Kinnarpsvinsl mot IFK Sk(ivde
Fotboll
Utrlnöirkl torsdagsspel gåv 3-l .få:.ffil$,Jltr"
Kinna,rp svararle för en.finfin iusats vid torsda;ens trånings_
match på Iiinnemo mot ItK Strövde. Dfter l_ll-Iedning tilt gäs_
terna i halvtitl tog sig hemmala get samrnan och spetad,e uider
andra halvlek stundta.Is britjant. Detta medförite också
i måIprotokollet och segern för Kinnarp skrevs till S_t.utdernrng
Z16_55,

Kinnarps lF
har möte tisdagen den 6/8 kl.
20.00 På Cafeet.

Slutanp Tältmötesserie

2518. Möten varje kväIl utom månd. och fred.
Under tiden 1B/8
Gästerna från Skövde inledde om laget inte kommer att oroa de
Inger ilohansson och Majken Karlsson siungSångarovangelisterna
bäst och lagets 1-O-ledninE i 25 tre topplågen F.AIK. Årnäs och
er
och
i
varje
möte.
Iisilag kl" 20.00 Sångare från Åsarp.
vittnar
min. genom Roland Karlströirr var Tomten, när det beger sig i serien
pastor
Luthersson. Torsdag! kl. 20.00. Sångvälförtjänt. Efter målet blev det om en vecka. f försvaret
Id.
Gösta
Onsalag:
20.00.
fart, på Kinnarpslaget som tog ch Bo Johansson säkert spelvisade
måt- are från Kättilstorp. Algot Karlsson och Yngve Johansson medv. i
hand om greppet resten av halv-- chen igenom och får hållas som serien. VÄLKOMNA!
leken. Även under andra halvlek den främste. Reserverna på ytterhade hemmalaget det mesta av halvbacksplatserna Åke TorÄtensKinnarps och Slutarps missionsförsamlingan
spelet och Görarr Grahn kunde då son och Anders Ek var också finmed jämna mellanrum pricka in fina. tiilgångar. Kedjan spelade l,-

tre målen.
vinstgivande fotboll med ett plus il
Gästerna ställde upp med tre för tremålsskytten Göran Gråtrn. tl
reserver och Kinnarp
med två.
.
Gocl domare var Lennart ThorsSkövde som spelar i -cliv. IV och
tl
son,
Slutarp.
är IF K F alköpings premiärmotståndare i kommande serieörnKinnarpslaget spelar I dag med
I
gång visade inga takter, som med- exåkt samma uppställning som i t'l
för att formen förbättrats under torsdags och mdt-er Ca på.- Kinne- | |
I tisdags höll Klnneveds kyrkobrödrakår sitt femte årsmöte
sommaren. Målvakten Pelle Kihl- mo Blidsberg; Denna match spelas | :l I Centralskolan. Efter psalmsång och bön hälsade köpman Göström, vb Hans F'alk och i någon kl. 16.
'l ran sandin, Kinnarp, do närvarande välkomna och väntle slg
mån kedjåns K-E Dahm signeraLaget: L. Westerberg, Torgny 'l sårskilt till kantor Erland Lars son, Åsarp, som metlverkade vid
des för de bästa insatserna, I andra.halvlek fanns Skövdes kedja Johansson, Kjell Johånsson, Åkä I
endast på papperet
grabbarna Torst:nsqon, Bo Johansson, anders Ek, Fleming Torstensson, Bo I I Av årsberättelsen framgick att I Till Stiftskonventet i Utrice- i
var då totalt under -isen.
Ivarsson, Gösta Nilsson. Göte Än- I i f medlemsantalet var 26. Kårmöte- lhamn den 2L-22 sept' valdes två
dersson, Göran Grahn.
Kinnarpslaget spetade
|,lna trar varit livligt besökta ochlombud, dessutom beslöt kåren attl
genomgående piggt och frägan är
Båsse. I ltöreningen har anordnat en för'lanordna en gemensam resa tiltl
[,' f samlingsvecka med gudstjänster lnämndå konvent den 22 sept' Vi- |
I li KinneveA och Vårkrrmla. Kåren l dare beslöts att inbjuda pensio- l
I lhar deltagit i Lutherhjälpens oi-lnärerna på l'rökindsgården tilll
| | ferinsamling genom kollel(ter och I kaffesamkväm i höst, att anord- |
llsparbössor med tillsamman 333 lna en försåmlingsvecka i adl'entl
och anordna en friluftsgudstiänst
i It
I
jil ".I Rådet invaldes Daniel Abra- li Stutarp. Ärsavgiften för året I
till 12 kronor.
I
Atan att kornrnå, i närheten av det spol som visades i torsda.gs llltramsson, Slutarp, or.lförande ef-lbestämdes
tack
till den avgåcnde I
Varmt
avsagt
sig
ctl"an
Sandin,
som
lilter
I
mot Skövdekamraterna, kunde Kinna,rp på lörtlagseftermiddagen
Hilding Våring, Hass- lordlöranden, med erkänsla för1
avfärda Blidsbergselvan med klara 5-,0. Uppgörelsen blev i högs- l,lluppdraget.
Xinnarp, v. ordf. (nyva.ld).lnedlagt arbete alltsedan kårenl
lilta,
ta gaad tempofattig, vilket väl får skriva,s på den tryckande vär- lliwils a,x, Halsäng, Kinnarp, sek-lbildades' uttalades dels av kyrko'l
men och för övrtgt tycktes inte honrma,leget ta allt för a,Ilva,rligt
1ålreterare. Sigurd Johansson, Srne-lherde Henning Andersson ochl
på uppgiften.
6Q-gg.
litlaus., Kinnarp, kassör. Valdemarldels å kårens vägnar av aDniell
li Jotrensson, siggag., slutarp, v.lAbraharnsson, vilken även över-l
slutarp
spel
l[ sekreterard. Rådgivande led. ärllämnade blommor. Göran Sandint
ä""r'"t:"tfiil#ä
I kyrkoherde Henning Andersson. ltackade för det goaa sama.rneteif
q""lr . "rry.g". 1
Månstad
mor
:n3:::
I titt revisorer valrtes Linnar An- linom Kinnevedskåren och förl
I denna f:YltT"
lagdel förde Gösta
NilsElmsäter, Kinnarp och lmedlemmarnas trohet mot förson denna-gång en ganska undanOen sista träningsmatchen I ldersson, Andersson,
Alarp, Kinn-leningen samt önskade den nyei
skymd tillvaro liksom reserver fl
I
lfferbert
infor
Stutspe'iade
seriestarten
ll
-f tisdags
Tord Torstensson, som dock dök ll
ilå råan gä$taale Ilarp med Erik Andersson, tofsg. lordföranden och håns kå,r lycka
up-! när det drog ihop sig till I Uånstads
""p
IF, vilka hör hemma I loeh Torsten Gustavsson, Prästg.,loch framgång.
måltillfällen och de tre första må- l. i ai.r. Måstergötla,nd södra | 'suppleanter.
I Kantor Larsson höll så en anantecknas på dennes
plat'
*"???-iit:de
daktsstund med utgång från Jelärå:"u"
::*.
remias 29: 11*13 och tiil sist ar'sig till lagleslutades årsmötet med bön av
r förslraret spolade I| daren.
:äLdu-Lundin,
- rt-sptrt.
för att
Karl-Erik
kyrkoh€rde Andersson.
som vanligt Bo Johansson en ao- l{-16il;;^;"";;"k6;lä
' Åät"n-l
minerande roll, men hans spel ; o.. -präglas allt mer av begynnanOe | -'_ Jas är .mvcket nöid med beg., till salu. Tel. Kinnarp 187.
nonchalans, vilket kan hämma I matchen" och äve"n resultatit, men
sig i andrc sammanhang och för I i första halvleken hade vi mö.jhonom liksom F.lemming Tors- i lieheter till ytterligare måI, som
för'bjutlen på .båda' Lillegårdartensson gäller att >>konversatio- I döct torsattei. Vi tict< stath upp I Delägarna i
nen>> är lika högljudd som onö- I med två reserver, nämligen för I
na i Svenstorp, Kinnarp.
dig.
I Per-Uno Gustavsson och Lennart I
fiilönarns
Ägare och jakträttsinnehavare.
Blidsbergskedjan var som hel- | Pettersson i vars ställe Olle
het rätt mlsstyötaa och det y"p I Bergqvist och Sture Hjelm -spe- |
endast högervingen beståendp avl lade. Hasse-Andersson hade åter-j fv|ossutdi kningslörening
bröderna Nits oc.-h Håkan peiieÅ- I tagit sin platil s<ian stopper och
jämte l3engt
Dc!6,1
I var lagets
som resterar metl utdebiteringlagef,s främsta
rrafnsra-Ji'rrrle
son, som i nämnvärd g'rad
son.
sråd krrnde
kundelv_ar
oroa hemmaförsvaret. -I försvaret I Hermansson' I kedjan var det: en, anmodas att före den 15
gjorde vb. Sture rsaksson liksom I Yu!! And€rsson som svarade.tor aug. inbetala densamma. Efter
reservstoppern Rolf Lund ett gott I de bästa- insatserna och rran gJor- nämnila dag kommer exekutiva
intryck. bott netys f#;;;;"id- | oe .99$a vårt. måI. "o.* I.lo*,-ll
minut och gavl åtgärder att företagas.
matchens första
ranioa trronno+rr
Araa+oo,*
årige
Kenneth Älgotsson,
.rJlo.-,^-vars i| 3?r91ens
Styrelsen.
HiHär
de

tiDoniel Abrohamsson ny ordf
li Kinneveds Kyrkobrodrokår

l

,l höstiden.

l

tals-b?

I

|

Kinnarp bese0rade Blidsberg

5-0 på Kinnemo - Tre Tordrnål
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kan vi nog
"*t*";fft*"i"
iwärå--"-öå"ä Torstensson e. I visade i denna match
se den stundande seriestarten an
nc
i-+^ \r:r^Ä^|
Gösta Nilsson, I'lemmr--'^.^^.^-.-'-"";---]'l
.rE h-*^"'o- | med en viss tillförsikt'
rensson.
Geson

-

*

All iakt

löW-br" ...

Klart IOr 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 höstallvaret 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 seri€n. 1röro söndagens match skiljer alet fyra poäng mellan de båda lagen och en förlust skulle
ju ställinnebära, a,tt Sandherns försprång ökades till sex poäng. Även i händelse a,v vinst är
fortsättningen.
i
tillförsikt
en
ge
laget
viss
ningen preklir för hemmalaget, m"n skullo nog

Våromgångens målvakt Lennart 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, Borås.

Juniorhalv i KinnarP
Junioren Änders Ek återfinns
gom ytterhalvback i KinnalPslaeet vid matchen i Leksberg I da.g'
ilan ersätter Iti Seidler, som är
iniiuensasSut<. Laget är på övr-iga punktör ctetsamma som i vå'
rens omgångar.

15.30.

N. Västgötaeerien.
SANDHEMS IF.SLUTARPS IF

SIF.

Fotboll
.

Kinnemo, Kinnarp,

söndagen den 11 aug.

SANDHEMS

kl.

10.30.

lf,'B

KINNABPS IF B
Kinnarp

A: Lars 'Westerberg,

Torgny Johansson, Kjell Joliansson, Anders Ek, Bo Johansson,
Göran Grahn, Fleming Torstensson, Bo lvarsson, Giista Nilsson,
Göte Anderssoq Bengt Georgsson. 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, Fiiipsson, L Johansson, B, Her-

E[, Andersson, P. U.
I. Lundahl, K. Kari6n, L. Ruthman, M. Andersson,
R. Moberg. Match mot Sandhem
mansson,

Gustavsson,

söndag 15.30 Tångavallen. Sam-

ling Cafdet

14.

Slutarp B: IL Arnesson, B.

Ahlqvist, I. Gertsson, O. Bergqvist, B. Stenqvist, R. Sanddn, R.
Andersson, T. Pettersson, Å. Kar-

K. tr'ilipsson, K. Ahlberg, R.
Karl6n, K. Å, Sanddn. Match mot
Irolkabo. Avresa L
l6n,

tr'oll<abo-Slutarp

t{attsvart bollmör,ker för Slutarp

i ödesuppgörelse

0-4 mot Sandhem

fullt rättvist av Sandhems-Iaget
över Slutarps fortsatta väg i sebetyilligt
ilet
Därrneil
mörknade
halvtitt.
i
l-0
meit 4-0
rien och tlet vill nog till en osedvanlig skärpning om degrattering ska kunna unclvikas. SöntlaSöndagens betydelsefutla uppgörelse på Tångavatlen vanns

efter

gens spel av hemmalaget ger dock lnte stort hopp. Utan att visa något stiirre spel kunde Santlnem i stort sett hålla greppet om händelserna och det var ytterst sållan som deras målvakt Ronny Heed sattes i aktion. Det var först i matchens slutskede som han tvingades till ett par ingri'
panden av klass.
l?le '6+.

"t-ija
xuri Gyrtensvaan,

TÅNGAVALLEN, SLUTARP

kl'

2-2
9-1
FBK-BörstiC A-2
9 7 17 37-17 75
Falk. BK
967249-19 13
Folkabo
952217-1772
Grolanda
851226-127L
Ekedalen
933328-32 I
Slutarp
Vilske Kleva I 2 4 3 2t-22 8
931514-30 7
Vartofta
9r1710-30 3
Börstig
Gust. Adolf 9027],2-35 2
Gust. Adolf-Vilske Kleva

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- | ,^,,*,,*
ran"""''
qvist, som t-illhörde en av de bätt- lliga tillbud f-ramför.hemmamålet' 1
mål^allvarliga
första
|
tränare,
planen. Lagets
Domaren Kurt Augustsson,
I *19*l .det
för Slutarp yppades i 40

Fotbolf
Söndagen den 11 aug.

Vartofta reservserie
Grolanda-Vartofta 3-1

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

och Rune Karlstedt inte

hade

'dare. Kedjan

I

|
toppades av d-en rör- |

större besvär med sina motstån-

till

eeson.

hörna.

MåIen

I

t*'

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

|
Åsarp-Rapid 4-2
i vi. Åke Ählqvist, soml$urLdrj:*:-i-':::T"i?lliii-""i
oo"r. i,,te var på toppuä'ä?äil1#;tt;:,lnff""ä*"l{å:'i,3ff gt*"i.:Syj. aoou^o-r
äJ.tlip"".--Ctl gl9:hFåi:'3:^1-9
luuu sr'eL ur vru v'o''*öää'"iJti
Kinnarp*sandhem.b--1

hade han

bästa.

-

l;;ril;äil-Jä

rem l"5räffåtJi1j5u
srutarpskertjan
Hy Craesson 1- ''o-*.i-ö""1o*n^ t"b;j
t9
derar
| ääå
}R
99_i1 ?9
'Jäi"iöe-n E^" titt ärrut. att re14
10 70338-10
| I:uu"la0or 10 7 0 3 35-22 t4
Hemmalagets kectjespet var i |
minutenl9X!'
i 35
s1"t,,e i.å5*"'in-utenlGust.
.:
*r oart ^harinfliqf oah kvintet- | ducera traOe Slutarp
10 6 0 4 4l-79 t2
Muitsjö
föII sönder i fem delar av vil- | efter frOrrra,-^ä"tt'vn- Xartsteat I
ten
"#3Tää',äflEii"riiåi'ää:i,iii"tllåffiäilå;
uuZfir"fo
;ä;lö"ei"äd.ö^lif'{{$**-i:;:1^n3lKt"åä?",n,
Lundahr
ka rngemar
?3
""å;"äå
fiå;
;i#,iiöä.
å1J#iTffi^iiål#:tåJåö
iB B E 1t-.3|_'2
"ii,: |I stod av matchen upprepade tå iI åo;,'ä*f$n'
man kom ingen,st?ns_ -"_i"$Ilt:i;
10 2L776-45 5
a"."p
"f
övriga c1itt.:j.i
de ovnga
föi oe
och lor
svaan ocn
svåan
C?lt^"I.3it I Kartstedt
attlh,apid
10 2 0 8 72-45 4
napid
r*rxt.at sin tidigare bravad atti

-

Jå
äö;;"äöäitä"itl-*ar:

l[:*i:
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kontakten *tk-na.d:s i spelupp-r-Bäst i llget var halv] täggningen.
lbackstrion Bengt Hermansson-

-

II

i

inai:etorp 10 118 8-52

3

L

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

nör Kinnornr
0f,v$iort Insd lgksbgrg
*,"unJä"?::"-,:ff.Til:n.",i i$$Emdg

äi#,ää#trå#i-F:.{ft$: s,qnlpp$r-

Bosse böst

början inittatiiet och tvingade Leksb6rg hailo s6e1q, bekymmer meil Kinnarp på löril4gsqf'
ett par termiddagen på Lekevl i Mariestad. Det var inte långt ifrån att
f hemmamålvakten till
kapi' gästerna*hadå tagit båda poängen med hem. I slutminuterna
I räddningar innan han- fick
från nT-1 l1,j hatle de nämtigen ett rungando ekqtt i stolpen, då var ställI tulera för ett skott
2*2, vitket arltså brev "t"'!7;1?f* efter 1-1 i harvl,';.*""
Div. V Norra Viistgötaserien Någon orättvisa i rezultatet f , Karl .Erik Larsson gav Leksförelåg duDvrqL
rursl4å
absolut inte, Matchen lberg ledningen men den kvitteraF alköping-Tidan
2-1
blev lålgtifrån välspelad och d-et l*:: $ Sojt s9m omedelbart .av
Ulvåker-Tomten 1-b
Leksberg-Kinnarp Z-2
, !-t9v meqt ett evigt tjongande. ll'leming Torstensson med den
Ärnäs-borg vnda'2-2
gorie Johansso& Han lDessförinnan hade K.-8. Larsson
I tare i
slutarp_sandhernG_4l?.glcIl.DUsts9duIEjlsöulL
"h.
skötte
alldeles utmärkt, bröt lemell:rtid- haft en- fin chans .att
sig
i1_ru
U
F,AIK
lO 6 Z Z
och matade förståndigt. löka Leksbergs ledning .när han
Tomten 10 6 2 z i'-la 1i säkert
Som pricken över i:et noterad-elko.m ensam med rnåIvakten och
10 4 5 tiö-iä|i
Årnäs
ii lt*"- oökså ett mål på en knall- lmissade'
, Kinnarp 10 3 5 , rl-ii
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.
10 21 7 t\-22 5| tensson; vilken skry h.+llsa raktlre stut ]runde K.-E. 1{FErt rÅ'l Slutarp
10 0 0 10 8-35 o I uno i nättake+*
Tidan
l;e**u pf o* fb Då*
I

iHä-*:"ä*#"#.#:ä

lP,ligll. il: I ?1i-lill

Fnöktnd

ra
tsts'6?'

Lästiderna
fa

anbud på eldningsolja under
kommande eldningsperiod. Arne
Olsson och Sten Ahlqvist fick i
uppdrag att låta upprätta kostnadsförslag för trafiksäkerhetsåtgärder vid skolaa.

stställda

tr'röhinds skolstyrelse har håliit sammanträde. 'lliil lärare i fortsättningsskolan samt som timlärare i ämnet hemkunskap i folksholan förordnades fru Birgitta
Svensson, Faiköping. Småskoll.

Friluttsgudstjänst
Kinneveds kyrkobrödrakår anordnar friluftsgudstjänst i Järn-

vägsparken
den 18

kl.

Möbelsnickare
samt 15-18 års ynglingar erhåller omg. fast anställning'
AB KINNARPS KONTORSMöBLER, Kinnarp. Tel.333 70

Taltmölesserie

i S/u tarp

i Slutarp söndagen

14. Komminister Lind-

beviljades holm predikar. Kaffeservering är
Hela
tjänstledighet under hödtterminerr. ordnad och kollekt tes upp.
TilI skoistyrelsen anmäldes att nettobehållningen går tiII SkopljeSlutarps idrottsförening tiU leda- hjälpen.
möter i kommitt6n för ordnandet'

Guniila Rogestedt

av en bollplan vid skolan utsett'

Kinnarps- Georgsson
"må!ode" mot Hnlland

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-

i RyavallenuPpgörslse

jeeldning i de bostäder som uthyres av kornmunen. Frågan om oljeeldning i bostaden i Sörby skola skulle snabbutredas av rörläggare John Kartsson, byggm. Lars

Våstergötlands Pojklag som
spelacle förmatch mot Hatlanals

vitl juniorlandskamPen På RYavallen gick segrando ur duellen
genom att vinaa meil 2-1.
Karlsson, brandchef Elof Rhen
och målarm. Sten Ahlqvist.
Matchen var iämn och ett oavSkolstyretsen beslutade uttala siort resultat hade motsvarat
sig för anslutni - till länsskol- iåttvisan. Halland ledde till fem

fem minuter återstod, då västgöordnykter-. tacentern Bengt Georgsson
genom när'

nämndens och CX'N:s överenskonl-

melse om en studiedag

i

nade

hetsfrågan för länets lärare.

Lästiderna under kommande
läsår blev för höstterminen 26
aug.-20 dec. och vårterminen 8i
jan.-11 juni. Lovdagar 5 och 7
okt., 23 nov., 1 och 26-29 'febr.'

två fullträffar

skott och uppoffrande nick.

15lgzl9.

i

I

samt 2 maj.

Till leverantörer för skolmåItidsverksamheten antogs efter anbud för kött- och charkrrterivaror
Skaraborgs läns slakteriförening,
Skara. för specerier firma Bengt
Samuelsson, Siutarp,

för

grönsa-

ker och rotfrukter firma Bröderna Lundahl, Falköping, samt för
potatis lantbr. Werner Granlund,
Billsholmen, Vårkumla. Beslutades

att

genom annonsering inford-

Kinnorpstips:

Iti

till

Waggeryd
Gösta återkommer
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 tillbaka Gösta Andersson från

Vartofta. Det troliga är att
Gösta A. redan till vå.ren dyker upp i Kinnarpsdressen.
Ifan tjänstgör för närvå.rande
som spelanile trånare

ta

sK.

6{g,tZ.

i Vartof-

Seidler Kinnarpscenter
Kinnarp justerar laget På ett

par punkter inför

drabbningen

Evangelisterna Majken Karlsson och Inger Johansson utanför
Q{V-6ar. mötestältet.

Kinnarps och Slutarps mis-

med Årnås på söndag. f,'leming sionsförsamlingar har under mån- |
Torstensson är skadad och ersät- ga somrar anordnat en serie tiitt- Barn- oeh ungtlomsarbetet i
tare på högerytterplatsen blir möten tillsarnmans. Så sker även | Kinnarps missionshus
Tord Torstensson. Itj Seidler är
Söndagsskolan i Kinnarps misåter klar för spel. och dYker nu i år. Mötestältet är rest i Slutarps
upp som center. Kinnarps-UK har samhälle. Evangelisterna Inger sionshus börjar höstterminen nu
därmed ställt Gösta Nilsson åt Johansson och Majken Karlsson på söndag kl. 10. Söndagsskolans
sidan, då han för ti[fäUet är nå' är seriens ledare. Evangelisterna sedvanliga fåmiljeutflykt går dengot vicl sidan av formen' I övrigt år goda sångare och musikenter, na gång mot noru oeh iir fastställd

är att

observera

att

juniorsPela-

som oakså

i

1

varJe möten frambär

till

söndagen den

1

september

ren Anders Ek behåller sin halv' vittnesbörd.
med start kl. 10.30.
backplats och komPis På andra
inleddes i tisdags kväll
Serien
UV-kåren börjar också inom
ytterhalven blir Göran Grahn. Av' m€d
ett ganska välbesökt möte. kort sin hösttermin och dess
spark sker kl. 14.15 med Karl- I
detta medverkade sångare från medlemmar får särskilt meddelenIvar Andersson, Skära, som do- Åsarp
samt Yngve Johansson. I de om terminsstarten.
tllg-bV.
mare.
onsdagens möte medverkade fört'Ärnrise' utom evangelisterna Pastor Gösta

Hjelm och
i Slutarl

Luther$son, FalköPing.

Mötena fortsätter

i kviill,

då

ungdomar från Vilske-Kleva sjun'
Efter Slutarps bedrövliga in- ger, samt söndag kväll och nästa
s&ts mot Sandhem har laget änd' vecka utom måndag oeh fredag.
rots på flere punkter. Motståndare denna gång är Ulvåker På borteplen 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

lredJespelet och återgår
terplatsen.

till

På

cen-

Fotboll
KINNEMO, KINNABP
Söndagen den 18/8 kl. 14.15.
ÅRNÄS IF

_ KIN}KRPS IF

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.

Åter oavgiort för Kinnarp

Kinneveds CKF-avdelning

har firat 20-åriubileu

m*:i*'

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.

'1filiXxil+ffi!1,Tla

tak43.

Bengt öst.

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
lan och awärjt vid inlägget. Den lbästa spelare var hemmalagets vb.
fotboll som bjöds var inte mycket I Kjell Johansson. Brodern Bo på
att hurra för. Båda lagen hade I centerhalven får också högt beytterst svårt att få någon fårt på l'rvg, även om han inte nådde Vanlig klass denna gång. Göran tycks
anfallsspelet.
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
ordf. Margit Andersson t. h,

i

år styrelsen
-en 20
lampa.

kassören Ulla Karlsson med
Kinneveds CKF-avdelning har firat sitt 20-årsjubileum.

;xffi

av '
t^! .
I sllr161p
Ordfö- I -'

uppvaktas

I

fl,i ffiå1"ffl:fTä,H:fi,i?J"å#:"?3,Tå f,,?iiä,ni.

med stora rater> och

,

lAnfallsspelarna
lAnfallsspelarna fann aldrig den

,

till de bättre.
tiatade
och föll med 3-1ll**11'.6*l,f*ågl'"*li,ä$'.11i

,,lir,rJ;äffi;ä"ä'ää,
?å; i??tu"H:
I .,*:,,1?ä"*T"y;-:fT: x?'"* llå*j":{'[:,:i"r"*
o'."iiä",0".-:-ntä-"?
nro-*-"? I ::*:-t:'$3.9f}:-Y::LtiSli:: ll;äi:ä:'då;ä;ää"'ä:'öääiri:
i;; lvä;;- o,."raä",o".
s-a.
aai'.i,ä i"1i
di;',31
var
ifi;t

#i:J:'$?åff:"5::L11ili::

eou-

även crr.

I kedjanframträd-de_hi.Henman plats vid festligt dukade Ilrrån Cp-avdelningen med ett tack I| åek och resultatet tre" äl_f-ål_ ll:1ö;diå
llf.:"g-.
rik Larsson och cf. Leif Karlsson'
bord. Efter måltiden gav fru Ulla I för gott samartrete. tr'. riksdags- I ter 0-0 i halvtid. 'äJ;"d;
ll
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. Änåren. 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
för att vinna.
delningens verksamhet varit livlig I Kinneveds CKF -avdelning.
I var inte helt övertygande.
Båsse.
och framgångsrik. Fru Karlssonl öutett Andersson hade under I O* Slutarpslaget lagt av gnäl-l
överlämnaclc från Cl(F-avdelnin- ll{rrattutt underhållit med musik llet hade man förmodligen tagit l, ^,
med btommor lt9.:yq:.:
en såva
!'6rGlurss
5eu
6avo-.'g""',,""åål'-p"
sen !r1
l;;; i';;
-T:g :!t-pT,T:l
man i ren .r,:,illl::::T*"^"t:.P::tl-,,t3"-,*i'::
ilskallreducerade sedan till 2-1 i 26
I paus. Nu slarvade
ordr', rru *_",iått."jl^lIT:T
tilr
sa inredde srutarp återigen
avsrutninsarna.
urvåk!;;;"i;:llmin.
-dersson som tack för det arbetelsom avslutnins
-I::,T:11tlT:%.v-X:"-1
sjöngs >Härlig ät ti
t:rt, äuer satte ner humöret
l;;'ä:ä"äff^ffi"ä';frä".'ä""1:llilit
hon nedlagt i styrelsen under tju-lkvällen>.
| äatrgets seger var futit rättvis.llnå såvat medspelare som publik.
go år. TilI allo dem som.varit
vy, Kurt
lfrotsOatigt-spelkundemanskön-ll{ve-n ett ribbskott
-av
medicmmar alltsedan avdelningen'
lja en viss ljusning, framförallt illÄndersson antecknades i 33 min.

;;;;;

bildades_TheaHallagård,Elin-|änfaIlsspelet.Slutärphadeenfin||Ulvåkershh.P.-E.,Johanssonav.
slutade,ii 43
43. min. målgiirandet gehalvle-lI slutade
Johansson, Edla Abrahamsson, InA.{f$| måIchans redan i andra halvleTl".
-tll3
^? .rm ^ --^
..bi' lmåIchans
SLUTARPS
geborg Kjellander, n"t aåä*J.o",
lkens andra min., men hemmala-[nom att enkelt pricka in 3-1.
junioren
Slutarp
var
ett skäligen biliigt
reservmålvakt,
t"Tolets
| ,"j.'"'åä$J'1,åä.åii'lå"J
venorå Johansson,
rvx 'qr 4v6vrMIssIoNsHUs
å"j: !u!uu'
iä"#,1?Jåfjä
rd'uu@qE ilf,to"u"
rurL'
-'---;;;;;---lluro5
|l '*o'
sOn, Ester Johansson Och Margit
(Tältet).
också
åluerrNuu
överlämnades uuÅDa
uvc'rdrrr'aucs
Andersson
l.^t-'-t--"t!b:Iolt-.3u--1y-..5:*^,+Il::gl,,lElld^y:i:lci:l^:1TI dersson i 12 -rnin. veir upptakten I m?r Lundahl. Även ch. Hasse An-- i form av en ne_Jlika
en liten såva
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'
til;-lutvarrer-iätter vi unge foma.
||| T3:- Tällseriens avslutningsmöten. l"r" r,y. siig ra*. ai;; strarr.lLundh
ta Vilhelmsson. tut f]]"",y*.
och vh' Hasse Dahl som
lgrenst<iit1ismin.2-or,å.
;;;;;i:
i;ger
Johansson,
Maji försvaret. Kedians trumfström, initiativtagare tilt avdel- l-^-'"#:-il= ";l':::""_:_1Tj- .
I
lrämqt
;;ä ;^;;ffi;;;å"-"'0""-å. ken Karlsson.--söndag- unstlo-l
_
i fi;;;läyngve Andersson.
Rotr
-^-
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ffii.T,*:?i.läL#"T"11.ffi,il ilåä.Tl"r;'.ö-f'f,lå"j#.åii:"1llE{fr,rum,eued,
OBS! Söndagsskolan börjar pålPastorsexpetlitionen tii_K3:::l

nejlikor.

Kvällens föredragshållare

var

söntlag.

kommunalkassör Hilding Våring. VÄLKOMNA
I sitt anförande framhöll han bl. ---=--a. Centerns Kvinnoförbunds insåts
i da.gens samhällsliv. Efter föredraget visades filmerna >Hand i
Genorn hand> och,
|
1N1 -u"ry-u.

-

-' -

-- I I

Älgsltyttar

I

-

!

=

'ved och Vårkumla hålles öppen
lfredagarna 23/8,30/8 oeh6/9

lkt. fS-fS.
I
l<

prstorsärnbetet.

|

n-Lts.'^fJ-- L^o- a- l-^lr^ -!{- J^ Lll-l^- -lr^l-tdra barn $tt iacka ltär de böiar skolan
Behtiuer

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.
fr. 39:-. Vi har teryleneibyxor i goss fr. kr. 29:75, Nylonskjortor i goss kr.74:50, sporttröjor
nyrenoverade älgbana.
Skjuttider vwie lördag 24/8 ,fr. kr. 10:-, täckjackor m.rn.
kl. 14.00-17'00. Varje lnps Ut TILL ROSSBACKENS SKOLA, KINNARP PÅ LöRDAG, DET LöNAR SIG.
-28/g
söndag 25/8-29/9 kl. 13'00- |
Vr HAR öppET TrLL KL.16.00.

16.00.

Kommitt6n'

I

I

I

AB NORDISKÄ INDUSTRILAGRET
Tel. 5o

eTler 245.

Utbyggnad av reningsverket
i Frökind för 145.000 kr

Frökind

Frökinds kornmunalnåi,rnnd har hållit sa,rnmantråi,tlo. Upprättat
för Vårkumla Bygclegårdsförening förelåg och till'
styrktes hos fullmäktige. Likaså tillstyrktes utbyggnad av reningsverket för höggratltg rening metl biologisk bäilat. Kostnaden har av Viak beräknats till 145.000 kr., och den årliga ökatle
reglemente

zzlt- 6"-

Till innehavare av branilfarliga varor.
Ansökan resp. Anmälan om förvaring, hantering, transport

till

kn

L2tg.-b7TilI en kurs för vatten- och av- ta upp en kiosk i Slutarp tillstyrkIoppsskötare anslogs 900 kr. Från tes.
AlImänt.
Hos länsstYrelsen skulle ansöLBX'
hade inkommit faktura på
jan.
1
kraft
den
varor
i
brantlfarliga
trädde
Ny förordning orn
göras att få uppföra planekan
till
samlingslokal
skissritningar
1963 (SI'S nr 568i1961). Förordningen omJattar numera brandpå 1.315:99 kr. Beloppet tillstyrk- rat stiftelsehus i helst treplan.
farliga vätskor, som är blandbara med vatten, motorbrännoljor, tes hos fullmäktige. Civilförsvars- Länsstyrelsen hade endast gått
eltlningsoljor och branclfarliga gaser. Klassinclelningen är fyra styrelsens begäran att i skolans med på hus i två våningar. Att
första (1), andra (2 a, oab 2 b) samt tredje (3) ktass brandfå installera telefon uppvakta länsst,'relsen i frågan
-fartig vätska- och bestämrnes uteslutande av vätskans flampunkt. käliarvåning
valdes riksdagsman Gunnar Larstillstyrktes.
Frågan om sammanträdestrak- son och byggnadsnämndens ordf.
Eldningsolja är klassad. i tredje (3) klass brantlfarlig vätska.
tamenten hade utretts. Kommu- Elof Rehn. fnförande av oljeeldUnilerjoriliska cisterner är underkastade nya och strängare be- nalnämnden föreslår fullmäktige ning i de bostäder som hyres av
stämmelser. Tillstånd beviljas endast för högst 10 år i sänder. besluta att följande traktamenten lärarna tillstyrktes hos fullmäkskall utgå: ledamot av kom.' tige. Den totala kostnaden uppUtöver tillståncl kräves även avsyning innan cisternen höljes fullm. 10 kr. och vid sammanträ- går till 8.490 kr.
de över tre timmar 15 kr. RevisoAvsyningen göres av byggnadsnämnden"
rerna ett arvode på 200 kr. varFörordningen kompletteras under hanil me,tl tillämpningstöre- dera. Nämnder och styrelser vid
W-karsn
skrifter oeh allmänna anvisningar, vilka publiceras i Kornmers- sammanträden före kl, 18 10 kr.
kollegiförfattningssamling Ser. B.
per timma samt efter detta klock- börjar höstterminen tisdagen
per tim. Arvode för den 27 aug. kl. 18. Samling hos
Statens Brandinspektions cirkulär nr..2L av april 1961 gäller slag 5 kr.
sammanträde efter kl. 18 blir 15 kårchefen, Algot Karlsson,
förstills vidare i tillämpliga delar.
kr, Valnämndens justeringssam- ta gången.
på
manträde
15
kr.
valdag
samt
,
Tillstånd (ansökan) erforclras för förvaring i upplag, hantering, transport, försäljning utom i vissa fall, samt för all under- ordf. 50 kr. och ledamot 35 kr.
För sammanträden utom kommujordisk förvaring oavsett mängden.
nen föreslås 25 kr. för tre timmar,
0iplomslo
Tiltståntt söke3 skrifUigen i tre ex. hos Byggnadsnämnden som för längre tid 40 kr. Reseersättning
skall
utgå
med
40
öre
km.
är tillståndsmyndighet, som även tillhandahåller formulär för
I födtl 1960, fiu härkomst bt. en.
för medpassagerare 5 öre. ll betskörd, till salu.
ansökan,
I och
En ansökan om rätt att tå sätrlll Tel. Kinnarp 5.
ma;x 4.000 liter
,Anmälan erfordras för förvaring i förråd
gas, 3.000 liter 1. klass, 12.000 liter anclra klass (2 a och 2 b tillsammans) samt 50.000 liter 3 klass brandfarlig vätska.
Anmälan skall göras skriftligen i 2 ex. till Brandehefen (anlnanliga
kuinnliga
mälningsmynclighet), som även tillhantlahåller formulär för antlriftskostna.den

och försäljning av brandfarliga voror.

?.000

i lftnrilr[

2

$t,

ellor

anställes som vävare, helst vana, samt en ma,n som skålrare.

mälan.

BRöD. KANLSSONS PLASTVÄVERI

tr'öreståndares och dennes ställföreträdares namn, bostadsad-

ress, och telefon skall jämväl före 1963 års slut nyanmälas s"kriftligen till Brandchefen, som tillhanclahåller formulär för anmälan.

IIar en befintlig cistern legat i jor.ilen i mer än tio år, skall
densamma sökas tillståncl inom ett år från den 1 jan. 1963.

Kinnarp. Tel. 203.

för

Skolmatsedeln
för I'rökind 27-37 aug.

I förordningens $ 4 staclgas: envar som tager befattning med
brandfarlig'iara skall därvid iaktaga den försiktighet som till

Tisdag: pannkakor,

äPPelmos.

Onsdag: köttgrotta, Potatis, rå

före;byggantle av skada genom brantl oeh annorledes betingas av

morot,

Torsdag: grönsakssoPPa' ost-

omständigheterna....

smörgås,

Till

dagsböter dömes bI. a. den sorn åsidosätter föreskrivna
skyldigheter att söka tillståntl eller göra anmälan. Metl hänvisning till vad ovan anförts får jag härmecl anrnoda Eder att till
un d e rt e ck n ad göra ansökan eller anmälan.

Fredag: stekt fisk, Potatis'
dillsås, tomat,
Lördag: blåbärskräm, korv'
smörgås,
I

Slutarp den 19 augusti 1963.

Elof Rehn.
Brandchef.

i KinnarP
18 sin verkI i nOrjar på tisdag kl'
ll samhet för höstterminen. Starten
ilsker hos kårchefen Algot Karls'
I son. F örutom kårens medlemmar
iUv-kåren

är alla pojkar och flickor

8-12 är

i åldern

välkomna.

Filmen nBuildistons väg till frä!sning>> visas i KinnarP
På tisdag kväU kl. 20 visar missionär Roland Simeonsson från
Japan den gripande filmen >Buddistens väg till fråiJsning>, Det

blir kollekt till

missionen.

Fotboll
KINNEMO, KINNARP
Söndagen den 2518 kt. 10.

N. Fågelås B

-

Kinnarps B

Fotboll
IÅNGAVALLEN,, SLUTARP
Sönrlagen den 25 aug. kl. 14.15.

N. Västgötaserien.
Kinnarps

I[' -

Slutarps. IF

S.I. F.

tllg
_;1,

jDerbytriumf for Kinnarp med 4-1.
Slutarp chanslost Pa Tångavallen

Kinna.rp med vårlaget
i tlerbyt mot Slutarp
Kinnarp återgår till vårens lag
vid derbymatchen mot Slutaq) på
Tångavallen i morgon. Detta innebär att Itj Seidler och Bengt
Georgsson blir ytterhalvbackar

och att kedjan ändras på tre

Kinnarp triumferade meil 4-1, halvtitl 3-0, i söndagens ,ilo rbj'rna,tch-Tot S-luBry.på fångå'
vatlen. G?,sterna'va,r det klart bättre lå,get och under första ha lvlek kombinerado kedjan fyniligt
kan
oän *ti"fft, medan speilet i don a.nd,ra perioden ma,ttades betydl igt. n*S" gc-h -l3lt untlerlaggöra,
vligasto vi hittills sett la,gst
u"å-.r, a"'orsakernö tiil a.tt arrdra htlvlok blev en av de bedrti
qq'r-iöist& halvlek. Laget spelade
si"i""p å antlra sidan ha.do in to mycket å.t1..9äga, til -om uT s-kvintetten.
I andra halvlek höll
av
forward
utriittades
mest åatafo[ar och ytterst lite po;itivt
-med
&rg,6 konkunenten Sluta Ip och laget lyckatles då också re'
ä-åä fäåT"ag;rlunda"jämnt epel

punkter. Fleming Torstensson går
högerytter, Gösta Nilsson eenter
och Göran Grahn vänsterytter.
Laget förefaller på papperet mycket starkt oeh bör klara av Slutarp. även om allt kan hända i ett
derby.

ducerå, Kinna;ryrs

Slutarp återgår också till en
mer normal uppstältning med
tennart Rutman som målvakt.
Laget i övrigt är väl inte defini-

tivt ktart då Slutarpsansvåriga
har kallat tolv man till samling
kl 13 för match 14.15.

3-0-letlning.

F/t42.

Kinnarp fiek en småkstart och
redan efter två minuters sPeI 'låg
bollen bakom Lennart Ruthman.
Mannen som svarade för den första fullträffen var Göran Grahn
fick Perfekt tillslag På bol'
som
'!en

Derbydomare blir ingen mindre
och ställde Rlrthma,n shanslös.
en I I 15 min. kunde SlutarP medl lite
än Assar Isaksson, Borås
av vårt land i särklass bästaI l tur kvitterat till 1*1, men Lasse
bolljurister>> med meriter från
Westerllers tänjde sig och räddalandskamper och div. l-matcher.
de utmärkt.
I
1

>

I

I

Ka,laspassningar a,v
Ivangson

Bosse Tvarsson tevererade

Fröklnd
Tältmötesavslutning

i

Kinnarps och SlutarPs ilIis'

samt anordnat en tä]tmötesserie'
som avslutades undcr vecknskif'

tet. Tältmötesserien har rönt €tt
ovanligt stort intresse av bYg'
dens foik.

Evangelisterna Inger Johansson och Majken Carlsson har un'
der heia serien medverkat - med
sång, musik och gf ipande vitt-lesbörd. Sångargrupper från olik6, platser såsom Vilske-I(leva,

Kättilstorp, Folkaboi<retsen
Åsarp har gästat serie$

och
ocir

sjuagit i dess möten.
Fredag kl. 20 hålles offetttiigt
möte och på sönclag har söndagsskolan utflykt då alla intressera'
de hälsa.s välkomnp- med. Resans
mål blir Helgelseförbundeis Ung'
domsgård i Timmersdala'
Sönalagsskolens familjeutf

lyht

i Kinnarp

Simeonsson

från Japan besökte i tisdags kväl1
Kinnårps missionshus' Som ett

för'sta led i sammankomsten Pre'
senterades jaPanska kläder och
japanska seder. Senare delen av
mötet gav en griPande inblick i
hedningarnas nöd och deras hoPP'
lösa sökande efter frid och fräIs'

ning i den hedniska religionen.
Mötet avslutades med insamling
för missionen i JaPan.
På fredag kväll Predikar dist'
rlktsföreståndare Gustav Haag I
Kinnarps rnissionshus' Och sön'

har sin traditionella
familjeutflYkt på söndag. Denna
gång går färden norrut till Sjöha'
ga ungrtomsgård i Timmersdala.
dagsskolan

28

tätt intill ena stolpen och
gav därmed Kinnarp ledningen
rned 2--0. I 38:e fick vi anteckna Gösta Nilsson i målProtokollet
botlen

SlutarP

siorisförsa,mlingår har under de
senaste fjorton dagarna g"emen-

Missionär Roland

i

min. en kalasPassning till Göte
Andersson, som behärskat slog

2tr16-br'

och mannen bakom Passningen
var än en gång Bosse lvarsson.

3-0 blev a,lltså halvtidsresultatet.
I andra halvlek mattades sPelet

betvdliqt och aktörernas insatser
lärnnade överlå.g €n del att önska.
Slutarp reducerade till 1-3 ge'

nom fnryar Johansson I 20 min.
och i 34 min. fastställde I'leming
Torstensson 4-1 för Kinnarp,

Kinnarps lnrar
Kinnå,rnsförsvaret hade inget
större besvär att ta hand om Slut-

Slutarpsmålvakten Lennart Ruthman har intagit bollmotarberedskapssläIlning och invåintar vad som komma skall. Beredda att
ryci.a bollen från Ruthman är Kinnarpe Göraa Grahn och Fle'
ming Torstensson, medan Sluta rps Hasse Andersson och Ingvat
Johånsson (skymd) avvaktar situationen.

arps uddlösa kedia. Bosse Johans-

son som stöpper och
Georgsson som Ytterhalv

Bengt

var

de

som märktes mest. F orq/åTdskvintetten spelade fötsta halvlek
mycket bra och för goda insatser
i första hatvlek ger vi överbetyg

till inrå,rna Bosse fvarsson och
Göte Ändersson samt vY. Göran

I

FAIK tiII Leksberg

Kinneveds

I
I
I

Jalttvärdsfilettiltg
Grahn.
I andrå halvlek försvann clessa I håller möte å KinnarPs Kaf6
tre mer eller mirrdre ur bilden och
i stället va.knade hY. F leming månclagen den 2/9 kl. 19.30.
I

till. BIek rakt igenom
var dock centerh Gösta Nilsson,
som förgäves förefaller att leta

Torstenssdn

efter bollformen.

Lördagen 31/8 och sönd 1/9

skjutning På Älgbanan om
Husqvarnaälgen,

'

Per-IJno ooh Lennart
bä,st

StYrelsen.

Lennart
mål och denne hade

Slutarp ställde

UPP med

Ruthman i
inget att göra på fullträffarna. I
det bakre försvaret i övrigt ges
bra betyg till vb. Lennart Petters'

son samt ch. P-U

Gustafsson.

Hasse Ändersson spelade denna

gång ytterhalv, men var alltför

kär i bollen och förstörde många

gånger anfallsmännerrc Plåfler.

Äv dessa sistnämnda

oioade

Bengt llermansson och Kurt Kårl6n några gånger, medan det I öv-

rigt var sfågt.;

Planens båiste man vår rättsklparen Assar Isaksson, Bor&s; som
gJorde en i allt perfekt insats.

Båsse

$smnanträden

Slutanp Tomtengäst
, !'AfK-spelarna ställer deTna
omgå"ng färden tiil Mariestad och
Leksberg för match söndag kl.
17.15. Elvan får samma formation som i mötet med Sanclhem,
vilket betyder ordinarie I'AIKlag;. Dutrbelpoäng lär ligga inom
räckhålt.

Söndagsmatch blir det också
för Tomten som spelar k1. 15
mot näst jumbon Slutarp. Av
tabelläget att döma bör Torrrten-

uppgiften denna gång vara tämligen enkel, men en varning är

dock på sin plats. Slutarp kan

komma m€d en obehaglig överrashning för brukspojkarna!
Tomtenlaget får samma ttPPI Kommunalfullmäktrige sam: stäIlning
som i de senaste matCentralekolan'
i
manträder
.:lrerna. b\I6-6t.
Kinnarp, måntlagen den 9 sePt.

F'rölcind

1963

kl.

19 .00.

OriII.

uI-

i

Frökind
Till planerad kurs i klätlsömnact i Börstig metl början i slu- i

Yrkeskurser

tet av oktoiber samt till kurs i'
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

CUF

kallas tilI höstuPPtaktskonferens å Nya Pensionatet, Kinnarp, i kväll kl. 19.30.
Styrelsen.
i,"(6-(t"

Frölcind
ANBUD
in{ordras på eldningsolja

I, att

levereras under elclningssäsong-

en 1963/64.

Kvantitet e:a 60.000 l.
Anbud märkta >Elclningsolja I>, insändes till. skolexpeditionen, Kinnarp, senast den 10
sept. 1963 kt. 12.00.
Fri prövningsrätt. Upplysningar lämnas av skolexpeilitionen, tel. Kinnarp 176.

6t

"

Bengt Kullander Tomtens matehvin$are
Avgörande mot Slutarp i slutrninuterna

Bengt Kullander blev Tomtens matchvinnare i drabbningen mot Slutarp på söntlagseftermiildaEtt 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 minuterna 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.
ses mantel. Bäst var vy, Hilding
Så dags gav Tomtens andra
gen.

.

i form
av måI genom Geron Jonsson,

Ask samt cf. Geron

halvleksinitiativ utdelning

Slutarps ytterha,lvor

som med ett praktskott lämnade
Lennart Ruthman utan chans. Ef-

Slutarpslaget gjorde Lennart
Ruthman en uppmärksammad insats mellan stolparna och vidare

och krigade med säckförsvar. Laget hade också så när klarat den
€na poängen, men några ödesdig-

kan ytterhalvbackarns Roland
för uppoffrande arbete matchen
igenom" I kedjan skapades de flesMoberg och Kurt Karl6n nämnas

ra slutminuter ville annorlunda.
I 42 min. kom Kullander ångan-

ta farligheterna av de båda ytt-

>>simmade>> in med bollen
förbi en någon passiv Ruthman.

de och

>>ringde>>

åter bakom Ruthinan och

rarna Karl6n och Ahlqvist samt

cf. Bengt lfermansson.
Roland Ekvall, Tidåholm, ski-

det

denna

pade mycket god rättvisa.
gång hjälptes'Kullander och SlutBåsse.
arpsbacken Hjelm åt att skjuta
bollen över mållinjenUppgörelsen mellan de båda la- Matchvinnaren Bengt Kullander.
gen kan inte placeras in bland de
bättre, då plånen genom det lagets bäste denna gång och ut- Kinnarp skakat
myckna regnandet spelade aktö- rättade ett mycket gediget arbete
av jumbotraget

rerna .många spratt. Tomtensegern var fullt rättvis då laget såväl defensivt som offensivt. I
spelmässigt var kiart bäst och det bakre försvaret kan vidaie
speciellt i andra hålvlek domine- överbetyg ges till Arne Rehn.
rade laget klart händelserna på Kedjan var på gott och ont. Nisse
banan.

Lundh saknades

i

anfallskvintet-

Wiiling Tomtenbäst
ten och ersättaren Olle TorstensVh. Sven Widing var Tomten- son kunde inte riktigt axla Nis-

Jumbolaget Tidan blir Kinnarps sönd.agsgäsler och mat-

chen på Kinnemo har ayspst'k I{1.
15. Kinnarps-UK vidtar inga änd-

ringar utan samma lag som besegrade Slutarp ställs på benen.

Söndagsfotboll blir det också
på Biksborg i Borgunda, där
Sandhem och hemmalaget skall
göra upp om poängen. Hasse
I Karlsson ersätter Rune Arvidslson som högerytter i hemmael-

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 seI sern. Stlt-63"
I
Båsse.
I

Ansökningar om biclrag

{ill

Blanketter erhålles efter hänvändelse till kommunalexpetli'
tionen.

Kommunalnämnilen.

i

matchens början

och sedän fick agera obrukbar
högerytter förklarar inte lagets
tama insats,

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:-, (riktpris 99:-), i barnstorl. från 39:-, nylonskjortor i herrstorl.
från 12:*, m. m.

RES UT TILL
I{innarp nå

1ö1das.

Dlrö":.

i Slutorp och

:lsj

Vi har öppet

till

kl

16{0:

gärd Flämslått.
Vid framkorysten

ungdoms-

till

Gösta Nilsson blev matchvinna-

re g:enom att göra matchens enda
mål redan i första minuten. Om
spelet är.

lker

minnesgåva.

ll Vid avslutningen

gJordes

ihöll
lke Pettersson välkomsttal. Efter ilsignar barnen. 4q -PZ '

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' förbigås med tystnad. Grabbarna vän-

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

en

Sjöhaga ll flånetlografframställning över bisöndagsskolföreståndåre lfol- llbelberättelsen om hur Jesus väl-

lservering, då barnen drog upp på

publik.

li

Närmare 150 personer var i ,Mose?> Segrare i tävlingen blev
söndags med på, den fatnrl jeut- fru Stina Gustafsson, SIutarP'
flykt, som det är sed att sön- vilken svarade rått På alla tolv
dagsskolorna i Kinnarp och Slut- lfrågorna om Bibelns Mose.
arp ordnas i;slutet åv somrnåren
TiIl pastor och fru Älgöt Karlsva^rje åf. D€Iiha gång gick:tär- son, som under hösten lämnar
]clen tiU l{elgelseförtrundets ung' bygden, överlämnades från sönidomsgård Sjöhåga i Timmersclala.
ldagsskolan och UV-kåren blom,På vägen fram gjordes ett ttPPe- morr en textad adress oeh en va.c-

håll vid Skara stifts

Tidan spelade som vanligt ett
typiskt försvarsspel. Laget visade ett kunnande och en vilja som
förbluffade hemmaspelare och

tar nog på en ny match för att
då kunna visa att det viljelösa
spelet endast var en tillfällighet.

ÅB NORDISKA INDUSTRILAGRNT
Kinnarp på famlljeutflykt

enskilda vägar skall senast clen
22 sept. 1963 vara inkomna till
X'rökinds Kommunalexpedition,
Kinnarp.

spel på Kinremo mellan gästande Tiilan och hemmalaget Kinnarp. Det var inte långt borta,
att Tidan erövrat qin törsta poäng. Matchen slutatle tlock 1-0
till Kinna,rp.

dades redan

Söndagsskolorna

F'rökind

Söntlagens ihållantle regn
möjliggjortle inte något skön-

Hemmakedjan var för dagen
helt ur slag. Kämpaglöd och vilja
att vinna lyste med total frånvaro. Att I'leming Torstensson ska:

Skolstyrelsen.

Jurnhon på Kinnemo
Ny man i Borgunda

bäst

f

ter målet gick Slutarp in för att
hålla den oavgjorda ställningen

Två minuter senare

Jonsson.

KIITNARPS
MISSIONSHUS
Sönclagen den 8 sept.

Fåirgbiltler

från

kl.

19.30.

Israol

Söndagsskolsekr. Algot Karls'
son talar om Det heliga landet
och

visarbiltler från sommarens

re,sa.

Alla hjärtligt välkomna!

Fotboll

Fröklnd

41'6V.

Slutarpsdösen

iordningställs

på Kinnemo, Kinnarp,
söndagen den 8 sept. kl. 10.00.:
GUSTAV.ADOLFS IF
KINNARPS B

I'rökinds kommunalnämnd hrr
hållit sammanträde. llämrrden be-

Fotboll

slutade föreslå fullmäktige att låta uppföra garage vid de bostäder

som uthyres bl. a, tiil lärarna.
Garagehyran föreslås bli 20 kr.

per

månad.

Till

Slutarps samhällsförening

ttllstyrktes ett anslag på 300 kr.

för

iordningsställande

av

Slut-

arpsdösen. I)tt förslag om uppförande av en lägerskola för Skaraborgs län på Kinnekulle ansåg sig
kommunalnämnden ej kunna taga
ställning till, då frågan syntes väl
lite fdrberedd, Synneråls vägsamfällighet hade begärt 3.500 kr. för

att kunna iordningsställa och nybygga vägen Ålleberg till nya
Jönköpingsvägen. Ärendet bordlades

för utredning,

Hälsovårdsnämnden hade be-

gärt att få utvidga

kommunens

avstjälpningsplats med 2.000.kvm.
Då det begärda priset ansågs för
högt remitterades frågan åter till

för nya

hälsovårdsnämnden
derhandlingar.

un-

EItt par fastighetsägare i Slutarp föreslås få.uppskov med anslutningsavgiftens erläggande för

Fr

qrq få söndag kl 15. Detta betyder att Ronny Heed återkommär

att Stig Johansi hälvbacks-

son är klar för inhopp

trion. .Ny högerytter blir Jerry
Kumlert, då F orsberg får vilå.
Stigs återkomst sorri halvback
medför 'att Åke " Ählqvist skqll
försöka sätta *prätt pa anfaflsspelet tillsammans med i försts
Erik Karlstedt.

Gästande Kinnarp kommer med
en ny man då Åke Torstensson
ses som vänsterhalv. Detta bety-

der att Fleming Torstensson får
ta steget ner i B-laget och att
höger.

idrottsplatsens iordningsF+ällande.

Gunnarsson, Ulricehamn, som domare.

X'rågan

om

kommunalexpeditio-

nens överflyttande till Centrålskolan skulle utredas. Hos fullmäktige föreslås att nuvarande
kommunalkåssören skall erhålla
förhöjt arvode efter löneklass 15

och samtidigt ändras titulaturen

till

kommunalassistent.

Färgtriltler från en resa i Isrå€l
visas i Kinnarp
På söndag samlas söndagssko-

Ian

i vanlig tid i

Kinnarps mis-

sionshus. Nattvardsgudstjänst hål-

les kl.

11.15.

Söndagskvällen är vikt för en
fsraelsafton. Då kommer söndagsskolsekr. Algot Karlsson att tala
om Israels land och folk samt visa färgbilder från sommar€[s r€,

till

Det Heliga landet.

Bengt Georgsson blir ytter till
Matchen på SJövallen har Kurt

Fotboll

.TÄNGAVALLEN,

SLUTAP,P
söndagen den $ sept kI. 14.15.

N. Västgötaserien.
BORGUNDA

_

SLUTARP

S.I. F.

högskolestipendier förslagsanslag
på 900, Vartofta hemvärnsområde
300, frälsningsarm6n 50, Falbygdens hembygds- och fornminnes-

ett frågetecken för målvakten
Lars-Åke Johansson, som dras

50, DVR:s

blindförening 100, Skaraborgs för-

äldraförening för CP-barn 100,
soldathemmet prins Oscar 100,
Västergötlands turisttrafikfören.

besegrade Sandhem med 5-1,
men i skrivande stund har man

tr"alköpingsavdelning
300 samt anslag tiil enskilda vägar inom kommunen 2.500 i försiagsanslag.

en fotskada. Skulle det visa

sig att han inte kan ställa upp
finns påliUige Gunnar Snygg att
Bröderna Eilipsson,

Leif, hoppar in

i

Kurt

Från verksarnheten

näst jumbolaget

ten förra omgången och en varning är på sin plats för Borgun-

dalaget. Någia lättköpta po-iing

till

går
av

1

|
|
|

I
|

I
1

hälsovårdsnämndens

Kinnarps

1968
F

ullmäktige förnyade på kom:

munalnämndens för5lag sitt beslut de årliga avgifterna för vatten och avlopp skall erläggas från
1 februari 1961. Detta gäller
abonnenter som -varit med från
början. Viss oklarhet hade genom
omständigheternas makt kommit
att råda om tidpunkten. Bl, a. hade reglementets fastställande vid
en senare tidpunkt föranlett oklarhet.

Ärendet föranledde många ledamöter att yttra sig och kunde avgäras först genom votering,
Vi återkommer till detta ärende

och andra punkter på föredrag-

Några av UV-kårens medlem- ningslistan.
mar deltog i söndågs i den ttng-

Slutarp. som även

de sig bra mot serjeledande Tom-

i

missionshus

och

i övrist iindiar
på ett par punkter. Laget klara-

i

tidigare bedömning.
.Slutarps och Kinnarps samDå fullmäktige avböJ'de kravet
hällsföreningar vardera 1.000 kr., >>utan rnotiveringan> innebar letta
bordtennisklubben, 100, Kinnarps emellertid en skärpt hållning relaNTO-lokal och Börstigs bygde- tivt den av kommunalnämnden ingårdsförening vatdera 500, Bris- tagna. Nämnden hade funnit det
mene och Vårkumia bygdegårds- tänkbart med överläggningar melföreningar 250 vardera, Börstigs lan -kommunen och rnarkäg'aren
idrottsklubb samt Siutarls och om vattenproblemet På MQnarp.
Kinnarps idrottsföreningar varde- X'lera ledamöter yrkade ett slora 1.000, Kinnarps NTO-bibliotek pande av denna passus i den evensamt Böt'stigs, Kinneveds och eudlla beslutsformuleringen. Efter
Blidsbergs SlS-bibliotek vardera debatt enades majoriteten om hr
100, -Kinneveds skytteförening Kjellströms klara verba.
100, Skaraborgs NTO-distrikt 200,
Va-avgifter från 1 febr.
Luttra och Kinneveds CUF-avdei-

förening 400, Skaraborgs läns

tiltgå.

Centralskolan

kr från brukaren

äktige:

ra sin andra plats når laget på
söndag drabbar samman med
Slutarp på Tångavallen. Borgunda har nominerat samma lag som

lär det inte bli tal om på SlutDistriktsföreståndare Gustav arpspojkarnas hernmabana.
Tord Karlsson, Skövde, skipar
Haag besöker Kinnarp på tisdag
och predikar vid kvällsmötet i rättvisa' )h-gs.
Båsse
missionshuset.
sa

styrka följande anslag hos full- nämnden

rn

ninpJar vardera 100, studiecirklarna ett förslagsansiag på 600, folk-

Frågetecken för
Borgunda-Lars-Åke
Borgunda skall försöka försva-

rr.red

i

tr6.210

Kommunalnämnden hade vid tagits (av brukaren) hade betesbedömning av ärendet funnit att driften i full utsträckning.kunnat
>om aldrig så enkla åtgärder vid- upprätthållds>>. De givna förlusterna hade allstå enligt nännden
Frökinds konur'unalnåmn tl
>i stort sett varit helt onödiga>.
har vid sammanträde beslutat till- Härmecl anslöt sig kommunal-

Sanithems B

vatten och avlopp under två. år,
Hos fullmäktige tillstyrktes ett

engångsanslag till
Slutarps
idrottsförening på 2.000 kr. för

'-'utan motiveringar"
Va-avgifter från lSSl
Il[önarp med anledning av påstådtt försummelse från kommunens
sida vilket lett tin a,tt viss mark på egendomen ej kunnat utnyttjas för bete. Det giiJlde påståtlda vattenföroremingar. På yrkande
,av ledamoten hr Kjellström fatta.des fullmäktiges beslut utan ångir.rra motiveringar.

Ortlinarie Santlhemslag

hand centern

olq-61"

:

Virl Fr'ökintlsfulhnäktiges sammantråde'

Sandhem återgår till ordinirie
uppställning i matchen mot Kinn-

som målvakt och

ge

kvåIl avslogs ett ersättningskrav om

N. Västgötaserien
Sandhems IF
Kinnarps IF
Söntlagen den 8 sept. kl. 10.30.

-

ti

Mönarpskrav aVslogs

SJÖVALLEN, SANDHEM
Söndagen den 8 sept. kl. 15.00

N. Fågelås B

ökindsful,lrnäk

domssamling, som västgötadistriktet av Svenska Alliansmissionens ungdom hade ordnat i Lerdala. Som talare medverkade Nya
Guinea-missionären Doris tr'lorinJonsson och UV-sekreterare Stig
Alexandersson.
På söndagskvällen hölis Israels-

möte i missionshuset. Söndagsskolsekr. Algot Karlsson gav
glimtar i ord och bild från Det
Heliga landet.

Distriktsföreståndare Gustav
Håag:, som 6nligt planerna skulle
besökt Kinnarp på tisdagskvällen,
kommer inte förrän torsdagen, då
han först medverkar vid UV-möte
och därefter vid offentligt
senare nå kvällen.

möte

Brtider
wtq"?

"mmHmdCI" ${$r ffiwr$ullndn

[ 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.
14:e minuten innan gästerna tog
Någon stor match blev inte ledningen med mål av vi. Bengt
denna uppgörelse, som dock pr'äg- Larsson, som nickade i måI. VY
lades av ett hårt tempo i första Håkan Almevad visade främföthalvleken. När sedan detta inte terna med snabba uppdragningar
kunde håilas efter pausen blev det och var upphovel till flera farlig-

i:i:il

Ni
ri::::l

faktisht inget\kvar att tala om. heter liksom cf Biliy Arvidsson.
Det blev stundtals hårda tag och Hemmalåget hängde dock med i
spelet deklinerade i hög grad. Slu- svängarna, där många Borgundatarps fyrmanna-kedja kunc'le inte anfall tråsacles sönder av halvi nämnvärd grad hota Borgunda- backstr'ion Kurt Karl6n - PerMomålet.
målet, men kan
kan ändock noteras I Uno Gustavsson
- Roland
gjorde
för ett par tillfällen som kunde berg, där den sistnämnde
mycket bra ifrån dg.
givit resultat.
Kecljan var för omständig i sina
förehavanden och såväl Hasse An-

Gästerna snabbare

från början visade det dersson som Eengt Hermansson
sig att gästerna var betYdligt var iite för själviska i sitt spel.
snabbare i sina aktioner och hem- Kurt Filipsson gjorde överraskanma-försvaret fick utstå en hård de gott ifr'ån sig som vy clen förspers i inledningsskedet. Trots ett ta halvleken, men liksom de övriga
pår fina tillfällen dröjCe det till föll han tiilbaka efter pausen.
Redan

Kinnarps hattrickman Gösta Niisson tillsammans med Sandhems

m{kulspruta Erik Karlstedt, som denna gång gjorde sitt lags

fulltrtiffar.

I

$/q-g4

Seidler utvisades
3-Z-seger

båda

ps

34:e minuten utjämna.de fnge-

mar Lundahl på en nick via

i Sandh em
Flattric ev Göslo

Slövo llen

lör Kinnorp

ena

stolpcn på ett frisparksuPPlägg
fr'ån vh Mobelg.
Iilasse

Kinnarp tog på sönclagsefte rmiitdagen åter två värtle{uila po äng i div. V Norrå Västgötåserien genäm ätt pa sjövallen i sandhem besegra 6gmmslaget rned 3-z - ett resultat som metl
tanke på spel- ochs rnålcha$s er får anses som rättvisf, Match ens första 20 rninuter präglådes
det
Av bra spel från bådå håll oc,h spelef våxlaile clå mycket snabb t. Festen av uppgörclsen vår
däremot skralare rned spelet. Gästernas halvback Itj Seidler o ch ilomaren, Kurt Gunnars$on'
Ifricehamn, hade uncler ,matclr en inte såtnma uppfattning orn reglerna. Detta innebar att'Siedler efter protest rnot dornslu{: i matchens andra halvlek fick lå ämna planen . 13 rninuter återstod
att spela, när Seidler l'is*tlcs ut'
Det blev Sandhern som fick betänkligt. Några bätlre kombi- lsaknade inte hemmalaget ehanmatchens 'första mål och detta nationer elier skottförsök note- | sen'titl en poäng. Ett par farliganländc efter knappa tre minu- | rade vi inte nnder resten av halv- | heter noterades, men reddes upp
ter. Målskytt var cf. Erik Kar'l- leken.
lav det hårt s]ående Kinnar-psförI svaret.
stedt som vann en 1öPduell med
Goda försvarstillgångar i Kinn- |
trtrattric av Gösta
Kinnarpscenterhalven Bosse JoI anrira halvlek var kinriarPs arp var mv. Lasqe Westerberg I
hånsson o. satie nätet i dallring.
It{in. efter hade hemmalagct ge- Eosse Ivarsson fariigt fratnme cch ch. Bosse Johansson. Den I
nom vy. Sture Johansson en nY två g'frnger i inledningen, men sistnämnde bör dock tygla sitt
chans, men sköt utanför. llit Ronnv Heed räddade vackert. hrrrnör en aning'. Samma sak gälribbskott av gästernas Gösta Nämndo Ivårsson hade doch en ler Itj Seidler, som nu får beredar
Nitsson noterades i 12 min. oclt fot med i sp€let när gästern.a i 20 rig på vila resten a! säsongen
från fotbollsspel i Kinnarpsiaget.
för fint förårbete svarade hY. min. tog iedningen med 2-1.
Kinnarpskedjan var både på
Han serverade nämligen cf. .GösBengt Georgsson.
ta Nilsson ett perfekt hörninlågg, gott och. ont. Bäst för dagen var
som i:r.nne inte gjorde något cf. Gösta Nilsson, som nu ser ut
Välförtjänt kvittering
formen. Vidare kan
I 16 min' nådde KinnarP väI- misstag' på. Åtta minuter senarei att ha funnit
förtjänt kvittering och det var >ring'de det> åter bakom Hced nämnas hi. Bosse lvarsson och vy.
cf. Gösta Nilsson, som rätt för- hemmamålet. Centern Gösta Nils- Göran Grahn.
valtaiie'en passning från vY. Gö- son var än en gång framme och I Sandhemslaget gjorde mv.
ran Grahn. lVlin. efter fick gäster- ordnadc nu ett hattric och 3-1 Ronny Heed bra ifrån sig och
kan ej lastas för de tre målen. f
nas Lasse Westerberg träda i ak- för Kinnarp.
Efter fullträffen gick Kinnarp försvaret får gckså vb. Rune
tion och rädda ett öierraskningsin för att slå vakt om sin led- Karistedt och ch. Kurt Gyilenskott från hi, Änders Larson.
reducerade svåan högt betyg.
En gratischans för KinnarP ring, nen i 30 min.
Kedjan gick sämre än vanligt.
sumpades i 20 min. av Gösta Sandhemscentern Erik Karlstedt
Nilsson och eftcr denna miss från till 3-? efter det att Westerberg Seriens bäste center Erik KarlKinnarpscentern började sPelet först heivklarat ett skott från en stedt var även denna gång till
sin fördel.
från båda hå]I att vackia högst Sandhemsfotward,
Kurt Gunnarsson, TJlricehamn,
Chans till en poäng fa,nns hade ingen lätt uppgift i en ganKinnarpssegern var som sagt ska svår'dömd match, men hans
rättvis, 11en i slutet av matchen, insats medför *ott O"tt*
n, ..
då Kinnarp lade sig På försvar,

A

tr'lev måIvakt

Sju minuter in på andra halvleken fick Lennal't Rutman lämna
planen och platsen mellan stolpar-

na intogs åv Hässe
Redan

i

i tomt

måI.

Andersson.

14:e minuten fick denne
vittja nätet sedan han överlistats
av vi. Larsson, som kunde nicka

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.

1

I

i

Flnlvbackarna bäst
; Slutarp

hemmalaget var som tihalvba.cks-trion
samt målr'akten Lennart Rutman.
Kedjan kan inte ges något högre
betyg och det saknas i ltög gracl

Bäst

digare nämnts

I

|

en stlateg

i

anfailet,

Borguntla tapPade stilen

i

I

I
I

I
I

Borgundä-laget kan inte'fråntas en viss tyngal i sitt sPel som
i allmänhet fördes direkt På måI.
Man tappade dock helt stilen efier pausen, vilket får anses vara

en svaghet.
Laget var f. ö. jämnt med ch
K.-E. Hjortmar och hh K. Larsson som starka Punkter i försva-

ret, Vy Almevaqs första halvlek
ger denne ett bra betyg, medan
vi B. Larsson och cf B. Arvidsson och hi J. Rosenqvist var betydligt jämnare.

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

Geson'

i
I

I
I

Biologisk rening i Frökind
Principbeslut om tomtmark
Plq-ae.

Som

vl

sitt så.mmanträile på måndagskvålför förluster som uppstått vid beförluster vara följden av vattenför-

tidtga,re meildelat avvisade Frökindsfullmäktige vid

från brukor€n av Mönarps gård

len anspråken
tesdrift på gården. Enligt e.rsättningskravet skulle dessa
oreningar som uppstått genom försummelser från k+nrmunens sitla.
I'ullmäktige var €niga om det I börja uttas från ett senere da- lärerbostäder och en privat anoberättigade i anspråken, och i tum. Det vore därför en obehag- | täggning inliisas, aotalkostnaden
överläggningen gällde endast den I lig kelldusch för dem att ni stå | är 8.490 kr. Hyresgästerna skall
form som det avisande svaret inför en så utsträckt retroaktiv I vidkännas viss höJning av hyren.
skulle ha. Det blev ett avvisancle I nålaga.
utan kommentarer, enligt h" I Ett par ledamöter anmärkte att I
Princlputta,Ianite om
Kjellströms recept'
tomtmarkssubventlon
p"efirthai.tigu
ha
bortte
utt*gif
|
|
>Kra,rsörande beslut)) i llitii-"t _TctfT"' "1t'g:""T. 1"": | . Mbd anledning av ett tomtärenMycken debatt föranleddes av ina->I.(::nprimering> av avgifterna Ide 8ållande privat.övertaqenge e]
mårk för industriändåmål gjorde
kommunalnämndens törslag attlundvikits'
vlr principuttatande.
l'rursrPurlarörluc'
fullmäktige, för att skapa klar- | I ärendet har förekommit viss fullrnäktige ett
tk"tl sen:m^med
hänsyn
omloklarhet
till
att
r"-l:3j::-:"T:Ttll.
het, skulle förnya sitt beslut
de åriiga va-avgifterna.-;-tt"c;;: l".sr.*."t.t itir toå*rin"n io"r"- lsnittliBen subventioneras med 3
de från och med 1 februari rbor. I rraäe". Kommunalnämndens orar. lkr' p" kvedratmeter. Arealen i det
Som vi tidigare mdddelat biföll I hr Larsson i Luttra klargjorde I aktuella fallet är 2.200 kvadratmeter'
fullmäktige efter votering nämn- | att tidpunkten för
I
.
"egtem'entets
dens förslag om ett nytt
och I fastställande ju inte kan
samman- | förslaget om höjda arvoden
alltså klargörande
beslut i I kopplas med avgifternas uttagan- loch ersättninger till kommunata
var I de. Ett reglemente kan, det ltg- | förtroehdemän godkändes med
ärendet. Voteringssiffrorna
17 ja mot 8 nej.
I ger i sakens natur, inte göras re- | den ändringen att revisorernå får
,pppositionen inleddes åv hr I troaktivt. Det fungerar från fast- | SOO t<r. pr år I stället för 200 kr.
I(jellström, som framhöll att fas- I ställelsedatum. Erhållna varor och I enllgt förslaget.
tighetsägarna genom
vilt<1 mg.t-tasrtl 0c.tr
fo1 | Garäge skail uppförås vid två
^lrtfärdade ltjänster' *årt"
sirrivetser fått den
si.vet-:is
"pn11,*llfl:,:
llTIi",
llärarbosteder i kommunen. Kost-dli..T"t
att ansiutninssavsifterna
är 3.500 kr. pr sarase.
på ersättning

I

skuueli;:;;rJfi'ff
betalningen,

utseende av vattenfättsnämndeman och ägodelIieningsverkets utb)'gg- lningenämndeman utsågs nämnde-

Flöklnd

Kihneveds

J-x'*uulnuuu''
I TiU valmän för

natl
lman Gunnar Eriksson, Slutarp,
Förslag titl utbyggnad av re-|och nämndeman Ivar Johansson'
i Slutarp fastställ- | tJorstrg'
jaktvårilsförening ningsverketlänsingenjåren
förkla-l
loes,"seoa,.

har hållit möte, varvid beslutades I rat sig ej ha några invändningar
att följande jakttider skall gälla: I mot förslaget. Utbyggnaden gät- .,
färthare Ue-8U1, skogshare rp I
rapphöns totalförbud. Vi- I ninesbädd. Kostnadsramen ar |
-3L11,2,

il"-Jäsg;;"i;;i:;lä;ä.ll

FR

ö K -I N D.

|

:ötå:t.,1'Ttååx'i,#""::1""

I
I

I An b u d

iiif:'#r+ltitrlgrl.'ll,tl

Då det visåt sig otillräckligt kontrolt unrler

tyggnaAsliden. i| |

klubbmästerska,piälgskytteskalli

ll
_
ri"".pi.'--'i,'-r1r."iln'.t.s.på-.1.315:99 fråniIa'rp' för 1964.
för.skissarbetu ll
Liksom tidtgare skall föråninc- |
r) specerivaror.
-1":t-to,:ulot*
en lngå till kommunalfrtl;;tiå lsom .utförts för lokalkommittdns ll
fläsk och charkuterl'
=:
med anhårran o* t*,'g"i"ilä:11: |räkning s"oki"a"'-*
ll " ff"*.
pensar.
900
| .Fvsgnedsnämnden-får
-q.ll3l Elttningsolja 1, förrbrukning
slutlisen beslöts
för va-skötarens delll p"" år c:a ZO.ObO I
|:i:rllg_::
l:lT1luio".
",t
gemensamt med Kinneveds skyt- | tagande I en kurs t vatten- och ll
teföreningen skall inköpa en po-lavloppsrening vid hantverksinsti-l[ Antagen leverantör är skylkal för en lagtävling mellan des-ltutet i oktober.
lldig ställa sig till efterrättelse
sa håda föreningar.
I Oljeeldning skall installeras i tre ll fle bestämmelser som socialnämnilen kan komma att på"
1l
håuas söndasen den

ll

ll

I

fordra-

Skriftliga anbud märkta

>tr"rö-

BOSSBACKENS SKOLA, KINNABP,
ljkindsgården> skail senast den
SISTA FöR HöSTEN. Passa på om Ni bller Edra barn behöver jlts otrtoner 1963, vara inkomna
JACKOR' BYXOR, KOF'TOR, TRöJOR m.m.
lltill Frökincls Kommunalexpedi-

Vi har öppet till kt. 16.00.
A/B NoBDISKA INöUSTpTLA6FET, Kinnarp.
'l

lltion,

I

5-2

Kinnarps-reserverna . .fortsätter

sin segersvil och nu var det serietrean Gustaf-Ädolf. som fick

se sig besegrade på Kinnemo och
därmed skiftade lagen plats i tabellen.

tr'örsta halvleken slutade 2-0,

sedan Tord Torstensson gjort båda målen och han "fullbordade ett

>>hat-tric>> genom att göra 3-0
strax efter andra periodens början. Hi Hasse Gustavsson ökade
till 4-0, varefter gästerna.s vy

reducerade

till 4-1.

I'lemming

för 5-1 och
några minuter före slutsignalen

Torstensson svarade

kom gästernas andra mål genom
vi.

Spelet blev inte av någon klass

på den lösa planen, men hemma-

kedjan fick igålrg en del kombinationer som skapade måltiltfäl- i
len. Tord Torstensson var bäst i i
kedjan och försvaret hade i An'
ders Ek och Håkan Karlstedt si-

na

bästa.

Det gästande låget var ganska

ojämt men centerhalv och viinstervingen i kedjan visade en del takter, Lagmoralen tycktes dock inte
vara den bästa och .det trättes
ganska friskt inbördes.
Bra domare var Bengt >>Tummen>>

Johansson, FalköPing.

lLlq-OV.

Geson'
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Elljusdrabbiring
på Tångavallen
På fredag kväll kommer serieledarna

i Skövde-serien Ekedalens
till Tångavallen och

SK på besök

möter hemmalaget i höstens första

el-ljusmatch. Gästerna är troliga
i sin grupp som leder
med två poäng före Fröjereds IF
och tar därmed steget upp i div.
V, vilken Slutarp efter allt att döma får lämna. Matchen bllr därför
en intressant värdemätare på Ce
båda lagens nuvarande spelstyrseriesegrare

ka.

med bara en studsare vid älgba- | Driftskostnaderna för reningsver- | I inforclras härmerl å leveranser
nan; beslutades om inköp.av vtter- ket beräknas efter utbyggnaden
irros kommuns åIcler|
| | titt tr
lisare en' Det beslöts
"ot
tit<a meo ?.000 kr. pr år.
l::l^t.^,*11
ll aomsrrem F'rökinttsgårlen Kinn.

T-

KINNABP_GUSTAF'.AI}OLF'

Kinnarl.
nrotinils Socialnämnil.

l'öljande spelare är uttagna:
Olie Karl6n, Sture Hjelm, Ing-

var Johansson, Kurt Karl6n, Per-

Uno Gustavsso::, Roland Moberg,
Leif F'itipss:n, Ingemar Lundahl,

Bbngt }lermansson, llasse Andersson, Kurt F:lipsson, Åke Karl6n,

Bertil Ahlqvist.

Tån$avallnn Stular0
EL.LJUSMATCII
fredagen den 13 sept. kl. 19.30.

EKEDALEN_SLUTAAP

1

Stortriumf 7-3 för Ekedaleni
vid elliusrnatch mot Strutarp
Skövde-seriens leilarlag, Dkeda,lens SK gjorilo ett gott intryck
vid fredagskvällens el-ljusmatch på Tångavallen som de vann
rned 7-3 efter att der ha.ft ledningen i pausen med !|-2. Den perioden hade Slutarp lite mer att säga till om, men i analra halvleken kunde man inte skapa några farligaro maltillfiillen från
tlet hållet.
l"rpy67.
Eketlalen förfogado
Gåistande Ekedalen fann sig I
snart tillrätta med belysningen | över en mycket rörlig kedja som
och tog ledningen med 1-0 i 10 I inte drev bollen i onödan och de
minuten genom cf. Leif Johansson lfem spelarna kan ges ett gott beefter det att vi. Kent X'erm gjort I tyg över lag.
förarbetet. Det var i stort sett | tr'örsvaret var som helhet beSlutarp som förde spelet med fint traktat bra med målvakten Alf
anfallsunderstöd av ytterhalvbac- Bergman och ch. Per Karlsson
karna Kurt Karldn och Roland som de mest framträdande,
Som nämnts gjorde hemmalaMoberg. f kedian var det Lrgemar
Lundahl och Leif Filipsson vilka gets halvbackar det bästa intrycbildade högerving som stod för de ket, dår Per-Uno Gustavsson
bästa attackerna. Efter en fri- knöt ihop trådarna i mittenförsvaspark i 35 minuten kunde så Kurt ret. I kedjan fick inte Hasse AnKarldn utjämna till 1-1, men fyra dersson ut nÄgot av sitt spel och

minuter senare återtog Ekedalen tycks befinna sig
Iedningen på

ett skott av cf. Johansson varvid bollen gick via
Sture Hjelm i måI. 1-B blev det
minuten efter då vi. F erm drev
igenom och utan svårighet slog
bollen i nät. Bengt lfermansson

till 2-3 efter det att
alltså resultatet i Dau-

reducerade

man schabblat I gästförsvaret.

2-3

blev

sen.

Ekedalen ökade

till 5-2 inom loppet
av andra neriodens 14 minuter och
det var den snabbe hy. Tore Sjögren som svarade för båda målen.
Spelet var i fortsättningen jämt
sirt ledning

ute på planen. men framför mål

visade sig gästerna vara betydligt
farligare och 6-2 kom inte oväntat med hh. Bengt F'redriksson
som målskytt. Efterhand blev det
inte samma understöd från hem-

malagets halvbackar, där Kurt
Karldn tycktes lägga av på tem-

pot. Roland Moberg fortsa.tte dock

i doVrd-Period.
g

"

":l'

Billaelcering!
Den av Bert Äker.blom bedrivna billackeringen i Slutarp har
övertagits av undertecknad, som hälsar alla gamla som nya kun-

der välkomna

till ett fackmässigt

-

missionsmöto. Pastor

Gösta Lutherson och Algot
Karlsson. Alla välkomna!

Kinnarps missionshus
Söndägens sammankomstet t
Kinnarps missionshus börjar med
söndagsskola

i vanlig tid. På ef'

termidCagen kl' 15 hålles missionsmöte, dä Pastorerna Gösta

Luthersson och

Algot

medverkar' UV-kåren
rciite på tisciage[

Karlsson

har

Bitt

humana

JAN LIND STRöM.

tclq-Lv' fngen chans för div. Vl.tvåorna
Slutarp och Tidan är redan klara för nedflyttning från den nordligaste div. V-gruppen. Den förra klubben var nära att tvångsnedflyttas i fjol men-fick efter en skarp protest,stanna kvar. Det blev dock
bara ett nådeår, och nu efteråt undras om det inte varit bättre för
klubben att flyttas ner redan i fjol för att bygga upp ett nytt lag.
TilI div. V uppflyttas Ekedalen, om man behåller serieledningen,
Andralåget i serien, l'röjered, torde ha mycket små chanser till gratisuppflyttning, En ledig plats I div. V kommer med all säkerhet att
besättas genom överflyttning f^rån någon av de afldrå grupperna i
samma

division.

G.

9"fu7o42 flc

Åt)

Duell Grahn*Larssori

På torsdagskvällen var jag i

Kinnarp och studerade grabbarnas träning inför toppfighten mot
Borgunda på söndag middag. Det

Klartö$$omdo kosn$lsttering ar 7:' -

$m Fef,hygdstilvling

bakre Kinnarpsfövsvaret f{r samma formering som i tidigare matcher, medan halvbackstrion åindras på en punkt. Ny man biir Göran Grahn, som får till uppgift
att försöka ta hand om Borgundas Bengt Larsson. I kedjan blir

i lerntuaullp

Beträffantle referatet i tisdag snumret om Falbyg<ls i femkamp
på Ekvatlen skall ett par klarläggando konrpletteringar göras.
För ilet första kan konstateras att . Aimo Gustavsson, Kinnarp'
var vetlerbörligen anmäld till tävlingen och alltså into funktionär.
Do anmiiltla deltaga,rnå var fyra, varav två, emellertid uteblov.
Tre funktionärer från årrange- mulera till ökat tävlingsdeltagan'
rande Kinnarps ltr'var vidare på],de från det håIlet. Fernkampen år
plats i god tid. En av dessa deltog I ju en rolig och mångsidig tävl1lg
sectan i-tävlingarna, varför delta-l som inte fordrar att man är elitman i någon viss gren. En god
garantalel biev tre.
Deltagandet var som sagt inte I allmänspänst kan ge ett hyggligt
men kanske finns det hopp I resultat.
stort.'bättring
kommande år. I I Resultat:
orir
Kinnarp arbätar man bI. a. på en I f,Zing'a: 1) Björn Wernersson'

Fotboll

kl. 15

till

DINITRÄL.
SLUTARPS BILLACKEBING, SLUTARP *
- RING
Tel. Kinnarp 213.
och beställ tid.

i samma stil och svarade egenhändjgt för redueeringen till 3--€
i 30 rninuten.
friidrotisplats, som man hoppa,s wilske 5,98. 2) -Äimo Gustavsson,
Gerhard tr'risk
I 35 minuten blev det ökning till kr,inna ta i br'uk till nästa år. En II Kinnarp 4,I4, 3)
7-3 och det var cf. Johansson sådan anläggning bör kunna sti- | 3,36.
:ry
.som dr:ibblade si* fri och från
| spiut: 1) Aimo Gustevsson
-.:
nära håll ställde Olle Karldn utan
139,67. 2) Ejörn Wernersson 36'09.
3) Gerhard Frisk 21,55.
chans.
200 m.: 1) Björn Wernerssonl
26,2. 2) Aimo Gustavsson 31,0. 3)
zr/eFbA,
Gerhard Frisk 85,0.

ltinnarps missionshus
Söndag kl. 10 sönilagsskola;

kvalitetsarbete

priser.
UTFöA, HELLACKERINGAR, BÄTTRINGAR, POLERING
och VAXNING, samt ROSTSKYDDSBEIIANDLING MED

KINNEMO, KINNARP
Söndagen den 2219 kl' 14.15.
KinnarPs IF.
Borguna IF

-

Tord Torstensson och Bengt
Georgsson yttrar, medan innertrion blir densamma som i tidigare drabbningar. Borgunda stäIler upp rned Gunnar Snygg i må:
let. då L-Å Johansson fortfarande
är skadad. Laget i övrigt blir ordinarie.

Paul Seidler övervåkade Kinnårpsgrabbarnas torsdagstränihg i

vanlig ordning oth andas

oP-

timism inför den viktiga kampen

mot Borgunda.
Jag tippar att vi vinner med
ett- mål, sa, Paul, som tror helt

och fast på de unga KinnarPs-

-grabbarna.
Målva.kten Lasse Westerberg
gnuggad,es extra hårt denna torsdagskväU och i en Paus i sparkandet hann jag fråga vad han

|

tror om utgången av söndagsmatDiskus: 1) Gerhard Frisk 24,96.I
,Lite mer molltoner var det
2) Björn Wernersson 24,03, 3) Ai- chen.
Nederlag
över Lasses svar:
I

I

20,84.
för KinnarP.
m,: 1) Björn Wernerssonl med uddainåle1
får
avgöra, sa
Dagsformen
5.40,1. 2) Aimo Gustavsson 5,44'?. Kinnarps,stoppern
Bosse JohaPsWernersson,
Poii$g: 1) Björn
son, som hoppas På ett oavgjort
Wilske L.463.2) Aimo Gustavsson' resultat.
'Kinnarp ??88. 3) Gerhard Frisk' I Oavgjort låter mest troligt och
Kinnarp 450.
t jå.9 tippar att de båda lagen enas
oÄ z-z efter de nittio minuternas spel med Bengl >Tummen>>
Johansson, FalköPing, sonr domo Gustavsson

I

1500

I
I

1

nla1'e.

Skaroborgs NT()'distrikt
söntl' den 29/9'
MÄSTERSKAP I BILRALLY håltes i KINNARP
samkväm med
tävlingen
Start vitt NTo-lokalen kl. 10'00' - Efter
kaffe och Prisutdelning.
NTO:are, möte upp till en trevlig tävling!
KinnarPs NTo'förening'

i

-bt.

IFK med debutant
Mariestad i dag
Borgunda tilt Kinnemo Thriller väntas

KINNEVED.
Röda.korskretsen anordnar en
SAMKVÄMSAFION i Centralskolan, Kinnarp, söndagen den
29 sept. kl. 19.00. Program:

K-I ilannesson gfu i eftermitldag ilebut i IIFK:s A-tag i matchen mot 1?Iariesta.ds BI(. Jan-

.rDet heliga lan<Iet
bikb>

nesson ersätter Tidqvist som

har förhinttrer ooh

återfinns

i

av

i ord och

söndagsskolesekr. Al-

got Karlsson. Sång och musik

alebutanten

av Kerstin och Algot Karlsson.
Kaffe. Lotteri. Kollekt.

laget sorn högeryt-

ter, Matchen mellan de båda lagen ha.r avspark kl 16 metl KD Emanuelsson, Träilet, som
domare. S-[i, Ljungqvist spelar

Älla hälsas hiärtligt välkomtill en trevlig kvåll.

na

Styrelsen

tlonna gång vänsterhalv och-l
kecljan ses Bertil Buclh oeh L-E
Svensson sorn vänsterving.

Älgslryttar

Dagens gäster på Odenplan leder serien och kommer sä.kerligen
att såtsa friskt för att klara av
även tr'alköpingslaqet. Kalle >>Ve-

Säsongsavslutning På älgbanan vid AxtorP, KinnarP lörd.
den 28 sept. kl. 14.00--17.00.

va> Johansson är den mest namnkunnise i gästernas lag. fFK:arna tränade I vanlig ordninq på

Sönd. den 29 sept. anordnas in-

rlividuell tävting till vilken alla
intresserade inbjudes. Anmälningstid 12.00-1?.00.

torsdagskväIlen, men de tränancles 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 denna viktiga uppgörelse åker f'AiIKarna med det för närvarande bäs-

ta

laget, vilket betyder

att

S-E
Johansson återfinns som center
och Assar Moberg som högerin-

!

Värdefull prissamling.
Kinneveils Jaktvårilsförening
Kinnarps centraliin.ie cf. Gösta Hilsson, mv Lars lvesterberg, och
ch Bosse Johansson laddade på torsdagskvällen upp inför den vik-

tiga poängkampen mot Borgunda.

Lmgmr.o sfiYI

ner. Avresa fi:ån Odenplan skef
kI 12 med matchstart ]<l 14.

&lltikultutsauktEon

192.000

av skattemedel

titl skotrorna i Frökind

Frökinds skohiyrelse har hållit skjgtsag 58.000 kr., böckgr till Iåsammanträde, Rektors åtgärd att roverkselever 2.500 kr,, skolresor
ordna med undervisning

för ett par sjuka barn

i hemmet

godkåndes.

850

kr., till skolbiblioteket

3.250

kr.,

Fröklnd

"Jh

anslås

skolläkaren 1.200 kr.,

Frågan om en lägerskoia på Kin- skoltandvården 1.500 kr.. undernekulle för hela länet förklarades stöd till skolbarn 200 kr., medicin
t. v. vilande. Firma Bengt Sa- och läkarvård 600 kr., löner till
muelsson, Slutarp, antogs till le- skolmåltidspersonal 24.084 kr., lnvefantör av eldningsolja under ventarier 500 kr., matvaror 35.000
kommanCe bränslesäsong. Hos kr., lön till vaktmäståre 13.812
fullmäktiga tlllstyrktes införande kr., löner titl städerskor 8.335 kr.,

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

veds Röda Kors-krets en såmkvämsafton i Centrar:koian i
Kinnarp. Söndag:skolsekr. Algot
Karlsson talar om det heliga landet. Pro.grarlmet uppiar, bi. a.
sång: och musik, kaffeservering

m.m.

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., lärarlöner 220.000 kr., vikarier 12.000

kr., kompensationsavgifter

kr., skolmåltider 5.700 kr..
rnedicin och läkare 600 kr., kompensationsbelopp 2.500 kr., byggnadsbidrag 5.127 kr, och hyror
9.312 kr. Inkomsterna slutar på
285.579 kr. och utgifterna på
478.269 kr. Äv skattemedel begäres 192.690 kr.

2.500

och licenser 1.000 kr., skolköks- vändig ommålning

o,

slöjdmateriel 6.000 kr., skol- kyrka.

av

8örstigs

sPinnrockar,

|
I

I

bordspendyl från 1700-talet, porslin.stop, gammalt Porslin, malmyinglor, ljrrsstakar, geleskålar,
brinsare av kobolt, malmmortel,

moräklocka, rökbord, värjor,
gamla gevär, bessman. välling-

klocka av malm, skedar av gam'

46.300

kr,, rektors semestervik. 1.200 Rr., Börstigs kyrka
fria läroböcker 6.000 kr., förbruk- Byggnadsstyrelsen har godkänt
ning:- och undervisningsmateriel ett av konservator Olle Hetlström
12.000 kr., filmförening, bildband i Skara uppgjort förslag till in-

tittare, gungstol,

iTialt

olJeeldning

ett föräldtamöte under

kornmer att hållas lördagen den 5
okt. kl. 13.00 vitl S,a,rnuelssons
affiir i Sluforps stationssamhälle,
varvid kommer a{t försäljas: Pigvagnslyktor, fotogenslamPor häng
och bords, väggklockor, mässingsurna, kopparbunkar, kaffekokare
trebent, kopparkittel, teunfat och

I

Kinnarps samhällstörer,
i Sörby skola. UnderhåIl av fastigheter 10.000 hälsar alla damer välkomna till
Kostnade[ har beräknats till 3.830 kr., bränsle, lyse, renhållning
kr. Att ombesörja uppförandet av 22.000 kr., skolavgifter 22.000 kr., Pensionatet Kinnarp, torsdag
garage vid bostäderna uppdrogs försäkringsavgifter. 1.800 kr., ex- den 3 okt. kl. 19.30 för bildande
av syförening till förmån för
åt Arne Olsson, Sten Ahlqvist och pedition 500 hr.
Bengt Kjellström. Ordf. och rekSom driftsinkomster beräknas gatubelysningen i samhällel
tor fick i uppdrag att söka kon- statsbidrag på årslönebeloppet
VÄLKOMNA!
takta lämplig föredragshållare för fned 216.040 kr., skolskjutsar
Styrelsen.
av

I
I

-b3,

Behöuer
Våra jackor

i

[f

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 annoriunda ih'erenskommits före auktionens början.

Slutarp Cen 23/9

1963.

Auktionsförrättaren.

Tel. Kinnarp (119),

99'

i eller Edra Barn 0lr facka

NYLON-MOCKA har sålts i 1000-tal. Vårt pris kr.

99:-), i barnstorl. från kr. 39:-. Terylenebyxor i Lrerrstorl. från kr. 49:-. Gr'ovstickade OLLAR i ACRYL, 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!
Vi har öppet till kl. 16.00.

69:-

(riktrpris

I

Kinneveds pa$oml
Kinnarps, Slutartrx och Vårkumla syföreningar jämte övriga intresserade inbjudas till

samling i Kinneveds Prästgård torsdagen den 3 okl. kl.
15.00. Fru Erica Lindgren, F'alhöping medverkar som represenla.nt för I. M. (föredrag och
bilder).
Pastorsä.mbetet

lSlutarp tog en poämg, Z-z
rT
giadde i Leksbers
Iterman
Leksberg börJade mycket bra mot Slntarp på f,ehevi *on korr-tfullfölja 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. Lehsberg fortsatte att pressa men det var först i.första ha.lvlekens
slutminuter son'l Göran Larsson kunite kvittera.
Omedelbart efter alspalk t terade Slutarp. Måts[yt1 var Inge^.. I
andra halvlek var det klart för
mar Lunclahi.'
ledning för hemmalaget. Det var I Slutarps bästa spelare var
I
återigen Göran Larss-on, som-var t"r, e"rig.t Herrnahsson, *oi" cen_
iå._
framme. Glädjen blev inte lång- |I tigen stäTrde hernmatöråvaret
invarig, ty två minuter senare kvit- J ftii svAra uppgifter,
de inte

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{ls
tillstäItning,
tlår Iagen ti[ stut enarlee om delad poäng. Uppgörelses mellån
nämliges 2-2 eftet Kinnzrrps-ledning med t-o--t pu,"ä. ci"i.i 800 pu"ror,." de båda lagen sliit
fanns på p!at5 niir
Bengt >Tummen> Johansson från Falköping btråsto till spel. r försia
halvlek hade hernrnalage6
de klaraste chanserla till rnfrl, *uo d.t-ori först i SZ r"irr. sorn
gästernas försver' Lycklig l-o-målskytt var vh. Äke Torstensson,hemmalagef kunde slå hål pri
efter hörnå nickade bdlen i nii't' Resultatet stod sig halvleken ut trots att båtla l{rgen had6som
chanser tirr

a"a"i*fi'*:ir-

protokollet.

fick redan
i för'sta irålvlek sin duktige innerspelare
Gästande Borgunda

efter en stunds spel

Rengt Lersson julterad o. bengt
ilcK resten av uppgörelsen iinka
omkring som nästan obrukbar

väusterytter. Med en hel Bengt är
det, frågan om Kinnarp tyJtiats

hålla l-0-ledningen

i

päus!

Janne Rosenqvist tevererat pass- Torstensson gjorde uppmärksamrilngen.
made insatser. I forrvardsl(\inletDe sista minuterna hände inget ten^v.ar det specieitt vänsterving.
ytterligare i målväg och det vär_ en Göte Andersson
och BenEt Geli&cle som om de båda lagen var orgsson som sågs på
aler{.cfl.
nöjda med 2-2.
Bra andrå halvlek
Matchen vår, , som jag inled.

ningsvis nämnde, raffiaide och
fartfyud .och speiet växtade myc_

ket snabbt. Uppgörelsen UjOcf

^
Målen i andra halvlek
ocKsä_pä
ett bra tempo rakt igcHemmalaget såg i andra haiv- nom. Nämnas bör kanske att vätIek ut att kunna hålla sästerna spelningen denna gång Iämnailes
stången, men i 28 min."började något åt sidan, men de bårla lagen

krigade desto mer ber,ömvärt
Jånne nela
matchen.
nämlie.en

det ända saker och ting.

a,v Eorgunda

Borgunda mellanspelade i förs_
ta halvlek, men kom igen starkt
i den andTa perioden. Bengt Lars_
sons sirada
han sträckte sie i
ena benet - var en bidragaide
- spelet i kcdjan hal_
orsak till att
lade en aning denna gång. Bäst

var vi. Håkan Almeväd och hi.
Rosenqvist kvitterade
Janne Rosenqvist. I försvaret
så dags till 1-1 sedan han kömllemmaförsvaret gladdo spelade halvbackstrion Kalle
mit loss från sin bevaklting.
Larsson, K.-E. Hjortmar o. Tois_
Borgundaglädjen blev dock inte
hemmalaget Kinnarp giadde to Koivisto utmärkt, med den
långvarig. 2-1 anländ.e i B0 min. rorsvaret
"..f
med säkert spel och sistnärnnde som klart bäst.
och skytt var Tord Torstensson. trämst denna gång var vb. K;ell
Bengt >Tummen>> Johansson.
Fem minuter senare var det ånyo Jonansson och ch. Bosse Jo.hans- Falköping, gjorde
i stort sett en
klart för kvittering och för deruta son, men även de båda ytterhal- rrra irrsats som planens
2l:e rniln.
svarade llasse Karlsson sedan vorna Göran Grahn och Äke
Båsse.

lorpdrg,FP
till Borgunda

f

dag är det dags för en ny
vikttg poiingkamp på Odenplan,

då lfinnarps

wookendens matcher. De

FAfK-

ansvariga sätter dock frågetecken för de båda ;rttraraa Lasse
Kvlst och Hasse Eriksson. vitka,
bofinner sig nå manöver någonstans I Sverige.
:
Kinnarp spelade

2-2

KINNABP
Lars Westerberg

Torgly Johansson
Kjell Johansson
Åke Torstensson Bo Johansson Göran Grahn
B. Ivarsson
G. Andersson
T. Torstensson
G. Nilsson
B. Georgsson

FAIK mot Årnäs på bortaplan.
fnför dagens uppgörelse ligger
också ett oavgjort resultat närmast till hards. Och varför då inte en upprepning av förra söndagens
2-2 med andra ord!
Kl 16- blåser Arne Snygg'från
Skövde till spel oeh för båda lagen gäller samllng kl 15.15. Jerker Löfgren oeh Rolf Nyström är
FÄIl{-reserver och skall också in-

A.

Snygg, Skövde

S.-E.

Johansson

Domare:

mot BorE-

unda i förra omgångens drahbninR och samma resultat nådde

finna sig.

Lagen på Odenplan i dag

IF är

[.AIK-giieten Lagen kommer med samma uppstäIlningar som i förra

Hemmalaget

är

nu . definitivt

avkopplat från chanserna att
håUa sig kvar i serien, men

har i de två närmaste matcherna 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
allt att vinna> kan man
förlora

en rejäl chans
nog ge hemmalaget
till poäng i söndagens match. Domare 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 söndagsmatchen på VaJtensås med 3-0.
Gästerna startade hårt och tog
hand om initiativet de första tjugo minuterna av matchen dock
utan att åstadkomma några farligare måltillfällen. Efter hand tog
hemmalaget greplet och även ledningen med 1-0, där målet gjor1es av vi. Gösta Ek.

Efter pausen blev det Trädetelvan som helt behärskade spelet
trch matchen och de båda målen
som gjordes av hi. Kent Göransson avspeglar i viss mån händel-

serna frarnför Kinnarps-målet.

I

hemmalaget gjörde försvaret

som

alltid ett gott intryck

särskilt ch. Elans Johansson

och
och

vh. OIa Nordqvist märktes före de

ölTiga.

f kedjan saknades Ärae Ändersson 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. Anders Elk och cf. tr'lemming ?ors-

tensson sina bästa.

2&lri-Ot,

Geson.

Fotholl

FAIKfiöter Kinnarp
Tomten

Avgör Slutarp toppen?

H.

Erikssod
B.

Per

:

A.

Green

Olsson

tr'AIIT,

i das kl.

16

Norra Västgötaserien
KINNARP-f,'AIK

Fotboll
TÄNGAVALLEN, Slutarp
kl. 15.00
.ABNÄS IT'-SLUTABPS IF

sönd:agsn den 29 sept.

kl. 10.30
VABIOF,TA SK B.LAGSLUTAR,PS B.LAG

Söndagen den 29 sept.

L. Kvist

Moberg

Markrud
Jan Ändersson >Idde> Pettersson
S.-8. Hellberg
Å. Bergström
P.-4.

ODENPLAN

Slf,'

I

Frökind

BYGGAhIDE KII\TNARP
ortq-bs'

tho- 09'

Sammankornst

i

Klnneveals

prästgård

Torsdagen den

3

oktober in-

bjuds Kinnarps, Slutarps och Vårkumia g1'f$leningar och övrige
intresserade till Kinneveds präst-

för UU
fru Erica Lindgren att

gård. Som representant
kommer

rredverka ,rned föredrag och bilder.

rr*ya Guinea-missionären

FlorinJonsson

l)oris

medverkar vid mötesserie i Kinnarp. Nästa vecka kommer Sveri-

I
I
I

ges enda missionär På NYa Guinea

att medverka vid en mötesserie i
Kinnarps och SlutarPs missions-

hus. Missionär Florin-Jonsson un-

missionsfältat av
söndagsskoleleverna inom Sv. Äl-

derhålles

På

till våren
att återvända till uPP-

liansmissionen. Då hon

kommer

giften på Nya Guinea åtföljes hon

i
i
I

I
I

|
I
|

i

av sin make, Åke Jonsson från
Skiuingaryd.
Mötesserien

blir sPeciellt för
pojkar och flickor men även äldre i
är välkomna.

till bilhallen i Kinnarp.
Efter ett ganska Iivligt bostadsbyggande I KinnarP

Väggarna reser sig

rtökbd

t€r 8ig 4u myc'
ket annorlunda än för några år
sa.mhällsbilden

Skaraborgs NTO-ilistrikts mäster'
skap I bilrollY
håUes i morg:on i KinnarP med

turen ha kommit
- syns inorn närings'
utbyggnatler

setlan

titl

livet.

bYgger
i NTO-lokalen kl. 10. För F"irma Bröderna Larsson
för motorforförsta gången kommet det att en utställningshall
don. Den skall hYsa både nYa och

samling

tävlas om distriktets nyuppsatta
vandringspris" Tävlingen bjuder
inte på några större svårigheter
utan är mer avsedd som ett familjerally och arrangörerna hop'
pas, att så många som möjligt tar

begagnade bilar. Man räknar med

att, ha hallen färdig och utställ-

ningsobjekten under tak

i januari'

Byggnaden har'ganska ansenliga dimensioner, Måtten är 13 X

meter. När hallen tas i b.ruk
tillfället i akt till en rundresa 12,5
betYdande arbetsYtor i
avlastas
tävlingen
Efter
runt Falbygden.
viika hittills måst anverkstaden.
håtles. prisutdelning i lokalen.
vändas som uppställningsplats fiir
fordon.
Väverifirman RanY schaktar
Hökensås häradsallmänning har
Just nu för en utbyggnad om 100
hållit stämma.
meka-

Luttra distriktstleläga,re

i

Änders' procent. Den är en starkt
niserad småindustri.
son, Skövdesgården, som avböjt
Invid idrottsPlanen schaktar ciWigholm'
Ragnar
utsågs
omval,
för en betydande för'
vilförsvaret
MaJnegården. V. ordf' blev Erik
rådsbyggnad. Den får bottenltan

Till ordf. efter Einar

Apel, Backgåralen.

Till

distrikts-

50

X

15 meter.

ombud, utsågs Ivar ' Andersson'
Nästa år slutligen hoppas kom'
Vassagårdeh, med Sven Eltbom, munen kunna ihleda den PlanerasuPPleant.
Ledsgården, som

de tillbyggnaden av

jfremmet

Fotboll

ålderdoms-

KinnarPs samhäIle.

I

Länsmast"rrf.up

i UitrulltE

10'

MUI,LSJöB-KINNABPTIB

I

för NTO:are en futlträffl
Skaraborgs distrikts mäster- | skänkts så många priser' att ingen
skap i bilrally för NTO:are gick i deltagare blev utan. Skaraborgs
söndags i Kinnarp. Banan mätte distrikt hade satt upp ett nytt
nio mil och gick genom några av vandringspris, som skall erövras
I'albygdens allr vackraste delar, tre gånger.
och eftersom även vädret var det
Resultat:
I
I

I

vackraste tänkbara, blev tävling-

1) Ingvar Larsson, Skövde 85
prickar; 2) Karl-Arne Gertilsson,'
Kinnarp 725; 3) Elsie Andersson,
Kinnarp 131; 4) Karl-Gustav Gustavsson, Kinnarp 147; 5) Börje

en en fullträff, Nitton deltagare
ställde upp, och det är bara att
bekiaga att inte ändå fler tog tillfället i akt, att pröva sina biiistiska färdigheter. Till tävlingen hade

Våring, Kinnarp 154; 6) Sune
Svedberg, Kinnarp 162; 7) ,Kent
Eriksson, Kinnarp 178; 8) Göran
Karlstedt, Kinnarp 178; 9) Rune
Johansson, Falköping 181i 10)

Kinnarp

1-familjsvilla om 3 rum och Bernt Persson, Tråvad 196.
Efter tävlingen samlades deltamodernise-.
rad, renov. Källare med värme-: garna med kartläsare och andra
ceutral och antlra utrymmen. passagerare till samkväm i NTOSnar affär önskvärtl på gruncl lokalen där den vackra prissamav flyttaing till salu genom lingen fördelades av distriktets I
I
9rdt!1 Sven Andersson, Kinnarp.
Petorsson & Gustar"sson
Te]. 0515/122 88, 135 84.

kök plus sovalkov,

1

j

I

j
I

I

Kompetent möbelsnickare

KINNF.U{)' KtlIllABP
Sönrlagen den 2919 kl'

i

i

anstäiles omg. so'm avsynare samt några yngllngar för maskinoch bonaravdelning.

AB KINNARPS KONTONSMöBLER
Tel KINNARP. växel 333 70.

Röda Kors-vecken fick
god start i Kinnarp

lörlifrrlt av onvgEort 'tv,-"e
msn Årnös lriumåerfrdg, 4-!

$lrntarp

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 därjä,mto var de snabbare på bollen och detta blev i viss mån avgörantle.

ingen värdemätare på
efter starten och frå- händelserna.
gan är väi om det inte förelåg
Itralvbackarna åter bäst
offside vid detta tillfälle. Målskytt
var cf. Leif Karlsson. en rörlig Slutarp fick ställa upp utan
Ledningsmålet kom också helt nämnts

omgående

herre som beredde Hasse Änders- Per-IJno Gustavssnn på vars plats
son en del besvär. Utjämningen Sture Hjelm spelade, men i övrigt
lät inte vänta på sig och den kom var det aviserat lag. Hasse Ani 6 minuten då Kurt Karl6n slog dersson skötte. sig fint som ch.
fram en passning mot målet och och var nog tiilsammans med
i sina försök att rädda blev det Kurt Karl6n och Roland Moberg

Årnäs-försvarare som hade som ytterhalvbackar de bästa i
sista foten på bollen. I 17 minu- laget. I kedjan nådde Ingemar
ten återtog Årnäs ledningen och Lundahl vissa framgångar, men
det var vi. Larsson, som drev slarvåde framför måI, och bra
igenom Slutarps-försvaret som ifrån sig gjorde också bröderna

en

där verkade lite passivt.

Slutarp dominerade
Återstoden av första halvleken

Kurt och Leif tr'ilipsson På Yttrarna. Centrallinjen målvakten B.
Kollberg-ch. S. Kollberg-cf.
Leif Karlsson var en fin tillgång
i Ärnäslaget jämte yttrarna L.
Leijon och N, Blomkvist.

Pastor Algot
fa$tor
Aigot Karlsson berättade
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-

gick med god marginal i hemmaI andrä halvleken förändrades
lagets favör, där bl. a. Ingemar
matchbilden något nämnvärt
Lundahl missade ett par fina inte trots
jämnt spel fick SlutarP
och
chanser genom dåliga skott. En släppa till ytterligare två mål. Det
trasslig situation vid Årnäs-målet första kom på stra^ff i 15 minuten
i 39 minuten var nära att resul- sedan Lennart Pettersson råkat
tera i måI, men med lite tur redde fäUa hy. och stramaren slogs i nät
det hela upp sig. Några större av vh. B. östh. När 10 minuter
farligheter uppstod inte framför återstod av matchen gjorde så vY.
hemmalagets målbur och Lennart Blomkvist sitt lags fjärde måI.
Domare var Sture Johansson,
Rutrnan ingrep med säkerhet när
det så gällde. Siffran 1-2 stod Borås.

kvartett från

?lKr-b+,
Efter kaffeservering. berättade lrens och hltmanitetens grund
söndagsskolsekr. Algot Karlsson samt påminde öm de snabba inom sin resa i fsrael samt visade gripancien, sonr tack vare kata,rtsökta färgbilder. Ordf, talade stroffonden gjorts. I.Ian vädjade
sedan om Röda Korsets verksam- till pul:liken att stödja denna beh€t, som vilår på människokårle- hjärtansvärda insamlinq o. betonade ciess stora betydelse vid
naturkatastrofer o. d, Kviillens
kollekt uppgiek till 11T kronor
I
vartill kommer oelto å ka.ffeseryering och lotteri 287 kronor.
.

Geson

sig haivleken ut och utgjorde som

{ss,1p.

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

och

fru

Möte

i

Karlsson.

l(innarps missi'bnshus

På fredag kväll talar missionär

Doris F lOrin-Jonsson vid möte i
Klnnarps missionshus. Lördag
kväll är det stor

i

ung'domssamling

Slutarps missionshus, ! Rlissionär tr'lorin-Jonsson åven medver.
kar. I onsdags inledd:s en speciell
mötesserie för flickor och pojkar.
Mötena hålles omväxlände i Kinnarp och Slutarp.

Slutarpsforwards hade många söndagschanser

I

rnatchen mot Årniis.

Htir är en av de många

,-a

nrnnarp
NYA

chanserna, som sumpades.

VAD ÄR CUF
Svaret

KINNÄB,P:
Stenhus byggt 1954. fnneh.:
4.st. 2-rums läg. mod. Parkett-

?

får Ni i NTO-lokalen, Kinnarp, i morgqn fredag kl

golv

19.30'

då Kinneveds CUF-avtlelning anordndr

ledig för köpare. Säljes med
50 ak korftantinsats av köpe-

med massor av MUSIK, UNDERHÅLLNING, TÄVLINGÄR'

M.

OBS! Ingen meallemskontroll, alla intresseratle välkomna. OBS!

alla rummen. Egen vat-

varmg:arage, oljeeldat. Hyresinkomst e:a 9.600 kr. En läg.

Ungdomsträff
SKÄMTLEKAR M.

i

tentillgång. Het källarvåning,

I

I

GUINEA

Iloris ['lorin-,fonsson talar och visar bilder i lVlissionsleuset fred. ilen 4 okt. kl.
missionären

1.9.30.

Missionsoffer.
Alla varmt välkornna!

Div. V Norra Västgötaserien

Borgunda, Kinnarp, Arnas pc sc mma poang
r1,r -67 Kinnarps cha'nser ökades efter vinsf
Rattvist 1-0 mot FAII<-'lYQr" skYll

Borg'unda-Tomten

år grusade Kinnarps IF ett avancemang till tliv. IV för Falköpings
o nämligen med 1--0 i lördagsefterrniildagens Odenplanduell mellan de båtla lagen. 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
på bollar som hart när va.r otagbara. Därernot var
analrå ha,lvlek rädclade han två givna måI
bå6e nämntto >rPirre> och ch. Jan Antlersson passiva vid det titlfällo då matchen a,vgjordes.
hansson bollen på vänsterkanten,
Kinnarps unga grabbar hade de
dribblade av ett par KinnarPsförförsta 20 min, ett markant över'ivårare, men kom i >>dödvinl<el>
tag i spel. Stundtals förekom alla
nerer vid kortlinjen och bollen
spelarna på X'ÄIK:s planhalva,
strök längs med måtrställningen'
men någon utdelning på övertaget
F em min. före full tid hade Assar
fick man inte då. F AIK spelade
Moberg ett bra skott på mål, som
upp sig mot Slutet av halvleken,
ou,t

ointresserat spel som

F"AlK-forwards prepterade.

Ypperligf Bergströmsspel

Hemmaförsvaret. gJorde bra

ifrån sig. Speciellt då hb.

Åke
Bergström som spelade ypperligt
matchen igenom. Hans br;rtningar

att se. Janne Andersson i mitten hörde åven han till
dagens bättre l'ÄIK:are. I kedjan
finns ingen att framhålla, då alla

tillsammans med Tomten

vet upp

.

Gust. Ädolf-Rapid

I{innarp-Mullsjö 1-2

.

Ekedalen-Gustav Adolf
Börstig-Grolanda 4-1

i div. fV. Detta tyckte

halvlek tillbakadragen inner och I full tid.
uträttade här ett jättearbete. I I Lördagens match kan beteck'
andra halvlek spelade han >på | nas som en ren cupmatch, där bå-

Vartofta reservserie

5-3
6-1

Falköpings BK-F olkabo

ta kli-

nog Klnnarps tränare Seidler var
vårt en extra uppvisning för FalSegerskytten Bosse lvarsson.
köpingspubliken. Han rusade ut
. på matcharenan och slog en frirer, Bo Ivarssori spelade i första I volter når domarens pipa gick för

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 verkade det. I andra halvlekens mitt
företog FAIK:s llåledning en åindring: Å. Bergström skickades upp
som spjutspets. >fdde Pettersson
bley back och Assar Moberg hh.

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
topp> och fick kröna sin för öv- | da lagen hade chans att genom V. Kleva 74 2 4 8 29-41 8
göra I vrnst
fyran. ' Gust. dolf 14 A 2 72 21-64 2
vinst ev. ta steget upp Ii ryran.
rigt så fina insats genom att gora
^
Kinnarp
Kinnarps enda och segergivande I Det bättre laget vann
på -arbete och
måI. Målet inspelat från nära håll I i det här fallet
Hos I'AIK
en lobb över målvakten i krys- en okuvlig segervilja.
-set snyggt och behärskat. Visst |I kom denna vilja fram först i slu- det andra som utmärkte sig I tet 6v matchen, men då var det |(innarps ll|anufakluraffär
fanns
qenorn
,
,

,

Av dettp biev emellertid ingenting" När fem min. återstod av
matchen fick S.-E. Hellberg försöka sig på centerjobbet, men då

spel. t. II försent.
vårdat- och säkert spel,
var det aildeles för kort tid kvar genom vårdat
för att något skulle hända. Så nog ex. ch. Bo Johansson, som inte gav
Domare var Stig Åberg, Skövde.
försöktes det från tr'AIK:s lagled- FAlK-kedjan en enda rejäl chans
Quintus

nings sida. Någon ros skall väl att komma förbi.
också ges bland allt ris. Under de

sista 25 minuterna spelade F-AIK
upp sig betydligt. Kämpatakterna

hålles STÄNGD lördqgen
5 oktober.

Nota:bla håndelser

Notabla händelser under matchen var. att redap efter 5 min.
spel var- FAfK:s.'Assar Moberg
fint framme och sköt ett skott
som gick strax uta-nför måIramen. I slutet av första halvlek
laddade Kinnarps hy. Tord Tor-

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!

Kinnarp
Enfamilisuilla

1 1/2-plans inneh. 5 rum och
grabbar som sprang in i omkläd- med en grandios utboxning. Tre
ningsrummet efter matchen. Och min. in på andra halvlek kom kök, sovalkov plus hallar.
undra på det. Två poäng och Kinnarps mål genom Bo Ivarsson.
Källarvån. med värmecentral
chans till åvåncemang. TilI dessa Hi. Göte Andersson sköt i mitten oeh andra utrrymmen. Villan
två pcäng bidrog hela laget. AlIa av halvleken ett skott som mål1

I

igenom. tr'rågan är väl om inte
Kinnarps hi.
han hade 12:a pål
- Ivarsson ti[samr'yggen
Bo
mans med FAIK:s Åke Belgström
var dagens bästa Odenplanaktö-'

I

I

I

>Firre>> msfl fjngertopparna dirigera.de över ribban. G. Andersson,
hade ytterligare ett fräsande skott

till hörna.
När 35 min. av andra halvlek
hade spelats fick___
Sten-Erik
Jo__
___l
som mv. tippade

iroltinu
De innehavare av kommunala förtroen'deuppdrag i f'rökinds
kommun, vilka icke önska ifrågakomma för ornv,l,ltl^ii::Tl
dande årsskifte, omibeiles meddela detta till Frökinds valberedning, postadress Box 3?, Slutarp' eller tel Brismene 10 och Kinnarp 119, senast den 15 oktober 1963.
Valberedningen

i

Frökinils kommun.

den

SI,UTARPS
MISSTONSH{IS
Lördag

kl.

19.30 Offenttig

ungdornssarnling. Missionär Do-

stensson stora kanonen och P.-4.
glada Kinnarps- Olsson i hemmamålet räddade

Jättejotlb av fvarsson

kämpade för€dömligt matchen

f-alköpings reservserie

Daretorp-Trädet 1-3

Frivolter av Seidler
Kinnarp har i och med lördagens tvåpoängare stor chans att

vaq en fröjd

Det var idel

.

4-2
Sandhem-Åsat:p 4-2
Tomten-N. Fågelås 6-2
Tomten 16 14 1 t 84-Z]- 29
76 72 0 4 52-18 ,/
touchade en Kinnarpsförsvarare Trädet
och ändrade riktning, dock inte Gust. Ädolf :6 10 1 5 5b-Bb 27
så mycket som hade behövts för Mullsjö 16 91 666-80 19
att ställa Westerberg i målet utan Kinnarp 16 90 744-30 18
chans. FAIK hade som synes en N. Fågelås 16 7 0 9 86-59
del chanser i slutet, men några Sandhem 16 61 988-44
16 5 0 11 22-64 10
direkta öppna målchanser var det Rapid
Åsarp
16 3 7 72 2E-69 7
inte.
Daretorp 16 2 1 1g 19-?5 a

men några kåmpatag syntes inte
till från de rödas sida. Det var ett

iojt och

.

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
16 77 235-2427
F'AIK
16 83 543-27 19
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
Sandhem-Ulvåker

För andra gången på två

AfK. Kinna,rp

2-2

FÄIK-Kinnarp 0-1

I

moderniserad och renoverad, i
gott skick. Snar affär önskvärd
på gruncl av flyttning.

i

Säljes genom

I

|

05751122

88, 13584.

l
I

Vid konstituerande

I

i

sa.rnmanträde

med valtreredning€n

Frökinds kom-r:n valdes gven
Andersson, Miilomgården, Brismene,

sekr.

till ordf. Till v. ordf.

och
valdes Gustav Gustavsson,

till v. sekr, Arne
Olsson, Alarp, Kinnary., 71647.
Slutarp, $amt

Florin-Jonsson

från

Nya

Guinea talar. Gösta Luthersson
och ungiiomar sjunger.
Servering.

Söndag

kl. 10 Familjeguds-

tjänst.
VÄLKOMNA!

blrc.6r.

PÅMINNES OM

Petersson & Gustavsson
F alköping

Tel.

ris

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

huktionsförrättaren

Fröklnd
Klnanrps damer )sYr

o4!'
ihop>r

gatubelysnlng

Kinnarps samhällsförening hatorsdagskvällen inbjudit
till en träff för
samhällets
,i'r,:,i;!t;;,:l;ii;,'
" bildande avdarlrer
;iin,lu.z.'i;,",
som
syförening,
en
t,|!ntt
skal! arbeta tllt förmån för gatui;;tt ;i,.'.:'0.:,:ii:::,
belysning i samhållet' Det var ett
"',,,211::3 stort antal damer som infunnit sig
:'ii;:f*^
och som välkomsthälsades av
:',';1

.!ti77"'v7

rle pÄ

";1;;;ti;:';1!,":"-*':to

l

:;;l,ti;r,,,ii;,;,:rr,:1'r"1;;;,;,i"'1ii

:',,;.1ii;ltilti;'1.i;;;,,.i;,1'ii,

..

'r,,,,,:i,,,il':i:il.i'1, I
il:::i.'....'...''.::'iii.i::.;'l;;.'

Trrrir*lifiit;li

'.:,.i1i::..t:t: -::

,

.t:,j&j.|..1:.. :::,

::..,;..,,.:.....,

W:...:..,

Kvartetten Bengt Hermansson, Slutarp, S-El Johansson, F-AIK, P-U. Gustaf,sson, Slutarp
Idaie pettersson, r'AIK var framgångsrikast på Tångavallen

tltg-67.

_ ___l

:

Il

;;',.r',:'l'';r,,;:r;,i";"ti':::i-.:l:

W;':i;"-".'rir

Eeslut fattades om bildandet av

å1.,i','iT'",1iäf,;

*,å'#11Jffi11

i SyS qpB qeh skänhas

.satnt

til!

förening-

enr sg!4 Fedqn auktionerar bort
dern. Medlen skall oavkortade gå

Kedjanvarpågottochontmestl

Slutarp A-s-vann mot F,AlKil*r"in:'#åii?iö"itr1öäili "tfå',fflill;åäTil:'ä:,.
r"""uäurorr.
abbning
Iar
rm a tt'i
l,l,
i lll{r,
å n e u vv l,Lr8v!.r\.&!
lrtrtqr.a
al l e n dr qÅvv!{sa!fblreq,
::u'
*rt" f:fu'*
a, :l#?"1ä
::t* Il' l;;;;;";t
**hil*$ff*r#f'{*
FAIK:s l:| :
I
.r,

eLL

li

söndagens förrniddagsmatch på Tångavallen grusades

r

I

samhället växe

gärmed äveu
gerrflea
även föreningen.

förhoppningaromattbIitvåeiserienochtlärrnetlhauppfIytt-|<rl
ningschans. Med uctrlamålet av sju vann Slutalp en rättvis seger |
ll
cr_^r - r r
_ pKotmAl8e{teln
efter teclning n,ed 3-2 i pausen. Två av urålen kom efter rniss- | .
AUlftiOn
ll
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anfallslinje hade det ytterligt I leken kunde inte gäste-rnas -fyra- |
som skall hjälpa vår direktris med arbetsutdelning i sysvårt att komma ti1 räita möd I mannakedja i nämnvärd grad oroa | |
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utanför av Leif Il
tätt^utanför
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kämnade fram-lannat
fram- I annat enni_ck
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jobbade ga-nska
I Svantesson

fram-

gångsrikt, men saknade tYngd.

i
I

Tornten definitivt

_ Tomten säkrarle på sönrlagen

klart för iiip'tt4ttning

definitivt spel i div. IV nästf år
genom att besegra Kinnarp meil
siffrorna 5-0 på ftlrottsplatsen
Torbjörntorp. Toiuten hade i

i

matctren de klarasts rnålchanserna, men ser marr till spelet
ute på planen var Kinnarpsne-

derlaget något mål

för

siort.

Matchen björt på sna,bb och bra
fotboll matchen igenom och Kinnarp klappaile inte
trots de
fem målen baklängesnågon
gång igenom rejält. -

I första halvlek höll l{innarp
siffrorna nere och 1-0 till Torn-

ten får väl i stort sett

anses

som rättvist.
Hemmalagets ledningsmål kom
I 20 min. genom Nils Lundh, sorn
serverades en kalasboll av Hiiding

Ask. Inlägget direktslog han eiegant i måI utan chans för Westerberg. Dessförinnan hade också

haft de

farligaste

I

att näta i. bra lägen.

Kinnarps

i

sköt aningen över.

hemmalaget

I chanserna. Såväl Kurt Lundh som
I Geron Jonsson var ytterst nära

i bZista chans denna halvlek var en
{ frispark, som Bengt Georgsson

I aoA".

halvlek inleddes med Wi-

ding-skott och Lundh-proJektil i
i ribban. Kinnarp gjorde i denna
j halvlek en del omplaceringar av
I laget
- dock inte till det bättre.
' Geron Jonsson lnledde andra
I

Tomtens

Kurt Lundh i kamp

med Kinnarps Göran Grahn.

halvlekens rnåIgörande i 15 min.
och fortsättningen följde.i 35 ge-

nom Nisse Lundh, som

Kommunalnämnden ttifäåra,
o

förändrad skatt

l(yrk0fulNm#lktign

i Frökindlii#äååä#:få"å?rtrffiä;

Frrölrlnde kpmrnunalnärnnd har Elaei på 2.000

kr för

uppmålning
visEa områ.den

hållit earnmantråde, Frå99,n 9111 oph kdrtering ey
komrnun&lt bidrag till gyr-rnerålF= tillhörando ödegå.rden Osh Baek-

kl.

19.00.

Orilf.

ut till den nya Jönköpings- gården i Slutarp tillstyrkes hos
vägen förlrlarades viland€ i av' fullmåiJ<tige.
hålso- och qJgkvård upptageg llll
vaktsn på, vågens ior{ningställanUppgjordes förplag till inkoms. I 10.900 kr'med lrd<omsten 4.000 kr.
de samt statsbidragsfrågans fös. ter
Finaneieringssldan upptar
r och utgifter
uteifter för kommunen
kofnmunen |FinaneierinEssldan
uootar fastignlng, En frarnställning från en under år 1964. Kommunalfullmäk- I heteskatt 540 kr, räntor på an|
ognahemrågare att en av hane lä' tige, kommunalnåmnd och loka.
lliiggntngslån 6S.000 kr, tlll komgonhetgr intagos som pensionärs. llseringsnämnd kostar
37.949 kr, lmuna.lfullmäktiges och ltommuliigenhet tiuityrktes under förut" valnämnder, polisväsendet, folk- nalnärnndens oför"utsedda
behov
sättning av länsbostadsnämndens bokförlngen, taxering och famll- |
i?6.000 resp. 8.359 kr, Ä?F- och
godkännande. Skottpengar tör räv
iebldragsnämnd 42.018 kr med sJukförsäkrtngsavgifter 3?.800 kr,
försslås bli 10 kr oeh för iller 6 beräknat statsbldrag på 13.500 kr, I avbetalningar å lån 105.980 kr och
kr. llundskattea föreslås till 20 brandskydd och uttagntngsnämnd II avsättnlng tilt allm. investeringshr. f,los fullmäktlge tillstyrkee att 22.766 kr, fastighetsförvs.ltnlnE fonden 165.037 kr. fntäkterna
hernhjälpsnåmnden får disponera och bosta<isförsör-ining 4.200 kr I
I hundskatt 4.000 kr, riintor 12.640
ytterligere f60 hp för anställande med treräknad inkomst
6.960 | kr, skatteersättning för 1962
av
av extra hemhjälp. Upprättat reg. kr, bvggnads- och planväsen
kr, förskott på skatt
letn€nto för vetten och avlopp 13.100 kr i uigtft oeh 500 kr I in- I €1.009 kr samt
skatteersättning
| 688.942
tilt
övBrlämnadsg
fultmiiktlge för' komst, industriell verksa.mhet ent. 19bT resp. 1961 års ortsavI
tpdkännanac. Ltka6å tillstyrkes 25.000 kr mect 37.000 kr t intäk- | dragsreform 101.?00 kr och 60.300
anordnands av en vattenavhärd- ter, undervisning oeh kulturell kr. 1961 års överskott ?8.854
kr.
n{ngsanläggning som beräknas verksamhet kostar 478.969 kr med I Btaten slutar på 7.412.1.98 kr och
I
koste 16.000 kr. Oljeeldning före- beräknade statsbidrag på 285.6?9 hos fullmäktige föreslås att skatslås inföd i Eilrby slqola för' en kr, soeialvård och socialförsiik- | tesatsen för Rästa år sättes till g
kostnad av 3.830 kr. Tomtmarks- ring slutar på 347.555 kr med be- |
lkr per skattekrona eller densamkommlttons begäran' om ett an- räknade inkomster på 149.650 kr, 11116 sotn urlder lnnevarande år,
vägen

STI ITARPS
MISSIONSHTIS
Siindag kl. 19.30 distriktsf.
G. Haag, m. fl. Måndag kl.
19.30 Aktuell måndagskväll.
Pastor C. O. Ekström med fru.
Sjunger, spelar, predikar. Kollekt.

Välkomna!

3-0. l'ör

ordnade

de båda sista fullträffarna svarade Geron Jonsson i
halvlekens 38 och 43 miniuter.
Tornten värrligt letlarlag

att det iir
ett värdigt ledarlag med snabbt
och bra kedjespel och likaledes
resoluta takter från försvarshåll.
Bäst i söndagslaget var halvbacTomten visade åter

Tivermån och
karna Arvidsson
- Hilding Ask
Ring samt kedjans
oeh Geron Jonsson. Högervingen

bröderna Lundh oroadö

också

Kinnarpsförsvaret g"ång På gång
och bör framhållas för sina sön-

dassinsatser.

i

I

Kinnarp framträdde mv Lars

Westerberg, ch Bo Johansson samt

innertrion Bo lvarsson

Göstå

Nilsson och Göte Andersson'
Mätchen dömdes av Ernst Larsson, Töreboda, vilken hade för
hös felprocent för a+-t kunna ges
ett" goti betyg. Publiken uPPgick
till

närmare

UOO

n"ttotåoå.

,

u.

Fröklnd
-b7.
Kianevecls Rödakorskrets

avslutade den 6 oktober sln riks-

insamling. Resultatet blev 2.187
kr., varav skolbarnen bidrog i si
na pparbössor med kr. U0:24. Dfter Röda Korsveckans slut togs
alla reklamaffischer bort. Kvar
står dock behovet av hjäJp, behovet av barrnhärtighet och humanltet.

Under RK-veckan utökades
i Kinneveds RK-

medlemsantalet

krets med 29 st.

Ärnäs utgångsläge bäst

Borgundachans finns

- V Norra Västgötas€rien avgörs
div.

Striden om andra platsen i
inte förrän sista speldagen d, v. s. på söndåg. Mitt optimistiska tips
att FAIK skulle blanda sig i denna strid slog slint, då FÄfK:arna
förlorade i Slutarp med 4-3 och därmed definitivt avsågades från
uppflyttningschans. Bästa utgångsläget har nu Årnäs, som I sin
sista match möter Sandhem på bortaplan' Ett oavgjort resultat räcker för att laget skall belägga andrå platsen. Laget har 40-25 i
målkvot och 23 poäng. Borgunda belägger tredjeplatsen med samma
målkvot, men har två poäng mindre än Årnäs. Lagets motståndare
i söndagsfighten blir Leksberg och med ordinarie lag bör två poäng
bli slutet på visan. I händelse av förlust för Årnås blir det alltså
Borgunda som kommer på andra platsen. Kinnarp har bara teoretiska
chanser att nå en andra placering. Laget har tvf' poqng mindre än
Ärnäs och en målkvot, som inte är den bästa.#?(E a sga/*)

FrölcåErd
Blanketter för uppgifter till årets mantalsskrivning finnes att av'
hämta i samUiga affärer inom kommunen samt hos resp' roteombud. Blanketterna skall noggrant ifyllda senast den 1 nov'
1963 inlämnas

till

roteombuclet

i

resp. församling.

BRISMENE: Harry Larsson, Börsholmen.
BöRSTIG: Paul Gustavsson, Vintorp.
KINNEVED: Hilding Våring' Kinnarp'

i

LUTTRA : Einar Antlersson, Skövdesgården'
1

VÅRKUMLA: Nits Johansson, Korsgården.
ll Samtittigt erinras om skyldigheten att, vatl det gäller såväl
flyttning inom församlingen som in- eller utflyttning, inom fjorton dagar anmäla detta hos resp. pastorsexpedition.

.

t

IJ
I

Barnmötesvecka I Kinnarps och
Slutarps missionshus l0fi6 -6+.
Kinnarps och Slutarps missionsförsamlingar hade under den fö-

regående veckan anordnat ge-

mensamma möten för pojkar och
flickor med möten varannan kväll
i de olika missionshusen. Ett 60tal barn har i varje möte samlats för att'lyssna tiu btb€lberättelser och händelser från missionsfältet Nya Guinea, som framställ-

des

KOMMUNALNÄMNDEN

KINNEMO, KINiJANP
Sönilagen den 13/10

Ulvålrers

IF

-

kl.

Sönclagen den 13/10

I)aretorps IF

-

13.30.

På gruntl sv b€Sravning hålles

Kinnarps IX'

kl.

Kinnarps

10.

$lutarps kvarn stängd

IF B

torsilagen ilen l"? oktober 1963.

av missionär Doris F lorin-

varit veckans ledare.
För övrigt har pastorerne Älgot
Karlsson och Yngve Johånsson
Jonsson, som

medverkat. Barnmötesveckan avslutades med familjegudstjänst i

Slutarps missionshus

förmiddag.

i

söndågs
Gudstjänsten, som

samlat fullsatt lokal av såväl barn
,som äldre, fick lyssna till biand
annat sång av barnen som sjöng
körer på inte mindre än 5 språk,
tal av missionär Florin-Jonsson
sorh 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 varit bosatta i 10 år och nedlagt
ett mycket uppoffrande arbete i
det kristna arbetet lämnade ett
minnesord och tackade för den
gångna tlden. Yngve Johansson
tackade familjen K&rlsson för deras arbete. Avskedssamkväm var
anordnat i Klnnarps missionshus
under tisdagskvällen;

Extna sammantrii.de metl

Slutar:ps'ek. fön;

fön el. distr.
håIles lörrdagen den 26 okt.
1963 kl. 15.00. Lokal: Mobergs
kaf6, Slutarp.

Ärende: X''ör"slag om uppförande av boningshus.

Slutarp den 10 okt.
Stpolsen

1963"

Nya Röilaftorssystra.r

I

Fotboll

närvaro av prinsessan SibYIla

förrättade på torsdagen kommi-

nister Bror AxeI Lindörn sjuksköterskeinvigning i Gustaf Vasakyrkan i Stockholm.

Till sjuksköterskor i Svenslra
Röda korset. antogs bl. a. Lena
Sandin,

Kinnarp. elo_6,.,

Fröklnd
Offtelellt onr Fröktnd
A den nu föreliggande årgång

1963 av Årsbok för Sveriges kommuner frarngår att F rökind vld

s7.0-54.

Kinnarp besegrade Ulvåker
"Hattrick av Göte Andersson

årssklftet hade en areal som uppglek till 129,8 kvadratkllorneter
samt 1961 invå.nare. Av arealen

utgjordes 50,8 kvadratkilometer
av åker, Taxeringsvårdet för de

skattepliktiga fastigh€ternå upp.

gick enligt fjolårets taxeringar
till 1{,3 miljoner kronor för Jordbruksfastigheterna (varav 2,1

Ulvåkers oföruråga och Kinnarps vänsterinner Göte Antlerssons
förmåga att göra nrål kan sägas vara de största orsakerna till
att Kinnarp i söndagens match rnot Ulvåker kunde lägga besla.g
på båda poängen. Av spelförrlelningen ute på planen haile nog
ett omvänt restiltat varit det mest rättvisa. Hetra första halvlelr
hatle Ulvåker ett markant övertag, men framför mål visade ale
en otrolig tamhet. Det.blev mest svaga skott, som Westerberg i
Kinnarpsmålet föt tlet rnesta inte hatle något större besvär med.

miljon?e kronor utgjordo skogsSfter ytlerliga.re målNu var ju de yttre förhållan- [
värde) s8,mt till 4.9 miljoner hro. dena
de sämsta tänkbara. Ett
chanser
nor för örrigs faatiglreler, eller ihållande regn och en sur och
utjämningen till 1-1 i 38
till lnalles 10,2 rntlJoner t(ronor tungsprungen plan gjorde bollen kom
min. genom cf. Sture Lundgren
n^i l'6sdl'^
--.A-L^-+^-lif ör samtliga skattepUktiga, f a.sttg:^-L
inte och
kanske ir+^
och
det
svårhanterlig
det blev också halvtidsresulhetor. rq,v sistnii,trrnds betopp hån- var så lätt att få iväg några bra tatet. Andra halvlek blev betydförde sig 0,4 ml$oner kronor tXll målskott. På de ströanfall som ligt jämnare än den första" 'Nu
fastlgbeter, ågde av cv€ngke &h. Kinnarp hade i denna halvlek kom kom Kinnarp fram i ett flertal
matchens första farliga målskott farliga anfall, som i den 29 och
tiebolag.
i 17 min., som lossades av Kinnmin. resulterade i måI. Båda
Shatteunderleget I kommunen arps hh. Itj Seidler, som Ulvåkers- 37
gjorda av vi. Göte Andersson, som
enligt fJolåreto taxeringar utgjor- måJvakten Tomas Lundh hade nog alltså svarade
för samtliga Kinnde, om mån frånser av staten till- så stort besvär med. I 20 min. arps tre måI. I slutminuten reduskjutet bclopf, 0,4 rni{oner kro- sprang vi. Göte Andersson ifrån ceraCe Ulvåker till 3-2' genom
gav Kinn- hi. Yngve Andersson. Ser man till
nor, dvå. I.Z0A kronor per vtd Ulvåkersförsvaret och
t*xoringsårete början I .komrnun- arp ledningen med 1-0. I24 min. de individuella prestationefna så
hade Ulvåker en Jåttechans att var vi. Göte Ändersson dagens
nen skriven invÄnere, För landets utjämna, då hy Per-Erik
Johans(köpingårne
dÄr. son kom fri, men det svaga skot- man i Kinnarpslaget. De övriga i
hel* londebyg{
vid fråFitknade) hado rngtcvaran. tet gick utanför. Två minuter se- kedjan hade svårt att få ut något
sitt spel. I försvaret var ch. Bo
de ckatteunderlag per invånat€ nare upprepådes samma sak och av
Johansson och hh. Itj Seidler de
Yngve
Anderssvag skytt var hi.
ott medeltal sv 3"77T kronor.
största tillgångarna, även om den
senare gjorde en del farliga dribbÅv de i konrrntnen ln8ående för. son,
lingar i försvarszonen.
samlingarne hads Börsti8:s förI Ulvåker var den bästa lagde$alnling ett skattetnderlag (meil
statens till,skott frånräkng.t) På,
len halvbackslinjen Mats Fged0,9 miloner kronor, dvs, ?.466
riksson-Håkan Holgersson och
kronor trter,lnvåÄarc vid ta:rertngo'
Per Källshog. Högervingen P.-E.
åretl början. Motsvarande siffror
Johansson och Yngve Andersson
vq.r fö! Brism€ne förearnling 0,4
spelade också bra ute på planen,
I
I
I

|

mi[oner kriangr een. 2,4L9 kronor,
för Kijnn€y€ds försarnling 4,0 mil.
joner kronor och 3814 kronot, för
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