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Frökinilstultnoäktig,e fastställde vitl sarnmanträdo i Centralsk
len ståtfördlaget för 19&4, Dtiftbiidgdten:balanserar på 1.4t3.l
slutliga skatten enligt 1963 års taxe'rtng är utriiJinad lill ESg.9
ska,ttekronor enligt en skatte sats av g kr. Fullinäktige var en
bitering.

Bland de enskilda piosterna I
budgeten märks följande: IIlds1äckningsavtal med l.ålköping
och Reclväg 16.360 kr,, driftskost-

tr'albygdens llembygds- och Fornmin€nsförening 400; Skaraborgs
läns blindförening 100; .Skarå-

borgs Föräldraförening

för

CP-

nader för vattenverk och renings- barn 100; Soldathemmet Prins Osverk 25.000. f det senare fallet är kar 100; Västergötlands Turistlöpande lrlläKlerna
de ropä[ue
rrKlt, slorir;
intäkterna lika
stora: trafikförening 50; De vanföras
lue
25.000 kr. i förtrrukningsavgifter
förbrukningsavgifter F alkö;tingsavdelning 300; anslag
I z;.ooo
lfrån abonnenterna. Härtill kom- till ensk. vägar, förslagsanslag

jmer kapitalintäkter (anslutnings- 2.500 kr.
I avgifter) om 12.000 kr. MatvarorI övrigt medgav fullmäktige att
na till skolbespisningen beräknas 500 kr. utbetalas till Stockholms
korama att kosta 35"000 kr. För stads yrkesskolor för en elev från
' >>konstnärlig utsmycirning>> förut- kommunen under läsåret 1963ses i budgeten 200 kr. Skolskjut- 64. Beloppet är detsamma som
sa.rna upptar en post om 58.000 gäIler för yrkesskolor inom länet.
kr. Frökindsgårdens personal- Slutarps samhällsförening fiek
J<ostnader anees'till 101.500 kr. utan prut begärda 300 kr. till
För utredning: av den planerade iordningställande av området vid
tillbyggnaden vid gården avses i
staten 10.000 kr. En post som räkna,Qes bort från utgiftssidan innan
staten fa.stställdes var 800 kr. till
skottpengar på räv och iller. Det
befanns att ledanöterna inte var
övertygade om dessa rovdjurs genomgå,ende skarllighet. I br.idgeten

den s.k. Slutarnsdösen. Det behövs
bl.a,. en väg dit.
/

Slntarps fF får begärda 2.000
kr. för' underhållsarbeten nå
Tångavatlen. Föreningen skall fedorzisa till fullmäktige, och två

kommunala revisorer tillsattes"
Fullmäktige beviljade 15.000 kr.
bibehölls en >>idyllisk>> utgifts-ost: till avhärdningsutrustning vid
60 kr. för cykelslitage fallande vattenverket. Det uppdrogs åt
under rubriken social hemhiälp.
byggna.dsnämnden att låta utföra
arbetet.
Anslag
Bvggnadsnämnden får vidare
Följande anslag beviljades:'
installera den redan beslutade elSlutarps Samhällsförening 1.000 uppvärmningen av avlopp-qverkets

kr.i Kinnarps

Frökind

Samhällsförening

1.000; Kinnarps Bordtennisklubb

100; Kinnarps NTO-lokal

500;

Börstigs Bygde!årdsförening 500;

rötkammare, kostnad 3.000 kr.
Det ansåqs angelälet att detta
arbete utförs genast för att und-

vikå driftsvårigheter vid vinterOlieeldning skall installeras i
Sörby skola efter framställning

Brismene Bygdegårdsf örening 500 ; l<ylans inträde,

Vårkumla Bygdegårdsfören. 500;

Börstigs Idrottsklubb
Kinnarps Idrottsförening

1.000;
1.000;
1.000;

av skolstyrelsen. Sammanlagda
kostnaden beräknas ti]l 3.830 kr.
Efter installationen skall hyran

hemhjälp.

Kommunens tomtpla,nering

Påminnelse

L

olrr kreatursauktionen hos
lantbr. Axel Leifter, Krokstorp, Slutarp, torsdagen d.
24 okt.1963 kl. 13.00, varvid försäljes 16 st. nötkreatur, 8 s,t. bet. ungsuggorsamt t häst, sto 2:dra året.
Hiinvisar till tidigare an-

sitt oktobersammanträde t
måndags under ordförandeskap av

hade

olan i Kinanrp på torstlagskväl34 kr. Konlmunens. inkomst' .av
42 kr. D.En är beråihr&d på 66.488
iga om att bib,ehålal denna utde-

kyrkoherde Henning

I
I

ter mot

som tidigare hr Bengt Karlsson,
VårskäI trIulegården.
Vid genomgång av de av pasto.
ratkyrkorådet uppgjorda förslagen till utgifts- och inkomststater

12.

Det var hr Sigvard Andersson

som väckte ledamöternas betänkligheter angående det självfallna
i att med kommunalt stöd bekriea
nämnda förmenta skadediur. be

för 1964 faststäIldes en utdebitering av 14 öre pr skattekrona

är inte skadedjur i och iör sig,
det är balansen i naturen det
kommer an på, menade hr Ähdersson. Nu har råttorna redan
alltför fri framfart, de behöver in-

(höjning 5 öre) för pastoratkassan
och 31 öre (oförändrat) för prästlönekassan,

te hjälpas mera på väg genom att
man reducerar deras fiender. IIäri

Inför valen på

nons.

JORDFöRMDDLINGEN

Falköping. Tel. 0515/723 48

Subvention av industri-

Ett

tidigare, bebandlat ärende

decembersam.

instämde hr Sven Andersson. Han

rnanträdet tillsattes'en valbered-'
ning på fyra personer, Ord. ledamöter blev hrr Sven Andersson,
Brismene, sammankallande, Len-

kommunalstödd bekämpning av

Johanssori, Vårkumla, och Paul
Gustafsson, Kringlarp, Börstig,

fått tuseirtals träd-flantor
förstörda genom gnagariläktet,
nu ville han viinta och se innån
han kunde ansluta sig till någon
hade

fienderna

till

nart

det släktet,

ter, Till sekreterare i valberedningen utsågs hr Hilding Våring.

styrelsen,

Ny

Persson, Kinneved, Bertil

med hrr fngvar Lundblad och
Egon Johansson, Kinneved, Erik
Boman, Vårkumla, och Ingemar.
Elriksson, Börstig, som supplean-

Nytt va-reglemento
Nytt va-reglemente antogs. Det
hade visat sig att vissa ptrnkter
i tidigare reglemente saknade
stöd i berörda lagrum, varför det
inte kunnat godkännas av läns-

tollto

Avgåentle ledamot

-67. STUTARPS
MISSIONSHUS

Sdndag

kl. 15 BoJan och yngve

Johansson. Måndag kl. 19.80
Aktuell måndagskväll. pastor
Arne Karlsson, I'alköping talar,
Göteves hornmusikkår spelar.

Välkomna!

Utredningen om Frökindsgård,en

i

Kommunalassistent Hilding V,'

ning redogjorde för arbetets gån.
Kommitt€n kunde förete skissrit
ningar gällande fjorton nya vård
platser ;'ämte viss ornplanering a.

nen bör utgå som arvode beräk
nat efter femtonde löneklassen.

Det kom härvid

till

.

viss debatt

om vad som menas med löneklass

l
i

resp. lönegrad och om huruvida
det är rimligt att korrlmunalassi-

för redogö- stentens arvode följer den allmänrelsen och det utförda arbetet. na löneutvecklingen.
Ärendet kan ännu ej bli föremål
tr'ullmäktige avgjorde lönefråför några beslut i fullmäktige. gan
enligt
Men fullmäktige beslöt uttata sltt formulering. kommunalnämndens
I närnndens framförtroende för kommittdns afbete ställning heter.
det vidare. att en
och utrednlngsarbetets inriktning.
ledamöternas vägnar

marksköp

Andersson.

Därvid biträddes stiftsnämndens
resolutlon om höjt dagtraktamente för skogsliträdet.
Till pastorsexpeditionen i Börs>Ekologislo) debatt
Men skottp-engarna på räv och tig skulle ansiraffas möbler för ett
iller fastställdes som saEt inte. anslag av 1.500 kr. och nY skrivKommunalnämnden hade äfter en maskin genom utblte av den gamframställning från Kinneveds. la för 800 kr. Till ombyggnad av
iaktvårdsförening tillstyrkt skott- arkivet i Kinneved fonderades
pengar med 10 kr. på räv och 5
kr. på iller, Efter en i någon mån 4.000 kr. TiIl ny arrendator av
lönebostäIlet Vårskäl 4:1 Gärdet i
>ekologisk>> debatt och eftcrfölionda
rrnfarinc
arrolaac
fra*-+Arl
jande
Vårkumla från och med 14 mars
votering
av.slogs
framstältning'en av fnllmäktige med 15 rös1964 antogs på samma villkbr

Ett anslag på 2.000 kr. ställs till nuvarande lokaler. Kommittdrr
kommunalnämndens förfogande har redan haft
en positiv kontakt
för uppmätning av sådana tomt- med berörda myndigheter.
marksområden som kommunen
I''ullmäktiges ordf. tackacte på
betraktar som aktuella inkör:sobjekt.

Kinne-

veds pastorat

röstsammanräkning skall
Slutarps Idrottsförening
begäras hos länsstyrelsen för utKinnarps Friidrottssektion 500;
seende av efterträdare till fullKinnarps NTO-bibliotek 100; för bostaden höjas med 12 kr. pr mäktigeledamoten
Algot Karlsson,
Börstigs SlS-bibliotek 100; Kin- månad.
som avflyttat från orten.
neveds SlS-bibliotek 100: BrismeTill ombud vid val av vägnämnd
ne SlS-bibliotek 100; Kinneveds
Stort hemhjälpsbehov
Skytteförening 300; Skaraborgs
F ullmäktige ställde 700 kr. till utsågs Lennart Andersson, LuttNTO-distrikt 200; Luttra CUI'- hemhjälpsnämndens - förfogande ra, med Arne Gustavsson som
avd., kurs- och tävlingsverksam- för anlitande av hemsamariter, suppleant,

het 100; Kinneveds CUF-avd. 100; Arrang'emang'et är föranlett av
Studiecirklar, förslagsanslag 600; att hemvårdarinnan ej kan tillgo:
I'olkhögskolestipendier, förslags- dose den stigande efterfrågan på

i

Försa,mlingsr{elegerade

ang. kommunal subvention till en
företagare som önskar inköpa inKommunalassistentons
dustritomtmark avgjordes. Komlönefråga
munen ställer 6.600 kr. till förfogande för ändamålet, Summan är
Kornmunalnämnden hade efter
beräknad efter 3 kr, pr kvadrat- framståillning från Falköpings
meter. Beloppet intogs i nästa års kommunaltjänstemannaf örening
stat.
föreslagit att den nuvarande befattningen som kommunalkassör i
Ilundskatten
Frökind ändras till en befattning
fastställdes till 20 kr. för år 1964. som kommunalassistent, varvid lö-

precisering bör ske av vilka so-

cialuppgifter som skall handtäggas av kommunalassistentcn.
Planerat intlustribesök
Ledamöterna kom överens om
att man .skfll undersöka möjlig.heterna föru-att i samhanci mäd
nästa sammanträde * i böriån av
göra ett intlustribedecember
sök i komrrruneru

Aldsta bygenadsmlnpet i Slutarp

Fröktnd
Aktuella. månila,gskrällar
i Slutarps missionshus
Slutarps Missionsförsarnling

l;ar under en följd av år

anorcl-

nat möten måndagskvällar unrler
cktober månad betitlade >Aktu-

ella

:nåndagskvällar>.

I

Cessa

h1öten :nedverkar talare o. så.nga.re fråu olika samfund.

Det iörsta mötet hölls måndagen deri. 14 okt. då pastor CårlOlof Ekström med frlr från Ulricehamn svarade

4igert program

för ett

av

m.ycket

sång, 'nusjk

och prcdikan.
I den andra aktuella måndag-sk"vällen gästades försarnlingen å.v

pastor Arne Karlsson från tr'alköping. För det musikaliska inslaget svarade Göteveds hornmu-

sikkår, vilka spelade flera

så.ng-

er och musikstlzcken. X'olke Pettersson läste Guds ord som in-

:ia:l

ledning: och hälsade talare, sångare och den talrika lyssnarskaran väIkomna.

::ri;

t:ii

it:!'ätnl;i
,,:':1,::::.

jlji

#!rÅ

Nästa måndagskvä}l talar fäng-

eisepaslorn och förlagsch.efen
pastor Gunnar Fjellstad från
Jönköping ooch medlemmar ur
Jönköprngs frihetskör medverkar
med sång och musik på olika mu-

sikinstlument.
Nästa söndag kl. 15.00 har församling'en sin Skördehögtid då
pastor Gösta Luthersson talar o.

sångare

från Åsarp sjunger. I

lrögtiden anordnas servering.

'

Skolmatsedeln
Cen 28 oktober-2 november:

,

Som framgår av referatet från1 >)Stenkåmmargrav, troligen
F'rökindsfullmäktige i dagens tid- | från stenålderns slutskede, c:a
kostkorv.
ning sade fäderna villigt ja till 1800 f. Kr. över gravkammaren,
Tisd: bruna bönor, stelrt fläsl<, Slutarps samhällsförenings begä- som är 3 m. lång, ligger en 3,5
polatis.
ran om bidrag till viss iståndsätt- m. lång stenhäll. På dess översida
Onsd: fiskbullar, potatis, rå
ning av området kring den allde- äro talrika skålgropar och parvis
morot,
les eg:na stenåldersgraven i Slut- ställda fotsulor inhuggna i rituellt
syfte. Undersöktes 1910 av Sune
Torscll spenatsoppa, ägg, ost- arp.
smörgås, äpple.
Graven ligger som en ö i nuva- Lindqvist. Härvid påträffades tre
rande odlingsmark. Man behöver bärnstenspärlor och några flintFred: pytt i panna, rödbetor,
bl. a. få en väg dit. tr'rån en unLörd: helgdag.
av 30*40 indtdersökning för över 50 år sedanl skärvor samt ben
gravläggningarDe
många
vider.
finns följande rapport från riks- |
RK-auktion i Kinnevecl
antikvarieämbetet:
I na tyda på att graven är en släkt-

Mån<i: grönsaksstuvning, fru-

grav. Kammaren omges av

m. stor hög, över vilken
takhällen

varas

i

en

endast

är synlig. Fynden förStatens Historiska mu-

seum, Stoekholm.
fornminne.>

-

Lagskyddat

Det rör sig alltså om äldsta
minnet av Slutarpsbornas förfä-

der. På bilden ses intresserade
medlemmar av samhällsföreningen och ledamoten av den jasägan-

de

fullmäktigeförsamlingen hr

Gustav Gustavsson,

Kinneveds Rödakorskrets an-

ordnar på onsdag en syföreningsauktion i Folkskolan i Kinnarp.
Programmet upptar bl. a. ett resekåseri från USA av fru Mai
Larsson, Luttra.

Extra

samnantråi.de

hålles liiodagen den 26 gkt'
1963 kl. 15.00. Lokal: Mobergs
kaf6, Slutarp.
Ärende: Förslag om uPPförande av boningshus.
Stutarp den 10 okt. 1963.
Styrolsen

Kinneued
SYFöBENII{GS.
AUKTION

me<l

Slularps ek. för.
för el. distn.

Kinneueds

Kinneveds paslorat

CIJF
Församlingstlelegerade kallas MöTE i morgon, fredag, kl'

att sabmanträda i

20'

Centralsko- Ur programmet: StudieuPPtakt'
lan, KinnarP, måndageu den 21 FN-information, tävlingar, kaffe och musik.
oktober 1963 kl. 19.00. Obs!
s"r[g-03. Kommitterade.
Ärtnde: se anslagstavlan'

Orilf.

anordnas av Röda Korskretsen

l-

i

FOLKSKOLAN onsclagen den
Kinnarps
30 okt. kl. 19.
Ur USAda$boken. tr'nt Maj
0{T0{lirening
Kinnarps |[l|issionhus
Larsson kåserar och visar bil'
der. Kaffeservering. Gåvor och
Sön,lag kl. 19.30 Väckelse' håller möte i Föreningslokalen,
paket mottages tacksamt.
möte. Bojan o Yngve Johans' söndagen den 27 okt. kt. 20.00.

san.

Välkomna!
Syföreningen.

zöho -69.

Väll<omna!

Metlverkan av bröclerna Au'
gustsson. Lekar, Dans m. m'

Alla välkomna!

BOITDTENNIS
Kinnarp besegrade Vartofta

.lo1-

Resultat:

i

Skördehögtitl

HUSFöRHöR I
KINIIEVED
f,utlene roto torsdag

Fröktnd

/l

Fröklnd
Sluta,rPs

Missionshus

Slutarps Missionsförsamling hade under söndagsf^rnliddagen sin
sedvanliga skördehögtid. I högtiden talade och sjöng Pastor Gösta
Lutherssor- från F alköping. Åsarps

Vartofta A-Kinraarp A 4-6
L. Svensson-B. Ivarsson 5-21,
9-27i L. Ändersson-I. Johansson 21-9. 21-10: K. G. Etrn-E.
Johan-sson 14-27, 8-21; tr. AnciersSön-B. Ivarsson

21; L.

4-2\ 14-

Svensson-E. Johansson

iFrökintls affårer

I Ou statistlska
|

centralbYråns

lru föroliggande bel'ätteise rören-

lcre homnlunernas finanser under
i 1961 framgår att tr'rökinds landsllrommun under nämnda år hade
| 'rrkomstcr som sammanlagt llpp1,2 miijoncr kronor, rheI l:ck t.ill
ilan ul-riftcrna belöpte sig f.ilt 1,1
I

72-21, 71-21; K. G. Ehn--.- I.
Johansson 21-72, 21-6; L. Anciersson-E. Johans,son 74-2I, \7
K. G. Ehn-ts. Ivarssol 12 I rnilioner kronor. Komntt'.nons
-21; 2l-23;
L. Svensson- f. Jo- lriugatrgrr vid förrl år'ets ingång
i)ansson 2].-75, 2I-74.
.Alduell rnåntlagskväll i Slutarps -27,
I rrppgick till 3,3 miljoner kronor,
Dubbel: L. Andersson/L. SvensMissionshus
skuldernas storlek var
sista
den
hölls
kväll
son-E. Johansson,/8. Ivars- l:redan
I måndags
milloner
kronor. Kontmunens
It,5
aktuella
son 14-21, 21*19, 2L-18.
för året av de så kaliade
egria fcnder belöpte sig vid sam-

missionsförsamlings sångare sjöng
och Yngve Johansson inledde och
var högtidens ledare.

måndagskvällar. Dessa kvällar har

varit välbesökta och mYcket givande.

I

måndagens möte medver-

kade fängelsepastor Gunnar Fjellestad c.h några rnedlemmar ur
Jönköpings Frihetskör. Ett mYcket omväxlande och medrYckande

I

nra tidpunkt till 0,1 miljoner kroVartofta B-Kinnarp B 3-?
I
U. Leijon-H. Karlstedt 72-21, "o"
18-211- B. Klingberg-S. Niel- l
sen 27-\4, 77-21, 77-2I; It.
Bergsten-S. Johansson 9-21, Ilusförhör i Kinneved

21-7, 73-21; B. Klingberg--H.
Karlstedt 73-27, 18-21; U. Leiion-S. Joiransson 2L-19, 16-21,
2I--J,3; Ä. Bergsten-S. Nielsen
2I-17, 25-23; B. KlingbergS. Johansson 71-27,74-2I; A.
Uergstcn-H. Karisteclt 21-18.
:2-21, 72*2t; U. Leijon-S.
Nielsen 27*10, 2].-1ö.
Dubbel: A. Bergsten/U. Leijon
-H. Karlstedt/S. Johansson 22-vandling. Pastor Fjellestad talade 24, 27-1.8, 78-2r.
om några av sina uPPlevelser som
Vartofta C-Kinnarp C 1-g
fängelsepastor. Sång såväI som
R. Erikssoir-R. Karl6n 14-2t,
vittnesbörd gav ett starht intryck 21,*J.2, 18-21; B. bavidsson-U.
på den talrika Publiken.
Kjellström l2-2L, 74-27; !'. Laqerg'ren
Thor B-21, 12-2I;
-4.
B. Dåvidsson-R.
I(arl6n 21-t],
21-18; R, Eriksson-A. Thor 16
27, 16-21;' I'. Lagergren--U.
Titlkännagivanden
Kjellström 7-27, 16-27; B. Da-

program förekom' Två sångPotpurrier framfördes av .hr Gustav
Hult som spelade dragsPel och hr
Gustav Karlsson, vilken sPelade
gitarr och munspel På samma
gång. Gustav Karlsson sjöng flera
iotoianger och dei SO-årige Albin
Henriksson frambar ett starkt
vittnesbörd om då han som 70åring upplevde sitt livs stora för-

KUNGöRELSE
Förslag

melser

till

utomplansbesllimFrökinds kommun

för
till

granskning hos
Bygnadsnämndens oralförande
under tiden 28 oktober-26 no-

utställes

vem:ber 1963 och äger den, som

ej åtnöjes metl förslaget att tuom salnma ticl framställa anmärkning mot detsamma hos
byggnadsnåi"rnnden
kommun.

i

Frökinds

Frökinils kommuns
byggnailsnämnd.

tr''ör

Er som väver mattor

av

plast finns plastband från 1:75
till 4:- pr kg., grå nylonvarp,
913 l2z- pr kg. Returrätt.
Tel. Sinnarp 298. Fru Carlsson,
Avd. X'T, Box 11, Slutarp.
KALVFÄRDTGA
12

Nvtgor
till

salu. Tei' KinnarP 27'

den 7 nov. hos Lennart Pettersson.

Hallagården, för Lagerstorps rote

8 nov. hos Erik Johansson,
Nolgården, för Slutarps rote den
dea

11 nov. hos Bengt Abrahamsson,
Siggagården, för Kinneveds rote
den 12 nov, hös Torsten Gustafsson, Prästbolet, för I'astarps rote
den 14 nov. hos Bertil Kjellander,

Mossagården, och för Svenstorps
rote den 15 nov, i Prästgården, 'Allhelgonarlagens gudstjänst
Kinneverls kyrka

i

firades traditionsenligt som vespergudstjänst med rikt inslag av
vidsson-A. Thor 16-21. 27-77, körsång, både liturgisk och i forrq
15*21; X'. Lagergren*R. Karldn av hymner. Gudstjänsten inleddes
77*21, 77-2t; R. Eriksson-U. med ps, Ack, låtom oss Iova och
Kjellström 21*18, 10-27, 1b-21.
Dubbel: R. Eriksson/3'. Lager- bedja vår Gud, sjungen växelvis

gren-4. Thor/U. Kje}lström 12
-27, 6*2].,.
Vå.rtofta pojldag-Kinnarp
pojklag 1-9
C. Leijon-C. Andersson 132L, 21-16, a8-21; L, Johansson
Persson 27-72, \7-27, 16
-Ä.
K. A. Waliin-K. "Karl--21;
stedt 18-21, 15-21; L. Johansson-C. Andersson 2I-77, 2112; C, Leijon-K. Karlstedt 132!, 23-25: K. A. Wallin-Ä.
Persson 25-27, 7O-21; L. Johansson-K. Karlstedt 21-t]-', 77
-2\ !6-2L; K. A. Waliin-C.
Ändersson 22-20, 8-21, 18-21;
C. Leijon-Å. Persson 'J,7-21, !5

Plastband hilligt

Inom kort kommer hu5förhör

att håUas I Kinneveds församling.
För Hudene rote hålles husförhör

-27.
Dubbel: C. Leijon/L. Johansson
--K. Karlstedt/Ä, Persson 2l-t9,
t6-27. 9-2r.. ?,

5(w&'

mellan kör oeh församlinE. Efter
gammalkyrklig introitus pä allhelgonadagen utförde kören Micheelsens stiua oeh stämningsrika
>Kommen till mig>>, J. Mor6ns O,
huru sälla äro ej de fromma samt

gården.

Lagorstorps roto fredag 8/11

Erik Johansson, Nolgården.
Slutarps roto måndag 11/11

hos

hos Bengt Abrahamsson, Siggagården.

Kinneveds

rote tisdag 12111

hos Torsten Gustafsson, Prästebolet.

Fastarps rote torsdag 1$/11
hos Bertil Kjellantler, Mossagården.

Svenstorps roto fredag 15/11
hos Henbert Andersson, Alarp.

Samtliga husförhör börjar kl.

19.30. Kollekt till julgåvor till
sjömännen.
Pastorsämbetet.

Vicl dragning som denua dag
blivit förrättacl för

I{innarps IF
gåslotteni

har följantle lotter utfallit med

1

Sasvinst:'

Skär lott
Brungul lott

Vit lott

Ljusgul Iott

serie
serie
serie
serie

l'

93
39
17 66
K 25

D

lott
serie G 66
Vinnarna ombeales omgående
kontakta Ivar Gustavsson. tel,
Gul

Kinnarp 85 eller 94.
Kinnarp den 6/11 1963
Allan Sjöberg
Kontrollant.
Kinneveds Böda Korskrets

hade i onsdags anordnat sin
Efter församlingssången sedvanliga handarbetsauktion gnI himmelen, i himmelen, sjungen dbr stor titlslutning och med god
växelvis predikade kyrkoherde köplust. Kretsens syförening hade
Andersson över da$ens afton- under a.rbetsåret hunnit förfärdisångtext med ämne De heligas ga en förnärnlig samling av välMozarts välkända Ave, verum,
.:otpus,

samfund, varefter fölJde psalmen
För alla helgon. Efter altärtJänst
och den norska psaknen 599 En
evig, oförgänglig fröjd avslutades
gudstjänsten av kören under kantor Kjellströms ledning med den
mäktiga slutkören ur Bachs Johannespassion >Sånd, Herre, dina
änglar ut>.

FBI{-SPELIIR,E NII,L SLUTARP
Falköpings BK:s juniorspelare
S.-O. Herm&nsson har besiutat

gjorda handarbeten. Vid-are hade
Kretsen fått till sin auktion mottaga skänkta värdefulla gåvor av
alla de slag från välvilliga givare.
Sammankomsten som inleddes
med psalmsång öPpnades av ordf.
Göran Sandin. Fru Maj Larsson,
tuttra, gav sedan en intressant
skildrins från sin resa i USÄ och

visade bilder. Så följde kaffeservering och försäljniR-q. Som utro:

pare tjänstgjorde Håkan Silvan-

i fortsättningen repre- Slutarps 1|andelsförenings
sentera Slutarps IX'. Brodern
lolleri
Bengt spelar ju som bekant center i denna klubb:
utföll
l:sta
vinst,
en ryamatta
tr'rån fotbollsfronten i öwtgt
lran vi meddela att L.-Å. Ström, på lott nr 74 och 2:dra vinst,
f. d. Trädets Itr' i dag debuterar en våg på lott nr 597.
för Norrby i match mot EIfs-

sig för att

borg på li,yavallen. Z6/tO -03-

7171

hos Lennart Pettersson, Halla-

Altan Sjöberg
Kontrollant

der, Kinnarp, biträdd av Sten Ahlqvist, Slutarp. Resultatet av auk-

tionen blev netto

kr

2.390:85.
,gf

1147..

I

lA|Kin*ro,
qh-o+'
iI

*t"r""r.--*-""'

IF

FröHndq

Frökinds finanser

Debet och kredit gicl< väl ihoP

i
I
iinuuu" möte å sy'a rensionateti
fredasen den-1-5 nov' kl' 20' I
skolstl'rels"
r'oxi"as
ll
utföll l:a vinst, en ryamatta, på ll
Det be- [l ÄrenCen: Tränarfrågan' I
lott nr 74 oeh2:a vinst, en våg, ll har hållit saniåantråide'uppråttatll
UeAte--ar, möt urn man'[
på lott nr b9T. <o"årlä'Jiill"t,.u"1-3tt sodkänna
i,,to"a i tiscragens trilil;,
srlrersen t
fel förening hade angtvlts',I ll sr.orans ktockor och signatanora- ll
i
1,

Lottefi

;;;llruX'*:.ffi:,

Kontrollant

arlan

-

vår,rsröshet

:

t-

tiTi:^--^; l*fn*"-,':"':fJJlffi,:"i"fiilä:l 1ffi1*?ffi1Hål"lä?"'%I'ä:l
en
mecl
att

Ar

7961",

statsbidrag om inemot den halva
;rril;nnen. \'i,i f.jolårets urgang rt:dovisades korrmunens tiligångår
tiJl :.;,3 nrilj., si;.ul,let na til! nigctt
'ver I t., rnilj.

t

liHäli{ä'1:$ ä;,:}q?tr;t3"8:f,1[finneve{sSttyltpltirqn_i1oi
ansåg

kommun

noterar statistiskå centralbyrån
i sin nu framlagda redogörelse
för kommunernas finanser nämnda år. Inkomsterna uppgick såluncla till 1.183.000 lir., medan utgifterna be]öpte sig tili 1.062.000
kr. Blånd inkomsterna märktes
skatt.er onr drygt % milj. och

:fl,,Y,ff'l""llt'*t'

Gunilflninsar' småskollårarlnnan
I

siöbers

för Frökinds

siinclagen den 17111

sådanl

larrs
islorstyrersen
l"ffrltilål;Tiffå"fiååää
e'00 därener Pokar' FIur avancerar
-::1,y*jj"ät"T
;t';!
lil;
1
i ;:*': iä h9."i;iåtll.?S1'; I mln*:
*"*"*'
proiektet om
sf,vro,sen.
i#:llTiif$ö-liå!ii"_.1"öl :ä:"gl#'lt?å:',i:l',TJtr;;:l I
bygdegården?
:tl-r,-**'!l#å:?äift* i t#,,xff+$:tnå'åtriJ*t: I starSkaraborgs
F öh9,,_,,. | tade i torsdaEJsNTO-distrikt
Frökhd
första
omgångeir
l;:l Y,iäili' åil"]-ä'l?lli;l ällåäT ll"lffiL:åil"åilii: lr
Plu-b4'
,".1,.

I

I

*I

i

_

|

|t,anr,og""ikorset.D"'!T-:-::.lr.'oå"BengtKje]lström-"å|ikr
ter zs x 15 för Johanneshovsnon' 1 småskollärarinnan Älice Larsson ll
tt"l'
Namninsamling i Kinneved.
I

|

i vinLelns irå;;csporttävling tuellan distriktets föreningar. Tle föreiringar tävlåde i Kinnarp, förrrtorrr värdföreniugen var det avdcln;ngarna i Skövtle ocb Falkö-

I

ersättare. Beslirtades att un-ll
..
!, "o*
d"* ,rou"-ber anordna en förätd- ll Efter samkristna slrotnamx-l
kommer namnrn-l
I rartag. Föredra€r vid densammall dens. riktlinjer.

lmedan Kinnarpsbon
.dömdes
,lllFgl,

lff ** fO. '
"' '
|

I

kl.

ocn"rektorn skulle
pastor Enok llagnusson'l se till berörda elever och föräld'
*n yngve Johansson. Of-l rar söka.utreda lntresset för den15'00

,
ll* "o"u1o:tl
TID.
i|
_
åo:u"
;* ;" Bvggna,rskas.T.
I mffi;ffJ;äX*ålT"3l,låJ; I B o R D r,E N l\ I s
vÄLKoMNA|ql$-b.6.l;il-fig'tiubyggFadsnämndeni|-/,_mT
4.medbegäranattdennamåttehos||'"'",,m_Kinnarp3_6
ansöka att för änd?- i I nu."it"ii'
| -, länsstyrelsen
|
| målet utnvttja utlagt grönområde il ä""ä-öiof Larsson-Bo Ivars-

.-

I rnoan*imd

Fla.golna, sorn sämnranställts av

studierektor Ei:ik W. Nilsson,

Wendelsberg, får' betecknas som
rnycket sviira. Älta. föreningar

i

komlner ått gå vidare till nästa

olngans', rnen eftersonr fr$gcställalen också ltomnrer att litta svålen, är' l'esultaten ännu inte klat'a.
I lör<iags kväll hade Kinnarps-

I

föreningen inbjudit sina medlernmar till ett samkvärn i lokalen.

UELS ulurralqe

II

P4

F.rökinds kommuns årder-

eningen även

domshem, Frökindsgården, Kin- | i

I

I

rvarsson 21,"T*?;.,1;l!

L

I

före-

I | ..tt fru Gunvor
tel. Kinnarp 260 | lrin t"aamot i

Broberg, Börstig. I I t uätt, tcrsdag, kl.
distriktsstyrelsen I omgången i distriktets frågeståndarinnan,
Kal'lsson, öloSlö- || sr:ortstävlan.
Astrlfl Karlsson,
rÖreslogs fru Astrid
eller kommunalexpeditionen, tel. l. I föreslogs
sporhstävlan.
'

""""å,:iin.s
l---------

1

ta, och fru. Ann-Gret Karlsson, i

sociarnämnd.

-

a'o -':::T:l'*iudes
der'
-erlle
f .iilTi1: ,$;:t##tri1Xl*11 r1.å",.
tllna rnsebors crantund, yrrestad,i tördug*tt"t*-11:1*-ki.20.00

l;k;t;;, rurus;ä, Hilma blsson,l med bl'a' Karl-Erik Nääth' Til#i'ä3;'ål:T:"n #:fi'"'il3lil i ä"'å'äi"åä.äu.,ruoa..
lKt:immesbo.
I Medletomar, möt upp vicl clesLITDN BRA FASTIGTET
vädjacie om prenuorororanoen
i
I
I sa båda kvällarl t,llu-bb,
kök och hall till salu jmeration på'tidllingen Budkaveln'

Kinnarp
I| t.z.-^-^
^------,lom 2 rum,

Kretsorganisatören och kretstävlingsleriaren Iänrnade I'apport

genom

Petorsson

& Gustavsson

Tel,722 88, 135 84"

ll

=, ,.

,

== ,

I

i

I

I

och råogjorc'le för otika tåvlingar.

Sed"n man clruckit kaffe följde

en t'evlig unclerirållning, ))Mc)rmor
j tänker tillbaka>, sotn att dönla åv
I

applådelna livlig{ uppskattådes.
Harald PettelsI Riksclagsrnanberörde
i ett föreI son, Kr'änum,
I

ldrag aktuella politiska ft'ågor.
l-

--

-

---

I

'

,
I

ordrra sin traditionella luciafest.
Den kommer att håilas den 14
dcc. och som talflre k()mmer recläktör Åke Ingelmo, Borås. Det

I

beslijts också att. ingå

|

till

kommu-

hut långt det så onrdebattera.le
bygclegärdsprojektet kommit.
, Kvållens g'äst

i

I

_.

var Karl-Erik

Nääth flan 'fidaholnr och som ailti.l

n!ir

d>nna

olada

I

j

I

l

]

lolrlpclrt'o

kommer på besök, var stämningen
hela kvälien >på toppen>. Kvållen

r

l

avslutades med en stunds dgns i
och folklekar till rnusik av Håka,l,i
19.30 första Silvander och Lars Falegård.

|

av

]

att föri år kommer att an-

nalnämnden med förfrågan om

I

attutföradetarbeteSomaV*-l|:Iil^::i.Y.y:1T:"f*1T1.1T:|betsredaren anvisas.'^-,,X*;
äiiå:!-Ti,ä':i:äJ ii, i Kinnarps NTO
ders provtjänstgöring. Närmare |I ffiff1
nsgnhiia Granlund, Vårkumta.
I
upplysningar lärnnas

i

lingarna rapporterades,

":^'ll

Cx3. I I
rökinds krets av cKr
Valtofta-tr'rökinds
ät sr<yirf.yi- lr I vartorta-tr
Tjänsteinnehavare är
natt. rjänsteinnehavare
i l B:,$ ,i;ilgm:"
t"- lr"tri3if,'1i:;i
i
3'albvgctens
dig stälta sig gältande tjänste- lr I lrar ]r1rt.stämma
ll
under
ordförandebeitämmelser tiil efterträttelse I I k-at i Falköping
|

I

lemmar mött upp. Vid förhand-

li :l{:f"'
ll;]"åäTrJlnåffJ"3"1k',i;3l;
""--'-'
lllvarsson 78-21, 27-19, 2l-17,
trell,
tre
trärmed
irarmed
lP; o;,tul"j"i;tåti,Xd J::?:::"t
narp, ledigförklaras
I l,
),r, ,tl?r-:tri"lp?,_tåt3,1ui;*Hi""l
tianster åm ordinarie I lVartofta.Fröki'cl , "!'år. ilnorano walrgrön 2t-r2, ra-zr,
NATTVaKT (vakande)
Larssofi/
hade ll";tå;"'
av L-frl
CKF rraltrt
krets aY
llrcaE
l.l
I'l
ll lJuooer: Larsson/Joha'..or,-l
,i::j,," l' I
omrattar t.iänstrjänsterna omfattar
Tjänsterna
^rrFalköpi"SiltilTå:rtti'*:'ä;3*;Ji:th
stämma i Falköpi"g
sramma
--Dllzr'
u's ru'.rlöDv'- sr-l
|: I
t;fiiåTii:'åilå'är3*;li:'h
irediel.i
göring 11 timmar var tredjel'l
'rÖ-21'
Johansson 20-22' 8-21'
land

vid

i

Glädjande nog hade många med-

r';*?,ri
li *;;***+rlt;ffifli;"*hll*:t*;r**rr
enhä[ist i orörändrat
r4rvJ6vv^'

i

ping. 36 rlcltagale ställcle upp.i

sr,uranps I åäf:",1,:,ll"ix;*ixiqHll::ä":?#:'"?!' Jtri:åtr-*;i
' MrsstoNsuus
I'1.3"*H;J"1ffiäil
I **:Un,'1"3,å*'iå'#*ällfå"i:fåå
OFFERIIö^G-I
genom skrivel-

Söndag

j

I
I

i

|

t,

I

ro* *,0*J;- b . r. it. i" ä; ; iä$E;;i**i$* t* -"tfg; T;*X. **-.
,,/u-6b.
ii Frökind
l.**i"f*ltf,:å:'G,*lavsson, in*_mt",",lt.fift;l3;;:,#l
har
i

B€ngt KjeUström, Kinn'

avgivit fiörsla,g ;
Valberetlningeq
Frökind klrmmun
tiU återbesättande a,v styrelser, nåmnder och 6efattningshavare '
rr. o. m. årsskiner. r,iirsraset riirprar or.

HemhiålpsnämrldL\t Iiianto-r
i arp' fru Karin Johansson' Lultrå'

Horser Kål-

"."t,'ii'ia;;;;';

i:lffttääö :ä"T3ö!ö Hi,1,n;farnma'lialiande:
n**Lo**unårnärnffien
i tuuo"seringsnåm'cren
rvan Gustävis':n -. erismene' jru lifå:- ?JåFflll äl*d;*3,*
Ragnhild
,
Latsson,
Ledamöt.er: niksaagsåän 6,rrr-i}:bna.Jullusson, Kinnarp, frq-Eb-

Luttra, fru

Ledamöter:

komm.-assistent

Ki*arp'- crire}r'
;äru:t'"?",:,ii;;:iäfi1:i lL tlL'**{:tläit!b"d:*,_
l1'ii'1q.*uu"rng'
-ettr*tig, ::åå}öi,| }l$'i
ttir
rvar
Gusta'sscn' Kinnarp'
ru
I
pettersson,
-,ärarinnan
xin"'i^""i'"
lrhora
Bengt såmuelsson' Sl'tceorg A. öhrneu, rirrriå"p, kan- I . sugnll.^ rr" i'"i. ri",iå,

orrir,öil, Kinnarp, fi"' Änna-Lisa Johanssou,""*Ii""it":' ''*n.t'bvggna'dssiriek' Bengt Äntor Bengt Kje'ström, liii.rurp, iy. Lela
r{ti"=iig, Jru'svea frrr r,Iar.git wingsren, niirå.ri. ttp'
r'an ahrqvisi, .il"l- !1js1 rreni,r., sor*tis]'
'lersson' E'ismene' lantbr' sixt-en
Dag- Iru Astrirr Gustavsson, i;;;;i;;:
arp, handl. Bengt samiielsson, iÄbraha.m-ssorr,' -d;äip, fru.lantLir.
'Tolransson' Ili*arp' k-vrkvaklvä;;iliä:
fru
G'stafsson,
svea
r:i" Ecl{erlid' Börsli'"'
srutarp, la"'tbr.. Bcrtil t<leiiau-, nv sitvanrål.,
ir"*^i'r,itiii
sammunkatlantte:
fru
r-,itira,
kantol Bengt' Kjellströr:r' Itinn''- inä".t
der, slutarp, lantbr. rrorgei 1451- Ragnar ._wGi,orm,
Arrclcriirotl'
o"oå?'"äil".yI5t"Äit -,.
arp'
ldn, vårkumla. rrem.--'aä' iuln lstrio
oldj: B.c,nst Ki"tl"ttö*' v' ordf'
Hilding vå'
-tndersson, Brismene, ruiil-r.il;
ri,trr,rrt;irrr.rr.r
^ trrarsit ltn<lörsson.
Danietsson, Börstis, rrriiåil'bfriiirru
,.,r.- ,,rl*1*ntankallande:
Erenius, Börstig.
*on,
Luttra. målar"rn]i.r sten
".u"*å'.1llTr'iiät;'&.,
''äl*
stutarp, n.*.1å'; ti:':'ä Lokar taxeri'ssrrämntr
;*fJ,*flil,;ii*;rJ,äto',:flr1l ^ "qg"ffiårdslånrndenf::Tle.niqvist,
flu Gtnvor Lcdanöler: lantbr' Sigvard
Brismene'
Gunnar
irandl'
Krnnarp,
Ee[gt Niisson, Slutarp, #i;i: I åltdtl, -iiifi;.p, måla'mäst. lLandin'
I{arl- Ånc1sr's56n, Våriiut'la, piåtsl.
lBroberg, 8örstig, lantbr.
mäst, sven svensson..' Böristig, I wilgotson,
custa!'sson, vå,fkunrla. cert JohanssorL siutarp, lantbr'
st.rlä"p,
sten
Ährqvi"i,
lr"*.-ilq.
lGustav
slut_
Rehn,
Erof
maskinsnickafe
';;ii;;;, |
sven ltriibom' Göfs'n Andersson' Kinnarp' bonal:::*g I suppl': lanlbr"
arp, elektriker Benst "sl,jå"""ä,r, lllti!?ryqin''BtitftY.fu,
*{ajken Johans- re r'ennart Kar}dn' Sl.ttarp' rörf'u
norsti-qr
suttn
nrgP.eiS',
.11?€kin- istri;ttniaS,
Ki:rnarp, hem.-äg. r.to
I
lantbr. rlirser $rontör Vilring pettersson, Lutts-iuta'p.-ved-- lso*, Ki'narp,
Kinharp, fru rvrarg* då;;:ä;: Ij.sn1cr1y3- rloi'Rerrn, Frans
Brismene, hem.-äB. ra, lanrbr. Karr L'ndgren, Börsuppl.:
lsvensson,
Kinnarp, lårtbr. v.rril"r'-ärr",rnåix*grt.'
rtanot, olof Nits-lA-llarr Johhans-son, Börstig, lanL- ;tig, lantbr. Paul Gustavsson,
iund, vårrrumra, rrern.]ås. ;;tiu.rgj'st,ttaip,
lzerner cranlund, vårliumla' Börstig, lantbr. rlran Gtlstavsson,
'rråi
il*,'stutarpi'airektör rv.ar cus- Inr.
Landrn, Brisrnene, n**lää.
sten Ahr- s1i51"u"l'
*'i;o1l'"1ä;lii:l.-"å*+lr*
lånr.rrl'. l\uan' LaYsFu'" ""il;ii;, t?å-?cg. Lars
Andersson, Börstig,
Käudn,
ran$r. Holger Källdn,
S!ppl.: lantbr.
"'
i,å?:lr"lå:'*antriarlande:
iqvist,
i,"*._a"S.
iLindström'-'
Btenck, BSrstig.
Vårkrimla' direktör lvar Guståvslantbr' Nils i
lWestermartliiittiig'
v.
v
orclf'
or(rr
1'
Larsson,
Otdf, Gunnar
nrrrorsriis,.a*snämr
frU$:;"ig5tt'S;," v ordr
'iren Andersson.
5frå!il'-'#i*!'Tp:l
slutarp, lantbr. Bertil 1in5sott, Kirurarp, lantbr. rvar
"".ffH:::'"i"ji##å1il1;r11i!å:
| Karlen,
stä"äirrqrC.skolst,yrelsen
:er: fr. rns'{r
{5j^:}*1st"'^-::::3:l'
3it'i"1ll; T.tllf,;t?lliil;
lantbr. tll:i
Ber'--.
R. Ändersson, Brisrnene.
"1Ti,':;xfl nar r3ra*ck, Horstis,
_J;li,?l?,1ä"nJl.ilriiå^*1tä: i , -.,^-**^.orhåmna. *#:3;f
--_ 11rä"
^
i3itl"'
Johansson'
sis'r{i
rantbr" Håion, Börst:is, hem.-äs.'l''ä"ä;:l*L:!"*313:;,-t'n;ng;"
""tt- karr
ll:..*Ä?.1""i:*,å?i?l:t'
orsson, Börstig.
nuoin, BöJstis. hem.-äg. Harry I ra.

målarmäst.

|

Hornl,r

uersson, Börstig, nenr.-åsl' .a,"n.
olsson, llrnnarp'
örsson,
rinnarp, r,u,,.-eäl's*iä,i

I

{tli

,

.r

i-,"'-'å"'-

*f"n*;;fl?Xl"t\äåi.l*'#'jiä;

i
T:,*'i:;",t?*l^"
.tfl: I
+ör"4,ri
Kinnarp, la$tbr. ,1T.r".: c!::nc.,:i,.,
vårkumta, -riks'l*on,
sårskitd lareringsnäurnrt
"""'-ää;,uo'iliii
bo:
ir,*--ää"r""a,
Lindberg, Kinnarp,
Lutt-lGustav*Hi.rnf#åäl'
Larsson'
Gunnar
täiät'äa"i'ldagsman
slutarp, "'1T:"ffi;:,i;:----nart Jlar'len'
narl
1
Karl6n, $ruLörP'
Börstig. ,"::11,'.rotfi:"fl'i-t?i*'3i
alias Äbråhamsson, 'ä#;ft:
Erik
iavsson, Kinnarp, kamrer $hI
ra'.
fru lu{ri --S"rpt.:.lantbr'
tteir Ahlgvist, Slutarp,
Johansson' vår'- Custa." son, Sl'tårp'
Årvid
R9C"1t..Algo-t:']hem'-äS'
Larsson, Luttre, f.,u*.laä."etnå
Lan'| kumla'
Sup'l'; handl' ]Jengt SatrtrtclsV"i: son, B'Orstig. hem'-äg' Fritz
-ianilir.
custavssön, Luttra, r""i[..
va.lter os- i Förslag till ordf' bonare Lcl^- ,:on, ^Shrtai'p, handl. Håkan Ai1ner Granluncl, varxurnlä, "^^'-'-' ain, grism;rie, lantbi.
v'
,rarlsson,_Vårkumla,^lantbr. Rag-. ,rnrt l{ar}6n, slutrrp'
-ordt' jersrolr, röistig.
olre Arvirlsson, grismenäl
'i"ott*"o*o"
Gerilard Frisk' Kinn-

cmballe|are

Luttra'
--" I ."p.
Suppl.: fnr Måi
""1-Wiqitof*'
förordnar_:lil:;
Lanss*tyr.ets-enr,"rr""dår'i""-rhem.-äg.
Bijrstig,
och sttFPteanr il.
;;;k;-' eir*tisi trenl.ag. Pal*

omb*d

fiir

statliga

BlgBnadsnämr(te'
Bygsnadsnäm'tle'
Iiinnir
Rct{tor
ceorg A' öhrnell, r<innRc*tor å'JåtJ"I-åf;ire,,
ior-ä."n..
tri"'rns;iä :,T.tå;":ämn<1en
"\/lsurr,
|lKallsson, Kinnarp' niåsiirniinic-Ka- lill,
ttvist."!",1,#i'lu:;11";..?lt:l,'"1n'Slrrtärp, som ersättare'
:lä:{ä+fä:ifi
*:i#"",1";
Yrkeslnrskommitt6
l"ffS-1fr:'å;"H:f,ä3il;,i,'':;.\;:
t*"- Sti"u
;;;4,---iii",iÅ.p,
slntarp' n]ålar}lehn'
re
F.llof
rgon
kontorist
ll
"",,""r.*skommitr.
.rur.edametei:
Kjellander, slutarp, rru ärna
rLy jlsllrtll toiiut. 6lian Ahlqvlst, slutarp' rier-isorer för liorr.rmunens
liusson, Kinnarp, hern,-äg, oskår }Iar.tinsson,-i<itr"^rp,
(h,stavsson,
--t;" f;agnyij oi"ot,ttir rvar Grtsrt-avsson, Kinn-1 ,,--.a.^I X5:'*-1*:""^.,
Dlå- !rL!50&YDDvtr'rg;;;;.
hem.-äs. sisLurua, nenr'-äs'
rohansson, Luf,Lr&
Johansson'
f"ti1i,^t'11.c"t[*i;lllTii;^,9'ii,i1'*",,tl.X|å;"itilffX:t
l(anu.er Eril< Gustavsson, .Siutvard Atdersson, Vårkumla, fru i'idrison, B'
BÖil"''l;n,r,.,
iåäo sä*""isso", veräÅiå, i"" i"ii^'-lÅ'n;fr"ff:'å,":nr'-arb'
Jorrans-;'..*,,i3:\"r:l?i':å?årTli,tilllll;
Nits Jolrärlsrabrikör -l\lls
sllppl : finbrrl{or
liinnolr. lantbr. Aliån Johårsson,
lJör.jesson, Vårkunrla._ -"
Guut Ärvidsson, Brism€ne.
Iiinnarp' plåtsl' Gert Jo- I-]örsliglfar- ll
son'
ESon
v.
orrlf.
SammanXåt-iaiicfe:
Larsson,
li
Maj
Ordf, fru
hansson, slutarp, handl' -q'rne srrnir.: kåssör Arne Persson,
.insson.
ii
sten åurevrD
nLcrr
Ahlqvist.
5enilLl Slutarrr.
håndl. lfenxfi
I{arl"s-SfLrtarp, lantbr. Kårl-Erih Karls
i Setterberg, Slutarp, håndl.
I samuelsson, shiiarp, byBgräst'l son, varkumla, vartofta, rialldl
llrarrdrtyrelserr
gociälrtirnnateil
Arne sandåhl, Kinnarp'
I ilåkan Andersson, Börstig.
'*l!*t
Ledamöter: lantbr. stig eranot, Ledåmöter: nä-mndeman-.
-GlT I
Rehn' v' oriif' tt'"'1"...,^**1..prilrssån'
'vårkumta,._!.^T:
riärtil An- na,r
hem'-äs.
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vårkumla,
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: riinhrr';,-r!,'hliiLriri
li Gustavsson.
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tiersson, Luttra, hem.-äg. Al-9x r,lriti Bohmäri,
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.Toh&nsson, Kinnarp, iti
J::,I:"'vål:*":u"",oj*l:'1""
Johansson
-.11t" ;;.'"
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_ . , r,antlrr. , cunnar
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Algotsson,
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Kinnarp' -rkåntoy Bengt
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strppl';
^r''rre^r'
F*rsont'
tsefsonr, sLrPPr'.
l'å"' lrtLlra
Kinnafp.
-":"'""'i-,'-,-'lIUtr'
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Kinnarp'
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Gustavsson,
irem.-äs.
-Johansson,
Gustav
i;."Äå"irgä---suipl.:
^]lli.:illl{jell-qlröm'
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åerrr.-l ifntur. ArnL Anderssol .Br:s11-lrrt. ,r.ri*tr .Johanssor, Kinlu:tl._--_ '^ ,:{"Tllii"tf*tni:t^t:-(j Bor-ärri*ip,
Xarin
Jotranssorl, Lunra,
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är. Sixten Lindberg,
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I"It_lå_ I{*:ll Kinnårp.
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Läir*", irå*utru, tanibr. rnge- ordt. nrit: Bqhman, v. ordf. jl Olsson,
Brismene, lcntnr' uer
rnar Eiihsson, Börstig, fru Sig- Gulnar El'iks$on.
1
li
Kjellan-der,..l]utaTl']'
Kiruiarp
britt Kjellström,
-fOrstag
^v. orclf.
^,
Joharistill _ordf, Allan
Nyltterhetsnämndeu - i.
Ordf. Gunnar Rutlin,
lrarssoll'
v' ot'df' Jolm
KarI-Gusson,
lantbr.
J
Leilamöter:
ÄIex Johansson.
' tav Cttstavsson, Vårkumla' Iåntrfamiljebirh:igsnåmnilen
Barnavårtlsniimnden br. .John Larsson, .Luttra, fru ,
Leråmöter': kantor Bengt.KjeU' Stinå Wingglul'.'B1".*9lt'lli!'l
Leciamöter: hem.-äg. Elias Alrs:tröm, Kinnarp, fru tr[argit -An- i irr. Ingemår Qvick, BörstifJ, verk- i ratramsson. Börstle, hem.-äg.
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OIof Lindhol4r
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(]rrstavsson, Börstig,
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Jordbrukskurs i Kinnarp
Kotarp'p}.aneringsgård'

Frökind köper mark
Fi:ökinds komnrtnalnämnd har

ii:åltit sanlrnanträde. Iralbygdens

jskoiutredningskomrniltös föt.slåg
skolvåsendets ordnånrlc p'-1,

jtili

l'alb1'grien t.ilistyrkies

i

i sin

hel'

i

i

het hos fullmäkige. Likåså tiil,st]'r'ktes ått för'bruksningsavgif-i
ler Iöl' vattcn oclt avloPP lör tir den för'e clen 1 okt. 1962 fål'l
lanroltelas unrtel' två å1. Bertili
j

lWester,Jahl, I3örstig, håcle hos
i iänsst)'relst:n begärt att honom
::rredrieiat t|afiktiilståni1

i

ställningen bifötls.

i.sei<reterare}l.

1

perjndragas. Fratn-

I

:ronbil sliulle

för

I

i

Till ordf'

och

1

i

I

valberednings-i

]närnnden ,skulle utöl'er tr'akta- I

€tt arvcde av zs i.r'.
^ör varclera. För litningår oclr
I utredningsarbeten angåei1de tillr lrvg€inacl av Frökind-s8'åirden till'
styrkes ett belopp på 10.000 kr.
Kommitt6n för kommuncns
för'värv av tomtmark hade inkonmit mecl utredning {rch fiir-Iag. I)ettl innebar att ftan Tor's'
rnente utgå

I

i

:r:::,::,,:i:,,::,,'::::

.,,,,::::,: ":::,::i::.:.,:,;',1:;;.:.;.'.1;:;;1.,,11:;tl.111i:.,:::l;,;::
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NTO har upplåtit sin lokal

i

.:i1....;,..

,

Kinnarp för kursen.

Dn kurs i driftsplanering m.m. t hushållningssällskapets regl lnleddes i torsilags i NTo-lokalen
Kinrlarp. Den kornrner att pågå under fem vi:ckor med en kursdag pr vecka. Dettagarna är
från Luttra och Kinnoved. Kursletlare är JortlbruksinstruLtör trngvar Ivarsson, Fa,lköping.

i
I

Kursen i Kinnarp är den femte
ordningen I länet. Dessa lilrser

i

I

i
1

I

l
{

ten Änderssol, Backf1år'den, Slularp iriköpes ett ornråde På cirka
16.000 hvm., från Ädamsson,
Ödegår'dcn, Slutar'p, för'värvas:
1.0.000 kvnr. och från Sigul'(i och
Allan Adam.sson, Kyrliogården,
l{innarp 15.000 kvm. S:tmtliga
ornr'åden slillle betinga ett pris
izrv tvri kronor per kvrit. Kommuinalnämncien besh,tta,tie a'Lt till-

i

1

I

t
r

i-stJrrka iniröpet hos f ulirnäktige.
iLiir.rså beslutades att uppdraga
iat nyggnaasnämnrlen att infordra
förslag tiil ordnancict av valtell
i

Hilding Våring, Hassla. En begä-

r'ån onl subveution av tonttntai'k

gen även jordbrukarna i Slöta
och Vårkumla, Det visade sig
emellertid att anmälninagrna blev

trade inkommit men

avst-yrkes

hos fulimäktige, enär byggnationen re(lan vel'liställts och företagen utbyflgnad e.j komnrer atL
n:eclföra utökning arr arbetsstyrkirn tid förelaqel. ZtlU-6?.

flera än väntat, varför man måste
dela upp kursen på två omgång-

i

Slöta och
Vårkumla kornmer turen på nyåret, då en ay kurs inleds.
>PLanerlngsgård>>

TiU första kursdagen hörde att
deltagarna underrättade sig om

J Kftrrllr,ee,ed

förhåIlandena på en >planeringsgård>, på vilken sedan en driftsplanering kan utveckla sig under
kursens gång. Som utgångspunkt
valdes gården Kotarp', som delta-

ll

ronseur,rNcsrlacanr
Torsdagen 28 nov. kl. 19.80 i
Kinneveds kyrka. prosten

garna besökte när kursen inleddes

Sten Johansson, Skövde.

på

torsdagsmiddagen. Gårdens
ägare hr Bengt Nilsson, som för

Kyrkokören.

övrigt deltar i kursen, berättade
om gårdens driftinrlktning.
. Vid återsamiinsen i NTO-Ioka-

Ien häisade kursledaren Jord- Kursiedaren jordbruksinstruktör Ingvar lvarsson, X'alköping,
bruksinstruktör Ivarsson välkom- en kartskiss över >>planeringsgården>> Kotarp.

I

och avlopp för ate planerade
tor'.ltköpen iiksom för' elt onråde
i
iillhörancle komtrrunålassistent

Kinnarp inbjöds ursprungli-

ar.. TiU yrkesutövarna

I

1

har tilldragit sig stort intresse
från jordbrukarnas sida. Till kursen

I

Adventssöndagen

kumla kyrka,
och

kl. 10 i Vår.
familjeguds.

tjänst.

kl. 14 i Kin,
neveds kyrka, familjegudstjänst.
Kyrkokören.
Fredag 6 dec. kl. 19.30 i Kinneveds kyrka. Prosten Adolf
Kloo, Falköping.
Atlventssöndagen

Kyrkokören.
Kyrkobröilrakåren.
Pastorsämbetet.

I

1

I

I,

t#
I

.a

iFriratclramöte I Fröki
^fl
sanxlade ?S0 deltagare

F'röklnd
"rl)t44'
Slutå,rps missionsförsa,mlings mis-

år

medverkat

vid

detta

|

I

1

I

nämliga hanclårbeten fick en
snabb åtgång till höga priser. Flera andra inrop löd på 100 kr. och

I

mera, Den slutliga summan upp-

till

över 3.000 kr., vitket är

rekord för församlingen. Försam-

till alla som bidragit
goda resultatet framfördes av Yngve Johansson, OfferIingens tack

till det

högtiden avslutades med sång oeh

soppa tiu middagen. Ur clet på
synpunkier rika föredraget kan
två
I framhållas: ftnder bårnets

Nåsta söndagseftermiddag ta-

Kiuneved

och

Förs&mfingsdagar

I

i

Ärende: Antaga anbud för

srienska musiklivet. Skval- och
popmusik .och idolaiyrkan ställer
till m.vcket trassel. Man blir för
blvg för' att sjunsa, det låter inte
fullt så som de hud idolen frambringår, oeh dä,rför får det v:,Lra.
Innerst finns nog sång- och musikintresset men det gälier att organiseta detsamma, clå. kan det

Lokal: Mobergs Kaf6, Slutarp.

miltrlifl:n*s
håller möte i Föreningslokalen
fred. d. 29. nov. kl. 20.00.
Sång av:
Systrarna Borg, Vartofta.
DANS. LEKAR M. M.

ge giä.clje inte blott för indiviclen
utan för en.hel bygd. Samma äl:
förhållandet då det gäIler, konst
och litteratur. Det är svårt att
till en börjån sarnla folk. Kulturpersonligheter i den närmåste omgivningen måste aktiviseras. Kon-

väIkor'rma!

lFörsarnlingsrlagar
i
ikring det gamla kyrkoåret öchl
ldet nya hålls i Kinneveds kyrka
'

kl. 19.30 med
Dredikan av prosten Sten Johansson, Skövde, och fredag den
6 dec. kl. 19.30 med predika,n av
lFrosten Adoif Kloo, Falköping.

I

Kyrkokören medverkar.

i)rosten Adolf Kloo
kyrka.

i

Kinneveds

Fr:ö[rind
Kommunalfullmäktige håller

sammanträcle i Centralskolan'
Kinuarp, måndagen den I tlec.
1963

kl.

19.00.

Ordförantlen.

Kinnarps kyrkliga syförening.

Vid denna dag verkställd dragning å Kinnarps Samhällsförenings

$[cirele

Kinnarps NT0-föroning
håller möte i föreningslokalen

Grå

lott

i tGul lott

morgon kväIl. Systrarna Berg, ;Ljusgul

u{u-69.
l{innarps kyrkl. syförening

anordnar på måndag kväll mis-

sionsauktion i Centralskolan.
Proflrånmet upPtar utom atrktionen åven ljusbilder från trtaLaya, kaffeser*rering, lotterier m.
I

Ljusgul

lott

lott

lott
]rå lott

-Serie B nr

84

J nr
nr

37

Serie tr'nr 24
Serie K nr 48
Serie B nr 30
Serie A nr 84
Serie K nr'59
Serie G nr 21
Serie C nr 26

Vit lott
Vit lott
Sosa lott
Vit lott
Rosa

S erie

Vinsteraa

får

Serie H
avhämtas

gotssons affär.

m,

a
o

lotler:i

har skinkor vunnits å följande
lottnummer:

da som utslag av dumhet, at'ghnf Vartofta, medverkar med sång.
eller illvillighet. Talaren ånsåg aht
de1 g:.nska, illa, beställt med d"et

beslutacl byggnad.

jtorsciag den 28 nov.

Klnneved

ventssöndagen anordnas familje{udstjiirst i Vårkumta kyrka kl.
10 och ki. 14 i Kinneveds kyrha.
Fredagen den 6 dec. predikar

understödia.s genom uppn'Luntran.
Om den sak eller det ar'bete bårnet åstadkommit itrte ä,r så vä]digt mycket att rosa, bör man änr1å kosta på sig ett litet ]redrägeri
och berömma den. Småbarn uppfattå.r gärna kritik från älclres si-

med Slutarps Dkonom. förening
för El. Dishib. hålles torsclagen
den 12 dec. 1963 kl. 19.00.

i

i samarbete med pastor. Den förste äger nrm på torsdag, då proslen Sten Johansson, Skövde, pre"
ilikar i Kinneveds .kyrka. på ad-

I

I

Extm sammanlräde

Till alla, som genom gåvor, inrop och på andra sått bidragit
till det goda resultatet av kr.

Inom den närma"ste tiden hålles 3:944:- vid försäI3'ningen i
aågra församlingsdagar t Kinne- Kinnarps Centralskola måndaveds och Vårkumla församlingar, gen den 2 dennes, frambäres
som kyrkobrödrakåren anordnar syföreningens hjärtliga tack.

l

|

Alla

Taek

tvln-b7'

Itidigt påmind hos lral'n liksom hos
lprimitiva folk. Bårnet vill gärnå
j sjunga och dansa och har stort
de
roi
olikn
I
talna har nu avslutats. Vid hus- Ii behov av rör:else. LitteraturintresI
förhören har behandlats bibel- och set vaknar inte förrän i 4-5-årsI
åldern. Fabelberätteiserna är om. trosfrågor med utgångspunkt fiån
tyckta
av barn, ty gott och ont
clen gamla >husförhörsvisan>>. I
uppieves mycket schemåtiskt åv
sambancl här'med. har insamlats
gåvor till sjörnännens jul, i Vår- dem. När barnet kornmer till skokumla fyra rotar kr'129:30, i lan föråndras hela dess värld på
Kinneveds sju rotar kr 327:55, ett revolutionerande sätt. Allt blir
faststäl1t: arbete, tider, sittpiatsarhmanlagt l<r 456:1i5.
ser. Skapa.nde i form och färg bör

i

Pastors.ämbeteL

rtökhd

första lerznadsår koncentreras inI tresset kring musik, form och
Itiirg. Takten oeh rytmen gör sig
I

fentliga mötet.

vårkumla
Ijäurte
förskrivning

PROSTEN ADOLF KI.,OO
talar vid adventsgudstjänst fredag den 8 dec. kl. 19.30. Kör'
sång. Kollekl

i

lar pastor Elfin Baard vjcl dct of-

l{rsförhören

l(inneusds ltyrka

I

bön.

I

uppdraget att vara ledamot av
fultmäktige, befanns folkskolläraren Tora Pettersson, Kinnarp,
vald till kommunalfulliliäktig för
Folkpartiet. Valet gä1ler för tiden
tili den 1 januari 1967.

skilt till kvällens fiiredragshållare Birger S.iöberi1, Dan Andersson,
och sångare folkhögskoilärare Jn- Harriet Liifvenhjelm m. fl. Av bigel Jakobsson, Var"a, som börjacie fallet att tlöma, var publiken helt
med En fin vise av Gustaf Frö- med på noterna.
Tacket till föredragshållaren
ding. Föredraget hade rubricerats:
a.r rektor Georg Ä.
iHemmets kulturansvar. Inled- frainfördes
j ningsvis nåinncle talaren att mån- öhrneil och skoistyrelsens ordf.
Maj Larsson överlåimnade blomI ga har ett ganska vagt begrepp
lnor.
I om vad ordet krrltur innebär och
llfteråt vidtog kaffeserverint'
på
av
exempel
missbruk
toe
som
I
varrrå
förälc1r'arna hade tillfälle
prof.
Wlfvstra,nds
delordet fram
att
i
resp. klassrum träffa och
bråst
ktaration,
att
stockholrnarna
I
sårntalg, Ln€djä€*sqi i kultur. enär de inte serverade

dande andaktsstunden .och ledde
därefter försäijningen. Många för-

gick

Vicl inför låilrsstyrelsen föxetå-

|

tillfälle, predikacle vid den inle-

3llå-

gen röstsammanräkning för utseende av efterträclare åt avgångne
kommunatf ullmäktigeledamoten i
Frökinds kommun, Pastor Algot
Carlsson, Kinnarp, som På grund
av avflyttning från kommunen erhållit begärt entledigande från

F rökinCs skolstyrelse hade i takt och.gemenskap behövs, inte
fredags kvåll anordnat sitt årii- minst för pubertetsbarnen. Förglen återkommnnde föräldramöte. äldraföreningar och skölstyrelser
Trots det synnerligen då1iga väd- kan bli en brygga mellan kulturret och väglaget hade över'200 liv och ungldom. Skolan och förper'soner mött upp.
ä1drar måste arbeta gemensamt.
Son avslutning sjöng hr JaFru l{aj Larsson hälsade våilkornmen och vände sig hä"viti sär- kobsson ett antal visor av Ferlin,

slonsförsäIjning gav rehordresultat
f rnåndags kväil höll Slutarps
missionsförsamling sin sedvanliga
försäljning under mycket god tillsiutning.
Pastor Carl Wilson, som under

många

N5, kornmunaffullmäktig

zcr"-w'

i
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Vil-

Kontrollant
En del köper för rlyrt
anilra köper från

Polisman ALLAN SJöBERG

il

llars

Gustafssons

Möbelaffär, Slutarp.
a Allt i möbler och soffgrupo per, bäddsoffor, tak- oeh
o golvanaaturer, mattor.
a Tel, 1?9 Kinnarp.

KINNARPS
MISSIONSHUS
Sönclag

kl.

19.30 Missionär Nils

E. Folke. tala,r över ämnet: Från

Elgypten till Löfteslandet. SolosÄng av ffu F olke.
TIsdag kI. 19.00. Jrmlorernas o.
TJ\/-hårens Luciahögttil. Försäljhing av slöJclalster och paket.
Lotterler. Sef,verlng.

V.ÄLKOI9[NÄ! iltz-Sg.

Xrz

De kyrkliga syföreningarna

Kinneveds kyrkobrödrakår -4b.
-

Ungdorn och indu,stri

ffi

flutna auktionsmedel.

samt socialnämnden i tr'rökinds

Kinnarps kyrkliga syförening', som tidigare under året
sänt 1.000 kr. tiU aktuella hjäipmedel, fördelade nu sammanlagJt

kommun.

Sammankomsten inleddes med
psalmsång och kårens ordf., hr.
Daniel Abrahamsson, hälsade de

!'riili:lrriiii:i

:illlttU

kr., därav bi. a. till mi,"sionen 1.000 kr., tiU Isarelsmissio0en 150, till sjömansvård och
3.000

närvarande välkomna. Sedan
följde kaffeservering som denna
gång fick en särskilt högtidlig
prägel i det att clet första av adventsljusen tändes

i Kin-

neved ooh Vårkumla
ha.vid sina .senaste sammanhomster gjort fördelning av in-

höll sitt sedvanliga höstsamkväm
på Frökindsgården i lördags och
hade som gäster inbjudit hemrnets personal och pensionärer

stadsmisslon

tlil

på

kaffeborden. Nästa programpunkt, ny för
året, var förevisandet av ett par
filn:er. Den ena, >>Vi och vära

storstäderna
Lutherh.jälpen 500, till

200,
j

i

till Flämslätt och

,l:!::t

:,

ii:i:ili:l::l

:i:iililii

ii: :itii:iri.

i:i,l:i,ariii

450.

I}{

stifLets

folkhögskola vårdera 100 och tiil
Kinneveds församlingshemsfond
500 kr.

gamla>> visade utvecklingen av

S

åldringsvården här i landet från
de gamla s. k. fattigstugornas tid
ttU våra da,gar. Den andra var
ett svep genom västgötabygder

till

Iut arp s

syförening anslog

missionen 700 kr.,

till

Jsraels-

missionen 100. till Svenska missionssällskapet 100, till sjömansv-ård och storstadsmission 800, till

och visade bilder av natur och
näringsliv, men också vad samhället gör för gamla, sjuka och
Få annat sätt handikappade. Vis-

Lutherhjälpen 400,

till IM

200,

i
I
I

till F lämslätt och folkhögskolan
i Hjo vardera 100 samt slutligen
till Kinneveds församlingshem I
I
I

rringel sköttes av

i:iiiillii

!iffi

1500 kr., sammanlagt 3.000 kr. Ti- |
lAigare under året har till tjätptogs med stort intresse, samt be- 'indamål översänts 600 kr.
rönades med livliga applåder. FöVårkumla syföfening harl

kommunalkassör Hilding Våring och mot-

|

I

re,visningen och i pausen m-ellan fördelat sina tillgängiiga medel'
filmerna sjöngs unisont nå.gra 'på föl-iande sätt: Kyrl<ans mission F
psalmverser och till sist höll kyr- 550 kr., Svenska kyrkohjälpen
l<oherde Henning Andersson en i50, Luthcrhjälpen tr50, IM 100,
ådventsbetraktelse samt, &vslu- lsraelsmissionen 100, sjön1ansI

I

l

tade med bön.
fnnan man skiljdes åt och pensionärerna, kanske något trötta,,

vård och stadsrnission 150, Xlrsta
50, F lämslätt 'och stiftets folkhögskola vardera 50, textilier m.
m. till församling'skyrkan 200 kr.
Därulöver han nämnas att till
oliiia ändamål under året lämnats 300 hr..
Samtliga tre syför'eningar ha

men nöjda och glada uppsökte
sina rnm flamförde hr. Yåring
samtliga de inbjudnas taclt till
kyrkobröderna för den angenä,ma
festen oeh för att de så troget
kommer

je

till

F

i likhet med föregående
år beshrtat bidraga tiu julgåvor
tilt patienter och personal på
samt översända i
I llrrökindsgården
i I l!t^fi"g.:" >>Kvrkvägen> för u- l
till årets konfirmander'

rökind$gården var-

höst.

I

I

I
|

Tisclas: Bruna bönor, stekt
-,.^';_
fläsk, potatis,

I

Onsclag: Grönsakssoppå, ost.

törsamlingen sjöng kören Vog- |
iers >Hosianna)), och alternatim |
siöngs efter predikan psalm 242 |
>Gud, vår Gud, för världen all>. i
Högmässan avslutarles Cv.kan or
I
Bengt Kjetlström, som spclade I).
Buxtehudes >>Ifan kommer i sin I
I

kyrka>>,

En god kollekt

uppbars
till Ersta diakonissanstalt.
I rnåndags höll Klnneveds kyrk-

apelsin.
smörgås,
Torsda'g: Pepparrotskött, pota'
tis, morötter.

fr.aoe, LiJssekåtter m,

m.

Lörc1ag: Risgrynspudding, korv-

I

smörgås, hallonsylt.

liga syförening sil missionsför- gut, oötto 480 kr., rotterierna 6b0
säljning i centralskoian. !'örst inr. Stt svnnerlisen sott resrrltat,
visade kyrkohcrde Hcnni:rg An- 8.944 kr.. blev Aägens behtlllning.
dersson en seric färgbilder_ fd,t Fö" allt, som givit Oenna >gaMalaya, vårt senast öppnade mis- vornas kväll>> sitt rika innehåIl
sionsfält. Eftcr kaffe och loltför-'cch
siort kvåilens ekonomiska
sä'ljning vidtos föl'sälj"iff:"*:9
ti)r den största slutI'lä;Iaul"i's.
äåkan Silvander som förtt'äffiig
syföreningens historia
i^,i*ä-"--f
tttropars åv de många och
.vack- lr,,iliitr. rÄ*iar kyÄoherden ett
ra handa,rbeten samt skäilkta
tilt syföreniugens
ror och palret' som strörnmat )ll- Iiria*tiier tack
.i:11'lÄåår"åilar ocrr aila övriga, som
wilgotsson skötte
härtill genom gåvor,
.
protokollet. Själva varuaiT:1:l:1, l-"Jr"rr."i
;.*.

Fru Britta

l;;;;;

1

i
I

|

är

två | industri är Ingrid Nero, med Kinn-

larps Textilindustri som

för samhällen som vill

I

arhets-

fattande industri. Hår finne också l plats, och Gösta Ekelundh, som
g'ott om ung:domar och unga fa- lsköter fräsen på Kinnarps Konmiljer. Båda sakerna väsentliga ltorsmöbler.
expandera.

i

eharr4euseväven.

Representanter för det unga I Mer om Kinnartrl och Slutarp
Kinnarp och anställda på var sinloch verksamheten där på sidan 25.

ciessutom

Arlventshetgen i Kinnevetl
Adventssönctagens högmässa
Ilinneveds kyrka sarnlacle sa i .i '9e+
l
o rrzmmqs
rymmas. I|
mycket folk som ktinde
Gudstjänsten inleddes med b.rrn- i
SloolmAtserleln
'
crop., Kyrkoherde Andersson pre- i
I
dikade över dagens evangelium iI
fOr Frökind 9-14 clec.
I
lt'
med >)Det niöfaidiga Kyrie och
falul\tfakaroner'
stekt
rlet trefaldiga Hosiannä.> tn* | Måndag:
korv.
ämne. Kyrkokören sjdng Run- I

bäcks sättning av introitus för
högtidsdagen, det niofaldiga kyrie och Händels ))Dotter Sion,
fröjda dig>. Tillsammans med

. I(innarp och Slutarp

samhällen med mångsidig och om-

I

]

Kimsnerp -Såutarps isrdus&nåer
.Ft

bärande tåtlgång
Nyåret 1961 gjordes ett. fa-

talt

konstaterande

i

Frökind:

folkmängden hade sjunkit under
2.000 personer. Två år senare'
nyåret 1963, hade kommunen
1.963 invånare. De siffror som

finns tillgängliga just nu, några
veckor före nYåret 1964, visar
att 85 personer >avvikit> från

kommunen, medan 59 flYttat in
(siffrorna från Luttra saknas).
Frökind skulle således vara ett

enligt den
alltmer dominerande mallenl

utglesningsområde
gles

glesare....

Men- det finns Ytterligare

en

col

o

panderande Rutmanska industrien
i SlutarP.

ff r 0 KI n {å -,,äl. xl' Tå.å""1,"å1"i.J-"iJl'""
har ökat

å

med mer än hundra Procent. Tju- l gravationscentrum.- De små samgofem barn var komna till varlr I hällena har en förvånansvärt omden fram till denna tidpunkt, tolv fattande och mångsidig industri'
H5r finns de unga familjer na. De
persolrer hade gått bort.
I själva verket'har På senare år båda tätorterna utgör i någon
och
ekonomiska uurr
kommunens e^ullurrrrs4a
ln ltommunells
ingen uttunning av barnkullarna mån
tyngdPunkt.
mografiska tYngdPunkt.
i kommunen kunnat Påvisas. Den demografiska
präktiga Centralskolan i KinnarP
tsostadstrrist
är besatt av fulltaligt stojande
I

barnaskaror.

Positir-a siffror

I

med

Skatteuqderlaget

J

11 procent.sedan sist. Den siffran ställer den lilla kommunen På

andra plats trtrand kornmunerna i
fögdoliet. Rara lfuUsjö ligeer före i frå,ga om ökning av skatteunclerlaget. De taxerade ska.ttemindre
kronorna i l<ommunen
är-65.438.
än 2.000 invånale
Kommunen har -under året väbosta.dsbYggantle
I
reducerat sin kapitalskuld.
sentligt
Kommunalassistent Hilding Vå- Den rrar på nyåret c'.a 7.427.004
en
har
rirtg, klockarfar i Frökind,
kr. Nu är den 1.015.000 kr., en
optirnistisk uppfattning om >>trenmed 412.000 kr.
I

I

I

I1
I
I
I

|

I

,

KinnarP-SlutarP
tYngilPunkt

i Kinnarp-SiutarP: Här
skulle långt fler bosätta sig om

Dessa förhållanden synes ha di- den>>

rekt relation till den lilla kommunens struktur. Till de vidsträckta de hade möjlighet.

Baksidan av denna utsaga är
anteckning från Erökind. Fö4else- glesbygderna kommer de två små
sålunda att det föreligger en viss
siffran översteg vid månadsskiftet tätorterna Kinnarp och SlutarP'
Iitet bostadsbrist i de båda samhällena.
november/december dödssiffran De syns var för sig vala ett
',tlttt1!...ry"i
I{ång4 som arbetar i industrierffi4.t;,;r'.t
na i tvillingsamhäIlena bor På annat håll, många utom kommunen.
Byggenskapen har varit ringa
innevarande år. Men en ändring

minsknins

Som tiltgångar vid den fortsatta
planeringen kan räknas 132-000

kr. i .allmänna invester'ingsfonden,
vidare 56.000 kr. i skatteregle-

ringsfonden och en avsättning
1964 till allmänna investeringsfonden om 140.000 kr. Nästa år,
eller 1965, utfår kommunen statsbidrag på va-investeringar 1958,

beräkningsvis omkring 400.000 kr.

fnkomsten av kommunalskatten
väntas 1964. En hel del bYggen- 1964 blir 832.000 kr.
skap,planeras nu i enskild regi,
' FrökintlsEårtlens

därtill har bostadsstiftelsen pla-

utbyggnad

ner på byggenskaP i'samhäIlena'

Vid fullmäktigesammanträdet in- Ett mycket angeläget projekt
stundande I december lägger inom kommunen är nu deln planekommunalnämnden fram ett för- racle utbyggnaden av !'rökindsslag om inköp av c:a 45.000 kva- gården, säger

hr Våring.

Härom

dratmeter tomtmark. Om detta är man förresten överens i Frököp blir av öch det väntar man kind. Man beräknar den till nästa
sig i F rökind att det blir, kommer år. Utbyggnaden ha,r skissats till
det a,tt föranletla en utvidgning 74 vårdplatser. Frökindsgården
byggnadsplaneområdet föt har f. n. 28 pensionärer. Den är
Kinnarp, I Slutarp ligger man så avsedd för 20.
väl framme att det redån finns Angeläget är vidare att kom.ma
va-ledningar inom det avsedda i gång med utbyggnaden av det

av

för

området.

Bitlrag

Till

ltl:!.!,tli:..lti
i::i.rit:::.:::?

till

inilustrirnarlt

dessa avsikter kommer ett

samhällena gemensamma reningsverket i Slutarp. Kostnads-

kalkylen är 145.000 kr.
Hr Vå,ring har några allmänna

principbeslut som nyligen fattats synpunkter:
Arbetsbelastningen på komåv fullmäktige. Kommunen skall
har ökat oerhört under
tillskjuta två kronor Pr kvadrat- munerna
meter försåld industri-tomtmark. tio åi, man kän säga att den har
Ett beslut som förefaller välbe- fyrdubblats. Detta gäller också en
tänkt meit tanke på den faktiskt liten'kommun som !'rökind, kånlivliga industriutvecklingen i kom- ske inte niinst den. Men det
munens tätorter. Principbeslutet är lått och roligt att arlreta i Fröhar redan fått konkret tillämP- kind, tack vare förståelsen och
ning i ett fall, det giiller den'ex-- tillmötesgåcndet från överordnade och kanr.rater.

FATKOPINGS TIDNING lördogen den

7 december

,Nwil,$upss,&,w8,va,

1963

I

w.ffi {Bw6w ro HB
AB

Kinilarp$ Bil & Motor
KINNABP

-

Tel.262

UTFöR alla slag av

EnjulgrantillFrökindsgården, Kommunaiassistentllilding
Våring grep på ett tidigt stadium till yxan för att bereda väg för
Juistämningen bland kommunens pensionärer.

BIL- oeh TRAKTORREPARATIONER
samt ROSTSKYDDSBEHANDLINGAR
m.m.

och det går v?il allt mer UPP för

företagsledare hur mYcket en
trivsam miljö betYder..
Strax intill fabriken'ligger två

Kinn arps Textilindustri
syr 1.500 Plagg om dagen

vackra nYbYggda villor' ' De är

tiänstebostäder. En chef sorn bygelr sådana tjänstebostäder åt si-

ia. anställda är vät inte så vanlig'

Visst kan det vara av lite

ego-

istiska skäl också: det är inte
i aumt att kunna erbjuda en såda'n
I

nostad när man söker arbetskraft'

I
I

1tännr rle anställda ' . .

lfen i så fall en egoism som ju

En rundvandring i

fabriken

rnåste väcka intresse. Detta är
uppriktigt sagt och att det inte
bara gäller den som är absolut

I

I

okunnig på sånt här Visar det faktum att kunder mYcket ofta ber
att få följa arbetet i fabriken' av
intresse och kanske också för att
lrättre veta vad man köPer.
En vandring i fabriken börjar

naturiigtvis t1är virket kommer
in. obehandlat. Där kaPas det i
och torrvr rrr<' Lv
t dl Ld formatet
ungefär rätta
iI uflgerat'
I kas till cirka sex Procents fuk-

I
I

Symaskinerna surrar

Direktör rvar Gustaf,sson har
oss Kinnarps rextirro'ar
fabrik.'isa
Han är upptagen när vi
,r"J oJ
kommer och vi
"itt"*
Aerr, vilken
vänrar en sruntr.

men spiilprocenten

Textilindustri
Kinnarps 'lexturnqusf,r'
flitigt på I{innarps

är

llbrukas,,f,åå_ Oun
Den skärs ut ur stoc/ lmvcket hös
--. i[ä""-.];
o"h
att
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s-vs i charmeuse
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den högra flygelr
blev klar i februari
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ett imponerande sådant - och
-där sker också boningen, betsning,
:ffiffi;'ytbehandring, sripning

och montering. Innan möblerna
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ry:::,..,rd]ffiTffi,TH;i*ffiW':iit;:;:'
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bord efter

ning: den visar tillverkningen endast i stora drag.. .
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Lokal- Fabrikschef Gunnar Johannes- na.
Kinnarps Kontorsmöbler är en
lvtan är cirka 10.000 kvm, och son. Kinnarps Kontorsmöbler j inom foretaget finns cirka femtio en expanderande, livaktig indus' livaktig och expansionskraftig
det visar ju inte minst
industri
I anstailtaa M"an tillverkar kontors- tri.
'tjug,g
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i Kinnlrp-Slutorp

GustAuSsOns II|I|BELAFFÄR

'SLUTARP

-

TeI. Kinnarp 1?9

ltlär det $äller ftirlnalning
av säd av alla slag lekommenderar vi oss.

Vi säljer dessutom mjöl i parti och minut.
O Alla i handeln förekommande foder'O varor såsom oljekraftfoder,

O mineralfoder m.m.
O Foderblandare.
O Spannmålstork.
O Vi tillhanclahåller dessutom
O gödningsämnen o. dyl.

Kinnalp är ett mela brevskrivånde samhälle än Slutarp enligt
postens statistik för 19G2. Kinnalpsborna tilihandlade sig detta år
31.049 frinärlien vid postanstalten, medan Slutarpsbornå klarade
sig med 9.665.

i Det finns åtskittigt fler barn i
Kinnarp än i Slutar'p, och dubbelt
I så mångå pensionä.rer. I Kinnalp
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rekommenderar sitt välsorterade lagei" av
I,öKBLOMMOB

KEUKVÄXTEE m.m.

SEudarps rmissionshus
Söndag kf. 15.00 4O-ÅES,IUBILEIfM under medverkan av Karl Wilson, Arvid Almqvist David Almqvist och Yngve Johansson. Sångare

från Åsarps missionsförsamling sJunger. Jubileumsoffer upptages.
KaJfeservering efter högtidsmötet.

Tel. f,'alköping 240?0
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i Frökind
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I(omrirunalnämnden hade tilistyrkt att 6u v6-41:gifter som åviIår fåstigheter i samhällena för
tiden föire 1 oktober' 1962 skulle
få erliiggas genom antottering.
Uppbörden skulle sl<e i fyra ter'rniner med början i februari 1964'
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Irr'ökinrlsfulhnriktige samlarles på nrånilagskvållen tilt (hrn) mrftplenurn i Centralskolan i Kinn:up,'Iliden flöt raskt (t) unrlan Dredan man tillsatte fiirtroendernän i näInnder cch styretrser'
vot+:rade om fvfr, nämntlgppsättning:rr nch i övrigt delratterade det mesta. ll{ed lämpliga ajourner.ingar

ebr'uel'i.

ling skall

I(innarp få.r ett nytt treplansirus med nio lägenheter.

FIå.n;-'.a hoslrrt fatladcs. Ändå
l{oni e1.t ii lencle vari inte treslut
f:rtfar'lc.s :if flarrrstå, som elet liarr-

PåPekade

r'äntesats bör utgå vid
amortering. Den bör sättas till 5
proc. på de avglfter som resterar
öfter första amor'teringstiufållet i

att en

.

|
I

I hindr

a

fastighetsägar'ilå

illt

i

an-

I

något av de båda samhällena shaf- plats. Det är så ynkligt ställt på'l vånda detta tekniska hjälpmede.l'
-she hetydolsefrrllaste uncier afto- i i
om rlsKern& rorl
lte\n, nnt iiimföieli:cr skfrll söfås. j I iaar sig bosl.ad utom kommunen. uVstjälpningspiatsen atl man bax-'Han orienterade
I

|

il

l}.re'tnrdsnijr-nndons olc.lf. hr'l
Roirq lerloo'inlde för' de r.ru tnvc- I
I

l{Fl

n'ror'!1åde nlänelna oå hvresIlrsh\.'r'gen i Kinnarp och Slrtta.r'p.
Frl.nol'rr'le ii1" lrrpl lv.'1p]'-rchrrs i
Slrrtår'n o'rt rrrra]e"t söX lHdenb6-

j

Appell från
rr4u
närilgslivet
ril,lrcu

Typisht för: bostadsläget

*

I

och

nio lii.rcrrhoter. y' rr i.:jogpflsfppf åo:1'å Dl::nerrr'le SOm enftlm-

nar.* trtatr i'i- lnte elca där och: avloppsnätet och ds betrygBande I
b-rii.:lne. bort det värstf sorn nran åtgiirder som kunde föl'ebygga
Om det ä'r som hr
r'iskerna
gör på. annåt håll.
1
- s1 är jag -inte em-ot
I{r Ahlrluist hitr'äclde intc:
ili'ehn säsersade
hr Andersson' V'
--- ,rag tvcl<tr det ar taiJastis.kt lkva^trurrrra'.
bra, på avst.jälpningspl;;;;;;''; lordf- hr Göransson ansåg att man
rilvcl{el sorti r"i rr,'l' r.o,lt"'rli-',1-ii it'"n4" irkllaga löttiitt]1h:l,FII*
j!tt^lf.nidisllussion ålPrlelnrrLel'agör'a rr.Pp
-siårelrl cliir' intrt,bär ral'r,,
I
I
i

I

host:xisbyggnadsplanelna lämnårlcs eftey err hä.nvändelse till fr.rll-

fer oi'h Ait tren!flnslrtlc i I<innrrr,

I

i

1

i:let faktislrt expa,nderande nåi !'rökinrl är'att månr'insslivet
dagens ledogör'else
för gången nv

I

|

I

I des itl'enoct
mäktige f rrin industr'ihå11. Slu- skogen
för när'a.
Hr Vitring l'e(ioqjorde upplvs- 1
tarps nröbelindustri hade i en sklinft'estirndarinnans trostad
velse till fullnläktigeförsainlingcn ningsvis fOr:'å,tgärtlör sorn viOln- ]
] Kourmittdn för , utredning - a-v
irrrelråtlq 1r^'lmuna lkotttör o. kom- mecidelat a.tt företaget mycket in- gits på platsen. Oe r.ooloOå"*o-ö Friihindsså'r'clen$ tillbyggnad
fick
ir1lpq1l;irr Lle tt'å hrrsltrnnnarna i liesser'ade sig för bostadslågenhe- tir. i år". Iv{an har också br'änt där. i
Fnr Anclers,eon var.narie för rlen I 10.000 för' intrevara.rlcle års arbete.
Sliltjr-rD fiv g'ernersam viitmpeen- ter i plauer':rdc flei'familjsl:rus.
fortsr'rtta utvechlingcn. Det kom- I Anslagsfr"ågan föraniedde inte
ff:ll, och nrsn riiknnr mp{l att e1'.
mer inte att clröja länge för'ränrmåne,:l ottl)-ryten. Det gjolde emelIlur ii,r det med arrl<rrnna. ordna så mlir.lgsloka]{tr i
det kotnurer skadeständsanspr'åk i ler'tirl rlorr ull'rdningen vidhänganst,lålPningsPratsetl ?
källa.rrrtrvmmer,.:r. T r'!et planerarlr'
l-ulimiiktigc debatterade ingå- från lcl'ingtiggande, sade hon. FörII de frågan om fiirestånda|innans1
hrrleson.u':ir-let i Sh-rtarn kn.n på.
llostå4.
öv|igt
igt :iI
mycket oliimpligt
ii| det nrycket
olåmpiigt I boståd.
l;-.'no1 o sikt viinl as vtterligat e ct t
encle 1rä.lsovåi'dsniinrndens hern- övt
i rtcu hat vat'it uppe till- livlig'a
stilllan om inköp av nai'k fiir ut- att ävstjälpningsornr'år1et grriirsär
h':"rpl:r nsltrts"
i di'skussioner virl ticl.igare tilffällel.
vidgniug av a.vstjä]pning$p1atsen. mot annans mayk.
Irör' del:ta br:gär'des ett å,nslag onl
Lfingt framrne
Hr sven Äntle'sson i Er.iqmen,e l*:J HHftiljlrlf,':*ilX-nä,:'-t:i
yrkade återlemiss av ärenelet
Fiir.le1p41-rq""nn för' nrr plo..iol<- 2.800 kl
f)*i beg:irr-ia priset, 1:25 1rr. pr Området är otärrtpligt,
tPl"ar'le hvresbnsfäc'ler i Killnårp*"
kuntle I ;ia-t;i;;;r". äu",. för,eståndJrlinSlutåt'n li:reer långt framme. Rit- i<va,dl'a.t.meter ansågs fiör' ltögt, och tänka sig ett ä.nnåt. -nurn
ll,Iål'ken .åf ,rur vicl Fröiincls3:å.r,clen, gifter sig
vid
hade
tikomlriunalnämntlen
aekså för. rlyr. Men hr' Ahlqrrisr Iiä"i, ia, ilh;;;;-.; ru,nfi:.i,o.taä
ninga.r'na ilr klay:a. och entreprena.danhud är infoi.drade till i rla.g. digal'e behän,lling av årendet an- vår'nade i sin tur,: ltrvtt omr'åde
ävent5,r av att cle eljest för_
Rrrggnadsniirnnclen' har sonderat sett sig cj kunnå tillstyrka ett betyder n1r v:ig, dr:t blir sammån- lvic,l
,uä""r.
fihn orten, har dönna faI
riitl mycket
rnyL:Kef, (ryrare.
terr'ängcn för lån och övriga åt- rnalkpris öve1' I kr'. Hälsorrårds- lagri
dyrare.
jmiljebostådsfr.åga
I mitiebostaclsfr.ågn. diskilterats
diskuterats.
gäfricl', det lir harä fuilmälrtigehe- niimnden hacler virl trya föthandSlutei hlev ått fullmiiktige in- | Samnrankopplad härrned har
slrtct som fattas" I)etta kommer lingrrr kunnåt tredbringa priset köpte.det föreslagna utvidgnings-lr'årit
frågan orn iniiöp av en till
lid rl..t .lrsrl'sluten(le srrnnrantr.ä- fr'ån 1:50 till l.:25. Under sam- området till ett pris av 1 kr. pr j Frö.ltindsgården griinsande bodFt m€d fnllnriilrtige dD.sen förelt n'rantrii.det mccklclade en leclåmot kvath'atme|er. Till för'foganrle l stadsfastighet. Meningarna hår
rvårslfton. l,{ån r'äknar med il att mal'kiigaren nu utan ytlerli- stärrdes 2'500
igångsiittning lnot slutet av första il gare förhanillingar gått ned till
"ålJ# åi'.,å;:1";
i
1 kr. pr kvadlatmöter.
k1,'ar'tåli)t 1964.
på inköp av fastigheten.
j yrkade
yrkade*på
Markköp
ii Även detta pris ansågs av de
stort tomtmalhi<öp sodkän- j Den skrrllc, orn fleitovet kom på,
flesta som vttrade sig för högt, desEtt
iller b.vggande lrehövg
av
fullrlälitjsc. Kommitte|adc i bli ett läntptig bostad för'föte,stån-,
hänsyn till tnarkområdets för inköp
I Det akt.uolla projektet ä"r ändå rned
av toirtmark presente- | tlarinnan. -Hr - Ande-rsson, i llrisl inle tiLlriiclitig-t fiir. daqens behov art. Men huvutlclelratten kom att l,acle vicl såmmanträdet p-reliminä- | mene trodde inte det. Låt oss i
i Fröklnrl, enliSlt }yggnnclsnämn- r'ör'a hcla I r'ågan om avstjä.1p- 1a köpel{ontr'akt för' tle onrråclen, l.så fall bygga själva, sade han'
ningspla.tsen, särshilt dess sanitä- två i KinnalF och ett
I clens orcifijrande. Den livliga ini Slutatp, ,lIr L':rrssorr'i Lutlra {ann projek- i
dustriverksarnhetern i de båda ra status.
orn sitLnmanlägt 41.000 l<vacliai- Itot {ijgt irlealiskt. Fru Juliusson
motsattå
n.--rest
de
Håir framkotr
samhiillena r::eclf ör ett akut bostadsbt-.hov. Det är av siörsta vilit meningår'. Leclamoten hr Öst-

ön1

nå

i_ir

'l1rrt'e. Do iir prrserJila söm trensinnärshostärlpr_ Kinnårnshu$et skall
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:l:r:::t

franlhöll att personalen vili ho
ute i sarnhäilet, och säkerligen vitl

;r!:r:r'i::: ii

;.:i::

:l
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'..i:"r,:':':'

,I '

ii':rriililr: iitilliill,:lti!,:ijirii

Kinneveds
pastorat

i::

i

-L,ör.

för'estarrdalinnalt det. Man

::::r

in1c pätvinga en tjänstelltdn en sål
st.or bostad som den ifråcastrttå'

villan, sade

r

-

hori.

F'öRSAMLINGS.

DELEGgRADE

I

Hr Vår'ing, som

oricnter.acte om
utbysgnadsutrecininEJcn, ansag ntt

kallas till sammanträale i Centralskolan, Kinnarp, tisdag den

i
I

för'eitanclal'inncns gifier.tnål- jul
nog bör liimnas dårhän. Crm så- i
dant vet rnan inte när och hur I
och rrar. Man vet inte om ens en j
familjebostad kan hålla henne
kvår i ty fall. Hcn bör ha tillgång

till en i ett f leff ämiljshus inl
sprängd lä.genhet a.v tiimplig stor]ek.
Mnn rrnslöt i alla fall att cn ut-

17 dec. 1963

kl.

19.00.

Stadgeenliga val.
Se anslagstavlan.

Grdf.
]

i*:.

I

*:.-.ri.;'+.

.

j.

,:.:.

,..,

.:'

.

:... r..1.:.. ::.

.l:

i

t'erlrring s:kall gör.aq om Hagnet av

I

att inköpa hostadsfastigheten.
B-vggnådsnämnden får 60?:80
kr. tilt uppsättande av en ljus- j
punkt vid vägen till våttenvet.ket.
Eesirrtet fattades efter cliskussion lj
orrr trå altei,nrlti\': trä eJIt'r. järn
:

I

Tr.å. tvllplansuhs
1ägenhetct'.

är planeratle i Slutarp. De inuehåller

var'der.a sex

I

i

j

stol1r,,n.

Dci hlev j;ir

rr.
I

'I'illiigg

Fresidiet onlvå!t

Fulimäktiges presidium omval-

Kraftiga halkkrockar
på Ulriceharnnsvägen

cles mecl aelilamation: orclförånde

127,,v

,Iolransson, Börstigl, v.
Hr Sigvalri Andersson yrkacie Gunnar
clrclf. Rune Göfansson, Alarp, selu"
ätt [ill ()ld1'ö]ändc uch sckrete|a|e 13ongt
I{jel1str'öm, Kinnarp.
i ralniiurnCen sl{ali utgå ett ar'vode av 50 kr. i stä.llet för för,eslagNattlig debatt
nir 25. Det blev sii.
j

I
I

|

I

l)et blerr avslag på en framstä.il- i
ning om subvention till tomtmark
för ett föi'etag i Kinnarp. Kommunålnil,rllilden hade åvstyrkt, då
nrarl<en anskaffats av föletaget
; fiite principltcsiutet om subvenI l.ion. I{r Gus:tav Gr:starrsson anså,g:
clessr-rtom a.tt rlen kommunala sub1

ventionen skäll tillämpas endåst

Ii

de fall 11å. för'etaget i fr:åga redorrisjår en öknirig av aibetsst]rrkan
i sambpnd mecl tomthöp och. utvidgning av rijt'elsen.

,

.ciliolf

örbundet

I'u1ln"räktige ailslö1. sig utan clis-

tili iörsla€Jet om ett skolför'bund på Falbygden och beviljacle begärclr,r 90ii kr. tiU utredningskonnritt6n.'fill leclamöter I
för'brtnrlsfullmriktigt: utsågs frrllmä.ktiges ordf. hr Gunnar Johanssorr samt hrr Ar'ne Olsson, Alarp,
Rune Gör'ansson, Alarp, och Glrstav Gustavsson, Slrrtarp.
krrseion

Flera

Hr Guståv Gustavsson viickte cn
diskussion olri socialrriimlrdens år-

rill

$4'

nasarett

Irete och föihåIlancien genom att
frtiga hur det för'höIl sig med kornrrtunaia nryndigheters delegeringsr'ätt. Niimnclen had(.', synbarligen
på pi'aktisha. g;runrler', delegerat
hanclliigeningeir av visse. ärenden

tiil kommunaiassistenten_
Fru Juliusson beklagade denna
tingeus ordning. Nämnden är nu
i efterl'land, sa.de hon, och ordföranden flamstår sorr en gåljonsfig'ur. Det är en bakväncl oldning.
Hr Gust..rvsson fann att dct up-

penbarli,gen saknå,des en tillfreds-

,ställande

a:

betsordning jnom so-

cialnämnden. Kornmunalnärnndens

ordf. riksdagsman Larsson i Lutt-

r'4, som åhörde debatten, titlfr'ågades om sin rnening. Han airså.g att
det i föl"evara,nde fall inte rört sig

oill nagon egunilig dclegering

ar-

beslutsrätten,
Man clebatterade viclare en skli-

vrlise f r irn Iänsnrynclighuten till
n'.a natnn socialnåmnden vilken överlämnats
- o. nämn- även till kommuna,inärnnden. Hr
Virl lalen till siJ'r'elsel
der följde fullnräktige i stort sett Gustavsson fann detta otillbörligt.
Voteningtrr

vålbel'edningens för'slag. Detta Skrivelsen var iiite att betlakta
som en öppen skr'ivelse.
publicr,:raCes i FT den 11 nov.
Kommunalassist.ent Vål'ing inDet ble\z votering om nämner

i

bar'nåvå.1'dsniimnden seda.n Hen-

gick i svarornål:

Kommunalnämnden ä,r kornning Andersson föreslagits vid sistyrelse och i övrigt överdan orn valberedningens lista. Det munens
nya nänrnet gick in, och bårna- vakande in$tåns. Det kan inte 1/avårdsnämntlen flck följande ledä- |a otilihörtigt att den får del av
riröter': Bengt Kjeilström, lllargit alla ärenden som r'ör' kommunen

A,ndersson, Fer-Olof Lindholtn, och rle$s för'valtning.
Ivan Gr-rst:rf s-son, I{enfl ing AndersNy leda.rilot
s0n. Ebba likhom. Kerstin Gustavssol-r.
Vid sainmantr'ädet hälsa.des cn
Hr Gustav Guitarrsson ansåg' ny ledanrot välkornine:r. Vid l.östIöntagarna undelrepresenter,ade i sammanräkning på l:inssLyt'elseir
valberedningens kandidatlista till efter ledamoten Algot Karlsson,
taxeringsnärnnden. Det biev slut- sorn avflyttat från orten, harle
Iigen votei'ing, och ett nytt namn, 'r'nora r1{ers:,Jon }ref unnls vald.
Bengt Juliusson, gicl( in. Närnn-

den fich föl.jande sanulrånsättning: Sifr!'äfd Andersson, Gert Jo-

hansson, Göra.rr Å.ndersson, B€ng't
Juliusson, Viking Pettersson, Ka1'1
Lundgr-en, Paul Gustafsson, Ivan
Gustafsson.

Illå,nd de till socialnämnden nomineracle hade Bertil Andersson,

Luttra, avsagt sig.

f

hans

s{-älle

invii,lcles Kai'in Johansson, Luttra.

Krocken

i

Kinnarp; personbilen blev ilia. tilltygad.

Flera personer ska.dades och fördee till lasarettet vitl trafikol)'ckor på vägen mella,n Falköping och tllricehamn på onsdagseftermidtla,gen. f Kinnarlr kollide.rado en personbil från Skövile
med en lastbil, varvitl s&mttiga fyra personer I personbllen fick
föras tiil lasårett. Medan man utredde Kinnarpsolyckan passerade en a,mbnlåns för att håirnta skailade vid en trafikotycka i Träilet. BåtIa olyckorna orsa,kad,es av den svåra hatrkan.
- Kinnarpsolyckan inträffade t rin-{.c.h-[ av passagerarna lämden $våra kurvan vid Smedjegår- nade lasarettet på onsdagen, Dc
den söder om Kinnarps samhäIle. , två övriga ligger kvar för vård.
Båda de inblandade bila.rna. körde 1 Ingen ar.' dem är livsfarligt skamycket sakta. Sikten i kurvan ät i dad.
.ltroek viil omkörning
skymd och Skövdebilens f,örare |
fick syn på den mötande lastbilen I Kollisionen i Tr'ädet inträffade
först när den var på tio meters 'vitl den nya bensinstationen. Även
avstånd. Han försöhte väja mot !rär: var en lastbil och en person*å" h"r. städo på bil inblandade. Kollisionen inträffade när iåstbilen skuile köra förI bilen och kolliderade med lastbi'
I len. I3åc1a forclcnen fick omfattan- bi er1 pårkerad bil. !'öraren av

l;å;;;;";ä;

skador. personbilen
I du
med körför,bud.
,

Alla

,som

belades

färdades.i pei,sonbilen

till Fali(öpings la$arett. Föraren fijlk åka hen efter omplåstfördes

p,ersonbilen blev iintlrip;t skadad.
Båda bilarna måste bogseras från
Dl€rtsen.

KHam $S$snxsws
epelar i erfä** på ä,USSSHÄLEN,
1 NTCI-LOKÄLflTd, I{I}{NÄRP, Kl. 20.30.
Åvrå. meiil. sarnlas ki. 1$.30. Alia CU3';ars,
l;erade eller ej äro hjärtligt, vålkamna"

Frökittds skolst.r're!se

mas-

I en titl bristningsgrärsen fYlld
lolia.l hötls i lördags KinnarPs

1n(12-69.

luciahar hållit samnlånllrä,:ie. A\, 1ek- INTo-förenings tradi'rionella.
ett par musikstycken
tor medglvna sir-rlrtjänstledigheter i fest'
-"Erter.
^:;i^:,^- , av Håken Silvander, Lars Falegiorda vit(ariatsföror.'i1T-Tl

Tag med meilleinskortet.

och
I äår,i'äin''"nguu .lorrrr,.son hälsgodkänrles av sljirelsen. Smil:lroll. iingstaiaOe Sien Ahlkvist. Kväll

Kinnevoil-q CIII'.

Ingcr Lillieroth {lyttns fr':ln 1 j t.r,,å föredragshållare var rerla}<jan. upp i lönegro-d Ac L i: 11. i tören för NTO:s tidning Ariel

ursg0lur

f I

lLuciafest hoq
Kinnarps NTO

Fröklnd

I .

ll

fi'r'a.gan

om inrättanrte av en

i1.t<9 Ingelmo, Borås. IIan, uppe'

ta-

'å-ä'å$:i::: f"Tfi:å: iii,yiåillll,,llf ,if::,lq.'''i:,i!;
li;;'":;lt
Ir'--'--'
r'-o'*- ,- ,, I lf.f.4rr0
Fröklnd
u"ttY.tftlf::]"""'l'X'i,.illli"
440 Boxholm, F-tal
x'-tat 110, m.f.lil"
m.f.il3l!,":.:,ylf'jll:J:u,,:t:ltl,1.5ll?"
Betyderse inte bara rör
ilä-;ärre. netyoetse
e-69'
t.rclt iillstirn'l ar:t lo|tägkä isamhäue.

I

ffii3lgAvestaF-tal108.m.m.f.'jxr.otseir|ick.li|ls1iIn{lil''-!sarnhälletutanävenfördcnen349 Avesta F-tal 108. m. m. f. ll T.lo.""n.
lsarnhället u{.an även för den ensam-lqkil.to
och samovnulgar ocn
förbandsplats' övningar
2nn at^-^t^-- hr^'
.l-^-----'lförbandsplats,
in^i.irten Det
T)ef rtomör.elrtutomordent| skilde indir-icien'
F-taJ 109,
1-q?,
| 377 Storeberg, tr'-tal
,t0-årsjrrbiterrm I stutårl *ds.. ,l
ä
tri"-"riLoa"u"
':s
F rl*;r$:'r't"*,i"'å.*ffJJ"#;å:
| "'ttl"".* i:;f
antavlan. TeL. 284 Kinnarp. irifiä"å'å':#",:"1:ff;rl?å;
o,:h
för Z5-årigt inedl-e-m.-sui"..
buct.setregteringar
f ,i;. il;lol
40-äisl.b
firas
kl
Nästa sön{iag
li
lre.n
irrbiletrnriS1utarpSmis-qionshus.Lffiltiilä;;gs;anslagförinnevat'andeår,l*it-iI:,o.^t]Id.]?'9::.P.*.1.::1
Thora lrcte!'s- Frans Svedirerg, Slutarp- Gunnar

sionsh$s

Smfiskollårarinnan

Det var nämligen i decemlrer m:1-

|

'::1""
lDtlriji^urrdrar'l''l'"
*i'-",11
missionsh;;il;SLUTARPS
:åTä"?i,f,ti','å:3"å"i.r*å'l**i;
l:ll
l.f:
?"::,:,i.,:1"."1,';
-.Iiplott
r_;l]ut
rrln
rrd'
bruk. Ir hi'"orirlen
högticlen
des or:h togs i l:ruk.
' /"" ,:11,:-.^'..^
liknando diplorn r,ar tyvärr
liknande
lhaft
lnaft
JucrDPil)lurt
i*^^,^ilr^ryrrd
lderspenston
,iil,".-:]:.:]
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natl 1e23 som
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annanit ioch Monika Johansson, var det så
ovisr rirscmr'a's meruorrl-"är- ciahögtiit. #;#;.;'ä"*.ii*i;':d,:
t:aroro
*$,?;jlli,å,1""*åå
medverka' Sång, musik' Luciate-lf att få
hyra Cenfralsl{olan den 29 lg?8"f: for årets 1\'r'u-ltlcla,
tå.:::.,:::,t:?::T'tå1":?,?|
, etera,.en för
I,eterat.en
rör Alliansmissionens
aniu,'.*i",ioiJ"" medverka.
l
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Ii"..tr u*1,luues
iihl*ff:i
Xl;i;ål1:iiff?;n ,,ru.octr Yngve Johanssr:n.
19.80. Föreki.
----' ^-----'- .:
-" i"*itg.
rigare
rrsars några
lid;;*;;;
sång v(ir
ierrå
och rmusiknumlrnrening,slokalen
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Ingel-li
Ingel''i
'ogre
Åke
.lrag hålls
fedaktör,Åke
hålts av ledaktör
icrag
*"*"* "o-l-^.t"x.iot< <r1ii sn.nr-lmer. ar,-slrrta.ries kvällens progråm
Drosaråm
nltt'r'sammanträde-'s.s\.t-:-11]--l*-"'a"'"sltttades
t.o-,".*'tu-il.
I)essutor.n
j;ii:l:'".:J;ä;.r;
Borås.
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att .A.nl-l\fari !'a1egård, Karl'
''$iå""1 ',å;'*?"* åno,,1r ar
t",f"r
r::rT:lil::-11*,,11',"";:ilä?:,'-'ff'-,iL:i;llli;
skolstyrelsens ledamöter, imed
.xrae^n ^-.,- "r,!".-^""".
lö:å;;"blåi1i="å"å:1ä'iJ:å3il
(rusrav Li-u
seclvaniiga ruciarest pa'jä.i*","
i
tu | dgrsson
p".."";;'"äilSn:::i.]:,j;::::
rära'e och öv.ris
övris personar
oppt*, r ovrigt sång !1a,"n,,"
}redvig Nenframförde ",:l^lJ-*^*::
i';f;',ä""inläl1t;:t $i"J:;ffå"; l::*:**:1"::"ffi,-tjffH"äil
iffi;;äålt
i
skolans
irratsal.
|
,
-strot*ptar förutom h_rciatablå, sång locll musik ."rr.ri u"auig N.tzdns, i-"n*i.uär' ;'.*' *;l t*:*:l
rustspel )svar ti, 3"r i "iv"J-.9;;
och musik ett röredrås av redek- berömcra
'*".1
:* i l?:J'l?i'-"111 ';??l''.tä'ä#åf*;:
lsade välkonrmen och erinra{lc ofl' linslagen mottogs med'smätt-rande
Fategård,i
tör Åke rngelmo, eorå"sl;.h;å;- lsiåJj;"
Ånn-Mari
'
att oet *:it]ff^1.':1^T]:'3.-i:ifl.-i
möjrigen
Kväl,en avs,utac,es med
;;;få:"#-;åäl;,äi'?i;,i!ä;'ä
samlirrsens amatör'er rramrör ett iä::iä,ff;
och sven j atr
G'sravsson ;;i;;;
illA:l
16a11-61rstav #i;;:ä;
llili*.:l':*"t:r3äger
rum l;$qd";.
Ahlkvist övcrlämnsde
len sådln sammankolnst
lått Sten"y:i3q-1;;:1t1g:.1-;:å
irrst,spel.
gnJar"ron i lollerna.
l.U knrnnl'unen från och nied näs- ll,ton'.mcr till fl'öken lngel Lillieasalp
nedverkar sånsåre rr'ån
medverkar
rran Åsarp

*

--

bittiga
,** ,r;"o
och *,
köp uu@
--_--

r

I

Pcrssa pti

,
,z
zterr . r
till
Plnstmo,tt,ou"
iulen
.-r

I ,
J

Ld

,..

l4sdl

I
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lresöktes pensionä$an)ill-bcle.
$an)ill-i)cl:c'
i-^:.:^"o:!"s'en
ij -^1,:
på l-rökindsgården. Är'en
rerna"o:!"s'en

i:""::"""t1-.lllöIti9.q-":q.":r-ÄYull

i ]*,o,oo,. missionshus i::;
åt
^lmgmrii';å,'åå'?ä
av vårt tager av rrga",ra. i I und-er rre-dagskvällen hörl, srut- lil ?,lilåiJl"*ä:"3$ftåi;:-ä?i
arps Juniorförening sin sedvenli- den liste dagen.s högmässoText

Då vi nu gör en upprensnirs
mönster och strivbitar har vi extra förmånliga priser.
FöfSäljftiffg
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tiSdag

OCh OnSClag hOS

BRöDERNA KARLSSONS PTASTVÄVERI
I(INNARP. Tel.

1

I

|
gå
uuv'*rvsL
mecldå juniorerna
u4
!.ru
rru å11b4 Luciåfest
sjöngs c'r
en psalm.
An" lD4u1L
''!r"rv4v
I'sdllt'
| sarat pJUul;D
.verkacle med ett omväxlande pro- !dersson framförcle även de närva-

sram.^Festen inrecrdps merr

rd-lf:u.":^j"*.lll^T1?^1"'?ll.-gun

ventssång'en :;Det susår grnomlför'deras så uppskattade besök.
livcts stlid >, vareftcr Conny
Qvist läste en välkomstdilit och Trafikmissöde
En personbil och en lastbil förjuniorföreningens ordförande Folke Pe{;tersson läste Guds ord från sökte på onsdagsförmiddagen rnöJes. L Juniorerna sjöng.tillsam- tas på en tre meter bred enskild

203.

I

re &g C Sf;Har

rnå.ns sån.qen .',.Gå Sion din ko- väg i Kinnarp. Företaget r;isade
nung att möta>. Ra,imon li,arls- sig vara ogenomförbart. Bilarna
son, Bengt Andersscn ceh C)ve skrapade etnot varandra och perPersson läste växelvis några ver- sonbilen blev så illl skadad att
ser och Staffan Nilsen, Assar den måste bärgas från platsen.

Gör ett besök i nyu bilhallen, Kinnarp', ooh
bese tsMC:s nya angnsr i riitt miliö.
Karlsson och Gustav Ekelid nedBEG. EITAR
lverkade nled en rlialog.
680 mil
Austin A-55, 1960, - 2.700 nil j Höjdpunkten i kvållens proFord Zefyr, 1M2,
Austin A.55, 1959' 2.700 nil grarn vai då Lucian Britt-lvlarie
Austin Futura. 1961, 1.800 mil
Austin Futura, 1961, 2.800 mil

fngen n:änniska skadades.
Till olyckan bidrog skynd siht
och hai vägbana.

f är
Karlsson med tärnor tågade,.in .i B.astighe..tsaf
' Polisnran :AUån Sjöbe|g, Kinlohalen och. framförde tablå.n
>>Det urgamla korset)i som verk- 11s1p, har försålt sin fastighet N5rligen hade ett buCskap titl den i bo till låntllrukare Knut Östbelg,
församladc skaran. Avshrtnines- Åsarp. Köpesummåt1 är 64.000 kr.
vis talåde Yngve Johansson. I en Tillträde sker 1 jan. 1964.
paus i prog'rammet servel,ades Ilrafikrlagar i skolan
kåffe nled lussekatter ocn pep- Statspolisen i Skövcle hår nnparkakor'.
der tre dagår besökt skola.n i
Kinn[l.rp under där anordnade
lrafikdagan Undervisningen har

Austin A-3ä 1958

tsRöD. LARSSGNS BILFIRMA. TeI. 6O

I

liinnarps

missiorrslrus

På tisdagen i förra vecken hade Kinnarps UV-kår lucia,fest

En unggalt

I
I

står tiil tjänstgöring.
försäljserverades kåffe varefter
Kullagården, SlutarP
ningen vidtog so111 inbringade
Ring före besök.
675 kr.

|

med fiirsäljning. Efter luciatatrlå

I

olnfattat, föredrd.g, biidband och
I

/ ft*rto"tr0 c'ra.. )
9

filnrlörevisning.
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Kånllanp f6rsfiörher

Två hor skrivit

"'

,, ,,.
*u*n;+t'

Kinnarps IF har i dagarna
få,tt klart med två fina förstärkningar tilt fotboltrs!aget.

*ru*ro.,*,*,,,
;,*g ::i.-rl1,atiii,iil1
.

*i:iii',i,,.,,: :.

,;.ltiiLr.l;ir

il ! i.];:rril''i.
;,iliå'hi\diL
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. hrii ii:r
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Grolandas unge lovande spelare
trngvar Larsson
han har varit en av lågets- bästa i årets
mateher
såmt Gösta Anders-

:;): lrj

,.Y. t,'lllirl..-l

son från -Vartofta SK har skrivit på papperen. Den senare

ffiffi
,'.,,

har tidigare meal framgång
spelat med i Ifinnarps A-Iag.
De båcla nyfön'ärven blir förmoil.ligen spelklar6 på två må-

nader.

Iar(&-be.

i%

Vid verkstäIld

I

i

t-

lå
Dlånga siffl,or pt:esentera.Ies .;icl ,len avsl.utå;nde diskussionen.
ocir låntbrukskonsulent G. Olofsson. Skår'a.

I
I

Frökindsgårdens terapilotteri

lKinnarp har vinsterna utfallit
på följande nummer:
Vinst n:r 1 ryamatta, Iott

-- I bilden Ändels Karsåker,

Kinneved
l DriftpXanering' i Kinneved

clragmimg

n:r

150; 2) handarbetskorg,
lott n;r 233; 3) tavla, lott n:r
516; a) tavla, Iott n:r 166.

ztflz-b3.
z'nz'

rned intressante slternativ
N), kurs kornmer nasfc or

Allan Sjöberg
Kontrollant
i

E{.inneeed

Den har
I onsdags avstrutades en driffplåneringskurs i !{"innarp i hu:.ihålluingssätlskapets regi"
trngvår Ivarsson, Fa!!iöIin;4. I kurscrn har deltagit 2? jordbrukare
Ietts
lells av,iärdbnrhsinstruktor
Av ,turtlitr urt3
t"arr"ltirrncved och Llttra. Krtrsen inteddes 21. nov. oc:h ltar pågått metl en kursilag ! veckan'

KYRKOFULLIIÄKTIGE
I
sammanträder
i Centralskolan.
Kursen
nppskattad
I ,ttd avslutningen 1rå onsdagen i clju|en. Den ]{an sålunda egtntti- ]
Kinnarp,
fredagen
av
uppskåttats
hål'
I{LlI'sen
den 20 dec.
äri
I
annat
gen
irite
lekommencleras
en
ra<l
I h"d" *o., nått iranr tiil
]
jor'dblukarna i orten' Vid avslut- 1963 kl. 19.00.
; I otika d.iftplanelingsalternativ för: I orn ll'ukaren iindå står' infijl nöd- ]
I

av otrrb3rggt.tlrtler'. I I ningen :Y-"tläT:1d:.:_en blomsterfr'ån QelLagär'riir,
deltagarlia till kursleövet'väg:rs. Llior'g
ka.n cjen
den iivel'vagits.
cletta fall
fall ka.rt
lgltblukskon- |lcletta
i lioi'g rrar].
av lirlltbrukskonTvrrt'sson'
hr
it)l'L1sfr*trrililtnat
ltr'tric
l'Irn
hushall-'
fran
c
ototr"on
l."i""i
idå''en
på
l\ä_r
aviserades i höstas
apct.
i tiden för en ensidig inriktnin.q'
i nlngssattst
I
,kur'sen
r.rppsä.ttning
maxinial
köttcljur. En
i
lvar dct meningen att samla delskulle ge ii.rbctsvo- tngare åven från Siöta och \rår.t"5etsvolynrer och
I
, oln 50 såtlana
pr år:. Itrn ex- Ikumla. Anslutningen blev emellertimmår
1.900
tinpenningar
I
]lyn-r.,.r
j Gnra"n drirrs nu mecl 15 mjölk-iklusiv
inrilrlr:ing på fläsliprodilk-ltidsåstolattdetmåsteanstå.En

iinur'rur.tr -*försöirsgdrd> Kota.r'p. De lväncligiretcrn

..ikommenteracles

l

kotnntente|acles

i-.
I

Ärenden enligt utsänd kalieloch anslag.
Ordföranden

J

]i

från desså or25 mo- I| krrrs
mecl dertagare
deitagai'e rra:
liurs med
n':axinrit:rlet zb
skulle vid l-naxinlit:uet
tlon skrille
kalvr,* och hiins, Det ger Ii tii]n
i<or plus kalvr}r
.n *ad"lrifft'a om 3.800 arbetstirn- i dersuggor gf albetsvolyuren 3.[]00 Lter kan väntas På nys 5""1.

om 5:32 kr pr timrne. l-ltt.r-rnttrrl- 1 Konki'sionen biev ått varje
i:ä",ij;1iil','hl.å:i:,ffffi:i'''ä;,,::,"i"'tricvatt,u,,"'|-iW
'sivt)) aliernativ vote
rrlgå frarr sirra särskittla,
I

i

"i.:],l1oci:i: lgål,ct hör.
lill 36 mjölkl"t:::liå,luireitningaL,.
Tili
Uen-

rlrifr.en
dem hör irrre,l
åv kalYaI'oeh hons.
,--_
i-r.^ -r,!rr.^c,,irona drirtplanering skrr'e i!. a^ä; I iå'i"fl"1,;:;åffffi-ä1,:'J'å; I
arbelsvoiyt-rt pr år' tnen hÖia tlnl]är-en hruka|cns int|esseinriktning. ri
penningen till 5:50 kr'
.
i ipecietta intrr:ssen kan ge speciet- I
Detta ?ir emellertid bala ena tl- ita'nröitisteter.
I
att Planerå en I
dan a.v saken
il
orienterade
Olofsson
Konsulent
l
många
jordbruksdrift har
.sido'
dess
och
jordbruksnämnden
omläggnlTtg på nämnda Iom
bö"
siitt "r.
skulie kiävas en investering { a15ete sa't-'t om jordblukets låneom 40.000 kr i stallbyggnader för loch biti|agsmöjiigheter.

'av
hortfirll

I

I

i

SLUTARPS MISSIONSHUS
Söndag

kl.

14.30

Söndagsskolans iulfesl
Barnen och lärarna medv.
Servering.
Kollekt.
Välkomna!

Frökfind
KommunalfuImäktige

i Centralskolan, Kinnarp, måndagen den

håller sammanträde
30 december 1963

kl.

19.00.

Orrlf.
Kursleda;:en jorrlbruksinstrukt ör Ingvar Ivarsson FaIköPinS ttill
hög;er) fiek blomstel från erkiinnsamma deltagat-e. Arne Gustafson, Luttra,, övel{ärrnade.

I

Frökind

i

Z^hz. -67-

Från Kinneveds Pastorat
skäl Gårdet, Bengt llarlsson' väl-

vårt<umta försarnling höll oriii'

j,tr"i* ou""*ber:stärnma"i

r
g

I

,

måndags

f

prästlönekassör ny'
sedan Nils

kommen' f

J

*kolnnn. Därvid heslutad.es, alt Ivaletes,

ill

. .Danielssort'

Frö kind b y g g e
ff:"1"H::3ä: å'ii'"å:,,|:'ä:l
i lm*:U:l--ln'n*:':i:; |
lår,T*"*,?'änilåffi ,f*:iv a* - ä-- n--i ä. go gc n i n a l1l'''i:ffi äiJ,Tl:;",|;,?' l:"Tiä:
pastor:a,tskyrlioråi*ia.1åii"r,"'n,i;'-io;;;;;,,;, xo"u- lrade srn egen,
taclriamhetsskuid till
(iras-lilets
stora
lt'i*,u.t-"on,
bOStadShUSi;;ffi;,-'*,i;,,']u
f,'l'öt."\r.'rrup
"iohansson,
t'l-f,r
OCh
oc,h
r:let nit och
för r:.et
Danielsson rör
nanietsson
Lx'
I

i

;iliä"''l,iffi;01;;;ä;"";i'

l1 l(ulla, Bernha"d
INiis
INns
.nit unhan
I,.rrikincls lior,rmrrita.lnäninc{ harltorp.'tillnar .Iosefsson, Backgår-l,len skic}rli€rhet, vårmed pastoi
BörstigB
la
först
år
.lorlonuson, Shatte-l,ler
hdnit sanmanträde. Idapporr "*i,-l"ti,'";;il*rtii
"årntiutr,to*
för per'lodenlrat och setlan efter pastoratssam'
s.jord detrevision ocir ti.aåatrrvc,t- l;;;;;,
pasto'
i:lirrns. föredr.ogs oclr lades tin li$i"rlirt. i,il.u.a onrvatttes supple- imansiagn:ngsn i.$in-neveds samlrrn{iling.arna me{t g.orliiårrnlrnr{+:. iil.nt.crna Nilrr. Nrulnån, Slättiing, lrat skiitt prästlönekassan,
han däl'med fötllnip'
Vicl entrepr'enatil"itkus iltgllilg i o"t C,rrt"r, Oskai'sson, Brlrndn- ticligt. sorl
ett personligt intresse t(ir lö'
tlii orclf. i l<yrkoslämrn€r$
irerie fyra anbud irrkonrmil' f ijr

lt".p

lpå,t

li'fr,-"gg:n"'r
i:TTl:1:i'.: fu!!-lr:ran,tu:.l.l:-.:l"Ys"i,.T':l'
ot'tlf.i Gu,istlärrster.4 sönd. i ÄCvent
Slåttä.n:r', och liil v. :,:l;1.":::::lf:::-:t'1
nin!sr:ell<. Nämnclen fiirclirr ",1,::l'":.
^^,,o.*
n;l:,rtige att åntagå iiet ai plnf lelrvrrldcs Nils Johansson, Kors'lfiraclos barn- och familjegudsiriint<, Vara, avlänrna.(le ir1lbtldtlt l Cår'iten. T'i1l otrle. i li1't lior'ådet l tiänster i Kinnevecls och Vårlrumpå 61.800 l(i., och för rien r:rasl<i'ilf!c.1,-.-6? r'irlrieq livikoherden lla lrvrhor. Fyra, söndåg^cskoiebal'n
nell:e utrustningen f il'u'iil ltibis l6l"rttr;t1j{ Anriersson oclr. till vtce I tåste vid eltaret, bärande ljus, vil'
merliantila byrå, Siockliolnr, frir lcr,lf. Eril"; llol'lrllan. Revisorerna lta tants vid altarlågan! verser oilt
I su summa av 19.25if kr. I)qr to- jorilvaljes lilisom ocknå tlel'as lde fyra adventsljusen av Nils Boil:ala kostnacten för utl:1'ggnaden l-.uppleant.:r. Iioiirli:3nile års stiim- ltqn.cler. ovriga söndagsskolebarn
ilreräknas titl t"25.000 kr. Att terir- 1ry1[f s]råll annonsera.s i Frrlkö-itantle däretter ]jusen i julgra'
narna oeh lä5te därvid bibelord
lna konL;:alit nrecl firntot'na föi'e- j:-.ings 'fitlnitrg.
si6gs Älla1 Ahlqvist octl l;liof I Till l{y'kvärrl*r, einrvalcles för loch psalmverser. Kyrkoherden
Fie\n.
lrren 1sl8.i----1.96? cle nuvalancle, Iirott tran mittgången $emtal iled
vuxn&
haStiftelsen !'r.öliincisbostäcler
iallts,å l.drili Bclrnr:r,n, Slättiing, och lbar"n, konfirnrander och
rle inforci|at anbucl på, upirföran- lNil* .tol,,,,r.son, I(orsgårde:t. Till |över dagerrs epiSteitext oT. -lut
.le av ett bostådshus i Kinna|p Ika:,iattjr*r,allare undeI nästa årl','Horrens nårhet ger rik gliidje>'
onr åtta lägenheter, honlmi,n,,i- l,;;;tt. genom omvåI hr l(arl Erilt lt<ottert uplto-ss till Lutherhjälpen för lindrande av nöden I
kontor och arkiv sånlt två bo- lEriksscirr, I3ackgå.r'rlen.
stadshus oln vard.cra sex liigen- I Kinr,"r,o.l" irl,,i,hofr.rlit-näti.t;geir'ärlden'
heter i Slutarp. Ett flertal arl-l*arr,-a*rtr,ädt1e i fr.edngs. Därrrid
bud hade inl<ommit. Kornnlunal- lbeshrtacles i princip orn införa.nde
nåmnden beslutåc1e för'eslå fttll" ln,r, oljeuppväi:mning.siry;;tem i kyrmäktige att för bvg.gnadsarbet.et lkan i r:r:iigheg med ett s,v ingen.
antaga firrna Johårrsson & Frtrij' 1i6,1 A. Letredinsky, Failiiiping'

:::"','

-::f

Triidet. llrltreprenadsummil ät lr.rppgjor,t arbtsi)roEiram.
kr., vartill komnrer Sirens- | I lryrhorådet, sonr skali hestå
ka stenhns byggsåtser 225.060 kr. l av 1r,r'koherde som självskriven
För ws föteslås Äsårps Ha,ndels- lleciarnot nlus 6 r,alda ledamöter,
bolag vars anbud löd på 138.01)0 lonrvaldes hrr Herbert Ändorsson,
kr. samt för elinstållation m. m.iCarl-Arnc Ada,lrsson, Sven AnÄsarps Elektriska för 48.f)00 kr'l'.1erss6n, Okrf Nilssr-'n och fJigttrd
Länsslyrelsen ha(le f asl"stäilt .Iohrrr: s,rirn samt nyvaldes eft'er
uppråttat va-reglenrente. Kungö- lWiis ax lantbrukåren lvä'n Jo'
relse här'om skulle inför€ts i deihanssou, Ödegården, Äxtolp. Som
vanliga ånnonsorgånen' Iiomtlltt-lsuppleartter omv;rldeg hrr Göra'n
Sa'i
cic}r Bengt Sa''
I{innarp, crch
nalfullmäkiige hade vicl ett ftjre- lSårr{iin,
ISå;viin, I{innårp,
kyrordf i !ryr'
gåencle
Shrtarp. 'fill
'Iill ordf"
sammanträ,le beslutiit in- irnuelssrx,
Tåentle s&mmanträ.le
irnLrelsson, sltttarp'
522.000

l(öpa tomtmar'k

för

98.400

kr. Att ll<or'ådot för'åren 1964--67 voldesl

Änclersson, Lofsgården. Tre
clagsman
clagsman Gunnar Lat'sson, branC- lSven Ändersson,

I

I

ff o ^i{i e

n-rer

:in 3tl'-ål'ryt

ordföraclen.

l

Börsholmen, Brismene, kyrkoherde Henning Ändersson, Kinnarp,

kyrkvärden Herbert

Ändersson,

Alarp, Kinnarp, kyrkvärden Carl-

Ärne Ädamsson, ödegården, Slu-

tarp oeh kyrkvärden Erik

Boh-

man, Slättiing:. Vårkumla.
Till pastoratskyrkoråilets ordf.
valdes kyrkoherde Henning Andersson, Kinnarp och till v. ordf.
Erik Bohman, Slättäng Vårkumla.
Tili re'risorer i pastorats-, bo- i
I
I

ståi,lls- och prästlönekassan valdes

I

handl. Håkan Anclersson, Börstig,
lantbr. Gustav Oskarsson, Brandstorp, Vårkumla och kamrer Erik j
Gustavsson, Slutarp.
TiIl pastoratsombud utsågs Herbert Andersson, Alarp, Kinnarp,
Erik Bohman, Slättäng, Vårkumla, Nils Danielsson, Börstlg och

I
j

Sven Andersson, Brismene.
Till ny ledamot i församlingsdeleg'erade efter handl. Car! Johansson, Brismene som ar,{iyttat valdes kyrkvärden Harry Larsson,
Börsholmen, Erismene,

h,

ar u I eIIe v1-,
kl.

19.30'

-

";i

Vi är tacksamma för varor eller pahet till auktionen'
ftelaofamitjen hjärtligt välkommen! - Fritt inträde

letiamc'tshap

lräde den nye arrenelatoln av Vår-

för tiden 1964-

UR PROGRAMIVIET : Frågesport, underhållning, U-lands'
auktion.

Kinneterts CUF.
I
I

Till A$ |(innar[s

t'rkå_ns

l

ratskyrkorådet

196? valdes kyrkväiden Nils Danielsson, Börstig, kyrkvärden Paul Guståvsson, Vintorp, Börstig.
kyrkvärden Sven Andersson, Brismene, kyrkvärden Harry Larsson,

PLATS: NTO.LOKALEN' KINNARP.
(OBSI lcke Centralskolan, som tidignre ailnonseråstl

korlr'lrnalnämnden i sl(olans mat- | lämntrr li]'t1(or'ådet, .rttta,lacles ett
sal till kaffedrickning. Or(lf. riks. I varmt iack fiif all hans sa.kkun'
rl:r.gsrnan Gllnn&l.Lat.sson avtac-lslrap och effarenhet,-varar.'allA..i
t.ra,iie trårviti c1e ieci:rrnöt.er., I-tilLlirq I t()'r'lior'å,let fått riklig del, och
\råring, Nils Danielsson, custavlför' hans-aldlig svikande lntT*:"
och för$aiirling- |
Äuguitsso' och Carl Joha'ss'n, I för alla

isori mect utgån.qen a,v året läm' lens årngeliigentteter'
lnar komn.runalnämnden. I{. Vå- i Kinnevetls pastorats kyrlrofåd
lriug framfiirde nämndens ta.ck tiJl I h*ilsade vid $itt senaste sa.mm&n-

I{innarp, v. ordf. kyrkvärden Sven
Ändersson, Erismene, sekr. kommunalassistenten Hilding Våring,
Kinnarp. Till ledamöter i påsto-

Sönclagen den 29 decernber 1963

TiU t'ecrlt.'not,en Niis Ax, sottl eli'

sarrl:i,irs f ter

i

@o@soo(90c$('Tocss*c*$+*ssÖ*sc€

cla önskenrål otn brtclgetreglcring- ,! skir:k än den varit tinder långa
ar och tilläggsarislae tilL"t.r','kes 1 Pe'r'iotlcl sistlidnå höst'

I

|

narp. Tiil presidium 1964 valdes
ordf. kyrkoh. Ilenning' Andersson,

SLUTARPS SYFABIUK. fel. Kinnarp 209.

Ii"

fullmäktige.
Ilfter såm.manträrtet

har llåUit sitt sista sammanträ- |
de för året i Centralskolan, Kin-

erhåller fast anslållning från den 2 januari.

chef qrof Rehn och o''"-u::li
l:::l::::'--|:l?]1.-,^::,1,"i::,
i:; I
omvaldes två
v !rv,
Gustafsson, Tillträrle bi:ir ske sna- lvisorssuppleanter
-t'r L.yyrea].lvr
rast efi,?r undelsi(rivning.
oeh nyvaldes direktör: Ivar Gus'I
Flälsovårrlsnämnden fich i,rpp- llafÄson, Solbacka'..l"ulllnäkr-jges
dvåg å,tt fuliföija l<öp av nt"t'1, lsamnranträden skäll- även niistå
för avstjälpningsplatsen sanrt orrJ- iår aruronseras i I'alköpilgq Tld:
na rrlecl avstyiitriring" oc)r lagtart' lning' Frrllnäktige.. beslutade på
Ansökan om ett egnahen.,stl:1 lctr itrylkorådets ..snhållal Cöt:?
".:n
en ansalka om ö\'e|tagacle ,':r, e1.'L lkraftig påstötning ho'-s viigförsådånl till-ctvrktes. A.r: 6,ri113 irrrltningen Gm att försä'tta fram'
nämncier och styrelser irlamstatt- {tlratsvä'tön till }ryrkan i hettre
hos

I

ffim$ffimffir$k$r

j

Arrdersson,
lTenning Artclersson,
ue"ttittg
markägarna rrppr'åtta ccli irrvi'ii"rt.r.t"
med t.t""ras*rnu,rpö;.'
l*å
""ii ikyll<ohertle
lantbr'
r:sågs lantbr'I
titl vice ordf. l1sågs
ttndersltriva kontrilht valtles
valtlcs liksiunriersltriva
Ioct till
ioch

I

veds pa.storag ztfiL '$9

s60e@e@ooeecog(F{F@S*+$*f Öe@S'*{F

|

I

i Kinne'

Församlingsdetreger.ade

får samtliga anställda arbetare

I

Kuntursmöbler

l

hår'med framföra sitt tack för l

traktering och julgåva samt önska en God Heig.
ry"-*-

i

i
l

Ilunden som " gillo"dg_','- ..fotografen

Exnmen

Teol.

2'-thz- e z "
kand.-exar:ren har vid

l,unds universitet avlag{s av hl.
e. Bengt Kulle.nberg, vg., .Präst'
gårrtlen, Kinnerp.

KINNARPS
MISSIONSHUS
Söndag kl. 14.30 SöNDAGSSKOLÄNS JULFEST. Barnen,
lärarna, distriktsf. Gustav Haag
och Yngve Johansson meclv.

VÄLKOMNA}v\7-||.

Fröhhd

Taltz-6?.

i

Söndagsskolans julfest
missionshus

Slutarps

Söndagen före jul håde Slutarps
missionsf örsamlings söndagsskola

sin julfest som vanligt sedan

en

lång följd av år. Julfesten sanilade
lagom fullsatt lokal. Lärarna och
barnen medverkade med såkerhet

i många olika

programpunktel'.
Söndagsskolans föreståndare Fol-

ke Pettersson inledde.festen och
höll även lektion med barnen i ånslutning till julevangeliet. Den

mycket omväxlande och
julfesten avslutades av

givancle

Yn"e.r.e Jo-

han1so1.

poserade villigt och glatt när FT-fotografen så bad. Den snäIla
en schäfer
Vowen ovar
och var vitt fototillfället ute på promenad tillsammans med
vowen tillhör-Ällan Thor i Kinnarp
husse Allan.

Reso$un6$ona
Få dårom av kommunalfulLmäktige i Frökinds kommun gjord
framställninEi och efter hörande av länsingeniören ooh länsläkaren i länet prövar länsstyrelsen rned stötl av 12 $ andra stycket
lagen den 3 juni 1955 om allmänna vatten- och avloppsanlägg-

TiTI AB
Rutmans Snickenifabrf;k

ningar ekäligt fasLställa följande av kornmunaifullmäktige den

framföra vi vårt hjärtliga tack för julgåvorna.
Samtliga anstälttla.

24 oktober 1963 antagna

för Frökinils

kommuns vatten och avloppsverk>>
Utöver de bestäm:nelser, som medclelas i lagen om allmänna
vatten- och avloppsanläggningar av den 3 juni 1955, skall för
bnrkantle av Frökinds kommtrns allmänna vatten- och avlopps'
anläggutng gälla nedanstående föroskrifter.
Anlägg'ning och skötsel av anläggningar tillhörande Frökinds
kommung vatten och avloppsverk handhaves av kommunens
>Boglemente

byggnaclsnämnd.
Kommunalnämnilen.

TILL BRöDERNA KARLSSONS PLASTVÄVERI
KINNARP
Vårt hjärtliga tack för den trevliga juifesten och julgåvan.
Samtliga anstållda

l:
I
I

$rtidnrna Larsson Bilfirma
Vårl, hjärtliga tack för den trevliga julfesteu oeh julgåvorna.
Per:sorralen.

Framställning om flerfamilishus

Från rundvandringen hos Kinnarps Kontorsmöbler. T. h. värden dir. Jarl
Frökinclsfullmåktigo goilkåndo vitl s,a,mmantråi,tle i går kväll
Stiftelsen Frökinds Hyresbostä-

-/ä

Andersson.

samlingslokaler I källarvåningen. ningen antogs firma Mibis, StockDe sammanlagda produktlons- holm, Elntreprenadsumman är
kostnaderna i Kinnarp är 417.800 19.255 kr.
kr. Motsvarande belopp i Slutarp
Gusta,f Våril6n avtackail

dors fra.mställning om uppförantlo av flerfamiljshus i Kinn- är 653.720 kr. Firma Johansson
och Freij, Trädet, skall utföra Vid sammanträdet avteckades
arp och Slutarp.
avgående ordföranden i socialBeslutet innebär att ett hyres- byggnadsarbetena.
hus om åtta bostadslägenheter, Kommunala subventionen vid niimnden Gustaf Vård6n, Vårkumvarav två pensionärslägenheter, dessa husbyggen är fastställd till la. Han har beklätt posten.under
skall uppföras i l(innarp. Det skall 168.920 kr. Det uppstocl debatt hela storkommuntiden, Genom

inrlrmma kommunalkontor och kring denna subvention.
kommunarkiv. Vidare skall två Till entreprenör för tillbyggned
huskroppar om sammanlagt tolv av avloppsreningsverket åntogs
lägenheter, varav fyra pensionärs- byggmästare Oiof I'link, Vara.
lägenheter, uppföras i Slutarp. f Entreprenadsumman är 61.800 kr.
ett av SlutarTshusen skall det bli Till entreprenör för maskinutrust-

kommunalnämndens ordförande

riksdagsman Gunnar Larsson,
Luttra, överlämnades en bokgåva
från kommunen.
fndustribesök

Före sessionen gjorde ledamöterna en ruhdvandring hos Kinnarps Kontorsmöbler, ett av de sto-

ra företagen i kommunen. I'irmachefen dir. Jarl Anderssor visade
runt. Hos Kinnarps Kontorsmöb-

ler arbetar 50 man på en yta av

I

kvadratmeter
redan dessa siffror antyder en- framskriden I
rationalisering, Ledåmöterna besåg med intresse företaget.
10.000

