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Tjuvlarm
Det automatiska tjuvlarmet på

Kinnarps Kontorsmöbler utlöstes,
på nyå.rsafton och för'orsakade 

I

polispådrag. Polisen fann dockl
lngenting som tydde På inbrott'l
och det troliga är att Cet UPP-I
stått något fel På larmanordning-
en.

I

a En del köper för dyrt
a andra köper från

Lars Gustafssons

Miibelaffär, Slutarp.
Allt i möbler och soffgrup-
per, bäcldsoffor, tak- och
golvarmaturer, matior.

llel. 1?9 Kinnarp.

Fröktnd
-b1"1.

Kyrkorådsledamot
i Kinneved fick

församlingstack
På nyårsdagen sanimanträclde

kylirorådet i Kinrlevecls kyrkas
sal<ristia före högmässan. Därvirl
ornva.ldrs till kyrkvärdar för den
nya mandatperioclen, åren 1964-
6?, l<yrkvlirden Herbert Anclers-
son, Alarp, och Cat'l-Arne Adams-
son, ödegården, Slutarp. Efter
högmässans sista psi:lm hälsa.de
kyrl{oherden de båcla kyrhvärdat-
na välkotnna på nylt i deras vikti-
ga vär'v och tillönskade hela k]'r-
korådet en rik ansvarsglädje och
a|hetsgemenskap.

Den ;ildste ledan'loten, Nils Äx,
hade på egen begliran lämnat
kyrkorådet, som han tillhört allt-
scdan 1930. och i hans ställe hade
inträtt lantbrukaren Iyan Johans-
son, ödegården, Axtorp. Till herr
Ax riktade kyrlrohelden å försam-
lingens vägnår varmhjärtade
tåcksä,mhetens ord för hans av
djup käriek till kyrkan präglade
arbete för för'sarnlingslivet, fiir
hans på mångsidig och mångårig
erfarenhet grundade kloka omdö-

. me och för hans aidrig svii<ande
rtrofastlret. Som ett tydligt bevig
fr)å församlingens tacksåmhet över-
Iämnade kyrkoherden till herr
Ax bokverket >Bilrelns Värld>.

Sknlorna i Frökind
Liisningen i }'rökinds sl<olor

börjar onsdagen den 8 januari I<1.

8.40. SkolskjuLsarna går i vanlig
ordning.

,ieli{i'

Fpåkt*d
t-011.

i Vesper i Kinnefeds kl,rka
I Trettondedag jutr hölls vesper
Ii Kinnerreds l{yrkå. I)enna inled-
ides med orgelmusilr ',.{cl<, Iler"rc
t,
i,tes,l. hör min r'öst> av J. S. Bar:h.

iEfter ps. 518: 4-8 >V.ise mi-i.u av

l östi rlrrnd> sjöng liturg ocl.r kijr
lilr \,esperrituak:t i miissbolr II,
i !'årpå iöijde iäsning av dag.ens

ievangelium. Efter trettondags-
, lpsalmen r))En stjärna gick på
I llrin:.len fram> höIl liyrkoherclo

Antlr:rsson predikan över rnis-
sionsmotiv i dag'ens episteltext
med ämnet >>Att l}'ss., r'ärma, vär-
na de jordens barn, som sig till
Irirnlen ärna;>. Efter Fablicius'
hymn ).1'1sil morgonstjärna, m.ilil
och len'. sjungen av kören, r'irl-
tog fråmbärandet arr missionsofi-
'ret genom ofiergång fram till al-
Laret. Efter altartliänst med väx-
elsång avslutaeles l'espern med
att kårtor Kjellst-röm på orgel
ut,förde Daniel Oisons >_rEn stjär-
na gick på himien fram>. Mis-
sionsoffret blev 1.316 kr. ytterli-
gare gåvor är vålkomna.

I högmässan santme dåEf i Vår-
kumla kyrkå upptogs missio:rs.
koliekten likaledes genom offer-
gång, Den inbringade 654 kr. och
kan fr)rväntas stiga ytterligare.

Gudstjänst hölis åven på Frö-
kindsgården av kyrkoherde An,
dersson. Därvid tömdes missions-
sparbössan, sonr visado sig inne-
håila inte mindre än 1?2 kr.

l{illtlnrps lF
startar fotbollsträningen i gym-
nastiksalen torsclagen den 16
jan. kl. 19.00.

FF6khd'

t8 i Frökind
mer än 85 år

Genom statistiska centralbyråns
I starka expansion under senare år
i och den därav följantle utbygg-
! naden av befolkninEsstatistiken
har det blivit möjligt att varje år
redovisa folkmängden i samtliga
kommuner med fördelning efter
ålder'och kön. Sådan reclovisning
har hittills endast kunna ske efter
bearbetning av det material som
framkommit vid de som regel
vart femte år anorclnatle folkräk-
ningarna. Den första rapporten i
den nya serien föreligger nu i
tryck och avser förhållandena vicl
fjolårets ingång.

Vid den tidpunkten hade I'rö-
kinds landskommun inalles 1.962
invånåre, av vilka 1.053 var man-
liga och 909 kvinnliga. Inom ål-
dersgruppen A-4 är fanns 57
manligå och 59 kvinnliga invåna.-
re, eller tillsammans 116. Motsva-
rånde siffror var för åldersgrup-
pen 5-g år 74, 58 oeh 132, för
1G-14 år 80, 81 oeh 161, för 15-
19 år 8?, 63 och 150, för 20-24
ät 77, 66 och 117, för 25-29 år
56, 45 oeh 101, för 3O-34 år 44,
46 och 90, för 35-39 år 64, 63
oclr 727, för 40-44 Lr 75, 72 oelr'
147, för 4Ug år 88, 59 och 147,
för 50-54 år 69, 56 och 125, för
55-59 år 65, 59 och 124, för 60

-64 år 70, 53 och 123, för 65-69
år 68, 53 och 116, för 70-74 ät
38, 43 och 81. för 75-79 ät 26,
30 och 56. för 80-84 ät 74, 77
och 31 samt för åldrarna från
och med 85 år och uppåt 12, 6
och L8. (PRK)

Bnrnk#!r dngmarnma
sökes i Kinna,rp till 2 stl flickor
i ålder 3 och 6 år.

Tel. Kinnarp 216 efter kl.
18.30.

Kinnarps

|\|T0 -lörening

Årsmöte i kvätl kl. 19.30. Prograrn: förhantllingar, tävlingar
och musik. De metllenrrnar gom icke är närvaronde får finna sig
i mötets beslut.

Välkomna! Styrelsen.

'tlr-6q. FrSklpd

Kinneveds CUF

orll-b!.'

önekao hyra

LO KÄL
c:a 100 kvm. mecl VC önskas hyra, som lageriokal

Ring tel. 203 Kinnarp.

TilII chelerna för AE Kinnarps Tentilindustri
framföra vi vårt hjärtliga tack för den trevliga julfesten samt
för julgåvorna.

i Falköpin

Skolmatsecleln
för Frökind den 13--18 ;an.

I,Iåndag: korvkakå, bloilpucl-
ding, Iingon.

Tisdåg: köttbullar, potatis,
rå,host.

Onsdag: ärtsoppa,,rstsmörgås,
apelsin.

Torsdag: kokt fisk, potatis,
gu.ka.

I.fedag: korvsås, p,"rtatis, röd-
betor.

Li;rdag: grönsakssl.trvning,' fruhostiiorv.

aoordnar JULFEST i Före-
ningslokalen, freclagen den 3
januari kl. 20.00.

CABARE.

DANS och LEKAR till musik
av EÅKAN och LASSE

JULKLAPPSUTDELNING
Paket till ett värde av minst
3 kr rnedtages.

ALLA VÄLKOMNA!

Fnökind
Läsningen i Frökinds skolor

ibörjar onsclagen den 8 jan. 1964
kl. 8.40. Skolskjutsarna går i
vanlig ordning.

Bekton

4h'6q'.-HJÄRTIIGT 
TACK

för jul- och nyårsgåvorna vi
fått mottaga från abonnenter
vid Kinnarps tele-station.

Föreståndaro och telefonister.

HJÄRTIXGT TACK
till postab,onnenteraa på linjen
Kinnarp- Halsäng, för jul- och
nyårsgåvorna.

Webster Martinson
Lantbrevbärare.

SAMILIGA ANSTÄLLDA F,'IT.M,



Fint facit för Kfimnarp'"/t-o'r'
Göte A bååsfre skyt8 å A

Det kanske inte precis år den rätta tiden att skrir,a om fot-
boII nu när andra idrotter såsorn bandy, iihockey och hantlboll
står i högsåtet och tilldrar sig de flestas intrcsse. ilfen låt oss
ånalå tänka titrlbaha på det garnla året och göra en sa.mrn:nn'
fattning av Kinnarlrs fotholl år 1963.

";
0--1

5-1
0-3
ö-ö
4-t
5*1
1-0
8-0

5-2
0-3
L-2
2-3
9-2

I'ör att börja med A-tåget spe-
lade detta för fjärde året i N:a
Västgötaserien och giorde dåir sin
hittills bästa säsong- med en fjär-
deplacering endast 1 poäng t"rån
andraplatsin och avanöcman: till
div. IV.

A-laget har under året spelat
32 matcher, vunnit 15, förlorat 9
och spelat oavgjort i 8. Målkvot:
82-60.
Resultaten av matcherna åskåd-

Iiggöres med följande tabell
(Kirmarps siffror först) :

Blidsberg, vb !-z
I'olkabo, vb 0-1
Äsarp, vb 4-2
Rapid (DM), b 0-2
tr'alköpings BK, vb S-z
Grolanda, vb Z-I
Tidaholms GIF B, \'b J-4
Ulvåker, sb 1-1
Tomten, s[ 7-z
F alköpings AIK, sh B*0
Borgunda, sb Z-B
Sandhem, sh Z-z
Tidan, sb 5-1
Slutarp, 5l1 1-0
Ärnäs, sb 1-1.
Leksberg, sh 2-z
Falköpings BK, vh B-2
Vedum, vh g*B
Ulricehamns I!., vh B-b
Tidaholms GIX' B, vh b-0
Vedum, vb 2-B

=-IFK Skövde, vh 3-1
Blidsberg, vh 5-0
Leksberg, sb Z-z
Årnäs. sh 1-1
Slutarp, sb 4-t
Tidan, sh 1-0
Sandhem, sb 3-2
Borgunda, sh 2-2
I'alköpings AIK, sb 1-0
Tomten. sb 0-5
Ulvåker, sh 3-z

Torgrry och Göran
med i mest matcher

Tcrgny Johansson och Göran
Grahn har spelat, B0 matcher.
Lars Westerberg och Bo Ivarsson
har medverkat i 29, Flemming
Torstensson 28, Bengt Georgsson
och Göte Ändersson 27. Gösta
Nilsson 25. Itj Seidler och Bo Jo-
hansson har spelat 24 matcher.

Göte A. skytteträst
Göte Andersson har gjort flest

mål med 16 fullträffar. Gösta
Nilsson har nätat 13 gånger, där-
efter kommer Göran Grahn 12
mål och Bo lvarsson 11 måI.

Vid de 18 seriematcherna ån-
vände må^rr sig endast av 15 spe-
lare. Lars Vesterberg, Göran
Grairn och Bengt Georgsson del-
tog i samtliga. fnom parentes kan
nämnas B,tt de båda förstnämnda
ej missat någon seriematch se^
dan 1960.

B-Iageg blev fewrrna
B-iaget som spelat i Falköpings

reservserie belade där 5:e Dlatsen
med 20 p.

Laget har följande matchrad:
Folkabo, vb 7-2
Saleby, vb 8-1
Åsarp, vb 4-0
Daretorp, sb 7-O

Muusjö, sb
Trädet, sh
Gustav Adolf,
tr'ågelås, sb
Åsarp, sh
Sandhem, sb
Grolanda, vh
Siutarp, vb
Sandhem, sh
.Äsarp, sb
:Fågelås, sh
Rapid, sb
Gustav Adolf,
'Irädet, sb
lVlullsjö, sh
'Iomten, sh
Daretorp, sh

Bengt Pe och Rolf A
flitigast

Av 22 matcher har 12 vunnits,
9 förlorats medan 1 match slutat
oavgjord. 75 mål har inskjutits
och 43 har släppts in.

Bengt Persson o. Rolf Anders-
son har spelat aila matcher. Ste-
fan Johansson 21, Hasse Gustavs-
son 20 och Anders Ek 19 match-
(:r. Håkan Karlstedt och Tord
l'orstensson har varit de flitigas-
te målskyttarna.

Pojklaget sericsegrare
Äterväxten, d. v. s. pojklaget,

vann årets pojklagsserie norra
i 
gruppen. Endast 1 poäng tappa-

I des i årets serie och den kom mot
värsta konkurrenten Flobv.

Följande spelare har aåvänts:
Gert öst, Rolf A,ndersson. Ål<e
Pcrsson, Staffan Nielsdn, Anders
Ek, trfasse Gustavsson, Rune
Torstensson, Ulf Kjeuström, Vin-
fred Nielsdn, Bengt Georgsson,
Bo Johansson, Conny Kvist.

>Blecko> rnåIskyttehäst
Bengt >>Blecka>> Georgsson, som

även varit ordinarie Ä-spelare,
har gjort de flesta av målen. En
fin uppmuntran för Bengt var
när han fick representera väster-
götland vid elitpojklägret på
Malmslätt. Också en landskaps-
match mot l{alland med två rnål
som resultat hann han med un-
der året. Även Anders Ek har
gjort utmärkta matcher i såväl
A- som B-laget.

NTO-möte
hålles i Föreningslokalen,

Kinnarp, fred. d. 1711 kl. 19.30"

Program:
Förhandlingar, kaf,fe, sång
och dans.

Alla hälsas hjärtl välkomna.

i Vid Chatr.turs tekniska högskoln
I har på avdelningeu för skePps-

I byggnad examen avlagts av bi. a.

Tonrrrry Ahlqvist, Siutalp, l[h-bq

sb

Tomten, sb
- Sture HielmzAll- h{.

Ålrtiebolag'en )blt-6Y,'
, J Frökinds kommun har bildats
AB Bröderna Karlssons Plastin-
dustri med aktiekaPital av 30'000

kr.'och styrelse bestående av Ru-
ne Karlsson, Göte Car'lsson och

Göst"a Karlsson, KinnarP.

Frökind
HIINDÄGARE

erinras om skyltligheten att fö-
re januari månads utgårng er-
lägga fastställd hunrlskatt med
20:- kr. per djur.

Med angivarrde av hundens
namn, färg, kön, ras oah födel<
seår på talongen insättes belop"
pet å postgirokonto 721437
FYökinils kommunalkassa Kinn.
arp.

Frökintls Kommunalnämntl.

Fr6}hd

Fröklntls Högerförening
håller årsmöte I NTO-lokalen i
Kinnarp på torsdag kväll, varvid
landstingsman överläkare Karl
Lind€n, FalköPing, håller före-

drag.

L{11-lu.

tr(innrarp
l-,otrral

passande till mindre industri el-
ler lager med 135 kvm. golvyta
och pannrum, i övi"e våning 130 i

kvm. golvyta och kontor, hyres- 
|

ledig. Tel. 24 Kinnarp. 
I-'.::::-l

ffi &€Eddsffi68$w
ilted början rnänilagen ilen 20 jan. bortsiumpas bl.a.: Barnhängs-
lebyxor i kraftig yllekval. till 12:?5 och 16:75. Gosskjortor från
3:75 och Go,ssjackor från 10:- kr. Strumpor, vantar m.m. Köks" 

I

gardiner frän 2:50 pr mtr. O;blekt lakansväv, 140 cm. bredd, 2l?5
och 3:25. Plastmattor extra billigt. Förstklassigt svenskullgarn j

ftän 2:75. Restpartier i handstickningsgarn m.m. 
]

KTNNARPS 1UANI.]FAKTURAFFÄR. TCI. T34 I
I

Frökinds Högerförening
håller ÅRSMöTE i NTO-lokalen, Kinnarp, torsdagen deu
23 jan. kl. 19.30.

FöREDRAG: av landstingsmannen överläkare Karl
Lintl6n.

Kaffeservering.

Medlemnar ooh öwiga intresseracle hälsas hjärtligt
välkomna! 

styrelsen 
-.

ökind
Luttra
Kilneved
Vårkumla
Brismene

HieNm lömnar Slutarp

Spelnre-lränare i FBK
Slutarps allroundspelare Stu-

ro Hjelrn ska.ll i fortsättningen
ägna sina tjänster åt FaIkö-
pings BK. I dagarna har det
btivit klert att han skalt träna
klubben och inleder reitan på
fredag i Lä.roverkets gymna-
stiksal. Iljetm har spetat fot-
boll för IFK Tidahotm. IFK
Falköping och Slutarp, varför
han bör bii en bra förstärkning
för den uppåtsf,rävanile itiv.
Vll-klubben i Falköping.

1
,1
o
L
.)

06
957
0 1 4770
3 5 !4752
2 4 2A 360

19 179
59 1071 -12+10

+-0
-11
-fO



m i :11,'i5,åi*:;::Tlfiå" : r,ri:i 
g"n" 1,ä | Kinllilfp$ lt

BOfdtgnnls[$flUSl fÄ" i sionsriuset t;lt är'snröte kombinel'ät Lunuanpssrcun r nrtur,pg. 
I nu,,." årsmöte å'Nya pensiona-

,-u'o i ll:,1'$1";'i;T;;f:å;"äil.'XH I : *r1-;äi;;*-l:r- ":,1**,i1"1"; liä';iå'äi' n ,.0". kt. z0.

sandhems !ft&T 
I ltl"*.1,i,Uf:lp::rö:"T,,::il mL"rU'**"åä3å',1#j['" 

,'-4 den 4 rebr'r<;["".

sandhems roGT:s bordrennis- li 
ter-rritt-lvtål'ie Kårrisson leddc en 

I "**::-::; 
t^g""t,Tlt"t;z"en. i clen t

u"flil3tä?f:tiiäåå'?l 
i:J']ffiå?,li*:.ilj::::"sartretet j ttll"l:-''.,'i ;,;*'r"n",na. -vidare "ä; ;ä:'f.l"*i"å'l samt ett rörötag näm-

S-I(jeustr,öm, et^ ,r-;ä;iä: il zoo r,', till Macao 150, iuclisk sxot- | ;;; att rag9l spelar en ;;;-;;h I ligen Bolonbolagbt .i Rliclsberg'

2. r. öberg,_ s-Karisåä,';]"iln"i,* b.'t. samt Mis'sionsrör's'm- i iö'ttt !giit:::f !.:1':":*11-""*ll*:"tJiiffffi"?ä:Lt?å;rä'JJ'1ff

sektion och Kinr.alps sfi<'*äiiut ll 
tttlt ähen och 6-0 i B-matchen, i den F

sektion och liinnarps "iri TrlrT;:li""rr" Asta Joha's?:" :*.lrl.l:-s I senare efter överlägset spel. Ipå fredagskviillen i I

march. Matchen spelades i sancl- lltil förening**u io*rro-". +:.k.::11 a-matcrren var -betydli4 .iägl Hoekey"bockey'serie
hems'skolas gymnastitisal, medll reciogörelsen framgick att kassanl nare än vad matchresultatet geri : rrr-^::-1
sandhemssrabbarna som vär.crarllomsrutit r.;;;';;^i.Iä;; s; rr"-] ",fii'ääg;:b,l"'iqi;hä:iglygl 

i Trädet med åtta lag
och Kinnarps BTK som 

"ng,oo:u. it aäii"i"-. iitt'"".1riuot". vatåis Au- t l<in-narpslagets segerorranisatör, I

Klubbmatchen omfattacle lråele A- ll -,,.u. Å r.,"ohcnrssnn och vesa 9s1- I med tre singelsegr"t pfi;ä;;ili;; L "3}-tTi:r;.nX5?;o:*i{ T#
och Kinnalrps BTK som .seglal'e.ili.tetrr.tittg. f iu revisorer valdes Att'i lCn-narpslagets t98'"_1?,15T,T*:?:'l Den serie i hockey-bockey som
Klubbmatchen omrattade*l?9: *_ il gr.i" Äi,rnanlsson och vesa Pet- I 

med tre singelsegr* nl:t"$åås?t 
i tu" *i" no4an denria veckä har

och B-juniorer och resultaten avlli -,..". -;;;;;;."';;;ion" fi".nitir- | om qästerna kanvidal
de o,ikä matcherna .,*tlifi1:ili" ll ::':"1;l;_å"jli:f:,"1i-ii:.,ffi::l?; I ri"li11ti'::1" ;qixgt "::: *;'_it iå#l1lå':."1H,"ål%iåt#Tjii:

ite kombinerat

'' r' vusrts'' "-'t"'"";;l;","d:Iiii"ä""äo'*-. jiåi'ot'"iiiriåår*ii.v*p*tisktöchlrF'..slutarps rF' Blidsbergs rK'\8-21, 77-2r. 3. T. G
Nirsen. BrK 16-21, :rl-.zt. 4. T.i '" äil1 Ju :,r',jo.", som bevistat ta- i ri"*!itåi-"ppt*åon"u"' - ^"^-,-. 

jfåtlåti* H^f::tYå rF Dalums1ä:h,li:zr. s. i. Grahn, s-i'iingut' 800 kr'.

ä-i:;,^;. 1*ä,;: i 
*:s,ä.: 

i-.4',1|rins av korv, bröcl ocir glass. röre- *;;'u;;son 21-23, !t-,1t,., Lgyt a. sria"nerg-Bor6n
i'. i-n'. ti. z-d, g. s-6, m. 4-6'. I i ntngens olclförantie Folke Petters- R,aske-Allan Thor 27-79,.21-aL ?. SlutarplDalum

pen med 6-4. I I i;; ili;';rna tili arbetsmöte. 75-27, 2t-18, 17 
-21'-Lelf^1?:I: | ö. stt iarp-asa"p

^ -S-kampen: f. Gransing, S- | -Martinsson 
2t-73,21-16. Hansl 10. Kinnaip-gältstaC

p"""rot, BTK 21-19, tz-:f, rol , Brolin-Erland Johans-son zt:l^t:, 11. Bliclsberg-DalumL6-2L. Sven- 9l*1l-']lkåil*"1 12. Trädet-Boron_.21. 2, A'. Pettersson, S-G.-An- | {

pen med 6-4. I r las .iuniorerna tili arbetsmöte. l.b-zl' :lL-r|J' rt-'l'-""j'^lilill 9. Slutarp-Åsarp
^ -S-r<ampen: r. Gransing, S i -Martinsson 

2t-73,21_{?:.H1Tl to. Kintraip-rranstad
pJ"rrott, -BTK 21*19, rz-zr, t0 I , Brolin-Erland Johans-son zt:i!1i 11. Bliclsbeirg-Dalum

a.'.åö itrr<zt-ta rl-,q sii V:. ____J_ Thor20-22,r6-2t.".,,åo,Tu1;' il: si;å'p-Btidsberg
x.,p. oaviussot, s :r.oeetters- r i [\tnneveQs PJtl3$ 

t*?ff:i*,?l;;l' '"?.iåi lt. p_*lyr ."I1u'p 
"

t6-21. ll-zL. ö. I. tjr'äiur, ö-l lrngen Jt,u Kr-. i rur uvrråL vrna! vee '---irraustaas 
1x,, Äsarps IFr, Öahms

Nilsen. gTi< f6-Zt. fS-Zf. a. t. 1 iip de 5rr1it,r'er'r;onr bcvistat'lä- ' sportsligt-uppträdande
öberg, s-Kjäll,ström, F15 21-:l *"r'ruäit'tör'eningen betala hrrlvai-'ii"ååar.aäät kämpade starktlBors och Trädets IF'

4'''H';e.ii:,fTlglr' å l r 
tä::i{qirt"', o.r, ha,va prenum"- 

i # i3ll ffåå?iiå:ö;fi"'åöff 
1 *ffi#åTi:i iå:Jå:Jtr,? iål:

(lyarp g-(srlstertt B.fä rs]zi. I I |ationsavgiiten på tidningen tt-l-' I ,rro*ordentlig offensivanda. bven I dv- n iönckpwsnclårp rår pi {ior-y;gå '" T:'J;tl"',:Tl'$;31| i 
:,*lHe::ffiJiq:;ti:::l;l: I S-""T'1-,1å.'å,ä1å:"::#"#i"lå+{:i[r I fy;": 

ishockevsperare rår ei der'

p';,1t< Zz-Z+,' f S-zi. n"nt .i. s" I i straf r i likhet med förutvarande år sin bästa niätctr tör året, och trade | "5*-- 
-

Lindblom. S-Karlstecli, gtr< zr I | -amtas yayje månclag till olikä faktiskt Erland Johansson _i ql'I Följande lottning har företagits;
:iö,':'Åurl.i--b.-ci.airn, s-ll-0i"" .o plogr"*-, itudie- och denttig gungning. rrans Brolinl Match nr:
Kjällström, BTK _1_6 -z;,',iä_:lli;i;:;#", Junio'erna håller slutlig"en,*speilar bra-men saknari 1. Åsarp-Dalum
r?i. ,f,-Otäg, S-Kartstedt, BTKi !,..io.;^.*rarslti'irrg <ten 2 april kanslie den taktiska blicken i vis-i , 2. Slutarp-Boion
zr*rb, zt-its. I l":il _::l:::;;;;ä-,r,;i r.. ti. t6*"- sa situationer. . i 3. Kinnarp-Brq'lbers

"X,åi:*1s#xs""f",:å5:.igi i;:l"m:;:,,f;,öi,:iäåf .ji::: *;:#J:;åT"p#J"',t3i;ll-i 
i: ääiillffiii#;''

Zf*fb, Zt-t1. I I """""""','"' - sa situationer, .. i 3. Kinna4>-Blidsb(

"X,åi:*1s#xg""f",:å5:.igi i;n"fiå:;:-,i:,,1,iöå:iä,lf {::, *;:#Ji;m"H#J"',l3i;ll-i 
i: fä*:gf*:*'s i-z 4 7-g 5 2-3.a'.--i-+',1 lringat'korv'br'ödoehglass'Föte- M;;'tinsson 21-23' 7l-.ltt,L91t o. etiasnerg-eoton

i'.ä-S'iJ.;-?, $r. B-å, to. 4--6.1 ltringett. orrlför'nnde Foll(e Felters- Raske-ÄllanThor 27-79,.27-aJ" ?. Slutarp-Dalum
*innu'ä!'BrK n""' autså A-kam- I I son avsrutade. Nästa måndag 'u*- i*uXf"ålt"l$-fl;fJi,lg:iår 3. S,HTfå1l.t

"o"l'srr v*dt, za--za. 4. Å.li I\trrrrv Y v\r\' 
ry-21.-Dr1b-b"11n?1:l:?:r"*ffS/, iä. iläii"tro-soro;

fr$'*:r; u."; '*1l,"'1' 
B'rKll ^' . , r.. I fr'$ill;S?:'*::.: :t-Åsarp

Ti 
.,1,åTöi3.ö.,*:u4i,T-ilbkyttetorentngi 

;;**'ltå1äi,,.+:s,:^r+ä iå, kur*lw
A;;g;"It, BTK-21-18, 13-j1L2J i iÄrsmote å Pensionatet, Kinnarp i olle stahr'r-Källströn' 1". - 1,_"i 20. Boton-Kinnarp*L5.7.'Å. tetiei'sscn' ?;.;r""å- j ltO"a"g.n den 1 febr. kl. 18.30. : .-21. Bernt {9h*:rol|:Joht}T3,t; zi. eirä";berg-Trädet

Pliilb,til5"lhi"l?"',1;"i:i iä"r'"iå.i*"g r.r.-is.so. :l#'' ii-:i. 'l'-5?:*;-"f.1å;l ll "*lin*;:".'11,..K.-El. Davidst!"' ^q-*.-Pelisor' i lr'lDuLu'u'r6 å" -"':."' _ lsterclt - 11-?1t 7a,--Jr'"" TSl"TYi i,:. ilåiiJ"a-slutarp
5lä l;,3t_, ä{kh:å#"äall stvre,sen. 

iivåi'åå;',:l?å:::äj*"?tu#j iå: äil|ffi-_trtr';
ra.-E, udvrursutr' D-å. I I - ----- _ i steclt LI-Z_L,- .LL!-LL'|a .;r.,,11 i z,:. Haustad_slutarpBrK 14-2-1, 1.8-2r. e. uLå'T; 

I I styrelsen. I sä"å8"*-rylri:.,"1 t,9;f1,'_"t":i ii. xir,r,a"p-asa"p

-i+,zz-20.10. 
Dubbel. å Gran-li-' tg-!t, ta*zL,1, L3*21, i io. 1ää.tlp"i"*

2?. Bolon-Åsarrr

Kinnarp
6-4.

;;";;;o**.ul 28. Blidsberg-Hällstad
F'örsta omgången: 1- 2- 3
Andrå
Tredje
F järde
Fernte
Sjätte
Sjunde
Åttonde
Nionde
Tionde

4-6-7
ä- ö-II
9-10-12

IJ-fiFIU

76-17-20
18-19-21
22-23-24,
25-26-27
28

KINNARPS
1WISSIONSHUS

Söndag kt. 9.45. Obs' ti<len!
Sönilagsskolans vårtermin inle"

;iLii;:;r

r!;::

des rnetl familjeguilstjänst. Mis- j

sionär Stig Bergman, Johanssonl
ödr lärarna meclv. Sparbössor'i
na för SAM insamlas. i

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

I

MISSIONSHUS 
I

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

T. Niisen, E"IK, mot Tomas Grahn, sandhem, i A-kampen. Kinnarpsseger med 21-16, 21-18.



håues i lokal Vinterny, Kinnarp, I FålköIiins' Båsiiarp och Kinnarp' 
i liit'il"båfi:3åT'?ä:Hu. ur.rrr;,i,rt I iarar, 

"o"rJl""å;":;J*ååifredagen den 31 jan. kl. 19-30. I ; J 
vällrommet med Apostelns ord fr'. i

I lnynoetsmii,ssodagen i iF.b!r. 4. Tiu att leda. dagens föi'- | 

-

obebodd stuga 
I ä.i:Tirl,i;;,,'ji,, i,iåj; #l i I L.,rtr.";n.*:anr *å'åii,T

FFfbd
ltrh-6q.

ntl under å.fer håilits tre sam-lÄrsavgiften höjdes tiil tio kr. för

LruGr.ruuu sruga ic"å, ro,'"e"i;;'' ;ji, ;;;; ,,;;; i lil:-åä;iaiäi,äå!i fiiil'ffii; i

hade tiuvbesök? iå;:1. """1i,**"X:;i,.;Tfn':*å.:'Jlljöif?:'f'1-{*fåT."'iliå -"Rlil;i 
.-. .-""ff#åäi*""9"*T"

På måndasen porisanmärder l:+:ll':: sis:1.r,s1rm 11" *"k,iliiä1i'l"ii'?r1il";:J':,tl'J;'?.lJ;:i fi'#.rffiåå:ilfii3""
en m,setånkr inbrott 

' ;il,ff; lF",tr 5i:hJ:i^ä:" å?å"',,"ä I l$å1"Jf,Jt,##u**åfTå#;f.,"ii i ;;.;;, nrr-ul ,bodat stuga I gränstr

rör några månader sedan bott r lmiid oci, ".r,u.-- ;';'",;"'*'"-'ilr"-i.ti;;:;;";-;r;;A-i-i'iånä,iJ-l it;säi"tu-co-.t4--tz
stuS:an, men vistas nu hos släk- i"'-- -v" 'en>' ulz.-61' 

llson srrn vice föreståndare. övrigai Kimarp-slutarp 0-5
tingar, En g?anne hade observerat i 

- 
i I lärare är Evelina Ander.sson, I Ajax-Klass g b-1?

l)e närvarandes tack till talaiimneis.son, Slutarn. ifitt utt itd.I j,lagssl<olbarnen och jutriorerriaI av Hasse Ändersson.
ren framfördes av för.eningens lningsledare vatcles Svcn A'l,fers- I l:öi. deras.. troSna oc.h bet;riqi5g- |

crdf. Erik Bohman. - i."* å;;; ;1i;;;;;jr;;;ffi- | lfyr? ...,sä"llng' sörsamlingens slutarps trF:s. rag.
vi,J årsmäfFts f,rirhcndlinonr ln,o* uro,,, rr,^* ^.._+r.,..^^.^ ^ rr^* I ltack till ordf. framfördes av Yng. i hockey-bockey vid kvällensvid årsmötets ri;rhåndlinsar 

Inran blev: rvan cust.vsso$. Arrån I l;äi;ä""..ä'ffiäå;ff ;;-ifiå- ;"ä;å;äää. åälriä?"r]ilrapporterades att före:in5:1:iJohansson och cörån sandin. l lo", ;;;-;äE ;;;l;" åv F.olke iande sammansättning: Åke Kar-tuedlemsantal under året, ökatlsont onrbud till Jörbundsstärrrman j lr.tt..ruon. r"en paus av föi.lrand- i9",.Kgl. Karl6n, l,u'it riiieiro",
med 22 tnedlenrmar, att kassaniutsågs Erik Bohnran, Olof tVes-l tingarna 

"uiu;;;ä;J"käu". 
- -'-- Kurt Filipsson, Roland ltäberg,

r;isadeettnettopå?2Lkr,,ochjt'ermarkoch1!tats1vetter.$tröm.|-

troligen knuffats upp och ett dörr- | ,r.ro".

har hållit årsmöte i Kinnarps i I morot.
NTO-lokal. Mötet ../ar mychet j lFi'eciag: peppai'rotskött, potatis, I jhamsson. Följande ombud valdes:
välbesökt och kvällens talars var | | grönsaker.

bl. a. lse-*u;'pleant omvaldos Rengt Sa- | j verksamma i arbetet b_land sön- I målen, medan_ dei-femte gSorAes

överläkare Karl Lird6n, i'urxti- | lr,oleri, risgr'ynspuoaing, korv- | lårskonferens--i. Jönköpinq F-o]ire
uins Tr.tår,Fn pr.inrq,{n n* ^. | | -*ri_*- L-rr^h6,,r+ | lpettersson. Västergötiancis Mis_pins. r&ra'en u'*'*c1^:*^*ll smörgås, haronsvlt. 

ll;ä'_"1#,ä;;,,,1åJ'"ä?!iiååfll t1l:iili Kinnevedsmånga politiska ideologier'..soml | 'rgusta Abrahamsson, svenska nr-iirl

måste få chansen ått sirt.lvforma jmöter' Olof lYestefirrark, Bii/stig. I ir.a familjegrrdstjänst'i;ntfr;d;-ll Slutarp-Bolonbolaget 5-gsitt liv. Ju mer vi centraliserarf lvan clstavsson, Krrrlar.p, Lalsl lgen Vårfest clen 26 april tltlsaiir-ll Vict. tisdagens hoe[ey-bockey-
och byråkratiserar ju färre blir lÄx, I{alsäng, AIIå1 .iohansson, I I mans med iuniorföreningen Skör- i lpremiär på isbanan i Trädet seg-
det som utför ett prodlrktivt ar-lKiu,a|p och Nits Bäckiund, Slut-l ldefest^den 18-okt.NlÄntl-agskrälls- llad-e -Slut.arp med 5-3.över Bö-
bete. våra kulturradikaler vill tal:rlp, aen senäre nvyalci. ili 

'cvi- | i:9:tt tJ'ra måndag:skvällar i ok'r llonlr.olaget från-_Blidsberg.bcte. Våra kulturladikaler vill talayp, d*n senål.e nv*alri. ili rcvi- | iserle ryra månoagsKvallar I ok', llonD.olaget från Blidsberg.
bort kristendomen ocl"r förnekar lsoi.er o,nvaldes Tase An4crssr)rr. | ,lot'o.t m.ecl talare ffån olika sam- j l. ..vrn'sten hemfördes tack vare
hihelns nr.,{ nm tivprs ,,;.;;:;. l";;,;:":"'^;". ,":^:- ;,"-:-^:_:'l liund, Tältmötesserie tillsarnrnansilbättre samspel gentemot det so-bibelns orcl om livets uppkom*lll]utarp ocll Ts-ol . .Totransson,l lä äffi;ö;"";;".t";:åffiffi:i liffåä";" Bridsbersstaset.men det finns något -:T_llic:.l jrinnar? med oio-f .,liilsson, slut-l tri"g. ll Bäst i slutarpsågef var Leiflängre bort än vad vei.enskåpen lalp och crulnar Viigotson, Kinn- | | rcirsamlingens orrif. tackådel lritipsson och Roläna Uonerg,Irån förklara, påpelrade tålai'en larp som suppleanter. 1'rll slyrel- | lmedlemmalnä och dern soilr ar I JOen sistnämnde gjorde fyra äv

itt under årer hållits tre sam-lÅrsnvgiften hö.ides tilt tio kr. förl son, Ro8'er Andersson, Hasse An-
manträden. fenskilä och feirrton r.r'. io* ar.i"l tl"T::1^sl:*-^Olof Johansson.driLr aucrr. I 

ytlsKrt0 o(.11 remfon Kr. Ior afitå I

st.yrclsen fictr fötjuntle utseen-Im.rizar. ii/r -tr. , ^\'resa 
JR nn"-'-"' fiev-ai ti

FRÄGESP0RTTÄVLAN I iä"ir"f""'ä-.ttåi rö'i.f, t;?ä., I ititetoro och- ledde er åndåkts- I . Nästa sörldas ertermiddas håt-
I r'*ltailr,o. 13åskårn orh r{irrnern , ,--'und. !'örsamlingens ordföranrle l'r les möte, då pastor .lan f i'itzon I

danS. I lr sai.tning av Sven A. Wessmiln,f ji omslutning-med en behållningi s,,fn..
I lva,refter i altartjä,nst töljcie I lav 520 tr. ?lano'då ansiag sr:n: j -'*-^':lingen återupptar-sitt

K i"ffi,ir,tiffil*:.i'#åii:tr",,{.i{i:llil**u*q,Lf*:T;ffi
2:a omgånsen i disrriktets i å"Jåå'å.Xi1T.k.,:,.t1å1"1d.::iå''"äjf?ifä1"å,'1H"ti,i3å:l j *rlj!i{:'." 

hade sour text

aty I sporttär4ins på rreda.s kväll. r:iIX:,t^t:: Ils'".".rohansson-lästelinRfl.n1a":.i3!Ti|:"":."*:"*

bod.t stusa I sränstraktu;;; l},oltlt" l,u-1...)'Me'r simeon iacliJåil;;-il-;.ä;Tåä?ä.*;i &esultatr -'t4-*t'
mellan Kinneved och Vitskc. li::. 1 

tt]t'_t"lo: ::T orgelpost-llmed Folke-Pettersson som vicel Dvärgarna-Tre Rangers 2-2
En man i g0_årsåldern lrudrum r- r'. ?a.chclbels koralpar- ilförsamlinssför'eståndare. Sön- | Palubas-Sparta 11-j8

:-I^::": I 
tita över' >Hetr morgonsts'ärna, I I 

dassst<otoi. roi-.tåi 0""" e" tsoi- | rn" ölrånman-tlngrarna 18-10

LagfrånSkövde,';;;.".lirr*-groffi.8.uo,tjänsti]iå'"..|å,fiöri;*:;'^g:;tr,å::#'.|Fi
fffä"TJ"L5'åää' 

'å,,i;;: I ln*i:t"*äx;ffix#*:"*r i i *ä,"1r,"'::åälrå{'i":li:ffj I Kinnarps 
i

bantl med tävlingen inbjudes j lav rror- och rörsamunsssåns. rt-iiXTl;",3,"rjf;:i3t:"fl:-"* .k3."911 'Lr'r'st v-, i

*:ä ilJP.#i*X#,,-ru1'"tri lö ;?,'å'å"äT.*;å:ä-#,r";riis;r,Ui'**{*r"iåtffi -11i SamhällsföreninsJ
dans' I l:,"'"l:*f* ,." 1,"r""1-,1;.T*?l:'l: |I:,:':sl"l*"å,*"d,:"-.1-'l1riilq i svrorenrnsen återunntar sitl

i säitning av Sven A. Wessmån, | | i ofrslutning mefl en behåltning 
ivnrefter i ältartjänst föl.icle il av -n20 kr. Bland de ansiag s.n: j Sy{öreningen åt

växelsånE entigt aftänsångens 
"g- j l beviijaaes kan nämnas Ä.urps I arbetsmöte torsda;

tual i Mäts:{tåiren II. p"reOikan I lmissionsförsamling' 1.000 iri'.. I kl, 19.3C.
höl1s av tyrkoherde Andersson | : i,l:lliSl,Alliansmissionen -150 kr', 

i

över dagens evangeliumä;äj I i 
V-äs,ter8ötlancls missionsförening'l Nya 

. ,deltagare
net )Ett helgat tiv". så fiirjde i li""#i.armöte{ som var i tur a,.t I 

Komna:
elternåtlmsång. meltan 

^kö-r 
och i i yq.3 omvaldes, 

- 
"[*riiu" 

-;n;;; 
i_

I Välkomna! 
l,lllr,",:u"f entigr aftonsångens-.1-libeviiiaau" ku" 

*ndrilnä.-ä*f"nif 
arbetsmöte torsdagen d.6febr.|I Ki",,u"psNro.förening 

I l;äii,"J'i$HlTä,I'"il:x::ililsiiö:öröffi, 
1.000 ir,,l kr. 1e.30. 

i

[ 

- 

| , iou." dasens evangeiium me<l emj | 1 

v-äs,tereöuanrls *r::å"n1,rlHr'ttöt i Iu- deltagare håilsas väl- i

,::_'iiji,,*",'*;titili;r:*'-I*,l i-#":*friljsd?i:r:!"nii_-"'"1 s,;rerse 1,

gaverochrunntde*Jmystiskr, I strolmarsedetn llä1,:","träti:"il{&H"ö:,öl BORDTENNIS"T":'":J'åil'fiå'#T;",,"u,,. | ;;;";:;; ll#f#,åt'diffi';i$"3:l ""I3Ttllf-l
de polisen konstatera att dörren |nanaug, fattiga ridclale, äppet- | |owigå le,rar" t" Ä.i; tLL,i"rJ" I I

ll1_,,'-cji f?:ff?F upp ocl ett dörr- j rnos. | | 
och Ausustå. Ajrraham:lon. sl': I xo.*a Västgöra stutspet I

lbeslag 
hade slitits upp. fnne i stu- ltis,-r,rg: senapsbrynt ftäskkorv, I li!I:"yc,"l lörest?: ,i likhet med I IFK Skövde-i<;nnarp 6i-1 Igan hade dock ingenting.rörts. I potarismos, gu|ka. I lloregående år åv lister Johirtlsson I Mcrit-Törcbocia 0-6 

I__ - *. i.*jJi*,"::år."tJpp", 
ostsmör_l 

liii*ffi:tr&,ö1lll,åi: i!"J;l 6irt*,, " 3?31,a:l;!
Frökinds Höserrören!,r*...-_ 

..-_ilr+llii;tekt risk, potaris, rå li$1,'.ffi3i#,{å,J"H'"i.rå.1fi:fi-llft:1;1" 3t3i tr#31

[rn8'ar, .Ein 8?anne nade observerat r 
- 

i I lårare ar Evelinå Ander.sson, I AJax-KIass 9 5-17 i

att ytterdörren stod öppen på vid | +ugusta Abrailamsson nred hjätp | 
- 

I

mittdn omvalde$ Augusta Äbra-

Tili Svenska Ätliansmissicnensllll

runnits och rinns tnn*,-no,jjl-\:::i, l*:f:'::::{1"'*äiåtiii.i.'äiää;;i'll-. o. socknars Hingströreninsdet1ndiskakastväsendet,Hitler.i_|este.r..lohanssän.
tideas nazism och marxrsmen m. i -* I I -Iö]i.*"gq rnöten planerades: rvå lll Hlt::_*smöto å Pensionatet, 

i

fl. Socialismens försök art tägsa ja", o"ar. Erik Bohrne,n, Vårkum-i l::l-""i-"",:d:1, rtt{' b1'ggnadÅka.:lllllilli..p, torsdag den 20 febr. j

allt under sta,ten och ta bort den lta, vice ordf . Ivan Guo^tavsson, I j san, en_,undet pingsthclgen med I | | 1964 kl. 19.30. 
I

enskirda individens besriimmande- jB,.ismene, .llj.;_s"jj .l"L"l:::"j I I ii:ö åi.1.-i:i:,T:T ;"1: i:"]fr: I ll sw,.r*y.,
l'ätt kan inte vara rilriigt. irtiin- lxinnarp, .kassör l{ats wetter- I I 

to, 4ruuid -wickströn som tala- I i. :rniskan får inte bli en robot,- utan lström, Luttr"a, och övriga leda- I I r.. earnmtttes;eckå pastveckan I | |



I

I I UV-kårens ctref ä:r ynsve Jt'-
i årsrnöte lued l{innarp5 rnissio;rs- ha.nssort rned Ästa Johansson cn}:| -rrrrr^| ^re* H{xrem*Euuis- & li y,:::l']" *,..^-t"? !\,: ':ill::Y'i:,,T":::":::i^::*..i1:-'-

LöF$tsAGIlN []EN B F]ftsItUAIl,I 1964 kl. 11 frm. låter lantbr. lji Uln Gud när jåg iretänker v.-rrillllritt-]Iarie fngvarr-son. Sverrsl<:r
Gustav Johansson, tel Falkö;ring 461 09 p. gr. a. gårdens försälj- [!ll-lu t:ar gjolt föl mig> sjtirr;r, i]Älliansriiissiont:ns ål'skonfcr('ilrr
ning genom offentiig och friviliig auktion försälja sitt därva- li varerter yngve Johauss.n läot, lInsvt,r' Johans.son. S\renslra Ål-
rarde yttre lö.söre, ss: ll CuOs ord fl.ån Joh. 15. I liansnrissionens tlist|ilitsnttjte As.

ls st. tuberkulos- och kastsjukefria SLB NöTKREATfrB.. var- 
I l, pastor Algot Kalls-son leJilt, I ta Johansson. Blanr.l de mötcn

av 8 st. kor i sner kalvställning, 1st. bet' kviga, 3 st. mindre liimnrpi. rÄr"hqnr,ninryoy ^., ,....- lscirn nlanerarles kar: rrämnåi i)eav 8 st. kor i sner kalvstäunins, 1st. bet. ruisä,1*r. ;i"J;u li]-Jr1il"'io,i;;x1,"äI''1",1 offli;;",";äffi;ä"" rao nånna* ire
kvi.gor och 1 st' kalv' 

llllertogoretsen framgicl< att rras;.n jatnres högtid. Tä,ltmötesserie t.iir-
HöNS. lljomslrrtit 4.022 kr. ryred en leiri"ti- li 

sammans rneri Slutarps mlsslons-
Maskiner och rerlskap: traktor Ferguson,3_5. bensin, metl hytt lllning av g3 kr. ll församling likaså bårnmötesvei-

l* *"*ll?:ä3,1";,*,9.1,f"å-uo-0.,?T#,T;,i:::"ul""_r.l,"f;*,."; lli pästor Arsor Karrsson ,ned ,,,, il',._ll.l:i:.,.på."r,uu:k1n.....

a ll.l-t{ i{.ii j.riitDi:N, ll.1i1-(r;"p, li:nlr:,lrp. I j] rntltet inletiries med att sånq.(.:il LtngcomsförbuncJs årskonl'et'ens
I ll -"":- L.,, I n.;tn rropi^ r--,,öi^-^-

tan ny l{arvester plog, nästan ny polati-skupare, 15-p. fj.harv, 2 li "";'',;;,, 
-,;i,;;,;;;";,";:' .""q -' 'Jr -'

s,t. srättharvar, r{arvester, sråtrerskära, hövändare, 3-de1. ring- lli:..T,..111 ,it]!l1t-iy1uc^t.t till fir- ll""t'T;i,T:5t:}:.t:::":ttt-llillt;åir:i;å:ä;.ft#f;i,"iä"i,1i,."ä:;Hi::,ii'."r.täi.iiia[ä'iiå- f llsamrins'ens 
bldanrre oeh som:re-llnå Karrsson. fij. deras ar']rete i

ror, 2 st. höräfsor, -släpriva, preseilning, n".aä".rr:iti, 
"brå:rrjrr, 

ll :t ut varit, des^s lerlare crch ;t,"" llf-iii,1ip: T::l:':."i11mlinr-ut
värt, ra,dsån.-rnåskin, 1e btil"ä;;.lilil äi.r.äil rr*aäö'+'il?- f llsamtins'ens 

bildanrte oeh som fle- ll 
nå 

'(årrsson 
rij. de'as albete i

fot, 2 st. höräfsor, -släpriva, preseilning, trreddn.hjut, plöjhjul, li|a år varit dess lerlare crch;t]"" jl f-iii,1ips nrissionsförsamling ul

snöked;'o", bensinpuinp. 
-bensindunkar, gummivaln å. iraIo, jaitt- !j hart nYcxeiposterna, såsonr olci- li 

t*l"ttt:*^:1 Follre Pett'erssr:n' I en

vagn ni. merlbottån, siä.dar, hår'a, nästän ny tasl'nrygga, kapsåg, llföranae, kassör, församlingsfö:r- lPa"it"s 
i föthandlingarna bjöd värii'

tröskverk, Arentorp,650 m/m, kvarn Nirvan" \!:,!: -.tl-ll_ir :l ll stånrlye,.-_söntiagsskolförestånc1"j- l::l::r..ll-t:lt-t:. t:"::tet avsiri'

Kinnarps missionsför'sanrlir.g hjälpare. fill ält revidera rälier'
vår under iördagseftermidda.;;en skäperna otnvalcles Margit or:h

HröSöp"ggEnEg$åOnA l1 
-r"',.0 tiil årsmiite hos makama lvår custavsson. F'öljande onbri,i
Ingvar och Asta Johanr+son. År.:- ;valles. Svellska Alliansmissionttrs

I BOSSEACKENS SKOLA, KINNARP, löril. ilen L5l2 kl.9-16.

I Svenslia Alliansmissiollen tiimdei

För att berecla plats för våra inköp av sornmarkläder, kornmer vi
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- el-
ler 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

motor m. 20 m. kabe1, 20 m. skarr,'kabe1, halmfläkt m. rör och || re och UV-chef aveicl vici år,:.- 
rlarles med sång och bön.

böjar, injektoy,22", nr. 10 nr. rör och 3 bö.jar,.yåfl -, vikter, ll skiftet flan alla .tessa ,rppcrrq,,

Fåi*?il?"li';,:äiä*il!gtilä:",i11i,*,"_ry:1"1åii,_,y. li n -'nt*;"tl*m.*X.;l 
i I ",*r:"."$. etlT .. !: !:iare, -sil, mj.-l<är"r'a. plåtkärra, svinburar, el ståingsel, taggtråd, li -.:^, ^,,,-:^''":::. ')l'".'.'ll"'""'"1"'' il har haft årsmöte hos Dora An-

häissjestör, hä-esjeiinor. rlltina vattenpu*p. slifri!;i.;i"d;ir;' | 'rmvai'tos' Folke P('ttelsson. r"g- lio"rJ.o;. ;.i.g Av,l. son i fiet
cenröntrör, rörstäge, hyvelbänk, kåttir:g ml m. - lll :_"" Johansson och nl'valdec eti'-r j |firacle 20-årsjibiteum, :na,v nu'47

lli l{el'stin och Algot Kallsson B,r.jan llmeillemmar. 12 r.röten hölls underDirrerse: hand- och hä-qtredskap m n'. som ej här specificeras. 
lll ,"t, vnguu Johansson. x"o,ria'.,.,- ili-åäå.-";;lai,-he.,,itjades trrther-

Sex må-naclers räntefri kredit lämnas av oss kände, säkre kö- l1i .te i styrelsen är Asta Johanr: | | hjälpen, CrJ5":s utianclsfoncl. Vl
pare med sedvaniigt äganderätte'förhehåll. övriga villkor vid I li .nn. i iunga och semesterlotteriet. Kaf-
-,,r.+i-,-^^^ u x-i^ -auKnuncrij Lur.!un. lij t", tör,sanrlins.jföleslrn{l:,: r, lfesamkvättr ordnades för pensic-

& ni-.,,..,,,-,. D^rt,^ b,.r,^,.^.-.--'.;-.- linäret'na på FrökinCsgården. En

".r. 
novPÄt?sHof ae '-ff% o I lnvYaldtis Folke Peti.er's"ion' Yn:*- ll;;;;iäyti; Jå tua spuclieresor

,&&ffiffiffiv trftr#Sdg$ ry@Str$trff.ffSffiytrffi ll 
t'e-rottansson i')1':\iardes son,. r,i,-- 

| lorunaoei, Fn srutriecirker vår
:e*|i;:::;l:'''ortjförnnr1e,|j.}.;s;nn-}||xåff"1T;Tå,ioi?'""?.'"',|åål"',|.,l:

jrA1.KöpING | | si;nriag..;skolau ficl är,en ny to- i I g"tt >Rätt vara - r'ätt pris> san:t
Tel. 0515/11375, 774'i5. 7A975 Bostadstel. 0515/11088, 116?5 li|estånclare i Anders sisfri,t.ssn,-. li::1,".1,:l.i-.dlifl,Y1l1d,l.Pl.medlem

son, Margaretå \4/ålfridsson, I lav ordf. I\,Iargit Änrlersson. v. ordf.
Ilritt-lvlarie Folkessolr, Cristitla I lMärta Viiheimsson, sei<r. Ingridrerir.r\rqoq, i 

1p,",?;,Jd?!,*ål':,öi:ilj:öp^t,:a^r 
^v 

T\.-.^.h" cilftfi $0ln behöugr gl1 iacka iriil,i.ilrö ':'i:"""rr :::"iiilä#äJifåå#1i,::;kåj:å"ö

Våra rackor i NYLoN-x{ocKA är jättepopulära därtör att de 1 Enplanwilla, Kinnalp I låffitä."ii,iJå1"J.?tål;T""'l' ;-åt:Våra Jackor i NYLON-X{OCKA är jättepopnlara darfor att del EllplCIl}Ylll0r ltlllll0ll, lloieset<r. Margot Pettersson, täv-
är snvgsa och eleganta, vadilstoppacle' varma och sköna' abso-i 

bygecr 19b4,8 r.o.k., redig o*g lilålfftiä"rTäirTfi;fiii.".tffil"ilut vattentäta. tåt alla väder, liitta att sjiilv rengöra, är nästan 
I

outsrilriga samt buiga i pris i ?:?:Säräläffi, B'rtå-Ji'uvra'll:#f,,r%';å,ft1,lll;?,i; !.';'Jil5f:
vår pris herr- och dauistori kr..69:- (r'iktplis 99:- -l-oms).1 ==,',: '' ' ,,=: =Ll 

budTyraThorochAstrid'Johans-

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 Be:- i iålåäjå ffJå**.Hfrä%X? L??

är snvgsa och eleganta, vadilstoppade' varma och sköna' abso-i 
bygecr 19b4,8 r.o.k., redig o*g lilålfftiä"rTäirTfi;fiii.".tffil"ilut vattentäta. tåt alla väder, liitta att sjiilv rengöra, är nästan I trr^r,^- \rirccans Erasrio' -trvrå | l n*o -,^,.

AIi NORDISKA INDIJSTRILAGRET i gs verrrs'mhet diskuterades',

FALKöPING, S:t Olofsgatan 43

KINNARP, Rossbackens skcl'- olz'6'L'
;.-.".....'...,".-..+-

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

ffi &€Eefso;tiotosamband rrletI å1 t siinrlit"g,*skolat:s I

r,åLtemrins börjnn larniiiegui),. i

Liänst. I deuna hilgtici metlrc1'li:t- i

cle en dcl av siind:r.gs:;liolans id.- i

lare fired flera sainger och nr,rtl i

rrl . lrrJlutarps lr
håiler ÅRSII{ÖTE fredagen den
14 febr. kl. 19.30.

Lokal: Mobergs I(af6.

Ärenden enligt stadgarna.

Styrelsen.

rr l.
betesctlurtt

även tjurar, mottages På Mön-
arps Egd. Ring 66 KinnarP efter
kl. 18.00.

bcriittelse ocir predihan t'ner'li'tr-
kacle afriha,rnis-qion?i.tr:n St;,':
Rerg'man. Sparhiissor'n:r, f iir

I i octr innringa,le 160 h1'. !iliret r€'

I i sultat väntas stig:r. Mötet ledclss

I Iav Yngve .Iohansson.

allmänt syrnöte då pa stor .Ia.:.

F ritzon speiar trch sjunget'. Sir;i-
r.lag 9.45 hålies sQn<lags:il{ola.



I(innarps

ll|T0-löreninu

håller årsmöte i Föreningsloka-

tzlLztl4'

Manuella beti äningen upphör
pa växelstationerna, AsarP
Kinnarp, Trädet den 30 aug.

Söndågen den 30 aug'usti i år försvinner sannolikt de trt) sis-

ta manuellt betjånatte växelstai,ionerna inom Falköpingsomril-
det, omtalar teJegrafkornrrrissåren E. G' Nordlirlg' Det är Äsarp'
Ilinnarp och Tr:iidet som är ds Dsista på skansen>' De har iu
sedan ön 1i{ fillbaka fått rina 5-siffrlga nunT mer' men av olilia

KINNARPS
MISSIONSII.TIS

Sönclag kl. 1?.00 Sång- och

musikmöte. Pastor Jan Fritzon'
Johansson medv.

HOCKEY-BOCKEY.SDRIEN
I TIiÄDEt ttlz-bq.

ffilri -ffiT,ålilffi*li:*,?ffi
rrr .,,, llnv Teodorsson 2, Gunnar Svens-

håller årsrnöte lll-. n. soeliqars Hingstförentng för kurbetbrodering sökes tiil l!:'å" f""
månd. d. 17 febr. 1964 kl. fS'SOl lhåller årsmöto å Pensionatet otaget Clric li -,
_*"X***;1,-#H?ffi:l lffiTli;$ä1* 

4"" äö"t""i"l "3ff,ffi:äf ifå*,ö ',,. ll , ,:i"'|rerg-Kinnarp2-4

radehärsasvårkom:ra. , st5zrersen" #'ln#{i*#iå-'*.:ä:'ålF

&nleilninger har. övergången ii,rrrru inte lmnnat verkställas, ! asa"p-Ilallm ?-8

h.ö*b
tÄ.

lör styrelsen där Valdemar Jo- | jande uLseende: ordf. Gösta Gus- I I rtif.tur X.rökindsgården, där man I En av de hittills måIrikaste och I

hansson avsick och ersattes med itavsson,::f".51itq::3l_J_*"tl--lf graaae pensionäier ocit personal l-:.-1.öy.l1.lq:"X..:_oåf'1".;_^ o.^ I

Stvrersen. lt 766,t-o;",: lrI 3nöebd ll",$:Lt";*;".iiå111;5.ä'h3,:;

r{innoveds skytterörenin r'o/? o ut.l 
l r.fälflt;"åT. lf;t å.åäl!1j,":$?;

L^r Lcll:a A-^-^*.^ ^1:r-^ | | *^rl^*-^n La^^ ölrr+i+

tngao-,rua,re: ceorg roi,ans- [.1T""å?å""3,iff#""Jåfååf ""1 l"]ååråul""tl*ilJiåiää: 'ää."ä; låiiil",f"'F i+ ö iilr'l il
l 

- 

llkort b€traktelse samt tackadle lBolonbolaget 2101 8-9?l

I xrnnanpS rF:s ÅRSMöTE I | 1- i?t -t-*- | itoistensson, i'temming Torstens-
son.

Bliclsberg: Håkan Petfersson,
har hållit årsmöte och i de olika i i [jugotai medlemmar hade slutit i I Kinnevetfs kyrkokör Bernt Rask
befattningarna blev det omval I upp. var I livlig verksamhet under det 

I

civer hela linjen med undantag I Styrelsen för år 1964 fick föl- | I gångna veckoskiftet, I lördags be- Hii,llstad-fräalet 4-10

Tabell. grupp I
kassöreis rapport framgick att | | sjål> i Sven Wessmans sättning I Stutarp

Äke Brodd. lson. tassor-Egon Martinll.gn,.'.11ffi:rffffi;dd;#;;. i,,il | 
.uar.rovtt."': 

rr:äöet, a'ne sjo-l

l,i'åä;f,".å ,åi;,,,ä:åffffi1".rå: lni';"h#3ä'iå;x1tilH* | läH;-"iö""ää;;ö"":;f*, lh'åå 
*oåoKå,.fn1iii,''J#'$ii'- 

|

ning: Ordf. Gösta Larsson, v. llvar Gustavsson, Allan Johansson, l lsom menade att,oe[t&-besoK var i Hättstad: Gösta Älmefur, Leif 
i

ordi. Bertil Engdåhl, sekr. Åke t i Gnntrr" Johannesson, Gösta Gus- | | ett le-d jämte andra i det försam- | Grad6n, Johan Grad6n, sjäivmå}. 
I

Brodd, v. sekr. Börje Våring och i I tavsson, Marthel Johansson och | | lingSliv, som kören har att erbet& 
i

kassaförvaltare Georg Joharisson. I I COrta Ändersson. I I tOr. sitins kören först en avdel- | Stutarp-Dalum ?-5
valen i övrigt: I I rill revisorer valdes rclon a"- | l"in's t ättär rolkuisor o. dyl. Där. | --Matskvttar: slutarp. Rolnn'r

Revisorer: Harry rohansson o. I l"ia"Jå.ä.i' Kurr Johansson. som I l;il:.ffiä:";T;ili";;'å;;;å" lnot",g't.'ii;.l;4;;4ä"'i r'"ii"rl:
Gunnar Clauson, 

- 
I lPojklagsledare utsåg mötet An-

Revisorssupp,eanrer: Gi,bert t9i*. E5.-.T'ct- .9:e,"-q.ry,,-e:l I llä#fl1'å ;tr';;åiå*:3 Jffå i ::f{'HTLf3,i*^ä,'}:n* '"

Äke Brodd. I son, kassör Egon Martinsson' v. 
| | il;J ;å"g ["r, r."tr"n:"aning. of- L -y1t.*y*.r: Tr:ädet, A'ne sjö-

l,i'åä;f,".å ,åi;,,,ä:åffffi1".,å: lni';":L#3ä'iå;x1ti1H* | läH;-"iö""äi l;:-;*;;L l:'x 
*oåoKå,.fn1iii,u'J#'$ii'-

""f;J#'ä:Ht"*tffiå?'".Hilååll 
lääå ä'!.t'v -Johansson. svenl Ino* i tak' Diir *u**:-::::: 

lu""äe" 2, Ken"neth Ärsotsscln,

son. trvr,r@'r- 
llä".o" o*valdes som material-l li11l.:1-"äli-1-15i:i.,t-1^1,1T:':^13' I " - D^r^-L^!-.*ö+ ,I ::-""-:" 

I lrer hemsparbössor för fasteinsam- i a"a"p-Bolonboiaget 4-5
ombud till Skaraborgs skvtte- I torvåltare'
rh,!nd. 

^Äera 
r.orcq^h _;iä:;: I Uppbördsmän för år 1964 btevl lllngen till Lutherhjälpen. Efter I Matstyttar: Äsarp, Börje _Jo-

3'ol,,ro"n""n.r, ceors rohan'- |:lfiFå;;"";;;-;ä;l':,ilJ YY| |9-Rt"T.:-*å:::::il?;i*3 grupp 1 
I

2 2 0 0 11- 8 4l

Ombud tiu 5'albygdenJ-Äi'tt"- lsted_t,-Göran Grahn och Kurt Jo-l lrotir F'astlagssöndagens epistel- lnv Teodorsson.

krets: varde*u, JohrrrJr;;";;; in":-":9i.-- ^. - . lll""turrKoi. 13,octtanstutntng l^ Bolonbolaget: Kent Göranssoni

t{:,tx*m:ä"åiåä*il. ;",",.: l*";i1;,lläå{"H?iä31.3,L'.'*1*: I 1,,*fmJm I*:*"*i:: ! 
å;i"""u 

H'mersscn' Rorand Lin-'

son. l*lg q? rorött"splatsän . - | 
'aan 

Elrlar.rynrra ?{arror .lrrrr mh I ^^-^,, I

son.

son. ' lL 
-

Vid årsmötet tillsattes också 1

iå ifiåff; Lti.:1Täf,iö"U"1, 
I f"'",:,,.g"".'#- 

r*ansson, a6; 6) 
| ::*tgl ä:'åXJff. 

den grädJe 
L.n,.n"J-,"nprograrnmet:de Johansson, sven rrinerg-ocirlcösta Larsson' 45' ur uEr GLLD se 5@1Ir@. I Löi.dae:

få Fastlagssöndag€n medver- I t'aäet-eliclst,ergÅke Brodd' - I vandringspokalen: lr."ä" r.-nx"r.ä"." I -rtos*ä.."" r I ä#;.p-HäustadI övrigt beslöts oförändrade I 1) cunAe Johansson, 78 poäng; l:::::--'_:T';_:_'..',:: :;^_ |

medlemsavgifter ,liksom of<tiå"ä- lzy-i<äi'i"rp, zr; al be"tii snä- lKinneveds 
kvrl.<a, 

"Efter ,T.gt"g* 'l -,-o^-.rat pris på ammuniti 
" loätrr, 66; 4)'Georg iohansson,65. lpsalmen >se, vl gå upp till .Jeru' lt'i{f,?*_soronbotagetEtier 'årsmötet som hölls påi u"rl""'närtsson"r'pr.: lsalem> sjöngs lntroitus. Det nlo- I Y3:Y: crr,+nilh

Pensionatet i Kinnarp vidtog I Sainmanlagt resultat från I ifaldiga Kyrie sJöngs av kör oeh I AsarP-DruL@rI'Pensionatet i Kimarp vidtog I Sainmanlagt resultat från I ifaldiga Kyrie sJöngs ev kör och
samkväm för medlemmarna, var- :;tatspristävling samt resultat fr'. församllng. Gradualpsalmen >Du I Ö,oaoo.vid prisutdelning från årets täv- tävtingen om sänkta priser: 1) bar ditt kors> sJöngs växelvis av l"'Eiiäät"rg_Hä1stadlingar förrättaces och prislistån t(arl Ärp 47 + 45,92 pöåing. kör och församling, där Lars Ed- | Kinnarp_Trädetfrån dessa hår följande utseende: llästeiskapstiivling: r,,-r_ .,.^*^_Ä^-+rr* *4rÄ_n^Statspris:lö.äil.äää;#;'90poäng;lundsutomordentllgt'målande

Vet.-[Iass: 1) Bertil Engdahl, I 2) 'Vuto"*ur 
Johansson, åg; 5) sättning åv körsatsen blev ett gri- $lz-b\ .

b3 poåias; 2) Helmer Trygx, 43i lBertil Ftnedahl. 87. pande budskap, Kyrkoherden pre- I r,-----. r^^rl-^ jlr.-b3 poiiag; 2) Helmer TrygÄ, 43; I Bertil Engdahl, 87.
3) Valdemar Johansson, 36, I --"_.^_^-,-^ åfi1å'"'äT"i%åä:"*",1ä'ffi | t"g"t uollmöte

rV klass: 1) Gunde joiät.tott, | $äslers{ansskytt 1963: sebv'p I .

65 poiing; 2) cösta 
"Ji"'å1ii"ääll.^.'r ":"u..-iadT.ry.T;i9_t^11' :""ij:::,t":"å::,:T,::iT:j1H i ,.],,"'.*.:"*:'J:::*J""1?',"T13;':ii:65 poiing; 2) Gösta- Larsson. 55' i lt (ju0qE Juuaursuu' vv -r- t:' 

Jares stane>. Kollekt ;";;;;il;; "iii er.,"tturrr klass: 1) Karr A;-ä ;;- I 134 poäng; 2) eeltiJ_ Engdahl, dares ställe>. Kollekt upptogs titl I lriill pri

ång; 2) ceorg Johan"roo;.'6ä.:"- lrz +?s, iåo; 'sl valdema; Jo: Dlakonistyrelsen, och sparbössor I .qh det blev ett rnJcket lrrgnt

rr krass: 1) cr.rrrr"""örl"urån, lttr"!rä", s8 l zt;, tzr. för offergåvor t hemmå i sam. i -rrriite.rrnnan 
siölva årsnrötesför-

'"^^^- ao l -" " hdnÄ ilÄå *"'*'^'----li*"^t;;:' i haneltrirrgarna börjatle utdela'les
68 poiing;.2) Å\9 Gustavsson, 62. I Tävting om damernas skänkte ba-nd med må,ltiderne- utdelades. i lll'ä"iåtiiräi:r.äfä"'r:ääfr-r,äili"r,Rekrytklass: 1) Rune Gustavs- 

,l 
priser: - Kantor Kjellström avslutadg h1c- i i,n,,i*,.i;iriå.""än, stutarp, mot-**J.i.,l"T"t,ru""oo" 

vor.i ,.,lltl o,rrrue Johansson, 46 poäng; 1T11}T:1_J. 
tr'. Pach€lbols )Du I i;s" 

-v"F:s.rtomarnål 
ri;r ao-

Bröderna Lafs6ons vpr.t 1) |r, Liuruc .|urrdusuurl, -a-o Puöuö, 
1

rrr Ärn FR nnänq. ,,"'ii,,"äå lz) xart Arp, 45; g) valaeniar .Iö- bar ditt kors>'Karl Arp, b8 poäns; #'ä"näå,1 :i_ry:l /lrp, 45:- s) valaerfrar Jö- bar ditt kors)' I rtrigt donrarskap.

rohahsson, rs; a) costali;Jå;,lll*"1.:t 1li 9- *I:, ql*lY'*o.T'
ttt 4t C;;;" ör"".*", eil- 5) 111; 5l P."-'lit Engdahr' 41; 6) Ru'
Åke Gustavsson, 51. --' - ' -' 13" Gustavsson, jl I)^, qqry

]Larsson, 3?; 8) Gunnar Cla,uson,slrytteförbundets vpr.: Lälrsurl, or; ö, uuuudr vrd'qöurq

1) Gunde Johansion, 53; 2l ll^', el q:91-c- J:lu"sson' 34; 10)

Välkomna!

lr<"rr 41p, g0; 
-3i Bertil'nngaani, Flelmer Trygg' 33'



öppet för allnänheien vul'anll;in I

f |t.dirg, :

Föreniugens nredlel'JSalltal vill'
rricl årsskiftet 134. vilket ifincb:ir'
en ökning med 1? rnerlletlnar. \ricl
år'ets rikstnöte i Frlun fick före-
ninElen nrottaga e1.L diplonl såmt
100 kr sotn et kän31ä f ör' det arlrtlte
förenin€ien unc1gr' tilånga år ned- i

.. $,,^-"....r Ilagt till o1'gåltis:ttionens fl'onrlrå. i i

För'eningen haL kvrlificerat sig till i t

istyrelseiedamöter: Bilgitta Gus- 
]

l lavsson, Kinnål p, I{onika Johans- i

son, Kinnarp, och Alne Karlsson, i

Vår'kumlrr. Till revisorer onlvaldes ij Vårkumlrr. Till revisorer onlvaldes
I Sigvard Guståvsson, Kinnarp, Gus-narp, Gus- I

tav Gustavsson och Göra,n Kalls-
stedt, Kinnai'p,

Vice ordf. Sten .Ahlkrrist flam-
förde föreningeus tack till de av-
gåendc styl elsJlcclåntöter'na, rriim-
ligen ordf. Sven Änclersson, setkr.
Stina Johansson nch ketssör'en
Fr'ånz Svec,lbcrg.

VOLVO AMAZON
2-dörrars, 2.ö00 mil.

I OPEL REKORD
2-dörrars, ?00 mil.

l yor,vo aMAzoN
4-clörrars. 1.100 mil.
Säljes eller bytes.

1963

62-83

63

134 rnedlemmar
. Tr.i Kinna rps '!f,r.

I\TO-förening
Kinnarps NTO-för'ening ha.tJi: i

fferlågs iillirnöte i för'eningsloka-
len. Äv verksamhetsbei'iittelselr
Itlrmgit'l< ätt fört,ningr.n un{lel
:it 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.rilnäs-
tershap i bilr'ally för Sk:rlriborg.
För'cningen hai' r'cplescntol'ats v;d
kulser i Bolås och Skiivcle. Bnss.
lesol har förctaliils till k;rrrrlat-
tr'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 fiile-
ningslokälen 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'ela-
tivt god, trren fltu' iii' viilhornnl
att iiiliå böcker. Ribliotekr:t hålli:s

seurifinålen i tlistrihtets ftåge- I I

sportstävlrn. Sr'lltifinrlen l{olllmLrl' I

att utkärnpas i Skövde den 4 tnat s l iatt utkärnpas i Skövde den 4 tnat s 
I

och tävlant'te för'eningar blir c1är' i

Finner'öclja, Litikö1:ing, Falköpittg I

i

och tävlant'te för'eningar blir c1är'

och Kinnat'p.
RäkenskaPer'na visitde cn be' 

I

håltning på 1..918 kr och styltlson '

beviljades tacksåm ansvar'sfrihr-'t. 
1

Till styrelse föt' 1964 rraldes: ot'rlf. I

Bo Dahlstrand, SluterP, nYv., vice 
I

ordf. Sten Ählkvist, Slutzrrp, omv',
kåssör Lars Falegår'd, KinnarP,
t'ryv., bil-r ärlanclc klrssör Ftanz
Svedber€i, Slutarp, nyv., sckr. Lcif
Guqtavnsbn, Krnnarp, hy\'. Brti;a- 

1

dan1e seltr, Malg;areta Vilgotson, i

Kinnal'p, nyv,, stur'lieledare Sven l

A -J,..,^^^; lt:*---,,.^ -.,., Ä-,,.t-^ l

Sedan förenlngen bjudit cie när-
\/arande på kaffe visade clistrik-
tets instruktör fngvar Larsson,
Skövde. en aktuell film. >>Bala en
c;garrett>), vidare redogjorcle han
för distfiktets närmaste arbets-
program och son en avslutning
sjöng han nfigra sånger: till gitarr.

SLUTARPS
MISSIONSHUS

KINNABPS
Tel. 262.

i7,
m,ExrEnergl

Priina enfaniiijsvilla
byged 1954 om 4 rum, kök
och hallar, fullt rlrodern, fa-
sadsten. Hel käilarvåning,
oljeeldn. Statliga lån. Titl-
träde omg. el. efter överens-

.kommelse. Säljes genom

Fetersson & Gqstavsson
Falköping

Söndag
Bannen,
son.

kl. 9.45 Familjegutlstjänst.
lärarna, I'ritzon, Joha.ns-

Ande151g1, {,"!grp, nvu. övriga 
i

VÄLKOMNA! tL/t -6't' Tel. 122 88 135 84

FT-besök p0 friluttsdogen

ili:::i:iiii;i

:i:,1:l::il:li

tiil:l:l::.| :.tt::) ) ::

iij:rir:i::;;:ir:ii

iiiiiliii;::,:r:i:i::::

i!ir.1t:'t

"

ij+rl'..;

il*u*

i*+*

Besök i siätteriet. utfu-b\
Klass 6 i Kinnarps central-

skola anvånde sin friluftsdag i
går till a,tt bl. a. göra ett Lresök

på Falköpings Tidnings officin.
Det var en ivrig och intresse:

rad 25-mannaskara lom halvvägs
stormade genom loka.lerna, Rund-
våndringen leddes av faktor Gös-
ita Johansson som förevisade oli-
ika avdelningar och manicl<er,
den intressanta tele-printern .och
cien stora tryckpressen.

Starht intresse bland besökar-

ne väckte maskinsättare Gunnår
Svärd som yisade sig kunna i en'
handvändning inrista besökarnas
namrr på metallbitar som de fick.
lned Sig hem.

tr'risk luft fick man under fri-r
luftsdagel genom att från tr'Tl
iotvandra i den ganska bistra l

vintern till utställningen AfriAsi 
]

t)å F örsamlingshemmet, Också i

här beskådades många intressan- I

ta ting. I

Utflykten leddes av klassens l

tärarinna, fru Sandin.

KII\INARPS
MISSIONSHUS

Söndag kI. 9.45 Söndagsskola. Kt.
19.30 Gemensamt möte..Distriktsf.
Haag, ungdomar från Furusjö.
vÄLKoMNAg &lu6<.

Tttå flickor
för kurbelbroclering, vana ej
nödvändig, sökes till

Konfektionsaktiebolaget Chic
Slutarp. Tel. Kinnarp 133.



vÅ& $f&I?Å
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I $O$S&ÅCK$HS SI{01,,.{" V,INN tuTl.'W ti*rts,r*t9,r*p liirr}*gen

den 2ä feå*nr.mri bl[" W*X6.

För att bereda, plats för våra inktip rlv tffi$emarkliåtler, koznmer vi
att till bottenpriser utförsålja stay^a" &elar sv v&.rt lager, xfuom
herjaekor, vaddstcppade, trhn kr. 27:*, bi^lrsck*y f,y&n kv.
49:*o herrbyxcr {vå.n kr" !0:*. vinterjuuk*v ttsy bmrn från kr.
5:*, pojkbyxor, ctorl. 2*^7 &r, ky" Iil:fi***-l,$:Tfi, wt"t, pnrti elas-
tabyxer, storl. S*I5 år, kr. M:A**.3*:0|J, ltnoywksr f,ijr barn
från kr. 17 :ffi, baynoveraller kr, 17:&13, å.a,'xttS.usxr i nylo:r kr,
1?,50, rnck-klänningnr kr. L2:,50, jaul+"*r ixty\.**-m**ka: herr- el-
Ier damstorl, yårt pris kr. 6gl* {rikt,pytx ky" #g:* * oms"),
ett mindro antal bortslump*n för kr. &fii*"

ETT BTTS&K HSS ÖS$ OAR PffN#Ag,l

ÅB NOROISK,4, TNffiU %VWNT* &&W&K:T

24 lag i handbollssp el'Y'"
Cupmatcher på torsdag

24 \ag kommer att stiiJla upp i vintcrsportveckans hand-
trollsturnering i Odenhallen. Eftersom turner"ingen skåll våra
unaianstiikaal på en dag har crr pspel tillgripits med undå,ntag
för flickgruppen, som består av tre lag oeh spelar serie.

Lagen uppmanas att i gccl ticl
vara klara för drabbning, då deL
iir mycket knäppt med tiden!

Matchdag är torsdagen den 27
febr.

72.45
5. segr. match 3-segr, match 4

1.5.20
KINNAR,PS

.\TO.T'öRENING

håller möte i föreningstrokalen
fredagen den 28 febr. kl. 20.00.

Kaffeservering, lekar, dans
m. m.

Alla välkornna!

1

t
D.

1.

PROGRAMMET:
GIUPP 1

K 34-The Gasts 8.00
Piratel'na-Stjärnorna 8.20
Monstren-Tre Flaggor 8.40
segr. match 1-segr, match 2

IIOCKEY-BOCKEVSERIEN

srrrtrrp-a å"T*"åX* z4 z - oq'
Slutarl tog sin tredie raka se-

r;er o<h hlcv dlimod grllFpvirrna-
re och girr til1 final.

L{åi,lskyttar:
Slutarp: Roland Mnb'-rg 2.

iJven-Olof Johansson, I{urt I'i-
lio.sson, Leif Filipsson, Kurt Kar-
l6n.

Å"sarp: Erland Johansson 2,
Kar{-Åke Larsson, Jonny lfeodors-
son.

$3!11v1-$6i6vllbolaget ?-5
Dalum tog sin andra vinst oclr

Irelade rlårmed andra pla,tsen i se-
r"ien- Laget har bl.a. i bröclerna,
Henr-16n ett pa1 a'r seriens främs-
ia ri" tr I sl{vtt"år.

I.{ålskytta.r':
I):rlr-tm: J:n ,I,{enclön 4, Bo Hen-

rl6n 2. L,errnder 1"
]l.lon: J6nny Custavs.son, Lars-

Fli'ik Nilsson. Sören Lindholm,
!(ent Göransson, Nils Petersson.

utan poängföriusi medan mål-
gkillnaden Eår i Trädets favör.
Itiutarpslaget lnlshSller seriens
ledande målskytt, Roland Moherg'
vilken svarat för inte mindre än
tio måI. Arne Sjöberg i Trädets-
taget ligger på andra Plats i skYt-
teligan med sina sju mål.

I ma,tchen orn tredje och fjärde
platsen mötd tvåorna KinnarP och
balum i err inte mindre intiessant
nratch. Dalum.lla.get har i bröder-
na lIend6n fina må.lskytta,r och
Kinn;rrps försvar får det nog
tämlisen svårt att hålla dessa På

'a,vstånd. Kinnarp förfogar dock
ör-cr ett iämnt oeh bra lag med
Bengt >>Blecka>> Georgsson som
den tongivan<1e.

l\'Xatcherna tar sin början kl. 16
med Kinnarp-Dalum'som första
par.

i NTo-lokalen, Kinnarp,

öSTEN ANDERSSONS

Välkomna!

Allmänheten inbjudes.

Styrelsen.

i morgon söntlag kI. 19.30.

ORKESTER spelar.

Kinneveds

Prisutdelningsfe sf*

20-årsjubilerar

vid sitt årsmöte
mars kl. 19.00 i

Grupp 2 
I

Dvärgarna-Lejonen 9.00 I

Klass 6 (Kinnarp)-The While 
I

Devils 9.20 
I

The Saints-The Gangsters 
I9.40 
I

Ansg:ar-Derby 10.00 
I

Kinnarps HK-Klass 6 (Swe- 
|

ddn) 10.20 
|

segr. match 1-segr. maich 4 
I13.05 
I

se€Jr. match 2-segr. match 5 
|

14.00 
I

segr. match 3-segr. match 6 
|15.00 
I

segr. match 7-segr. match I 
I16.00 
|

crupp B 
I

Ahlins Drängar-Luttra Boysr 
i11.45 
I

8 D-Skogsluff.atna 12.05 |

Klass 9-segr. match 1 14.20 
I

segr. match 2-segr. match 3 
i16.20 li

Frickor li
The Girl Staxs-The TeddY li
Girls 12.25 ll
The Fly;ng Star--The Girt '.ll
stars 14.40 I I
The Teddy Girts-The I'lying ll
star 15.40 ll

d

!,
12.
I

i3.
lot:'

l,
17.

ll-
iln.

il

il'
il,
il3.

ll-

'1,

[:

Il-

tisdag
Cent,ra

Kinneueds

Röda |(ors

|(ruls

den 3
lskotran.

Gnrpp I
Slutarp 3 3
[-)a!ui'rs BOIS 3 2
Bolorbclaget 3 1

Åsarp 3 0

l)
4
2
0

00
01
o2
03

18-72
2A-7F)
l,i -trl15-19

BlldshPrg-Fliål!statl 3-1
llllCsbers drog längsta strået i

de hå,rla poö"ngiösa lagens inbör-
de.s möte cch ör'erlämnade sista
lJ,.r.tsen i tabellen till tr{ällstad.

l/Ifilskvttar:
Bliclsberq: Håka"n Petetrsson,

Br.tt11 P"turnn. Sven HilCing.
Häll.stad: Lars Lång .

ifliidet-Kinnatp 5-P
!'inalmatchen i glupp 2 blev on

se!er fiir Trij.r-let scrl-r cll.rmed lllev
obesesrade oc.h i fina.len m.ellan
rle Jrirl;r G|unn?tlra möter SIuterp.

I{å Ishyttar:
Tr'ädet: Lennart R.ag'trars.son 3,

Ilans Joha,nsscn, Ärne Siöberg 1.
I(innarp: BaIst Georgsson 2.

I\ !e .
rsåä0ympntng

17-18.
17*-18.
17-18.
19-20.
17-18.

KINNEVDDS CUF

AudolninUsmäslerskap
på shidor sönd. den 1 mars.
Start och mål, Vårkumla.skola.

Klassindelning:
Klass A över 20 år

> B 77-20 är
> C 74-76 är
> D Damer

Anmälan vid starten kl. 9.00.

Passarlde

s0ffir{|ar$lällsll
Kinnarp; Vitla om 2 rum

och kök med el. ljris, säl-
jes eller uhyres.
Petersdon & Gusta'fsson

Tel. t22 88, 135 84

Grupp 2 
ITrädet 3 3 0 0 20- 6 6l

Illnnp.rp 3 2 0110-10 4l
Plirlsberq 3102 5-1021
IlcllsLad 3003 8-190i*l

. Finalmatchen mellan de båda 
I

gruppsegra,rna samt matchen mel- 
|

Lan de båda grup;,ernas tvåor 
I

soelas i eftermiddag på Isbanan 
Ii Trädet. - l

inom !-alköpings provinsialläkar'distrikt.

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

De, som fått 3:e injeirtionen 1960 eller tidigare och som av-
slutat sin sholgång, får nu 4:e injektionon.'

3) Personer, föCda 1910 och senare, som avslutat sin skolgång
och tidigale icke ympats, kunna, nu bli 3.'rnpade.

Ympningarna äga rrim å följande platser: och tider:
Kinnarp, skolan, 10i3 kl.
Gudhem, skoian, 1213 kl.
Yllest,acl skolan, 17 13 kl.
\rartofta, skolan, 1713 kl,
Åsle, skolair 19i3 kl. i

HÄLSOVÅRDSNÄilTNDE[iNA

Iilrottskommitt6n



TIDNING Torsdogen den27 februqri 
.|964

Tisilagens korphandbollsmatcher bjöit på båile fart och humoristiska inslag, det förstnäirenda på
Trunal av den iver och sp,etglädje, som lagen gick in för spelet merl, tlet sistnämnda beroende på
ingå träningen och lagens hastigt ihopkomna struktur. Kvällens främsta match vail spolet angår

''"i?ffi;;äit"-bä?ä""töä; äö;ä:Gurnmesson-Gulrt och Bankerlxa-rriao na* Jet i lriinoeo"a* cp-avd.
också fart och flåikt över, medan matchen Sigge Falm-Gutlhem inte nådde upp tiII samrna nivå. I I har håUit årsmöte på Mobergs

Sätuna tryckte ilit Kinnarp mlld 12-6, meda.n Kontor I kvii,llens enda tlamrnntch läste rekviern | |Caf6, Slutatp.
över Farbygttens Textir med t)-0. (a.l 

^,J ^+il&9 I | . ittl"""t-u d* 
T11ti1'_1"- 

*:,1-

utklassninsll_ | l- t4Z-bq.

sätuna, vårs ständig" ä*"ii""på | | 
rinnarn lvdande på 3-1'

högerkanten aldrig gav- _"19T:t I I Daturn-Kirurarp B-t l"-sä"""0ååJÄi,."!rgrår o.å1o,lu'n
deining. Må'lgörårna för Kinnarpl I sp"rut i denna match var lite loch-innan denna kom haoe m"at. l styrelsesuppi.: Daniel Abra-
blev Lars-Åke Eriksson, B'^19T: I I tt-räåå iitr "t' bö.iun men Kinn- I uåttå" åä""'" ;t;6i, i.fi ;;a I na,','i.or,, siutarp och Karl-Ärne
mins Torstensson 2 t",1 ::-FlJl lu"n !v*t:: _törst iå o::q"Tq på lstånda-rfra tvinga1s '"lunn" 

-p""llJ"r"*Jr,, ooegaro"n.

392 såg två utklassnångar

Johansson 1. För sätuna:j.",Jl:l l.pårut. but rt*r, erneltertid Ditum, lten. Hur sorn fierc1 sa vär ti"-l-äiåräliro*uua blevo rvån Jo-delade sig rnåie4 sålunua: DLU'l I s.* inlertd€ målskyttet genorn_si- lmaläget fö;t1rint? "r, bådr^g?n:. In#å.lr]li"to"p och Lennart pet-Änclersson och ove gt::"ti^-:,1 l;;;tär;;ö;ä.-åi"?u nyoåtris"" äh iå" r"åo"t särer, årr o(1,^-^-^-.uorrr-a,,xo-Evert strand o"r, eti,.""ffär.L."j I lä3"'33,1'ä"1,1äåi'3åf,'ä? ä#åt lflT,:"hu';""HåS::"gilLT,.?å'råll-T::{;:'ragårtren.son 2 samt Lund o. .loitlst1a,n{;! I | ;;; iu.g"ts bastu'spetare. z-o tiit lneoeitagei på rremmapr"n i ". I 
Till kletsombud utsågs*Hilding

Publiksiffran stannade pä 392 | iö;l"".iäncte däimed noteras tlrrår" nrittä"ii,1iiåf'-r.täuät1r ri-lvaring, Hassla, Lennårt Pelsson,personer' 
i an I llT*. -Xii::"i:: 1,1"*"-y,"'t*'I; It l*1,:;f-T:'".9:-t?X:";-.o^*. ,J"u"ugårtlen och rvan Johansson,

*r,:n":ä-f;1i*;-Htp.:tgl | trfiockeyJfiöckeysCIrim i lrödel l**f"i*t**J**åär1"rräiSätuna, 6-12 (3-6). D
snabbt spel, men_ mycket schab- | | ., 

;seftermiciclagen spelacler lsta period I 
bortgångne betytt för avdelningen

bel, och detta höll 
"lg 

;år""Åä-l l3å^t"^1^oigt"ftermiciclagen 
spelacles Trädet hade sin bä

chen isenom, urom , siutet pål l:i:i:1-:T""':T.;:gjn;:iqxilältTffl;t*Y,iå3:"nåx"ä""::fili:1""";''u"* 
medlem och god

;åå?"'ffil:ä, Jj'"åuå,å'Jä',#l ig.l_lon:l"ll samt ni"atch om trecrjdldå andra perioden. Bästa sperellkå,rrråt.

iä$iffiåt'r,*r ;:dl;[""'Jf, I I l"qro*."tuJiåä:3åä!]?:ff lHq{år:*1'r3,ii?'ff,,':;ii1i ,";"H:ffi:::"1''3:ilåä*"::'i:3:i#ti",ldjfh ff:Y:tffit.å:: I I i^i:,1".'.*",, ,tgi"r.. rrädei *"i I gt qg y,."1-'frg.3r. - 
rrädet" na I ten Gustarsson, Pr?istgården, v'

minuter'a var cret bara sräng- | I l9T- ?". f, .ii1;f;l:l::-;*:,g.: | ::::f'S-*: "J"t-0"33f",*51;:'lli,1i;3"i1*1i.?'Tlå:L.T,itifll:
*'#_:l"j',il3r"]:' ,i:t* "å'ulro'JåIff | | Ffle:p_T ed 4-z, medan Daiirm I denna gång var det Limmare* 

| 
irassör Lennal't Pettersson, Mos-

kan man notera cunn';"ä;;: I i 3,g g:9::1pl1li1-T"g seser över 
| :'*? t#ll'i3f-T^1äJ'i1'l.,i1t"* 

i '^1i.111"":. '.1Ti: I i-tl"^ll11o'19:

personer -,^, 
I liä*r"å*1"-:åT'1,1"-,y,;J,tli",ffi,ifiltr;':i'f""";qä;,"J+iiff; och rvan Johansson,l- 

--- 

r 
lnxlöi*itl,l;'"t,51'-:l*; l*i?u*a"* ;ht";_tt*l":',";:;..*.amor i cxr 

''oing 
j

I Dalum tilt 3-1 och denna gång I derlson vardera 1. lvaring och i CUI'Ivan Johansson. 
I

Fotbollspremiär i Floby, 
| ä:Tä,f"" $ffiSå å';":fS *:t:1 l",å"i*:33ii:iJ'"*#'?lä*ft I

Floby IF, Kinna.rps I!', Slutarys t Iståndare rneir lyckades,.-inte få | Tråilets-ckoilag-KinnarDs l:-'b "**' "--.^"- - --"'-..- 
'IF och Trädets IF blir årets pre- I inågra blottor i öalums-försvaret. | -^ .. -skollagl- lko.-Tu?t ekonomiska.verksamhet 
I

mlärtag på Ekvallen då fotbollen 1 | Bästa tiltgångarna hade man : i . 9a jöndagseft-ermiddaeen 
"oo-loch 

övriga hommylta 
.sgols1at' I

på söndas ruuar isåns. De båda lförutom Lärs"'Ä'este.bers, Benstlpq.t.t::*ti o:h.{1"liipt :5:t-lttt}:: il:1u* med stort intresse'l

förstnämncla lagen spelar ki.-1ii ld;rfi".;, Ftemming iörsteni-llag bestående av,klasse.lllY_ .l vid den traditionella utlottning-i
fm. och de sistnämndä xt. r+.'gt- | son o"cb Anders Ek. I E, "n 

match på_ isban-an i Trädetlen trlevo Lennart Pettersson, Hal- 
|

vallens träningsplan är befriad I I Oaiumstaget var de nämnda | :."1 ,1gtulol9l, 9'e" -dår .g-anslrallagården oeh Hilding Va|in8, I

från snö genom 
-traktorplogning, 

lmåiskyttalna tillsammans med I 
rattvlst oavgJort med siffrornaf Hassla, åi'cts vinnale. I

men om dån hårda nattkylan hål- | Kenneth Älgotsson de bästa. I r:-l-,- .. 1

Fotbollspremiär i Floby i | ä:Tr*,,f"" 5ffiSå ffi":ffå H:?:r vtsurrel,

Floby IF, Kinna.rps I!', Slutarys t I ståndare rnen lyckades,.-inte få | Tråilets sk-otrlag-I
rF och Trädets rF blir årets pre- I inågra blottor i öa1ums-försva.et. | -^ .. -skon?g-1-i.----" l*flT,T:""T:::i?I3,1"::::*fl
miärrag på Ekvauen oa'råiå"iä i | ä""ä iiirga"gn.nr hade man I i . Tå ;öndagseft-ermiddaeen "oo-loch 

övriga kommunala spörsmåJ'

på söndas rullar isång. ne.!a!3 ltorutom 1,?;::w;i{1?Å*,-*lgal3*"T:*1"-':"":1 5::::i:: if,"tl'tt5,"j;::1i:-^,T::"::"*,':-:i:T:i

men om den naroa narLKyrarl rlal- J l1.erlrleLrl ArguLssurl uv uösLd. | - _ -_'- .. I

i - : :'.Y'ill:, 1-" 
c I-'""i:T lår*'

rrärf un"aertag säm gör att de" får I taa*t-slutarp 4-2 lRotanci Moberg I"ät:!?- -t]ltgt,",: , ? -.!t.,-r.saisa mycr<ät rorsixtifr--toi äi | ;;;;; match brev synnerrigenl€en, men.brä .kqgpl:T*t Åti: FfökindS ÅthglatkOmmUn
unclvika !k'dor. För samuiga tuc', lf";;;iiä och 'edan 

tiao to'ita l::1":.,Y5 3t;-?;-01?11;.*,,-i ^.i iro;,u., Ä*'silröTn frerl*qen rlunclvikaikrdor. För samUiga laC lfartitlfi och 'edan 
tiao tOritaldenne var bI. u' otssl'aDaren AKel "- ""-

gäuer samling i skolans cymla.s- r lminuten drogs tempot upp. Trä-l::i$llj-farlön samt-Kurt ochf hållor ÄRSlröTE freelagen den

liksal senast*go min. före"-match- | iäåi'är.ä?råde sig pfl ett tidigt sta-ll# F"ilipsson. 6 mars kl' 19.30.
tiden, I dium tectningen med 2-0 medl Fred Gustavsson skötte d-omaT- Lokal: Nya Pensionatet.

-::- iäX',1"åthä**:,.*,*"-i;liäiiålå";"n'%ffiTHä?.1;: - Ki";"'p

.J 
I rin?".p en stunit in på andra p"- lriiip.*ri i, eurdr uFuttå"-xä"rr-[^*to

Dalum tilt 3-1 och denna gång I dersson vardera 1.

des i matchens sista minut, då

ret var iämnr och "ixt åäl'a*ii"- ltttl-.,::t"I3å,ii:til11låT;
r ä'å"äål rremmatag'et känske var,l Det segrande Trädet-laget hade r

r: rite rör individuellt lretonat i sina lfg!-?:-g: !1*331ii!!1l1iq: 9"1111 I ""*-toå^tåi;*,"':*
Kinneved-Vårkumta I i:'s:HnifJgr;;fil*i.',äTå lUö'#ä1..t-'r!: $:i:ä{f "^!1?: i sff::i,.,*,i:l#l!ti f"'xt

| åil#;äde reducera tlr 2-1 
"rj lf:1^9.tuJ:T^t'^*: sdf:^At:l' lit,1*,flåfli:""8i1iti ii-':ii:i'3J;r\rJr'-.lvu. | ;:;,;åJ å"nililä'ååä'äf;;uJäääii lnerr ocrr Hans Johaisson. ' 

I 
*u* tite srå,'ussis ut.

håller ÅRSMöTE med familie-l öi'aääiäu 3-1 och ror måtet sval | 1":: i " : -
samkväm i Centralskolan, Kin-l rade-.Arne Sjöbetg' I r

iltT;ii:. 
åen.13 mars roo+l 

n#i+å::','L?r,.I;ili#:#läl ffi Kinnsveds Rödokorskretskl. 19.30. I heten var stor vil]<et Gunnar Mar-

Föredrag om slakteriorsani-l llT"""T t#;å!i'äf$:"Jf5t}åi;
sationen av SKL:s ordföraudel *i. io,rnino tilt 4-1 och återigen

l*#:ä år#å i:tr:iå*"| *å;3gT;{*$*f#g5:til ffi 20-fi rsiu hil ero r
Underhållning oeh kaffeser-l Kurt Filipsson från nära håll lyf-, vi6 sitt årsmöte tisdagen den 3 mars 1964 kt. 19.00 i Central-

vering' värkomna! I "t"ä"t"JlJ"ååå; raget gJortres u. i :k9h S:.Y::Y1,"1.I-1T1"":"J'^*::1 ?Il;1,l i-?,"9"f"*:

berg,

i rivig tisdagshandboil | ffiå:"T",',r-#irtt;lå'";:l';;,,;

Fröklrd '

b1.a. kaffeservering, iekar, dans

m.m

I lemmen Ragnav Gustavsson, vil-
_:-:a_=-___ Iken avlidt under året, hedrades

enär Trådet-målvakten Sten Jo i Axtol,p. v. sekr. Arne Olsson, Al-
sefsson låg på pucken för blocke I o,,-

ircrg reclncerade tiIl 2-1 för I Målskyttar var för Trädet: L,l;*"' '-
7zi6-^.-- ^- ^,,,-.! i- -A ^h;,a -^- l-,;.--;^-: ; -^-;.' 

--;..;":-'r;^--r^ lAxfol'p.

Våring och i CUF Ivan Johansson.
Geson I Kommunalassistent Hilding Vå-

RLF-avd. I i;lä";å"'sälääii,1'liä ";J# l*"*:'" *ig1"l3"*"arne sjö- 
i i#tii?"3;'?:åi'?""i 

*' träel och

Styrelsen. | *å;;;;å1;åäå"oJ'i"."-t"*e""?. ; i Ingyar Nlfson,_Falköping 5affe seryeras. Kollekt till katiastrof-
Gunnar Martinsson, Stig Martlns- I fontlen. Allmänheten inbjudes.
son, Leif Bergman och Arne Sjö- STYRELSEN



RK-men hyllo,s
>lr-6t1,-

Kinnarp till Floby
GöstaAnuilaget
Kinnarps fotbollslag sönalags-

spelar rnot Floby. Matchen går
kl 11 med avresa 10.15 från
Kinna.rp. 1.? spelare har utta-
gits och tlland de uttagna märks
fiiista Andersson, sorn nu är
opelklar för Kinna.rpslaget.
Uppställning: Lars Westerberg,

r-
I

I Slntarps fdrottsförening
I har håtlit årsrnöte under ordfö-
lrandeskap av Allan Ähtqvist och
lmed god anslutning från med-
llemmarnas sida.
I Av verksamhetsberättelsen I

lframgick bl, a. att föreningen
lhaft ett medlemsantal av 89 med-
llemmar varav 10 hedersledamö-
Iter. Kassakontot utvisade en om-

uppsrarlnlng': .Lars wesf,erDerg, ljlofgny Johansson, Kjell Johans- I

,on, Åke Torstensson, Bo Johans- |

ron, Bengt Georgsson, Gösta An- 
|

dersson, Bo Ivarsson, Gösta Nils- |son, Göte Andersson, Göran
Grahn, trtleming Torstensson, Hå-
lran Karlstedt, Tord Torstensson,
A.nders Ek, Roif Karl6n, Marthel
lohansson.

tr'lobys lag får följande utseen-
re: Ifans Ho1m6n, S.-O. Moberg,
i-)ge Berg'ström, Kiell Turesson,
:ljvind Josefsson, Rolf Larsson,
,ngemal Herbertsson, Roy Hen-
iiksson. Stig Gustafsson, Ulf

i Lundin, Ove Karl6n, Avb.: Sixten
Andersson, B.-Å. Klasson, Jan
Klasson, Jan E. Lindström, IJrban
Svanstlöm, K.-E. Persson. Sam-

sättning av kr. 4.868:15, Änslag
har förutom rån Rikstdrottsför-
bundet även erhållits från X'rö-
kinds .kommun, varav i det se-
nare fållet kr. 1.000:-.

Beträffande den aktlva lnsat-
sen så hamnade föreningens A-
tag på näst sista platsen i Norra
Västgötäserien, där man spelat
sedan år 1955 och detta medför-
de nedflyttning till div. VI. Verk-
samheten har i övrigt varit livlig
för de tre lag som föreningen
driver, nämligen A- och B-lag
samt pojklag,

Till ordförande för år 1964 om-
valdes Lennart Kar16n.

Till styrelseledamöter för åren
1964---65/omvaldes Gustav Gus-
Laysson och Karl-Erik Lundin
samt nyvaides för år 1964 Hilding 

I

Moberg. Styrelsesuppleant för ti- I

den 1964-65 blel' Kurt Karl6n, I

nyvald. Kvarstående styreisete- |

damot är Mats Ändersson samt I

styrelsesuppleant Bengt Sten- l

kvist.
övrlga val;
Revisorer: Bengt Samuclsson

och Reidar Sanfredsson med Ar-
ne Setterberg och Erik Gustavs-,
son som ersättare, 

I

Fotbollssektion: Karl-Erik Lun- 
|

"lin och Bengt Stenkvist, omvalda I

samt Bengt Hermansson nyvald. I

Ungdomsledare: Roland Mo- |

berg och Lennart Eckerlid. I

Lagkaptener: A-laget; Bengt I

I{ermansson; B-laget: Bengt
Stenkvist; pojklaget: Tomas Pet-
tersson.

Lagledare; AJaget: (förrättas
senare); B-laget: Gösta Änders-
son och Bo Dåhlstrand; pojkla-
get: Roland Moberg och Lennart
Eckerlid.

Idrottsplatsstyrelse; Lennart
Karldn och Arthur Andersson
samt Gustav Gustavsson (tillsatt
av F'rökinds kommuri).

Vaktmästare på, Tångavallen:
Lennart KarlCn.

Uppbördsmän: Kurt Ka.rl6n,
Mats Andersson och Leif I'ilips"
son.

Matchkassörer: Bror Gärtner
I och Anders Andersson.

Festkommitt6: Styrelsen.
Bordtennissektion: Karl-Erik

Lundin, Roland Moberg och To-
mas Pettersson.

På förslag av styrelsen tillsat-
i.es en sektion för vinteridrotl. o"
valda tiII derma blev tr<arl-Erik
Lundin, AnderF Andersson och
Olof Andersson. \,

Vid årsmötet diskuterades ock-
så möjligheterna till uppvärm-
ning av omkiädnadspaviljongen
på idrottsplatsen och llkaså väck-
tes en fråga om ev. fotbollsutbyte
med någon klubb i Norge.

Vid företagen konstituering
inom styrelsen fördela.des de oii-
ka posterna enligt föijande: sekr.
Gustav Gustavsson, kassör Mats
Andersson, v. ordf. Hilding Mo-
berg, v. sekr. Karl-Efik Lundin.

Fotbollssektionen: ordf. Karl-
Erik Lundin, sekr. Mats Anders-
SOR,

Vinteridrottssektionen: ordfö-
rande Karl-Erik Lundin,_ sekr.
Olof Aldersson. kassör Andersal*'..o1t ?tg.t.

ldinneved-Vårkumla RLF-ar'{l.
håller årsmöte med familjesatn-
hr'ä.m i Centralskolan i l(innarp
:rå, fredag kr'åll, vatvid SkLS'
oi'tlförande riksdagsman Hatald
?etters.son, Kvänum, hå1ier före-
dra.g om slakteriorganisåtionen.
Programmet rippta.r vidare under-
lr:i"llning m.m.

lt..lnunq{Drel9{D

Matchen spelas i Floby 14. Av-
resa från Trädet 12.30.

I{fnm er-'et
ANBUI}

inforclras härrneil på oljeeltl-
ningsinstallation i Kinneveds
kyrka. Arbetsbeskrivning har
uppgjorts av ingenjör A. Lebe-
tlinski, Falköping.

Arbetet ornfattar
a) installation av värmepanna

och oljetank,
b) elektri,sk installation,
c) håltragnings- och efterlag-

ningsarbeten.

Anb'ucl kan ingivas för hela ar-
betet eller också för nämnda
erteten var för sig.
Arbetet får påbörjas efter över-
enskomaelse med arbetsgiva-
ren och skall vara färdigt för
avsyning senast den 19 juni
1964. Arbetsbeskri'rrning erhål-
les rnot en deposition av 50 kr.
hos kyrkoråclets orilf., Kinnarp
(tel. 26), dit också anbud., som

ling i skolans gymnastiksal i0.20. 
I

TIi,ÄDET MöTEE SLUTAR,P
Trädets IF ställer vid träninss-

matchen mot Slutarp upp med
följande spelare: Bernt Anders-
!on, Fred Gustavsson, Bengt
Dahlqvist, Leif Bergman, Oile
Sä11, Olie Nelander, Lennart Rag-
narssont Bo Bergsten, Gösta Ek,
Ulf Kroon, Bo Nelander, Bengt
Emanuelsson, Oia Nordqvist,
Kent Göransson.Svenska Rötle Korsets ord-

förande, la,ndstingsdirektör Dr-
land von Hofsten, uttalade i en
lntervju på onsilagen - 

ltåns
60-årstlag - sln beunth&n för
alet arbete som uf,förs i de
många lokala orga,nisationerila
inom Röda Korset. I)et är &v
oskattbert värde.

En av do många RK-kretsar-
na i landet är Kinneveals. Den
kunde på tisalagen fira ?O-års-
jubileum och ägnado även e,n

stunal a,v Jubileet åt en tillba-
ka btick - 20 år ev nrbeto
för Riiale Korsets sak.

Viil jubileet uttlelades flera
utmärkelser. Bl.a. metltlekr"iles
att kretsens ordförande köprnan
Göran Sandin tillerkänts Röda
Korsets silvermedalj. På biltlen
gratulerar sekr. i Skaralrorgs
RK-tlistrikt kapt€n tr)tik Funck,
Skövtle. hr Santlin.

Mer orn jubileet på imersitla
i dagens FT.

l(innwgd-vårkumla , ;ff:*u'n 
13 i Kinnevecrs soc-

fredagen den 13 mars kl. 19.30i D-t: Yillut rätt är beroende
I av förrättningen, äga att där-

Ungclomskretsens I vid t,illstädeskornma och bevaka
ÅRSMöTE I sin rätt.

t s. ""ltt:"""'' 
*ry | ruu.opi'g den b mars 1964.

Sammanträcle för prö'rning
av inlö.sningsrätt enligt ensit-
tarlagen hålles tisilagon den 24
mars 1964 kl. 10.00 hos Stig
Björk, ödegården, Slutarp, an-
gående ett ornråile på Slutarp

0lof \tresterlunal

$ltuldgr o, lodrinpari '--trftEt"4ryät"'" 
ska' vara bincrande t'r den 30

ti,, B,omberss "",:i::::: 
i1WX NT' ,*i,,,,,ar'l 

ä'äf i-'1'åiniämnassenastden

slutarp, anmäles tol"ä;;'iill lLMNl ' i ""i Prövningsrätt rörbehålles'

teckning senast den 7413 1964. 
1 
'4'€ 

I Kinnarp den 9 mars 1964.

.D6it Blomberg, Slltarp. litati.t möte fredagen den 13/3f Å kyrkorådets vägnar:
Tel. Kinnarp 47. kl. 20.00. I Eeruring Anilersson.

teckning senast tlen 14i3 19tt4. j 4= | Krnnarp den v mars 1vb4.

.D6it Blomberg, Slltarp. litati.t möte fredagen den 13/3f Å kyrkorådets vägnar:
Tel. Kinnarp 47. kl. 20.00. I Eeruring Anilersson.

< Frågesport,Bingo,dans. - I:-
NYa medlemmar vä kornna! |



Kinneveds RK-krets
20-årsjubilerar

Kinneveds Röda Korskrets, som
bildades med omkr. 100 medl. år
1944, kan i februari i år glädjas
över en medlemsstyrka på över
500. För att belysa kretsens star-
ka frammarsch kan meddelas att
under de två första månaderna i
år har föreningen fåtl med 65 nya
medlemmar. I'rån 1944 har Ärli-

I gen en >>De äldres> utflyktsresa
| ägt rum, där gästerna givits till-
I fäile aLt trese stora delar av Våist-
götabygden (ett jubileum siktes
alltså även på detta område I som-
mar). Även för'barnen har kret-
sen finnes sedan flera år tillbaha
det tanCvården och sedan ett an-
tal år Simskolan i Trädet. En
Hemvärnets förbandsplats har
upprättats i Centralskolan och till
Ilemsamariterna har kretsen ln-
köpt dräkter och bidragit med en
mindre penningsumma. Inom kret-
sen finnes sedan fler år tillbaka
en framgångsrik syförening, som
på ett förtjänstfullt sätt bidragit
till kretsens ekonomiska hjälp-
möjligheter.

Den stora offervilja oeh det hu-
manitära intresse, som bygdens
folk visat, har bidragit till det
goda resultatet, som kretsen kun-
nat uppvisat. Kretsen emotser en
lyckad jubileumsfest tisdagen den
3 mars, till vilken också allmän-
heten häIsas välkommen"

har haft årssammanträde på Pen-
sionatet i Kinnarp. Ordf. hälsade
välkommen. Att leda förhandling-
arna valdes Vå,idemar Joha.nsson.
Styrelsens och revisorernas berät-
teise föredrog's och styrelsen be-
viljades ansvarsfrihet för 1963 års
räkenskaper och förvaltning.

Till iedamöter i styrelsen omval-
des Va.ldemar Johansson, ordf. och
l<assör, Torsten Gustavsson, v.
ordf., Åke Gustavsson, sekr., Tors- 

|ten Andersson, v. kassör. Kvar- i

stående i styrelsen är Holger Käl- 
|

l€n, v. sekr., KarI Lagergren, Gus' {

tav Johansson. De i tur avgående 
I

styrelsesuppleanterna Gustav ös-|
karsson och Allan Johansson om- |

valdes. Kvarstående är Linnar 
I

Hermansson och Ragnar Vigholm. I

Till revisorer omvaldes Eric Gus- |

tavsson och Gunnar Ericksson I

med Gustarz Vård6n och Hiiciing i

Våring som suppl.
Till firmatecknare omvaldes

Valdemar Johansson och nyvaldes l

Åke Gustavsson efter Torsten An- l

dersson, a'rt var för sig elier i för- l

ening techna föreningens firma. i

Då en del ändlingar i styrelsens 
I

sammansättning företagits beslöts 
Iatt hos länsstyrelsen registrera I

ändringarna. 
IDet tiil hingsten förda stoan- |

talet har 1963 betytliigt ökat. I

Hingsten är fortfarande statione-
rad på Siggagården. Inga ändring-
ar i avgifterna har beslutats och
fodervärden får ombesörja annon-
seringarna.'

Hos hushållningssällskapet har
begärts att paviljong vid premie-
ringsplatsen bör anskaffas.

Kimneveds Rö da Korskrets 2A Qr.

iubileum exskt pa klocksloget
ii;ilit 

',

iiio;,;,!r,,i
.. ',

',1 ' t.. 
,

',fi;,,,,,

I

I lKinnevetls m. fl, sockna,rs hingst-
'j förening

!'abriliör Iive:t Sandtin far Rri]a l{orrrtis 1i;: lj:.r:rrilecilen lv k:pietr };iili Funcit. i b:rkgntn-
den kretsens orrlfiirancle Gi'ir:ln Sänllin (sont får' RI(:s silter'nre iatj ) sanrt fnrarna \,Vilgotsor,
Ciausson oclr Sandin, som likaledes fick förtjän-citecirnet.

Iii[nevedri lliitla l{orskrets firstle I tisdags sitt 30-år.s.ilrhileurn I'irl en samtnanl<ornst i Oeu-
tr*llskolan, I(iunarp. Juhileet firatles sfi eraht som lnan kunrle * pa tlagen och stun(len :l{} år
€l'ter liretgcns bi!darttle.

Kretsens ordförande liöpman {iöran Sanrlitr häls:rde. r'iilliornmen i tisrlrtgs och gav en åter-
blicir på verksarnhcten. I]å \'ar lilockan urtgeliit hlllv irtt;r Jusl, rlji, drn 3 rtrnrs fiir t.itrgo år
sed:rn, sa,m.larles tlsn {iirsfa stvrelsen.

Den samra<les på r:ilrskyrrdån sedan t,o..år i111l\" l-.y 1<r;lii',::'-T1l::,,:il.,r**i,,,x:.n':""o',av doktof innan Stina Fettersson, sen, med bilägarnas benä8Ia lri- i'
Fan(öpins. IIon -- jå"';';ö;; stånd, artieen ordnat..en 11rr:ll i,,nlll,l;"-:ä*li:t;;:,"tl;'";h'i
iX*5"";: ,t"'åiiilå.;-*"il;l:,l"; ::;å".,:l'1;,1",ä-:i:,1"'l;"il1 if*:.*."i1 ;;:: 

ibakonr lretsens tiill<onrst. utfärden. l:;:'-::;..:...,,,' :^:;"-;^ l

rren rijrsra stv'eisen besrorr av För r,emr,åi',cr lr'r' i"rl riir- Itj:i;:1lt-Tilt'"JåJJl*.n"*toiinrå.I
fru Ruth Lar-qson, ortjfiirande, fr. bAndsplats org;anisiet:al s, oclr se-

In1;ege|cl A1l.iet'sson, vice oi(ifii- Can 1956 ha'r kretsen en egcn sv-

lånile, frtl Anna sardin, sel*', fijrening' sonr r'kÖnoiliiskt lrprl(- Iln hel trädgttr{l

.lallrikör, Evert S,lrcldn. liirssör, samt untielstött krolsens å(l)ete. - 
Kapten Fitncl< fullfölide lik-

och kantor llenrili Josefsso)l r'Iånså ,;"x-'-""rr'.rrv.u,"triir",r.- nelsen om RK-kletsen s.in 'ett

- ne ri;i:'s'rå t\.å åre' so.re*,- 1T,,^11" ""^'-:'":l::"';*'i'''';;;;' ff:.J.t.|t|iitTä1"-t"t;1'|J:
rie !<retsen Uncter 'aiköpi"g. lr"- j::"i"li l':t lireisen deril'agii i 

r,anisati,:ner: k|etsår, liår'er ocll
,åiracie hr sancrin, ** j.oi? ;"- :iX;;ä?'itil;i,';rl'r'i,,}ffi1 ''u- uRl<-au,ielningar.
siigs den vuxen nog'att stå på eg- ' ' '" ""^"-'., Grenårna på >trädct-> ii| rl]irnga.:
na ben. Då blev kåntor .Toset'ssJn 1$,{4 harle kroisetl 1i}J-r tlrt:'ilerrl- :ta,n<ivå,rden, sinrtrn,-}ervisniugen.
o|cf ör.ancle. När han ti.e år cs- lllåf , vid senaste å fssi{il'te 466. ildr.irrg"vår,rlen- l)en senare hål-
nr.re flvttåde till Skövrie, 

"r1,r.- 
,$om TåI för 196i trppsattes: ,l ier. 1,å- att förändlas.

triidcles han a' vit:e ordfij1,An(1a' nrinst 500 rnedlemrnåir. Hr Sa11- 1 l{entSan.-låritver}isånthet€rn iiver'-
fr.ijl<en fngegerr.l Anclersson, ttt3 lclin var giatl att lrirn kuncie nrPtl- Ita,s nll av stat och korilnrnn.
iriey hr Så,n{iin sr.riJ'iirande. 1i1ela att må,le!..rgdan nåtts. 

-och 
ji Crppgifi.er finns ändorrl< fit!' ItIi

lsiffran betvdligt övorsltrieiits: ]i , ,säi'tralet - 
ve'ksainhelcn l':ir,

n{ånså r.err<sa'rr,etg- l,ä:.ä,ilil å:*,'å lii::ä'Tl:_lii:.T,,*;r_il.?.x;:i; i,ffi::):it'enar)) jdens befolkning för'r'it varral o,,h i uerksamhet för de äli1re. Fofvår-
lit,Sanclin hade liknat klr,lsen]',iiervjUjBt. intresse för Rötla jrlen är en aktuell angeliiglrnhet;

vid ett växanele träd. Vc|liFanr- 'liorsets 'såk. t nårr3p äldringar h:!r svårt å'rt



WT
lkretsen nedlagt och ili'anr{ör'tle r

l styrelsens lvckönshniugar. l

Han visade se,ii11"1 cl l lril i- ilr'lt
Ii.jutiband, ))Måinnisi{or alla':, r:m 

i

I Riida Korsets världsonrsl.rli,nnentie I

årbete i ki'ig och fied 
"n 

j

','ärlrlsbrandkår bere(ld pir snablr I

iutrvckning. Arbctet grun(J:lr sig 
l

iilå, de fyfä Genöve-l<onveuti0ner'- 
1

iIia, baliorn vilka ltterst f?öda j

j l(olsets gl'unilår'e Henr 1' l-)rrtraut i

s tå.t'.

l tntiirkr:lstr
Ingt l riktigt .jubilcrrrn utan ]

rne(laljer och utmäfkelser. Tntet i

av det fatt?ides hellcr vi.I jubileet j

i Kinncved. I

Kapten Frrnt:}< rnedrlela.ie a,tt 
ililetsens ordför'antle hr Såndill ]

lilldel;r t.s Svcns!:a Rii,lr I(o' slts i

silvelinedalj. I{:rn }iomnrcr I jt fii -
r.ien kLrngti3a nreila.ljen virl rlis-
triittetr- åirsmiiic.

RI(:s fört.jätrstterl<en iirr"t i;iut-
natcie hr' l;'unck till ftiliårIrie Ivti't:
('ru Alrna Sanr:lin, I{innnt'p, ftrt
Valborg (llauss(,n, SlttLar p, flu
I:li'ita, Wilsotson, Iiiunir|p, ocll
iabr. lilvet't San,lön, Slu'l:.rr1'. :

Ii'öft.iiinstmi;r'ke ilicli föl.irrrrrl,:: 
lll|u Rlrth crip, I{itta, fru 'l-)ryr'a i

'l'hor, Kjnnarp, tr. Kai'in Än(lel's- i

son. Kinuarp, tl'rr Ttgrirl Petl.els-l
son, Slntarp, rniilarnräsl.at c Sten i

Å.hlqvisl.., Slltårp, och \anril. 
1

Bengt SlLr.nuelssot], Slutarp --- de 
l

1,yå sistnämntla, f ick nrär'l<et. i i

l'olnt aV kl'åsn:rl.
liät'mlrst ett hlr)r'nstolieln r

l'(iljde. Kfetsen ville l:rionrsierhyl- 
1

I 
ia nag.a av cie ;;nätrrrester, i sin j

i l(rets: f|u St:na Pel.1"or"qson, Ii':rl- I

j lii;p.ing, kn.ntor .lo.sefsson, Sköv- 
l

T:!iii;:l
':,.:t

lli:tl

l:ilrl }{ilrlsson,
Iiors]<rets. Hr

Klövagå.1'clen, framföi:
Sa.ndin står bel'€(ld att

.: :i t.

,,, ,rit:";',t1.,

Vartofta
tacka lör

t::r!ttl*t::4 | )::tiit :..:i :j:!j;titatjt:t;::i:ti!:.:lLtir'u:)l

hemvär'nsomr.åcies llyllning till Kinneveds Röciår
hylhringen.

Slutarp gladde med seger

i f lela målchanser soJn dock inte I

I utnyttjades. Westelberg i mål 
I

I gi-:1q9. d9..yL?.a fl.":l". fi".?. L?9d: i

Trädet kom först igång och
ryckte till sig en ledning med
2-0 inom loppet av 15 minuter.
Det första målet kom efter hörna
t]är' skottet från Trädets center,
Gösta Ek, styrdes i mål av en för-
sval'are. För det mål som gav
gästerna 2-0 svarade vi Kent
Göransson. I 40 minuten kom för-
sta reduceringsmålet och det vai'
ett självmåt av Trädets vtr Bengt
Dahlqvist vars bakåtpassning
eick i mål. Minuten efter blev det
2-2 odn för detta mål svarade
hy Sten-Olof ffelmansson varef-
ter hi Ingemar Lundahl två minu-
ter senare gav Slutarp ledninElen
med 3--2.

Tio minuter in på andra
halvleken

spel var betydligt effektivare än
Trädets clär det saknades en verk-
lig skytt. Om man så här i tjörian
ska gå in på, klitik av enskilda
spelare bör väl Lennart Rutman
i Slutaips-mäiet ges ett gott be-
tyg liksom Hasse Andel'ssons spel
på stopperplatsen. Bertil Ahlqvist
var llra sorr högerback och nyför-
r'är'rret Sten-Olof Hermansson vi-
sade fina taktei'på högeryttel'-
platsen.

Trä.det-elvan var
väl i stort sett jämn och det var'
vä.I kna.poast någon som höjde sig
nämnvär't över de övriga. Försva'
ret verkacle inte helt- osårbart och
i kedjän överclrevs samspelet På
bekostncd av målskjutningen.

Dorrrare: K.-E. Emanuelsson,
Tr.ädet.

Geson

l4ic, frtr A.r^tr'icl lildst|riru, I{ätt.-ils- !

Itol'p, {r1l lngrid Nilsson, Kinnarp,
lfrrr Sigblitt K,iEllstriim, Kinnårp,
Ioc5 ilaplgr llrik Furcl(. URI{:a.re
I i)velräclrte blol-n-sterbr.!i(e1.ter.
] Kretsen {ic}( (rcksii s,iälv bltrn-
I :ilor'. V:rrtolll-a hernr'ät'nsttr'nt årie
iuppvål{tade genom Katl Karlsson,
I Klör'agirrclen, Karlebv. Hon 1ac-
i{åde för samarLietet. Siirsl<ilt rien l

..f örbandsIlats sont RI{-kfettlclr
llpprät'rat vår uppsliåtta.(i av i

ircmvär'n-smä.nnen. Frll llrenirrs,J
l3iilstig, upp\.alita.-ie från Eör- 

i

stigs Röria Korshrots, och fru I

Siin:1 Pottorssnn f |sl)rföl.le sirra i

lJ.'crl(önskning'ar. 1

4-3 mot T lroraoer, pa Ekvallenl
Slutarp inledde årets träningsmatchantle merl vinst över Triidet

sorn fick se sig beseg:rade meel uddamålet å,v sju. ltiatchen spe-
Iades i Floby på därvarande träningsplan, vilken var i gott skick
om än något hal, vilket satte spela;r'nas balans på hårda prov,
Ett självmål för vardera laget får tillskrivas vägläget, men i öv-
rigt visad,es det hVSfligtl sfiel ttr:\!åda hållen. tslg -L.1 .

Ungt Kinnarpstrag segrade
4-{0^ nlot Flobv - PiEgt spel
f'örsta påret ut Floby IF och Kinnarps IF bjöat på en g:rnska

bra fotbollsmatch i betråktanalp av tlet hårda unilerlag, som Ek-
vall€ns träuingsplan utgjorde i söndags. Kinnarps cltlktiga fot-
bollsledare pr,eserrterade ett premiärlåg som var verkligt vår-
piggt och sorn visade ett bra tagspel som gav en säker seger med
4-0' 

'o(9'bt4' I Floby stälde upp mecl ftera re-
I målet visade pålitlige Wester- | server, vilket nu mest kom till sy-

berg fint målvaktsarbete. Gösta I nes i forwardsspelet som nu inte
Anderssons återinträde i laget i gick så bra. I måi debuterade ny-
som center kommer att betyda I förvärvet Hans Holm6n och visa.-

utjämnade Trädet till 3-3 med
Gösta Ek som målskytt. Näl det
återstod tio rninuter att spela,
gjordes Slutarps vinstmål av vi 

IIngvar Johansson. 
I

För att vara fötsta framttädan- 
|

det för säsongen så gick det myc- |

ket bra för Slutarp-elvan, varsl

rrirttei den följancle psalm- j

;ången, :rRöda l(orspsal*ren> i

;;öster', väster, nol'r och siider I

l(orsets årmär överskygga>, llpp- l

iogs kollekt till katåstrofiontjen. i

l<olossalt mycket. I övrigt impo- | de alldeles avgjort bra l(lass. Re-
nerade laget med en jämnhet, där I entr6 i laget gjorde också Otrle
ingen svag punkt drar ner hel- | Moberg som högerback på ett
hetsintrycket av ett ganska ungt I sä,tt som säkerligen kommer att
lag som säkei:t kommer mer och i utgöra en styrka i försvaret.

Kinnarp dominerade klart förs-
ta halvlek, men Flobyförsvaret vi-
sade bra styrka och qet dröjde
länge innan nollan spräcktes. Det
var Gösta Andel€Ean som eftpr
kalabalik framför Flolryburen
fr'ån nära håU slog boilen i måI,
0-1.

Kort därefter spelade samme
man fint fram hi Bo fvarsson,
som ur fritt läge sköt 0-2. Ändra
halvlek hade Floby medvind och
förde spelet jämnt. Man skapade

IDen inl:ringacie 151 kronor'.

-Ärspröte ] Gustafsson, Bengt WårdClI'
}]u.]{åf-iepausfölj(1e-'..kr'etselllllevisor.er:kantorBeng.II(.iell-

lttod givetvis för värclskapet på i ':triin'r och poststai!{rnsföre-''tån-

llijgtic.isdag.en och Aärefter i 1a'e l{år'gåret:a Sål1rl6n, li'.r,}rl.

år'smöte. i 'iilskollär'are Gösta Larsson och

Stvrelsen f ici< följilnriei saltl- I Inöllelslickare Lennål't Karldn'
ntan::är.tning: ordf . kijl-)])rar e ö- j De äldfes utlärd skall anord-
ran Sanclin, r'ice ocll'. Il'tl Ellbå I rr;ts i solnntar 

- det är den tion-
Jr.rlirr:sson (nyvald), sekr'. fi'n Bri- ii :re i ordningen' Till utlåningsför-
ia Wilgotson, kassör hånL1l. Bengt, rådet srkall inköpa5 en rullstttl.
Sanruelsson, san'It flu Vall:org j ilolrl bicirag till denna hår fram-
(jlarrsson, ffir Thlra Tilol., frrr ] lidna fröken Ingegerd Andelssonl
iug-r,iri 'llo|stensson, flu As{:rirl i slränkt 200 kr. Ett anslag på 500 i

Anr-!et'sson, frrr l(a.iin Sa.ntltels- I kr, tämnailes tiii' åltiringsvårtlen. I

son samt bonate Tagc Frllfström l Vitt gratisr'rtlåningen ur fijrråctet 
I

{nyvaltl r . Suplrleant.er: f nr }taj- I skäll viss tidsbegrtinsning till- 
|

ken Johansson, fru Inga Nils,sorr, ; låmpas. Årsavqiften för 1965 i

Jlrr Ingrid Gustafsson, Tot'sten lJ'ast'ställdos till 3 kr. I

by satsade för mycket på offen- |

siv och ganska ensam framför I

Flobvmålet kunde Kinnarps'
>>Blecka>> Georgsson nicka in da- |

gens sista rnå|, 0-4. 
I

Som nylicensierad donrare qior- 
|

de Inglar Roos, Fiolry, ed lovän- 
I

de insats. 
1 

U, " I

I åJvruv
j ningar. I stället ökade Kinnarp 

I

I sin leclning på måt efter straff för 
lg

I hands. Det var Göte Ändersson ll

I som nlacerade bollen utom räck- ll

lrratr r-or Holm6n, som oturligt hal- 
ll

LEe4e ,3{!pq4 lqr qy4!r!g-Ery- 
|



ill

Kinnarp överrasieade mot Stenstorpl|
Frertagens korphantlboll biöil bl. a. på en hård och rafftande uppgörelse mellan nVSS#u-lj,* 

| i
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 
"..Fh"f)

I

1 F"auina

Akatlomtsk oxamen
F il. kand-examen har vid Lunds

Universitet avlagts av bl. a. Rune
Nilssön, Vårkumia,

överraskningen svaråde Kinn-
arp för, genom sin seger med 4-
5 i grupp Vf-matchen mot Stens-
torp. Redan i första halvlek tog
Kinnårp ledningen, och kunde i
halvtid notera ledningen med 1-
3. Olle Mellander, Jan Brunstedt
och Roy Wendel svarade för
Stenstorps mål, rrieclu Kjell Jo-
hansson, Lars-Ål<e Eriksson och
Egon l\{artinsson prickade in
I(innarps.

MATCIXRTJSULTAT
Guld-R3c S-6 (4-2)
Målarna-Aristo 11-7 (3-2)
Fiab-Si 7-74 (2-6)
Handels-Epa dam 3-0 (2-0)
Stenstorp-Kinnarp 4-5 (1-3)
Byggnads-Handels 4-5 (1-3)

ding, Niis Lundh, Kurt Lundh,
Geron Jonsson, Ben,gt Kullander, i

Hilding Ask, Lars Ljr"rngström. :

Kinnarp har också meddelat l

sitt lag och li]<som för Tomten-
grabbarna blir det avresa kl. 14.

tr'öljande mannar kallas: Lars
Westerberg, Torgny Johansson,

I

i^-
i $111161p-Annelund 2"3
t Slutarp spelade i söndags sin

and"a träningsmatch för siison-
gen cch denna som gick mot
Anneluncls IF förloracles med
3-3. tlppgörelsen spelades i
Larv på en någorlunda snöfri'
plan som dock va1 hal på sina
stäIlen. til?-bLl ,
Fungerande lagledare, Lennart

I{ar16n, omtalar för FT-sport att
matchen var g'anska jämn och
att lesultatet inte är något att sä-
g:a onl. Motståndarnas måI var I

dock frukter av schabbel i Slut- j

arpsföisvaret, som inte visade j

samma stabiiitet som sist. Det i

brast i hög grad på halvbackarna. i

Stä'llningen i halvtid var 1-1 se- j

Kjell Johansson, Äke Torstens- ll
son, Bo Johansson, Bengl 6se1*r- 11

son, Gösta Nilsson, Bo Ivarsson, ll
Gösta Andersson, Göte Anders- l{

son, 3'leming Torstensson, Anders ij
Ek, Göran "r"*_ I

---=:-=- -l Närl<amperna är det rninsann

l(inne'ed-vårkurula, RLF-avcr. I ra rt lä'å"u""r,:H"äl-t;;;år?3;"åti::lrtnneveo-varKumlit, llrJl:-avo. i \Z.lg I rande ur. Vb och lag]{aptenen Ar-
har ha.ft årsmöte i Centralslio- 

J nrnmnrts l{onlrtrurralnii'rnd -årl, ; ne Rehns viliestyrfa 
-strå]ar 

ut.
lan, Kinnarp. Av verksaml:1i,11; har trållir s,mnlanträcle. Her'- y:1"::1"^j.t::::-"1 ,f::#:"3:rtitielst'n fiamgictr att antalct ,".i,11-1]i1']1.-:ämnlantrac{e. 

Hettt- 
] snabbhet och vä,lspel uppvägs av

metlleintnat' ökat mecl 2 till 11{) iU-a.lpsnal}lnflells llegi"llall or[ ult l<ämpatakter. Yiterhalvcrna lVi-
akiiv.. tilliigEfsanslag på 3.000 kr till- I cling--pitt* är ett starkt par och

I)e styrelseteiiarnöter., sorr vår i :tlyi:Tteå 
hos fullnräktiFc. Till Syn- I toröavttsi<6cjan med hårcsli.iutan-

tur a,tt avgå, omrratctes samtliga lner'åis 'tråigsa;'4fiiiligtret tillstylk- i9:-^I::9:tir*:l19n,:""1:^lät:iC:

Tornten mot Kinnarp li
. Ehvallenspel i da* 

i

Tomtens IF vänskapssirelar Ii clag mot Kinnarp. Matchen I

spelas på Ekvallen i Floby meil I

start lil. 15, Avresa sker från i

Centralen kl. 1tl. il

Laget: Staffan tr'olkesson, LeiI l

Wilhclmsson, Arne Rehn, Olie 
1Ring, Alf Tiverman, Sven Wi- i

tr;-";;';;ä;";;,.;i;;;;;,;i;;; ,neråls våissa;,rfiiilig.nel tilstyi,l<- jcie bröderna Lundh och härlisa
rutorn Valc{eiira1r. Johansson, so]-,t I tos ett artslag på 1.0t10 lri' föf än- i centeytypen Geron Jonsson' som

[]å egen hegär'an avgick ocrr I { lägganrle ai utfaltsiväg ti1 nya 1 
nu sågi endast f.örsta halvlek' är

irans'itii]le irivrtrtes atue fuustat*- i.röni.öping.*agun. Komnrunaias- ; 
ttgt dåliga greior' Lars Ljung-

srrn. styielscn fick följande sam- lsisr.enien'teviljactes ett ånstäs r* i:11".,ä; #t?i3s;;lå3 f*'::til#
T:]i},tL*;;,_,:;",,11*t.1,*|?''tåll: irnz r" samr rieserl<ostnacl för: g.e_ ] avgloroe faktiskt matchen.

Åke Gustavsson. Till styrelsesupp. Linjebuss befrias fi.ån skylciighe- j de laget återigen lovande takter
ieailtel för två år' valcles Lars_ni- ten att upprätthålta trafiket pä i ll?Tutt 3!t -T.uT fl"tr{ac: 1it9 för
kerrirr, sisu.rr roh:rnsson, Knut ri,:e, oi*:,ll,l"-,lllll:;Tl:y 

l 
g;:?"i,".fl'J.t:;fiä?åf,:i.ållåi,

Bör'jestion och Bror Anilersson. ogi*. Beslutatles å,tt fl,ån Mossa- I oes inte så bra som nla.n är vånRevisoler': Bengt Nilsso" o:l 
I 
går.rlen inkijpå ett tonrtornr"ådc på r att se och försvararna markerade

:"",1,.1._i,l_]11:-"1;.r"rr.,1"?",1.t,.:i,l,t: 
i I 2i,0 kvil. Beslutarlcs att den s.,,, I ins" påttrisr. Ert gott arbete gjor-*,p,,esentera ,",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'- , , .,- -- -- 

:^-

ht-.r,iirl o.h Sixlen l,incib"_i:å, iiif lhiirotn görzr flar:nställning till kedjan var Bo Ivarsson hård och

1(ontålitn1å,n {öi. utr,eonine*iiitii"- ibygglr.rdsntimncli:n. Beslutct skul- I framåt.
tet valtles Lernilr.t I'ette,';;;-;; I 

le unclerställas futlmäktige. n" i Tomten hacle ett bestämt över-
lill sttidielionlalili-uan Bengt j\"ils- lframställning f|zin K'innirrps Ril tag i spel och 1--0 kom redan ef-
scn. Kontalitnran nred Joråbruks- I o. Ltotor: att få fi,:rmtlfaget våt- I tev 5 min. qå ett långskott av hi
tqassan lrlev Tolsten Gustavsson lter.r- och avloppsterlning rin en i:Sdj:*9"1:1"1t*1":Xif:t"loch ca|l-A|ne Ädamsson. lromt pa öoeg.'i,? i ;;; f;;Ilt- ipen. samme man ökade ti]'l 2-o

r{^rnnrrrrr:rrrqRicl'arrf 1.1 \råvirro j;",:;-^t;r;*,.,r-+,,." r^^- , På ett pangskott i krysset' Kinn-K.rnmur,.tassistent H. våring irrycg* tillstyr,I<t"s lros rrrurnäkfr- äip'ri:iääi"Jå.";; #';Tå"if:"-;
:l*:,*uil,,i:,11,::oi^,ll{L.,jj,.,1*",.r1, av Guctirems kommun tin- lnog var hårr urctömcl. Däremotriarnoten Valdemar. JotlDhc(^n i l' fiÅ .Är ,,0,.^r^-.-, :,, i -""irtt ånför.ancl* o"fr fOr"sä"_",rti lsntt l(ori1n).itte för utr.eclanrle av ikom 2_2 på ett fint skott av hl
rr.:. <r.,rra int,'ri"" ,'-:;::*';' ifrågan orn tillsättancie av en horn- iBo Ivarsson. Ändra perioden bör-hal s]<ulle inväl-ias i stylelsert i:j:::':ii^::11,:'rrDarrotrlrt' dv srt rlurrt- iuv ^valDDuI' jrlfur4 I'ulruuufl uor'
riorn 

'eclersledanlot, 
uilk";';;;å- I munaltekniker hitrle inviter.at 1,11t I jade med en fin chans för Kinn-

ti€l.t besrutädes. isam:tlbetc. Knrnnuualnämnden i:lP-"Xl 1t".:ll:?"1^T"-q- T"' *qtEter rörhancninsarna taiaoe lansag, ait F;;i;;;;;- ;;;;;;;; , 
utanrör'-rst-ället tog tomten led-

i!.1,r{,.emrr. rr.å,.ari o^oo.*""^1,- it ^,_,1,1* c.Å rånor. hrö.r +,,A_^,.h.. ,,,,rgen då cf Ljungström sköt ocht'ikstlagsma. Ha"alä Pett€rssorl, i l<or,ruit så långt nect 
. 
rfåso'n. iä;:ffåå?Jt ijlil**åä"# 

-å:; ":lli(vänurl ot-n -clakteriorganisatio- iorn vatten och.av.lo-pp, att ell iek- juev aet mål ur klun*an framförncil, Han belonadc sär'skilt vil(tcn I rrik/,i, öi {Ä
av att slakten går ö./er;"i.;; Irrr^cr-- c1 ror .tillfället .kan anses lmåI, 3-2. Samme män tog åter
r;i1,öi.r,,^l ..r.1r'iri.ir;i1.öi!;.,:.",: "*j:l ielforderlig. Skolstylelstn hacle i eir påpasslig ehans och sköt, 4-2fijr'elrr:ct, sl;rkl'.riförerringen. l.iB i;;,,;;;;;:l; _:-. ^: ^;^,..: "..':.:' 

I u' Yqvqurrrs u'a"D uulr s^uf, *-z
sturcls givårlcre cist<ussron'ä; d; l:lllirt,, åttrorr otn skolan f:i an- loch mån kan nästan tillskriva ho-
be],örcta fr.ågan r6t:oe. serriä'1[ij- lot.tna en palket'ingsplats. Niir,n- 

I lo- hat tric då han svarade för
rle en ka{irepaus. uarun,räi;;å;;i: jclen'beslutåcle öveilärnna rtiigan i?::-T.*-*-T:"i?:9 ?Y:]"to{t *31:
;; ;;..i:";;#.";r#;;;;;å";;;;, ititt runmaktise med titlstyrkrur. irabrikatic'nen rned reducerins till
G),,,innår,p,Va.ldömarJohansson,G:--äif'1"i?iå?f{ilssonnickaclein
Siggagården, för allt arbete han i

netliågt fijr: för'eningens bä.stii. i Håte
I{an ira| tillhört styreisen sed:tn
E,vd. hildades 1942, åärav en lång F "--**---
föl-id av å.r' sorn avcl. ordf. tslom- lr1tT-bul .
nror'övcllänrna(lcs och ett leve ut- 4.rt 1 o G E_u'äi;iu"'u,rrppaus.n u'de'rrör Dlrntarps mr55roflsgqtrs
östen Ändersson och Stig Johans- MISSIONSIITSTÄLLNING. Tisdag, onsclag, torsdag kl. 18.80. Vis-

;.:i-;ij,* TllTj:,.:';ä f"älffi"-t lirrr av montravna. Kr. 1e.80 Missionsmöten. Ä_rrtkamissionären Rut

Fe6t,yckande satt. äune-Ctirånl- Gustavsson, fndiamissionären Åke Almgren o Japanmissionären Ar-
s3n tcg' mecl filrnens hjälp rned ne Linden medlv" Ljusbilder:. Offer. AIla hjärtligt välkomna!
oss på en r'esa till Spanien, sonL
avslutning siöngs gemensamt >)Du
ganrla, du flia>. $lS-6y. .

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

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 be-

prövat 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

skall lra chans rnot de malande tomfarna. r7{'t'b1 .

rutorn valc{eiira1r. Johanss;r, 
"ol.r 

i tes ett artslag på 1.0t10 lri' föri an- i centert5'p-en 9:t"rl:-Jot]l:"?11,-"ol]
[]å egen hegär'an "tgi;-';"ii- i { taggan,le ai utfa|tsiväg till nya I nu så€Js endast första halvlek, är
irans'itiine irivrrrres arue custat*- i.röni.öping*agun. Komnrunaias- I T*-9å]1fl:-å'^"1""1^ 11:",#T*

ofdf., Ben€it Väfdtin, v. ^i''rr qiv- avEJUluE raxLrs{L rrraLcr

tön Linrrberg, r<assör, ö;;il;; lgnr,tiltt{g :rv en kurs i konto- i Ki"rrrrp*pojkarna uppträcicle nu
A<tarn.s:i.n, sekr.. ror*i."- är.- llT-tukntjt: vid komnunskolan i I allt för iespui<truttt, octr specieilt
ää;;,""; ";;;;., -;,..'j"d,|n Sigtuna. Kornm.unirlnänrncten ha- då forrvarcti som Åläppte-bouen
Karlsteilt, östen Änrler,sson ocir de intet att er'inr'a mot. att AB i allt för iätt ifrån sig. Eljest visa-

i sralnlngen I nalvrld var ]-r Be- 
i

idan Kurt Kar16n gjort måt på 
i

I straff. Vid ställningen 3-1 sva- j

I rade S-O Hermansson för Slut- 
|

I arps anclra rnåI. 
i



SEutanp
Mod. fastighet med bekvämt
läge, byggt är 1947, hel käl-
larvåning, varmgarage, olje-
eldning, säljes billigt vid
snar a.ffär genom

Petersson & Gustavsson
Falköping

Tel.722 88, 135 84

l(inneveds

jaktuådstöronin0

håller årsmöte onstlagen den 25

mars kl 19.30 på KinnarPs Ka-
t6. Vinitutlottning bland. när-
varande mecl ernmar. Prisutdel-
ning.

Styrelsen.

Skolmateedeln
för FRöKIND 23'--25 mars

Måndag: korvkaka, blodpuddiry,
linson.

Tisdag: köttgrotia. potatis, iing-
on och vitkålssallad

Onsdag: spenatstuvning, ägg, sitl, Iapelsin. I

KINNARPS
MISSIONSTIUS

Långfretlagen kl. 10.00. Se Sft"rt-
arp! Kl. 19.30 Pastor Simon,
Elowsson m.fl. från. Filadelfia-
förs., Äsarrp, Y. Johansson.

Annandag påsk kl. 15.00 Y.
Johansson m.fl. VÄLKOMNA!

f/.413-rn;

SLTITARPS
MISSIONSH{.IS

Långfredagen I{1. 10.00 Famil-
ieguilstjänst. Sönd.skols. Stig
Wernefur, Johansson.

Påskafton kt. 19.30 SAU-
samling. VÄLKOMNA!

Ägg"sexa med dans onsdagen 
]

den 25 mars ki. 20.00. 
i

Falköpings och Skövde NTO I

Träningsplanen på vilken mat-
chen spelades var helt snöfri och
bjöd ett gott underlag. Första
halvleken blev i början lite tre-
vande från båda lagens sida och
det var Slutarp som först fick
ordning på sitt spel vilket resul-
terade i ett par bra chanser till
mål som dock missades grovt. f
andra halvleken hade Månstad
fördel av vinden och deras kedja,
där spelet flöt synnerligen bra
ibland, kunde fresta Rutman i
Slutarps-buren med flera farliga
skott som dock reddes upp med
säkerhet. l-'örsvaret gjorde i stort
sett bra ifrån sig där Hasse An-
dersson och Kurt Karl6n får högs-
ta betyget. Kedjan var inte helt
lyckad och man borde nog inte

Fröktnd

ze{9_toY..
Fröklnds skolstyrelse
har hållit sammanträde. Av rektor
meddelade tjänstledigheter och
gjorda förordnande'godkändes.
TilI priser vid trafikdag för sko-
lorna i Mariestad den 24 maj an-
slogs tio hronor, varjämte rese-
ersättning för en lii?are och en
elev skulle utgå. Beslutades att för
nästkommande iäsår utannonsera
en icke ordinarie småskollärar-
t.jänst. Skolstyrelsen beslutade att
fr.o.m. kommande Iäsår inrätta en
friviilig åttonde klass. Till den-
samma hade enmält sig 13 elever.
tlnder samma tid kommer en fort-
sättningsskolkurs i anslutning till
hushållsgöromål att inrättas.
Skolstyrelsen beslutade att fr.o.m.
kommande ]äsår inrätta en frivil-
lig åttonde klass. TilI densamma
hade ånmält sig 13 elever. Under
samma tid kommer en fortsätt-
ningsskolkurs i anslutning till hus-
hålisgöromål att inrättas. Skol-
styrelsen beslutade att hos full-
mäktige anhålla att få försälja en
del äldre hvveltränI<ar.

rubbat på första halvlekens upp-
ställning. Kurt I'ilipsson är nog
för närvarande den bäste som
vänster5rtter,

Månstad dominerades av den
spelande tränaren f,.d. Norrbyiten
Ingemar Eriksson, vilken från
stopperplatsen dirigerade det
mesta. Ett .sympatiskt och fint
uppträdande visådes av laget i sin
helhet.

Domaren Charles Johansson.
Falköping, hade inga större pro-
blem att bemästra och får fint
betyg.

Geson

DM-FOTBOLL
. Dkvallen, Floby,

annandag påsk kI. 15.00

SLUTABPS IF_FLOBY IF

t0(t-61.
DM-match på Ekvallen
Slutarp möter Floby
På annandagen möts de blå-vita

totbollskämparna F loby-Slutarp
I DM-match på Ekvallen kI 15. De
gamla fotbollsföreningarna har,
genom många duster alltsedan
1925, kamratligt sammansvetsåts,
men är samtidigt arwfiender och
antagcinister på fotbollsplanen.
När de nu möts i första kvalifice-
rande omgången 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 tränings-
matcher på denna plan, vilket gör
mötet rättvisare ur denna syn-
punkt. Slutarp vann ju i söndags
över div. IVJaget Månstad, då
försvaret höll nollan, varför Flo-
by säkerligen får det svårt i dgn-
na match, Charles Johansson,{äl-
köping, dömer och lagdn bli!:

trloby: Inge Bergström, O, Mo-
berg, R. Larsson, K. Turesson, E.
Josefsson, U. Lundin, U, Svan-
ström, R. Henriksson, R. I(lasson,
I. Iferbertsson.

Slutarp: Lennart Rutman, Len-
nart Pettersson, Leif Filipsson,
Kurt Karl6n, Hasse Andersson,
Roland Moberg, Sten-Olof Her-
mansson, Ingemar Lundåhl, Bengt
Hermansson, Ingvar Johansson,
Kurt f ilipsson.

Avresa Mobergs Caf.6 74.

Kinnarps

Blidsberg-Kinnarp
3-4 o!ls-t't'

Matchen spelades i ganska
blåsigt väder på Timmele trä-
ningsplan. Spelet kom aldrig
lpp till någan bättre klass,
kanske mycket beroende på det
vanskliga, underlaget. Planen
var delvis täckt meil is.
Blidsberg startade med vinden

i ryggen och hade ett övertag i
matchens början. Efter hand fick
Kinnarp mer hand om spelet,
Första halviek slutade 1-1.

Ändra halvlek kom att svänga
över i Kinnarps favör, Tlaget
gick också upp till en ledning
rned.4-1. Blidsbergs uppstiekare
resulterade dock i två måI i mat-
chens slutskede. Slutresultatet
l:lev alltså 4-3 tiu gästerna.

För Kinnarps mål svarade Gös-
ta Andersson, Bengt Georg'sson,
Göte Andersson och Bosse lvars-
son i nämnd ordning. För en
mycket positiv insats svarade vh,
Anders Ek.

För Blidsberg nätade hh., cf.
och vi. Första målet tillkorrr på
straff, som exekutorn behärskat
sk:g vid ena stoipen.

- qV? -611.

Kinnarpsnederlag
Flällestad DM-vann

Kinnarp föll ur DM-turnering-
en genom att i anna,nda,gens
match mot Hällstatl på Vista-
vallen i Ulriceha.rnn f,örlora metl
2-1. Resulta{et var helt rätt-
vist och l{ällstadslaget spelarle
med större vilja än Kinnarps-
pojkarna. Hällstad hatle snabbt
uppspel morlell rakt-på måI.
Fullträffarna anlänile tlock ef-
ter försvarstabbar i Kinnarps-
laget,

Det var mycket länge sedan
Kinnarp presterade ett sådant
bottenspel som mot annandagens
motståndare och viljan saknas på
alla håII och kanter,

Nämnas bör dock att Kinnarp
saknade Kjell Johansson och Gö-
te Andersson. Ställningen i paus
var 1-0 till Hätlstad. Kinnarps
målgörare var Håkan Karleste.dt.

Domaren Emanuelsson, Trädet,
förde matchen lugnt och bra.

brlt-b\4.

ningskommitt6 som sysslar med i

frågan om lralköping-Lantle- 
1

rydslinjens framtida status har
håIlit sammanträtle i Ulrice-
hamn.

Härvid redovisas ett starkt in-
tresse för linjens bibehållande
bland kommuner och företagåre
utmed linjen. Post- och godsmäng-
den är mycket stor.

Man frågade sig
komsten hur linjen
nat betecknas som

Slu tarp öuerraskningtöålin
Mål i slslo minuten gav 1-0
Slutarp överraskade i eöndagens träningsmatch på Dkvallen I

Floby genom a,tt besegra, dlv. IV-laget Månstad. Resultatet va,r
inte helt orättvist efter en match som var mycket Jåmn och med
chanscr för bå.da lagen &tt göra mål. Det var först i matchens
sista minut som det avgörando målet föll och ilet var fngeman
Lundahl, som utnyttjade en lucka i det enna,rs viiltäckande gäst-
försvaret och från närå håll ståiJlile målvakten uta,n ehans.

iTrafikvolymen stor 
i

lfattoping-Landeryd I

! Arbetsutskottet i den utred- I

ffi ilaåE€Eratrp

F röEcf;xnsE I

I

Kommunalfullmäktigo I

håller sammanträde i Central- I

skolan, Kinnarp, måndagen denl
6 april 1964 kt. 19.00. 

Iortlf. 
I

inbiudes 
;ilätrTffi 

svarai' 

$lutarns Missions!1uS
AIIa mecllemmar välkomna! 

Torsdag r.r. rg.oo iluniorernas för-

]{aularps väUsamfäl liUhef #*ffJJål 1#ffiJJ:?ffI
hå[er ÅRSMöTE hos Linnarlrier' välkorhna! srll'bol'

Hermansson tisdagen den 31

vid samman:
någonsin kun-
trafiksvag.samhällsförening

håller årsmöte tiselagen den 31

mars kI. 19. å pensionatet, Kinn'
arp.

Styrelsen.
mars 1964 kl. 20.00.

Frökind



Välkommet vägbygge i Frökitl'4-,..
Gammalsvensk väg försvinner

t1!il:l:t*

Den biten har man petitionerät
om liinge på orterr. Den är 1.800
meter lång, lite kortare än gamla
vägJen, Nu försvinner alltså. den

en nybygnad norrut från en punkt
norr Slutarp, där gammalväEJen

: tar vid. Nybygget skall samman-
binda redan utförda asfaltvägar.
Och detta vägbygge är mycket
efterlängtat.

j Kommunalassistent Hilding Vå-
I ring framhåller den stora bety-
I delsen för de båda samhällena av

ide inledda vägbyggena. De gamla
f vägdeldrna kring samhällena tåi
allt sämre den allt hårdare trafi-
ken. Det händer understundom
att ortsborna kör fast i den värs-
ta tjällossningen när gammalvä-
garna mel'a flyter än bär.

': 
:'.',:..,:: 1. ":' : i:ij:11: :j.i: :.:.il::::r:: f :

:Å

,i:,.1

'rrllitiil
itti:.:tt:|,

Ivlängder av material grävs ut och förs bori. I gengäld förs nytt inateriSl fram, och en modern
vägkropp läggs ut, I bilden Karl Andersson, 3'alköping.

Kinnalp-Siutarp, som av ålder omslutits - och understundom kringflutits - av äktganrmal-
svenska landsvägar, håller på att befrias ur den pittoreska inramningen, Mot slutet av Junl
släpps trafiken in på en fin utfart från Kinnarps samhälle till Älvsborgsgrånsen.

iill
;:::j:,i:r::

Frökind

för Frökind 2-4 april
Torsdag: potatisbuilar, stekt falu-

korw, lingon.
Fredagr köttfärssås, potatis, rå

morot,
Lördag: fruktkr'änr, smörgås med

Ieverpastej.

Kinneveds k]'rkokör
berikade påskhelgens gudstjäns-
ter på flerfaldigt sätt. På lång-
fredagen utfördes i högmässan

lniofaldigt >>Kyrie>> av Valdemar
I Söderholm ocll i stäIlet för pre.
icit.tots psalm >>O huvud, blodigt,
såråt> ur Bachs Matteuspassion.
Under iäsningen av femte akten I
lidandes-historien avbröts text-
läsningen av psalm 89 >Du bar
ditt kors>, dår vissa verser utför.
des av kören i Lars Edlunds sug-
gestivt nålande årrangemang.

Som postludium framfördes
>Agnus Dei> ur Ivar Wideens
>Mässa:> med sern. stud. Marga-
reta Johansson som sopran solist,

Kören bidrog också på ett tack-
nämligt sätt att i psalmer, Iiturgi
och. hymner göra påskdagens hög-
mässa till ett gtädj€fullt budskap,
Efter >Våd ljus över griften>>
sjöngs hymnen >Krist är upp-
stånden> av Hans Leo Hassler.
Predikstolspsalmen om >påskko-
ralers jubelsvall> sjöngs i arrang-
ernang av Åke Kullnes. Efter pre-
dikan, sonr hade till ämne >>Guds
segr"ande ord>> utförde kören
>>Krist år uppstånden> i Albert
Ruhbäcks sättning, Som postlu-
dium lät kantor KJeilström för-
sanriingen lyssna till J. S. Bachs
>I dödens ba,nd 1åg Herren Krist>>
i mäktig och iilar registrering.

FröklnrI
z/er - bX -

ståndarinna för båda komnruner-
na skulle vara acceptabelt,

fi'rågan har därefter hänskju-
tits till resp. kommunalnärnnder.
Kommunalnämnden i Frökind tår
ställning till ärendet vid samman-
träde instundande måndag.

På fullmäktiges bord kommer
vid sarnma tillfälle frågan om in-
köp av tomtmark för tillbyggnad
av !'röhindsgå.rden. Beslut i det-
ta ärende väntas.

Betesdiur
(även tjurar) emottages å

MöNARPS EGENI}OII
Tel. Kinnarp 264, (mellan kl.

B i trad snde foreståndarinna
I gamla slingan genom liderna. Den

| är ovanligt typisk för svensk
I landsväg före bilåldern.
i Samtidigt aviseras till hösten

KlnneE:p

Einnarps NTO
anordnår aftonunderhållning I
Föreningslokalen i Kinnaro i mor-
gon, fredag, Det blir sångl musik,
paketauktion m. m.

t-r tf rysboxar
extra förmånligt pris.
Även avbetalning.

SAMUELSSONS, Slutarp.
Tel. 119 Kinnarp

Aftonunderhållning
merl PAKETAUKTION i F'öRENINGSLOKALEI{, KINNARP

fredagen ilen 3 april kl. 19"30

Kt. 20.00 (precis) uppträdande av de jättepopulära bröderna
SUND och MARGARE"TA BöRE, Borås. Kaffeservering.

Musik. Lotrterier. Alla välkomna! Gåvor rnottages tacksarnt.

Inträde', 2:5A kr. Barn 1:- kr.

72-74).

KINI{ÄRPS SAMHÄLLSFöRNNINGS

sYauktion
J

hålles i förening:slokalen, Kinnarp, tors'd. den g april kl. 19.30.
Försäljning av hanclarbeten sannt paketauktion. Sång och musikr
Kaff eservering. Lotterier.

Alla hälsas hjärtligt välkomna! Gåvor mottagas tacksamL

! Kinnarps Samhällsförening.

g e mensem i F r ökind-V o r to fta?
Socialnämnderna I l'rökild och

Vartofta har vid gemensamt eam-
manträtle överlagt om en fråg'å
som samtidigt blivit aktuell i bå-
da kommunerna, Man behöver i
båda kommunerna förstärhning
på föreståndarinneposten vid ål'
clerdomshemmen. Denna behöver i
viss omfattnihg dubblerås för att
motsvara de krav som nu ställs.

Veclerbörande socialnämncler kom
alltså på tanken att man skulle
kunna dela på en heltidsanställd
biträdande förestådarinna. Vid
överlåggning nådde man full
enighet med att ett arrangemang
med gemensam biträdande före-

N.T.O.



Floby 3-0-triumferade
Trls^11,

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

Slutarps IF i DM. Matchen spelatles på Flobys träningsplan då
Stutarps plan ej yar klar efter vintertlvala,n. Dehna favör gynna-
de vål Floby, trots att Slutarp spelat "två vårmatcher här, och
Flobys smånättare bolltrillande gav bäst resultat. Meit 3--0 (1-
0) gick nu Floby vitlare i årets DM. Slutarp var dock värda nå-
got hyggligare siffror.

i bra kombinationsspel. Slutarp I fr,rlländning som en domare i sina
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 behärs-
slut på skärpan och matchen hade I kade matchen heit från början
gliclit Slutarp >>ur fötterna>>. I 

till slut.
Floby ökåde till 2-o genomi H å t e

E he Wi,ssaey's
spelar på flickornas a,fton i NTo-lokaten, KINNARP'

onsdagen den 8 april kl' 20.00

Kinnevetls CUF

Järnvägsstatistik 1963 4q-b'.'

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 expedie-

rade vagnslaster.

I
1

1

Inkomster

;:,r t
Äsarp 37.021

Slntarp 6.936

Kinnarp 6.538

Antal expeditioner, st.
ö"

A '€.-. € t€ ieg
X.. c+5 bn i5 c12
ö; i'"S:a E hu-o >s
130.934 3.513 5.039 4.275 726

38.015 ?38 3.045 3'596 83

?3.609 !.246 6.42+ 3.230 22

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 dribb-
de spelet sÄ övertygande ått mån I lade sig fri och lade bollen i måI.
inte ville hålla någon slant på det I

för dagen gulskriidade henimala- | r tlet segrantle lagetför dagen gulskrudade hemmala- I I tlet segrantle laget
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
att bli alltför hårt och frisparkar- | - Josefsson - Rolf Larsson var
na kom tätt, följda av uppmaning I vpperliga, liksom vh >>Ludde> och
från domaren att spela på bollen, j Turesson. Flobys yttrar Svan-
då ett par FIF-are linkade be- | ström och Herbertsson var glädje-
tänkligt efter hårda smä.ilar. | ämnen i anfallet, där dock inner-

Slutarps halvbackstrio KarlÖn I trion Rune Klasson-Henriksson

-Llasse 
Andersson-Moberg hade I svarade för bra insatser. Jan

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 i starten.
ta skotten utanför målet. I

I Slutarp hatle planens
I)e tre målen I hästa spelare i unge mv Rutman

Först i 3?:e min. kom 1-0 dålsom räddade laget från ett stör-
Floby fick straff för ruff på cf I re- necleriag. Ch Hasse Andersso-n
Jan Klasson som var på väg ige- | och vb Lennart Pettersson gjorde
nom. Straffsparken blev en stolp- | fina insatser, eljest var det ovan-
smekande markboll skjuten av vh I nätnncla ytterhalvor som gjorde
Ulf Lundin. I tyngsta, arbetet. T forrvardskedjan

Slutarp lät sig rlock ej nedslå"s I var cf Hermansson bäst, men han
utan vai fortfarande på alerten I frispelades aldrig av de något
ocr.' Rutman i mål hade redqn nu I långsamma inrarna.
hunnit dokumentera sig som la-
gets toppman. | lO0-procentig tlomare

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.

Postens statistik 1963

Kinnarp
Slutarlr
Åsarp

l{.illnål'J}
Slutarp

Vi återger här postverkets statistik för poststationerna i Kin-

narp, Slutarp och Äsarp under 1963. Sifflolna ligger med små

fluktuationer kring samma värden som 1962'

Antal inlämn Antal utiämn'
ri v'

Å :6 cB'd
i do >Q
755 74 1358

348 549

1613 78 1407

Antal utiämtr.

br.-P.-föi'sk. Pak.P.-försk'
liirrtrarp 9'17 556

Slutarp 558 357

Åsarp J.297 743

Antal utbetalade

,.: 'at- i'..r .:i
::; ä åå äi ;: *si nin
345 1293 347 3189 235 82781

175 652 838 ].402 121 11949

462 1987 430 29].2 216 21"640

i Kinnarp-SlutarP-Asarp

319 5266

531 4 1309

696 2it 650 6

.: . Paketof ; ö#
,)-o3 viö c, .Å

7 tx tn cd 4
:cf.- 60 > c€

Slutanp
MISSIONSFöR,SÄLJNING

onsdagen den 8 aPril 1964 rned
början kl. 18.

Anclaktsstund av konominister
Linilholm.
Färgbilder från'Hongkong.
Kajte. Lotterier.
Handarbeten försäljas.
Paketrauktion.
Gåvor, bl. a. av Paket'till
minst 3 kr. värde, mottages
tacksamt.

VÄLKOMNA!
Slutarps kyrkliga syförening.

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

Kreatur$- och Ltistireaukfion
kommer 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'
sugga, hälsokontrollerade.

lllaskiner och redskap: självbintlare Aktiv 5' mecl g.

hjul, såmaskin släpbillar, slåttermaskin, fjätlerharv' Iätt-
harv 80 p., hästräfsa, kapsåg,gummihjulsvagn, hästplo'
gar, årder, hästhacka, slädar, 2 str. mjölkmaskiner transp.
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.

JORDFORME D[INGEN
FOIENING l. p, o"

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



liinnarps l[. A: L. Westerberg'
T. Johanison, Ä. Torstensson, F'
Torstensson, B. Johansson' Ä. Ek'
T. Torstensson, B. Ivarsson' G'
Anclersson, G. Ändersson, B' Ge-

orssson. Match mot SkultorP idag
tslso i nouy. Avresa Caf6et 14'30'

Kinnarp B: S. Johansson, M.
Johansson, B. Persson, I. Karls-
son, H. Karlstedt, R. Ändersson,

lR. Karl€n, G. Nilsson, G. Grahn,
lK.-G. Ahl, K. Ähl, L.-8. Ka.rls-
j son. Match mot Stenstorp i Flo-
I by 9. Ävresa 8.15.
I

Slutarp A: L. Rutman, I' Jo-
hansson, L. Pettersson, I. Lun-
dahl, H. Ändersson, R' Moberg'
S.-O. Hermansson, K. Kal'16n, A.
Götlind. L.,FiliPsson' B. Hermans-
son, K. FiliPsson, P.-U. Gustavs-
son. Match hot ValtorP A 10'30.
A.vresa I Mobergs.

Sllltarp B: ö. Kail6n' H' Arnes-
son. B. dettelberg, L' Eckerlid' K.
Ahlberq, B. Ählqvist' R' SandÖn'
O" Bergqvist, T. Pettersson, R.
Andersson, Ä. Karl6n, K. Holm'
B. Leifler, M. Andersson' B' Sten-
qvist. Match mot Trädet B 12 i
Floby. Ävresa 11 Mobergs.

Slutarp besegrade
Valtorp med 4-2

I{innorps Sa.mhällsf örening
har syauktion i kväll i NTO-ioka-
ien. alq-bt.

Kinneved-Vårkurnla SLS'avd.
har årsmöte i Pensionatet i Kinn.
arp i morgon, fredag.

Iiinna.rps NTO
har möte i !'öreningslokalen den
10 aprii. Kaffeservering och film 

I

står bl. a. på programmet. I

Inskrivning av nybörjare
i Frökind
I F"rökinds kommun förrättas

inskrivning av nybörjare tisdagen
den 14 april. I Iruttra skola är in-
skrivningen kl, l-1, i Kinnarps sko-
la kl. 72, i Ekarps sl{ola kl. 13.30
och i Brismene skola kl. 14. Barn
föddå 1957 är inskrivningspliktiga,

|(innarp

håller möte i Föreningslokalen
fredagen den 10 april kl. 20.00.
Kaffeservering, film m.m.

VÄLKOMNA!

Kinnarp letar efter form.en
Z-S-nederlag mot Skultorp

Kinnarp råkatle på lörilagsmitldagen ut för ett nytt nederlag.
,Vid drabbningen på Ekvallen i Floby seg:rade Skultorp över Kinn-
arpslaget med 3-2. Under första halvlek - ställningen var 1-1
i paus - var tlet relativt Jämnt spel på planen, men Kinnarp sva-
racle tlock för det spelmässigt bästa i motvinden. I antlra halvlek
tlå laget hade medvlnd började man trilla boll skapligt men kom
av sig på ett tiiligt stadie. Initiativet gletl över till Skultorp, som
förde matchens ssrrane del, även om Kinnarp ingalun-la saknade
chanser till kvittering. 7h-tt,
Efter fem minuters spel gav Bo I det var K-E Änderssons skott spm

fvarsson - ovanligt vårpigg för- linte Lasse Westerberg lyckades

föseelsen skedde inom straffområ- lförsvaret framträdde FleminE
I rlet pekade Kalle Hellström på, Thorstensson, även om hans spel 

I

I den magiska punkten. 2-2 genom I ibland var lite väl opolerat. 
I

I Rolf Tjäder blev resultatet. En I Målvakten Bengt Andersson 
I

I skruvboll sänkte definitivt Kinn- | samt nyförvärven från Skövde, I

arp i sruter på anqtl'Il:.t I 

^fiijiä, 
H#åH%*".åo,,?3i'å'l

bästa aktörer 
I

En bra domarinsats gjorde K-E 
I

Hellström, Falköping. En kaftig|
vind bidrog till lågt åskådarantal. 

I

', Båsse I

resten - Kinnarp ledningen med
l-0. Kvitteringen anlände i 41:a
rnin. genom Ragnvald Aqdersson.
Hy Tord Torstensson förvaltade
en bra passning rätt och gjorde 2

-1 till Kinnarp i början av andra
halvlek. En Skultorpsspelare fäll-
ries något senare och eftersom

I<lara.

Något riktigt grepp
om vad Kinnarp gick för fick man
inte i denna uppgörelse. Det var
lite si och så med spel och pass-
ningar från de flesta håll, Bra i
kedjan var Bosse Ivarsson och i

INSXAwNING &v nybörjare
inom Frökinds kommun förrät-
tas på följande tider och plat-
ser:
Luttra skola
tisdagen den 14 april kl. 11.00.

,Kinnarps skola
Itisctagen den 14 april kl. 12.00.

lEkarps skola
tisdagen den 14 april kl. 13.30.

Brismone skola
tisdagen den 14 april kl. 14.00.

Inskrivningspliktiga är bårn
födda år 1957.

ftektor.

Det ver öppen follroll med
många måilchanser när Val-
torp på siinalågsförmiddagen
tog emot Slutarp på Brovalla.
Slutarp segrade med 4-2 ef-
ter 3--0 i paus.
Valtorp föll på svagt spelande

halvbackar och försvaret missa-
de kraftigt, Bäst i lageL vår in-
rarna Pettersson och Setterberg.

I Slutarp gjorde målvakten
Lennart Rutman ett gott intrYck
och var tillsammans med hb.
Ingvar Johansson, hi Ingemar
Lundahl och vy. Bengt Hermans-
son lagets bäste. T/vl-AA,

Frökind

syauktion i Ki'narp tk- 6{'
Kinnarps Samhällsför'enings sy-

auktion hålles på torsdag kväll,
varvid handarbeten försäljes och
progr'ammet upptar vidare paket-
auktion, sång och musik.

Juuiorernns rnissionsförsäljuing
i Slutatps rnissionshus
I torsdags kväll hade SIutårPs

juniorförening sin sedvanliga för-
säljning" Högtiden inleddes med

Pettersson. Med sång medver{ra-
de juniorerna. Yngve Johansson
talade i den andaktsstund som fö-
regick serveringeP och försätj-
ningen av juniorernas arbete samt
paket och de skänkta sakerna fick
en snabb åtgång och inbringade
tiilsammans med några lotterier
den vackra summan av 1.300 kr'"

Slutarps kyrkl. sYföretting

gemensam sång och inleclningsord I

av föreningens ordförande tr'olke 
I

för täckande av kostnadelna för
planändringar och projektel"ingar
bifö11s.

tr'rån skoistYr'elsen för'e1åg en
framställning om ånordnande av
parkeringsplats. Det uPPdrogs åt
skolstyrelsen att närmale utrecia
fr'ågan.

Ma,rksubvention
Vidare beviljades ett verkstads'

företag subventioner för förvärv
av tomtmark med två kr Per kvm;
motsvarande en totalsumma av
11.400 kr.

Från kommitterade för inköP
av tomtmark förelåg föl'sla.g. ont
inköp av 20.000 kvm för industri-
bebyggelse, vilket enhälU gt av-
siogs.

Behandlades frågan om instal-
lation av avfallskvarnar och be'
slutades ått åvgifter Per år för
sådan skutle utgöra 25 kr för van'
ligt hushåll och 60 kr för storhus'
häII.

IXn framställning från ÄB Kinn-
arps Bil & Motor om framdragan'
de av ledning tiil en Planerad tomt
för uppförande av verkstad bi-
fö]ts. Beträffande kostnaden för
framdragandet förelåg icke något
täckningsförslag varför denna
fråga remittel'ades till l<ommunal-
nämnden.

lByggnadsnämndens framställ'
ning om ett anslag på 10.000 kr

anordnar i morgon, onsdag, mis-
sionsförsäljning. Komrhinister .P.

O. Lindholm håller andaktsstund
och'r'iclare'visås färgbilder från
Hongkong, det blir Paketauktion
och försäIjning av håndarbeten.

Åt kommunalassistenten UPP-

drogs vidare att föranstalta om
rrpptagandet av ett understäIlt ltin
å 98.400 kr samt att underteckna
lånehandlingarna.

Förest ånd ari nnefrågan tl
lFnökind

i Frökind och Vartofta
skall utredas ytterligare

rrr.öhindsfullmåktige uttåIade sig vid sitf samrnanträtle i må.u-

dags enhälligt för en fullständig utretlning an' den tidigare fram-
för-tla frflgan om att gemensa,mt rnetl Vartofta' kornrnun ånställa
en biträdancle föreståntlarinna inom åldringsvården' Hon skulle

tjånstgöravitlhemmeniFrökindochVartoftaSomersättareför
ordinårie förbstånilarinnor vid ledighet och semester

Frågan har redan förberetts vid
gemensatnt sammantl'äde med so-

cialnämndel'n.a i de båda kom-
m'rnerna. Den ledde nu till en

lång och engagerad men i huvucl'
sak positiv debatt i X'rökindfuu-
mäktige. Socialnätlnderna shall
nu utrecia fråga.n vidare och åter'-
komma med fullständiga kost-
nadsber'äkning:ar samt förslåg till
formerna för det eventuella sarr-
arbetet och smånin.g'om framläg-
ga ett fullständigt förslag i ären-
det inför respel<tive fullmäktige-
församlingar. Härtiil fogades ett
plincipbeslut om anställning' av
vikarie.

En fråmställning från utred-
nirxgskonmitt6n om tillstånd att
inköpa ett markområde om c:a
2.500 kvm för ålderdomshemmets
tiilbyggnåd trifölls och uppdrogs
åt kommunalassistent Hilding
Våring att tr.ii.ffa öYerenskommel-
se om köp, upprätta köPeha.ndling
samt föranstalta om avstYckning
och lagfat L.

Bygg"nadsnämnden hade för'e-
slagit ett pris av 2 kr Per kvm vid
försäIjning e:/ tomtmark för bo-
stadsbelryggelse, vilket blev full'
mäktises beslut.

En framställning från hem-
hjälpsnämnden om ett anslag På
3.000 kr för bestridande av kost-
nader för hemsamariter återre- '

mii:teracles för fullständigare 
I

framställning. i

En flamställnir.l fr'än Synner- j

åls vägsamfällighet om bidrag tili
anläggning ov utfartsväg bordla-
des.



Frökind
$lq-br.

Trångboddheten i SlutarP
Trångbodclheten i landets tät-

örter är som regel betydligt stör're
än clen för hela rilcet genomsnitt-
liga. Så är dock inte fallet i tät-
orten Slutarp där 1 Proc. av hus-
iråIlen av statistiska centralbyrån
betecknats som trångbodda
motsvarancle ril(sgenomsnitt är 8

proc. Av hushållen med barn är 3

proc. trång'bodda (riksgenomsnit-
tetär 18 proc.) och Per 100 rurns-
enheter bor i tätorten 69 personer
medan motsvarande boendetäthet
i heia riket utgör 83 P€rsoner.

Siffrorna lrar av centralbYrån
framräknats På basis av materia-
let från den senaste bostadsräk-
ningen, varvid tiitorterna avgriin-
sats rent geografiskt efter den

faktisl<a bebyggelsens omfattning
och alltså utan hänsYn till de ad-
ministrativa' gränserna" (PRK),

F'rökind
fr/q -6q.

a,

'Irångboddheten i Kinnarp

TrånSrboddheten i landets tät-
orter är soln regel betydligt
stön'e än den för irela riket ge-
nonrsnittliga. Så är dock inte fal-
let i tätorten Kinnarp där 5 proc.
av hnshållen av statistiska cen-
Lralbyrån betecknåts som trång-
bodda motsvårande riksge-
ttomsnitt är 8 proc. Av hushållen
med barn är 11 proc. trångbodda
(r'iksgenomsnittet är 18 proc.)
och per 100 rumsenlreter bor i
tätorten 76 personer medan mot-
svarande boe.ndetäthet i.hela ri-
liet utgör 83 personer.

Siffrorna har av ccntralbyrån
framräknats på basis s.v mate-
riålet. från de.n senaste bostads-
räkningen, varvid tätorierna av-
gränsats rent geogråfiskt efter
den faktiska bebyggelsens on]-
fattning och alltså utan .hänsyn
[ill de administrativa gränse]ilå,.
(PRK)I

Meddelande
Frökinils hälsovårtlsnärnntl

har beslutatr förbud mot sprial-
ning av svingödsel inom tätor'
ter. Fraktning av såalan göclsel
genbm näurnda Platser i öPPen

eller otät vagn är ej tillåtet.

$h^6v1. Ordförantleg.

Slutarps Samhiillsförening
har hållit årsrnöte med sYnnerli-
p-en god anslutning från med-
lemq:'rarnas sida, tr'örenin€iens
ordför'ande, Itrvert Sand6n, som
utsågs att leda dagens förhåncl-
ling'ar', irälsade de närvarånde
r'älkomna och förrätta(ie sedal ,

parenl.ation ör,er de under det 
i

gångria året avlidna. mecllemmar, I
vår's minne hedracies med en tvst
minut,.

A.v stvrelsens verksamhetsbe-
rättelse f ramgick b]. a. a | l- ka s-

sakontot balånserår.le på kr.
kr. -q.269:84. Från lotterier har
liassan tillförts kr. 559:17. IDn

insamlingslisLa bland för'enin.gcns
rnedlemrnar har inbringat kr.
240:-. Frökinds komntun har he-
viljat ett anslag på kr. 1.000:-.
Fi)reningens l juspunk'uer uppgår
till ett antal av sextio varav tlet-
ton består ai' lysrörsarmaturer.

Styrelsens och t"evisotet'nas be-
rättelse, tades med godkännrrnde
till ha.nriliugarna och i enii.ghet
med cle senares för'siag bevilja-
des styrelsen i sin helhet an-
svarsfrihet för 1963-års förvåit-
ning.

Vid Iöretagna va.l till styrelsen
o'rnvaldes Evert Sanddn, Olof
Nilsson ' och Bengt Såmuelsson l,

tör en tid av två år. Till stYrelse-
suppleanter för samma tid om-
valdes Elof Rehn och Lennart
Karl6n, Till revisor omvaldes Il
Martin ösLberg samt till suPP-
leant Bror Gertner, gällande
1964-65. I styrelsen kvarstår
Tage Hellman och NiIs Järne-
Irlint, vars n'randattid utgår vid
årsskiftet 1964-65.

Vid årsmötet dishuterades ett
flertal frågor som berörde såväl
Samhällsföreningen som Slutarps
Idrottsförening, vilkå överläts åt
samhäilsföreningens styrelse att
senare ta upp vid kommaude
sammanträ,de.

Skolrnatsedeln
Måndag: plättar, äppelmos.
Tisdag: bruna bönor, stekt fläsk,
Onsdas': stekt fisk, potatis, apel-

sin.
iorsdag: spenatsoppa, ägg, ost-

smörgås.
Fredag: pytt i panna, r'ödbetor,
Lördag: g'rönsaksstuvning, fru-

kostkorv

FBK och S/u tor$''iiielade 2-2

Slutarp började bäst och tog ... och Btarkt BK-försvar
ledningen efter 5 min. genonr hi. I Bollklulrben har samma prob-
Lundatrl, som sköt ett hårt skott I lem som Slutarp, nåirniigen en

f1 l t. t I f .,
övogo KecIJor, storKt lorcvar

tr'a,lköpings BK och Slutarp spelade broderligt 2-2 (1-2)
I en tråkig tillstii.llning, som mest kåfa,kfärberades av höga
och långa må,fåpassningar, samt ett alltför ofta offsidespring-
anale. Båda la,gen hade ett litr et övortag under 'onka perioder
av matchen och någon orättvisa i matchutgången.var det lnte.

rakt upp i nättaket. Så små-lsvagkedja'medanförsvaretspelar
niagom gled initiativet över på | resolut och såkert. Piggast i ked-
BrK:s sida och efter 15 min. kom ljan var de bägge yttrarna Lei'f
kvitteringen genom vy. Leif I Od6n och Ralf Lindblad. I för-
Od6n, sorn satte bollen i nät ut- | svaret gjorde vb. Leif Everfalk
om räckhålI för målvakten. Båda len mycket bra match, liksom ch.
iagen hade nu chanser att göra I Lennart l'ilipsson. De båda halv-
måI, men det dröjde till 30 min., lbackarna Hjelm och Vidar Nils-
då Slutarp fick en straff, en hårt I son spelar bra .defensiv't, men
dömd sådan för övrigt, som ch. I helhetsintrycket dras ned genom
X'ilipsson förvaitade rätt, L-2lsvage, uppspel tiil kedjan.
alltså' I rengt Löfgren dömde beståimt

Tempot mattades lryl-q:g pondus inför ungefär 25

I andra trätvlell sjönk tempot lpersoner.
betydligt, då den tunga ptaienl Järcer
sög musten ur spBlarna. Chanser | 

-
saknades dock inte för något av''
lagen, men kedjorna var sorgligt 

I

ineffektiva, och försvå.ren spela- j

de lug:Iff och säkert. 2-2 kom ef-
ter 25 min. genom Eric An-
dersson, som frnt förvaltade en
frispark i måI.

Starkt Slutarpsförsvar...
I Siutarp gjorde heia försvaret

ett gediget inlryck. med plus för
mv. Ruthman, ch. I'ilipsson och
vh. Mo,be-rg. Den senare var ock-
så Slutarps farligaste anfallsspe-
lare. medan vi. Hermansson var
deD ;bäste av kedjernännen.

Äklres utflykt
Kinneveds Rödakorskrets sty-

relse beslöt vid sammanträde den
7 denlres bl. a. att )De äIdres ut-
flyktsresa>> i år skall äga rum
den 15 juni. Utflyktsrbsan.som år
den tionde i ordningen skåll den-

na gång ha Jönköping som måI.

Liksom förr kommer Kletsen
även i år att vådja till generösa

bilägare om skjuts och inbjudan
kommer att ske genom annons I
I'. T.

Kinnarp A: Lars Westerberg,
'forgny Johansson, Kjell Jr-t-
Ilansson, Rolf , Anderssgn, Bo Jo-
l:ansson. Anders Ek, Gösta Än-
dersson, Bo Ivarsson, Håkan
Karlstedt, Göte Andersson, Gör'an
Grahn. Match mot Valtorp sön-
ciag 10.30. Avresa Kafc:et 9.45.

Klnnarp B: Stefan Johansson,
Marthel Johansson, Bengt Pers-
son, Ingemar Karlsson, Flem-
ming Torstensson, Åke Torstens-
son, Karl-Gustaf Ahl, Tord l'ot's-
tensson, Bengt Georgsson, Rou
Kar16n, Kjell Ahl. Match mot
Blidsberg i Timmele sönd. 16.30.
Avresa Kafdet 15.30.

Nytt nederlag fös' Kåmxaarp

ra plus för .Tonsson sorn nu tycks
ha återfunnit g'ammal god form.

Kedjan var ovanlig't pigg och
framåt men hade . som vanligt
svårt att a.vsiuta. Bäst gick det
för högervingen, där Setterberg
och Bo >>Fluga>> Gustavsson triv-
des gott tillsammans. Vi. Ingvar
Pettersson var målfariig och på-
passlig men missade också flera
f,eta chanser.

I Kinnarp Iyckades försvaret
bäst och i första l-rand då ch Bo
Johansson och hh Fle::.:mirrs Tor-
siensson. Kc.lian börjacle skaoligt
men tappade efterhand alltmer
sting.et i anfallen och någon
egentlig'genombrotts:na.n fanns
inte. Bäsla spck t kom fr'ån höger-
sidan Gö:'-e Andersson-Bo fvars-
son. lt1lq-fq _sård

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,-
gens må.tch som ba,kgrund trorde Kinnarp få det svfrrt i div. V,
meda.n Valtorp för sin del trör bli segela,spiralxt i tliv. VII, llu är
det förstå6 en viss skillna,tl på trä rings- och seriemsåcher - det-
ta van en typish vårmatch där vätler oclr pXanförl.rållande har
stor inverkan på hurnör och vilja. IIärtilI komrner att Vatforp
tycks ha relativt lätt, att komrna till råtta rired just Kinnarp.

Ifur som helst så var Va.ltorp
betydligt piggare iin Kinnarp, vil-
ket framförailt gällde andra hajv-
lek. Kinnarp började dock häst
och tog även ledningen efter 15
min. genom cf Håkan Karlstedt
som fint förvaltade ett inlägg
från höger.

Valtorp hade goda möjligheter
att utjämna, men lyckades inte
med detta förrän 5 min. före
paus, men då kunde vi. fngvar
Pettersson s]å in bollen efter bra
spel i kedjan och fint inpass från
Bo Gustavsson, Vinstmålet gjor-
des även det av Ingvar Pettersson
som påpassiigt utnyttjadä ett
missförstånd mellan gästernas hb
och mv.

Valtorp hade sin starkaste låg.-
del i halvbackskedjan Rehn-
Jonsson*JohåJrsson. med ett ext-



Det kan bli mcskerad lolla
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':'åViEor i ns.rknmp med vsrenl,
I går gick oPerafion över-

slätning fram På rikshuvudväg
46, delen Luttra-.Ki*rarP-
länsgränsen. Det är en vägled
från den garnla, goda tiden' ton-
vikt på gamla. , En Pirffore-sk :

väg, i huvudsak utan slitbana'
slingrantle och äfventYrlig.

Att släta örzer saker låter vän-
ligt. Om det nu inte bara är för
svns skull.

l\(en kan 1r"1514 att det är det,
Då Kinnarpavägen. Där vägskra-
nan sick irarn i går låg vägen
iret ö"n fin och >nYgrusad> bak-
efter den- För där finns ju ä"nc1å

en clel grus, nämligen nedbakat i
vägkroppen, inte sammanhållet i
nilgon slityta. Vägskrapa,n Sliiver
upp Oet och gör vägen så fin, så
fin. För ögat.

För bilens hjul avslöjar :;ig den
gamla >köldprofilen>) under det
uppklämda gruset. VägskraPan
arbetar ju nämligen ändå inte så
nå diupet som tjällossningen. Den
iasta ifrusna) marklinjen under
den överslätade ytan är fortfaran-
de en berg- och dalbana, ibland en
mveket kännbar sådan efters'crm
föiaren eftea operation överslät-
nine inte ser hur han kör.

Men lika gott. Bara en liten
stuncl efter vägskrapans överslät-
ningsaktion framträder sanningen
om vägbana.n ånyo s5mlig för
ösat. Trafiken På riksväg 46 är
tårte trOgtret<vent och tung. Den
sköter om det.

DET VAIi I([NN,,{ITP It SO}I
trTANI{

, I tisdagens resullatlista fr'ån
Js,eekendens fotbollsspel lällnädes
lcl uppgi-tt o:l resitllrtcL i nir'l-

I ctren 
- Btiasbelg-KinnarP - det

'qällde B-lagen. Det var Kilrttarp
Il som vann mcd 10-2 och inte

j lSiiclsberS'sreserverna. ftfu - {oy ,

l

otlq-Ut.

KINNÄRPS

I${ISSEONSIillS
I kväIl, tisdag, kl. 19 UV-hög-

tid. Medv. av sekr. Irene Jo-
hansson, Y. Johansson, UV:ar-
na. Kollekt. VÄLKOMNA!

Anbud
Vaktmästarebef attnin gen

på ldrottsplatsen, Kinnemo, för-
klaras härmed le'dig.

Anbud å densamma torde
stältas till: Egon Martinsson,
Kinnarps Textilindustri, Kinn'
arp.

Närmare upplysningar tel. 85

Kinnarp.

vägbroLt redan för omkring fjor-
ton dagar sedan. Då hade det jä-
sande materialet skjutit UPP kan-
ske tre decirneter ovan vägbanån.
Ett par timmar senare hade man
faktiskt slätat över denna
farlighet, clet vill säga masker'at
den. Vad är det man vill?

I går 1åg brottet återigen vid-
öppet.

Det borde kunna gå för sig ått
här, där brottet är begränsat till
några kvadlatlneter och omges av
riskalrla asfaltkanter, helt enl{elt
laga vägllånan.

För övrigt finns €tt likartnt
brott några hundr:a meter långre
söder ut. Det har ett mindre
riskabelt läge och är i(ånske inte
fullt så elakartat. Men varför in-
te laga det?

Låga Åsle moss.e-vägen
Den låga väg'en över Åsle mos-

se kämpår också med l'åren. Den
går i tusen vågor. Också här
tycks man ha. varit ute med skra-
pan. Vägkanterna hår fått sig en
ordentlig åvh1'vling så att vägba-
nan fått en konvex profil.

Det v8.r nog mycket nödvändigt,
för vattenavlinningen. Vattnet
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Vårcn kommer, och underlaget sviktar. Lätt att ta sig till Kinnarp är det inte'


