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Kyrkorådsledamot

Ijuvlarm
Det automatiska tjuvlarmet

i Kinnpved fick

på

Kinnarps Kontorsmöbler utlöstes,

på nyårsafton och

förorsckadel

polispådrag. Polisen fann

.

dockl

lngenting som tydde på inbrott,l
och det troliga är att rlet rrPP-

församlingstack

På nyårsclagen sammantr'ädde
kyrhorådet i Kinneveds kyrkas

i

stått något fel På larmanordning-

sakristia för'e högmässan. Därvicl
ornva.ldes

till kylkvärdar för

den

nya mandatperioden, åren 1964-67, l<yrkvärden Herbert Ander,s-

a Su del köper för dyrt
O andra köpor från
Lars Gustafssons

son, Älar'p, och Carl-Arne Adams-

son, ödegården, Slutalp. Efter
högmässans sista psalm hälsade
kyrlioher'clen cle lråda kyrkvärdårna välkomna på nytt i der:a.s viktiga vär'v och tillön-skade hela hyr-

illiibelaffär, Slrrtarp.
a Allt i möbler och soffgrupI per, bäddsöffor, tat- och
a golvarmaturer, matior.
a Tel. 1?9 Kinrrarp.

Erökind

horådet en

vanug ordning.
Bektor.

rik

ansvarsgiädje och

ai'hetsg€menskap.

Den äidste leclamoten, Nils Ax.
hade på egen begäran lämnat
kyrkorådet, som han tillhört alltsedan 1930. och i hans ställe hade
inträtt lantbrukaren Ivan Johansson, öclegården, Axtorp. Till herr
I Äx riktade k)'rl{oherden å för'sami

Läsningen i f,'rökinils skolor
börjar onsalagen den 8 jan. 1964
kl. 8.40. Skolskjutsarna går i

vrlt

FFökt:rd
^,Ll'

nh-bt'I'

lingens vägnar rrarmhjärtade
tacksa,mhetens ord för hans alz
djup kärlek till kyrkan präglacle
årbete för försarnlingslivet, fijr

hans på mångsidig och mångårig
erfarenhet grundacie kloka omdö. me och för hans aldrig svikande
ttrofasthet. Som ett tydligt bevis
hr)å f örsamlin[Tens täcksamhet över'-

Iämnade kyrkoherden

-64-

TIJÄRTIIGT TACK
för jul- och nyårsgåvorna vi
fått mottaga från abonnenter
vicl Kinnarps tele-station.

Förestånilare och telefonister.

till

hei'r

Ax bol<verket >Bibelns Värld>.
Skolorna i Frökiud
Låi.sningen i Frökind.s skolor
börjar onsdagen den I januari kl.
8.40. SkolsltjuL-.arna

går i

vanlig

ordning.

r't*liir'
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ltesper

I
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FFökilnd

l{inner|edn k;'*lia

Trettondedag

jui hölls

18

vr,sper

Kinneveds l(yrkå. I)ennå jnledjr'les rncd orgelmusiri ,\clt, I{er.ri'
l.Ies,r. hör min r'öst>r :rv J. S. Biir:h.
Itrfter ps. 51.8:4--8 >)Vise män :lv
jöstcrland;; sjöng litur.q och t(iir

i Frökind
mer än 85 år

Genom statistiska centralbyråns

starka expansion under senafe år
miissbolr II, och den därav följande utbyggi
i

lLrr l,esperritllålet i
följde ra$lrulli
iäsning dv
a\r tidij(Jl5
ivari:å rurJqe
tvari,a
dag.ens ! naden av befolkningsstatistiken
lavangelinm. IifLei' trettonCags- har det blivit möjligt att varje år
redovisa folkmängden i samtliga
, ipsalmen .))En stjärtia gich på
kommuner med fördelning efter
r llrirn.ien fram> höll hyrkoher.de
An.iersson predikan ör'er mis- ålder och kön. Sådan redovisriing
har hittills endast kunna ske efter
. lsionsmotiv i dapens episteltnxt
rl:-', r,ärma, vär- bearbetning a,v det material som
,
l,.1rlbarn, sonr sig titl framkommit vid de som regel
na de jorLlens
I
vart femte år anordnade folkräk. lhimlen är'na . Ef rer F abllcius'
njngarna. Den första rapporten i
r lh:'mn ;Heil nrorgonstjärna, rnil,1
den nya serien föreligger nu i
1""1.-,,i*:g:: av
:Y missionsotf. ltog rramrra;";;;";
-liri:l: "'"'l-l tryck och avser förhållandena vid
'iret genom oifergång fråm tilt al- fjolårets ingång.
Vid den tidpunkten hade tr'röItaret. Efter altart.iänsi nred växkinds landskommun inalles 1.962
elsång
avslntades
l'espern
rned
i
a.tt kantor Kjeilsf-röm på orgel invånåre, av vilka 1.053 var manutförde Daniel Olsons >-rEn st:iär- liga och 909 kvinnliga. Inom ålna gick på himlel fram>. Mis- dersgruppen 0-4 år fanns 57
sionsoffret blev 1.316 kr. ytterti- manliga och 59 kvinnliga invånare, eller tillsammans 116. Motsva.
lSare gå1-or är välkonrrra.
I högmässan sammå dag i Vår- rande siffror var för åldersgrupkumla kyrka upptogs missions- pen 5-g år 74, 58 oeh 132. för
kollekten likaledes genom offer- 10-14 år 80, 81 oeh 161, för 15gång. Den inlrringade 654 kr. och 19 år 87, 63 och 150,. för 20-24
är 77, 56 och 117, för 25*29 är
kan förväntas stigå ytterligare,
Gudstjänst hölis även på Frö- 56, 45 och 101, för 30--34 år 44,
kintlsgården av kyrkoherde An- 46 och 90, för 35-39 år 64, 63
dersson, Därvid tömdes missions- oeh 727, för 40--44 är 75, 72 oelt
spårbössan, som visado sig inne- 147, för 45-49 år 88, 59 och 147,
för 50-54 år 69, 56 och 125, för
hålla inte mindre än 172 kt'.
55-59 år 65, 59 oeh 124, tör 60
år 70, 53 och 123. för 65-69
-64
år 63, 53 oeh 116, för 70-74 år
88, 43 och 81, för 75-79 b 26,
Kfrgtrlanps lF
30 och 56, för 80-84 är 74, 17
startar fotbollsträningen i gym- och 31. samt för åldrarna från
oeh med 85 år och uppåt 12, 6
nastiksalen torsclagen den 16 och 18. (PRK)
jan. kl. 19.00.
]
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HJÄRTLXGT TACK

till

postabonnentema på linjen

Kinnarp- Halsäng, för julnyårsgåvoraa.

Kinneveds CUF

och

Årsmöte

Webster Martinson
Lantbrevbärare.

i kväll kl. 19.30. Program: förhandlingar,

tävlingar
och musi:k. De medlemm.ar gom icke är närvarande får finna sig

i

mötets beslut.
Välkomna!

qh-bq.

Styrelsen.

Bnnmk#ln

sökes i Kinnarp titl 2 str. fiickor
i ålder 3 och 6 år.
TeI. Kinnarp 216 efter kl.
18.30.

Önskao hyra

'tÅ-eq.

LO KAL
c:a 100 krmr. med VC önskas hyra, som lagerlokal i Falhöp tn
Ring tel. 203 Kinnarp.

Frökl$d
Skolrnatsecleln
för lrröiiincl clen 13--18

j.'"n.

1'{åndag: l{orvkakä, blodprrtl-

ding, lingon.

'Iisdag: köttbullåf , potaiis,
r'åhost.

Onsdag: ärtsoppa, r;stsmörgås,

Till chelerna tör AB Kinnarps Textilind,ustri
vi vårt hjärtliga tack för den trevliga julfesten samt
för julgåvorna.
framföra

SAMILIGA ANSTÄLLDA
Falt_ta.

apelsin.

Tors(]ag: kokt fisk, potatls,
gur:l<a.

Irredåq: kOrvsås, pr:rtatis, röiilletor.

Lördag: grönsakssl.rivning,
frukostkorv.

daglllarnma

Aktielrolagen \blt-6Y,
kommun har bildats

Fint facit för Kåmmarp'"l-s"r'
Göte A bäste sHrytt i A
Det kanske inte precis är tlen rätta tiden att skriva om fotboll nu när andra idrotter såsotn bandy, ishockey ocb hantlboll
står i. högsåtet och tiltdrar sig de flestas intresse. lfen låt oss
änilå tänka, tillbaha på alet gamla året och göra en sa.mrna,n-

fattning a,v I{imrår'ps fotholl år 1963. "
Muusjö, sb
För att börja med A-laget speTrädet, sh
lade detta för fjärde året i N:a
Västgötaserien och gjor<le då{r sin

hittills bästa säsong med en fjär-

deplacering endast 1 poäng från
andraplatsen och avancemang till
div. IV.

Ä-laget har under året spelat

32 matcher, r,rrnnit 15, förlofat 9
och spelat oavgjort i 8. Måtkvot:

82-60.

Resultaten av matcherna åskådliggöres med fötjande tabell
(Kirrnarps siffror först) :
Blidsberg, vb
1-2
F

vb
vb

0-1
4-2

olkabo,

Åsarp,

Rapid (DM),

b

Falköpings BK, vb
Grolanda, vb
Tidaholms GfF. B, I'b

sb
s[
Falköpings AIK, sh
Bprgunda, sb
Sandhem, sh
Tidan, sb
Slutarp, s[
Ärnäs, sb
Leksberg, sh
Falköpings BK, vh
Vedum, vh
Ulrlcehamns Il., vh
Tidaholms GIF. B, vh
Vedum, vb
IFK Skövde, vh
Blidsberg, vh
Leksberg, sb
Årnäs, sh
Slutarp, sb
Tidan, sh
Sandhem. sb
Borgunda, sh
I'alköpings AIK, sb
Tomten, sb
Ulvåker, sh
Ulvåker,

Tomten,

g*0
Z-B

2-z
b-1
1*0
1-1
2-z
8-z
g*B
B-s
5-0
2-8
3*1
5-0
Z-2
1-1
4-t
1-0
3-2
2-2
1-0
0-5
3--z

:F ågelås, sh
lRapid, sb
Gustav Adolf, sh

sb

lVIullsjö, sh

'Iomten, sh

D-aretorp, sh

IIUNDÄGARE
erinras om skyltligheten att fö-

re januari månads utgåmg er-

lägga fastställd hundskatt meil
20:- kr. per djun

pet å postgirokonto

Nilsson 25.

Itj

Gösta

Seidter och Bo Johansson har spelat 24 matcher.

Göte A. skyttebäst
Göte Andersson har gjort flest

måI med 16 fullträffar. Gösta
Nilsson har nätat 13 gånger, därefter kommer Göran Grahn 12

mål och Bo lvarsson 11 måI.
Vid de 18 seriematcherna använde man sig endast av 15 spe-

lare. Lars Vesterberg, Göran
Grahn och Bengt Georgsson deltog i samtliga. fnom parentes kan
närnnas a,tt de båda förstnämnda
ej missat någon söriematch sedan 1960.

B-laget som spelat

i

Falköpings
reservserie belade där 5:e nlatsen
- t
meat 20 p.
Laget har följande matchrad:
tr-olkabo, v,b
Saleby, vb

Åsarp, vb

Daretorp, sb
Tomten, sb

8-1
4*0
7-O
o-4

Kinn.

4ry.

Frökinds Kommunalnämnil.

re
I\ITIEIA.rP
Lokal
till mindre industri eller lager med 135.kvm. golvyta
passande

och pannrum, i övi.e vaning iSO
kvm. golvyta och kontor, hyresledig. Tel. 24 Kinnarp.

Bengt Pe och Rolf A

flitigast

Av 22 matcher har 12 vunnits,

I förlorats medan 1 match

ffi&{ECIdsffi/;å$ru

slutat

oavgjord. 75 mål har inskjutits

och 43 har. släppts in.
'Bengt Persson o. Rolf Andersson har spelat alla matcher. Stefan Johansson 21, Hasse Gustavsson 20 och Anders Ek 19 match-

er. Ilåkan

Meil början rnånilagen ilen 20 jan. bortsiumpas bl.a.: Barnhängslebyxor i kraftig yllekval. till 12:?5 och 16:75. Gosskjortor från
3:?5 och Gossjackor från 10:- kr. Strumpor, vantar m.m. Köks.
gardiner frän 2:50 pr mtr. Oiblekt lakansväv, 140 cm. bredd, 2:75
och 3:25. Plastmattor extra billigt. Förstklassigt svenskullgarn
frän 2:75. Restpartier i handstickrringsgarn m.m.

KarlstedL och Tord
varit de flitigas-

Torstensson har

te målskyttarna.'

Pojklaget sericsegrare

Återväxten, d. v. s. pojklaget,
vann årets pojklagsserie norra
gruppen. Endest 1 poäng tappades

i årets serie och den kom mot

värsta konkurrenten Floby.

tr'öljande spelare har använts:
Gert öst, Rolf Ändersson. Åke
Persson, Staffan Nielsdn, Ande.rs
Ek, Ifasse Gustavsson, Rune
Torstensson, UU KjeUström, Vinfred Niels6n, Bengt Georgsson,

Frökinds Högerförening
FöREDRh,G:

Medlemurar ooh

välkom:ra!

NTO-möte
hålles i Föreningslokalen,
Kinnarp, fred. d. 1711 kl. 19.30.
Program:
Förhandlingar, ka,ffe, sång

AIla hälsas hjärtl välkomna.
i

I

skePPs-

byggnad examen aviagts av bl. a'
Tomrrry Ahlqvist, Siutarp, lIt-0rl

I'andstingsmannen överläkare Karl

Kaffeservering.

K.

Vrd Chalnrers tekniska högskolo

av

Lind6n.

som resultat hann hån med under året. Även Anders nlk har
gjort utmärkta matcher i såvät

har på avdelningen för

NTO-lokalen, Kinnarp, torsdagen den

23 jan. kl. 19.30.

måIskyttehåst

A- som B-laget.

i

håller ÅRSMöTE

Bo Johansson, Conny Kvist.
>>Blecka>>

I

]

i

KINNARPS IUANUFAKTU{rAFFÄR. Tel. r34

och dans.

B-laget trlev femrna

127437

X"rökin'ds lion:mlrnalkassa

mest matcher
har gjorl de flesta av målen. En
Tcrgny Johansson och Göran fin uppmuntran för Bengt var
Grahn har spelat 30 matcher. när han fick representera VästerLars Westerberg och Bo Ivarsson götland vid elitpojkiägret på
har medverkat i 29. !.lemming Malmslätt. Också en landskapsTorstensson 28, Bengt Georgsson match mot Halland med två mål

och Göte Andersson 27.

drag.

Med angivande av hundens
namn, färg, kön, ras och födetseår på talongen insättes belop.

även varit ordinarie A-spelare,

i

Frökincls Högerförenlng

Kinnarp,på torsdag kväIl, varvid
landstingsman överläkare Karl
Lind€n, Falköptng, håller före-

Fnökind

Bengt >Blecka)) Georg'sson, som

Torgny och Göran
med

Siutarp, vb
Sandhem, sh
.Äsarp, sb

ffikfnd
håller årsmöte I NTO-lokalen i

I

0-3
3-3
4-1
a_t
1-0
8--0
7-l
5--2
0-3
1_r.
2-3
q-t

Grolanda, vh

A-z

7-]
Z-4
1-1
7-z

Gösta Karlsson, Kinnarp.

o-r

Sandhem, sb

0_2

Bröderna Karlssons Plåstindustri med aktiekåPitål av 30'00O
krl: och styrelse bestående av Rune l(arlsson, Göte Callsson och

1-6
0-1
1-6

Gustav Adolf, sb
Fågelås, sb
Åsarp, sh

'frädet,

.I l''rökinds
,'AB

öwiga intresserade hälsas hjärtligt
styrelsen.

I

m
BOfdtgnnls[$flUSl

fÄ"

g"n"

1,ä
r,ri:i
|
Lunuanpssrcun r nrtur,pg.

i :11,'i5,åi*:;::Tlfiå"
:
kombinel'ät
ite kombinerat
sionsriuset t;lt är'snröte

i

Kinllilfp$

lt

nu,,." årsmöte å'Nya pensiona-

I

,'-4 den 4n rebr'r<;["".
,.0". kt. z0.
,-u'o i ll:,1'$1";'i;T;;f:å;"äil.'XH I : *r1-;äi;;*-l:r- ":,1**,i1"1"; liä';iå'äi'
mL"rU'**"åä3å',1#j['"
sandhems !ft&T I ltl"*.1,i,Uf:lp::rö:"T,,::il
t^g""t,Tlt"t;z"en.
ter-rritt-lvtål'ie Kårrisson leddc en
sandhems roGT:s bordrennis- li tttlt
clen t
I ähen
och 6-0 i B-matchen, i den
"**::-::;
sfi<'*äiiut
Kinr.alps
sektion
sektion och liinnarps
ll
senare efter överlägset spel.
Joha's?:"
Asta
"iri
TrlrT;:li""rr"
på fredagskviillen i
:*.lrl.l:-s I
F

I

Hoekey"bockey'serie
:i rrr-^::-1
Trädet med åtta lag
sandhemssrabbarna som vär.crarllomsrutit r.;;;';;^i.Iä;; s; rr"-]
",fii'ääg;:b,l"'iqi;hä:iglygl
segerorranisatör,
t98'"_1?,15T,T*:?:'l
l<in-narpslagets
Au- t lCn-narpslagets
vatåis Att'i
och Kinnalrps
Kinnarps BTK som .seglal'e.ili.tetrr.tittg.
revisorer valdes
iu
iitt'"".1riuot".
f
aäii"i"-.
Den
serie i hockey-bockey som
it
"ng,oo:u.
singelsegr"t pfi;ä;;ili;;
nl:t"$åås?t Li tu" *i" no4an denria veckä T#
A- ll gr.i"
omfattacle lråele
9s1- I med tre singelsegr*
Klubbmatchen omrattade*l?9:
Å r.,"ohcnrssnn och vesa Pethar
Äi,rnanlsson
-,,.u.
*_
il
"3}-tTi:r;.nX5?;o:*i{
I
och B-juniorer och resultaten avlli -,..". -;;;;;;."';;;ion" fi".nitir- | om qästerna kanvidal
;qixgt
u"flil3tä?f:tiiäåå'?l
de
o,ikä matcherna .,*tlifi1:ili" ll ::':"1;l;_å"jli:f:,"1i-ii:.,ffi::l?;
-vidare ":::
j
"ä; *;'_it
iå#l1lå':."1H,"ål%iåt#Tjii:
samt ett rörötag nämI ri"li11ti'::1"
;ä:'f.l"*i"å'l
;,;*'r"n",na.
i:J']ffiå?,li*:.ilj::::"sartretet150, ttll"l:-''.,'i
ligen Bolonbolagbt .i Rliclsberg'
sxotiuclisk
Macao
till
en
;;;-;;h
zoo
r,',
spelar
I
|
rag9l
att
;;;
S-I(jeustr,öm, et^ ,r-;ä;iä:
il
b.'t. samt Mis'sionsrör's'm- i iö'ttt !giit:::f !.:1':":*11-""*ll*:"tJiiffffi"?ä:Lt?å;rä'JJ'1ff
öberg,_ s-Karisåä,';]"iln"i,*
2.
r.
r' vusrts''
rF' Blidsbergs rK'
"-'t"'"";;l;","d:Iiii"ä""äo'*-.
''t6-21.
'---irraustaas
rur uvrråL vrna! vee
tjr'äiur,
s-i'iingut'
ö-l
Kr-.
G
Grahn,
T.
i.
I.
800 kr'.
Jt,u
3.
s.
ö.
ijiåi'ot'"iiiriåår*ii.v*p*tisktöchlrF'..slutarps
77-2r.
lrngen
\8-21, ll-zL.
1ä:h,li:zr.
'"
rF Öahms
Dalums
1x,, Äsarps IFr,
jfåtlåti*
gTi<
ta4.
a.
T.i
t.
sportsligt-uppträdande
bcvistat'läri"*!itåi-"ppt*åon"u"'
fS-Zf.
:rl-.zt.
bevistat
i
f6-Zt.
Nilsen.
Nirsen. BrK 16-21,
de 5rr1it,r'er'r;onr
iip Ju
'
:,r',jo.", som
H^f::tYå
1 äil1
Trädets
IF'
^"^-,-.
och
starktlBors
kämpade
21-:l
öberg, s-Kjäll,ström, F15
*"r'ruäit'tör'eningen betala hrrlvai-'ii"ååar.aäät
o.r, ha,va prenum"å l r tä::i{qirt"', på tidningen tt-l-' i # i3ll ffåå?iiå:ö;fi"'åöff *ffi#åTi:i iå:Jå:Jtr,? iål:
4'''H';e.ii:,fTlglr'
I |ationsavgiiten
g-(srlstertt
offensivanda. bven
I

march. Matchen spelades i sancl- lltil förening**u io*rro-". +:.k.::11 a-matcrren var -betydli4 .iägl
hems'skolas gymnastitisal, medll reciogörelsen framgick att kassanl nare än vad matchresultatet geri
I

1

(lyarp

B.fä rs]zi. I
I ,rro*ordentlig
I dv- n ishockevsperare
iönckpwsnclårp rår pi
{iorei der'
y;gå '" T:'J;tl"',:Tl'$;31|
:,*lHe::ffiJiq:;ti:::l;l:
S-""T'1-,1å.'å,ä1å:"::#"#i"lå+{:i[r I fy;":
I
i
år
"5*-förutvarande
trade
och
med
p';,1t< Zz-Z+,' f S-zi. n"nt .i. s" I i straf r i likhet
sin bästa niätctr tör året,
|
Lindblom. S-Karlstecli, gtr< zr I | -amtas yayje månclag till olikä faktiskt Erland Johansson _i ql'I Följande lottning har företagits;
Brolinl
:iö,':'Åurl.i--b.-ci.airn, s-ll-0i"" .o plogr"*-, itudie- och denttig gungning. rrans saknariMatch nr:
1. Åsarp-Dalum
Kjällström, BTK _1_6 -z;,',iä_:lli;i;:;#",
Junio'erna håller slutlig"en,*speilar bra-men
kanslie den taktiska blicken i vis-i , 2. Slutarp-Boion
r?i. ,f,-Otäg, S-Kartstedt, BTKi !,..io.;^.*rarslti'irrg <ten 2 april
II Il":il
"""""""','"'
Kinnarp-Brq'lbers
situationer.
situationer,
_::l:::;;;;ä-,r,;i r.. ti. t6*"- sa
... i 3. Kinna4>-Blidsb(
zr*rb, Zt-t1.
Zf*fb,
zt-its.
*;:#J:;åT"p#J"',t3i;ll-i
*;:#Ji;m"H#J"',l3i;ll-i
.ji:::
*:s,ä.:
{::, *;;'u;;son 21-23'
i;:l"m:;:,,f;,öi,:iäåf
i;n"fiå:;:-,i:,,1,iöå:iä,lf
ääiillffiii#;''
fä*:gf*:*'
Lgyt i:a.
7l-.ltt,L91t
av korv, bröcl ocir glass. röre- M;;'tinsson
21-23, !t-,1t,.,
lringat'korv'br'ödoehglass'Fötei-.4',1|rins
o. etiasnerg-eoton
sria"nerg-Bor6n
s i-z 4 1*ä,;:
7-g 5g.i2-3.a'.--i-+',1
"X,åi:*1s#xs""f",:å5:.igi
"X,åi:*1s#xg""f",:å5:.igi
ä-i:;,^;.
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17
2t-18,
I
75-27, :lL-r|J'
pen
ö. Slutarp-Åsarp
9.
stt iarp-asa"p
arbetsmöte. l.b-zl'
med 6-4.
las ili;';rna tili arbetsmöte.
| to.
-S-kampen:
Hansl
^ -S-r<ampen:
2t-73,21-16.
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-21'-Lelf^1?:I:
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10. Kintraip-rranstad
Kinnaip-gältstaC
f. Gransing, S
r.
-BTK
-Martinsson
zt:l^t:,
zt:i!1i
p"""rot, BTK 21*19,
pJ"rrott,
rolI ,
Brolin-Erland Johans-son
tz-:f, t0
21-19, rz-zr,
11. Bliclsbeirg-Dalum
Bliclsberg-Dalum
L6-2L. Sven- 9l*1l-']lkåil*"1 12. Trädet-Boron
_.21. 2, A'. Pettersson, S-G.-An- |
Thor20-22,r6-2t.".,,åo,Tu1;' il: si;å'p-Btidsberg"
a.'.åö itrr<zt-ta rl-,q sii
____J_
V:.
t*?ff:i*,?l;;l' '"?.iåi lt. p_*lyr ."I1u'p
x.,p. oaviussot, s :r.oeetters- r i
Y
v\r\'
[\tnneveQs
I\trrrrv
PJtl3$
v*dt, za--za. 4. Å.li
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-
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"o"l'srr
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fr'$ill;S?:'*::.:
u."; '*1l,"'1'
fr$'*:r;
^'
.,1,åTöi3.ö.,*:u4i,T-ilbkyttetorentngi I

B'rKll

:t-Åsarp

Ti
;;**'ltå1äi,,.+:s,:^r+ä
A;;g;"It, BTK-21-18, 13-j1L2J i iÄrsmote å Pensionatet, Kinnarp i olle stahr'r-Källströn' 1". - 1,_"i
:
*L5.7.'Å. tetiei'sscn'
j
?;.;r""å- ltO"a"g.n den 1 febr. kl. 18.30. .-21. Bernt {9h*:rol|:Joht}T3,t;
å" -"':."'
.;r.,,11
D-å.
Davidst!"' ^q-*.-Pelisor'
- ----7a,--Jr'"" TSl"TYi
.LL!-LL'|a
Pliilb,til5"lhi"l?"',1;"i:i
ra.-E, udvrursutr'
ilsterclt
K.-El.
Ii Ilr'lDuLu'u'r6
ii-:i. 'l'-5?:*;-"f.1å;l
11-?1t
iä"r'"iå.i*"g
:l#''
steclt- LI-Z_L,_
_
i
uLå'T;
e.
t,9;f1,'_"t":i
1.8-2r.
14-2-1,
BrK
stvre,sen. I sä"å8"*-rylri:.,"1
styrelsen.
II
5lä l;,3t_,
iivåi'åå;',:l?å:::äj*"?tu#j
Dubbel. å Gran-li-'
ta*zL,
tg-!t,1, L3*21,
i
-i+,zz-20.10.

r.r.-is.so.

ä{kh:å#"äall

Kinnarp

6-4.

;;";;;o**.ul

iå,

kur*lw

20. Boton-Kinnarp

zi. eirä";berg-Trädet
ilåiiJ"a-slutarp
Haustad_slutarp
i,:. "*lin*;:".'11,..
z,:.

ll

ii.

xir,r,a"p-asa"p

iå: äil|ffi-_trtr';
io. 1ää.tlp"i"*

2?. Bolon-Åsarrr
28. Blidsberg-Hällstad

F'örsta omgången: 1- 24-6-7

Andrå
Tredje
F järde

ä-

Fernte

IJ-fiFIU

3

ö-II

9-10-12
76-17-20
18-19-21
22-23-24,
25-26-27

Sjätte
Sjunde

Åttonde
Nionde
Tionde
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KINNARPS
1WISSIONSHUS
Söndag kt. 9.45. Obs' ti<len!
Sönilagsskolans vårtermin inle"
des rnetl familjeguilstjänst. Missionär Stig Bergman, Johanssonl
ödr lärarna meclv. Sparbössor'i

j

na för SAM

;iLii;:;r

insamlas.

i

valxorrrNlr ll/rltq.l
SI,T.]TARPS

i

r!;::

T. Niisen, E"IK, mot Tomas Grahn, sandhem,

i

A-kampen. Kinnarpsseger med 21-16, 21-18.

I

MISSIONSHUS
kl.

I

9.45. Gbs. tiilen!l
Siinitägsskolans vårtermin bör-l
jar. Kl, 15.00 Sparbössetörnningl
för SAM. Misisonär Stig Berg-l
man, Johansson. VÄLKOMNAIj
Söndag

Fr$klnd

:

j

nrissionsförsanrting

Ir IX"1"tlili'.fi:,ä'";X";ll;*::i,1,;i,,ll.
IrugLltlen, som inleddes
hö$:tiden,
blutArps
Siutarps
Inleddes av Yngtuissionsförsan-rlrtrg
ttrissionsförsanrlrrlg
Yrr;{i
fi
Johansson, talacle och sjön-g
torsclagskvällen
I've
saml.ro
l.rågesport I Kinnarp
] .u.?,. 3",i":,
(missionäl'
Stig Bergman. f,hssioHos kinnarps NTb apor.dnas i I till. årsm.otg. i missjonsln:set. Är's- |
'H^"
lokalen vinterny i r<in"ä.ä'ä,", I 1o-t|t,t '-ntecldes me<l tatg*"
I
l3:å"X:
i*0" som text
"i;*
flh-6q.

'#ä:Hilffi:';*
FRÅGESFOETTÄVLAN i ;r,ilt,n'*i:u$:timii;ilj.{f.'H
från
I iäiiiö""oeuar
las

skövcle,

firl:#\{,i;:l;[H:,:::x:

söndas ertermidclal hår.
i"l-1ili}rff,åri:"1#*l
tedoe eu anciattsib;betord_.o"tr
; ,".:*i:l?^
rii"itzon

1

i lokal vinterny, Kinnarp, r;d;r'*s' Baskarp. och Kinnarp' i I iiilt;å?å:#lt?älliu-"'ff:fåT ltiål"l'Xto';tJl"u"l;':ii"iå,1
'lvälkommet rned Aposielns old fy.I
fredagen den 31 jan. kl. 1930.i
jlf"'il',i="T"..1,ii:,t?$."ffi;t3";:'-l
Lag rrån skövde,
-;;;il"ä;;å';'i*ääH;å;.i
Baskärp och Kinnarp.,I sei,.r-li il'#å""'"Htroffi"*.,outjänst
kyrka med rikt insiåslj
]
Yt
lxl"".i"i.
band med tiivringeri ,"b#g"-:j
r<or- och rörsamrinsssåns, g{"ilffdf;iffi:äl;"ä"#_#i;ii
i'^"'si'k-"i
I
|
lå ::1#i,ilä1#:k'*;i? få: I g:tt*ti.{::ffi:?i
äuä- *öäl*ääii.ä-ä#ffi I ilav
|
, l- r | |
r;: - ^* ,
^
>Lovs,
SamhällSföfeninql
Herren
pen
cucr,
sjår>ilökning
kaffeservering,
min
musik
sin
ochl
i kassi *.llrl-'+ lli
lmed
återuppto. .ii,1
,'" irili,å;-I'T;l;'J; i I 1""'J;å"'J;:ä,#å'.:;",?='::'i:yj
i
I l;"=.:,i:1"f{o"::r'ngen
j n"tii;aae. rru" ;äL";;'l*i.ps
arbetsmöte
tor:sdagen
d. 6 febr. j
växelsång
I Välkomna!
enrigt
afronsångens
t'1||
|
I
ooo
k:", 1 kr.
Ki,,,,u"ps Nro-rörening
j H:iT,ä"ltåTlä?uo, '
I ll';ll '."*ffiH5;:"rå'
i { v-äsrtergötlands
,nt.:åt""rtl?:"',t; i .^*u" deltagare hälsas var- |
| ,louo. d3sens evangerium me,r am-

i

hålres

Farki

tt_':.

}-\tl-närps

..
^

1

i

-

i

'

1e.80.
,."- jffii**:f*i;J';iT,TJIi*äi',:r**::,"",#*r?i"i,T"f,::i-kom.ar Stvrerse'
l,låj; #lil*l,tr,:,nt'åf,ä::l
#l ll"',rzr,n,t'åf,ä::l #fjå'åli:;
#*å'åli:;i
lä;::'H'11,,',;;" äi", l,låi;
i_I obebodd stuga lfJå:'H'Ji,,,',;;"
-"Ril;

I

;k::n

|

1

I

I

i

hade tjuvbesök?

lH:1.

"""1i,,-*"XlJi,J;l,l:*å,:'if

I

t;T;"

fi:,""ff;

_

Ii

måndagen porisanmä,dec lrjänstens .,';:"hr'J.,li1 ,ixix;
ett mrsrtir'nkt inbrott t
>Me,r simeo"
simeon ,"gränstr
bodd stusa
stuga i granstrairteÅ
lfå.'å
lIu*1.lr'-1...)-Iue,i
i
f"]dt_följde
som otselposlmellan Kinnevetl och Vitske.
ll-1::,
rluclrum I. F. Pachelbels koralpnrEn man i 8'-årså,dern LA- lir,^
";,iff"'ff1å"::i$iH;
i
och

på

i

i ", ,-""ffååTi*"?"ff"
I iil'ä'åT"",1iäi"i3'""

iln "':;il*i*åäT."' i,lä

lö1iilt1'llöT-ö::x;i{:!l:lå:

\z-st

""å;'"
iacll.;;il;"
**,,,,r,
+;;:;-"iil?;irä;li Resurtatr
r l[ä1,ff Jöi*#;träfTå{;;f^,äJå
lmeu Folke Pettersson sorn vice j
ilförsamlingsförestånCåu.e. Sön- |

,

Dvärgarna-Tre Rangers 2-2

I

Balubas-Sparta 11-lg
i låx?#*åf,:':å.j",å*ä";" n. Tjl_l Eå'Jgfl:#åå1i#;il,;_;,
li: ::": li#'i"L ren>
u1v-s"t.' iln::X"*:f.'xq,*ijl"'ål?,T;l
ffr:å:?"fT:trJ
ffuffi"':,T": im'd
son som vice förestånclare. övl,iga j Kinnarp-Slutarp
ffi::ffiff*'ffiä'"-'"
0-Etingar. En granne hade observerat i
lärare är Evelina Ancler.sson,
tarare
Ajax-Klass g
Ajax-klass
Ancler.ssin,

---

att ytterdörren stod öppen på vid
gavel och runnt detta *yrti.kt,

varförpolistiltkattades. II

i

I
|

l.ugusta Abrahamsson nred hjälp

I l*,?,",,*,1:gi-"*f:ionsrörsamlins.
om;i

9 il12
b-12

-

rebr. llTllt.:uniorroreninggls-orcif,
I llil$|: ,åttj:r"J::'ffTn
Å:i; ;;;#;;"A;:i
| lovr-igä l;å;;;;

ro" Frökind B-8
vid närmare undersökning.kunde polisen konstatera att dörren lma.roug, fattiga ridctare, äppeitroligen knuffats upp och ett dörr- j ,nos.beslag
beslåg hade slitits upp. Inne i stu- tirO.'"g, senapsbrynt fläskkorv,
fläskkorv
|
|tisorLg:
sån hede dock ingentins rörrs. I notäti"*o", gurka.

|

I

i

Sfolmatsedel'
o|rrtrrrr'1'u|'u|'r[

BORDTENNIS
-.
t! -

I

Abrahamslol. Sl.: I
No*", Västgöta slutsper
I l:l.l +r*""1å.
IFK Shövde*kinnarp 6i-1
I |för'eningen förestås .i likhet med I
Merit-rörebocia-0-å
I illir;u,.,:l-och L]'dia t:.:J^:t"fLt:1"*T::,"
Sarrd6n. Till att revi- |I _
Töreboda

lrarhåIiitårsmöteiKinnarps|]mor'ot.||ntittinomvaldesAttgustaAbra-|'|J|I.
har
håliit årsmöte i Kinnarps i I morot.
var mvcket I lFiectae: pcppar'r'otskött. potatis. I lhamsson. Följande oriibud ,,'atdes: ll
välhpsiikt och
nnh kvällens
Lrri.iilpn- talare
*"r"*^ var
,,..1| |I sr'önsaker'.
Svenska Alliansnr.issionens
Allian,snrissirrrcn" llll
Allrånsmissicnens
llll
välbesökt
-,,^--..,i^-II Ilfitt
lttl rferens
i j:lk:lt"q
Jönköping F'otke
F_oJFe llll
överläkare Kart Linddn, r,-aikö-|lLtii'oug, rissrynspuddins, korv- |li':'.T::j-":".,,,"
sson. Västergötianäs uis- llll
pins råraren

l;öHru;";='a llif!;Fi'*å11ff:"*?::yr:r. H'iill

många polltiska"'**ot;"""1"ff1
ideolo,
runnits och rinns inom_potitiken,l,
det lndiska kastväsendet, Hitler- i

qusta Abrahamsson, Svenska At-ijll
liansmissionens distriktsårsmöte

'lL-Wl'

lglyrtitistid:l,
;an, en
san,
en--trntier
tlnder pingstheigen
pingsthcigen

I|

med Ii II 1964

pastor Kari Andersson -sonr tata- | ll
iå"å:;
re och äå'i
en 8 t#:ä'.T
i ll
nov' med ;l,il'"

i
j

lrn framfördes av t'ör eningcns lninsslettalc valrtei g1.'11 Ar)ders- I
ordf.
dr. Erlk
tsohman.
Erik rlohmån.
i.on.
ornbrrd tlr,1J,r.,.i.;;;;;;-l
till nomilei'ingsatä.nrison' ombr.rcl
vid årsmötets förhån-qlingar'lnran Lrlev: rvan custavsuori. Allan |I
lapporterades att föreningens lJohanssou och cörån Starnttin. I
Inedienrsantåi under åt'et. iikät
förbrrn(irstärinran |
lSonr on-rbrrt'l till
';;#;;,';i;;"ii;'å:
med, 22 meclenrmar, *iJ-*"*."'

l;ilc;';;*
I
visade ett netLo på 721 kr,, ochlt.ermark och 1\,tats lvetter,,rtröm.
att under å.ret hållits tre
manträden.
Sfyrelsen

ficlr följande

sam-lÅrsavgiften höjdes till tio kr. förr
jenskilcl oc:h femton kr. för. äkta I

utseen-

'mai:ar. ?oÅ - 6"t -

i

r

Kinneveds
kl.

ill: ll
l""Jr"r'alä-ltlluor Arlvici wlcksrio.å l9.i:1".]::I-ill-

pastvectan
Iru. ear"*oturr"Ju'
familjeguctstjänst'

j

iangfreda- l
imed
tlen 26 april tillsain-'
lsen Vårfestjuniorför'eningen

ju färre bliriÄx, Flalsäns, Allan .toliansson. l lmans med
Skör-i
clet sorn utför ett produktivt ar'-lKinia,p och-Nils Bäckiunri, Slut-l ldcfest..den 18-okt.Mån.dagskrällsIyra nlandagskvallar
n,åndagskvärrär ir ok-,
okbcte- våra
bcre.
Våra kqrrup,aciikcrä''",1J"i;;'";,1;
kulturladikgier vill fe lrrr'rr ,tan -;;,i;;";|.;i;:";ii
ronqr.n nrrrrqlrt ilr ;;;;:l
r.o,,i I lserie
I serle rvra

bort
hort kristendomen
krrstendomen och förnekår
förnekal jsorer
,rnvaldcs Taee Änae
isoier. ornvalcles
ÄndcL.ss.rr.
rssou, I
l
-:åge
biberns orcr om ,r'.,.
::.n\:::::
lStr-.?:l
:"^'l
..Tq"i.,,1o,ro"::o,1,
nlen det finns något som ligger ji{innali: me<t Oiof }iilsson, Slut- ji
längre bort än våd vetenstäRenlo,'p o.å ct,,*"i vl";;.;;:'Kt*;-i
lran förklara, påpelrarie tålar.'en iarp sorn sr-rgrpleantr:r. T,rll 5lyrel- |
bl. å.
l-sgsu;,pteant .omvalrtrs_Bengt !a. i
Dc när'varatrJes tack till tala; i nrr iclsion, SILrtaln.
fitt i tt itu. |

t.z .

Hingstförenins
li1;1.1;'F:""""-'--äiåtiiii.;;ä;i;illl-.
I ll -. n. socknars Hingstförening
Ester Johansson.
j h--^-:-_-_z-!
ill,_n,,.
I ll ;;,,::o_lEster
_o-___^ar^
it-atter årsmöts
å
Pensionatet',
Pensionatet'
rä:åiäå'ä."t'å;
Följande
pranerades:
praneraoes;
möten
*två
ii ll Lilt:li ollerhögtider röi
Kinnarp,
den
20 febr
torsclag
febr.
föij'' u5'ggnaJÅr.rrui-gs"a.1Ål.rr-lllSt::i"p'
|

*u.*ir*"

ridens nazism o.r,
1
fl. socialismens försök Brt räggalcre: ortJf. Erift ge5rys,1, vårkum-i
allt unrier staten och ta bort oen lla. vice ol'df . rvan Grrstavs.son. i
ensklda individens b"'T1*l:gulBrismene, liassör.M1ts.
.'lk'.. sujl .Ancr_ersson.
1'ätt kan inte vara
wetter-l
"tt1*lfl
Y:::lT1T.,p,
niskan får inte bli en robot, utan Istr.öm,
och övriga lecla- |
!uttL?.,
måste få chansen att siä.lv fcrma lnröter Otrof \,I,'(:iitermal.k, Börstig.. I
sitt iiv. Ju mer yi centråliserarffi'an Gustavsson, Kirrlarp, Lalsi

och byråkratiserar

'i

i

NTO-loka]. Mötet

I

i,

tllut" frårl. olika sam:3!",t 1.l.91
;;;ä.
äiilää:"ii;'ij,ä;i ,i,ä;
Kinnårps
i y"o
".iuuio"rrtii*"*I inu
i

i

l

l

f

l
i

orcir. tackadel
i"'Fåt'.r"rlinge's
medlemmarnä och denr soirr
är

|
I
|

l::::3:l::-:_u.bl:t
,la.gssl<olbarnen
oclt jttui'.rret'na

:tT, d..""-

!t9å"" och bet)".lelselfullå tirr"åäi.'Fru*rä;åää;'fö:
.-.gatl-tng' .Försåmlin-gens
läf
jue
.ronansson.
-;.; -ä;; År.smötet avstuta;;;-';;, åv F.olke
I a".
I

e"tt..rnon. l"en Daus av föi"handlff;:j,1iå"i;åå1"åå'J'*ål.rrörha'd|

I

b,1?.:,9.-:"".j:
i
|

19'30.
19.30.

stvrelsen.
Styrelsen.

i
I

I

|

|

-rrrrr^

H{xrem*Euuis-

^re*

I
i årsrnöte

&

missionsför'sanrlir.g hjälpare.

HröSöp"ggEnEg$åOnA
Gustav Johansson, tel Falkö;ring 461 09 p. gr. a. gårdens

ls

försälj-

sitt därva-

varmindre
1st. bet.
bet' ruisä,1*r.
kviga, 3 st. ;i"J;u

st. tuberkulos- och kastsjukefria SLB NöTKREATfrB..

av 8 st. kor

i

kalvställning,
sner kalvstäunins,

kvi.gor och 1 st'

HöNS.

kalv'

UV-kårens ctref ä:r ynsve Jt'Ästa Johansson cn}:

ha.nssort rned

y,:::l']" *,..^-t"? !\,: ':ill::Y'i:,,T":::":::i^::*..i1:-'livårKinnarps
fill ält
Margit
under

a ll.l-t{ i{.ii j.riitDi:N, ll.1i1-(r;"p, li:nlr:,lrp.
LöF$tsAGIlN []EN B F]ftsItUAIl,I 1964 kl. 11 frm. låter lantbr.
ning genom offentiig och friviliig auktion försälja
rarde yttre lö.söre, ss:

I

lued l{innarp5 rnissio;rs-

revidera rälier'

or:h
iördagseftermidda.;;en skäperna otnvalcles
-r"',.0
lvår
custavsson. F'öljande onbri,i
tiil
årsmiite
hos
makama
l1
Ingvar och Asta Johanr+son. År.:- ;valles. Svellska Alliansmissionttrs
I j]

rntltet inletiries med att

sånq.(.:il LtngcomsförbuncJs årskonl'et'ens

I n.;tn rropi^ fngvarr-son.
r--,,öi^-^Sverrsl<:r
v.-rrillllritt-]Iarie
lji Uln Gud när jåg iretänker L.,,
i]Älliansriiissiont:ns
gjolt
ål'skonfcr('ilrr
t:ar
föl
mig>
sjtirr;r,
[!ll-lu
Johans.son. S\renslra Ålli varerter yngve Johauss.n läot, lInsvt,r'
ll CuOs ord fl.ån Joh. 15.
I liansnrissionens tlist|ilitsnttjte As.
pastor Algot Kalls-son leJilt, I ta Johansson. Blanr.l de mötcn
I l,
liimnrpi.
rÄr"hqnr,ninryoy
,....- lscirn nlanerarles kar:
rao nånna*
rrämnåi ire
i)e
li]-Jr1il"'io,i;;x1,"äI''1",1
^., offli;;",";äffi;ä""
jatnres högtid. Tä,ltmötesserie t.iirI ll -"":-

llllertogoretsen framgicl<

lljomslrrtit 4.022 kr.

ryred

att rras;.n

en leiri"ti- li sammans rneri Slutarps mlsslons-

hytt lllning av g3 kr.
församling likaså bårnmötesveill
pästor Arsor
Karrsson .""q
,ned -'
,,,,
-,;i,;;,;;;";,";:'
'Jr
l*
*"*ll?:ä3,1";,*,9.1,f"å-uo-0.,?T#,T;,i:::"ul""_r.l,"f;*,.";
lli
il',._ll.l:i:.,.på."r,uu:k1n.....
tan ny l{arvester plog, nästan ny polati-skupare, 15-p. fj.harv, 2 li
-'
"";'',;;,, ,it]!l1t-iy1uc^t.t till fir- ll""t'T;i,T:5t:}:.t:::":ttt-llillt
s,t. srättharvar, r{arvester, sråtrerskära, hövändare, 3-de1. ring- lli:..T,..111
nå Karrsson. rij.
fij. de'as
deras albete
ar']rete i
bldanrre
bildanrte
oeh
som:re-llnå
som
flell
ra,dsån.-rnåskin, 1e btil"ä;;.lilil äi.r.äil rr*aäö'+'il?;åir:i;å:ä;.ft#f;i,"iä"i,1i,."ä:;Hi::,ii'."r.täi.iiia[ä'iiåvärt,
'(årrsson
llsamrins'ens
"brå:rrjrr, f llsamtins'ens
nrissionsförsamling ul
ut
år
varit,
varit
jl
;t,""
des^s lerlare crch;t]""
dess
crch
plöjhjul,
preseilning,
n".aä".rr:iti,
trreddn.hjut,
ror, 2 st. höräfsor, -släpriva,
fot,
ll :t
li|a
llf-iii,1ip:
f-iii,1ips T::l:':."i11mlinr-ut
-bensindunkar,
gummivaln å. iraIo, jaitt- !j hart nYcxeiposterna, såsonr olci- li t*l"ttt:*^:1 Follre Pett'erssr:n' I en
snöked;'o", bensinpuinp.
i föthandlingarna bjöd värii'
kassör,
hår'a,
församlingsfö:rny
tasl'nrygga,
kapsåg,
vagn ni. merlbottån, siä.dar,
nästän
llföranae,
lPa"it"s
t:"::tet avsiri'
stånrlye,.-_söntiagsskolförestånc1"jtröskverk, Arentorp,650 m/m, kvarn Nirvan" \!:,!:
:l ll|| re och UV-chef aveicl vici år,:.- rlarles
l::l::r..ll-t:lt-t:.
med sång och bön.
m. rör och
motor m. 20 m. kabe1, 20 m. skarr,'kabe1, halmfläkt -.tl-ll_ir
böjar, injektoy,22", nr. 10 nr. rör och 3 bö.jar,.yåfl -, vikter, ll skiftet flan alla .tessa ,rppcrrq,,
-'nt*;"tl*m.*X.;l
n
Fåi*?il?"li';,:äiä*il!gtilä:",i11i,*,"_ry:1"1åii,_,y.
.. hos Dora An')l'".'.'ll"'""'"1"'' i I ",*r:"."$.
har haft etlT
iare, -sil, mj.-l<är"r'a. plåtkärra, svinburar, el ståingsel, taggtråd, li
årsmöte
li 'rmvai'tos'
-.:^, ^,,,-:^''":::.
Folke P('ttelsson. r"g- il
;.i.g
Av,l. son i fiet
häissjestör, hä-esjeiinor. rlltina vattenpu*p. slifri!;i.;i"d;ir;'
|
Johansson och nl'valdec eti'-r jlio"rJ.o;.
Maskiner och rerlskap: traktor Ferguson,3_5. bensin, metl

!:

cenröntrör, rörstäge, hyvelbänk, kåttir:g ml m.
Dirrerse: hand- och hä-qtredskap m n'. som ej här specificeras.
Sex må-naclers räntefri kredit lämnas av oss kände, säkre kö-

pare med sedvaniigt äganderätte'förhehåll. övriga villkor
uLur.!un.
x-i^ -,,r.+i-,-^^^
auKnuncrij

".r.

novPÄt?sHof

ae

&

|firacle 20-årsjibiteum, :na,v nu'47
lli l{el'stin och Algot Kallsson B,r.jan llmeillemmar. 12 r.röten hölls under
lll ,"t, vnguu Johansson. x"o,ria'.,.,- ili-åäå.-";;lai,-he.,,itjades trrtherl1i .te i styrelsen är Asta Johanr: | | hjälpen, CrJ5":s utianclsfoncl. Vl
i iunga och semesterlotteriet. KafI li .nn.
tör,sanrlins.jföleslrn{l:,: r, lfesamkvättr ordnades för pensiclij t",
på FrökinCsgården. En
ni-.,,..,,,-,. Folke
D^rt,^ Peti.er's"ion'
b,.r,^,.^.-.--'.;-.Yn:*- linäret'na
Jå tua spuclieresor
I lnvYaldtis
t'e-rottansson i')1':\iardes son,. r,i,-- ll;;;;iäyti;
srutriecirker vår
| lorunaoei, Fn
ll
lll :_""

vid

o

'-ff%

!:

trftr#Sdg$ ry@Str$trff.ffSffiytrffi
,&&ffiffiffiv
:e*|i;:::;l:'''ortjförnnr1e,|j.}.;s;nn-}||xåff"1T;Tå,ioi?'""?.'"',|åål"',|.,l:
Tel. 0515/11375, 774'i5.

jrA1.KöpING
7A975 Bostadstel. 0515/11088,

|

|

ficl är,en ny to- i I g"tt >Rätt vara - r'ätt pris> san:t
Anders sisfri,t.ssn,-. li::1,".1,:l.i-.dlifl,Y1l1d,l.Pl.medlem

si;nriag..;skolau

116?5 li|estånclare

i

son, Margaretå

\4/ålfridsson, I lav ordf. I\,Iargit Änrlersson. v. ordf.
sei<r. Ingrid

Ilritt-lvlarie Folkessolr, Cristitla I lMärta Viiheimsson,

iriil,i.ilrö ':'i:"""rr
i
ftfi $0ln behöugr gl1 iacka rerir.r\rqoq,:::"iiilä#äJifåå#1i,::;kåj:å"ö
1p,",?;,Jd?!,*ål':,öi:ilj:ö
jättepopulära darfor
därtör att del
NYLoN-x{ocKA är jättepopnlara
ltlllll0ll, lloieset<r.
Margot Pettersson, täv;-åt:
rackor i NYLON-X{OCKA
Enplanwilla, Kinnalp
Våra Jackor
1 EllplCIl}Ylll0r
I låffitä."ii,iJå1"J.?tål;T""'l'
vadilstoppacle' varma och sköna' abso-i
och eleganta, vadilstoppade'
p^t,:a^r

^v

T\.-.^.h"

cil

de

är snvgsa
bygecr 19b4,8 r.o.k., redig o*g
lut vattentäta. tåt alla väder, liitta att sjiilv rengöra, är nästan I trr^r,^- \rirccans Erasrio' -trvrå lilålfftiä"rTäirTfi;fiii.".tffil"i
| l n*o -,^,.
outsrilriga samt buiga i
!.';'Jil5f:
i ?:?:Säräläffi, B'rtå-Ji'uvra'll:#f,,r%';å,ft1,lll;?,i;
budTyraThorochAstrid'Johans-l-oms).1
,,=:
(r'iktplis
99:kr..69:=Ll
dauistori
pris
och
herrvår
==,',: '' '
i barnstorlekar från kr. 39:-, Damjacka I älä"ri"go r.t gSt-i
itoär,u, föi,handtingarna föijrie en
(riktpris 737:-* * oms). tiilrock i Nylon-Mocka kr
iålåäjå

pris

I

Be:-

i

gs

AIi NORDISKA INDIJSTRILAGRET i
FALKöPING, S:t Olofsgatan 43
KINNARP, Rossbackens skcl'-

ffJå**.Hfrä%X? L??
verrrs'mhet diskuterades',

olz'6'L'

;.-.".....'...,".-..+-

rrl

.

i Iiinlrarps
Clt'01'
ruissionshrrs
I söndags frirnriild::l'e hijlls

Farrliljegrrrlst,iiinst

lrr

Jlutarps lr

i

håiler ÅRSII{ÖTE fredagen den samband rrletI å1 t siinrlit"g,*skolat:s
r,åLtemrins börjnn larniiiegui),.
14 febr. kl. 19.30.
Liänst.
hilgtici metlrc1'li:t-

i
i

Styrelsen.
I

rr

l.

betesctlur
tt

även tjurar, mottages På Mönarps Egd. Ring 66 KinnarP efter

kl.

18.00.

i

I deuna
i
cle en dcl av siind:r.gs:;liolans id.lare fired flera sainger och nr,rtl
bcriittelse ocir predihan t'ner'li'trkacle afriha,rnis-qion?i.tr:n St;,':
Rerg'man. Sparhiissor'n:r, f iir

Lokal: Mobergs I(af6.
Ärenden enligt stadgarna.

Svenslia Alliansmissiollen tiimdei

octr innringa,le 160 h1'. !iliret
Ii
sultat väntas stig:r. Mötet ledclss
Ii
I Iav Yngve .Iohansson.

r€'

allmänt syrnöte då pa stor .Ia.:.
F ritzon speiar trch sjunget'. Sir;ir.lag 9.45 hålies sQn<lags:il{ola.

ffi &€Eefso;tioto

I

BOSSEACKENS SKOLA, KINNARP, löril. ilen L5l2 kl.9-16.
För att berecla plats för våra inköp av sornmarkläder, kornmer vi

I

att tiil bottenpriser utförsälja stora delar av vårt lager, såsom
herrjackor, vaddstoppade, från kr. 27 z-, bilr'ockar frå:r kr.
49:-, herr:lcyxor från kr. 10:-, vinterjackor för barn från kr.
5:-, pojkbl'xor, storl. 2-7 ilr, kr. 12:50-14:75, ett parti. elas.
tabyxor, storl. 5-15 år, kr. 34:00-39:00. Anoracker för barn
från kr. 17:50, barnoveraiier kr. 17:50, dam;blusar i nyloar kr.
17:50, rock-klänningar kr. L2:50, jackor i nylon-nlocka: herr- eller damstorl., värt pris kr. 69:- (riktpris kr, 99:- ,*. oms.),
ett mindre antal bortslumpas för kr. 49:-.'
Erf BESöK HOS OSS GER PENGAR!

AB NORDISKA INDUSTRITAGRET

u:-----fw*ZxNl|t|arps

pa växelstationernan Asarp
Kinnarp, Trädet den 30 aug.

K|[T0-törening
håller årsmöte

i

I'öreningsloka-

len fredagen den 14 febr. kl. 20.

feservering m.m.

Alla välkomna!

l(inneueds CP-attd,

Kinneveds

håller årsrnöte
måntl. d. 17 febr. 1964 kl. 19.30
å Mobergs Caf6, Slutarp.
Medlemmar och övriga intresse-

m.,,fl. soclrnars Fingstförenhg
nauer årsmöte å pensionatet,
flryutp, torsdag den 20 febr.

1964

kl.

19.30.

rade hälsas välkomna-

Ifinnoveds sLTtteförenin U

Julius l{a,1l5son vpr.:

Sammanlagt resultat

från

o.

täviingen om sänkta priser:
K1{ Arp 47 + 4s,92 pöåing.
-

Karlgren och Liturar llerirrans- Bertil
Engdahl,
son,

till

t

fr,
1)

5l

82.

Måi,sterskapsskytt lg68 :

Skaraborgs Skytte-..Ombud
1) Gunde Johansson, 90 g 44,
förbund:
Gösta Larsson med Ber134. poäng; 2) Bertil Engdahl,
til Engdahl, som ersättare.
87 * 43, 130; g) Valdemai Jo- Ombud till Falbygdens Skytte- nansson,

krets: Valdemar johansson med

Åke Brodd som ersättare

88

+

89,

12?.

Tävling om demeflra,s skänkte
Instruktör; .Valdemar Johans- prrser:
son.
SkJutbanechef; Georg Johans- l) _$u10e Joha,nsson, 40 poäng;
2) Ii..arl Arp, 45; B) Valdeniar .föson.
Ung:domsledare: Georg Jollans- hansson, 44; 4) Åke Gustavsson,
43; 5) Bertil Engdahl, 41; 6) Ru80n.
Vid årsmötet tillsattes också ne Gustavsson, 4L; 7) Gösta
en tränings- och tävlingskommit- Larsson, BZ; 8) Gunnar Clauson,
i6 och valda till denna blev: Gun- 37; 9) Georg Johansson, 84; 10)
de Johansson, Sven t"riberg och Helmer Trygg, 33.
Åke Brodd.

I övrigt beslöts oförändrade
medlemsavgifter .liksom oförändrat pris på am.munition.

Efter årsmötet som hö1ls på
i Kirurarp vidtäg
lamkväm för medlemmärna. varrrid prisutdelning från året! tävPensionatet

tlngar förrättaCes och prislistan
från dessa hår följande utseende:
Statspris:

Gunnår Clauson.

Gunnar Claueson, E1; b)

Skytteförbundets {rr.

:

Gunde Johansson, 5J; Z)
(arl Arp,
!!t g) BJll Engdahl,

i

som.,.ånta,let

son-

Klnneveds

Blidsberg: Håkan
Belnt Rask.

kpkokör

var t livlig verksamhet under det
gångx& veckoskiftet,

I

man, Ola Nordqvist, Olle

Slutarp-Dalum ?-5
Målskyttar: Slutalp, Roland
Moberg 4, Kurt Karl6n, Leif Fi-

lipsson, Bei'ti1 Ahlqvist.
Dalum: Wiily Pettersson 2, Bo
Hend6n 2, Kenneth Algotsson.

till såvåil sångare som pensionärer hemsparbössor för fasteinsamllngbn till Lutherhjålpen. Efter

Å.sarp*Bolonboiaget 4-B
Målskyttar: Åsarp, Börje Jo-

kaffet Iiiste fröken fnger Lillle-

hansson 2, Erland Johansson, JonTeodorsson.
Bolonbolaget: Kent Göransson

rotå

tr'astlagssöndagene episteL
text ur 1 Kor. 13, och I anslutnlng
ttll psalm 89 sjöng kören A. Run.

ny

3, Jonny Hilmersson, Rolancl Linder.

bäcks introitus för F.asflagssöndagen. Efter >Lova Herren Gud, mh
själ> i Sven Wessmans sättning
avslutade kyrkoherden med en
kort betraktelse samt tackade
körledaren, kantor Bengt KJetl-

för

Tabell. grupp

Matchprogrammet:
Lördag:
Ti'ädet-Bliclsberg

fä Fastlagssöndagen medverkade kyrkokören I högmässan I
Kinneveds kyrka. Efter lngångspsalm€n >Se, vl gå upp till Jeru.
salem> sjöngs lntroitus. Det nlo-

Kinnarp-Hällstad

'Irsclag:

Dalum-Bolonbolaget

Äsarp-Slutarp

och

församllng. Gradualpsalmen >Du
bar ditt kors> sJöngs växelvls av
kör och församling, där Lars Edmålande

1

Slutarp
2200 11-84
Dalum BOIS 210713-742
Bolonbolaget 2107 8-92
ÅsarpsII'
2A0211-130

den glädJc

ifaldiga Kyrie sJöngs av kör

Sä11.

Häl]-qtad: Gösta Älmefur, Lerif
Graddn, Johan Graddn, sjä!vmå1.

på samlades man kring de dukade
kaffeborden, och glädjen stod
högt I tak. Där utdelades också,

ström, och kören

I

mcst överlägsna segrarna.
Målskyttar: Ti:ädet, Arne Sjö-l
berg 4, Sören Anel1 3,'Leif Berg-

för, sJöng kören först en avdelnirtg kända folkvisor o. dyl. Där.

som beretts de gamla.

Pettersson,

Håillstail-Träalet 4-10
En av de hittills målrikaste och

lördags be.

sölrtes tr'rökindsgården, där man
gl,adde pensionärer och personal
med sång och kaffebjudning. Ef.
ter hälsningsord av kyrkoherden,
som menede att detts besök var
ett led Jämte andra i det församIingEliv, som kören har att arbeta

mässan med J. E. pachelbols >Du
ba,r ditt kors>.

Bröderna Larssons

1.pr.a l,
(arl Arp, 58 poäng; Z)
cuncie
'ohansson,
55; 3) Gösta Laisson,

Blidsfi etg-tr(i nnarp 2-4
denna match hlev det lika_

orgsson, Lars Westerberg, Tord
Torstensson, Flemming Torstens-

Dlakonistyrelserl och sparbiissor
för offergåvor I hemmen i samband med måItiderna utdelades.
Kantor Kjetlström avslutade hög-

i8 poåing; 2) Åke custavsson. 62.
Rekrytklassl 1) Rune Guslavsion, ?8 poäng

Svens-

1.

mål i ,matchen nä.mligen sex.,
Målskyttar: Kinnarp, BeRgt Ge.

sättning av körsatsen btev ett grloande budekap, Kyrkoherden pre.
dikade över dagens evangelium
med ämnet >Guds son lider i syndares ställe>. Kollekt upptogs titt

i5_poiing; 2) Gösta r.,arsson, 5ö.
. III ,klass: 1) Karl Arp, 65 poing;
2) Georg Johansso-n, 68,-

1)

f

rÄ.

luads utomordeniligt

,Vet.-klass: 1) Bertit Engclahl,
i3 po?lg; 2) Helmer Trygå, 43;
l) Valdemar Johansson. 86.
IV kiass: 1) Gunde Johaasson,

51.

ic

höted

Mästerskapstävling;
Gunnar Clauson.
G-unde Johansson, 90 poiing;
_
Revisorssuppleanter: Gilbert 2)1)Valdemar
Johansson, åg;

4)

Ctr

son

,

övrigt:

lke Gustavsson,

ny Teodorsson 2, Gunnar

Slutrarp. Tel. Kinnarp 133.

t

kassaförvaltare Georg Joharisson. statspristäviing samt resultat

i3;

Målskyttar: Åsarp, ErianQ Johansson 2,.Förje Johansson 2, Jon-

för kurbelbrodering sökes titl

j

i

ordf. Bertil Engdahl, sekr. Åke
Brodd,-_v. sekr. Börje Våring och

II klass; 1)

Äsarp-Dalurn ?-8

Denna match trlev ytterst jämn
och spännande där Dalum åvgjorcle med uddamålet av femton.

I!'a lliuuidi'"
Konfektionsaktiebolaget

rflz-eq.

IIOCKEY-BOCKEY. SER,IEN
I TR,ÄDET Lflz-t+

många målskyttar

"/?bq.
i de olika
befattningarna blev det omval
over fiela linjen med undantag
a) c"org Johansson, 46; ö)
för styrelsen där Valdemar Jo*- 19i
Gösta Larsson. 45.
och ersaftes med
l?å..;ä#"rtck
Vandringspokalen:
1) Gunde Johansson, Zg poäng;
Styrelses för innevarande år
^
har diirmed följande sammansätt- !)-$ar1
Arp, ?5; 3l eertii nnäning: Ordf. Gösta Larsson, v. dahl, 66; 4) ceol'g Johansson, 6b.
har håtlit årsmöte och

i

Välkomna!

Styrelsen

Styrelsen:

Valen

musikmöte. Pastor Jan tr'ritzon,
Jobansson medv.

Söndagen 6en 30 augusti i år försvinner sännolikt de tre 6ista manuellt betjånade växelstationerna inom Falköpingsomr..idet, omtalar telegrafl<omrnissaren E. G. I.fordling. I]et är Äsarp,
Kinnarp och Trädet som är de >>sista på skansen>. De har jn
sedan en titl tillbaka fått sina 5-siffrlga nulIuner,'men av olika
anletlningar har. övergången änrru inte lrunnat verkställa,s.

Medverkan av instmktör Ingvar Larsson, Skövde. Film, kaf-

Revisorer: Harry Johansson

KINNARPS
MISSIONSIITIS
Söndag kl. 17.00 Sång- och

gen upphör

Onsdag:

Blidsberg-Hällstad

I

Kinnarp-Trädet

lElz-by.

Lugnt bollmöte

Viistergiitlantls Fotbollf örtrunal

Itiill på sönd*gen sitt årsrnöte
{rah det blev ett mycket lugnt

lniite. :Inn&n sjölva årsmötesförIlantllirrgarna börjatle utdelades
cn d-etr utmärkelser och här ficl<
l,eun:rrt Tirorsson, Slutarp, mot-

taga VFF:s tlomarnål

årigt. dorr1årskåp.

för

20-

134 rnedlemmar
. Tr.

i Kinna rps

istyrelseiedamöter: Bilgitta Guslavsson, Kinnål p, I{onika JohansFöreniugens nredlel'JSalltal vill' son, Kinnarp, och Alne Karlsson,

öppet för allnänheien vul'anll;in
f

|t.dirg,

I

l

:

Vår'kumlrr. Till revisorer onlvaldes
'!f,r. rricl årsskiftet 134. vilket ifincb:ir' j Vårkumlrr.
en ökning med 1? rnerlletlnar. \ricl I Sigvard Guståvsson, Kinnarp,
narp, Gusår'ets rikstnöte i Frlun fick före- tav Gustavsson och Göra,n KallsninElen nrottaga e1.L diplonl såmt stedt, Kinnai'p,
Vice ordf. Sten .Ahlkrrist flamKinnarps NTO-för'ening ha.tJi: i 100 kr sotn et kän31ä f ör' det arlrtlte
fferlågs iillirnöte i för'eningsloka- förenin€ien unc1gr' tilånga år ned- förde föreningeus tack till de av$,,^-"....r
len. Äv verksamhetsbei'iittelselr lagt till o1'gåltis:ttionens.. fl'onrlrå.
i gåendc styl elsJlcclåntöter'na, rriimItlrmgit'l< ätt fört,ningr.n un{lel För'eningen haL kvrlificerat sig till i ligen ordf. Sven Änclersson, setkr.

I\TO-förening

i

I

i

]

i

i
i
I

VOLVO AMAZON
2-dörrars, 2.ö00 mil.

I

OPEL REKORD
2-dörrars, ?00 mil.

1963

62-83

l yor,vo aMAzoN

63

4-clörrars. 1.100 mil.
Säljes eller bytes.

t

et haf'c t:1vit ensltiltla möte n.
I)csistrlonl haI ot'rlnäts en s],'aul(tion otrh en luciåfest. Föiieningr:n
hal anoldnat årets t'listr'ikr.rilnästershap i bilr'ally för Sk:rlriborg.
:it

För'cningen hai' r'cplescntol'ats v;d
kulser i Bolås och Skiivcle. Bnss.

lesol har förctaliils till k;rrrrlattr'äffar' i Irl. å. Hnssler'ör', B:lskalir
och Sltölvene. I sl.atshidr.ag föl'
sturlievo: l(sirir)llL'lr n lrlr
un,-lrr
året utbckornnrits 3.i7 kr'. F råin
tst'ökincls lrorltnun hai' till fiileningslokälen el'hållits ett birl irg
på 500 kr', och till bibliotel<c,t 100
kr'. Bibliotekel lrar ett bokbestilnd
av 565 bilr-rd. I.ltlåningen iif l'elativt god, trren fltu' iii' viilhornnl
att iiiliå böcker. Ribliotekr:t hålli:s

seurifinålen i tlistrihtets ftåge- I Stina Johansson nch ketssör'en
sportstävlrn. Sr'lltifinrlen l{olllmLrl' Fr'ånz Svec,lbcrg.
att utkärnpas i Skövde den 4 tnat s l Sedan förenlngen bjudit cie närc1är' \/arande på kaffe visade clistrikoch tävlant'te för'eningar blir c1är'
I
I

KINNABPS

Tel. 262.

i

I

i

Finner'öclja, Litikö1:ing, Falköpittg
och Kinnat'p.
RäkenskaPer'na visitde cn be'

tets instruktör fngvar

Larsson,
Skövde. en aktuell film. >>Bala en
c;garrett>), vidare redogjorcle han
för distfiktets närmaste arbets-

I
i

I

håltning på 1..918 kr och styltlson
beviljades tacksåm ansvar'sfrihr-'t. program och son en avslutning
Till styrelse föt' 1964 rraldes: ot'rlf. I sjöng han nfigra sånger: till gitarr.
Bo Dahlstrand, SluterP, nYv., vice
ordf. Sten Ählkvist, Slutzrrp, omv',
'

1

I

kåssör Lars Falegår'd, KinnarP,
t'ryv., bil-r ärlanclc klrssör Ftanz
Svedber€i, Slutarp, nyv., sckr. Lcif
Guqtavnsbn, Krnnarp, hy\'. Brti;adan1e seltr, Malg;areta Vilgotson,

SLUTARPS
MISSIONSHUS
Söndag kl. 9.45 Familjegutlstjänst.
Bannen, lärarna, I'ritzon, Joha.ns-

1

i

Kinnal'p, nyv,, stur'lieledare Sven son.
A -J,..,^^^;
lt:*---,,.^
Ä-,,.t-^
-.,.,
Ande151g1,
övriga i VÄLKOMNA!
{,"!grp,
nvu.
l
l

tL/t -6't'

i7,

m,ExrEnergl
Priina enfaniiijsvilla
byged 1954 om 4 rum, kök
och hallar, fullt rlrodern, fa-

sadsten. Hel käilarvåning,
oljeeldn. Statliga lån. Titlträde omg. el. efter överens.kommelse. Säljes genom

Fetersson & Gqstavsson
Falköping

Tel. 122 88
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Besök

6 i Kinnarps

i

siätteriet.

utfu-b\

ne väckte maskinsättare Gunnår
skola anvånde sin friluftsdag i Svärd som yisade sig kunna i en'
går till a,tt bl. a. göra ett Lresök handvändning inrista besökarnas
namrr på metallbitar som de fick.
KII\INARPS
Tttå flickor
på Falköpings Tidnings officin. lned Sig hem.
MISSIONSHUS
för kurbelbroclering, vana ej
Det var en ivrig och intresse:
tr'risk luft fick man under fri-r
rad 25-mannaskara lom halvvägs luftsdagel genom att från tr'Tl Söndag kI. 9.45 Söndagsskola. Kt. nödvändig, sökes till
stormade genom loka.lerna, Rund- iotvandra i den ganska bistra 19.30 Gemensamt möte..Distriktsf.
Konfektionsaktiebolaget Chic
våndringen leddes av faktor Gös- vintern till utställningen AfriAsi Haag, ungdomar från Furusjö.
Slutarp. Tel. Kinnarp 133.
ita Johansson som förevisade oli- t)å F örsamlingshemmet, Också vÄLKoMNAg &lu6<.
ika avdelningar och manicl<er, här beskådades många intressanden intressanta tele-printern .och ta ting.
cien stora tryckpressen.
Utflykten leddes av klassens
Starht intresse bland besökar- tärarinna, fru Sandin.
Klass

central-

l

]

i

I

I

l

v&rd

a

24 lag I handbolissp @l'4''t''
Cupmatcher på torsdag

$T$ffi,4

WwwW&,wwMMwww,
I $OSS&ACK$HS SKOLA, K[$$,&&W
&an Zfr fetrnumri kI,

24 \ag kornmer att stiilla uflp i vintcrsportveckans handbollsturnering i Otlenhauen. Eftersom turneringen skåIl våra
undanstökad på en dag har crt pspel tilgripits metl unalantag
för flickgruppen, som består av tre lag och spelar serie.
PROGRAMMET:
Lagen uppmanas att i goct ticl
vara klara för drabbning, då del
Grupp I
1
[r mycket knappt med tiden!
K 34-The Gasts 8.00

ttyrt*thttwr lltråwgeln

g*Ifi.

För att bered* plat* för vår* inkilp uv åarnrr,nrkjii.*er. k*.mmer yi
att till bottenpriser utförcäija stay* &,*\wt xv vhrt, lager, nfui:m
herrjackor, vaddst*ppade, trfin kr. 27:,*, bi\yonkar ty:,hn lry,
49:-1, herrbyxor från kr" 10:*, vintevjunk*v ttj,r b*rn från kr.
å:*, pojkbyxor, storl. t*-7 hr, kr. LI:*{}"*\4:y&, e,tl parti e}astabjrxor, stsrl. 5*1.5 år, kr. &4:08*3,gttlt3, .hn*rw.kef feir barn

från kr.

i nvlon kr,
kr. 1l:S0, jnrknr i nylon-mocka: iieru- eller damstorl., yårt pris kn S$;* {rikt.g,rri$ kr. $g:* i- oms.),
ett mindro antal b*rtslumpan för kr, &bl*.

Matchdag

1?,50, r*ck-klånningar

ff*$ OS$ SHR PMFI$,ÅKI
ÅB lTORnr$KÅ rHrxjs'rffiffiÅGxefiiT

HTT BB$SK

D.

I

håller möte

match"n om tletl.ie och fjärde

i

segr. match 3-segr. match

4

Grrrpp 2

{TO.F.öRENING

I

rrGCn.E,.-BocE{mysBrårEN |,,": lt:itä,ilflt:Ji",}ii'f:l':iXll
I TP"ÄllET ?42_by.. I rrtt tri inLressent. Bäsge tagen ä_il
Sluta.rp-Åsarp 6-4
Slutarl tog sin tredje raka se- I l:rkillnaäett eår i Trädets favör.
tjer o(.h hlcv dä"r.nrcd gnrppvinrra- |S{lrrtarnslaeöi lr:nehåller seriens
re-.och går til} final.
Moberg,
I teOanOe måtshytt,
"för Rolanci
}l[:i.1."ikyttar:
inte mindre än
lvil]<en svarat
Slujårp: Rolånd Moberg 2. I tio mat. Arne S.iöborg i Trädetsirven-Olof Johansson, Kurt I'i- | lnget ligger på andra plats i skytt(ul't Kar- Ilteligan
Leif Filipsson,
ltrpsson, Kurt
tiDsson, Lctt
lio.sson,
måI.
med sina sju måI.
tgiiganäea

I I

2

75.20

KINNARPS

I

Dvärgarna-Lejonen

.9.00

förenings,lokalen

fredagen den 28 febr. kl. 20.00.

Kaffeservering, lekar, dans

I

lön'

t Piraterna-Stjämornå 8.20
Monstren-Tre tr'Iåggor 8.40
4. segr. match 1-segr. match

27

I

|

i

.t4

torsdagen den

72.45

kr, l7:S*, itamtrlusar

1?150, bå.rnsver&ller

är

febr.

m. m.

Alla

välkomna!

|(inneve ds
|

Röda [(ors

|

i
I

Åsarp: Erland Joharsson 2, I rrlalsen i1öLd tvåornr Kinnarp och
|(rnls
Kar'l-Ålie Larsson, Jonny Teodors- I ballm i en inte mindre intres-qant
Fon.
I nratch. Dalumslaget har i bröder20-årsjubilerar
I na lTendän fina mårskYitrr och
vid sitt å,rsmöte tisdag den 3
Ssllpn-$'6l6lrbol'aget ?-E
I Kinnq"rps försvar får det nog
Dalum tog sin andra vinst och | 15ttt1i*utt svårt att hålla dessa på mars kl. 19.00 i Centralskolan,
pl,'*':^1^ij: -avståna. Kinnarp rörrogar dock
l:l:n",1:.f
Allmänheten inl:judes.
!"rPn Laqet"j^i'li'i
nar Dr'a' l-:t:.:f:Y över ett iämnt
öch bra lag medi
Henrl6n et1 n1r 2y cplipnc främc- Bengt >Bleck-a> Georgsson scm
Styl'elsen. l i
ta, l"ålsl<vttar
den tongivande.
Ji:ar{t(\'Lr -rl ;
rTelcherng, tar sin början kl. 16
Ilnlrim: Jen l{end6n 4, Bo Hen- .näO*ä'iääro_Dalum
*-som förstal
---- -rldn 2. Lernder 1.
;;- --Rolon: Jonny Gustavsson, Lars- tttl
F,'iil< Nilsson. Sören J:indholm,
Kent Göransson, Nils Petersson.
-i

I

|

I

]

I

I
1

1

i

|

I

Grupp

33
Sluiarp
l-ra]unrs BOIS 3 2
Bolonbclaget 3 1
Åsarp
30

I

00 78-72
01 20-19
02 1,1 -in
03 15-19

Fnöktnd

t)
+
2
0

tles möte cch ör'erlFmnacle sista
l latsen i tabellen till tr{ältstad.

Ir:ilskvttar:

Kinneveds LK-l{rets

Blid..-qberq:

Håkan Petetrsson,

B{rrtjl Porcqnr. Si'en Hilding.
Häll.stad: Lars Lång ,

i grupp 2 blev 6n

Finalma,tchen
se.ser

fiir

Tlåi.r-let sota!

rrhpsngrade neh

di.rmed blev

i finalen rnellan

tle hi'r'1:r frr'unDei'1å möter SIrrt:rrp.
lwå.]s1<yttar:

Tr'ädet: Lennart Ragnarsson
Joha-ns-qcn, Arrlo Siöberg

flans

I{innarp: B.rrgt Georgsson
Grupp

Trädet
KinnF-r'p

Bl!dsberg
Uä11sLad

3,
1-.

2.

,

00 20-66
32 01 10-10 4
a1 02 5-10 2
30
s-lp 0

rk

Finalmatchen mellan de båda
grupp-segra.rna såmt matchen meI-

lan de båda grupp€rna.s tvåor
i eftermiddag på Isbanan
i Träde!.

snelas

AudslninUsmäsletskap
på skidor söntl. den 1 mars.

!o

.

Start och mål, Vårkumla skola.

r0åEoympntng

Klassindelning:

Klass

inom B-alköpings provinsialläkardistrikt.

ifrlirtret-Klnnatp 5-2

3.

KINNEVEDS CUF

I

T)

,

.6l'.

firar i saniband med sitt årsmötel
20-årsjublleum i Centralskolanj
Blirtrp,hers-Hällstad 3-l
'!?lidqhprq drns länp.qta strået i tisdaEien den 3 nars.

de både poänglösa lagens inbör-

1.

1) Personer inom distriktet, födda 1910 och senare, som våren
1963 fingo 2 in;'ektioner, får nu 3:e injektionen.

fått 3:e injektionen 1960 eller tådigare och som av.
slutat sin shoigång, får nu 4:e injektionen.,
3) Personer, födda 1910 och senare, som avslutat sin skolgång
och tidigare icke ympats, kunna nu bli I'mpade.
2) De, sorn

Ympningarna.äga rum å följande platser och tider:
Kinnarp, skoian, 10/3 kl. 17-18.
Gudhem, skolan, 1213 kl. 77-18.
Yllestad skolan, 17 13 ]xl. 17-18.
Vartofta, skolan, 1.7/3 kl. t9-20.
Åsle, skolan 19/3 kt. 17-18.

T

IIÄLSOVÅRDSNÄMNDEENA
l-

A

över 20 år

> B 77-20 är
> C. 14-16 år
) D Damer

Anmälan vid starten kt. 9.00.

Iilrottskommittön

TIDNf

NG Torsdogen den 27 februori

392 sag

1964

Frökind

två utklassningar

i rivig tisdagshandboll

Tisda,gens korphandbollsmatcher trjöil på, både fart och hrimoristiska inslag, det förstn:hrndä på
1runal åv tlen iver och sp'elgliidje, soni lagen gick in för spelet mod, det sistnämnda beroentle på

lnga träningen och lagens hastigt ihopkomna, struktur. Kvällens främsta match vad spelet angår
rar Komrnunal I*Poston I, bägge grupp IJag. Guftrmesson-Guld och Banker:na*Fiatr var det
också fa,rt och fläkt över, medan hatchen Sigge Palm-Gutlhern inte nåilde upp till samrna nivå.
Sätuna tryckte tlit Kinnarp tn.td,72-6, medan Kontor i kviiilens enda darnrn:r,tch läste rekvienr

(aÄ a,. o'r+i!L)

över Fatrbygdens Textll rnerl 9*0.
Utklassning

II

Kvällens andra utklassningsmatch stod mellan KinnarP och
Sätuna, 6-12 (3-6). Det var ett

snnbbt spel, men mYcket schabI bel. och detta höll sig hela mat-

i slutet På
vilket fick tjll fö]jd

chen ieenom, utom

I

andra halvlek. då båda lag;en taP-

I

I parle
|
| ,,'--'-'-'^i

luften,

betyclligt och
ätt tempot sjönk
:'^ mer. na
^- än
sista
De cicfq
tilitog
schabblet ",",
-^minuterna var clet ba|a släng-

och-skjutspei. Utom målgörarna
kan man notera Gunnar Ring i
Sätuna, vars stä,ndiga anfall På

högerkanten aldrig gav någon ut-

för KinnarP
2 oc[ ?orgnY

delning. Må,lgörarna

lrlev Lars-Äke Eriksson 3, I'lem-

mihg Torstensson

Johansson 1. För Sätunas del fördeiarile. sig måiep sålunda: Sten

Ändersson' och Ove Olsson 3,
Evert Strand och Göran Håkansson 2 samt Lund o. John Strand 1.
I Publiksiffran stannade på 392
I

personer.

j:"

f_

@
t$mc$qey-bbckey$erien

Dalum

$otntnar$tällen
Kinnarp: Villa om 2 rum

och kök med el. ljus, säijes eller uhYres.
Eriksberg: Villa om 5 rum
och kök. Ej iångt . från
sjö, säljes (även flera
lantställen till salu)
genom

Petersson

&

Gustafsson

Tel. t22 88,
-bq'

135 84

RLF-avd.
håller ÄRSMöTE med familjesamkväm I Centralskolau, Kinnarp, freil. den 13 mars 1964
kt. 19.30.
Företlrag om slakteriorganisationen av SKL:s ordförande
rikstlagsman Harald Pettersson,
Kvänum.

Underhållning och kaffeserc
vering. Välkomna!
Styrelsen..

till 3-1

Iiintleveds Cp-avd.

har hållit årsmöte På Mobergs
C:if6, SlutarP.
Minnet av den mångårige medlemmen Ragna.y Gustavsson, vilken avlidt under året, hedrades
med en tyst minut. Kommunalassistent Hilding Våring talade över
hans minne och erinrade vad den

An-l Styrelseledamot i CKF Hilding
och i CUl. Ivan Johansson.
Geson lVåring
Hilding VåKommunalassistent
I
om Frökinds
Träders sko[ag-Kinnarps l:t5*l1t_o:T"*u"
verksamhet
'
skonag 1-l
lno'mTulu
tommunåla spörsmål'
övriga"\onomiska

ökade soni

Bo N6lander och Bernt

och denna gång dersson vardera

genorn Bo Hendön. KinnarP visacle bättre samspel än sina mot-

ståndare men lyckades inte få
några blottor i Dalums-försvaret.
Bästa tillgångarna hade man i

På

1.

söndagseft"ermiddagen .pu-lo:-l

förutom Lars Westerberg, Bengt Iade Trädeti oih xinnaips skot-lvilket åhördes med stoi't intresse'
Georgsson, 3'lemming Torstens- lag bestående av klasserna IV-[ Vid den traditionella utlottning-

\,1[, en match på isbanan i Trädetlen blevo Lennart Pettersson, Halson och Anders Ek.
I Daiumsiaget var de nämnda och resultatet blev där gansliallagårclen och Hilding Våring,

målskyttarna tiilsammans

med

Kenneth Algotsson de bästa.

Träilet-SlutaxP 4-2
Denna match blev synnerligen
fartfylld och redan från första

minuten drogs temPot uPP. Trädet skaffade sig på ett tidigt stadium ledningen med 2-0 med
målen gjorda i snabb följd av Sören Anell och Ola Nordqvist. SPelet var jämnt och rikt på växlin-

gar

Kinneved -Vårkumla

m.m.

Trädet hade sin bästa period bortgångne betytt för avdelningen
på lördagseftermiddagen spelades
finalen emellan segrarna i de två. mittskedet av matchen och vant som verksam medlem och god
grupperna samt niatch om tredjd då andra perioden. Bästa spele1 kalTrrat.
resp. fjärde piats mella.n tvåorna förekom i de två första pefioder.i Till styrelse valdes: ordf. Torsmedan den sista blev trökig ocl
i de båda g'rupperlla. Som segrare na
Gustafssod, Prästgården, v.
i. turneringen uigick Trädet ge* rik på utvisningar. Trädet ha ten
nom att i finaimatchen klesegra otur med de avgörande målen ocl orcif. Bror Ändersson, Ledsgården,
Slutarp med 4-2, medan Dalum denna gång var det Limmaredr irassör Lennalt Pettersson, Mostog tredje-platsen med seger över sista fullträ"ff som var diskutåbe sagården, sekr. Sixten Lindberg,
enär Trädet-målvakten Sten Jo, Axtorp, v. sekr. Arne Olsson, AIKinnarp lydande på 3-1.
sefsson låg på pucken för blocke al'p.
ring, men domarens signal dröjd(
Da,lurn-KinnarP 3-l
Spelet i denna match var lite och innan denna kom hade mål l Styrelsesuppl.: Daniel Al:tatrevancle till en början men Kinn- vakten genom ång'repp från mot,i hamsson, Slutarp och Karl-Arne
arp tycktes först få ordning På ståndarna tvingats släppa puc I Adrrr,.rorr, ödegården.
spelet. Det blev emellertid Dalum, ken. Hur sorn heist så var henr I Distriktsombud blevo Ivan Josom inledde må,lskyttet genom si- malaget förtjänta av båda
petI rran""son, axto"p och Lsnnart
-rr3äf,
d(l;^.":::--',1:i,-_*-o^na snabba forwards Sture RYd6n gen och för Trädet gäller, att
Hallagår<len'
tersson,
och Jan Hend6n, viika för övrigt i viss mån revanscheradä'"r""tä]l
var iagets bä$ta -qpelare. 2-0 till nederlaget på hemmapi"; ? ;;l -ritt t<r'etsombud rrtsågs€ilding
r cr Div',
LennårtL Persson,
y- I v är 1116, Hassla,
ndsri4t lsrrrrdr
Dalum kunde därmed noteras i . riens
frens bö"rjani
bofJan' vilket
sl<revs tiu
ttft 9-ivåring,
Vlll{et skrävs
första halvleken. Ldrs Wester- 1 till rlimmareds.favör.
fBac}<gården och fvan Johanssoh,
berg reducerade till 2-7 för Målskyttar var för Trädet: L.l a*+^,.-Kinnarp en stund in på andra Pe- Filipsson 2, Bertil >Putte> Karls-J'-'-""'''

rioden, men sti:ax efter

Passarlds

i lrödel

Kinuarps Nl'O-fönening

håller inöte i föreningslokalen i
norgon, fledag, varvid det blir
bl.a. . kaffeservering, iekar, dans

rättvist oavgjort med

siffrornal11ässta.

år,ets vinnare.
li
1-1.
\
I Slutarps lag va'" som nämnts I
Roland Moberg främsta ttllgån----.--.
sen, men.nri r<o.mnrei;1t
FfökinilS Åt[glafknmmUn
denne var bl. a. brödral
l.ri lftnttu" ÄRSIIöTE fredagen den
och Kurt Karten .u*t"xlr-"i ^g1
Leif tr'ilipsson
6 mars kl. 19"30.
F"red Gustavsson skötte domar- T,okal: N'ya pensiouatet.
skapet i de båda matcherna med """*^' :;
r(lnnarp'
den äran och behövde endast ta
till ett par utvisningar.
Det segrande Trädet-laget hade ---E
',

_

hemmalaget kanske var följande sammansättning: Gunnar
i sina
Stig Martinsson, fnge
framstötar. Slutårpslagets främs- Martjnsson,
X'ransson, Olle Sä11, Leif Bergte spelare var Roland Moberg och man, OIa Nordqvist, Sören Anell,
denne kunde reducera till 2-1 ef- Lennart Ragnarssbn, Arne Sjöter en fin genomåhning. Innan berg och Hans Johansson,
oerioden var till ända ökade dock
Geson
brädet till 3-1 och för målet sva'
rade Arne Sjöberg.
Efter pausen fick SlutarP mera
c1åt:

lite för individuellt betonat

att säga til! om och skottvillig-

heten var stor vilket Gunnar Martinsson i Trädet-kassen fick kän-

na på, Trädet ökade emellertid
sin ledning titt 4-1 och återigen
var det Arne Sjöberg:, som var

l(innsveds Rödokorskrets

20-örsiubileror

målskytt. Slutresultatet fastställdes i matchens sista minut, då
Kurt Filipsson från nära håll lyf- vict sitt årsmöte tisdagen den 3 mars 1964 kt' 19.00 i Centralte en boll i nät.
Meclverkan av kapten E. Funck, Skövde. Sång av herr
I det segrande laget gJordes de skotran. Nilsson,
Falköping Kaffe serveras. Kollekt till katastroffngvar
av
mest framträdånde insatserna
Gunnar Martinsson, Stig Martins- fonden. Allmänheten inibjudes.
son, Leif Bergman och Ärne Sjöberg.

STYRELSEN

Kinn eveds

Kinneveds RK-krets
2O-årsjutrrilerar
kan

i

februad

do Korskrets 20 er

iubileum exskt pa klockslsget

Kinneveds Röda Korskrets, som
bildades med omkr. 100 medl. år
1944,

Rö

i år glädjas

över en medlemsstyrka på över

:.

500. I'ör att beiysa kretsens star]<a frammarsch kan rneddelas att

4:,ii,,

under de två första månaderna i
år har föreningen fått med 65 nya
medlemmar. Från 1944 har årlig:en en >De äIdres> utflyktsresa
ägt rum, där gästerna givtts tillfä1le att trese stora delar av Vii"stgötabygden (ett jubileum siktas
alitså även på detta område I sommar). Även för barnen har kretsen finnes sedån flera år tillbaka
det tandvården och sedan ett antal år Simskclan i Trädet. Sn
F.tremvärnets förbandsplats har
upprättats i Centralskolan och till
Hemsamariterna har kretsen tnköpt dräkter och bidragit med en
mindre penningsumma. Inom kretsen finnes sedan fler år tillbaka
en framgångsrik syförening, som

;:..

: ,,,:

på ett förtjänstfullt sätt bidragit

till

kretsens ekonomiska hjälp-

miiili qhaf ar

Den stora offervilja oeh det humanitära intresse, som bygdens
folk visat, har bidragit till det
goda resultatet, som kretsen kun-

Irål-.rikör l,lve|L gåndat]r får R,0:r, Iio|strs

nat uppvisat. Kretsen emotser en
lyckad jubileumsfest tisdagen den
3 mars, till vilken också allmänheten hälsas välkommen,
lKinneveils m.

j

fl.

deil kretsens ordfiit'atrde Giiran Sandin
Clatrsson oclr Sandin, soin likaiedes

lji,]jrrt{.c.i,,en åv ki,ipirn },iili }'nilcli. I bll}igninfår RI{:s silvernre:ialj1 sånrt frnai'na \4'ilgi:tson,

1i;:

(son1

fick fört-iänstlecl<net.

Kilrneveds liiiila ldqrrskrr.t; firnrle I tisdags sitt 20-års.!uhileurn t-id i:,n sa.mnläril(onlst i ()enpå dag.err o(,h stun{len :}t} år
e;let I(r('t$r'ns bilrlanr'le.

tralskolan, l{innarp. Juhileet firatles sfr e-raht som rTlan kunrle

socknars hingst-

förening
har haft årssammanträde på Pensionatet i Kinnarp. Ordf. hälsade
välkoinmen. Att leda förhandlingarna valdes Valdemar Johansson.
Styrelsens och revisorernas berätteise föredrogs och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 1963 års
riil<enskaper och förvaltning.

Kretsens ordförande höprntn (iörlrn San(liu hälsård(-r viilliornnren i tisrlngs och gav en åttsrblicir På verksarnhctt'n. I)å \'är lilo(karr rrtgefiir hlllv ri{t:r Ju';t rlji, dei} ;t rnars fiir tjdgo år
sedan, sam.larles rltln

fiirsla stvltllsen.

Srirrg
Den satllades på, t.illskynclan 1
silr,,et nrr:rialj. I{an }ir}lllucr 1it få
åv doktof irinan Stina Pettersson, I Satrrnrirnkorrrston i r'errl.r.'slro- I' rien kun.lli.Sa me.iir.ljcln virl clisFlrlI(öping. llon - - jänrte fröken llarrs bnspisnin.:rssal, $,rlt virt' i ,l*l :Lliklc,ts i!r's))töt(..
Ingeger6 Andersson -- h.}'liac.les lnär'rrraste f1'llct ar.' jui;ilerrirrsiielta- | RIi:-- ftirl.iänsttecken i.iver lilrrrnu sonl .jc rl|ivancle ]rråfterna l;1are, )rarle jnletts nrcrl sr"rrr-a Lv hrlnacie hf l;'unck till töljånde lvfa:
Till ledamöter i stvrelsen omval- bakotu lrretse:is tiillconrst.
'li'u
lti'u Anna ,S:rndin,
Iralkiipjn!.
,S:rndin. I{innarp,
I{innarD. tru
ffu
ll.ngvar Nilsson, Iralkail)inr.
des Va,ldemar Johansson, ordf. och:
II?n"..t*l!
och
fvlJigt
lilinganiValbore Clåussr;n, Sllrtår'p, [r'rl
Den fijr.st:r styreisen l:estoil av I .
kassör, Torsten Gustavsson, v. fru p,ulr La.rsso.. ordfiirnnd{:. ry. lde, i alta lä.gen så jiitirn:l brr}"- iI'lrittr Wilgotson, I(irinarp, oclr
oldf., Åke Gustavsson, sekr., TorsLon ltiitclt's
hijrdtr-s i tt'e
sångtr: J.:tri
J.:rri du iiläbr.
Iilvf rt sanridn,
tle sån3tr:
Sanridn, slu'r:'it1,Slui:'itl,iiäbr. IrlYf
Jn(,aoAr.;l Arlr,icrsson,
Å1ri,,-l.acnn \,;/,a
Ingle.ger"ct
r,r.{lti:i-ilon
vice ..r,,11.iiten Andersson, v. kassör. Kvarfru An.a !,ianct;n ,;;;., lt'iilsigna,ic, Torrei'n:l suilrl sfplr- i Irört.jiinstnlät'ke ficli fi-il.irr.nrte:
'ande,
stående i styrelsen är Holger Kälf årbrikör Llve|t Sardd[. ]rassiir, liiarrlma.re Srrerige. Ha.n a' k()rt]- itirrr Rrrth Grip, Nitta, fl'u ?livtii
16n, v. sekr., Karl Lagergren, Gusoch
3chkantor}{{]n1.ili.Iosefssol1']i,a11J9rducDvrq(,l5gIr1
kantor }{{rnfili .Iosefsson. ]Ianjeratles vid orgeln äv liantor l1l'hor, Iiinnafp, f1'. Käi'in Arirlelstav Johansson. De i tur åvg'ående
lleliel l{iellströrn, Kinnat 1i.
i son, K;lllla.rp, flrr T[grid Petters_* lf-. föfsta tr,å åre
styrelsesuppleanterna Gustav ösrie r<retsen,nder !-arrlniTi'";::;..lui..i1"u,T,:i11:t:ll,lnli:*;'1;i1'.'1..:1it*.1;..1:-1]""'li.l"'","::-,:i
karsson och Allan Johansson omirr sanr,in, -.i:t1L
T"i:l
valdes. Kvarstående är Linnarl ,äi1sc,e
s:igs dsn vusen no8- al't stå l'l ::: l;:H-;,,11'åi,*:o,"åll;:: ",.';lliå:ii:il,1;,,,,:fil3;l: sl.i;Lp
Hermansson och Ragnar Vigholm.
nöcrå ij,vå sljitnäilrndå1, f icrr ffärrrel i
srrarabclrps
],:"t.r.i"*
i
"clren' Då biev k*nto'-]o1::."o"
Till revisorcr omvaldes Eric Gus- | nå
l i<orl*äiJ'lrt, ."*i"" aät".i;,,;;; l ro'm a' kråsnå
o:'clirörantie' När han t,:,: u:..,:::j warmast ert br(),'l.rsr,,r,irrsn
tavsson och Gunnar Ericksson
;'"io;;i.'s.'---In:rre Ii\.ttrr,le trll Sl<övLie, t'ftr:r- it;ii;;;*;,
lldl-ide' Kretsen ville bionlsierl}vlmed Gustarr Vården och Hilclingi trai{rcre,s
han
nrJtå,,or-r,t*,., i
n:igra av cle )tnål'nlaste'i i sinl
Våring som suppl.
'v ,'r,,"
trädlrr'(l
lJn_rrt)l
iia
frti*en I'gcg,r..,
arro""slo'r.-;il i
frrt Stina Pett4r'sson, 'trål'!
Till firmatecknare omvaldes i.lev hr Så,ndin or:ari;.anåi:.'
lilii1(rets:
fullföiide
Kapten
lrtlncl(
I
Valdemar Johansson och nyvalcles '
ilelsen om RK-kretsen sorn ett I lii)ping, l{antor 'Ioseisson, Skörr1

r

I
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i

I

I

I

r

Äke Gustavsson efter Torsten An-l
dersson, att var för sig ellcl i för-,
ening teckna föreningens firma.
Då en de1 ändringar i styrelsens
sammansättning förbtagits beslöts
att hos länsstyrelsen registrera

ändringarna.

Det till hingsten förda stoantalet har 1963 betydiigt ökat.
Hingsten är fortfarande statignerad på Siggagården. Inga ändring-

ar i avgifterna h&r beslutats och
får ombesörja annon-

fodervärden
seringarna.

Hos hushållningssällskapet har
begärts. att paviljong vid premieringsplatsen bör anskaffas.

nrånga
).

,.err{*a,r,,ets.

s-.I'eilår>

li:äl-#'i"J;'Tä:"-'^
j

ffiT'

i'ali.sationer: kletser,

liiiL

;

***"'
jl.i;ri;1],i:'J{.

j

J;;;H

er. 6illr I h'll Sigbritt l{.ielistriSrn, Kinna.rp,
ictch kapten ltrik Ftlnck' URI{:a'rei

i

]

krel.senIURli-avrielningar.
]Ir Sandin hatle lil<na.t
-V*;.;;lrlrmsterbrrlietler"
iir lil:rnla
:)t.räriet> ar'
tir:inga: iöverräclite
G..tt*tnu på :)Ll'aoe'-))
i
vid ett växan6e
v:id
växanc,ie trä,d.
träd. v(il'ksam- i| Lirenarna
Itretst'ln fich ocl<:ri s.iälv blr.rrrrsin'rr-.,jet"t,isnir,,get1, II Iiretsen
sinttrt-''iel"l'istri*ger',
llanrlr,å,rrje'.
hetsgrepar.,na ä. n år.ru.".'
lLanLivårrten,.
.
trtorVärtofta 'cl<:ri
lrernvärnsom''Atle i
l-)e tio för:;ta årei1 bekosLacie I ildu)rgsvå!t111: P"" .ut,rr" it51- I
getrom
Kall Karlsson'
pa
att
foranulas'
l;leLsen sl<oliandrrårrl";."- il; lier
l-rppvåi(tåcie
Karlebv' I{an lrrctiotuillulien ijverto.g denna angc- | Henrsanraritvedisa.mheten iivet'- li{lövagå'rtten'
katle fii| sämilliletet' Sälsl<ilt den
lägi}irhet en::;il.*.era(ic s;g ht,i:1.sen itas nl, av. stat orh llotttLtlttn' I
som RI(-kr*rtlen'
j'inns
fiir'
Itliifiirbandsplats
ärrrlorl<
!.iit siirLin,jervis.ir.g.u "t.;.'"frulrl-li.lppgirlle_r
t'oå.:]l"t:11.-,
r)ärrrrrdlrcL
saiirrralet
I
ncn. Äldrinssvårdcu
Åldringsrrårdcu irar
r,r'" r;c:]iså lr
I
.verksanihetcn..lår i] i1en11,är.nsinänltelr.
)l::].i"t:::"",":::,. F.ru Eren;us,
?^"'
andra
I,'t'r,itcr'r'ägal"
",,ir"a
i'
in
ägnats or-rlsors och int.resse. I'u,*
en llerias
-på
uppvalitade
från
BöriBtirstig,
tr'unck gav ex,Inpel: ,roirbysär,skitd fonti har kr,*;-r;
| '=
Röda Ko'slrets' nch r.rr
hring t.500 t r. ,,r.,eutii,.,;* ;;;. I velksamhet för tie ältlre. Fo'vår-' lstiss
rStin:r Pettersson fr'ånlförde -qjnå
en
aktilell
å-ngel;.i:lr'r1ho1
är
c'lctta änclamat. N,,1,tscr-, trul"";;,: lrien
}r;r1 s';all a[ii]'!ltönsr!!t!f'al'
så bisi.:tt lt,,nlniarp*ui,ril.ll"l "'
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i
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]aj"l*rät'inå{ar'

L

I

Sedan
I

.ftA

Mi
'
har. krct-

sen, med Lrilägarnas benägna histånd, årtigen ordnat en utfärrt

;:;å"",:l-1å,fiä:-:ff"'i;"Tj,j

i;;:r;Tåjötter'
'-";;;;"
l*';;

l*nii_, ,..*rrär_.,.

Gv,'n'1rsrik lran

För
or tterl]",.arnet
hernt.:irnet n:il'
en 1or'har rrrl
f t;.- I t;ll
ett täch f r,å.n
ett
l,å.n disti,ikts! utt sist
",#;"n*:r;o:j1".;,"1r:
bandspiats organiserats, ocl') seför allt arbete .,,n,
lstvr.elsen
clan 1956 ha.r kretsen en e:{-cri s.r'lt.ietsen nedlagt och {,ram1iir,,1"
förenin.s, son] t'konol.r,icl{t t-orl{- lstylolscns lvc}rönskningar.
"Lr

har förutom frå,n Riksidrotlsförbundet även erhållits från X'rökinds kommun, varav i det se-

rramt uniiefsrött kr(-rrsens arr)ete.

nare fallet kr. 1.000:-.
Beträffande den aktiva insatsen så hamnade föreningens Alag på näst sista platsen i Norra

.,,,i,
>tr{åinniskor. alla,,, om

I

]

_.lrsruöte
I
I Fln kafiepau-s följ(le -- kretsen
j r.tocl givetvis för yäl'dskapel på
och därefter
"I lliigtidsclagen
i

:irsnröre.

I

i
i
j
l
I

|

r

riksinsamli'ilgen, nreil bästzr |e- I ,,-är'kisbrantlkär bererjcl på -<nabb ]Jtilirrs.son lnyvalcl), sekr. f|u B|isr.rltatet i fiol:2.247 lil'unor'.
]r;tr:'r.kniDg. Ärbctet g,mn(lar s;g.]ta lVit.q'otson, kåssör hancil. EengtI
1944 hade krctsen 10i nr0,llem- lpe Ou fyra Gen,ive-l{onventiclrer.- lSanilrelsson, sån1t flu ValJ:org.
rirar, virl senaste l'sskifte 466. i ria, tlal{om vil}ra 1'tterst Röila i f-'la1lssorl, frtt Thvra t hor, f ru
Som må.I för 196.i uppsrittest lKorsets gl'unclår'e I{en1 \, l-)urräl1t j ingl'id 'llorstensson, fi n Astrirl
i Antlelsson, fr\r I{a.r'in Sanruelsnrinst 500 medlemrnar. I{r san- lstår.
ison samt bonare Tage Elfstr'önr
rlin var gla.d att hftn kunde n,e.l- I
lltrnärkelser
ijela att målet redan nåtts och ] Inget riktigt .jubileuur utan | (nyvald). Suppleanter: fru Maisiffran betv<Iligt överskririits: ]netlaljer och lrtmärkelser. fntet iken Johansson, frlr Inea Nils*son, i

där man spelat
sedan år 1955 och detta medförde nedflyttning till div. VI. Verksamheten har i övrigt varit livlig
för de 1re iag som föreningen
driver, nämligen A- och B-lag

j

l

år

i

l

samt pojklag.

1964 om-

I

l

valdes Lennart Karl6n.

i Till

i'";;;";";;'ä;;';ä-;lr.i-

]

i
i

j Stvrelsen fict< tiöljandi sami'{ånsa sjuk- och (.}lvcksfållsklrr- Itjridtanat.
ser har anonlnats rrnrler :{r'en. iåo,iu xo."uts värltlsomspännanileln.t:rnsättning: ordf. I<öpruan GöS.riigell liar liretsen d€jitagil i I arnete i kt ic och fr.ed
en i rån San.lin, vice o(lf. llu Ebba

Västgötaserien,

TilI ordförande för år

siioer

il,"åi ,:iHlåjl"fi,ilff,li:"0""
liH
.!. ,^
värnssamariterna. llan {r'amt'ör'tle

sättning av

4.868:15. Anslag

norr sil

,,:i,""il il<or.sets armar öVersl{ygg,a>, npp-

u'ifärden.

kr,

1älo.tl"?å1,:r,j]:,]:,T,i
i,ullJ"ll'väster,

i ;öster,
ve'Ls:rnrrrtrts:,,,o'
"X*"å,,

haft ett medlemsantal av 89 med-

jlemmar varav 10 hedersledamöIter. Kassakontot utvisade en om-

i

L
wD'
tio år tiubariå
t4

Stutarps fdrottsförening
I
lhar håilit årsmöte under ordfölrandeskap av Allan Ählqvis! och
lmed god anslutning från medllemmarnas sida.
I Av verksamhetsberättelsen
lframgick bl. a. aLt föreningen

för åren
I t964-65,iomvaldes Gustav GusI tavsson och Karl-Erik Lundin
I samt nyvaldes för år 1964 Hilding
I Moberg. Styrelsesuppleant för tiI Cen 1964-65 blev Kurt Kärl6n,
i nyvald. Kvarstående styreiseleCamot är Mats Andersson samt
styrelsesuppleant Bengt Stenstyrelseledamöter

I(retsen har nu 515 rnecilemmar. lav det fattades hellel: vid jubileetllnr Ingt'id Gustafrison, Tnrstenl
i Guståt'sson, Bengt Wårcldn.
I{r Sandirl tackade till sist br,g* ji Kinnr.rved.
i
ciens befoll<ning för ett varml orih I Xapten Frrnck rneridelat1c a,{tl ri.evisor'er: kantor Bengt K.iell-.

rfferviltigt intresse f ör
I.(crsets sak.

Röda

kretsens ortlför'andc hr Sandin ] ::tröm och poststa.tionsf ör'es.tån'
i Care I'lå.r'gåretå Sånd6n, suppl.
I UttAetats Svenskå Rtirla l{olsi:ts
]

i
j

kvist.
ö'vriga val:

Revisorer; Bengt

Samuclsson

cch Reidar Sanfredsson med Ari-le Setterberg och Erik Gustavs-;
son som

ersättare.

i

Fotbollssektion: Karl-Erik Lun-l
,lin och Bengt Stenkvist, omvalda
samt Bengt l{ermansson nyvald.

I

I

Ungdomsledare: Roland Mo- |
berg och Lennårt Eckerlid.
I

Lagkaptener! A-Iaget: Bengt
Herrnansson; B-laget: Bengt

t

Stenkvist; pojklaget: Tomas Pet-

tersson.

Lagledare; A-Iaget: (förrättas
senare); B-laget: Gösta Andersson och Bo Dahlstrand; pojklaget: Roland Moberg och Lennart
Eckerlid.

Idrottsplatsstyrelsel Lennårt

Karl€n och Arthur

Andersson

samt Gustav Gustavsson (tillsatt
av I'rökinds kommun).

Vaktmästare

Lennart Karldn.

på

Tångavallen:

Uppbördsmän: Kurt Ka.rl6n,
Mats Ändersson och Leif l'ilips-

'l:',t

son,

Matchkassörer:

Bror

':il't:;;;:;::tiit*ii:l;;;:;iffi.ittåi;;i

Gärtner

LIåri }({irlsson, K1öva8å,rden, framf'ör Värtofta hemvär'nsområ<1e5 }1yllni1g till Kinneveds llöcia
horskrets. Hr Sa.ndin står bel'edd ätt tacka för hyllningen.
rilskollär'at'e Gösla Lalsson o' ll
I
miibelslickare Lennalt Karl6n'
De äldres utfärd skall anordFrökincI
I
us i somntar det äf den tion-

sgh r\nders Andersson.
Festkommittd: Styrelsen.
Bordtennissektion: KarI-Erik
Lundin, Roland Moberg och ToInas Pettersson.

På förslag av styrelsen tillsatfss sn sektion för vinteridrott o.
valda till derma blev Karl-Erih
Lundin, Anders Andersson
Olof

Andersson.

\

och

[lu$qA;relge

i

Sammanträtle

I

ri

Vid årsmötet diskuterades ock- l, i I{inneved-l'årliunrla IIL}'-at'd.
så möjligheterna till uppvärm- ! hii.ller årsnröte med familjesarn

ning av

omklädnadspavitjongen

I
]
I

i

:i

I

i Centr:rl-skoian i Kinnarl
rå fredag kviill, r'art'id SkLS

L',r'äm

för

Prövning
av inlösningsrätt enligt ensittarlagen hålles tisilagen alen 24
mars 1964 kl. 10.00 hos Stig
Björk, ödegården, SlutarP, angående ett område På SlutarP
öclegården 18 i Kinneveds soc-

på idrottsplatsen och likaså väck1ss sn fråga om ev. fotbollsutbytg i o:'tlfijrande riksdagsman Haralc
?otters.son, Krränntn, håiler föl'e.
med någon klubb i Norge.
om slakteriorganisationen
Vid töretagen kcnstituering :: ' 4r"ii.g
inom styrelsen fördelades de oli l:;l Frcgrarnrnet dpptar vidåre under- ken.
ka posterna enligt följande: sekr. lii :::.lillning m.m.
De,
Gustav Gustavsson, kassör Mats
i:

jli

v, ordf. Hilding n4oberg, v. sekr. Karl-Erik Lundin.
Fotbollssektionen: ordf. i(årl- |
Andersson,

|

1.,

Erik Lundin, sekr. Mats Andersson.

Vinteridrottssektionen: ordförande Karl-Ilrik Lundin, sekr.
OIof Ändersson, kassör Anders
AnderssoD. blC -6q .

:,

i'"

vilkas rätt är beroencle
av förrättningen, äga att därvid tillstädeskornma och bevaka
sin rätt.
Falköping den 5 mars 1964.
OIof Westerlunil
Distriktslantmätare

I

:re

i

erdningen.-

Till

utlåningsför-

råclet skall inköpas en rullstol,
r $onr bidråg till qenna hår framiidna fröken Ingegerti Ändet sson
sltänkt ?00 kr. Ett anslag På 500 i

i

l

1

tiil. åldringsvården.
Vt.i gratisutlåningen ur förrådet
'sl<all viss tidsbegrånsning lliiltåmpas. Årsavgiften för 1955
l<r'. lämnades

I

fastställdes

till 3 kr.

I

i
I
I

I

:l--Frökind

St

'1$lrulder
?'61.

Skolmatsedeln
tatis, gurka
Torsdag: spenatsoppa, ägg, ost-

apelsin xiL^G^,
Fredag: pytt i panna, rödbetor
smörgås,

Lördag: blåbärskriim, l<orvstnörgås.

f,)en första stanen

Hr Torgny Johansson, ÄlarP,
Kinnarp, rapporterar att han i

söndags iakttog årets första stare
i Kinnarp. Den satt i ett träd och

lite gråruggig ut.

>/t-614.

till Floby

GöstaAnuilaget
Kinnarps f otbollslag söndagsspelar mot Floby. Matchen går
kl 11 mert avresa 10.15 från
Kinnarp, 1? spelare har uttaSits och bland de uttagna märks
Gösta Andersson, som nu är
spelkla,r

för

Kinna.rpslaget.

Uppställning: Lars Westerberg,

lorgny Johansson, Kjell

Johans-

j

teckning senast den 1413 1964.
trlilit Blomberg, Slutarp.
Tel. Kinnar,p 47.

för Frökind 3-7 mars 1964
fisdag: plättar, äppelmos
Onsdag: gryn- och fläskkorv, po-

Kinnarp

tirf

Blombergs Radioservice,
Slutarp,
anmäles för boupp-'
I
I

så.g

o, fordriltgarl

Första paret ut Floby IF och Kinnarps IF bjöil på en ganska
bra fotbotlsmatch i betraktanalp av det hårila un-lerlag, som Ekvallens träningsplan utgjorile i sönrlags. Kinna,rps tluktiga fotboEsledare pr'esenterade ett premiärlag som va;r ferkligt vårpiggt och som visade ett bra lagsp€l som g:av en säker seger med

i

4-0.

|
I

Kiwweoe&

I

|

I

I

I

Svanstföm, K.-E. Persson. Samling i skotans gvmnastiksal to ro

a

lFotbotrIspremiär

i Floby

äl*3#ir{l[flT :*"#fff.,-

Floby IF, Fi'1r'p....rr,
Kinnarps IF, srutarps
Slutarps
l -3r"9v_rq,
IF
och
Trädets
IF trlir
rF
nreblir årets prematchen
atchen mot srutarp
Slutarp r;;--;ä I l{"1:l_Tlqts
ilia".i
miärlag
på 'Ejkvallen
Ekvallen då fotboilen
fotbollen
,Tid I| T.tolL^g,^pa
följande
ljande spelare: Bernt
Bernt,"ppändersAnders--å""*t
hÅ
dÄn-ldiaAna
n^
L.qÅ^
-"llaigång. D". !å9*
son,
n. rred
tr'red Gustavsson.
Gustavsson, Bengt i på söndag_rullar

Berg'man, OIle förstnämnda lagen spelar kI. 11
Sä11, OIle Nelander, Lennart Rag- fm. och de sistnämnda kl. 14. Eknarsson, Bo Belgsten, Gösta Ek, vallens träningsplan är befriad
från snö genom traktorplogning,
UIf Kroon, Bo Nelander, Bengt 'men
om den hårda nattkylan hålEmanuelsson, Oia Nordqvist,
ler i sig får lagen bereda sig på
Kent Göransson.
Matchen spelas i Floby 14. Av- hår1 underlag som gör att de får
satsa mycket försiktigt för att
resa från Trädet 12.30.

Dahlqvist,

Slutarp inletlde årets träningsmatchande med vinst över Triidet
fick se sig t esegra.de med udda,målet åv sju. ll{atchen speIades i F"loby på därvarandg träningsplan, vilken var i gott skick
om än något hal, Vilket satte spelarnas tralans på hårda prov.
tt självmål för vardera Iaget får tillskrivas väglitget, {nen i övrigt visades det hyggligt spel från båda hållen. lolj -LA,
som

Eenning Antlersson.

Klasson, Jan E. Lindström, urban
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Prisutdelningsfest
i

NT0-lokalen, Kinnarp, i morgon sönilag kI.
öSTEN ANDERSSO'NS ORKESTER spetar.
Välkomna!

Trädet kom först igång och spel var betydligt effektivare än
ryckte till sig en ledning möd Tr'ädets där det saknades en verk2-0 inom loppet av 15. minuter. lig skytt. Om man så här i början
Det första målet kom efter hörna ska gå in på kritik av enskilda
där skottet från Trädets center, spelare bör väi Lennart Rutman
Gösta Ek, styrdes i mål av en för- i Slutarps-målet ges ett gott besvarare, För det mål som gav tyg liksom Hasse Anderssons spei
gästerna 2-0 svarade vi Kent på stopperplatsen. Bertil Ählqvist

I 40 minuten kom för- var bra som högerback och nyförsta reduceringsmålet och det var' värvet Sten-Oiof Hermansson viett självmål av Trädets vb Bengt såde fina takter på högerytter-

Göransson.

Dahlqvist vars

bakåtpassning platsen.

gick i måI. Minuten efter blev det
2-2 och för detta mål svarade väl

Trädet-elvan var
och det var
hy Sten-Olof Hermansson varef- väl knappast någon som höjde sig
ter hi fngemar Lundahl två minu- nämnväl't över de
-övriga. Försvater senare gav Slutarp ledningen ret verkade inte helt
osårbart och
med 3-2.
i kedjan öveydrevs samspelet på

'undvika skador. F ör samtliga lag
gäller samling i skolans gymnastiksal senast 30 min. före match-

tiden.
I tiden.

I

I

Slutarp gladde med seger
4-3 mot Trädet på Ekvallen

Göran hos

B.-Å. Klasson, Jan

målet visade pålitlige Wester- kalabalik framför Flobyburen
fint målvaktsarbete. Gösta fr'ån nära håU slog bollen i mål,

Änderssons återinträde i iaget 0-1
som center kommer att betyda
Kort därefter spelade samme
kolossalt mycket. I övrigt impo- man fint fram hi Bo fvarsson,
laget med en jämnhet, där som ur fritf lligs sköt 0-2. Andra
kyrka. Arbetsbeskrirming ha'r nerade
ingen svag' punkt drar ner heluppgjorts av ingenjör A. Lebe- hetsintrycket av ett ganska ungt halvlek hade Floby medvind och
förde spelet jämnt, Man .skapade
dinski, Falköping.
lag sorn säkert kommer mer och flera målchanser
som dock inte
i
mer,
I utnyttjades. Westei'berg i mål
Arbetet ornfattar
Fioby ställde upp med flera re- gjorde dessutom flera fina rädda) installation av värmePanna server,
vilket nu mest kom till sy- ningar. I stället ökade Kinnarp
oeh oljetank,
nes i forwardsspelet som nu inte sin ledning på mål efter straff för
gick så bra. I mål debuterade ny- hands. Det var. Göte Andersson
b) elektrisk installation,
förvärvet Hans Holm6n och visa.- som placerade bollen utom räcke)'håltagnings- och efterlagde alldeles avgjort bra klåss. Re- håll för Holm6n, som oturligt halningsarbeten.
entr6 .i laget gjorde också OiIe kade i avspark för dykning. FloAnlbud kan ingivas för hela ar- Moberg som högerback på ett by satsade för mycket på offensä.tt som säkerligen kommer att siv och ganska ensam framför
betet eller också för nämnda utgöra en styrka i försvaret.
Flobvmålet kunde Kinnarps
arbeten var för sig.
Kinnarp dominerade klart förs-, >Blecka> Georgsson nicka in daArbetet fär påbörjas efter över- ta halvlek, men Flobyförsvaret vi-. lgens sista mål, 0-4.
enskommelse mecl arbetsgiva- sade bra styrka och {et dröjde I Som nylicensierad domare gior' I
innaq nollan spräcktes. Det I de Ingvar Roos, Fioby. en Iovänren oeh skall vara färdigt för länge
var Gösta Andersson som efter de insats.
bI å t e.
avslming senast den 19 juni

(tel. 26), dit också anbud, som
!:an Karlstedt, Tord Torstensson, skall vara bindande tilt den 30
Anders Ek, Rolf Karl6n, Marthel april, skall iniämnas senast den
lohansson.
Flobys lag får följande utseen- 4 april 1964.
re: Ifans Holm6n, S.-O. Moberg,
Fri Drövningsrätt förbehålles.
irge Berg:ström, Kjelt Turesson,
iljvind Josefsson, Rolf Larsson,
Kinnarp den 9 mars 1964.
,.ngema1 Herbertsson, Roy HenÅ kyrkorådets vägnar:
i'iksson. Stig Gustafsson, Ulf

Andersson,

lg -6,'r ,

infordras härnecl På oljeeldningsinstallation i Kinneved,s

Grahn, X'leming Torstensson, Hå-

Lundin, Ove Kar16n. Avb.: Sixten

,o

berg

ANBUI}

;on, Åke Torstensson, Bo Johans- 1964. Arbetsbeskrirrning erhål'
ron, Bengt Georgsson, Gösta Än- les mot en deposition av 50 kr.
Cersson, Bo lvarsson. Gösta Nilskyrkoråclets ordf., Kinnarp

son, Göte Andersson,

Ungt Kinnarpslag segrade
4-0 rnot, Flobv - PigEt spel

i stort sett jämn

bekostnad av målskjutningen.
Tio minuter in på andra
Domare: K.-8. Emanuelsson,

|

halvleken

I

utjämnade Trädet till 3-3 med
Gösta Ek som målskytt. När det

återstod

tio minuter att

Trädet,

Geson

spela

gjordes Slutarps vinstmål av vi

Ingvar
19.30.

Johansson.

För att vara för'sta fi'amti'ädandet för säsongen så gick det myc-

ket bra för

NTO l(innarp

Slutarp-elvan, v€rs

Kinneveds CUF

håiier möte fredagen den
kt. 20.00.
Ungclomskretsens

ARSMöTE

13/3

Fråge+port, Bingo, dans.
Nya medlemmar välkornna!
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Kinnarp överrasieade mot Stenstorpl|
Frertagens korphantlboll biöil bl. a. på en hård och rafftande uppgörelse mellan nVSS#u-lj,*
Ilantlels. Kvåillens överraskning nlOA aoct Kinriarp på, genom att besegla Stenstorp metl udtla'
måtet. I övrigt va,r uppgörelserna relativt godartade med rättvisa resultat. (a*lan

F"auina

Akatlomtsk oxamen

F il. kand-examen har vid Lunds
| i Universitet
avlagts av bl. a. Rune

Nilssön, Vårkumia,

"..Fh"f)

överraskningen svaråde Kinnarp för, genom sin seger med 45 i grupp Vf-matchen mot Stenstorp. Redan i första halvlek tog
Kinnårp ledningen, och kunde i
halvtid notera ledningen med 13. Olle Mellander, Jan Brunstedt

Torntarna redan i fin vårforgtn
Bra spel gav 5-3 rnot Kinnarp

och Roy Wendel svarade för
Stenstorps mål, rrieclu Kjell Johansson, Lars-Ål<e Eriksson och
Egon l\{artinsson prickade in

Tomtens IF vann lörrlagsmatchen på Ekvallen i Ftroby över Kinnarps fF rned 5-3 efter en
ganska bra match på 6ra plen. Tomtr;en saknade Leif Arvidsson, nren mönstratle i övrigt ett beprövat lag ro- or,"kligun iiger förtroende metl sitt kämpahumör och fotbollkunnande. LåSct haf,
också en imponerantle tyngd i sitt spel och rlet vill till snabba r'älspetrantle rnotståndare solil
r7{'t'b1 .
skall lra chans rnot de malande tomfarna.
Närl<amperna är det rninsann

I(innarps.

MATCIXRTJSULTAT

Guld-R3c S-6 (4-2)
Målarna-Aristo 11-7 (3-2)

-l
RLF-avcr.
llrJl:-avo. iI
I rande ur. Vb och lag]{aptenen Arra
rt
-strå]ar
\Z.lg lä'å"u""r,:H"äl-t;;;år?3;"åti::
ut.
Centralslio- nrnmnrts l{onlrtrurralnii'rnd -årl, ; ne Rehns viliestyrfa
i
Byggnads-Handels
lan, Kinnarp. Av verksaml:1i,11; har trållir s,mnlanträcle.
y:1"::1"^j.t::::-"1 uppvägs
Her'Hetttrtitielst'n fiamgictr att antalct iU-a.lpsnal}lnflells
] snabbhet och vä,lspel ,f::#:"3:av
,".i,11-1]i1']1.-:ämnlantrac{e.
llegi"llall or[ ult l<ämpatakter. Yiterhalvcrna lVimetlleintnat' ökat mecl 2 till 11{)
tilliigEfsanslag på 3.000 kr till- I cling--pitt* är ett starkt par och
Tornten mot Kinnarp li akiiv..
I)e styrelseteiiarnöter., sorr vår i :tlyi:Tteå hos fullnräktiFc. Till Syn- I toröavttsi<6cjan med hårcsli.iutanvåissa;,rfiiilig.nel tilstyi,l<bröderna Lundh och härlisa
lner'åis 'tråigsa;'4fiiiligtret
tillstylk- jcie
tur a,tt avgå, omrratctes samtliga ,neråls
. Ehvallenspel i da* i tr;-";;';;ä;";;,.;i;;;;;,;i;;;
i9:-^I::9:tir*:l19n,:""1:^lät:iC:
Geron Jonsson' som
centeytypen
centert5'p-en
tos
tes
ett
på
I
i
i
artslag
1.0t10
lri'
föf
föri
so]-,t
Johansson,
Johanss;r,
änanrutorn valc{eiira1r.
Valc{eiira1r.
9:t"rl:-Jot]l:"?11,-"ol]
halvlek' är
"ol.riI taggan,le
f.örsta halvlek,
första
sågi endast
så€Js
Tomtens IF vänskapssirelar []å egen hegär'an avgick ocrr
utfaltsiväg till
ti1 nya I1 nu
{ lägganrle ai utfa|tsiväg
greior' Lars Ljungttgt
dåliga
"tgi;-';"iii clag mot Kinnarp. Matchen irans'itiine
atue custat*fuustat*- i.röni.öping*agun.
irans'itii]le irivrrrres
irivrtrtes arue
KomnrunaiasI
T*-9å]1fl:-å'^"1""1^
11:",#T*
i.röni.öping.*agun.
;
spelas på Ekvallen i Floby meil srrn. styielscn fick följande sam- lsisr.enien'teviljactes
ett ånstäs r* i:11".,ä; #t?i3s;;lå3 f*'::til#
start lil. 15, Avresa sker från
irnz r" samr rieserl<ostnacl för: g.e_ ] avEJUluE
matchen.
faktiskt rrraLcr
avgloroe raxLrs{L
Centralen kl. 1tl.
T:]i},tL*;;,_,:;",,11*t.1,*|?''tåll:
ofdf., Ben€it Väfdtin, v. ^i''rr qiv:rv en kurs i konto- i Ki"rrrrp*pojkarna uppträcicle nu
r<assör,
ö;;il;;
tön
Linrrberg,
lgnr,tiltt{g
Laget: Staffan tr'olkesson, LeiI
vid komnunskolan i I allt för iespui<truttt, octr specieilt
är.- llT-tukntjt:
Wilhclmsson, Arne Rehn, Olie A<tarn.s:i.n, sekr..
-;,..'j"d,|n
";;;;., ror*i."Sigtuna. Kornm.unirlnänrncten ha- då forrvarcti som Åläppte-bouen
Ring, Alf Tiverman, Sven Wi- i ää;;,"";
ding, Niis Lundh, Kurt Lundh, Karlsteilt, östen Änrler,sson ocir de intet att er'inr'a mot. att AB i allt för iätt ifrån sig. Eljest visaGeron Jonsson, Ben,gt Kullander, Åke Gustavsson. Till styrelsesupp. Linjebuss befrias fi.ån skylciighe- j de laget återigen lovande takter
Hilding Ask, Lars Ljr"rngström. ieailtel för två år' valcles Lars_ni- ten att upprätthålta trafiket pä i ll?Tutt 3!t -T.uT fl"tr{ac: 1it9 för
Kinnarp har också meddelat kerrirr, sisu.rr roh:rnsson, Knut ri,:e, oi*:,ll,l"-,lllll:;Tl:y g;:?"i,".fl'J.t:;fiä?åf,:i.ållåi,
sitt lag och li]<som för Tomten- Bör'jestion och Bror Anilersson. ogi*. Beslutatles å,tt fl,ån Mossa- lI
oes inte så bra som nla.n är vån
grabbarna blir det avresa kl. 14.
Revisoler': Bengt Nilsso" o:l I går.rlen inkijpå ett tonrtornr"ådc på r att
se och försvararna markerade
Fiab-Si 7-74 (2-6)

Handels-Epa dam
Stenstorp-Kinnarp

---=:-=-

3-0 (2-0)
4-5 (1-3)
4-5 (1-3)

lrtnneveo-varKumlit,
l(inne'ed-vårkurula,
har ha.ft årsmöte
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tr'öljande mannar kallas: Lars

Westerberg, Torgny Johansson,

i I 2i,0 kvil. Beslutarlcs att den s.,,,
I ins" påttrisr. Ert gott arbete gjor,",r "i.i:'.i*It";: ;;;;;,,i;;TiiJl',)il,?liifflif".X.Xi
j åt'""?å'ifå*;å,j 1?T ?li,i,lå*:::
brr,trlsstiinrrn:rn virldes Lals Er'- , .,- -- -görzr flar:nställning till kedjan var Bo Ivarsson hård och

:"",1,.1._i,l_]11:-"1;.r"rr.,1"?",1.t,.:i,l,t:
*,p,,esentera

Kjell

Johansson, Äke Torstensson, Bo Johansson, Bengl 6se1*rson, Gösta Nilsson, Bo Ivarsson,
Gösta Andersson, Göte Andersson, 3'leming Torstensson, Anders

ll

,

:^-

iiif lhiirotn
framåt.
ll 1(ontålitn1å,n {öi. utr,eonine*iiitii"- ibygglr.rdsntimncli:n. Beslutct skul- I
le
l{ tet valtles Lernilr.t I'ette,';;;-;;
unclerställas
futlmäktige.
n"
i Tomten hacle ett bestämt överI
ij lill sttidielionlalili-uan Bengt j\"ils- lframställning f|zin K'innirrps Ril tag i spel och 1--0 kom redan efEk, Göran
scn. Kontalitnran nred Joråbruks- I o. Ltotor: att få fi,:rmtlfaget våt- I tev 5 min. qå ett långskott av hi
I tqassan lrlev Tolsten Gustavsson
"r"*_
lter.r- och avloppsterlning rin en i:Sdj:*9"1:1"1t*1":Xif:t"l
samme man ökade ti]'l 2-o
och ca|l-A|ne Ädamsson.
lromt pa öoeg.'i,? i ;;; f;;Ilt- ipen.
pangskott i krysset' Kinnj;",:;-^t;r;*,.,r-+,,."
ett
På
r{^rnnrrrrr:rrrqRicl'arrf 1.1
r^^,
K.rnmur,.tassistent
H. \råvirro
våring irrycg* tillstyr,I<t"s lros rrrurnäkfr- äip'ri:iääi"Jå.";;
#';Tå"if:"-;
av Guctirems kommun tin- lnog
i^:l*:,*uil,,i:,11,::oi^,ll{L.,jj,.,1*",.r1,
-"" var hårr urctömcl. Däremot
riarnoten Valdemar. JotlDhc(^n i l'
fiÅ .Är
,,0,.^r^-.-,
:,,
i
i $111161p-Annelund 2"3
l(ori1n).itte
för utr.eclanrle av ikom 2_2 på ett fint skott av hl
ånför.ancl* o"fr fOr"sä"_",rti lsntt
t Slutarp spelade i söndags sin irtt
jrlfur4
perioden börorn tillsättancie dv
Ändra I'ulruuufl
av srt
en rlurrthorn- iuv
uor'
iBo Ivarsson.
rr.:. s]<ulle
<r.,rra inväl-ias
int,'ri"" i,'-:;::*';'
hal
stylelsert ifrågan
i:j:::':ii^::11,:'rrDarrotrlrt'
jade^valDDuI'
med en fin chans för Kinnand"a träningsmatch för siisonriorn
uilk";';;;å- I munaltekniker hitrle inviter.at 1,11t I
isam:tlbetc. Knrnnuualnämnden i:lP-"Xl 1t".:ll:?"1^T"-q- T"' *qt
gen cch denna som gick mot
ti€l.t besrutädes.
'eclersledanlot,
tog tomten ledrörhancninsarna
taiaoe
Eter
lansag, ait F;;i;;;;;- ;;;;;;;; , utanrör'-rst-ället
Anneluncls IF förloracles med
,,,,rgen då cf Ljungström -å:;
i!.1,r{,.emrr.
rr.å,.ari
o^oo.*""^1,it
c.Å
rånor.
hrö.r
+,,A_^,.h..
t'ikstlagsma.
Ha"alä
l<or,ruit
Pett€rssorl,
i
nect
så
långt
rfåso'n. iä;:ffåå?Jt ijlil**åä"# sköt och
^,_,1,1*
3-3. tlppgörelsen spelades i li(vänurl ot-n
":l
.
-clakteriorganisatio- iorn vatten och.av.lo-pp, att
ell iek- juev
11

ht-.r,iirl

o.h Sixlen

l,incib"_i:å,

I

Larv på en någorlunda snöfri'
plan som dock va1 hal på sina

aet mål ur klun*an framför
ncil, Han belonadc sär'skilt vil(tcn IIrrr^cr-rrik/,i, c1
öi ror
{Ä
anses lmåI, 3-2. Samme män tog åter
.tillfället
.kan
av att slakten går ö./er;"i.;;
Skolstylelstn hacle iI u'
påpasslig u'a"D
eir Yqvqurrrs
ehans uulr
och s^uf,
sköt, *-z
stäIlen. til?-bLl ,
4-2
r;i1,öi.r,,^l ..r.1r'iri.ir;i1.öi!;.,:.",:
sl;rkl'.riförerringen."*j:l
fijr'elrr:ct,
l.iB ielforderlig.
i;;,,;;;;;:l;
_:-. ^: skolan
^;^,..: f:i
an- loch mån kan nästan tillskriva ho"..':.:'
Fungerande lagledare, Lennart sturcls givårlcre cist<ussron'ä; d; l:lllirt,, åttrorr otn
I{ar16n, omtalar för FT-sport att be],örcta fr.ågan r6t:oe. serriä'1[ij- lot.tna en palket'ingsplats. Niir,n- I lo- hat tric då han svarade för
matchen var g'anska jämn och rle en ka{irepaus. uarun,räi;;å;;i: jclen'beslutåcle öveilärnna rtiigan i?::-T.*-*-T:"i?:9 ?Y:]"to{t *31:
att lesultatet inte är något att sä- ;; ;;..i:";;#.";r#;;;;;å";;;;, ititt runmaktise med titlstyrkrur. irabrikatic'nen rned reducerins till
g:a onl. Motståndarnas måI var G),,,innår,p,Va.ldömarJohansson,G:--äif'1"i?iå?f{ilssonnickaclein
I

i Slut- j Siggagården, för allt arbete han
arpsföisvaret, som inte visade netliågt fijr: för'eningens bä.stii.
samma stabiiitet som sist. Det I{an ira| tillhört styreisen sed:tn
brast i hög grad på halvbackarna. E,vd. hildades 1942, åärav en lång F
Stä'llningen Ii nalvrld
halvtid var ]-r
1-1 Bese- föl-id av å.r' sorn avcl. ordf. tslomi sralnlngen
idan Kurt Kar16n gjort måt på nror'övcllänrna(lcs och ett leve ut4.rt
1
I straff. Vid ställningen 3-1 sva- u'äi;iu"'u,rrppaus.n
I rade S-O Hermansson för SlutI arps anclra rnåI.
östen Ändersson och Stig Johans- MISSIONSIITSTÄLLNING.
dock frukter av schabbel
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i
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Håte

i
i
j
i

lr1tT-bul

o

.

G

E_
u'de'rrör Dlrntarps mr55roflsgqtrs
kl. 18.80. Vis-

i

j

|

i
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Tisdag, onsclag, torsdag
1e.80 Missionsmöten. Ä_rrtkamissionären Rut
Kr.
montravna.
av
;.:i-;ij,* TllTj:,.:';ä f"älffi"-t lirrr
Fe6t,yckande satt. äune-Ctirånl- Gustavsson, fndiamissionären Åke Almgren o Japanmissionären Ars3n tcg' mecl filrnens hjälp rned ne Linden medlv" Ljusbilder:. Offer. AIla hjärtligt välkomna!
oss på en r'esa till Spanien, sonL
avslutning siöngs gemensamt
ganrla, du

flia>. $lS-6y.

>)Du
.

il

Shltan'p
Mod. fastighet med bekvämt
läge, byggt

i

är 1947, hel käl-

larvåning, varmgarage, olje-

I

eldning, säljes billigt vid
snar affär genom
Petersson & Gustavsson

.

FalköPing
Tel.722 88, 135 84

håller år'smöte onsclagen den 25

kl

19.30 På KinnarPs Ka-

t6. Vinitutlottning blantl närvarande mecllemmar. Prisutdelning.
Styrelsen.

Frökind

Slutarp överraskade i söndagens träningsma.tch på Ekvallen i
Floby genom att besegra, illv. fV-laget Månstad. Resultatet var
inte helf ortittvist efter en match som var mycket Jämn och med

Frökintls skolstyrelso

linson.

KINNARPS

I

ze{g-to"t'

nästkommande iäsår utannonsera
en icke ordinarie småskollärartjänst, Skolstyrelsen beslutåde att
fr.o.m. kommande läsår inrätta en

MISSIONSHUS
Långfredagen kl. 10.00. Se Sl'ut-

! Kl.

19.30 Pastor Simon,
Elowsson m.fl. från Filadelfiaförs., Äsarp, Y. Johansson.
Annandag påsk kl. 15.00 Y.
Johansson m.fl. VÄLKOMNA!

frivillig åttonde klass. Titl

densamma hade anmält sig 13 elever.
Ijnder samma tid kommer en fort-

i

anslutning till
hushållsgöromål att inrättas.
Skolstyrelsen beslutade att fr.o.m.
kommande läsår inrätta en frivili ]ig åttonde klass. Tilt densamma
j hade anmält sig 13 elever. Under
sättningsskolkurs

STTITARPS
lsamma tid kommer en fortsättMISSIONSHTJS
I ningsskolkurs i anslutning: till husI hållsgöromål att inrättas. SkolLångfredagen k]. 10.00 Famil- I styrelsen beslutade att hos fullSönd.skols. Stigi I mäktige anhålla att få försälja

Wernefur. Johansson.
xnsson.

I

(OMNA!
samling. VÄLKOMNA!

t

kI.
rl. 19.30
19.30 SAU-l-

I

en

del äldre hyvelbänl<ar.

vanskliga, underlaget. Planen
var delvis tåickt med is.
Blidsberg startade med vinden
i ryggen och hade ett övertag i
matchens början. Efter hand fick
Kinnarp mer hand .orn spelet.
Första halvlek slutade 1-1.
Andra halvlek kom att svängå

t.

Ekvallen, Floby,

Kinnarps
samhällsförbning

kl. 15.00
SLUTARPS IF-FLOBY Ix.
annandåg påsk

håIler årsmöte tistlagen den

I
I

Le{t'61'
.
DM-match på Ekvallen
Slutarp möter Floby

Mfinexrarp

I

i

Central-

Äggsexa meil
den 25 mars kl. 2o.oo.
il
t [NTO
F alköpings och Skövde
inbiudes

den

ordf'

$lutarRS ff|iSsiottshuS
Torsdag r.r. rs.oo Juniorernas förtof;ot"i' Gåvor av olika slag moftages tacksamt. Servering. Lotte-

rier. Välkornna! AYY^t.

Kinnarp föll ur DM-turneringen genom att i annandagens
match mot Hällstad på Vistavallen i Ulriceha.rnn förlora meil
2-1. Resultatet var helt rättvist och Idällstatlslaget spelatle
metl större vilja ån Kinnarps-

antagonister p.å fotbollsplanen.
När de nu möts i första kvalifice-

rande omgång'en av 1964 års DM
så är det i en oviss utgång.
Slutarp skulle egentligen haft
favören av hemmamatch men på
grund av planförhållandena går
matchen i. F'loby. Nu har dock
Slutarp redan spelat två träningsmatcher på denna plan, vilket gör

mötet rättvisåre ur denna synpunkt. Slutarp vann ju i söndags
över div. WJaget Månstad, då
försvaret höll nollan, varför F1oby såifterligen får det svårt i de.n-

nart Pettersson, Leif Filipsson,
Kurt Karl6n, Hasse Andersson,
Roland Moberg, Sten-Olof Hermångson, Ingemar Lundahl, Bengt
Hermansson, Ingvar Johansson,

Kurt

F

ilipsson.

Avresa Moberg-s Cat€ 14.

611.

Kinnarpsnederlag
Hällestad DM-vann

men är samtidigt an{iender och

Josefsson, U. Lundin, U. Svanström, R. Henriksson, R. Klasson,
f. Ilerbertsson,
Slutarp: Lennart Rutman, Len-

I{ommunalfullmäktige

håller sammanträde

qtl?-

gamla fotbollsföreningarna har,
genom många duster alltsedan
1925, kamratligt sammansvetsats,
I

81

mars kI. 19. å peusionatet, Kinnarp.
Styrelsen.

15. De

köping, dömer oeh lagen bli!:
Floby: Inge Bergström, O, Mo'
berg, R. Larsson, K. Turesson, El.

skolan, Kinnarp, måndagen
dans onsdagen.i | 6 anril 1964 kl' 19'00'

Alia mediemmar välkomnat!

t DM-match på Ekvallen kl

na match, Charles Johansson$ä,I-

F'rölainnså

;åå:f"ilffi::""

klass,

kanske mycket beloende på det

gjorda förordnande godkändes.
Till priser vid trafikdag för skolorna i Mariestad den 24 maj an'
slogs tio lrronor, varjämte res€På annandagen möts de blå-vita
ersättning för en ltlrare och en
Floby-SlutarP
elev skulle utgå. Beslutades att för fotbollskämparna

apelsin.

W

i

meddelade tjänstledigheter och

Onsdag: spenatstuvning, ägg, sill,

-

.

I

har hållit sammånträde. Äv rektor

Tisdag: köttgrotia. potatis, lingon och vitkålssallac.

Påskafton

upp till någan bättre

chanser för båda lagen att göre måI. Det var först i matchens
sistä minut som det avgörando målet föll och det var fngem.ar
Lundahl, som utnyttjaile en lucke i det annars våiltäckande gäst-

Fröktnd
Ir_r Fröktnd

för FRöKIND 23--^25 mars
Måndag: korwkaka, blodpuddiry,

jegudstiänst.

ttlt't't'

Matchen spelacles i ganska
blåsigt väder på Timmele träningsplan. Spelet kom aldrig

DM-FOTBOLL

Skolmatsedeln

arp

3:4

försvaret och från nära håll stiillde målvakten utan chans.
Träningsplanen på vilken mat- rubbat på första halvlekens uppchen spelades var helt snöfri och ställning, Kurt tr-ilipsson är nog
bjöd ett gott underlag. Första för närvarande den bäste som
halvleken blev i början lite tre- vänsterJltter.
över i Kinnarps favör. Laget
gick också upp till en ledning
vande från båda lagens sida och
Månstad
dominerades
av
den
det var Slutarp som först fick spelande tränaren f. d. Norrbyiten rned 4-1. Blidsbergs uppstiakare
ordning på sitt spel vilket resulresulterade dock i två måI i matEriksson, vilken från r:hens
terade i ett par bra chanser till Ingemar
slutskede. Slutresultatet
stopperplatsen
dirig'erade
det
mål som dock missades grovt. I mesta. Ett sympatiskt och fint blev alltså 4-3 till gästerna.
andra halvleken hade Månstad uppträdande visades av laget i sin
För Kinnarps mål svarade Gösfördel av vinden och deras kedja, helhet.
ta Andersson, Bengt Georgsson,
där spelet flöt synnerligen bra
Göte Andersson och Bosse lvarsibland, kunde fresta Rutman i Domaren Charles Johansson, son i nämnd ordning.
tr'ör en
Falköping,
hade inga större pro- mycket positiv insåts svarade vh.
Slutarps-buren med flera farliga
,'Anders
skott som dock reddes upp med blem att bemästra och får fint
Ek.
säkerhet. tr'örsvaret gjorde i stort betyg.
,
För
nätade hh., cf.
Blidsberg
sett bra ifrån sig där Hasse ÄnGeson
och vi. tr'örsta målet tillkom på
dersson och Kurt Karl6n får högs, straff. som exekutorn behär'skat
ta betyget. Kedjan var inte helt
I slog vid ena stolpen.
lyckad och man borde nog inte

l(inneveds
jaktuårdstörening
mars

Blidsberg-Kinnarp

torp överraskning svlnn
Mål i srsta minuten gov 1-0

S/u

'i

i

pojkarna. Hällstatl hatle snabbt
uppspel rnoalell rakt-på måI.
Fullträffarna anläntle dock efter försvarstahbar i Kinnarpslaget.

Det var mycket länge sedan
Kinnarp presterade ett sådant
bottenspel som mot annandagens
motstånclare och viljan saknas på
alla håll och kanter.
Nämnas bör dock att Kinnarp
saknade Kjell Johansson och Göte Anderssoir. Ställningen i paus
var 1-0 till Hällstad. Kinnarps
målgörare var Håkan Karlestedt.
Domaren Emanuelsson, Trädet,
förde matchen lugnt och bra.

Välkommet vägbygge i Frokirl,*-*
Gammalsvensk väg försvinner

Frökind
för 3'rökind 2-4 april

Torsdag: potatisbullar, stekt falukorw, lingJon.

Fredag: köttfärssås, potatis, rå
morot,

Lördag: fruktkränr, smörgås med
Ieverpastej,

Kinneverls kyrkokör
berikade påskheigens gudstjäns-

ter på flerfaldigt sätt. På långfredagen utfördes i högmässan
niofaldigt >Kyrie>> av Väldemar
Söderholm oclr i stäIlet för prelClt.tots psalir >>O huvud, hlodigt,

ur Bachs Matteuspassion.
Under iäsningen av femte akten I

sårat>

]idandes-historien avbröts textläsningen av psalrn 89 >Du bar
ditt kors>, där vissa verser utför.
des av kören i Lars Edlunds suggestivt målande ai'rangemang.

Som postludium

framfördes

>Agnus Dei> ur Ivar Wideens
))Mässa> med sem. stud. Margaretå Johansson som sopran solist.
Kören bidrog också på ett tacknåimligt sätt att i psalmer, liturgi
och.

hymner göra påskdågens hög-

till ett glädjefullt budslrap,
>>Ved ljus över griften>
sjöngs hymnen >Krist är uppstånden>> av Hans Leo lfacsler.
mässa

Efter

Mängder av material grävs ut och förs bort. I gengäld förs
vägkropp läggs ut. I bilden Karl Andersson, Fplköping.

nytt rnaterial fram, och en

modern

Kinnarp-Siutårp, sorn av ålder omslutits * och trnderstundom kringflutits
av äktgammal- slutet
svenska landsvägar, håller på att befrias ur den pittoreska inramningen, Mot
av junl
släpps trafiken in på en fin utfart från Kinnarps samhälle till Älvsborgsgränsen.
om länge på orten. Den ä,r 1.800
meter lång, lite kortare än gamla
vägen, Nu försvinner alltså den
gamla slingan genorn liderna. Den

Bi

tradande förestandarinno
kind-Vortofta?

på föreståndarinneposten vid åI. tyäde instundande måndag.
Kommunalassistent Hilding Vå- | derdomshemmen. Denna behöver i
På fullmäktiges bord kommer
ring framhåIler den stora bety- | viss ornfattning dubbleras för att vid samma tillfälle frågan om indelsen för de båda samhällena avl motsvara de krav som nu ställs. köp av tomtmark för tillbyggnad
de inledda vägbyggena, De gamial Veclerbörandesocialnämnderkom av Frökindsgården" Besiut i detvägdelarna kring samhällena tål I alltså på tanken att man skulle ta ärende väntas.
efterlängtat.

allt sämre den allt hårdare trafi
ken. Det hånder understundom
att ortsborna kör fast i den värsta tjällossningen när gammalvågarna mela flyter än bär'.

I
I

kunna dela på en heltidsanställd

biträdande förestådarinna. Vid
över{äggning nådde man full
enig'het med

att ett arrangemang

med gemensam biträdande före-

Idlnnerp
Aftonunderhållning
i TöNEWTWGSLOKALEN, KINNARP
fredagen ilen 3 april kl. 19.30
Kl, 20.00 (precis) uppträdande av de jättepopulära bröderna
SUND och MARGAREfA BöRE, Borås. Kaffeservering.
Musik. totterier. Alla välkomna! Gåvor rnottages tacksamt.

MECI

FAKETAUKTION

fnträdez 2:5A kr. Barn

1:-

tlium lät kantor Kjellström församlingen lyssna till J. S, Bachs
>I dödens band 1åg Herren Krist>
i mäktig och klar reg'lstrering.

i

Frökind och st&ndarinna för båda kommuneren nybygnad norrut från en punkt I Vartofta har vid gemensåmt sam- na skulle vara acceptabelt,
Frågan har därefter hänskJu.
i norr Slutarp, där gammalvägen l manträtle överlagt om en fråga
I tar vid. Nybygget
skall samman- | som samticligt blivit aktuell i bå- tits till resp. kommunalnämnder.
lrinda redan utförda asfaltvägar. I tla kommunerna. Man irelröver i I(ommunalnämnden i Frökind tår
Och detta vägbygge är mycket I båda komrrunerna förstärkning ställning till ärendet vid samrnan.

rna

Predikstolspsalmen om >påskkoralers jubelsvall> sjöngs i anangelnang av Åke Kullnes. Efter predikan, som. hade till ämne >Guds
segrande ord>> utförde kören
>>Krist är uppstånden>> i Albert
Runbäcks sättning" Som postlu-

kr.
N.T.O.

Fröktnd

z/a-tv'.

Kinnarps NTO

anordnar aftonunderhållnlng t
Föreningslokalen i Kinnarp i inorgon, fredag. Det blir sång, mu$ik,
påketauktion m. m"

Trls^11,

Floby 3-0-triumferade
i DM-spetr mot S[rntarp
Det blev Floby som vann första kvalomgångens match mot

IF i DM. Matchen spelatles på Flobys träningsplan då
Stutarps plan ej yar klar efter vintertlvala,n. Dehna favör gynnade vål Floby, trots att Slutarp spelat "två vårmatcher här, och

Slutarps

I
1

1

Flobys smånättare bolltrillande gav bäst resultat. Meit 3--0 (10) gick nu Floby vitlare i årets DM. Slutarp var dock värda något hyggligare siffror.

Stutarp började med vinst i lott-, skott från c:a 15 m. håll av hi
dragningen. och valde medvind I R,une Klasson.
samt började mycket starkt och I 3-0 kom olhedelbart efter det
beslutsamt. Första kvarten ledde I att vi Rune Klasson kalit dribbde spelet sÄ övertygande ått mån I lade sig fri och lade bollen i måI.
inte ville hålla någon slant på det
Ir tlet segrantle laget
gulskriidade hemmalahenimala- I|
för dagen gulskrudade
get. Så småningom släppte dock i var det ingen som hade någon
Slutarp något på greppet och Flo- | svart dag och försvaret med mv
by kom igång. Spelet tenderade I Bergström, trebackslinjen Moberg
Rolf Larsson var
Josefsson
att bli alltför hårt och frisparkar- |
- vh >>Ludde> och
na kom tätt, följda av uppmaning I -vpperliga, liksom
I

från domaren att spela på bollen, j Turesson. Flobys yttrar Svandå ett par FIF-are linkade be- | ström och Herbertsson var glädjetänkligt efter hårda smä.ilar. | ämnen i anfallet, där dock innerSlutarps halvbackstrio KarlÖn I trion Rune Klasson-Henriksson
Andersson-Moberg hade I svarade för bra insatser. Jan
-Llasse
mycket. bra kontroil på sina 666 | Klasson kan bli den center som
ståqclare och drev fram sitt tag I liinge sa.Iinats rnen är ännu lite
ypperligt, men forwards sköt fles- | osnabb
ta skotten utanför målet.

i

Slutarp hatle planens
I
målen
I hästa spelare i unge mv Rutman
Först i 3?:e min. kom 1-0 dålsom räddade laget från ett störFloby fick straff för ruff på cf I re- necleriag. Ch Hasse Andersso-n
I)e tre

Jan Klasson som var på väg igenom. Straffsparken blev en stolpsmekande markboll skjuten av vh

Ulf Lundin.
Slutarp lät sig rlock ej nedslå"s
utan vai fortfarande på alerten

i Äsarp-Slutarp-Kinnarp

Vi återger här järnvägens statistik för stationerna i Äsarp,
Slutarp och Kinnarp under 1963. Åsarp leder med god marg'inal
i statistiken både i fråga om biljettintäkter och antalet expedierade vagnslaster.
Inkomster

| och vb Lennart Pettersson gjorde
| fina insatser, eljest var det ovanI nätnncla ytterhalvor som gjorde
I tyngsta, arbetet. T forrvardskedjan
men han
I var cf Hermansson bäst,
I frispelades aldrig av de något

ocr.' Rutman i mål hade redqn nu I långsamma inrarna.
hunnit dokumentera sig som lalO0-procentig tlomare
gets toppman.
|
Anclra halvlek hade Floby för- | Domaren Charles Johansson,
del av den hårda nordoslanvinden I fatXöping, imponerade verkligen
och forwards hade hittat varann I och kom väl så nära 100 proc.
i sina
i bra kombinationsspel. Slutarp I fr,rlländning som en domare
hade dock ännu en hel del att ge, I bästa ögonblick kan nå. fnget
men efter c:a 15 min. spel yar det I undgick honom och han behärsslut på skärpan och matchen hade I kade matchen heit från början
gliclit Slutarp >>ur fötterna>>. I till slut.
Håte
Floby ökåde till 2-o genomi

Antal expeditioner, st.

A
X..

Äsarp
Slntarp
Kinnarp

€bn

'€.-. E
i'"S:a
c+5

ö;

;:,r t

t€
i5

c12

hu-o >s

130.934 3.513 5.039 4.275

37.021
6.936
6.538

ö"
ieg

38.015 ?38 3.045 3'596
?3.609 !.246 6.42+ 3.230

726
83
22

Postens statistik 1963
i Kinnarp-SlutarP-Asarp
Vi återger här postverkets statistik för poststationerna i Kinnarp, Slutarp och Äsarp under 1963. Sifflolna ligger med små
fluktuationer kring samma värden som 1962'

Antal utiämn'

Antal inlämn

.: .

Kinnarp
Slutarlr
Åsarp

liirrtrarp
Slutarp
Åsarp

c,
cd
>

tn
60

7 tx
:cf.-

319
531 4
696 2it

ri

Paket

of
; ö#
,)-o3
viö

starten.

I

4q-b'.'

Järnvägsstatistik 1963

.Å

4
c€

5266
1309

650

6

Å
i

v'

:6
do

755 74
348
1613 78

cB'd

>Q

1358

549
1407

Antal utiämtr.
br.-P.-föi'sk. Pak.P.-försk'

9'17
558
J.297

556

357

743

Antal utbetalade

'at- i'..r .:i
,.:
nin
ä åå
82781
235
3189
347
1293
345
175 652 838 ].402 121 11949
462 1987 430 29].2 216 21"640

::;
l{.illnål'J}

Slutarp

äi ;: *si

Kreatur$- och Ltistireaukfion
E

he

att håtlas onsdagen ilen 8 april 1964 kI. 13.00
tlå lantbr. Äke .4.nilersson, Lagerstorp Nolgårtlen, Kinn'
arp, på grund av går'dens försäljning låter försälja:
11 st. nötkreatur: därav 5 st. kor varav 2 st. nykalvade
samt övriga högdr., 2 st bet. kvigor 1 år samt 2 st. kal'
var c:a 2 mån.Z st. svin: därav 1 moders'ugga och en ung'
kommer

Wi,ssaey's

spelar på flickornas a,fton i NTo-lokaten, KINNARP'
onsdagen den 8 april kl' 20.00
Kinnevetls CUF

lllaskiner och redskap: självbintlare Aktiv 5' mecl g.
hjul, såmaskin släpbillar, slåttermaskin, fjätlerharv' Iättharv 80 p., hästräfsa, kapsåg,gummihjulsvagn, hästplo'

Slutanp
MISSIONSFöR,SÄLJNING
onsdagen den 8 aPril 1964 rned
början kl. 18.
Anclaktsstund av konominister

Linilholm.
Färgbilder från'Hongkong.
Kajte. Lotterier.
Handarbeten försäljas.

sugga, hälsokontrollerade.

gar, årder, hästhacka, slädar, 2 str. mjölkmaskiner transp.

Anbud infordras På leverans
av grus till ombYggnad av väg
Smårör-KinnarP och KinnarP

flaskor, sil, kylare, Alfasax, taggtråtl, div. handredskap
m. m.
Logeinventarier: tröskverk Herrljunga nr 1, el motor
t hkr. rned kabel, gröpkvarn Nirvana nr 3, hackelseverk
Ystacl, injektor mecl rör & böjar' säckai, drivremmar m'm.
Till säkre kända köpare lämnas 6 mån. kredit mot
ägantlerättsförbehåll. övriga villkor vid auktionens bör'
ian.

Paketrauktion.

Gåvor, bl. a. av Paket'till
minst 3 kr. värde, mottages
tacksamt.

VÄLKOMNA!
Slutarps kyrkliga syförening.

JORDFORME D[INGEN
FOIENING l. p, o"

Storgoton 12-14, Folköping. Tel. 0515/123 48, 153 48

Kinnarp letar efter formen

KINNAEPS SA}THÄLLSFöRENINGS

syauktion
hålles i föreningslokalea, Kinnarp, tors'cl. den 9 april kl. 19.3&
Försäljning av hancl.ar;beten sa,mt paketauktion. Sång och rrlrrs-ikr
Kaffeservering. Lotterier
Alla hälsas hjärtlist välkomna! Gåvor n::ottragas tacksamt.
Kinnarps Samhällsförening.

Z-S-nederlag mot Skultorp
|

Kit nu,"p råkade på lördagsmitldagen ut för ett nytt nederlag.

i via drabbningen på Ekvallen i Floby segrade Skultorp över KinnI arpslaget med 3-2. Untler första halvlek - ställni,ngen var 1-l
p1"i"il my nlnnaS,sylt n:""-: v11 a3t.retali": i1Y:.:p."t
lå
I ratle
tlock för det spelmässigt bästa i motvinden. I antlra halvlek
I Oa uget hade medvln6 började ma,n trilta boll skaptigt men kom
"|avsigpåetttitligtstadie.InitiativetgletlövertilISkultorp,som
|KinnarpsIFA:L.Y^..'j:*"-s'|_|to"a".*"t"he,,så""edel,ävenomKinnarpingalundasaknade
sonare der, ä
rohansson' Ä' Torstensäl'rä; I
I r.1'lfåiH"lli'r1;,Y"',,i,:sålijF:
l',.
:"_l=::chens
tll kvitterins.
chanser
{lil-;i;____
Frökind
Frökind
I Torstensson. B. Johans
I
I
|
|
G' | |
lotstenslott,.
T.
utt"" fem minuters spel gav Bo det var K-E Änderssons st<ott som
I
P.',,1u"tsson,
| .tvarsson
-I An.l""r.ott, G' Anderss.on'^,:',9: |
ovanligt vårpigg för- linte Lasse westernerg tycxaueJ'i
|
-';lj#:J
;""';
ru-;;lt,T#:l#::Jååi:'"'f'"å'1 I
]
åHläll,örenings
i | l:bJä,nffi;ifr ht*iål
""_

m

|

1

]

lffi;'"""'

]

lmil'#i-*/lffilffil
I
I

Oan,

ff.

Ändersson,

R.

Moberg, i sälining.

""""t *t'

Ilögtiden inleddes -udl lskruvboll sänkte definitivt Kinn- I samt nyförvärven från
l
sång och.inred:inå.:"1d
'

*t

'l;;r;;;
ir.,i,_*l*#:::#r*liäji"t
couino, L..Flips-sön ?, *lT?il- l;;'r;;.;i";;r"'

o.ira"""J" iloure I
K.
Filipsson, P.-U. Gustavs- il-,.^1.-l.--" Med
medverkasång rlreuvcr^.-I
iPettersson' lvreo san5
*^o .'^'.^-^;-ä;,;
^* a,^+-L
Vartorp A 10.30. irettersson'
rott.
lrät"it'mot
iI
Av,,esa e Mobelgs.
j

son,

ltte.:t1nr.or,1m1

Skövde

,fiiJiå, ?"J#Sffi"å*"'3u,3:H;'
bästa aktörer.

K-E
Frökind
Frökind
| _-ql
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I nårru" möte i Föreningslokalen I
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pass. somlnarstuga samt list,
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Trångboddheten

i

p-en

Trångbodclheten i landets tätörter är som regel betydligt stör're
än clen för hela rilcet genomsnittliga. Så är dock inte fallet i tätorten Slutarp där 1 Proc. av husiråIlen av statistiska centralbyrån
betecknats som trångbodda
motsvarancle ril(sgenomsnitt är 8
proc. Av hushållen med barn är 3
proc. trång'bodda (riksgenomsnittetär 18 proc.) och Per 100 rurnsenheter bor i tätorten 69 personer
medan motsvarande boendetäthet

i heia riket utgör 83 P€rsoner.
Siffrorna lrar av centralbYrån

framräknats På basis av materialet från den senaste bostadsräkningen, varvid tiitorterna avgriinden

faktisl<a bebyggelsens omfattning
och alltså utan hänsYn

till

god anslutning från

lemq:'rarnas

SlutarP

sats rent geografiskt efter

2-2
FBK och S/u tor$''iiielade
.,
f
f1
l
t.
t
I
KecIJor, storKt lorcvar
övogo

Slutarps Samhiillsförening
har hållit årsrnöte med sYnnerli-

Frökind

de ad-

ministrativa' gränserna" (PRK),

sida,

medtr'örenin€iens
Sand6n, som

ordför'ande, Itrvert
utsågs att leda dagens förhåncl-

BK och Slutarp spelade broderligt 2-2 (1-2)
som mest kåfa,kfärberades av höga
och långa må,fåpassningar, samt ett alltför ofta offsidespringparenl.ation ör,er de under det
anale. Båda la,gen hade ett litr et övortag under 'onka perioder
gångria året avlidna. mecllemmar, I
av matchen och någon orättvisa i matchutgången.var det lnte.
vår's minne hedracies med en tvst
... och Btarkt BK-försvar
Slutarp började bäst och tog
minut,.
efter 5 min. genonr hi. I Bollklulrben har samma probA.v stvrelsens verksamhetsbe- ledningen
Lundatrl, som sköt ett hårt skott I lem som Slutarp, nåirniigen en
rättelse f ramgick b]. a. a | l- ka s- rakt upp i nättaket. Så små-lsvagkedja'medanförsvaretspelar
på
kr.
sakontot balånserår.le
niagom gled initiativet över på resolut och såkert. Piggast i kedkr. -q.269:84. Från lotterier har BrK:s sida och efter 15 min. kom |ljan var de bägge yttrarna Lei'f
liassan tillförts kr. 559:17. IDn kvitteringen genom vy. Leif I Od6n och Ralf Lindblad. I förinsamlingslisLa bland för'enin.gcns Od6n, sorn satte bollen i nät ut- | svaret gjorde vb. Leif Everfalk
rnedlemrnar har inbringat kr. om räckhålI för målvakten. Båda len mycket bra match, liksom ch.
hade nu chanser att göra I Lennart l'ilipsson. De båda halv240:-. Frökinds komntun har he- iagen
men det dröjde till 30 min., lbackarna Hjelm och Vidar Nilsviljat ett anslag på kr. 1.000:-. måI,
då Slutarp fick en straff, en hårt son spelar bra .defensiv't, men
Fi)reningens l juspunk'uer uppgår dömd sådan för övrigt, som ch. I helhetsintrycket dras ned genom
I
tlettill ett antal av sextio varav
X'ilipsson förvaitade rätt, L-2lsvage, uppspel tiil kedjan.
ton består ai' lysrörsarmaturer.
alltså'
I rengt Löfgren dömde beståimt
Styrelsens och t"evisotet'nas beling'ar', irälsade de närvarånde
r'älkomna och förrätta(ie sedal

tr'a,lköpings

I en tråkig tillstii.llning,

,

i

Tempot mattades
lryl-q:g
I andra trätvlell sjönk tempot lpersoner.
betydligt, då den tunga ptaienl
sög musten ur spBlarna. Chanser |
saknades dock inte för något av''

rättelse, tades med godkännrrnde

till

ha.nriliugarna och

i

enii.ghet

med cle senares för'siag beviljades styrelsen i sin helhet ansvarsfrihet för 1963-års förvåitVid Iöretagna va.l till styrelsen
o'rnvaldes Evert Sanddn, Olof

'Irångboddheten

i

Nilsson
fr/q

-6q.

Kinnarp

i landets tätorter är soln regel betydligt
TrånSrboddheten

' och Bengt

Såmuelsson
stYrelsesamma tid om-

tör en tid av två år. Till

valdes

i.hela riliet utgör 83 personer.
Skolrnatsedeln
Siffrorna har av ccntralbyrån Måndag: plättar, äppelmos.
framräknats på basis s.v mate- Tisdag: bruna bönor, stekt fläsk,
riålet. från de.n senaste bostads- Onsdas': stekt fisk, potatis, apelräkningen, varvid tätorierna avsin.
gränsats rent geogråfiskt efter iorsdag: spenatsoppa, ägg, ostsvarande boe.ndetäthet

den faktiska bebyggelsens on]fattning och alltså utan .hänsyn
[ill de administrativa gränse]ilå,.
I

(PRK)

Meddelande
Frökinils

hälsovårtlsnärnntl

har beslutatr förbud mot sprialning av svingödsel inom tätor'
ter. Fraktning av såalan göclsel
genbm näurnda Platser i öPPen
eller otät vagn är ej tillåtet.
Ordförantleg.
$h^6v1.

lagen, men kedjorna var sorgligt Äklres utflyktineffektiva, och försvå.ren spela- j
Kinneveds Rödakorskrets styde lug:Iff och säkert. 2-2 kom efter 25 min. genom Eric An- relse beslöt vid sammanträde den
dersson, som frnt förvaltade en 7 denlres bl. a. att )De äIdres utfrispark i måI.
flyktsresa>> i år skall äga rum
den 15 juni. Utflyktsrbsan.som år
Starkt Slutarpsförsvar... den tionde i ordningen skåll denI Siutarp gjorde heia försvaret
ett gediget inlryck. med plus för na gång ha Jönköping som måI.

l,

för
Elof Rehn och Lennart
Karl6n, Till revisor omvaldes Il
Martin ösLberg samt till suPP- mv. Ruthman, ch. I'ilipsson och
leant Bror Gertner, gällande vh. Mo,be-rg. Den senare var ock- Liksom förr kommer Kletsen
1964-65. I styrelsen kvarstår så Slutarps farligaste anfallsspe- även i år att vådja till generösa
Tage Hellman och NiIs Järne- lare. medan vi. Hermansson var bilägare om skjuts och inbjudan
suppleanter

stön'e än den för irela riket genonrsnittliga. Så är dock inte fallet i tätorten Kinnarp där 5 proc. Irlint, vars n'randattid utgår vid
av hnshållen av statistiska cen- årsskiftet 1964-65.
Vid årsmötet dishuterades ett
Lralbyrån betecknåts som trångbodda motsvårande riksge- flertal frågor som berörde såväl
ttomsnitt är 8 proc. Av hushållen Samhällsföreningen som Slutarps
med barn är 11 proc. trångbodda Idrottsförening, vilkå överläts åt
(r'iksgenomsnittet är 18 proc.) samhäilsföreningens styrelse att
och per 100 rumsenlreter bor i senare ta upp vid kommaude
tätorten 76 personer medan mot- sammanträ,de.

a,

Järcer

I

ning.

F'rökind

pondus inför ungefär 25

deD ;bäste av kedjernännen.

kommer att ske genom annons I

I'.

T.

Nytt nederlag fös' Kåmxaarp
Fåggt Valtorp

\r@mm Emed 2-å

Söntla,gens vänska,psma,tch Valtorp-Kinnarp resu,r.terarle i en
fullt rättl'is hemnavinst med 2-1, hah:tid l-tr. Sott rned då,smörgås.
gens må.tch som ba,kgrund trorde Kinnarp få det svfrrt i div. V,
Fredag: pytt i panna, r'ödbetor,
meda.n Valtorp för sin del trör bli segela,spiralxt i tliv. VII, llu är
Lördag: g'rönsaksstuvning, frudet förstå6 en viss skillna,tl på trä rings- och seriemsåcher
detkostkorv
- har
ta van en typish vårmatch där vätler oclr pXanförl.rållande
stor inverkan på hurnör och vilja. IIärtilI komrner att Vatforp
tycks ha relativt lätt, att komrna till råtta rired just Kinnarp.
Kinnarp A: Lars Westerberg,
'forgny Johansson, Kjell Jr-tIfur som helst så var Va.ltorp ra plus för .Tonsson sorn nu tycks
Ilansson, Rolf , Anderssgn, Bo Jo- betydligt piggare iin Kinnarp, vil- ha återfunnit g'ammal god form.
l:ansson. Anders Ek, Gösta Än- ket framförailt gällde andra hajvKedjan var ovanlig't pigg och
dersson, Bo Ivarsson, Håkan lek. Kinnarp började dock häst framåt men hade . som vanligt
Karlstedt, Göte Andersson, Gör'an och tog även ledningen efter 15 svårt att a.vsiuta. Bäst
gick det
Grahn. Match mot Valtorp sön- min. genom cf Håkan Karlstedt för högervingen, där Setterberg
Kafc:et
9.45.
ciag 10.30. Avresa
som fint förvaltade ett inlägg och Bo >>Fluga>> Gustavsson trivdes gott tillsammans. Vi. Ingvar
Klnnarp B: Stefan Johansson, från höger.
Valtorp hade goda möjligheter Pettersson var målfariig och påMarthel Johansson, Bengt Persson, Ingemar Karlsson, Flem- att utjämna, men lyckades inte passlig men missade också flera
ming Torstensson, Åke Torstens- med detta förrän 5 min. före f,eta chanser.
I Kinnarp Iyckades försvaret
son, Karl-Gustaf Ahl, Tord l'ot's- paus, men då kunde vi. fngvar
tensson, Bengt Georgsson, Rou Pettersson s]å in bollen efter bra bäst och i första l-rand då ch Bo
Kar16n, Kjell Ahl. Match mot spel i kedjan och fint inpass från Johansson och hh Fle::.:mirrs TorBlidsberg i Timmele sönd. 16.30. Bo Gustavsson, Vinstmålet gjor- siensson. Kc.lian börjacle skaoligt
des även det av Ingvar Pettersson men tappade efterhand alltmer
Avresa Kafdet 15.30.
som påpassiigt utnyttjadä ett sting.et i anfallen och någon

missförstånd mellan gästernas hb egentlig'genombrotts:na.n fanns
och mv.
inte. Bäsla spck t kom fr'ån högerValtorp hade sin starkaste låg.- sidan Gö:'-e Andersson-Bo fvars-

del i

halvbackskedjan Rehn- son. lt1lq-fq

Jonsson*JohåJrsson. med

ett ext-

_sård

Maskeradfarrisrrer låä1l"iJ,iiåä"ffäåifi?åä:;Tl
i Luttra
Det har man botat ge- i
,
,l
Anmär'kningsvärt är elt gcnonr- ll "*i;o""".
nom att på lämpliga punkter gl'äbrott av den permanenta belägg- ll
1"""o- vatiarna.- Man taeer.
ningen söder järnvägsLll'on i Lutt.- ll "J
vacl inan haveH-iEn resolut höjr'a. Här finns en jäsning .i ul{- l[ ning av vägbånan vor.e väl det
kroppen och ett stort håI i asfal- ll ,.;rt ;
ton. Stället ligger därli)l bakorn 1''*-"*'
--g*
"
ett backkrön fö; tråfik f.rån norr. |
Vi observerade dettå förrädiska i

I
I

|
I
|

I
I

vägbrott redan för omkring fjor- |
ton dagar sedan. Då hade det jä- | DET VAR, I(IlINAltA' Ii S()1I
V.dNl{
sande materialet skjutit upp kan- | i
ske tre decirneter ovan väglranan. | , I tisdagens resultatlista fl'ån
Ett par timmar, serrare hade man I ] tveekendens fotbollsspel lätrurades
1

faktiskt slätat över denrral Jfei uppgift oin resitltaiet i nratdet
farlighet, ctet vill såga maskerat I chen Blidsberg-Kinnarp
den. Vad är det man vili?
I gäI]de B-lagen. Det var Kitrnarp
I går låg brottet återigen vid- | ts som va.nn med 10-2 och inte
öppet.
i I Ejlic'isbergsreserverna. $ll_ b\ .
Det horde kunna gå för sig at.t I
här, där brottet är begrånsat till i '
I

o"rt'J*i".äu I m
riskabla asfaltkanter, helt enhelt
I
la ga vägbånan.
För övrigt finns ett likartat

några kvadratmeter

r,.åti'"ie"å"i";;ä;;;";'iäöl
södet'

KINNARPS

ItfiSSIONStillS

ut.'Iäge
Dct har ett min(ll'e |
_,
I kvälI' tisdag, kl. 19 UV-högriskabelf
åcn år r,å"sr.u i"tå |
fullt så elakartat. Men varför in- | ticl. Medv. av sekr. frene Jote laga det?
| hanss,on. Y. Johansson. UV:arLäga Åsle mosse-r'äsen
_
na. Kollekt.
^^-"-*'' VÄLKOMNA!
Den låga väg'en över Äsle mos- I| -*'
går i tusen vågor, Också här
tycks mån ha. varit ute med skrapan. Vägkanterna har fått sig en
ordentlig avl.ryvling så att vägbanan fått en konvex profii.

Ett brott i asfalten är bland det

Det var nog mycket nödvändigt,
Vattnet
fråI1 den låga vägen. $åna-lrrf sis

för vattenavrinningen.
otbehåglisa.ste

Är det löit a tt st[to over (
Det kon bli maskerad lallo"
':!åVagor i nörkamp med vsren
I går gick

| ,. I

ot

O

operation över-

slätning fram på rikshuvudväg

4rj, delen Luttra-Kinna,rplänsgränsen. Det är en vägled
från ilen garnla goda tiden, ton-

vikt på garnla. , Eg pittore-sk
vä.q, i huvudsa,k utan slitba.na,
slingra,ntle och äfventYrlig.

Ati släta örrer saker låter vänligt. Om clet nu inte bara är för
syns skull.
Man kan O"1o*s att det är det,
på Kinnarpavägen. Där vägskrapan gick frarn i går låg vägen
alät och fin och >>nyg'rusad>) bakefter den. För där finns ju ä"ndå
en clel grus, nämligen nedbakat i
vägkroppen. inte sammanhållet i

zilii:i

upp det och gör vägen så fin, så

ii;il::tl:il
;ji]ittiiitli

någon slityta. Vägskrapa,n grii.ver

fin. För ögat.
För bilens hjul avslöjar r';ig den
gamla >köldprofilen>> under det
uppklämda gruset. VägskraPan
a1'betar ju nämligen ändå inte så

itt:i:tttl;jl
't:.i;itlt|j:lj:

på djupet som tjäliossningen. Den

fasta (frusna) marklinjen

under:

den överslätade ytan.är fortfarande en berg- och dalbana' ibland en

mvcket kännbar sådan efterso\lr

föraren efte1. operation överslätninq inte ser hur han kör.
Men lika gott. Bara en liten

stund efter vägskrapans översliitningsaktion framträder sanningen

om vägbanan ånYo sYnlig för
ögat. Trafiken på riksväg 46 är
både högfrekvent och tung. Den
sköter om det.

lir'i|ffi

'
i:i.

,''':'''.-:':r'''.

':''':''': ':j :'::':

iiir:;i::i:ii;il:ni:l

Våren }<ommer, och underlaget svikta"r". Lätt att ta sig

till

Kinnarp är det inte.

