- | I 

-
'dare. Kedjan toppades av d-en rör- | MåIen I andra halvlek

lff ffi'3#".äT"m",å"ii1"'?#lq'rp..'*19^".'t9::^h?r^*1": Falköpings reservserie;ääiöÅ;;;ät''ääåtä^';iär;;lr:1."13:lbl::11g':3.i^1*,I;

bästa. l;;ril;äil-Jä äJ.tlip"".--Ctl gl9:hFåi:'3:^1-9luuu sr'eL ur vru v'o''*öää'"iJti Kinnarp*sandhem.b--1
srutarpskertjan - rem l"5räffåtJi1j5u Jå Hy Craesson 1- ''o-*.i-ö""1o*n^ t"b;j
derar 

- 
| ääå äö;;"äöäitä"itl-*ar: l[:*i: }R 

t9 I I 99_i1 ?9

, Kinnarp 10 3 5 , rl-ii ii lt*"- oökså ett mål på en knall- lmissade'

lP,ligll. il: I ?1i-lill lfft-"1"få"å,r"ftgfl:tJ"rtJf"t:l r u,,c"a halvreken tos Kinnarp

| ;;;ä; tö ; ä ä ,;-ti lf I spark. Det var en indirekt sådan |ledningcn på Bosse Johanssoru
,l r.ercnerg 10 g 4 g 24-22 :.0 | som hamnade hos Fleming Tors- lfrispark och först 10 minuter fö.
'l Slutarp 10 21 7 t\-22 5| tensson; vilken skry h.+llsa raktlre stut ]runde K.-E. 1{FErt rÅ-

I 
Tidan 10 0 0 10 8-35 o I uno i nättake+* l;e**u pf o* fb Då*



Fnöktnd

Lästiderna tsts'6?'

fa stställda
tr'röhinds skolstyrelse har hål-

iit sammanträde. 'lliil lärare i fort-
sättningsskolan samt som timlä-
rare i ämnet hemkunskap i folk-
sholan förordnades fru Birgitta
Svensson, Faiköping. Småskoll.
Guniila Rogestedt beviljades
tjänstledighet under hödtterminerr.

TilI skoistyrelsen anmäldes att
Slutarps idrottsförening tiU leda-
möter i kommitt6n för ordnandet'
av en bollplan vid skolan utsett'
Lennart Kari6n och Mats Anders-i
son och Kinnarps idrottsföreningi
Gösta Gustafsson och Egon 1\{ar-,
tinsson. Skolst;'relsen föresliir
fullmäktige att b:sluta införa ol-
jeeldning i de bostäder som uthy-
res av kornmunen. Frågan om ol-
jeeldning i bostaden i Sörby sko-
la skulle snabbutredas av rörläg-
gare John Kartsson, byggm. Lars
Karlsson, brandchef Elof Rhen
och målarm. Sten Ahlqvist.

Skolstyretsen beslutade uttala
sig för anslutni - till länsskol-
nämndens och CX'N:s överenskonl-
melse om en studiedag i nykter-.
hetsfrågan för länets lärare.

Lästiderna under kommande
läsår blev för höstterminen 26 i

aug.-20 dec. och vårterminen 8i
jan.-11 juni. Lovdagar 5 och 7 I

okt., 23 nov., 1 och 26-29 'febr.'
samt 2 maj.

Till leverantörer för skolmåI-
tidsverksamheten antogs efter an-
bud för kött- och charkrrterivaror
Skaraborgs läns slakteriförening,
Skara. för specerier firma Bengt
Samuelsson, Siutarp, för grönsa-
ker och rotfrukter firma Bröder-
na Lundahl, Falköping, samt för
potatis lantbr. Werner Granlund,
Billsholmen, Vårkumla. Besluta-
des att genom annonsering inford-

Kinnorpstips:

Kinnarp ser ut att förlora
sin duktige allrountlspelare ftj
Seidler, som provspelat för div.
Ill-laget Waggeryd. Något tle-
finitivt besked ka,n dock inte
lämnas för ilagen, tIå Seidler
inte har klart med artrete' I
Waggerytl. Provma.tchen i
Waggerydstlressen lår alock hå
fallit ut till belåtenhet.

Om nu Seidler försvinner till
Waggerytl hoppas man inogt
Kinnarpsfotbollen att få till-
baka Gösta Andersson från
Vartofta. Det troliga är att
Gösta A. redan till vå.ren dy-
ker upp i Kinnarpsdressen.
Ifan tjänstgör för närvå.rande
som spelanile trånare i Vartof-
ta sK. 6{g,tZ.

ra anbud på eldningsolja under
kommande eldningsperiod. Arne
Olsson och Sten Ahlqvist fick i
uppdrag att låta upprätta kost-
nadsförslag för trafiksäkerhets-
åtgärder vid skolaa.

Friluttsgudstjänst
Kinneveds kyrkobrödrakår an-

ordnar friluftsgudstjänst i Järn-
vägsparken i Slutarp söndagen
den 18 kl. 14. Komminister Lind-
holm predikar. Kaffeservering är
ordnad och kollekt tes upp. Hela
nettobehållningen går tiII Skoplje-
hjälpen.

Kinnarps- Georgsson

"må!ode" mot Hnlland

i RyavallenuPpgörslse
Våstergötlands Pojklag som

spelacle förmatch mot Hatlanals
vitl juniorlandskamPen På RYa-
vallen gick segrando ur duellen
genom att vinaa meil 2-1.
Matchen var iämn och ett oav-

siort resultat hade motsvarat
iåttvisan. Halland ledde till fem
fem minuter återstod, då västgö-
tacentern Bengt Georgsson ord-
nade två fullträffar genom när'
skott och uppoffrande nick.

15lgzl9.

Seidler Kinnarpscenter
Kinnarp justerar laget På ett

par punkter inför drabbningen
med Årnås på söndag. f,'leming
Torstensson är skadad och ersät-
tare på högerytterplatsen blir
Tord Torstensson. Itj Seidler är
åter klar för spel. och dYker nu
upp som center. Kinnarps-UK har
därmed ställt Gösta Nilsson åt
sidan, då han för ti[fäUet är nå'
got vicl sidan av formen' I övrigt
är att observera att juniorsPela-
ren Anders Ek behåller sin halv'
backplats och komPis På andra
ytterhalven blir Göran Grahn. Av'
spark sker kl. 14.15 med Karl-
Ivar Andersson, Skära, som do-
mare. tllg-bV.

Efter Slutarps bedrövliga in-
s&ts mot Sandhem har laget änd'
rots på flere punkter. Motstånda-
re denna gång är Ulvåker På bor-
teplen och matchen spelas i dag'
Olle Karldn får nytt förtroende'
mellan stolparna, och I försvaret
ses Lennart >Amris> Pettersson
som vänsterback och Sture Hjelm
som vånsterhalv" Bengt Hermåns'
son skall försöka få ordning På
lredJespelet och återgår till cen-
terplatsen.

Fotboll
KINNEMO, KINNABP

Söndagen den 18/8 kl. 14.15.

ÅRNÄS IF _ KIN}KRPS IF

Kinnarps och Slutarps mis- 1

sionsförsamlingar har under mån- |

ga somrar anordnat en serie tiitt- 
|

möten tillsarnmans. Så sker även
i år. Mötestältet är rest i Slutarps
samhälle. Evangelisterna Inger
Johansson och Majken Karlsson
är seriens ledare. Evangelisterna
år goda sångare och musikenter,
som oakså i varJe möten frambär
vittnesbörd.

Serien inleddes i tisdags kväll
m€d ett ganska välbesökt möte.
I detta medverkade sångare från
Åsarp samt Yngve Johansson. I
onsdagens möte medverkade för-
utom evangelisterna Pastor Gösta
Luther$son, FalköPing.

Mötena fortsätter i kviill, då
ungdomar från Vilske-Kleva sjun'
ger, samt söndag kväll och nästa
vecka utom måndag oeh fredag.

Frökind
Läsningen vid kommunens

.sholor börjar måndagen tlen 26
augusti 1963 kI.8.40.

Första läsdagen avslutas kl.
10.30.

Skolexpeditionen öppen alla
läsdagar 8- 8.30.

Rektor.

Barn- oeh ungtlomsarbetet i
Kinnarps missionshus

Söndagsskolan i Kinnarps mis-
sionshus börjar höstterminen nu
på söndag kl. 10. Söndagsskolans
sedvanliga fåmiljeutflykt går den-
na gång mot noru oeh iir fastställd
till söndagen den 1 september
med start kl. 10.30.

UV-kåren börjar också inom
kort sin hösttermin och dess
medlemmar får särskilt meddelen-
de om terminsstarten.

Iti till Waggeryd Hjelm och t'Ärnrise'

Gösta återkommer i Slutarl

Möbelsnickare
samt 15-18 års ynglingar erhåller omg. fast anställning'

AB KINNARPS KONTORSMöBLER, Kinnarp. Tel.333 70

Taltmölesserie i S/u tarp

Evangelisterna Majken Karlsson och Inger Johansson utanför
Q{V-6ar. mötestältet.
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Kinneveds CKF-avdelning
har firat 20-åriubileu m*:i*'

Åter oavgiort för Kinnarp
l-1 mot Ärnäs - 'Ivatr' skytt

Kinnarp tog en poäng vid söntlagens match på Kinnemo mot
Ärnäs. Under första halvlek spelade Kinnarp i rnedvinden oeh
hade itå flera goda tillfäIlen till målkiinning. Ilalvlekers enda
fullträff inpriekades av Bosse Ivarsson $ rninuter före paus.

Skottet va,r en verklig delikatess, som smert in utan chans för
rlen smidige Ärnäs-våktaren B-A. Collberg. f andra halvlek fick
Årnåis mer att siiga till om och rättvist. anlände 1-l i 30 min.
genom hy. N-G. Blornqvist, som nätado efter inlägg från vy.
Bengt öst. tak43.

lan och awärjt vid inlägget. Den lbästa spelare var hemmalagets vb.
fotboll som bjöds var inte mycket I Kjell Johansson. Brodern Bo på

Vid tillfället i fråga föreföll det t hansson och ersättare var tidigare
som om mv. Lasse Westerberglhögeryttern Fleming Torstensson.
låste fast sig sjätv. i målet, då han lNy högerytter i Klnnarpslaget
tvekade i en situation, där vi nog I var denna gång Tord Torstensson.
tycker att han borde trätt emel- | !-örsvarsbäst och en av planens

Kinnarp fick denna gång stäIla lh3 funlit- sig väl tillrätta- som
upp med- reserv för fo.gny Jo- | 

vänsterhalv c:h,gjorde f1ån d:1la

lAnfallsspelarna fann aldrig denordf. Margit Andersson t. h, - 20 år i styrelsen - uppvaktas av ' , , lAnfallsspelarna fann aldrig den

kassören Ulla Karlsson med en lampa. t ^ ! .
I sllr161p tiatadeKinneveds CKF-avdelning har firat sitt 20-årsjubileum. Ordfö- I -'

att hurra för. Båda lagen hade I centerhalven får också högt be-
ytterst svårt att få någon fårt på l'rvg, även om han inte nådde Van-
anfallsspelet. lig klass denna gång. Göran tycks

till de bättre.

och framgångsrik. Fru Karlssonl öutett Andersson hade under I O* Slutarpslaget lagt av gnäl-l Båsse.
överlämnaclc från Cl(F-avdelnin- ll{rrattutt underhållit med musik llet hade man förmodligen tagit l, ^,
sen en såva -.'g""',,""åål'-p" l;;; i';; ;;;;; med btommor lt9.:yq:.: -T:g :!t-pT,T:l .r,:,illl::::T*"^"t:.P::tl-,,t3"-,*i'::5eu !r1 6avo !'6rGlurss 

I paus. Nu slarvade man i ren ilskallreducerade sedan till 2-1 i 26

- tilr ordr', rru *_",iått."jl^lIT:T 
-I::,T:11tlT:%.v-X:"-1 ti avsrutninsarna. urvåk!;;;"i;:llmin. sa inredde srutarp återigen

dersson som tack för det arbetelsom avslutnins sjöngs >Härlig ät l;;'ä:ä"äff^ffi"ä';frä".'ä""1:llilit t:rt, äuer satte ner humöret
hon nedlagt i styrelsen under tju-lkvällen>. | äatrgets seger var futit rättvis.llnå såvat medspelare som publik.

med stora rater> och aai'.i,ä i;; lvä;;- o'."iiä",0".-: nro-*-"? I ::*:-t:'$3.9f}:-Y::LtiSli:: ll;äi:ä:'då;ä;ää"'ä:'öääiri:

delningens verksamhet varit livlig I Kinneveds CKF -avdelning. för att vinna. I var inte helt övertygande.

go år. TilI allo dem som.varit lfrotsOatigt-spelkundemanskön-ll{ve-n ett ribbskott -av vy, Kurt
medicmmar alltsedan avdelningen' lja en viss ljusning, framförallt illÄndersson antecknades i 33 min.
bildades_TheaHallagård,Elin-|änfaIlsspelet.Slutärphadeenfin||Ulvåkershh.P.-E.,Johanssonav.
Johansson, Edla Abrahamsson, In- 

^? .rm ^ --^ 
A.{f$- lmåIchans redan i andra halvle-l slutade,i 43. Tl". målgiirandet ge-

geborg Kjellander, n"t aåä*J.o", SLUTARPS - .
tll3 | måIchans redan i andra halvle- I slutade i 43 min. målgiirandet

.bi' lkens andra min., men hemmala-[nom att enkelt pricka in 3-1.
lets reservmålvakt, junioren To- | Slutarp var ett skäligen biliigtvenorå Johansson, o"":"*:::; MIssIoNsHUs l å"j: iä"#,1?Jåfjä ilf,to"u" 

t"- 
l ,"j.'"'åä$J'1,åä.åii'lå"J #:*-^- F-+d- T^hnnccna nsOn, Ester Johansson Och Margit -'---;;;;;---- luro5 !u!uu' rd'uu@qE rurL' | '*o' rvx 'qr 4v6vr-

Andersson - överlämnades också (Tältet). l.^t-'-t--"t!b:Iolt-.3u--1y-..5:*^,+Il::gl,,lElld^y:i:lci:l^:1T-åluerrNuu - uvc'rdrrr'aucs uuÅDa 
I dersson i 12 rnin. veir upptakten I m?r Lundahl. Även ch. Hasse An-

en liten såva i form av en ne_Jlika Lörd. kl. 20.00. Söncl. kl. 19.30 I irii-l__+- io" 
- 
urut;å. -iö#;ttlil oeisson sjorde ett gott intryck. r

genom vice ordföranden' ||| T3:- Tällseriens avslutningsmöten. l"r" r,y. siig ra*. ai;; til;-lutvarrer-iätter vi unge foma.
ta Vilhelmsson. tut f]]"",y*. ;;;;;i: i;ger Johansson, Maj- lgrenst<iit1ismin.2-or,å. strarr.lLundh och vh' Hasse Dahl som
ström, initiativtagare tilt avdel- l-^-'"#:-il= ";l':::""_:_1Tj- . - I - 

lrämqt i försvaret. Kedians trumf-

med stora rater> och di;',31 i"1i 
I ifi;t o,."raä",o". -ntä-"? 

I #i:J:'$?åff:"5::L11ili:: ll:1ö;diå var även crr. s-a. eou-
man plats vid festligt dukade lrrån Cp-avdelningen med ett tack | åek och resultatet tre" äl_f-ål_ llf.:"g-. I kedjanframträd-de_hi.Hen-
bord. Efter måltiden gav fru Ulla I för gott samartrete. tr'. riksdags- I ter 0-0 i halvtid. 

'äJ;"d; 
ll rik Larsson och cf. Leif Karlsson'

Karlsson en hiitorik över de tjugo I man Gustaf Hallagård lyckönska' I Stoto"p verkade mer gå in för ll Matchen dömdes av K-f. Än-
åren. Äv denna framgick att av- | de och utbringade ett leve för i att tjata och gnälla än att spela ll dersson, Skara och hans insatS

;;ä ;^;;ffi;;;å"-"'0""-å. ken Karlsson.--söndag- unstlo-l _ i fi;;;läyngve Andersson.

ffii.T,*:?i.läL#"T"11.ffi,il ilåä.Tl"r;'.ö-f'f,lå"j#.åii:"1llE{fr,rum,eued, li = Rotr

nejlikor. OBS! Söndagsskolan börjar pålPastorsexpetlitionen tii_K3:::l
Kvällens föredragshållare var söntlag. 'ved och Vårkumla hålles öppen

kommunalkassör Hilding Våring. VÄLKOMNA ! lfredagarna 23/8,30/8 oeh6/9
I sitt anförande framhöll han bl. ---=--- 

- 

lkt. fS-fS.
a. Centerns Kvinnoförbunds insåts I prstorsärnbetet.
i da.gens samhällsliv. Efter före- |

draget visades filmerna >Hand i l<

- -' - -- 
I I Behtiuer tdra barn $tt iacka ltär de böiar skolan

Skjuttider vwie lördag 24/8 ,fr. kr. 10:-, täckjackor m.rn.

-28/g kl. 14.00-17'00. Varje lnps Ut TILL ROSSBACKENS SKOLA, KINNARP PÅ LöRDAG, DET LöNAR SIG.

;xffi fl,i ffiå1"ffl:fTä,H:fi,i?J"å#:"?3,Tå f,,?iiä,ni. I och föll med 3-1ll**11'.6*l,f*ågl'"*li,ä$'.11i
,,lir,rJ;äffi;ä"ä'ää, I .,*:,,1?ä"*T"y;-:fT: x?'"* llå*j":{'[:,:i"r"* ?å; i??tu"H:

söndag 25/8-29/9 kl. 13'00- | Vr HAR öppET TrLL KL.16.00.16.00. I

Kommitt6n' I AB NORDISKÄ INDUSTRILAGRET
I Tel. 5o eTler 245.

hand> och, 
1N1 -u"ry-u. 

Genorn 
| 
- -

I n-Lts.'^- fJ-- L^o- a- l-^lr^ -!{- J^ Lll-l^- -lr^l--

Älgsltyttar i rffi,:rJåääH#";äT:äååär;äTl::?i"f"ä"1äå: äiy,i,'?å"å,"1",ii::1jxffi?r;* r,?
Möt upp till märkes- ".*J I kraftig nedsrnutsning utan risk ikuras med borste, tvål oc,h vatten. De är billiga i pris, särskilt

träningsskytte vid Kinneveds I nos oss: vårt pri,s för herr- och damjackor är 69:- kr. (riktpr. 99:- * oms). Finns i barnstorl.
nyrenoverade älgbana. fr. 39:-. Vi har teryleneibyxor i goss fr. kr. 29:75, Nylonskjortor i goss kr.74:50, sporttröjor



Frökind
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TilI innehavare av brantlfarliga varor.

Ansökan resp. Anmälan om förvaring, hantering, transport
och försäljning av brandfarliga voror.

AlImänt.
Ny förordning om branclfarliga varor trädcle i kraft den 1 jan.

1963 (SFS nr 568/1961). Förordningen omfattar rlumera brand'
farliga vätskor, som är blandbara med vatten, motorbrännoljor'
eklningsoljor och brandfarliga gaser. Klassindelningen är fyra

- första (1), andra (2 a, och 2 b) samt tredje (3) klass brancl-
farlig vätska- och bestämmes uteslutande av vätskans flampunkt.

Etctningsolja är klassad. i tredje (3) klass brandfarlig vätska.

Uniterjordiska cisterner är unclerkastade nya och strängare be-
stämmelser. Tillstånd beviljas endast för högst 10 år i sänder.

Utöver tillståntl kräves även avsyning innan cisternen hölies

Avsyningen göres av byggnadsnämnden.

Förordningen kompletteras under hancl metl tillämpningsföre-
skrifter och allmänna anvisningar, vilka publiceras i Kornmers-
kollegiförfattningssamling Ser. B.

Statens Branclinspektions cirkulär nr. 21 av april 1961 gäller
tills vidare i tillämpliga delar.

Tiltstånd (ansökan) erfordras för förvaring i upplag, hante-
ring, transport, försåljning utom i vissa fall, samt för all under-
jordisk förvaring oavsett mängden.

Tillstånd söke6 skriftligen i tre ex. hos Byggnadsnämnden som
är tillståndsmyndighet, som även tillhandahåller formulär för
ansökan.

Ä.nmälan erfordras för förvaring i förråtl - max 4.000 liter
gas, 3.000 liter 1. klass, 12.000 liter andra klass (2 a och 2 b till-
sammans) samt 50.000 liter 3 klass brandfarlig vätska.

Anmälan skall göras skriftligen i 2 ex. till Brandchefen (an-
mälningsmyndighet), som även tillhandahåller formulär för an-
mälan.

Föreståndares och dennes ställföreträdares namn. bostadsad-
ress, och telefon skall jämväl före 1963 års slut nyanmälas skrift-
ligen till Brandchefen, som tillhanclahåller formulär för anmälan.

Har en befintlig cistern legat i jorden i mer än tio år, skall för
densamma sökas tillståncl inom ett år från den 1 jan. 1963.

I förordningens $ 4 stadgas: envar som tager befattning med
brandfarlig vara skall därvid iaktaga den försiktighet som till
förebyggande av skad,a genom brand och annoriedes betinga's av
omstäniligheterna . . . .

Till dagsböter dömes bl. a. den sorn åsidosätter föreskrivna
skyldigheter att söka tillstånd eller göra anmälan. Metl hänvis-
ning till vad ovan anförts får jag härmetl anrnoda Eder att till
un d e rt e c k n ad göra ansökan eller anmälan.

Slutarp den 19 augusti 1963.

Elof Rehn.
Brantlchef.

Behöver"lli en jaelra
eller Edra barn en i skolan, gör då som många andra,

RES UT TILL ROSSBACKENS SKOLA, KINNARP
PÅ LöRDAG!
Vi har öppet till kl. 16.00.

Våra jackor är omåttligt populära och våra priser långtr,
låurgt under riktpriset.

AB N0RDTSKA INDUSTRILAGRET ItL'f Ci'r'{

Utbyggnad av reningsverket
i Frökind för 145.000 kr

Frökinds kommunalnåi,rnnd har hållit sammantråido. Upprättat
reglemente för Vårkumla Bygclegårtlsförening förelåg och till-
styrktes hos fullmäktige. Likaså tillstyrktes utbyggnail av re'
ningsverket för höggratlig rening metl biologisk bäalit. Kostna-
den har av Viak beräknats till 145.000 kr., och tlen årliga ökade
driftskostnaden till 7.000 kn
Till en kurs för vatten- och av-

loppsskötare anslogs 900 kr. tr'rån
LBI' hade inkommit faktura på
skissritningar till samlingslokal
på 1.315:99 kr. Beloppet tillstyrk-
tes hos fullmäktige. Civilförsvars-

i styrelsens begäran att i skolans
ikällarvåning få installera telefon
tillstyrktes.

!'rågan om sammanträdestrak-
tamenten hade utretts. Kommu-
nalnämnden föreslår fullmäktige
besluta att följande traktamenten
skall utgå: ledamot av kom.=
futlm. 10 kr. och vid sammanträ-
de över tre timmar 15 kr. Reviso-
rerna ett arvode pä 200 kr. var-
dera. Nämnder och styrelser vid
sammanträden före kl. 18 10 kr.
per timma samt efter detta klock-
slag 5 kr. per tim. Arvode för
sammanträde efter kl. 18 blir 15
kr. Valnämndens justeringssam-
manträde 15 kr. samt på valdag

, ordf. ö0 kr. och ledamot 35 kr.
tr'ör sammanträden utom kommu-
nen föreslås 25 kr. för tre timmar,
för längre tid 40 kr. Reseersätt-
ning skall utgå med 40 öre km.

j och för medpassagerare 5 öre.
En ansökan om rätt att få sät-

azts.17-
ta upp en kiosk i Slutarp tillstyrk-
tes.

Hos länsstyrelsen skulle ansö-
kan göras ått få uppföra plane-
rat stiftelsehus i helst treplan.
Länsstyrelsen hade endast gått
med på hus i .två våningar. Att
uppvakta länsstyrelsen i fiågan
valdes riksdag'sman Gunnar Lars-
son och byggnadsnämndens ordf.
Elof Rehn. Införande av oljeeld-
ning i de bostäder som hyres av
lärarna tillstyrktes hos fullmäk-
tige. Den totala kostnaden upp-
går tiu 8.490 kr-

llll-hirm, i tnfirilru--
börjar höstterminen tisclagen
d,en 27 aug. kl. 18. Samling hos
kårchefen, Algot Karlsson, förs-

, 
ta gången.

Diplomslo
födal 1960, fin härkomst bt. en.
betskörd, till satu.

Tel. Kinnarp 5.

2 $t, tnaltliga eller kuinnliga
anställes som vävare, helst vana, samt en m&n som skäraro.

BRöD. KANLSSONS PLASTVÄVERI
Kinnarp. Tel. 203.

Skolmatsedeln
för Frökind 2?-31 aug.

Tisdag: pannkakor, äPpelmos.
Onsdag: köttgrotta, Potatis' rå

morot.
Torsdag: grönsakssoPPa, ost'

smörgås.
Fredag: stekt fisk, Potatis'

dillsås. tomat.
Lördag: blåbärskräm, korv-

Filmen >Buildistens väg till fräls-
ning>> visas i KinnarP

På tisdag kväU kl. 20 visar mis'
sionär Roland Simeonsson från
Jåpan den gripande filmen >Bud-
distens väg tiil fråilsning>, Det
blir kollekt till missionen.

Fotbolf
KINNEMO, KINNABP

Söndagen den 2518 kl. 10.

N. Fågelås B - Kinnarps B

Fotboll
TÄNGAVALLEN, SLUTABP

Söndagen den 25 aug. kl. 14.15.

N. Västgötaserien.

Kinnarps IF - Slutarps. IF'

S.I. F.



kl 13 för match 14.15. I

Derbydomare blir ingen mindrel:
än Assar lsaksson, Borås - enlt
av vårt land i sårklass bästall
>bolljurister>> med meriter från l,
landskamper och div. l-matcher. 

l'

L"rl8
_r1, Kinnarp merl vårlaget

i derbyt mot Slutarp
Kinnarp återgår till vårens lag

vid derbymatchen mot Slutarp på
Tångavallen i morgon. Detta in-
nebär att Itj Seidler och Bengt
Georgsson blir ytterhalvbackar
och att kedjan ändras på tre
punkter. F"leming Torstensson går
högerytter, Gösta Nilsson eenter
och Göran Grahn vänsterytter.
Laget förefaller på papperet myc-
ket starkt och bör klara av Slut-
arp. även om allt kan hända i ett
derby.

Slutarp återgår också till en
mer normal uppställning med
Lennart Rutman som målvakt.
Laget i övrigt är väl inte defini-
tivt klart då Slutarpsansvariga
har kallat tolv man till samling

Fröktnd
ztllg-bV'

Tältmötesavslutning i SlutarP
Kinnarps och SlutarPs mis-

sionsförsa.mlingar har under de

senaste fjorton dag'arna g"emen'

samt anordnat en tältmötesserie'
som avslutades undcr veckoskif'
tet. Tältmötesserien har rönt €tt
ovaniigt stort intresse av bYg'
dens folk.

Evangelisterna Inger Johans-
son och Majken Carlsson har un-
der heia serien medverkåt med
sång, musik och gripande vitt-
:resbörd. Sångargrupper från o]i'
ka piatser såsom Vilske-Kleva,
Kättilstorp, Folkabokretsen cch
Åsarp har gästat serien oeh
sjungit i dess möten.

!'redag kl. 20 håiles offentiigt
möte och på söndag har söndags-
skolan utflykt då alla intresscrå-
de hälsas välko.mna med, Resans
måi blir Helgelseförbundets Ung'
domsgård i Timmersdala'

Sönilagsskolans familjeutflykt
i Kinnarp
Missionär Roland Simeonsson

från Japan besökte i tisdags kväll
Kinnsrps missionshus' Som ett
första led i sammankomsten Pre'
s€nterades japanska kläder och
japanska seder. Senare delen av
mötet gav en griPande inblick i
hedningarnas nöd och deras hoPP'
lösa sökande efter frid och fräls'
ning i den hedniska religionen.
Mötet avslutades med insamling
för missionen i Japan.

På fredag kväIl Predikar dist'
rihtsföreståndare Gustav Haag I
Kinnarps missionshus. Och sön'
dagsskolan har sin traditionella
familjeutflykt på söndag. Denna
gång går färden norrut till Sjöha-
ga ungdomsgård i Timmersdala.

I rotboll
I Kinnemo' Kinn&rp'
I

I söndagen den 1 sePt' kl' 15'00

TIDANS IF_KIN}IABPS IF

lDerbytriumf för Kinnarp med 4-1'

Slutarp chanslöst pa Tångavallen
Kinnårp triumferade meil 4-1r halvtitl 3-0, i söndagens _rte rbJma,tch mot Slutarp på Tånga-

vanlen. Glåsterna,.var det kla,rt bättro la,get och under första he lvlok kombinerade kedjan $'nitigt
åäf, *tiunft, medan speilet i den a,n{!,ra peiioden mattades betyatl igt. n"S" ge -}3lt underlag kan
ou,å-*t av'orsa.kernä till att andra haMek blev en av ito bedrti vligaste vi hittills sett laget görå'

b;;;dt å'utta"" sidan hade tnto mycket a-tt säg& til -om q dgr första halvlek. Laget spelade

mest inatånollar och ytterst lite posttivt utriitta,illes a,v fonrard s-kvintetten. I andra halvlek höll
äåcf. f"Sut någorlunda'jåmnt spel 

-me'tl argo konkurrenten Sluta rp och laget lyckartes då också re'
ducera, Kinna,rps 3-0-ledning. 3/t+2.

Kinnarp fick en smakstart och
redan efter två minuters sPel låg
bollen bakom Lennart Ruthman'
Mannen som svarade för den förs'
ta futlträffen var Göran Grahn
som fick perfekt tillslag På bol'
'len- och stäl1de Tlrrthma.n sha.nslös'
I 15 rnin. kunde SlutarP medl lite
tur kvitterat till 1*1, men Låsse
Westerberg tänjde sig och rädda'
de utmärkt.

Ka.laspassningar a,v
fvå,rsson

Bos^se fvarsson levererade i 28
min. en katasPassning till Göte
Andersson, som behärskat slog
bollen tätt intill ena stolPen och
gav rlärmed Kinnarp ledningen
rned 2-0. I 38:e fick vi anteck-
na Gösta Nilsson i målProtokollet
och mannen baltom Passningen
var än en gång Bo'sse rvarsson'
3-0 blev alltså halvtidsresultatet.

I andra halvlek mattades sPelet
betydligt och aktörernas insatser
lämnade överla.q en del ått önska.
Sluta.rp reducerade till 1-3 ge'
nom Inrvar Johansson i 20 min.
och i 34 min. fastställde F'leming
Torstensson 4-1" för Kinnarp.

Kinna.rps inrar

i stället vaknade hY. Fleming
Torstenssön till. Blek rakt igenom
var dock centern Gösta Nilsson,
som försäves förefaller att leta
efter bollformen.

Per-IIno ooh Lenna,rt
bäst

Slutarp ställde UPP med Lennart
Ruthman i mål och denne hade
ilrget att göra på fullträffarns,. I
det bakre försvaret i övrigt ges
bra betyg till vb. Lennart Petters-
son samt ch. P-U Gustafsson.
Hasse Andersson spelade denna
gång ytterhatv, mer var ålltför
kär i bollen och förstörde många
gånger anfallsmännerts Planer.

Av dessa sistnämnda oiroade
BenEt Hdrmansson och Kurt Kar-
l6n några gånger, medan det I öv-
rigt var svagt.

Planens b?lste man val tättskt-

Kinna,rDsförsvaret hade inget
större tresvär att ta hartd om Slut-
arps uddiösa hedja. Bosse Johans-
son som stopper och Bengt
Georgsson som ytterhalv var de
som märktes mest. F ot$/a?ds-
kvintetten spelade första halvlelt
mycket bra och för goda insatser I
i första halvlek ger vi överbetYg 

Itill inrå"rna Bosse fvarsson och I

Göte Ändersson samt vY. Görån 
I

Grahn. II andra halvlek försvann desså I
tre mer eller mirrdre ur bilden och

Slutarpsmålvakten Lennart Ruthman har intagit bollmotarbered-
skapsslällning och invlintar vad som komma skall. Beredda att
ryeka bolten från Ruthman är Kinnarpe Göran Grahn och X'le'
ming Torstensson, medan Sluta rps Hasse Andersson och Ingvaq
Johansson (skymd) awaktaf, situatlonen.

Medlemskontroll.

";tf 
&-bt..

KINNNVEDS

CUF

Slutarp Torntengäst

paren Assar Isaksson, Borås, sorn
gJorde en i allt perfekt insats.

Söndagsmatch blir det också
för Tornten som sPelar ki. 15
mot näst jumbon SlutarP. Av
tåbeuäget att döma bör Torr.ten-
uppgiften denna gång vara täm-
ligen enkel, men en vauting är
döck på sin Plats. SlutarP kan
komma med en obehaglig över-
raskning för brukspojkarna!

Tomtenlaget får samma ttPP-
ställning som i_ de senaste mat-
cirerna. br l6-6r'

Kinneveds

Jaklvårdsfilettitt0
håller möte å KinnarPs Kaf6
måndagen den 2/9 kl. 19.30.

Lördagen 31/8 och söntl 1/9

skjutning på Älgbanan om

Husqvarnaälgen.

StYrelsen.

cuF Kräftnr the smtirgåsar 
cuF

GITA.RRGBUPPEN

The Utrrifters
TÄVLINGAR. LOTTERIER m.m.

Allt detta finner Ni i NTO'lokalen, Kinnarp, i tnorgon,

sönttag, kl. 20.00. - VÄLKOMNA!

CUF

Båsse



Yrkeskurser i Frökind
Till planerad kurs i klätlsöm-

nact i Börstig metl början i slu- 
i

tet av oktoiber samt till kurs i'

uI- 6t "

Bengt Kullander Tomtens matehvin$are
Avgörande mot Slutarp i slutrninuterna

Bengt Kullander blev Tomtens matchvinnare i drabbningen mot Slutarp på söntlagseftermiilda-
gen. Ett envist kämpande Slutarpslag hade nämllgen så nii,r snuvat Tomten på den ena poängent
åå ställningen 1-1 hölls tills fy'ra minuter återstod av drabbnlngen, På tle resterande fyra mi-
nuterna gjorde Kullander två mål och stärkte tlärrneil_ ytterligaro Tomtens serieledning. Slutarp
tog redan i matchens första anfall ledningen genom Ingemar Luntlahl, som rullatlo 'bollen över
mållinjen. Under hela första halvlek höll Slutarp jämnt metl Tomten. Båila lagen hade ett par
chanser att >måla>r, men resultatet stoil'sig tills i mitten på badra'halvlek. .

maÅkinskrivning eller bokf öring
i Kinnevecls skola finnes ännu
platser kvar. Arrmälan snarast'
ti}l ordf., tel. KinnarP 197 eller
övriga ledamöteq i Yrkeskurs-
kommitt6n.

Frökintls Yrkeskurskommitt6.

Samtliga stYrelsemedlernmar
sami gruPPleclare i

Kinneveds C U F
kallas tilI höstuPPtaktskonfe-
rens å Nya Pensionatet, Kinn-

arp, i kväll kl. 19.30.

i,"(6-(t" Styrelsen.

Frölcind
ANBUD

in{ordras på eldningsolja I, att
levereras under elclningssäsong-
en 1963/64.

Kvantitet e:a 60.000 l.
Anbud märkta >Elclningsol-

ja I>, insändes till. skolexpedi-
tionen, Kinnarp, senast den 10
sept. 1963 kt. 12.00.

Fri prövningsrätt. Upplys-
ningar lämnas av skolexpeilitio-
nen, tel. Kinnarp 176.

Skolstyrelsen.

Jurnhon på Kinnemo
Ny man i Borgunda

Jumbolaget Tidan blir Kin-
narps sönd.agsgäsler och mat-
chen på Kinnemo har ayspst'k I{1.
15. Kinnarps-UK vidtar inga änd-
ringar utan samma lag som be-
segrade Slutarp ställs på benen.

Söndagsfotboll blir det ocksåpå Biksborg i Borgunda, där
Sandhem och hemmalaget skall
göra upp om poängen. Hasse

I Karlsson ersätter Rune Arvids-
lson som högerytter i hemmael-
I van, m.edan Sandhem föredrar
latt mönstra sa,mma lag ,som för-
! lorade mot FAIK. Kl. 14 rullar
Itäderkulan igång i Borgunda med
lhemmalaget som favorit till se-
I sern. Stlt-63"I Båsse.

F'rökind
Ansökningar om biclrag {ill

enskilda vägar skall senast clen

22 sept. 1963 vara inkomna till
X'rökinds Kommunalexpedition,
Kinnarp.

Blanketter erhålles efter hän-
vändelse till kommunalexpetli'
tionen.

Kommunalnämnilen.

Så dags gav Tomtens andra
halvleksinitiativ utdelning i form
av måI genom Geron Jonsson,
som med ett praktskott lämnade
Lennart Ruthman utan chans. Ef-
ter målet gick Slutarp in för att
hålla den oavgjorda ställningen
och krigade med säckförsvar. La-
get hade också så när klarat den
€na poängen, men några ödesdig-
ra slutminuter ville annorlunda.
I 42 min. kom Kullander ångan-
de och >>simmade>> in med bollen
förbi en någon passiv Ruthman.
Två minuter senare >>ringde>> det
åter bakom Ruthinan och denna
gång hjälptes'Kullander och Slut-
arpsbacken Hjelm åt att skjuta
bollen över mållinjen-

Uppgörelsen mellan de båda la-
gen kan inte placeras in bland de
bättre, då plånen genom det
myckna regnandet spelade aktö-
rerna .många spratt. Tomtense-
gern var fullt rättvis då laget
spelmässigt var kiart bäst och
speciellt i andra hålvlek domine-
rade laget klart händelserna på
banan.

Wiiling Tomtenbäst
Vh. Sven Widing var Tomten-

Matchvinnaren Bengt Kullander.

lagets bäste denna gång och ut-
rättade ett mycket gediget arbete
såväl defensivt som offensivt. I
det bakre försvaret kan vidaie
överbetyg ges till Arne Rehn.
Kedjan var på gott och ont. Nisse
Lundh saknades i anfallskvintet-
ten och ersättaren Olle Torstens-
son kunde inte riktigt axla Nis-

ses mantel. Bäst var vy, Hilding
Ask samt cf. Geron Jonsson.

Slutarps ytterha,lvor
bäst

f Slutarpslaget gjorde Lennart
Ruthman en uppmärksammad in-
sats mellan stolparna och vidare
kan ytterhalvbackarns Roland
Moberg och Kurt Karl6n nämnas
för uppoffrande arbete matchen
igenom" I kedjan skapades de fles-
ta farligheterna av de båda ytt-
rarna Karl6n och Ahlqvist samt
cf. Bengt lfermansson.

Roland Ekvall, Tidåholm, ski-
pade mycket god rättvisa.

Båsse.

Kinnarp skakat
av jumbotraget

Söntlagens ihållantle regn
möjliggjortle inte något skön-
spel på Kinremo mellan gästan-
de Tiilan och hemmalaget Kinn-
arp. Det var inte långt borta,
att Tidan erövrat qin törsta po-
äng. Matchen slutatle tlock 1-0
till Kinna,rp.

Hemmakedjan var för dagen
helt ur slag. Kämpaglöd och vilja
att vinna lyste med total frånva-
ro. Att I'leming Torstensson ska:
dades redan i matchens början
och sedän fick agera obrukbar
högerytter förklarar inte lagets
tama insats,

Tidan spelade som vanligt ett
typiskt försvarsspel. Laget visa-
de ett kunnande och en vilja som
förbluffade hemmaspelare och
publik.

Gösta Nilsson blev matchvinna-
re g:enom att göra matchens enda
mål redan i första minuten. Om
spelet är. för övrigt inte mycket
att.orda. Chanser tiil rålkänning
försattes .av båda lagen.

Gåsternas bästa spelare var den
helt strålande målvakten och en
brytsäker centerhalv.

Kritik av hemmaspelarna' förbi-
gås med tystnad. Grabbarna vän-
tar nog på en ny match för att
då kunna visa att det viljelösa
spelet endast var en tillfällighet.

KIITNARPS
MISSIONSHUS

Sönclagen den 8 sept. kl. 19.30.
Fåirgbiltler från Israol

Söndagsskolsekr. Algot Karls'
son talar om Det heliga landet
och visarbiltler från sommarens
re,sa.

Alla hjärtligt välkomna!

LöRDAGEN DDN ?/9 I BOSSBACKSNS SKOLA, KINNARP

För att bereda plats åt vår vinterkollektion kommer mängder
åv v&ror att bortslumpas till rekordlåga priser.

På vår 5 kr. disk finner ni koftor, jumprar, jeans, goss- och
flicktröjor m. m. Elastabyxor i dam från kr 39:-, fiick från
29:-, kraftig skidölasta från 34:-. Träningsoveralls från 12:-,
JACKOR I NYLONMOCKA dam och herrstorl. kr. 69:-, (rikt-
pris 99:-), i barnstorl. från 39:-, nylonskjortor i herrstorl.
från 12:*, m. m.

RES UT TILL

ÅB NORDISKA INDUSTRILAGRNT
I{innarp nå 1ö1das. Dlrö":. :lsj Vi har öppet till kl 16{0:

Söndagsskolorna i Slutorp och

Kinnarp på famlljeutflykt
Närmare 150 personer var i

söndags med på, den fatnrl jeut-
flykt, som det är sed att sön-
dagsskolorna i Kinnarp och Slut-
arp ordnas i;slutet åv somrnåren
va^rje åf. D€Iiha gång gick:tär-

]clen tiU l{elgelseförtrundets ung'
idomsgård Sjöhåga i Timmersclala.
,På vägen fram gjordes ett ttPPe-
håll vid Skara stifts ungdoms-
gärd Flämslått.

Vid framkorysten till Sjöhaga
ihöll söndagsskolföreståndåre lfol-
lke Pettersson välkomsttal. Efter
lservering, då barnen drog upp på

li övre våningen i ungdomsgården,
liftous en tävlan med de vuxna'
Den hade rubriken >Känner du

,Mose?> Segrare i tävlingen blev
fru Stina Gustafsson, SIutarP'
vilken svarade rått På alla tolv

lfrågorna om Bibelns Mose.

TiIl pastor och fru Älgöt Karls-
son, som under hösten lämnar
bygden, överlämnades från sön-

ldagsskolan och UV-kåren blom-
morr en textad adress oeh en va.c-

lker minnesgåva.
ll Vid avslutningen gJordes en

ll flånetlografframställning över bi-
llbelberättelsen om hur Jesus väl-
ilsignar barnen. 4q -PZ '
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Slutarpsdösen
iordningställs

X'rökinds kommunalnämnd hrr
hållit sammanträde. lTämnden be-
slutade föreslå fullmäktige att lå-
ta uppföra garage vid de bostäder
som uthyres bl. a. till lärarna.
Garagehyran föreslåS bli 20 kr.
per månad.

Till Slutarps samhällsförening
tillstyrktes ett anslag på 300 kr.
för iordningsställande av Slut-
arpsdösen. l-ttt förslag om uppfö-
rande av en lägerskola för Skara-
borgs län på Kinnekulle ansåg sig
kommunalnämnden ej kunna taga
ställning till, då frågan syntes väl
lite fdrberedd. Synneråls vägsam-
fällighet hade begärt 3.500 kr. för
att kunna iordningsstäIla och ny-
bygga vägen Ålleberg till nya
Jönköpingsvägen. Ärendet bordla-
des för utredning,

Hälsovårdsnämnden hade be-
gärt att få utvidga kommunens
avstjälpning$plats med 2.000. kvm.
Då det begärda prlset ansågs för
högt remitterades frågan åter till
hålsovårdsnämnden för nya un-
derhandlingar.

Ett par fastighetsägare i Slut-
arp föreslås få uppskov med an-
slutningsavgiftens erläggande för
vatten och avlopp under två år.
Hos fullmäktige tillstyrktes ett

I engångsanslag till Slutarps
idrottsförening på 2.000 hr. för
idrottsplatsens iordningsställande.
F rågan om kommunalexpeditio-
nens överflyttande till Central-
skolan skulle utredas. Hos full-
mäktige föreslås att nuvarande
kommunalkåssören skall erhållå
förhöjt arvode efter löneklass 15
och samtidigt ändras titulaturen
till kommunalassistent.

Färgbiltter rralTn-""ro i rsrael
visas i Kinnarp
På söndag samlas söndagssko-

lan i vanlig tid i Kinnarps mis-
sionshis. Nattvardsgudstjänst hål-
les kl. 11.15.

Söndagskvällen är vikt för en
fsraelsafton. Då kommer söndags-
skolsekr. Algot Karlsson att tala
om fsraels land och folk samt vi-
sa färgbllder från sommarens re-
sa till Det Heliga landet.

Distriktsföreståndare Gustav
Haag besöker Kinnarp på tisdag
och predikar vid kvällsmötet i
misåionshuset.

Fotboll
TÄNGAVALLEN, SLUTAIiP

söndagen den 8 sept kl. 14.15.

l[. Västgötaserien.
BORGUNDA - SLUTAEP

S.I. F.

Fotboll
på Kinnemo, Kinnarp,

söndagen den 8 sept. kl. 10.00.

GUSTAV.AI}OLF'S I['
KINNABPS B

Fotboll
SJÖVALLEN, SANDHEM

Söndagen den 8 sept. kl. 15.00 :

N. Västgötaserien

Kinnarps IF - Sanilhems IX'

Söndagen den 8 sept. kl. 10'30.

N. Fågeiås B - Sandhems B

F r ö kin d s f ul,ln'odkti g e :

t.

'l

. "utan motiveringar"

Kommunainämnden hade vid
bedömning av ärendet funnit att
>>om aldrig så enkla åtgärder vid-

Mönarpskrav ayslogs

I Frökimls komnllrnalnåmnd
I har vid sammanträcle beslutat till-
styrka följande anslag hos fuil-
mäktise:

.Slutarps och Kinnarps sam-
hällsföreningar vårderå 1.000 kr.,
bordtennisklubben, 100, Kinnarps
NTOlokal och Börstigs bygde-
gårdsförening vardera 500, Bris-
mene och Vårkumla bygdegårds-
föreningar 2b0 vardera, Börstigs
idrottsklubb samt Slutar;s och
Kinngrps idrottsföreningar varde-
ra 1.000, Kinnarps NTO-bibliotek

I samt Böfstigs, Kinneveds och
lBlidsbergs SLS-bibliotek vardera
I fOO, Kinneveds skytteförening
100, Skaraborgs NTO-distrikt 200,
Luttra och Kinneveds CU!'-avdel-
ningar vardera 100, studiecirklar-
na ett försiagsanslag på 600, foik-
högskolestipendier förslagsanslag
på 900, Vartofta hemvärnsområde
300, frälsning*sarmdn 50, Falbyg-
dens hembygds- och fornminnes-
förening 400, Skaraborgs läns
blind.förening 100, Skaraborgs för-
äldraförening för CP-barn 100,
soldathemmet prins (Jscar 100,
Västergötlands turisttrafikfören.
50, DVR:s Falköpingsavdelning
300 samt ansiag tili enskilda vä-
gar inom kommunen 2.500 i för-
slagsanslag.

Från verksamheten i Kinnarps
missionshus
Några av UV-kårens medlem-

mar deltog i söndags i den ung-
domssamling, som västgötadist-
riktet av Svenska Alliansmissio-
nens ungdom hade ordnat i Ler-
dala. Som talare medverkade Nya
Guinea-missionären Doris Florin-
Jonsson och UV-sekreterare Stig
Alexandersson.

På söndagskvällen hölls fsraels-
möte i missionshuset. Söndags-
skolsekr. Algot Karlsson 

_ 
gav

glimtar i ord och bild från Det
IIeIiga landet.

Distriktsföreståndare Gustav
Håag, som önligt planerna skulle
besökt Kinnarp på tisdagskvällen,
kommer inte förrän torsdagen, då
han först medverkar vid UV-möte
och därefter vid offentligt möte
senare på kvälien.

Ordinario Sandhernslag
Sandhem återgår till ordinalrie

uppstäUning i matchen mot Kinn-
arp på söndag kt 18. Detta bety-
der att Ronny Heed återkommär
som målvakt och att Stig Johans-
son är klar för inhopp i halvbacks-
trion. Ny högerytter blir Jerry
Kumlert, då F orsberg får vila.
Stigs - återkomst . sorn- halvback
medför att Åke' Ahlqvist skqu
försöka sätta sprätt på anfalls-
spelet tillsammans med i första
hand centern Erik Karlstedt.

Gästande Kinnarp kommer med
en ny man då Åke Torstensson
ses som vänsterhalv. Detta bety-
der att tr'leming Torstensson får
ta steg'et ner i B-laget och att
Bengt Georgsson blir ytter till
höger.

Matchen på Sjövallen har Kurt
Gunnarsson, Ulricehamn, som do-
mare.

X'rågetecken för
Borgunda-Lars-Äke

Borgunda skatl försöka försva-
ra sin andra plats när laget på
söndag drabbar samman med
Slutarp på Tångavallen. Borgun-
da har nominerat samma lag som
besegrade Sandhem med 5-1,
men i skrivande stund har man
ett frågetecken för målvakten
Lars-Å.ke Johansson, som dras
med en fotskada. Skulle det visa
sig att han inte kan stäla upp
finns pålitlige Gunnar Snygg att
tillgå.

Bröderna l'ilipsson, Kurt och
Leif, hoppar in i näst jumbolaget
Slutarp, som även i övrist åindrar
på ett par punkter. Laget klara-
de sig bra mot serieledande Tom-
ten förra omgången och en var-
ning är på sin plats för Eorgun-
dalaget. Några lättköpta poåing
tär det inte bli tal om på- Stuti
arpspojkarnas hemmabana.

Tord Karlsson, Skövde, skiparrättvisa. )h 4S . Båsse

S'rökind
Kommunalfullmäktrige sam-

manträder i Centralskolan,
Kinnarp, måndagen den 9 sept.,
1e63 kl. 19.00. 

Iorilf. 
I
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t(ilq-64.

Va-avgifter från 1961
Vid Frökindsfulhnäktiges sammanträder i Centralskola,n i går

kviill avslogs ett ersättningskrav om l-6.210 kr från brukaren av
Il[önarp med anledning av påstfitl försunrmelse från kommunens
siila vilket lett till att viss mark på egendomen ej kunnat utnl'tt-
jas för bete. Det giiJltle påstådda vattenförore,ningar. På yrkande
av iedamoten hr Kjetlströrn fattades fullmäktiges beslut utan an-
giwa motiveringar, I

tagits (av brukaren) hade betes-
driften i full utsträckning.kunnat
upprätthåilds>. De givna förlus-
terna hade allstå enligt nämnden
>i stort sett varit helt onödiga>"
Härmed anslöt sig kommunal-
nåmnden till hälsovårdsnämndens
tidigare bedömning.

Då fullmåktige avböjde kravet
>>utan rnotiveriqgar> innebar detta
emellertid en skärpt hållning rela-
tivt den av kommunalnämnden in-
tagna. Nämnden hade funnit det 

i

tänkbart med överläggningar mel- 
|

lan kommunen och *""*_laTi
om vattenprobtremet på MQnarp.
F lera ledamöter yrkade ett slo-
pande av denna passus i den even-
eudlla beslutsformuleringen. Efter
debatt enades majoriteten om hr
Kjellströms klara verba.

Va-avgifter från L febr.
196i|

tr'ullmäktige förnyade på kom-
munalnämndens förslag sitt be-
slut de årliga avgifterna för vat-
ten och avlopp skall erläggas från
1 februari 1961. Detta gäller
abonnenter som varit med från
början. Viss oktrarhet hade g:enom
omständigheternas makt kommit
att råda om tidpunkten, Bl. a."ha-
de reglementets fastställande vid
en serrare tidpunkt föranlett oklar-
het.

Ärendet föranledde många leda-
möter att yttra sig och kunde av-
gäras först genom votering.

Vi återkommer till detta ärende
och andra punkter på föredrag-
ningslistan.

Skotmatsedeln
för Frökthd 16-21 sept.

to{åndag: potatisbullar, stekt falu-
korv, lingon,

Tisdag: köttfärssås,. Potatis, rå
morot.

Onsdag: stekt fisk, Potatis, aPel-
sin.

Torsdag: pepParrotskött, Potatis'
grönsaker.

tr'redag: senapsbrYnt fliiskkorv,
potatismos, gurka.

[ örrlag: nyponsoppa, skorpor,
smörgås med leverpastej.
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[ rmmfrfi v$aas€saamfich i $Esnfrorp
Borgunda försvararde sin andra-placering i tabellerr genorn

vinst på !ångavallen merl 3-l efter det att Slutarp höll 1-1 i
pausen. Andra hah'leken fick hemmalaget spetra metl tio man
setlan målvakten Lennart Rutrnan råkat ut för en smäll vid
kollision med en.Borgundaforwards oeh gästerna hade seda,n inga
större svårigheter a,tt avgöra matahen.

Någon stor match blev inte
denna uppgörelse, som dock pr'äg-
lades av ett hårt tempo i första
halvleken. När sedan detta inte
kunde håilas efter pausen blev det
faktisht inget\kvar att tala om.
Det blev stundtals hårda tag och
spelet deklinerade i hög grad. Slu-
tarps fyrmanna-kedja kunc'le inte
i nämnvärd grad hota Borgunda-
målet. men kan ändock noterasmålet, men kan
för ett par tillfällen som kunde
givit resultat.

Gästerna snabbare
Redan från början visade det

sig att gästerna var betYdligt
snabbare i sina aktioner och hem-
ma-försvaret fick utstå en hård
pers i inledningsskedet. Trots ett
pår fina tillfällen dröjCe det till

rig på vila resten a! säsongen
från fotbollsspel i Kinnarpsiaget.

Kinnarpskedjan var både på
gott och. ont. Bäst för dagen var i

cf. Gösta Nilsson, som nu ser ut
att ha funnit formen. Vidare kan I

nämnas hi. Bosse lvarsson och vy. 
I

Göran Grahn. I

I Sandhemslaget gjorde mv. 
I

Ronny Heed bra ifrån sig och 
I

kan ej lastas för de tre målen. f
försvaret får gckså vb. Rune
Karistedt och ch. Kurt Gyilen-
svåan högt betyg.

Kedjan gick sämre än vanligt.
Seriens bäste center Erik Karl-
stedt var även denna gång till
sin fördel.

Kurt Gunnarsson, TJlricehamn,
hade ingen lätt uppgift i en gan-
ska svår'dömd match, men hans
insats medför *ott O"tt* 

n, ..

14:e minuten innan gästerna tog
ledningen med mål av vi. Bengt
Larsson, som nickade i måI. VY
Håkan Almevad visade främföt-
terna med snabba uppdragningar
och var upphovel till flera farlig-
heter liksom cf Biliy Arvidsson.
Hemmalåget hängde dock med i
svängarna, där många Borgunda-
anfall tråsacles sönder av halv-
backstr'ion Kurt Karl6n - Per-

noteras I Uno Gustavsson - Roland Mo-
berg, där den sistnämnde gjorde
mycket bra ifrån dg.

Kinnarps hattrickman Gösta Niisson tillsammans med Sandhems
m{kulspruta Erik Karlstedt, som denna gång gjorde sitt lags båda

fulltrtiffar. $/q-g4

Seidler
3-Z-seger

Det blev Sandhern som fick 
1

matchens 'första mål och detta I

anländc efter knappa tre minu- |

Kecljan var för omständig i sina
förehavanden och såväl Hasse An- 

i

dersson som Eengt Hermansson 
I

var iite för själviska i sitt spel. 
I

Kurt Filipsson gjorde överraskan- 
I

de gott ifr'ån sig som vy clen förs-
ta halvleken, men liksom de övriga
föll han tiilbaka efter pausen.

I 34:e minuten utjämna.de fnge-
mar Lundahl på en nick via ena
stolpcn på ett frisparksuPPlägg
fr'ån vh Mobelg.

Iilasse A tr'lev måIvakt
Sju minuter in på andra halv-

leken fick Lennal't Rutman lämna
planen och platsen mellan stolpar-
na intogs åv Hässe Andersson.
Redan i 14:e minuten fick denne
vittja nätet sedan han överlistats
av vi. Larsson, som kunde nicka
i tomt måI.

Matchens sista mål kom i 25:e
minuten och det var hh Larsson,
som cfter hör'na kunde slå bollen
i måI. Händelserna under den tid
som vaf kvar av matchen kan
kort och gott lu]lr:ice1'as scm spar'-
ka och spling, mest det förra.

Flnlvbackarna bäst
; Slutarp

Bäst i hemmalaget var som ti-
digare nämnts halvba.cks-trion
samt målr'akten Lennart Rutman.
Kedjan kan inte ges något högre
betyg och det saknas i ltög gracl
en stlateg i anfailet,

Borguntla tapPade stilen
Borgundä-laget kan inte'från-

tas en viss tyngal i sitt sPel som
i allmänhet fördes direkt På måI.
Man tappade dock helt stilen ef-
ier pausen, vilket får anses vara
en svaghet.

Laget var f. ö. jämnt med ch
K.-E. Hjortmar och hh K. Lars-
son som starka Punkter i försva-
ret, Vy Almevaqs första halvlek
ger denne ett bra betyg, medan
vi B. Larsson och cf B. Arvids-
son och hi J. Rosenqvist var be-
tydligt jämnare.

Domaren Tord Karlsson, Sköv-
de hade ingen lätt uppgift, men
kan ti'ots allt ges godl<änt.

Geson'

utvisades ps Slövo llen i Sandh em
lör Kinnorp Flattric ev Göslo

Kinnarp tog på sönclagsefte rmiitdagen åter två värtle{uila po äng i div. V Norrå Västgötåse-
rien genäm ätt pa sjövallen i sandhem besegra 6gmmslaget rned 3-z - ett resultat som metl

tanke på spel- ochs rnålcha$s er får anses som rättvisf, Match ens första 20 rninuter präglådes

Av bra spel från bådå håll oc,h spelef våxlaile clå mycket snabb t. Festen av uppgörclsen vår det

däremot skralare rned spelet. Gästernas halvback Itj Seidler o ch ilomaren, Kurt Gunnars$on'

Ifricehamn, hade uncler ,matclr en inte såtnma uppfattning orn reglerna. Detta innebar att'Sied-
ler efter protest rnot dornslu{: i matchens andra halvlek fick lå ämna planen . 13 rninuter återstod

att spela, när Seidler l'is*tlcs ut'

ter. Målskytt var cf. Erik Kar'l-
stedt som vann en 1öPduell med
Kinnarpscenterhalven Bosse Jo-
hånsson o. satie nätet i dallring.
It{in. efter hade hemmalagct ge-
nom vy. Sture Johansson en nY
chans, men sköt utanför. llit
ribbskott av gästernas Gösta
Nitsson noterades i 12 min. oclt
för fint förårbete svarade hY.
Bengt Georgsson.

betänkligt. Några bätlre kombi- lsaknade inte hemmalaget ehan-
nationer elier skottförsök note- | sen'titl en poäng. Ett par farlig-
rade vi inte nnder resten av halv- | heter noterades, men reddes upp
leken. lav det hårt s]ående Kinnar-psför-

I svaret.
Goda försvarstillgångar i Kinn- |

arp var mv. Lasqe Westerberg I

cch ch. Bosse Johansson. Den I

sistnämnde bör dock tygla sitt I

hrrrnör en aning'. Samma sak gäl- 
|

ler Itj Seidler, som nu får beredar

trtrattric av Gösta
I anrira halvlek var kinriarPs

Eosse Ivarsson fariigt fratnme
två g'frnger i inledningen, men
Ronnv Heed räddade vackert.
Nämndo Ivårsson hade doch en
fot med i sp€let när gästern.a i 20
min. tog iedningen med 2-1.
Han serverade nämligen cf. .Gös-
ta Nilsson ett perfekt hörninlågg,
som i:r.nne inte gjorde något
misstag' på. Åtta minuter senare
>ring'de det> åter bakom Hced i
hemmamålet. Centern Gösta Nils-
son var än en gång framme och
ordnadc nu ett hattric och 3-1
för Kinnarp.

Efter fullträffen gick Kinnarp
in för att slå vakt om sin led-
ring, nen i 30 min. reducerade
Sandhemscentern Erik Karlstedt
till 3-? efter det att Westerberg
först heivklarat ett skott från en
Sandhemsfotward,

Chans till en poäng fa,nns
Kinnarpssegern var som sagt

rättvis, 11en i slutet av matchen,
då Kinnarp lade sig På försvar,

Välförtjänt kvittering
I 16 min' nådde KinnarP väI-

förtjänt kvittering och det var
cf. Gösta Nilsson, som rätt för-
valtaiie'en passning från vY. Gö-
ran Grahn. lVlin. efter fick gäster-
nas Lasse Westerberg träda i ak-
tion och rädda ett öierrasknings-
skott från hi, Änders Larson.

En gratischans för KinnarP
sumpades i 20 min. av Gösta
Nilsson och eftcr denna miss från
Kinnarpscentern började sPelet
från båda hå]I att vackia högst



Biologisk rening i Frökind P/q-tb'

Principbeslut orn tomtmark
Som vl titUgere meddelat avvlsade Frökinrlsfullmåktige vid sitt sammanträde på måndagskvåI-

Ien anspråken från brukaren av Mönarps gårtl på ersättning för förluster som uppstått viil be-
tesdrift på gården. lDnligt ersättningskravet skulle dessa förluster vara fötrjilen av vattenför-
oreningar som uppstått g€nom försummelser från kourmunens sida.

KINNAR,P_GUSTAT"AD OLF'
5-2

Kinnarps-reserverna .'fortsätter
sin segersvil och nu var det se-
rietrean Gustaf-Ädolf, som fick
se sig besegrade på Kinnemo och
därmed skiftade lagen plats i ta-
bellen.

I'örsta halvleken slutade 2-0,
sedan Tord Torstensson gjort bå-
da målen och han fullbordade ett
>>hat-tric>> genom att göra 3-0
strax efter andra periodens bör-
jan. Hi Hasse Gustavsson ökade
till 4*0, varefter gästernas vy
reducerade till 4-1. I'lemming
Torstensson svarade för 5-1 och
några minuter före slutsignalen
kom gästernas andra mål genom
vi.

Spelet blev inte av någon klass
på den lösa planen, men hemma-
kedjan fick igång en del kombi'
nationer som skapade måltillfäl-
Ien. Tord Torstensson var bäst i
kedjan och försvaret hade i A'n-
ders Ek och Håkan Karlstedt si-
na bästa,

Det gästande laget var ganska
ojämt men centerhalv och viflster-
vingen i kedjan visade en del tak-
ter. Lagmoralen tycktes dock inte
vara den bästa och det trättes
ganska friskt inbördes,

Bra domare var Bengt >>Tum'
men>> Johansson, I'alköPing.

tzlorOT. Gesou.

tzl4-67'

Fullmäktige var €niga om det|börja uttas från ett senere då- lätarbostäder och en prlvat an-
oberättigade i anspråken, och 

I 
tum. Det vore clärför en obehåg- | läggning inlösas. Totalkostnaden

överläggningen gällde endast denllig kalldusch för dem att nu stålär 8.490 kr. Hyresg&isterns, skall
form som det avisande svaret inför en så utstfäckt retroaktiv I vidkännas viss höjning a,v hyran.
skulle ha. Det blev ett awisande I nålaga. I

utan kommentarer, enligt n" I Ett par ledåmöter anmärkte att I Princlputta,lantle onr
Kjellströms recept' 

| tun-attigu mrae rra "itrgii 
p".- | tomtmarkssubvention

>Krargöran,rre besrutr> i }iili::_1:glll:'_'L.sii.1T.1':: | - ryg, "l:gi:c..: ett tomtären'
Mycken debatt förant"oJ". 

"u i 
na 

->ltolnnrimering>> 
av avgifterna 

I 
de 8ällande privat övertagande av

kommunainämndens förslag att I 
undvikits 

: :13."k..i9l industriändamål gjorde

fullmäktige, för att skapa klar- | r arenaet har förekommit viss I 
fullmäktige ett principuttalande'

het, skulle förnya sitt båslut om I ottartret *ea rtarrw" titl att va- | 
sådan tomtrnark skall g'enom-

de årliga va-avg:ifternas uttagan- | reglementet för koåmunen förse- | 
snittligen subventionera"s med 3

de från och med 1 februari rbgr, lnaäes. Kommunalnämndens orat. lkr' p- kv&dratmeter' Arealen i det

Scm vi tidigare meddelat biföl I hr Larsson i Luttra klargjorde I 
aktuelia fallet är 2'200 kvadrat-

fulimäktige efter votering nämn- | att tittpunkten för regtementets I 
meter'

tighetsägarna genom 
^utfärdade ltjänster, vilk? n*tagit 

"".h lö:- | crrng* skau uppföras vid tvåsltrivelser fått den 
"ppl1tt"_t,19,",1 | Pr:\åts' måste tiäremot givetvis 

irärarbostäder i kommunen. Kost-att anslutninssavsirterna sku,eii;:;Xf 
tå::.ffrJ'-*""Jlil"tu"" ör 3'500 kr' pr ga"ase'

dens förslag om ett nytt - och I fastställånde ju inte kan samman- i 
- Förslaget om höjda arvoden

alltså klargörande - beslut i I koppias med avgifternas uttagan- loch ersättninger till kornmunsta
ärendet. Voteringssiffrorna var I de. Ett reglemente kan, det lig- | förtroehdemän godkändes med
17 ja mot 8 nej. I ger i sakens natur, inte göras re. I den ändringen ått revisorerna får

Oppositionen inleddes av hr I troaktivt. Det fungerar från fast- | sOo tr. pr år i stället för 200 kr
I(jellström, som framhöil att fas- | ställelsedatum. ErhåIlna varor och I enligt föfsleget.

Fröktnd

betalningen. I TiU valmän för utseende av våt-
lenrättsnämndeman och ägodel-

Reningsverkets utb;'gg- lningsnämndeman utsågs nämnde-
nail lman Gunnar Eriksson, Slutarp,

g!Itörslasti!|utbvssnadavre-|0cIrna[rnqeInanIvar.,onansson,I

Kiuneveds jakrvårdsrörenins l;j:::::*.t,n1,"i,1ål*"#H:i',l;- lBörstis' i
har hållit möte, varvid beslutades i rat sig ej ha några invändningar - l
att följande jakttider skall gälla: I mot förslaget. Utbyggnaden gäl- 

, ,fälthare 1/e-sU1, skogshaÄ 1/rii;;""rÅ;ändet av biologisk re-ljFR ö K I N D.
-3tl12, 

rapphöns totalförbud, Vi- | ninesbädd. Kostn&dsramen är ll

lötå:t.å'ffäTiJå,::iT":l *'.:,1"å"t+* å***,tlll An bu dDå det visat sig otillräckligt I kontroll uncler fyggrraOsliden. | |
med bara en studsare vid älgba- 

l Driftskostnaderna för reningsver- | | infortlras hä1,1hecl å leveranser
nan, beslutades om inköp.av ytter- 

I ket beräknas efter utbyggnaaen I I titt r"ourras kommuns ålder-lisåre en' Det beslöts 
-"-t-ll^tt^,*1 

j ot<a mea ?.000 kr. pr år. 
| | aomstrem Frökinrtsgården Kinn-klubbmästerskapiäigskvtteskalli _ ll

håuas söndasen den ri" -"pi. 
--'- 

| - 3: . "iF':5 .på -1.315:ee 1r1n i I 
a'rn' för 1964.

Liksom tidisare skan föråninc- l::1 .i":"'_1_uill*, {9:,,:Il::-11|,ej" ll r; specerivaror.
en lngå till kommunålfullmäktigelsom.utrorts..ror.roKarKommrttensllZ) fbtt, fläsk och charkuterl-
med anhållon om anslag titl skott- | 

räknins godkändes' 
ll ,ru"o".pengar. I Byggnadsnämnden får 900 kr. ll S) na"i"gsolja 1, fönbrukning

srutrisen besröts 
"tt i:irtlg-'"'i:l?1:ulo': r:: 

-'l-:k!1?::,1' tl ll *" år c:a zo.ooo r.gemensamt med l(inneveds skyt-ltagande i en kurs I vatten- ochll
teföreningen skall inköpa en po-lavloppsrening vid hantverksinsti-l[ Antagen leverantör är skyl-
kal för en lagtävling mellan des-ltutet i oktober. lldig stä1la sig till efterrättelse
sa båda röreningar' 

. I 
, 
orie:rtins skarr ins'larreras i tre 

ll l;J;:ltmtH#f #$:Irfordra-REALISATION II- ll Skriftliga anbucl märkta >Frö-
I ROSSBACKUNS SKOLA, KINNABP, llkindsgården> skalt senast den

SIffIA FöR HÖSTEN. Passa på om Ni blter Edra barn behöver ll15 oktober 1963, vara inkomna
JACKOR' BYXOR, KOFTOR, TRöJOR m.m. fltill Frökincls Kommunalexpedi-

Vi har öppet till kl. L6.00 ljtion, 
Kinnarp'

A/B NORDISKA INDUSTAILAGBET, Kinnafp. | . 
Frökinils Socialnämnrt.

Ilörslag tiu utbyggnad av re- | 
och nämndeman lvar Johansson

ningsverket i stutarp faststätl- | 
Börstig'

Kiuneveds jaktvårdsförening 
| 0"",- ""0.n länsingenjören förkla-

har hållit möte, varvid beslutades 
i rat sig ej ha några invändningar

Venkmästare
för BMC bila,r er,hålter anställning omg. på mindre verkstad. Sö-
kanclen bör vara god ar"betsledare och själv deltaga i arbetet.
Modern lägenhet finnes.

BIiöDEENA LARSSON, Kinnarp. TeI. 60.

Elljusdrabbning
på Tångavalleh

På fredag kväll kommer serie-
ledarna i Skövde-serien Elkedalens
SK på besök till Tångavallen och
möter hemmalaget i höstens första
elJjusmatch, Gästerna är troliga
seriesegrare i sin grupp som leder
med två poäng före X'röjereds II'
och tar därmed steget upp i div,
V, vilken Slutarp efter allt att dö-
ma får lämna. Matchen bUr därför
en intressant värdemätare på Ce
båda lagens nuvarande spelstyr-
ka.

Följande spelare är uttagna:
Olle Karl6n, Sture Hjelm, Ing-

var Johansson, Kurt Karl6n, Per-
Uno Gustavsso::, Roland Moberg,
Leif Filipss:n, Ingemar Lundahl,
Bengt }lermansson, Hasse Anders-
son, Kurt !-;lipsson, Åke Karl6n,
Bertil Ahlqvist.

Tårr$avallnn Slufarp
EL.LJUSMA,TCII

fredagen den 13 sept. kl. 19.30.

NKEDALEN-SLUTARP

Dtv. V Norra Våstgötaserien
Falköpings ÄIK-UIvåker 6-8
Årnäs-Leksberg 4-1
Slutarp-BorgunAa f-g
Tidan-Tomten 0-1
Sandhem-Kinnarp 2*B

Tomten 74 70 i 2 37-79 22
Borgunda \4 75 294-18 19
Falk AIK 74 8 2 4 4r*24 t8
Kinnarp 14 66 2Zg-L7ta
Ärnäs 14 66 229*21 18
Ulvåkef 74 6B 827-Zgts
Sandhem t4 5B 639-38 13
Leksberg 14 44 629-92 12
Slutarp 14 2 1 11 1il85 5
Tidan L4 0 0 14 9-56 0



Stortriumf 7-3 för Ekedaleni I Billaeleering!
Vid glliUSmatCh mOt StrUtaf p 1.ry_f: P:il_**.otom becrrivna bitrackeringen i srutarp har

skövtre-seriens redarras, Dkedarens sK gjordo ett sottinrryck l:::ixqit:i:""i*:":"-:*i:*:::,3t::J"?ll:-"t:T:?i".ä"*?:T:sKUVUeDErtg'E lguolr4tsrt snE@rs'D

vid fredagskvältens el-ljusrnatch på Tångavall""_ l"-- f vann , I priser.
rnetl 7-B efter att de, haft ledningen i pausen med 3-2. Den pe- I I UTF'ÖR HELLACKERINGAR, BÄTTRINGAR, POLERINGrioden hado Slutarp lite mer att säga till om, men i andra halv- I | ^_L rr^vryrry- _^_r D^cmarz\znncDDu^rrhyra?^ r.nhoch VAXNING, samt ROSTSKYDDSBEIIANDLING MEDleken kunde man inte skopa några farliga,re må,ltillfåillen från I II I DINITRÄL.tlet håIlet. l"tl.l-6t .

- RING SLUTARPS BILLACKERING, SLUTARP -Gåistande Ekedalen fann. sig 1.. - Ekedalen förfogade i | - och beställ tid. tet. Xinrrarp Zfe.snart tillrätta med belvsningen löver en mycket rörlig kedja som ' r

och tog le<tningen meil 1--0 i-fOlinte drev bollen i onödan och de1 [ JAN LINDSIRöM.
minuten g'enom cf. Leif Johansson I fem spelarna kan ges ett gott be- i
efter det att vi. Kent Ferm Ejort I tyg över lag. I

förarbetet. Det var i stort-lett I Försvarer var som helhet be- | flli-[V, Ingen ChanS föf diV. VI.tVåOrna
Slutarp som förde spelet med ftnt ltraktat bra, ,med målvalrlen Alf 

I

Karna 5.ur[ 5'arlen ocn_ttolanq lotl' 1"_-'i:,?j.t'1'j'_:_?"t:_'_'_^,^ l. gaste div. V-gruppen. Den förra klubben var nära att tvångsnedflyt-
Moberg. I kedian var det Ingemar I Som namnts g:Jorde nemmala' I i-- . "r^, *^-- ",.],1 ^".Lundahl och Leif rlipsså'n'i,i'rä lg"t" nrr"nr"tar"aät båirta intryc- | tas i fjol men fick efter en skarp protest,stanna kvar. Det blev dock

bildade högerving som^stod för de i ket, där Per-Uno -Gustlvsson I bara ett nådeår, och nu efteråt undras om det inte varit bättre för
bästa attackernä. Efter en fri- | knöt_ihop-trådarna.i mirLenförsva- | ktubben att flyttas ner redan i fjol för att bygga upp ett nytt lag.
sparh i 35 minuten kunde så Kurt I ret. f kedjan, fick irrte- Hassq A1- I tttt otr- v rrnnflvffrs FlkpdatAn nm mån hphålror sorialc.tninqonFpörK r ou r[uruLE{ rulue öa ^ufL trE!. 4 ]!!uJ@rr r Till div. V uppflyttas Ekedalen, om man behåller serieledningen,Karl6n utjämna till 1-1, men fyra i dersson ut något av- sitt spel och 

I

minuter senare atertog''öi(";ää"i ltvcLs befinna*sig i dov('ri-päriod. I Andralaget i serien, F'röjered, torde ha mycket små chanser till gra-
ledningen på ett skott av cf. Jo- | Gesot
hansson varvid bollen gick viahansson vårvid bollen gick via I -- besättas genom överflyttning f-rån någon av de addra grupperna i
Sture Hjetm i mål. 1-_3 blev-det | .amma division. - 

&^igAt>vt SerJ,t)minuten efter då vi. Ferm drev j-- --- -:' ' I l-ruell tifarlil-. Låtfss0rrigenom och utan svårighet slog I __
bollen i nät. Bengt 

""iå?""JåIå 
| På torsdagskvällen var Jag i

,, I qrt- | Kinnarp och studerade grabbar-
reducerade till 2-3

å f,:r":i,kr i..åfåå1":,i# I f m r[ ö $ $ 0 m d 0 k o rn $ I s tt eri n u at 7 :' I *i**-$#*ig**rn;#$sen- | '', rr I .o, | - | *rformeringsomitiCigaremat-
Dkeda,en ou*:, 

__ .,1 {}m Fefihygdstälvllng i lgxnkaffipl ;ri;u}ffi1,,#'''li"tr*'ffi#s,
sin ledning till 5-2 inom loppet Ll - | ran Grahn, som får till uppgift

anfalisunderstöd av-ytterhalvbac- lBergman och ch. Per Karlsson Slutarp och Tidan är redan klara för nedflyttning från den nordli-
karna Kurt Karldn och Roland lsom de mest framträdande.

G e s o n. I tisuppflyttning. En ledig plats I div. V kommer med all säkerhet att

av anclra r,Lriodens 14 minutef och ll Beträffande referatet i tisdagsnumret om Falbygtls i femkamp I att försöka ta hand om Bo-igun-
det var dän snabbe hy. Tore Sjö- ll på Ekvallen skå,ll ett par ktarläggando konrple teringar göras. I das Bengt Larsson. I kedjan blir
gren som svarade för båda m!]en. ll ftir det första kan konstateras att Aimo Gustavsson, Kinnanp, I Tord Torstensson och Bengt

Spelet var i fortsättninggl jäTt ll var vederförfigen anmäld till tävlingen och alltså into iunktionär. I Georgsson yttrar, medan inne-r'
ute på planen. men framför mål ll ;; -;;;;- Äar*ocorno 'an rvr4. rrqrqrr firå. omarprrirr nferrrew- | trion blir densamma som i tidi-ULE r'4 r'1ö,8'r "'"" t'f i.lY:-.',t':j ll De anmaxda ileltagorna, var {Vra, varav två emellertitl uteblov.visade sig gästerna vara betydligt ll gare drabbningar. Borgunda stäI-
ferligare oer- 6-2 kom inte ovän- ll Tre funktionärer från arrange- mulera till ökat tävlingsdeltagan- | ler upp mecl Gunnar Snygg i må-
tat m9d hh. Bengt I'r,edriksson ll rande Kinnarps fF var vidare på l de från det hållet.-FeTlamp..el. ar I tet, oa ua Johansson fortiarande
som målskytt. Efterhand blev det ll ptats i god tid. En av dessa deltoglju en rolig och mångsidig tävling | är'skadad. Laget i övrigt blir or-
inte samma understöd från hem- ll sedan i täviingarna, varför delta-lsom inte fordrar att man är elit-l rlinarie.
mala.sets halvbackar, . där Kurt I garantalet blev tre. man i någon viss gTen. En god I Paut'Seidler övervakade Kinn-
Karldn tycktes lägga av på tem-l'- Deltagandet var som sagt intelallmänspänst kan ge ett hyggligtl arpsgrabbarnas torsdagsträniirg i
pot. Roland Mobe-rg fortsa,tte dock I stort, men kansl<e finns det-hopp I resultat. I vantiä ordning och andas op-
i samma stil och svarade egen- | orir bättring kommande ät. Il Resultat:i samma s'til och svarade egen- | om bättling kommande är. r I tlesuttat: ._ | timism inför den viktiga kampen
händiet för reduceringen till 3-6 | xtnnarp arbitar man bl. a. på enl--.lq"st,^^1)^.eiti.rn ry:T"T:9I'l mot Borgunda.i 30 minuten. . -. i rritarottsplats, som m.an lonp.ar,s lwilske 5,98. 2) Äimo Gustavs:gl]: I - 

j"ftipp"" att vi vinner medI 35 minuten blev det ökning till I kunna ta i frut tilt..nästa a". P." | $ilnarn 4,14. 3) Gerhard X''risk I ett *afl ,ä'p*"1. som tror hettIöD mrnulen blev det öknlng tift I kunna ta i bruk trII nas[a ar. "rjnlÄrnnarp +.,:.{r. öt Lt€rfla(q olro^ 
| ett måI, sa paul, som _tror he]t

l;-t ff'10å",1""3å"å,t;lf"i:#i1; ""t=?lgtt:.iY""'.9it'*rto,",' 1) Äimo custavssonl :il;*:";'a o" Lngu Kinnarps-
rulll ul.rrrurä{-le SrH lfr UCII IItlIll 

=::-' 
r: 

-l 

pyJuu. Ll | --.Xlofnanära håll ställde olle Karldn utan I lq?,6f. ?) qigt ygll"Jsson 36,0e. | .'fiö;l;;;än Lasse Westerberg;il: "*'-" """ *- -" :''l - . ,,. lå'rrå*:df,"äålt''tu*,,*.,,on1 å::åå?sf1"å'1T*h{il"i"'gxal Fotboll la,"*srå:W#:*i.:i1"il#tr{taal#l;i%,"^ir#.l

Kinnarps 
'mjisionshus | ",i*X;,;,ff;". l;qrUf":t"+iry,Tfil#å?:l å*f l*ä"å:ii"ryö4Täå"rt-'-------r- | l*o Gustavsson 20,84. I :_: -:i::^'^i,

Söndag kl. 10 sönitagsskola;l Sona"gutt den 2219 kl. 14.15. l*'troo m.: 1) Björn werner".oni t'ud X'r^d:T3ltt 
för Kinnarp'-;.;;:

kl. 15 missionsmöto. P::lill *or*o^u rF - Kinnarps rF. ls.+0,r. 
2) Aimo Gustavs,::*X5*:.1 K;#J-ii;i,;;;; Cär."-ronä,o'-

Gösta Lutherson och 
, 
AlEot

Karlsson. Alla välkornna! I | ötäffi fu!b:'Bi'äd#;-id;ii:l ""?*1,?t'"", råter mest trorist ochr'g Kinnarp 450. I id;upn;{å."r"%.å$tå"ffff*l:
l"'slå',}.H"'',ol,*iå,,oo*.,.,r|'.-|3ää3medBengt>Tummen>>
lXittnuroJ missionshus börjar med I I Johansson, Falköping, som do-

iu*ri;;:li.ti:i:::d'j'":THl ffi (Lnrnhnrns NTo-disrrikt ltltn*u*rrs flilF-audlsionsmöte. då Pastor(
,;:*?åää:i' tJ'iä'#h. ^ri: t ry skoroborgs NT$_disfrikt
i nn*:h'3*'T[:",-äJ:äl | [rry41l
lmedverkar' UV-kåren har Bittl -7!s'
lmiitepåtisciagen'iuasrpnsKAPrBrLnaLLYhållesiKrNNARPsöncl'den2

|(inneued$ C|Jt-aiil,

MÄSTERSKAP I BILAALLY hålles i KINNARP söncl. den 29/g' I lhåller månadsmöte i NTOJoka-

starrvid Nro-rokaren.ilr- io.oo. - Efter tä'i;;;;;;l;a*-*"a I i.?_i]::1:-*' 
i kvän kt' 1e'30'

kaJfe osh prisutdelning I I Il-"-*,:T:
NTO:are, möte upp till en trevlig tävling! | lrättskrivning.

Kinnarps NTo'förening. | | Kaffe. Dans.

Tåvlin gar. Textilkännedom,

Alla hälsas hjärUigt våilkomna.

n[p.-og'Kommitterade



-bt.IFK med debutant Mariestad i dag
Borgunda tilt Kinnemo Thriller väntas

K-I ilannesson gfu i eftermitl-
dag ilebut i IIFK:s A-tag i mat-
chen mot 1?Iariesta.ds BI(. Jan-
nesson ersätter Tidqvist som
har förhinttrer ooh alebutanten
återfinns i laget sorn högeryt-
ter, Matchen mellan de båda la-
gen ha.r avspark kl 16 metl K-
D Emanuelsson, Träilet, som
domare. S-[i, Ljungqvist spelar
tlonna gång vänsterhalv och-l
kecljan ses Bertil Buclh oeh L-E
Svensson sorn vänsterving.

Dagens gäster på Odenplan le-
der serien och kommer sä.kerligen
att såtsa friskt för att klara av
även tr'alköpingslaqet. Kalle >>Ve-
va> Johansson är den mest namn-
kunnise i gästernas lag. fFK:ar-
na tränade I vanlig ordninq på
torsdagskväIlen, men de tränan-
cles antal uppgick till blott åtta.
Det var således ombvtta tr'änings-
roller denna gång, då FAfK:arnas
a.ntål tränande uppgick till 16 -något som vittnar om att laget
inför morgondagens drat'trning i
Årnäs laddar upp rejä.It. Till den-
na viktiga uppgörelse åker f'AiIK-
arna med det för närvarande bäs-
ta laget, vilket betyder att S-E
Johansson återfinns som center
och Assar Moberg som högerin-
ner. Avresa fi:ån Odenplan skef
kI 12 med matchstart ]<l 14.

Kinnarps centraliin.ie cf. Gösta Hilsson, mv Lars lvesterberg, och
ch Bosse Johansson laddade på torsdagskvällen upp inför den vik-
tiga poängkampen mot Borgunda.

Fröklnd
-b3,

KINNEVED.
Röda.korskretsen anordnar en

SAMKVÄMSAFION i Central-
skolan, Kinnarp, söndagen den
29 sept. kl. 19.00. Program:
.rDet heliga lan<Iet i ord och
bikb> av söndagsskolesekr. Al-
got Karlsson. Sång och musik
av Kerstin och Algot Karlsson.
Kaffe. Lotteri. Kollekt.

Älla hälsas hiärtligt välkom-
na till en trevlig kvåll.

Styrelsen

Älgslryttar !

Säsongsavslutning På älgba-
nan vid AxtorP, KinnarP lörd.
den 28 sept. kl. 14.00--17.00.
Sönd. den 29 sept. anordnas in-
rlividuell tävting till vilken alla
intresserade inbjudes. Anmäl-
ningstid 12.00-1?.00.

Värdefull prissamling.

Kinneveils Jaktvårilsförening

Lmgmr.o sfiYI

&lltikultutsauktEon
I kornmer att hållas lördagen den 5
I okt. kl. 13.00 vitl S,a,rnuelssons
affiir i Sluforps stationssamhälle,
varvid kommer a{t försäljas: Pig-
tittare, gungstol, sPinnrockar,
vagnslyktor, fotogenslamPor häng
och bords, väggklockor, mässings-
urna, kopparbunkar, kaffekokare
trebent, kopparkittel, teunfat och
bordspendyl från 1700-talet, pors-
lin.stop, gammalt Porslin, malm-
yinglor, ljrrsstakar, geleskålar,
brinsare av kobolt, malmmortel,
moräklocka, rökbord, värjor,
gamla gevär, bessman. välling-
klocka av malm, skedar av gam'
iTialt silver. De"-csutom försäljes
div. Iagervaror såsom: manufak-
tur, glas, porslin och skor m. m.
Samt beg. radio, tvättmaskin, el'
spis och kasettdisk.

Kontant likvid såvida ej annor-
iunda ih'erenskommits före auk-
tionens början.

Slutarp Cen 23/9 1963.

Auktionsförrättaren.
Tel. Kinnarp (119), 99'

Karlsson talar om det heliga lan- 
|

det. Pro.grarlmet uppiar, bi. a. 
I

sång: och musik, kaffeservering 
Im.m. I

EK-a^fton anortlna^s i KinnarP
På söndag ahordnås åv Kinne-

veds Röda Kors-krets en såm-
kvämsafton i Centrar:koian i
Kinnarp. Söndag:skolsekr. Algot
Karlsson talar om det heliga lan-

Kinnarps samhällstörer,
hälsar alla damer välkomna till
Pensionatet Kinnarp, torsdag
den 3 okt. kl. 19.30 för bildande
av syförening till förmån för
gatubelysningen i samhällel

VÄLKOMNA!
Styrelsen.

Behöuer [f i eller Edra Barn 0lr facka I

Våra jackor i NYLON-MOCKA har sålts i 1000-tal. Vårt pris kr.
69:- (riktrpris 99:-), i barnstorl. från kr. 39:-. Terylene-
byxor i Lrerrstorl. från kr. 49:-. Gr'ovstickade OLLAR i AC-
RYL, herr och dam, kr. 39:-. Elastabyxor i kraftig vinterelasta
hn 58:-, m.rn.

RES UT till A/B NORqI9KA TNDUSTBILAGRDT,
Rossbackens skola, Kinanrp, på lördag -- det lönar sig!

192.000 av skattemedel "Jh

titl skotrorna i Frökind
Frökinds skohiyrelse har hållit

sammanträde, Rektors åtgärd att
ordna med undervisning i hemmet
för ett par sjuka barn godkåndes.
Frågan om en lägerskoia på Kin-
nekulle för hela länet förklarades
t. v. vilande. Firma Bengt Sa-
muelsson, Slutarp, antogs till le-
vefantör av eldningsolja under
kommanCe bränslesäsong. Hos
fullmäktiga tlllstyrktes införande
av olJeeldning i Sörby skola.
Kostnade[ har beräknats till 3.830
kr. Att ombesörja uppförandet av
garage vid bostäderna uppdrogs
åt Arne Olsson, Sten Ahlqvist och
Bengt Kjellström. Ordf. och rek-
tor fick i uppdrag att söka kon-
takta lämplig föredragshållare för
ett föräldtamöte under hösten.

Följande statförstag för år 1964
uppgJordes: Ärv. till ordf. 715 kr.,
till materielförv. 1.100 kr., resor
och traktamenten 4.000 kr., skriv-
mat,, porto, tel., annonser 2.000
kr., representation 300 kr., lärar-
löner 220.000 kr., vikarier 12.000
kr., kompensationsavgifter 2.500
kr,, rektors semestervik. 1.200 Rr.,
fria läroböcker 6.000 kr., förbruk-
ning:- och undervisningsmateriel
12.000 kr., filmförening, bildband
och licenser 1.000 kr., skolköks-
o, slöjdmateriel 6.000 kr., skol-

skjgtsag 58.000 kr., böckgr till Iå-
roverkselever 2.500 kr,, skolresor
850 kr., till skolbiblioteket anslås
3.250 kr., skolläkaren 1.200 kr.,
skoltandvården 1.500 kr.. under-
stöd till skolbarn 200 kr., medicin
och läkarvård 600 kr., löner till
skolmåltidspersonal 24.084 kr., ln-
ventarier 500 kr., matvaror 35.000
kr., lön till vaktmäståre 13.812
kr., löner titl städerskor 8.335 kr.,
UnderhåIl av fastigheter 10.000
kr., bränsle, lyse, renhållning
22.000 kr., skolavgifter 22.000 kr.,
försäkringsavgifter. 1.800 kr., ex-
pedition 500 hr.

Som driftsinkomster beräknas
statsbidrag på årslönebeloppet
fned 216.040 kr., skolskjutsar
46.300 kr., skolmåltider 5.700 kr..
rnedicin och läkare 600 kr., kom-
pensationsbelopp 2.500 kr., bygg-
nadsbidrag 5.127 kr, och hyror
9.312 kr. Inkomsterna slutar på
285.579 kr. och utgifterna på
478.269 kr. Äv skattemedel begä-
res 192.690 kr.

Börstigs kyrka
Byggnadsstyrelsen har godkänt

ett av konservator Olle Hetlström
i Skara uppgjort förslag till in-
vändig ommålning av 8örstigs
kyrka.

Vi har öppet till kl. 16.00.



Fartfyllt och rafftrande på Kinnenno zq/q'r,s.

ftaf!?'?'spel nneltran Kinnarp och Borgusada
. -llatchen Kinnarp-Borguntl:r på Kinnerno i söndags bley s6rn vänta,t en fartfyllit octrr rafflstn{lstillstäItning, tlår Iagen ti[ stut enarlee om delad poäng. Uppgörelses mellån de båda lagen sliitnämliges 2-2 eftet Kinnzrrps-ledning med t-o--t pu,"ä. ci"i.i 800 pu"ror,." fanns på p!at5 niirBengt >Tummen> Johansson från Falköping btråsto till spel. r försia halvlek hade hernrnalage6de klaraste chanserla till rnfrl, *uo d.t-ori först i SZ r"irr. sorn hemmalagef kunde slå hål prigästernas försver' Lycklig l-o-målskytt var vh. Äke Torstensson, som efter hörnå nickade bd-len i nii't' Resultatet stod sig halvleken ut trots att båtla l{rgen had6 chanser tirr a"a"i*fi'*:ir-protokollet.

Gästande Borgunda fick redan
efter en stunds spel i för'sta irålv-lek sin duktige innerspelare
Rengt Lersson julterad o. bengt
ilcK resten av uppgörelsen iinkaomkring som nästan obrukbar
väusterytter. Med en hel Bengt är
det, frågan om Kinnarp tyJtiats
hålla l-0-ledningen i päus!

"..f hemmalaget Kinnarp giadde
rorsvaret med säkert spel och
trämst denna gång var vb. K;ell
Jonansson och ch. Bosse Jo.hans-
son, men även de båda ytterhal-
vorna Göran Grahn och Äke

Torstensson gjorde uppmärksam-
made insatser. I forrvardsl(\inlet-
ten^v.ar det specieitt vänsterving-
en Göte Andersson och BenEt Ge-
orgsson som sågs på aler{.cfl.

Bra andrå halvlek
a,v Eorgunda

Avgör Slutarp toppen?
Hemmalaget är nu . definitivt

avkopplat från chanserna att
håUa sig kvar i serien, men
har i de två närmaste mat-
cherna möjligheter att påverka
ställningeD i seriens '1epp. Man
her två hemma-matche| i följd
och motståndare hår är Årnåis,
som i morgon gästar Tångavallen
samt FAIK som kommer på be-
sök nästkommande söndag. Dessa
båda lag ingår i den kvartett som
tävlar om att belägga den Plats
närmast efter seriesegtaina, som
torde herättiga till uppflyttning i
div. IV. I kähslan av >inget att
förlora - allt att vinna> kan man
nog ge hemmalaget en rejäl chans
till poäng i söndagens match. Do-
mare blir Sture Johansson, Borås.

- 
zglq-tt '

TRÄDET B-KINNARP B 3_0.
Trädetreserverna hemförde

ånyo en vinst i det att Kinnarps
B-Iag besegrades i söndagsmat-
chen på VaJtensås med 3-0.

Gästerna startade hårt och tog
hand om initiativet de första tju-
go minuterna av matchen dock
utan att åstadkomma några farli-
gare måltillfällen. Efter hand tog
hemmalaget greplet och även led-
ningen med 1-0, där målet gjor-
1es av vi. Gösta Ek.

Efter pausen blev det Trädet-
elvan som helt behärskade spelet
trch matchen och de båda målen
som gjordes av hi. Kent Görans-
son avspeglar i viss mån händel-
serna frarnför Kinnarps-målet.

I hemmalaget gjörde försvaret
som alltid ett gott intryck och
särskilt ch. Elans Johansson och
vh. OIa Nordqvist märktes före de
ölTiga.

f kedjan saknades Ärae Änders-
son och istället spelade Bertil
Karlsson vy. på ett fullgott sätt
och Kinnarps hårtUöre hb. kom
;ällan i kontakt med .honom. F ör
övrigt får nog målskyttarna bEista
betyget i kedjan denna gång.

Kinnarpslaget hade t ch. An-
ders Elk och cf. tr'lemming ?ors-
tensson sina bästa.

2&lri-Ot, Geson.

Fotholl
ODENPLAN i das kl. 16

Norra Västgötaserien

KINNARP-f,'AIK

Fotboll
TÄNGAVALLEN, Slutarp

sönd:agsn den 29 sept. kl. 15.00

.ABNÄS IT'-SLUTABPS IF

Söndagen den 29 sept. kl. 10.30

VABIOF,TA SK B.LAG-
SLUTAR,PS B.LAG

Slf,'

Kinneveds pa$oml
Kinnarps, Slutartrx och Vår-

kumla syföreningar jämte öv-
riga intresserade inbjudas till
samling i Kinneveds Präst-
gård torsdagen den 3 okl. kl.
15.00. Fru Erica Lindgren, F'al-
höping medverkar som repre-
senla.nt för I. M. (föredrag och
bilder).

Pastorsä.mbetet

lSlutarp tog en poämg, Z-z
rTIterman giadde i Leksbers

Leksberg börJade mycket bra mot Slntarp på f,ehevi *on korr-t-
de inte fullfölja utan fick nöja sig rned en poäng. Illatchen shrtade
2-Z efter 1-1 i halvtid. Leksbe.rgs fina inledrring trortle ha sett
en ganska tretrygg'ande ledning, men det blev i stiittetr gf*t";.,
som gjorde första målet genom centern Bengt Xtrermansson. Lehs-
berg fortsatte att pressa men det var först i.första ha.lvlekens
slutminuter son'l Göran Larsson kunite kvittera.
Omedelbart efter alspalk 

^.. 
t 

I terade Slutarp. Måts[yt1 var Inge-andra halvlek var det klart för I mar Lunclahi.'
ledning för hemmalaget. Det var I Slutarps bästa spelare var cen_återigen Göran Larss-on, som-var I t"r, e"rig.t Herrnahsson, *oi" iå._framme. Glädjen blev inte lång- | tigen stäTrde hernmatöråvaret in-varig, ty två minuter senare kvit- J ftii svAra uppgifter,

I

Janne Rosenqvist tevererat pass-
rilngen.

. 
De sista minuterna hände ingetytterligare i målväg och det vär_

li&cle som om de båda lagen varnöjda med 2-2.
. 
Matchen vår, , som jag inled-

ningsvis nämnde, raffiaide och
fartfyud .och speiet växtade myc_ket 

^ 
snabbt. Uppgörelsen UjOcf

ocKsä_pä ett bra tempo rakt igc-
nom. Nämnas bör kanske att vät-Hemmalaget såg i andra haiv-

Iek ut att kunna hålla sästerna
stången, men i 28 min."började
det ända saker och ting. Jånne
Rosenqvist kvitterade nämlie.en
så dags till 1-1 sedan han köm-mit loss från sin bevaklting.
Borgundaglädjen blev dock inte
långvarig. 2-1 anländ.e i B0 min.
och skytt var Tord Torstensson.
Fem minuter senare var det ånyo
klart för kvittering och för deruta

spelningen denna gång Iämnailes
något åt sidan, men de bårla la-gen krigade desto mer ber,ömvärt
nela matchen.

llemmaförsvaret gladdo

Borgunda mellanspelade i förs_ta halvlek, men kom igen starkti den andTa perioden. Bengt Lars_
sons sirada - han sträckte sie iena benet - var en bidragaide
orsak till att spelet i kcdjan hal_
lade en aning denna gång. Bästvar vi. Håkan Almeväd och hi.Janne Rosenqvist. I försvaretspelade halvbackstrion Kalle
Larsson, K.-E. Hjortmar o. Tois_to Koivisto utmärkt, med den
sistnärnnde som klart bäst.Bengt >Tummen>> Johansson.
Falköping, gjorde i stort sett en
rrra irrsats som planens 2l:e rniln.

Båsse.

Målen i andra halvlek

svarade llasse Karlsson sedan

FAIKfiöter Kinnarp
Tomten till Borgunda
f dag är det dags för en ny

vikttg poiingkamp på Odenplan,
då lfinnarps IF är [.AIK-giie-
ten Lagen kommer med sam-
ma uppstäIlningar som i förra
wookendens matcher. De FAfK-
ansvariga sätter dock frågetec-
ken för de båda ;rttraraa Lasse
Kvlst och Hasse Eriksson. vitka,
bofinner sig nå manöver någon-
stans I Sverige. :

Kinnarp spelade 2-2 mot BorE-
unda i förra omgångens drahb-
ninR och samma resultat nådde
FAIK mot Årnäs på bortaplan.
fnför dagens uppgörelse ligger
också ett oavgjort resultat när-
mast till hards. Och varför då in-
te en upprepning av förra sön-
dagens - 2-2 med andra ord!

Kl 16 blåser Arne Snygg'från
Skövde till spel oeh för båda la-
gen gäller samllng kl 15.15. Jer-
ker Löfgren oeh Rolf Nyström är
FÄIl{-reserver och skall också in-
finna sig.

lorpdrg,FP
Lagen på Odenplan i dag

KINNABP

Lars Westerberg

Torgly Johansson Kjell Johansson

Åke Torstensson Bo Johansson Göran Grahn

B. Ivarsson

T. Torstensson

G. Andersson

G. Nilsson B. Georgsson

Domare: A. Snygg, Skövde

H. Erikssod : S.-E. Johansson L. Kvist

A. Moberg

Per Markrud Jan Ändersson >Idde> Pettersson

S.-8. Hellberg Å. Bergström

P.-4. Olsson

tr'AIIT,

B. Green
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I St""rno"gs distrikts mäster- 1l f ) tngva" L""..on' SftöuAe s5

I skap i bilrally för NTO:are gick i 
I 
prickar; 2]_KTt-Lt1" Gertilsson,

nio.mil och gick genom några av ll xinnarn 131; 4) Karl-Gustav Gus-

Faliygdens ailr vackraste delar, il tavsson, Kinnarp 14?; 5) Rörje
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för NTO:are en fullträtti I NyBycct{ADERoerr

Skaraborgsdistriktsmäster-Il1)In@|REPARATToNER
skap i bilrally för NTO:are gick irl prickar; 2) Karl-Arne Gertilsson, I
söndass i Kinnarp. Banan mätte llKinnarp :L25; 3) Etsie Andersson,l I rltt HLiMÄNA PRISER

vackraste tänkbara, blev tävling- | Svedberg, Kinnarp 162; 7) Kent

en en fullträff. Nitton deltagare I Eriksson, Kinnarp 178; 8) Göran

stäIlde upp, och det är bara att I 
Karlstedt, Kinnarp 178; 9) Rune

beklaga "ft inte ändå fter tog till- | Johansson, Falköping 181; 10)

fäUet i akt, att pröva sina biiistis-

tre gånger.I LrE ä4rr5rr. |vrsr',

I nesuttat:

täUet i akt, att pröva sina biiistis- 1 
Bernt Persson, Tråvad 196.

ka färdigheter. TilI tävlineen hade I efter tävlingen samlades delta-
rkänlrf s *å. må.nsa oriser att ingen I sarna med kartläsare och andra

I ili"tLt hade satt upp ett nytf l iotaren där den vackra prissam- 
]

i vandringspris, som skall erövras I tingen fördelades av distriktets
l---l-,,r-tz:$eöe-

I passagerare till samkväm i NTO- 
i

I lokalen där den vackra prissam- 
i

I tingen fördelades av distriktets
lordf,, Sven Andersson, KinnarP..

Kinnarp.

skänkts iå många priser att ingen I garna med kartläsare och andraI SKanKts sa IIräIr5d PrrDsr o!! r!rE'v" I tiarua rrrEu ^4r 
LraDarE

I deltaEare blev utan. Skaraborgs I passagerare till samkväm i NTO- 
i

I aiot'ir.t hnrle satt upp ett nytf l 16ka1sn där den vackra prissam- 
] Tel. KinnarP 2.

il!llll!lllllll

Byggmöstsre Arne SnndoNrl

Samrnankornst i Klnneveals
pråstgård
Torsdagen den 3 olltober in-

bjuds Kinnarps, Slutarps och Vår-
kumia syförening:ar och övrige
intresserade till Kinneveds präst-
gård. Som representant för IL{
kommer fru Erica Lindgren att
medverka ,med föredrag och bil-
der,

Nya Guinea-missionären Doris 
IFlorinJonsson I

medverkar vld mötesserie i Kin- I

narp, Nästa vecka kommer Sveri-:
ges enda missionär på Nya Guinea 

l

att medverka vid en mötesserie i 
I

Kinnarps och Slutarps missions- 
|

hus. Missionär I'lorin-Jonsson un- 
|

derhålles på missionsfältet av 
I

söndagsskoleleverna inom Sv. Al- |

liansmissionen. Då hon till våren 
I

kommer att återvända till upp- j

giften på Nya Guinea åtföljes hon l

av sin make, Åke Jonsson från l

Skillingaryd,
Mötesserien blir speciellt för

pojkar och flickor men även äidre i

är välkomna.

Fotbolf
KINNTIIO, KII{NAR,P

Söndagen den 20/9 kl. 10.

MULLSTöB-KINNANPSB

Tel. 0515/122 88. 135 84.

lqba"

eamt Bilhallen oeh tillbyggnad av fabri! i

}'alköping 1,4510.



$lrntarp lörlifrrlt av onvgEort 'tv,-"e

msn Årnös lriumåerfrdg, 4-!
Slutarp*förmådtle inte stoppa Ärnäs i söndagens rnatch på

Tångavallen, som gästerna vann ganska oförtjänt metl 4-1 om
man ser till spet och målchanser. Ett oavgjort resultat hade nog
bättre avspeglat styrkeförhållandena. Det gästantle laget kan
dock inte frånkännas en viss metod i spelupplåggningen och där-
jä,mto var de snabbare på bollen och detta blev i viss mån av-
görantle.

Ledningsmålet kom också helt
omgående efter starten och frå-
gan är väi om det inte förelåg
offside vid detta tillfälle. Målskytt
var cf. Leif Karlsson. en rörlig
herre som beredde Hasse Änders-
son en del besvär. Utjämningen
lät inte vänta på sig och den kom
i 6 minuten då Kurt Karl6n slog
fram en passning mot målet och
i sina försök att rädda blev det
en Årnäs-försvarare som hade
sista foten på bollen. I 17 minu-
ten återtog Årnäs ledningen och
det var vi. Larsson, som drev
igenom Slutarps-försvaret som
där verkade lite passivt.

Slutarp dominerade
Återstoden av första halvleken

gick med god marginal i hemma-
lagets favör, där bl. a. Ingemar
Lundahl missade ett par fina
chanser genom dåliga skott. En
trasslig situation vid Årnäs-målet
i 39 minuten var nära att resul-
tera i måI, men med lite tur redde
det hela upp sig. Några större
farligheter uppstod inte framför
hemmalagets målbur och Lennart
Rutrnan ingrep med säkerhet när
det så gällde. Siffran 1-2 stod
sig haivleken ut och utgjorde som

nämnts ingen värdemätare på
händelserna.

Itralvbackarna åter bäst
Slutarp fick ställa upp utan

Per-IJno Gustavssnn på vars plats
Sture Hjelm spelade, men i övrigt
var det aviserat lag. Hasse An-
dersson skötte. sig fint som ch.
och var nog tiilsammans med
Kurt Karl6n och Roland Moberg
som ytterhalvbackar de bästa i
laget. I kedjan nådde Ingemar
Lundahl vissa framgångar, men
slarvåde framför måI, och bra
ifrån sig gjorde också bröderna
Kurt och Leif tr'ilipsson På Ytt-
rarna. Centrallinjen målvakten B.
Kollberg-ch. S. Kollberg-cf.
Leif Karlsson var en fin tillgång
i Ärnäslaget jämte yttrarna L.
Leijon och N, Blomkvist.

I andrä halvleken förändrades
inte matchbilden något nämnvärt
och trots jämnt spel fick SlutarP
släppa till ytterligare två mål. Det
första kom på stra^ff i 15 minuten
sedan Lennart Pettersson råkat
fäUa hy. och stramaren slogs i nät
av vh. B. östh. När 10 minuter
återstod av matchen gjorde så vY.
Blomkvist sitt lags fjärde måI.

Domare var Sture Johansson,
Borås.

Geson

Röda Kors-vecken fick
god start i Kinnarp

fa$tor Aigot Karlsson berilttade om en resa i Israel.
Kinnevods nödakorskrets hade t söndags en samkld^msafton

i ekolan. Ordf. Giiren Sandin hatle giå({en att välkomethälsa
on frdltalig putrlik. sedan ha,n informerat om . betydelsen av
l00-årsminnet av >>Det internationella röda korsef6> sta.rt år
1863 och vitlarg utveckling, vidtog sång o..musik av pn flick-
kvartett från {ss,1p. ?lKr-b+,

Slutarpsforwards hade många söndagschanser I rnatchen mot Årniis.
chanserna, som sumpades.

VAD ÄR CUF ?

Svaret får Ni i NTO-lokalen, Kinnarp, i morgqn fredag kl 19.30'

då Kinneveds CUF-avtlelning anordndr

Ungdomsträff
med massor av MUSIK, UNDERHÅLLNING, TÄVLINGÄR'

SKÄMTLEKAR M. M. 
I

OBS! Ingen meallemskontroll, alla intresseratle välkomna. OBS! I

Efter kaffeservering. berättade
söndagsskolsekr. Algot Karlsson
om sin resa i fsrael samt visade
,rtsökta färgbilder. Ordf, talade
sedan om Röda Korsets verksam-
h€t, som vilår på människokårle-

Htir är en av de många

KINNÄB,P:
Stenhus byggt 1954. fnneh.:

4.st. 2-rums läg. mod. Parkett-
golv i alla rummen. Egen vat-
tentillgång. Het källarvåning,
varmg:arage, oljeeldat. Hyres-
inkomst e:a 9.600 kr. En läg.
ledig för köpare. Säljes med
50 ak korftantinsats av köpe-

lrens och hltmanitetens grund
samt påminde öm . de snabba in-
gripancien, sonr tack vare kata-
stroffonden gjorts. I.Ian vädjade
till pul:liken att stödja denna be-
hjärtansvärda insamlinq o. beto-
nade ciess stora betydelse vid
naturkatastrofer o. d, Kviillens

I 
kollekt uppgiek till 11T kronor
vartill kommer oelto å ka.ffeser-
yering och lotteri 287 kronor.

Kvällens föreciragshållare, sim
även erl tid varit styrelseleda.mot,
och nu a'rflyttar irån orten. ar-
tackades av ordf-, vilk-en även
överräckte blommor till pastor
och fru Karlsson.

Möte i l(innarps missi'bnshus
På fredag kväll talar missionär

Doris F lOrin-Jonsson vid möte i
Klnnarps missionshus. Lördag
kväll är det stor ung'domssamling
i Slutarps missionshus, ! Rlissio-
när tr'lorin-Jonsson åven medver.
kar. I onsdags inledd:s en speciell
mötesserie för flickor och pojkar.
Mötena hålles omväxlände i Kin-
narp och Slutarp.

,-anrnnarp
NYA GUINEA

missionären Iloris ['lorin-,fons-
son talar och visar bilder i lVlis-
sionsleuset fred. ilen 4 okt. kl.
1.9.30.

Missionsoffer.
Alla varmt välkornna!

Pastor Algot Karlsson berättade



Borgunda, Kinnarp, Arnas pc sc mma poang

Kinnarps cha'nser ökades efter vinsf
r1,r -67 -

Rattvist 1-0 mot FAII<-'lYQr" skYll
För andra gången på två år grusade Kinnarps IF ett avancemang till tliv. IV för Falköpings

AfK. Kinna,rp ou,t o nämligen med 1--0 i lördagsefterrniildagens Odenplanduell mellan de båtla la-
gen. Målet kom i antlra halvlekens inledning och resultatet var fullt rättvist. Om matchen som

helhet ka,n sägas, att någon störro fotboll bjötls inte publiken frånsett tlo tillfällen Kinnarp var
på lekhumör.-FAlK kom lindrigt untlan tack va,re ett fint målvaktsårbeto av >Pirren>> Olsson. I
analrå ha,lvlek rädclade han två givna måI - 

på bollar som hart när va.r otagbara. Därernot var
bå6e nämntto >rPirre> och ch. Jan Antlersson passiva vid det titlfällo då matchen a,vgjordes.

Div. V Norra Västgötaserien
Borg'unda-Tomten 2-2
FÄIK-Kinnarp 0-1 .

Sandhem-Ulvåker 3-3 .

Slutarp-Årnäs 1--4
Tidan-Leksberg 0-3

Tomten 16 11 3 2 44-20 25
Borgunda 16 77 238-222t
Kinnarp 16 77 232-792t
Ärnäs
F'AIK

16 77 235-2427
16 83 543-27 19

Kinnarps unga grabbar hade de
första 20 min, ett markant över-
tag i spel. Stundtals förekom alla
spelarna på X'ÄIK:s planhalva,
men någon utdelning på övertaget
fick man inte då. F AIK spelade
upp sig mot Slutet av halvleken,
men några kåmpatag syntes inte
till från de rödas sida. Det var ett
iojt och ointresserat spel som
F"AlK-forwards prepterade.

Ypperligf Bergströms-
spel

Hemmaförsvaret. gJorde bra
ifrån sig. Speciellt då hb. Åke
Bergström som spelade ypperligt
matchen igenom. Hans br;rtningar
vaq en fröjd att se. Janne Anders-
son i mitten hörde åven han till
dagens bättre l'ÄIK:are. I kedjan
finns ingen att framhålla, då alla
mer eller mindre sprangomkring
som yra höns. fngen metod och
taktik över spelet. Passningarna
gick på må.få. Huvudsakligen var
bara ått man var nära bollen ver-
kade det. I andra halvlekens mitt
företog FAIK:s llåledning en åind-
ring: Å. Bergström skickades upp
som spjutspets. >fdde Pettersson
bley back och Assar Moberg hh.
Av dettp biev emellertid ingen-
ting" När fem min. återstod av
matchen fick S.-E. Hellberg för-
söka sig på centerjobbet, men då
var det aildeles för kort tid kvar
för att något skulle hända. Så nog
försöktes det från tr'AIK:s lagled-
nings sida. Någon ros skall väl
också ges bland allt ris. Under de
sista 25 minuterna spelade F-AIK
upp sig betydligt. Kämpatakterna
kom fram allteftersom matchen
skred och hade laget spelat med
samma geist hela matchen som
under dessa 20 min", ja då hade
kanske FAIK vunnit!

Jättejotlb av fvarsson
Det var idel glada Kinnarps-

grabbar som sprang in i omkläd-
ningsrummet efter matchen. Och
undra på det. Två poäng och
chans till åvåncemang. TilI dessa

Segerskytten Bosse lvarsson.

hansson bollen på vänsterkanten,
dribblade av ett par KinnarPsför-
'ivårare, men kom i >>dödvinl<el>
nerer vid kortlinjen och bollen
strök längs med måtrställningen'
F em min. före full tid hade Assar
Moberg ett bra skott på mål, som
touchade en Kinnarpsförsvarare
och ändrade riktning, dock inte
så mycket som hade behövts för
att ställa Westerberg i målet utan
chans. FAIK hade som synes en
del chanser i slutet, men några
direkta öppna målchanser var det
inte.

Frivolter av Seidler
Kinnarp har i och med lörda-

gens tvåpoängare stor chans att
tillsammans med Tomten ta kli-
vet upp i div. fV. Detta tyckte
nog Klnnarps tränare Seidler var
vårt en extra uppvisning för Fal-
köpingspubliken. Han rusade ut

- en lobb över målvakten i krys- | en okuvlig segervilja. Hos I'AIK
set - snyggt och behärskat. Visst I kom denna vilja fram först i slu-
fanns det andra som utmärkte sig I tet 6v matchen, men då var det
qenorn vårdat- och säkert spel. t. I försent.genom vårdat och säkert spel, t. I försent.

. på matcharenan och slog en fri-
rer, Bo Ivarssori spelade i första I volter når domarens pipa gick för
halvlek tillbakadragen inner och I full tid.
uträttade här ett jättearbete. I I Lördagens match kan beteck'

Ulvåker 16 65 533-35 1?
Leksberg 16 55 634-34 15
Sandhem 16 54 742-46 14
Slutarp 16 2 2 12 !8-41 6
Tidan 16 0 7 75 72-62 1

f-alköpings reservserie .

Daretorp-Trädet 1-3
Gust. Ädolf-Rapid 4-2
I{innarp-Mullsjö 1-2
Sandhem-Åsat:p 4-2
Tomten-N. Fågelås 6-2

Tomten 16 14 1 t 84-Z]-
Trädet 76 72 0 4 52-18
Gust. Ädolf :6 10 1 5 5b-Bb
Mullsjö 16 91 666-80
Kinnarp 16 90 744-30
N. Fågelås 16 7 0 9 86-59
Sandhem 16 61 988-44
Rapid 16 5 0 11 22-64
Åsarp 16 3 7 72 2E-69
Daretorp 16 2 1 1g 19-?5

. Vartofta reservserie
Falköpings BK-F olkabo 5-3
Ekedalen-Gustav Adolf 6-1
Börstig-Grolanda 4-1
Slutarp-Vartofta 2-3

Fatk. BK 75 12 2 7 68-27 26
Ekedalen 14 10 1 3 56-25 2l
X'olkabo 74 92 377-31 20
Grolanda 74 74 330-26 18
Vartofta 15 52 I31-53 12
Slutarp. 14 43 735-63 11
Börstig 74 42 830-41 10
V. Kleva 74 2 4 8 29-41 8
Gust. 

^ 
dolf 14 A 2 72 21-64 2

|(innarps ll|anufakluraffär
hålles STÄNGD lördqgen den

5 oktober.

SI,UTARPS
MISSTONSH{IS

Lördag kl. 19.30 Offenttig
ungdornssarnling. Missionär Do-
ris Florin-Jonsson från Nya
Guinea talar. Gösta Luthersson
och ungiiomar sjunger.
Servering.

Söndag kl. 10 Familjeguds-
tjänst.

VÄLKOMNA! blrc.6r.

PÅMINNES OM

Lager- nch

Ånlikuilolsaukllon
vid Samuelssson affär i Slutarp
lördagen den 5 okt. kl. 18.00,
utförlig annons införd den 28
sept.

huktionsförrättaren

29,/
27
19
18

10
7
a

andra halvlek spelade han >på | nas som en ren cupmatch, där bå- ,

topp> och fick kröna sin för öv- | da lagen hade chans att genom ,

rigt så fina insats genom att göra I vinst ev. ta steget upp i fyran. 'rigt så fina insats genom att gora I vrnst ev. ta steget upp I ryran. '

Kinnarps enda och segergivande I Det bättre laget vann - Kinnarp ,

måI. Målet inspelat från nära håll I i det här fallet - på arbete och

två pcäng bidrog hela laget. AlIa 
1

kämpade för€dömligt matchen I

igenom. tr'rågan är väl om inte 
I

Kinnarps hi. - han hade 12:a pål
r'yggen - Bo Ivarsson ti[sam- I

mans med FAIK:s Åke Belgström I

var dagens bästa Odenplanaktö-'

Nota:bla håndelser
Notabla händelser under mat-

chen var. att redap efter 5 min.
spel var- FAfK:s.'Assar Moberg
fint framme och sköt ett skott
som gick strax uta-nför måIra-
men. I slutet av första halvlek
laddade Kinnarps hy. Tord Tor-
stensson stora kanonen och P.-4.
Olsson i hemmamålet räddade
med en grandios utboxning. Tre
min. in på andra halvlek kom
Kinnarps mål genom Bo Ivarsson.
Hi. Göte Andersson sköt i mitten
av halvleken ett skott som mål-
>Firre>> msfl fjngertopparna diri-
gera.de över ribban. G. Andersson,
hade ytterligare ett fräsande skott 

I

som mv. tippade till hörna. i

När 35 min. av andra halvlek 
I

hade spelats fick Sten-Erik Jo- |___ __ ___l

ex. ch. Bo Johansson, som inte gav
FAlK-kedjan en enda rejäl chans
att komma förbi.

Domare var Stig Åberg, Skövde.
Quintus

Kinnarp
Enfamilisuilla

1 1/2-plans inneh. 5 rum och
kök, sovalkov plus hallar.

Källarvån. med värmecentral
oeh andra utrrymmen. Villan
moderniserad och renoverad, i
gott skick. Snar affär önskvärd
på gruncl av flyttning.

Säljes genom

Petersson & Gustavsson
F alköping

Tel. 05751122 88, 13584.

Vid konstituerande sa.rnmanträde
med valtreredning€n

i Frökinds kom-r:n valdes gven
Andersson, Miilomgården, Bris-
mene, till ordf. Till v. ordf. och
sekr. valdes Gustav Gustavsson,
Slutarp, $amt till v. sekr, Arne
Olsson, Alarp, Kinnary., 71647.

dande årsskifte, omibeiles meddela detta till Frökinds valbered-

ning, postadress Box 3?, Slutarp' eller tel Brismene 10 och Kinn-
arp 119, senast den 15 oktober 1963.

Valberedningen i Frökinils kommun.

iroltinu 
l

De innehavare av kommunala förtroen'deuppdrag i f'rökinds I

kommun, vilka icke önska ifrågakomma för ornv,l,ltl^ii::Tl 
I



Fröklnd
4t-

Kinanrps damer lsYr ihoPn

EiotubelYsnlug
Kinnarps samhällsförening ha-

de på torsdagskvållen inbjudit
..L.i r,;,.,' r,.r,:rt;,ni:ttlt s sarnhällets dar.nef till en träff för

'ij,t
bildande av en syförening, som
skall arbetq ti[ förmån för gatu-
betysning i samhället' Det var ett
stort antal damer som infunnit sig
och ,som vålkotnsthälsades av
S&mhältsföreailrgens sekreterare,
hr Håkan Silvander, som också*-';i*;',".+1'..:l

:'"',"/W/o,r::,,1,;,:t: .,, .i ' ; lämnade en redogörelse för Sam-
'i 

, 
.n.t,..,'..1i .11f.t',,''., 

: 
, 

'

gle-bt _ __ _l I(edjan var på gott och ont mest I dom. Medlen skall oavkortade gå

Slutarp 4-3-vann mot FAIKis:lrm:'nå",iirö r.:'liif l *;.åll1iäl;åäTil:'ä:,.

i rnatt iårreuvanendrabbn!ng l:l#f'lärlh"#:*x"":':1tt'l'r;i,;fl"äIff;r'};;*"?T*",':*r,.ltrr,l, t- l,!.lttirr. v r,eravers! wvv*r'-'trlreo' IaLr eLL 
"'"t'"",.åurorr. I lgo* gör ett samhället vä:

I sönrlagens förmlddagsma.tch på Tångavallen grusad'es FAIK:s L: - - | Oärrrrea åven föleningen.
förhoppningaroma.ttb;itvåq,iserienccht1ä.rrne(lhauppflytt-|<rl
ningschans. Med ud(tranålet av sju vann Slutarp en rättvis seger I ll ar_^t
erter retrning med 3-z i pausen. rvå av **"i,::i^:1rj.--.*: ,1,, Afflf tiOn ll 

Skqlmatsecleln

ili;ri"r',,,,,,,ii,,'r..';",i.,,,;,,1 .:"'' , . . ; ,hällsföreningens vqrksaqhet'
:::t ,:. ':!i i I Beplut fattades om bildandet av

i,r;,,iii't,r;,:',:,rr,t'.;,fu 
r,;;;,,:iN,,:.l',.t:",'1.,:,iilWiiiithLffi ff.Jtt'iffif,;*å,"T1tJ:i'J,ib//t!:4rti..?jri?tL;?rrhti?t?titrrre,t tqysA @!L tr.AYl,q 94PY9vu

Kvartetten Bengt Hermansson, Slutarp, S-E Johansson, E'ÄIK, P-U. Gusta,fsson, Slutarlr satnt SyF UpB opfr skänlras till förening-
Idde pettersson, FÄIK var framgångsrikast på Tångavallen e$r 59.Irl Fedan auktionerar hort

I sönrlagens förmlddagsma.tch på Tångavallen grusad'es FAIK:s 
L 

- 

- - | O*rrrrea åven föleningen.

Iyekade bakåtpassningar i FaltrIöpingslagets bakre förstar, som 'I| II för Erökind 
'-tZ 

okt.

Slutarps-försvaret, där Per-Uno I 
hemma-försvaret. Däremot ,Slut- fabriken.

inte verkade vara pålitligt i mittfåltet. ll a ung""ggor oeh p6tlrnentrrr I I

!'örsta målet kom redan i åndre I säsrerna som rick stäppa in aet iil tromåer att hållas t"i.äö"" ll lTlllt:"uuu'
minuten då en bakåtp"*ff;';; i ireaje mqet Få denna >övertid, lil ;;äi*i. fSeS. hos lant=br. | | risnaS: Plättar ned äpBelmas.

lyckade bakåtpassningar i Falköpingslagets bakre f,örsvar' som lll 'rlltN ]r\'7u 
ll fgr FröhiBd ?:12 otrt.

":ilxä;ä::::'il#ä--åa som rick stäppa in .,"lll i"HH:11*':"JfiL'å'å:'"#Hll *::::i''r*'-'
minuten då en bakåtp"*;;s. av I[reale måtre1 på oenna >överttu".M ;;;;iif.i. fgAS. hos lant=br. II Tisdag: Pllittar med äppelmos.

hb Bergström sav ".H:"1ä13;i"sl-r":l*r:'.TT,il':",;'JåIlll 4:l Leifrer, Korsstorp, ll 
tff;fi Kåtpudding, potptis,

mansson >>raka spåret>,

tålu;:,'å.1.?.,,1,#å31t",ä:i:15: I tätxi,i;öil1:{i!!ä*å?ll".} ;ål 
I il "':,?ioä,sare annons senare. 

I l, "J:l""*.5::';_::i,fllnsakssop-
des i nätmaskorna av t\l"fft; I "".il"iå.,"i"tf*lä;r,, r,urur"r."n I 

il JoRDFöRMEp,LTNGEN lll 
ti::::, stekt rever, potatis, grön-

l6n. tr'em minuter senat
1-1 och det var iri.rerr<år-l-Oi-linte"aröversig,blevinteheileril I FALKöPING ll-.:u-Lt"'-
gren som nickade in ett?rlqparks- la"ora perioden-av- n_ågon _}.]ass. | | Tel. 0515/123 48, lll "019i*' 

Fruktkräm, korvsmör"

:nq''qq"g1,1l1ryi{.'ly'1"tlli?l;|T:f.i'TuxlHi':*}39å:*'"''f::|4llci:'I- torTJättningen viixlade speletlngT yy .R_ol.a1d Karlsson,. varsIfortsättningenviixladespelet|nomvyKoIanqKarIsson'varsl
utannågrad.irektfarligamå1si-|st<"ojt,to.qidetövergivrr-aSlutaTps.I|
tuationei och ganska övärraskan- | målets överliggare. ! Zf m!n.-\o1tt
de kom därför siutarp, ;;ä;åi,l ;tå-;.h .i& 

"åi'-r.v 
s.:c. 11"n: | | vi söKER EN

som gjordes av vh Moberg, varslberg som svarade fö,r detta efterl I 1.. . o | |
;f;*1,*'?Tiå:;.,u,;T"'äfli"1"äå: iiJl*?"'"ä1,;ii,:lH::i:"fi?""#il | ltorestanclersKa
anfallslinje hade det ytterligt I leken kunde inte gåste-rnas -fyra- | |

svårt att komma tiu raita mäd lmannatedja i nämnvärd grad öroa | | som skall hjälpa vår direktris mecl arbetsutdelning i sy-

Gustaisson och Kirrt Karl6n sa,mt i arp kunde skapa chanser, bland | |

Äoru"a Moberg kämpaäe rram-lannatennijktättltanföravLeif ll AB KINNARPS TEXTILINDUSTRI' - Tel. 85 eller 94.

gångsrikt. Hogierförsväret öppna- | 
nupsson.. Segermåle1 sjo1a99 .av j | . ,.:=== - =. 'äesäockpåviägaveli23min.då|K..udKarl6npåett.markskgiti1.|#

"i .C,""a" i{ofergiArev ig'enom och I tiui ena stolpen när sex minuter | _ I 

-

g,;*:"":X, *Sj;:,"iTf- 3;'.Il 3l?"J11,åå äT",*:riil 
uu'*'u 

I I m i W l(innarpsFröklnd
ska-6r.

Iet och noterade ett flertal hörnor

siorde 2-2 Erter 
T*fuiisl;'''äl1då 

äåffi:=å'ä """""1 lI r,,akhd_nr. I,l W ftTfilttlrr,rn

F AIK:arna ett visst grel
Iet och noterade ett fler

rl ft**5:.i*'::t*'nt:| .. trr${"-::l :::T:: - | I 
Lr

f,å:,?,"ili,1f"åf'å',t'ä?3.u1t","11,rf,:ffi3'1ä::ili:ä1åi:"ä:l${i I l^* :tlt*-"*li:itT}.,a?* av | | 'ffite i Föreningsrokarenkomma. .rLs 4ler- 

| al,:tr:9"*,1ffi1,'å i*-*t I l*,"iTl'#f;:l-lä i"H;i:# | I gg*,lr"ä*f":,*::fl fl;i::, Itål på >övertid> |land Molrerg spelacle nuv.udroller^-||,:.',,,,1:",1 illl9lua IJEnfar OVer 4LU|'l

En minuts-tilläss blev det pålna, men de övriga gjorde ocksållce vid taxeringen a,v prövnings-ll Allavälkomna!
lmatchtiden senom-alnnna. händöl- lbra ifrån sig. I kedjan gjordes de I ltiämnden vägrats avdrag merl | |

|segchdettäbIevödesdigertförlb:iqtaprestationernaavKurtF"i-||vardera1.100kr.förförsål4ko.|

iålä1yii."?rä:i.äå1"å,å"å,iål: I l;;;å;; äiä"0ä'n","å" ;;;;'# | i 
Planrässning av höstens arbete.

:-, ltinsson 
och Bengt $ermansson. 

l f 9" tlvqiag. att {pt .var fråga

osäkerr FArK-rörsva" 
^ lhä,,:-fl:Ti":-#lå'i.;Xl:l;,"i*l I En hästFot boll " 

I ll *r*t-tl'lj"Jii+jå";"m: I l:::*"J;ff"i{"i:ll1å:"""":i"{å1
dikappat gönom att ra ffiå ä | ilv.insade minskning av. 4srrrbc- lll2 12 år till salu. Te1. 96 Kinn'j

Tångavallen, Slutarp, iIiiläi| a"ndra hatvleket] trörsva-||sättningen. Taxeringsintendentenlllarp.

söndagen den 6 okt. kr. 11.00 Il::L'".*l:: '*11""it":" 'T.XT:::|llilåYl:'iffrl*l'ili1l ';:iil -.som heihet, men bra insatser I lvlsats att arealändringen kom-

:-Å

(oBS. tiden!) 
I | öqtg*'b,"1,1ä1,-J,i'""i'å,ft: Il;ä:,,"'li..ffi;'ää',',"#,#-?: I MOd, J _f UmS!äggnhst

FALKörINGS aIK- 
| | il*1"?X"""å"*ooor",1ff,rtåoT;n"?".; I Ini"s uu nötkreatursbesättninscn. | "_ _:-^: ,_-.:_ .ll :ii_",Ti^5:i-i''l^^ -^--t.^ +-^* r | önskas hyra i Kinnarp. Svar ti

SLUTARPS lf,' I Svantesson Jobbade ganska fram'|
. I gångsrikt, men saknade tyngrl. I tel' 501 S5'Åsarp'



glto-99-
_ Tomten säkratle på söndagen
definitivt spel i div, lV nästa år
genom att Ilesegra Kinnarp mecl
slffrorna 5.-0 på Iilrottsplatsen
i Torbjörntorp. Tointen hade i
matchen de kla!:asto målchan-
serna,, men ser man till spelet
ute på plånen var Kinnarpsne-
derlaget något mål för siort.
Matchen bjöd på enabb och bra
fotboll matchen igenom och Kin-
narp klappaile inte - trots do
fem målen baklänges - någon
gång igenom rejält.

I första halvlek höll Kinnarp
siffrorna nero och 1--0 till Tom-
ten får vä.I i stort sett enses
som rätfuist.

Tornten definitivt klart för upptlyttning
5-0 mot Kinnarp - Tre tulltrcrffar av G:erom

Hemmalagets ledningsmåI kom
I 20 min. genom Nils Lundh, som
serverades en kalasboll av Hilding
Ask. Inlägget direktslog han ele-
gant i måI utan chans för Wester-
berg. Dessförinnan hade också
hemmalaget haft de farligaste
chanserna. Såväl Kurt Lundh som
Geron Jonsson var ytterst nära
att näta i, bra lägen. Kinnarps
biista chans denna halvlek var en
frispark, som Bengt Georgsson
sköt aningen över.

Ändra halvlek inleddes med Wi-
ding-skott och Lundh-projektil i
ribban. Kinnarp jjorde i denna
halvlek en del omplaceringar av
laget - dock inte tiU det bättre.

Geron Jonsson lnledde andra
halvlekens måigörande i 15 min.. ! r i.!! !! !:=.!!! , ::,: 1: : I och fortsättningen förjde i 95 ge-

Frötrinds ker.nnrunalnärnnd har lslag på 2.000 kr för uppmåtning kl. 19.00.

kommunalt bldrag till Sy4nerå.ls' I tiUhöraldp ödegå.rdea e€h Baek-

-JBäst 

i söndagslaget_var hålvbac-
väg€n ut ttll den nya Jönköpihgs- | gården i Stutarp tillstyrkes hos

Askvägen förklarades vilande i av" I fullmäktige,

r;;;;i;ä;nr{enfm^iKyrkofu|Irm$ktige|'''åtTi}t'Tåj$äii:HTKommunalnämnden föreglår. nylnululllll{Inilgti l;; -.;;";å" 
c."o,, ronsson

o f örän dra d skau i F;åiliä llf;;",':'***'"eq!: 
FTäT; 1"":]*;1,;l**iä;-tisdagen den 15 oktober 19631 .Tomten visade åter att det åir

r-r r o nn - - 
I ett värciigt ledarlag med snabbt

Frörrinds ker.nnrunalnämnd har lslas p6 2.000 kr för uppmåtnins kl. 19.00. l:å'#jt*"j;s3n1i*"Ji"itfå:3::hållit sarnmantriidg, Frå$en gmloeh kartering g.v vispa omfåden Ordf. lresoluta taktör från försvarshåtl.

vägenuttilldennyaJönköpings-lsården i Slutarp tillstvrkes to*l- 'lkarnaArvidsion-firr""*"tto.n
väsen rörkrarades virand" 

^i,.i:- | 
tuu'nartire. . lp^.:: och sJukvårcr upptgqgs tnrl |if,s6!|äi å"#g# filåt??,,'å:ävakten på vägeas iordning-ställan' I uppgjordes förslag tilt tnkom$. I lo.eoo kr med irdromstån 4.000 kr.i iiånJ"rl" å"0i, oroade också

."*$:l*1äå:r,ääi?råäl**fllTxåx"Fd:xii:ii::lt;,fi*};*l,:l#:*{# lFä::1Tuäurii}ril",,::?al
fl*fåffi,fli';'' ""'I'iil1T:illXå: 

| 3;i".ffi#rlåä1ä,ilj*itö lF:r,rl";r iili:l* 6:,-l'* | trl]:l?i fftr*:"i Jå::,'iY 
I

Blngsealäggning sorn beräknas 
I r"1r".,"tir.1 kostJr 4?8.969 kr merr I st*t"r, slutår på t.utn., åä ät ""i I P l*."Pö"::r med. kr. 110:24.. r'lf-

i '----:-- ----.^;_-^_,-,.: I uppgJoroes Iorslag f,rll rnxOm$:lru.ut , Iir me(l IIHomsIen +.UUU Kr.lbröderna LUndh oroade Också
l$_:t11 t:1!111i.?,fl1",åry"." ld:lte" -o"t't utgifter för kommunenlFinansleringssldan upptar fastig-lKinnarpsföisvaret såns på gång

ii11{.j1"111T"-'.Tt:1"9-.t:1T^ Slunder år 1e64. Kommunalfullmäk-lh€tsskatt 540 kr, räntor på an-locn böi framhällaJtoi sina sön-
I 
egnan€rn8agare atE en av nans le- | tieu. kommunatnämnd och lokå- | läEgninsglån 66.000 kr. tllt kom- I daEsinsatser.

I .c;.Yh:t-"i *li.q": .som 31nsi11ä"1- i ti"""itrqsnämnd kostar B?.e4e rrr, lmunarrultmäktises och kommu- l__-i rinnarp ttlTtl?91:_llY :T:
i ltq:"."d tlrotvrktes. ,lgi.1 l'"t: | ;;;;ffi;;;,"';";;ä;,ä;;,';"il:1ilffiiä.åä'"ilä"öäu, "ilr* 

ly:::::i^":rl ch Bo rohansson samt

I 
sättning av länsbostadsnämndens I bokfö"ins",

I sodkäanando. skottpeng4r rör räv | ,"n,o,"-".,ii*"*d;;l"t;::: i ::jl*""tn:Ij:1"*-:" tl#'i.': llti:::1"14äå:"ä?',å?;"":o'*
rörssrås bri 10 kr "* it ,lh;;l li"å'*i.:.ff!!f;3i,."., ,å ,*,Jt"":l:'å1*,:1i?fi:1TT'"'1Tå,:Jd'f:ål | ,lx:r*alsr'n*:räå""1T;kr' lrundskatten föreslås .till 20 

| n"antlskvtld o.rr ,ittåå"i.r.qF;;# | avsättning tilt anm. i""J"-r"e.* I iää'tåä"ålänt för att kunna ges
kr. IIos fullmliktlge tlllstvrkes att 

I zz.roe kr, fastighetsförva,ltnine I fonden 165.0g? kr. rriåxtå"?* I ;f ;;i-;;tyj. 
-put 

tito.n uppgictr
hemhjälpsnämnden får disponeraloch boshåsförsörjning 4.200 kr lhundskatt d.000 kr, otiIrto" rz.ä+ö ititi fiar*u""-500 personer.
ytterligare ?60 kr för apställandelmeo beräknad inkomst av 6.960 |kr, skatteersättning för 1962 EåsFe.

kosta 16.000 kr. oljeeldning.före-lberäknacle statsbidrag pä 285679lhos tuttmäktig€ föreslås åti.r.rt- lt:I Röfi Korsveckans slut togs,

*å"'#11 l ff-H '#f,å:1å: 
I i*":::nyiT J;iJ"*1"j::'*: l:'::*;"j:l;*{tn:'*:j:i: | ** ;""1;"nm';"ä ,l'?l1, ff:: Ikestnad av 3.830 kr'. Torntmart<s- l riiig srutar pa a+r.sss il ;;t;;- lt " 

p* skattekrona 
"1"" 

äJnru*"- l står dock behovet av hjälp, beho-

kommitt€ns begäran' om ett an- räknade inkomster på 149.650 kr, lms sotn under lnnevarande år. I 
vet av barmhärtighet och humani-

I tet.
' 

- 
j Una*" RK-veckan utökades

il,"^*r l1 Kompetent möbelsnickare !n:*rr;?""".'Kinneveds 
RK'

irrdcr/\llcrtMlssl0NSHLIS - ll __-.r _ q-_ ___-,!-_^_ f,x.-

sörndag kl. 1e.30 aråil.trr.l l:uHn"""tr*?ä.uu*t"ure 
samt några vnglinsar för maskin' 

rrl**lT--l:$::-."n sibyra
G. Haag, m. fl. ua.naaq 

.lJ. I i AB KTNNAR'S KONTORSMöBLEp lförrättade 
p.å l"::dig:l I::Ti-

lr9.eo Aktuell månelasskväll. j I Tet KINNARp, växel B3B ?0. i I f":l."l"r AxeI Lindörn sjukskö-
lpastor C- O- Ekström med fru. ll r'r r\r^rr!a*"' I lterskeinvigning i custaf Vasakyr-

ls3,tng"r,-spelar, predikar. Kol-1]_-- 

-'lo"l-istockholm' 

! _ ! d--^-^,--TiU sjuksköterskor i Svenslra
Röda korset antogs bl' -a- Lena
Sandin, KinnarP. elo-63,

Tomtens Kurt Lundh i kamp med Kinnarps Göran Grahn.

Itet 
t. välkomna! 

Il-lr



fiinnstteds paslorat
Församlingsdelegerade kallas

ett sam-manträda i Centralsko-
lan, Kinnarp, måndagen den 21
oktober 1963 kt. 19.00. Obs!

Ärende: se anslagstavlan.

Orilf.

Kinnarps

MT0-förening
håller möte i Föreningslokalen,
sönclagen d.en 2T okt. kl. 20.00.

Medverkan av bröderna Au-
gustsson. Lekar, Dans m. m.

I(innarps Missionhus

lson' ztlto -tt.

Alla välkomna! I

-l

Siinlag kl.
möte. Bojan o

19.30 Väckelse-
Yngve Johans-

Vä,l[<omna!

FpöEcåmd
Blanketter för uppgifter till årets mantalsskriuring finnes att av'
hämta i samtliga affärer inom kommunen samt hos resp. rote'
ornbutl. Blanketterna skall noggrant ifyllda senast den 1 nov.
1963 inlärnnas till roteombudet i resp. församling.

BRISMENE: Harry Larsson, Börsholmen.

BöRSTIG: Paul Gustavsson, Vintorp.

KINNEVED: Hilding Våring, Kinnarp.

LUTTRA : Einar Andersson, Skövdesgården.

, VÅRKUMLA: Nils Johansson, Korsgården.

Samtitligt erinras om skylcligheten att, vacl det gäller såväl
flyttning inom församlingen som in- eller utflyttning, inom fjor-
ton dagar anmäla detta hos resp. pastorsexpedition.

I

,l

Barnmötesvecka i Kinnarps och
Slutarps missionshus tU(W-61.
Kinnarps och Slutarps missions-

församlingar hade under den fö-
regående veckan anordnat ge-
mensamma möten för pojkar och
flickor med möten varannan kväll
i do olika missionshusen. Stt 60-
tal barn har i varje möte sam-
lats för att'lyssna till btb€lberät-
telser och händelser från missions-
fältet Nya Guinea, som framställ-
des av missionär Doris !.lorin-
Jonsson, som varit veckans ledare.
För övrigt har pastorerna Algot
Karlsson och Yngve Johansson
medverkat. Barnmötesveckan av-
slutades med familjegudstjånst i
Slutarps mlssionshus i söndags
förmiddag. Gudstjänsten, som

isamlat fullsatt lokal av sÄväl barn
l.som äldre, fick lyssna till bland
I a,nnat sång av barnen Eom sjöng
körer på inte mindre än 5 språk,
tal av missionär !.lorin-Jonsson
som även visade många saker från
sin kallelses land. Gudstjänsten
leddes av pf,stor Algot Karlsson,
som tillsammans med sin familj
avflyttar från Kinnarp där de va-
rit bosatta i 10 år och nedlågt
ett mycket uppoffrande arbete i 

I

det kristna arbetet lämnade ett i

minnesord och taekade för den I

gångrla tiden. Yngve Johansson
tackade familjen Karlsson för de-
ras arbete. Avskedssamkväm var
anordnat i Klnnarps missionshus
under tlsdagskvällen.

[ösflireaulrtion
Gertrom offentlig auktion som

förrättas i Fridhem, Kinnarp,
Iördagen den 19 oktober 1968
kl. 74, låter sterbhusdelägarna
efter fru Ida Alv6n försälja all
boets inre lösegendom, varav
nämnes möbler, mattor, säng-
kläder, porslin, mangel, damm-
sugare, el. bakspis, tvättgryta,
en damcykel, gräsklippare, ett
parti småhuggen vecl m.m.. sbm
ej specificeras.

Tre månaders betalningsan-
stånd. Äganderätten trill inro-
pacl vara förbehålles tills den är
till fullo betald.

Auktionsförrättaren.

Fotboll KOMMUNALNÄMNDEN

KINNEMO, TilNi{ANP

Sönclagen den 13/10 kl. 13.30.
Ulvåkers IF - Kinnarps IF

Söndagen den 13/10 kl. 10.
Daretorps IF - Kinnarps IX'B

Offtaieni om F!ökind lflw-roa.
Ä den nu föreliggande årgång

munef framgår att Frökind vid T.7. , 
on0-61 .

årssklftet hade en area.
giek trl ,rr,, u,,u,.',ii,T#å; K.innarp besegrade Ulvåkgr
Itä#trl #'l?::'#,,ä:iåt Hattri c k a v G ö t e Ander s sonav åker. ?axerlngsvårdlet för de
skattepltktiga faetigheterna upp-l Ulvåkers oförrnåga och Kinnarps vänsterinner Göte Antlerssons
gick enligt fjolårets taxeringari förmåga att göra nrål kan sägas vara do största orsakerna till
till 14,3 nilJoner &ronor ftir ;ord- j att Kinnarp i sönilagens match mot Uh,åker kunde lägga beslagbruksfa*tigheterna (varav 2,1 | på båtla poängen. av spelfördelningen ute på planen hado nog
TlryTre klonor utgjordo etgSs. I ltt omvant resultat varit det mest räffivisa. Hela första hatvlekvärde) samt tiil 4'9 milioncr kro' i hatlo ulvåker ett markant övertag, men framför mål visade ilenor för övriga faatigheter, elterl ^::-:;- +-_L^. hö+ ilr^__till inartes iä2 ;liä;;;',1.;;; | :: .1t""o 

tamhet. Det.blev meså svaga skott, sorn westerbers i
för ramqiga st<atteptigtija fa"iig- | Kinnarpsmålet för ilet mesta inte hade något större besvär med.
hetor' Äv sistnå.mnda belopp trån-l Nu var ju de yttre förhållan-l ntter yttertigare mål-
förde 

-sig 0,4 ml{oner hronor till I dena de dämsta 
- tänkbara. Ett I chanserfastigtreter, ågda av svenske ak l ihållande regn.och en"sur ochltom ut3ämningen till 1_1 i ggtieboleg. I tungsprungen plan gjorde botlen I

skatteund$riser i kommun-"l ::l'lllt"":t'q:.""I 9"ij1T]""'.lr I ä'f uår'l1ä ::-åHtJhä:låfft:
.'iFi,äåffå.T-J"å;''1ru;r'l l å*#;T äf å: Tååä*iå $x i A+fi*A iåff &i iTJi:l;,"*,de, om rla.n frå,nger av staten isl. | äfrTä"p";",il1 äil;#ilå; ;;il | 

Iigt jämnare än den rörsta. Nu
skjutet berotp,6,4 mi{oner rrr*l -äiår,"il;ä;.ää;1tä';;i.;;älkom Kinnarp rram i ett rlertal
nor, dys. sleo rr"onä * *l ;jgärr.-:iT:9$tgii.fu-+$:låä'Hå.#31\,JåT"','ffi,:'d;:
taxäringsårete böq.es r iÄ;'.i[ ;,.],: i;i,,i?ji];-,:d!1 :iT ö.*?1.ä: 

| ålJäå";""ä:äål3T"l#:i","å1ånen skrlrren hvånere, Får landerol 3uYåTl"f::f"rr*1:"dn,ryS.j"o-slantsa svarade för samfliga Kinn-nen aqtl?en hyånår€, får bndetå| manvaKLen Iomas .Lrunon nade no8 
| äittså sva"aåe för samfliga Kinn_ 

|hela la.ndeby6:d (köpingaraa aer-l få stort besvär med. f 20 min'
vid frånräkaade) hado motcvaran | :g"1TC v-r., Göte Andersson ifrån I arps tre mål' r slutminuten redu- 

|

'e skatreunaerras _ner invånarel ;;U*l*1x:,ltr:?:f#å:l li#ryij$lä:.i1. 3;'",å?ii"iil
ett me'deltal av a"fz? kroaor. I f,;å"'"älräker en Jättechans "tt 

I de ind-ividu.ella .ptgttt::1""::1-:: 
I

Av de i komraunen ingående ror- l iil:a*n",'äa r,v per-Erik Johans- | X.T. Yt;,91::.-"+lj:-*Y" ..dasens I

sarnringarna hado B6rstis," ;t; I p3 \ol.' rri. men det svaga skot- 
| f"1i,'"T'jäf||å,.?åli ?f 

"tJå'åållsarnling ett skatteundertaf tmeOl tet gick utanför. Två minuter se-

;f;x,;*rFi*:rä*,,;äål rh *t*,*,:*ffi x*;r":,:li"*{äri,{:{.å"ffjå:å:tpJ*i
kronor per invånare vid taxering*l f 

'"^" -- I s.enare gjorde en del farliga driblr- |

l;:i.1"'?ffi#räffifffTäll Extna s,ammanr,räde med I"TTJå#H;iffi'-ta rasoe-j

älulåäåff;;l"hiå? åå"ffi | | 
s I u ranps,ek . f ö r:. 

I f l,,:;Tff fi x", ä,#,,å"'t$ i

{,äff#trä'"ä}"i,få-,T:i!{;fi!l I fön et. disrr. 
| #"ff:r:l Ti;:'T:ä."'..-å 

|

Iil#J T3.3#lr?r"äI'"T: 
ttirlliraues rördagen den 26 oki.lsn^eracre_"1T- y.:'^:"" i:. rt:'i,i

kronor och 8.855 u.""å. ill';å::l lpql 1tj 15.0b. Lo,hat: Moberss I men 
'ar 

som sast inprrektiv tram- 
|

-*::-l:'l"i lkaf6, Slutarp. I rör mår. 
I

KAr,r/FÄFaDrGA lll Ärende: tr'örstag ora uppfö.1.^Y:::'oj._::11:: u'" Åke Jo'l

L/ llranaeavboningshus. lnansson'Lrmmal'ed. sven 
Ih,ViEOf ll Stutarp den 10 okt. 1e63. I I

till saiu. Tel. Kinnarp 2?. i I atvrelsen 
i

På grund av begralrring hålles

$lularps kvarn stängd
torsdagen ilen 17 oktober 1963.



lfk$-6?"

Elsa Grahn kom
i tvåa i gång-DM

Svåagens gångare tog allt I
årets eista DM På distanserna

i gr tm herr&r, 10 km. jurriorerL 5D Xm llcfr&f r lv srt' Juruvr v^

i ocn 10 km damer. Tävlingarna
arranflerades av SK Svängen
nå Jndagseftermiddagen mel-
ian Fristatt .och Borgstene' I
resn och trårå blåst. Detta gjor-
dd tiivlingen till ett kraftProv
av Etor& mått för de tiivlan'le'

Att Karl Elrik Hållin vann herr-
klassen och att tråiningsflitige
KIeII Gustavsson, Svåirgen vann
iuniorklassen var kanske inte
-helt' oväntat' Men dagens stora
sensation va'r Svåtngens Margare-
ta Gustavsson. Hon tåvlade nu
för första gången i danlernas
maraton och vann en PoPuliir s€-

ser över tiofaldiga distriktsmäs-
farinnan Elsa Grahn från Kinx-
aro. Man ka.n utan överord be-

teäkna Margareta Gustavsson
som år€ts största fYnd i svensk
'{ångsport.

Resultat:
Sn km herrar: 1) Karl-Erik

tallin, SviinBen, 3'25,04'
fO i.*. dämer: 1) Ivlargareta

Gujtavsson, Svängen, 59'15; 2)
Elsa Grahn, KirmarP.

10 km. iuniorer: 1) KieU Gus-
tavsson, Svåingen, t'04'52'

Lrltts

4-

Kyrkskatten
oitörandrad

Kinnevedi
Kyrkofullmäkttgo i Frökinil

sammanträdtle på tistlagskväl-
len i CentråIskolan i KinnarP
uqtler ordförandeskaP av kom'
munalassistent Eililing Våring.
Ärenilena upptog bl. a. faststäl-
Ianilet av staten för .19611'

Ett anslag om 8.298 kr som
hålls i reserv för tjudanläggning i

,l
5#ä1":.äläT;1-i:"å*iå#i srurarp
damål under nästkommande år. I med 7-3 Borgunda-l,eksberg 6--1

Kinnarp-Ulvåker 3-2 
I

Faiköping-Tomten 2-4 
I

Tomten' -18 13 3 2 53-22 291
Årnäs 18 88 242-27241
Borgunda 18 87 346*2623'
Kinnarp 18 87 335-2623
t'ArK- 18 83 748*35 19I ti AIlt lö ö Ö | ao*ou rt

lulvåker 18 75 63H0 19

isandhem 18 65 747-4977
I Leksbers 18 5 5 8 36-43 15
lslr.,tu.rn* 18 4 2 72 29-47 70

lTiclan 18 0 1 17 16-73 1

I

I Fafköpings reservserie
| (slutspelad)
IR

Div. V Norra Västgötaserien
(Slutspelad)

Tidan-Slutarp 3-7
Sandhem-Ärnäs 2-2

Daretorp-Kinnarp 2-9
Sandhem*Mullsjö 0-B
Gust. Adolf-Trädet 1-4
N. F ågelås-Åsarp 0-1
Tomten:Rapid 13-1

Tomten 18 16 1 1 100-24 33
Trädet 18 14 0 4 65-15 28
Mullsjö 18 11 1 6 80-31 23
G. Adolf 18 10 2 6 57-40 22
Kinnarp 18 10 0 8 55-35 20
N. F ågelås 18 8 0 10 41*60 16
Sandhem 18 6 1 11 39-56 LB
Åsarp 18 4 2 tZ 27-70 70
Raptd 18 5 0 13 23-82 10
Daretorp 18 2 t l5 21-99 5

Vartofta reservserie
(SlutsPelad)

Slutarp-Gustav Adolf 9-0
Ekedalen-X'aik. BK 3-3
Börstig-Folkabo 1-4
V, Kleva-Grolanda 6--{

F alk. BK 16 12 3 1 77-30 27
Folkabo t6 71 2 g 79-34 24
Ekedalen t6 1A 2 4 6L-32 22
Grolanda 16 84 432-3220
Vartofta 16 53 833-55 13
Slutarp 16 53 844-65 13
Börstig 16 52 935-45 12
V. Kleva 16 3 5 8 37*43 11
Gust. Ädolf 16 0 2 t4 21-33 2

Fnölcind
I(ommunalfullmäktigo

håller sammanträde i Central-
skolan, Kinnarp, torsclagen den
24 oktober 1963 kl. 19.00. '

Ordf.

tilrc-fi'
avslutade
mot Tidan

Ett förslag om införande avl, --
oljeeldning i kyrkan skall vtterli- ll -.,:1Y"11:l 

drog länssta strået
, gå"u ,rtr"'a"s. Ett fonå"ringst.- ll :t^11'':l^lf,inale!t 

rnot rielan oeh

*t'g o,n ?.000 kr kr"bb";;''i;t; il ;m Tiå",ht;J-{J*t"f#;
ten, ll teaningen rned P-0, rnen sedan

Oföräntlrad utdetriteting ll var det Slutarp för hela slan-

Stattörstaget godkhndes. oet ll ten',^ 
-,^^-

balanserar p-å 39.495:6? kr.'utde'll 
""I'j.3-111^s"t 

var jämnt överlas'

biteringen raststärldes t1ii. 
^."10"; il Sijr?åä"-, "å:r":filog3å? .nf;

ändrat 50 öre. Bland utgifte.na li Rune frriber*.
märks ovannämnda anslas till,in- | I Slutarps"lag återfanns de bäs-
stallation av oljeeldning i kyrkan i ta_ speiarna i mv. Olle Kar16n, ch.
och ett anslag om 7.000 kr till li Hasse Andersson i försve.Yet samt
kyrkogårclens utvidgning, ll i kedjan Ingemar Lundahl och

,, j""iå"ilä l?u;'å"'ääiät,ir I I . I gj.1"J 
"gqq . ?:q"t?- :t'ry |

;åre utre'aas. Ett fondering.ttt- ll ::1:l''*:tinaled rnot rielan oeh I

iras om ?.000 kr r.r"r,n"äå,'i"11;:ll ;mTi3",ht;J-{J*t"f#; I;en, ll teaningen rned p-0, rnen sedan I

Oföräntlrad utiletriteting ll var det Slutarp för hela slan- 
|

statförstaget godkhndes. oet ll ten',^ _ ."- -, " ^-,^- I

raranserar på ro.olr'oz kr. utde' !l ",i;'i.:..1'.1^g"t 
var Jan'lnr overrag' i

riteringen raststärldes ;ii ;;å;- 
il S*i,ryåä"*. "å:,":filog3H .nå |

indrat 50 öre. Bland utgifterna li Runu ivibe"e. I

närks ovannämnda anslag tiU in- li I Slutarps lag återfanns de bäs- |

Itallation av oljeeldning i kyrkan i ta_ speiarna i mv. Olle Kar16n, ch. 
I

rch ett anslag om 7.000 kr till li Hasse Andersson i försva.:et samt 
I

kvrkogårcrens utvidgning. 
ilL"xåtj"å"iåå."Tå;tii_1?li,å."11

.A,nslag | lundahl B, Ilermansson 3' Äke 
i

Utgiftssidan innehåller föliande I Karldn 1' 
I

ansta!: De blindas förening 50 kr, | ,- ?9i1*-Y-1,1- 
sven >Fiskarn> Jo- 

|

Sveriäes blåbandsförb. 50, Sjö- | 
r'ansson' sKovde' 

I

mansiyrkornas verks. 50, Lut-l L*

n*t1*t*n*.i?'-.**äl I Kinneveds paslomt
Gymnasiströr. 50, Hjo lol{höFsko- | i Församiingsclelegerade kallas
la 100, Flämslätt-50, t,fi_.,trif 

| | att,sammaniräda i- Centr-al,sko-

ll Bengt Hermansson. Målskyttar:
.A,nslag | lundahl B, Ilermansson 3, Äke

Utgiftssidan innehåller föliande I Karldn 1'

ansla!: De blindas förening 50 kr, | ,-^?91t1""-Y"r Sven >>Fiskarn> Jo-

sveriåes blåbandsförb. 50, sii;- | 
h'ansson' Skövde'-

:iTi::'-":fi' 
""åT 

,f*'?" å:?: I i 
;{1'FT1*" *Å"q*e"" tren 21

köpings köntraktskas.u'zri". 
-- 

| |oktober 
1963 kl' 19'30'. 

,

mansf,yrkornas verks. 50, Lut- | t€
herska värlclsförb. 50, Göteb'
Kyrkl. stadsmission 50, KYrkl.
studieförbundet 50, kr, Kristliga

Ärenclen: se anslagstalvan.
fnga studiebiilrag -'kyrkofullnäktige Ortll.

Fröklnd
9

beklagade I

En ansökan om studiebidrag 'l
från en ung man i orten hade med ll
beklagånde avstyrkts av kyrko-i'
rådet. Det hade visat sig att för- l'
samlingsstyrelselagen ej medgerl'
iT,läfiif#lä:1"ä "*,'ff:ff; i I stottskadad äl g

fiåäli*?1#1lT'iålfå-#'lå: iil fälldes i Karbo
ko'mmendation. lii Tilt polisen i Kinnarp ar.rläl-

IDlektor lil a"i uiå"rs-tiden i går att en

Till elektor för utseende tu t""li i skaclatl-älg iakttagits På"c"11'
lekmannaledamoter 5amiä ;nn:'i, :t" T"lta-ry:.?:ji,":::tn'
leanter från Falköping"'k*""t"åiit 1il dl".9t" passerat över vägen'

valkrets till stiftsting"tJ "in"r"" l.l 
Polisens- undersökningar visade

valdes lantbrukare sveli ;il;;;:ll att rlera ätc":-.qlt:,::l*-t"H::
son, Lorsgåra"r.. s,rppiårJ*;i;" l i \u*?'.T"t något blodspår hitta-
r---r...*'Ä^h savhar+ ;-;;;;;; I I oes inte. Kinnarps jaktlag' som
kyrkvärden Herbert Andersson. I i 9ul. t"t".'Ararp. llq.I"q-:^,:n11ilil"-,nl51ll?u!^fifå" de mångå personvalen t | 1 

ä* siaaaae djuret på -k"?u"i l
december utsågs en "'l;;;ä;;g. I i tralrten ?t 5."*:^"*^f'f::: :ll:å'"äffi#:;'i""""å"'"'åffi;;l I nå ajurets ridande' Det hade råti

A;;; Andersson 'och Torsten ll i ett ren avskjutet'

Gustavsson. lll-- -
L

it
ni$

Första uppsättningen. - som bekant har Kinneved först me4 innevarando valpedod fått kyrkofultmäktige. Ledamöterna ses hår

samlado kring ordföranden hr Våring, sittandq

ffi


