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Slutarps kyrkliga sYförening :
hade i onsdags anordnat försålj- r

ning i Stutarps missionshus. Den .
inleddes med en kort andaktsstund '
av kon'rminister Per Olof Lind-
holm med påsk- och missionsmo-
tiv. Efter kaffeservering visade
kyrkoherden en serie färgbilder
från cien brittiska kronholonin
Hongkong, som med si.tt gytter av
3,5 millioner människor har blivit
en >>flyktingnödens brännpunkt>).
Flyktingarnas tillvaro, bakom en

tjusande fasad en tröstlöshetens
slum, åir en utmaning till våra
samveten och en vädjan om hjälP.

Därpå vidtog försäljning av
förfärdigade handarbeten ocir
skänkta gåvor. Utropare var Sten
Ähiqvist, och vid auktionsproto-
kollet satt Bengt Samuelsson.
Dragning förrättade,s ocksä på lot-
terierna, där vinstiistan toppades
av en mycket förnämlig knypplad
spets. Kyrkoherden uttaiade ett
varmt tack till syföreningen, vars
arbetsresultat redovisades vid för-
säljningen, till alla stödjande vän-
ner son kommit tillstädes, och till
funktionärerna vid sammankoms-
ten, Till herrar Ahlqvist och Sa-
muelsson överlätnnades blommor
som tach för god hjälp. Slutredo-
visninget nådde brutto kr. 3.358,
ett par hundra kronor minclre än
fjolårets rekot'dresultat.

Syföreningen har vid sitt års-
möte av fjolårets behållning för-
delat kr. 3.000 till mission och dia-
koni samt till stifts- och försam-
lingsändamåL Därjämte har sy-
föreningen med goda belopp del-
tagit i fasteinsamlingen för Lut-
herhjälpen under förra året och
innevarånde år.

Kinnar$ $nånlreffiereds ffi$$'l" Å$arp

4-l blev mm&o{ E$r $gsra sflf;fror
Generalrepetetion inför seriestarten nästa sönrlag hade Åsa.rp

och l(innå.rp på Åsarps idrottspla,n i söndags förmittrlag. Dåög
generalrepetetion brukar sägas tråila gott och i så fall bör d.et
för Äsa,rps del bli en god seriesfart, ty i matchen mot Kinnarp
blev det förlust metl hela rt-l efter stållningen 1-l I halvtek.

;l
Frökind
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Kinnarps Samhiillsförening
har haft auktion i NTO-lokalen
Vinterny i Kinnarp. Samman-
komsten rönte en stor tillslut-
ning: och välkomstanförande
LröIis åv hr Håkan Silvander. Han
framhöll bl. a. att förenineens

att det gäller för medlemmarna
att hjäIpa till i årbelet för sitt
såmhälle.

Så följde underhållning, till
vilken hrr Silvander, Lars I'ale-
gård och Yngve Johansson bi-
orog med musik. Margareta och
Gunbritt Johansson sjöng duett-
sång, vilket liviigt uppskattades
av publiken.

F'öreningens kvinnliga med-
iemmar har den sista liden flitigt
förfärdigat en rad fina handar-
beten som tillsarnmans med
skänkta varor gick under klub-
ban vid den därpå följande auk-
tionen. Auktionen gav ett gott
resultat 

- 
nära 1.800 kr. i be-

hållning för föreningen. Dessa
medel går uteslutande till gatu-
lcelysningen i samhätlet, Slutli-
sen traåtotoes' ett taik till' da"
merna för deras förnämliga med-
verkan till auktionens goda re-
sultat,

2? i Frökind börjar skolan
I tisdags förrättades inskriv-

ning av nybörjare i den obligato-
riska skolan på olika platser in-
om kommune\ 27 barn skrevs
in och kommer så smfulirgom att

Om resultatet är inte så mycket
ått säga då Kinnarp var det klart
bättre laget, dock kanske seger-
siffrorna blev lite i överkant med
hänsyn till spelet.

Kinnary öppnade matchen gan-
ska offensivt och skapade sig ett
flertal fina målchanser som dock
ett flertal sumpades ganska grovt.
I 27 min. var det klart för 0-1

ra. Det var i stiillet Kinnarp som
i den 17 min. åter tog ledningen,
2-1 genom vi Gösta Andersson.
3-1 ökaie vy Flemming Tors-
tensson tlll i den 23 min. och slut-
resuitatet 4-1 fastståi^lld,es i'25
min. av vi Gösta Andersson.

Åsarp hade sina bästa i hb Inge
Wolmebrant, hhb Gunnar Svens-
son. vhb l{ans Classon och cf Len-
nart Thor.

Kinnarps bästa var chb Bo Jo-
hansson, hb Torgny Johansson, vi
Göte Andersson och vy Fiemming
Torstensson.

sven.

genom cf Bengt Georgsson. Efter I

I hand jii^rnnade spelet ut sig och I

| Åsarp kunde i 39 min. göra 1-1. 
I

I I början av andra halvleken ha- |

I de Åsarp sin bästa period men 
I

lnågra mål iyckades laget inte gö- |

Slutarp 2-l-beso$rnde

$en$elig[gn HöllSlAd I i *.:u*. med .srutarps' 
Erektriska- 

| | förening rnåndagen den 11 maj
Med målsifff,orna 2-1 b"Te; 

I I rso+ krlrs. Lokål: Mobergs ka-
ratle Slutarp HiiJlstaal i en just I I ". ^,-_.__-_-ooh fartf,yllrt match på Ekval- | | re'..Dtur?rp'

len i f.totry i söndags' eftei*ia- | | Ärenden enl' sta'lgarna'
dag. Dfter måIchanserna att iIö- | | Slutarp den 27/4 7964.
ma hatle nog ett oavgjorf rerul-
tat varit mest råttvist, ti rleur- | | fvar Gustafsson'
stad hacle en hel del otur viil ll-

"',läi,.t#il,"åe med€ttmar- | I Wr Kinnarps

märksamheten till sig.. jl n;0"Ä. och enbuskar.I Hälstadlaget, som hade fyra ll I
resener, var-målvakten Jofian ll Det var På en granngård'till
Grad6n samt halvbackskedjan jl Storegarden som man bränt halm,
med ett extra plus för ch Eengt ll men inte kunnat förhindra att el.
Torstensson mycket bra och vi i!.den spred sig. När brandkåren
Ingvar Lars,s.9q var den i kedjan ll kom till platsen hacle gårdfolket
som g'av Slutarpsförsvaret detiidet grrr*ka arbetsårrt med att
mesta att bestyra. lharro-otdo- ö+ahdöh prn$Å,-Ähh^-

0rdinarie årsslämma

erhåIla de första lärosiånen i I

Kinnarps skola, dit kommunens 
I

skolväsende är centraliserat. Till 
Ilybörjarantaiet bidrar Luttra 
I

med 4 barn, Börstig och Brisme- 
|ne ett vardera, Vårkumls, ingen 
I

och Kinneved 21. I

ö,1q?öi!öi{ilir"{#iffi I I ffi tt|T0-ftirenins

kant övertag i matchens första 15 i I ll iffi-ftI ll '

ö,1qäi!öidli,tliiqli{ii i i Kj tt|T0-ftirenins
man i Slutarpsmålet. Efter hanrJ | | :
.jämnade spelet ut sig ocn crl'lhåller möte i X'öreningslokalen
e-enet rfnlarnsson kunde ge-Slu- 

l. lfredagen den 24 april kl. 20.00.tarp en 1-O-Ieclning som stod ."ig l' I

halvleken ut. I andra haivlek var ltl FLICKORNAS AFTON.
det Slutarp som fick det mesta I I TÄVLINGAR - DANSatt säga lill om och det ble'/ hi I i

Ingemar Lundahl som kom ige- I I Aila r'älkomna!
nom och kunde slå in den vinst- l'l 

-

kant övertag i-matchens första-15 j
min., men kunde inte överlista den i I ll -W.L il f lTn lii-^ -:

givande målbollen.

kvm.

Fönster
I

lpass. sommarstuga samt list,
itill salu. Tel. 285 Kinnarp.

The llisneys speEaxr
i NTo-lokalen, KINNARP, onsdagen den 22 kl. 20.30.

Medlernskontroll. Kinneveils CUF

zth- 6q.

I.odlgs pl,atror

llöbelavsvuaar@
hopsältare
fan6rtillagare

samt några ynglingar erhåller omgående anslållning.

AB KINNABPS KONTOESMötsLER, KINNARP. Tel. 77

Håi.llstad tappade inte suEen för - 
|

det utan kom-i-gen *eo 1te5].^1i11;l Björkar och buskar
ga anfall, och när 10 min. återstod i ",
[unde vi rnsvar r.arsson na en il brann i Slutarp
strafffastställaslutresulfatet'l

I Slutarpslaget, som äftrv"r.åt il 
- Falköpings brandkår halla-

ungt, speläde ch iTasse Andei"sson ll des på tisdagseftermiddagen tillungt, spelade ch Hasse Andersson ii des på tisdagseftermiddagen till
samt nä.mnde Rutman starkt i rl Storegården, Slutarp, där etd
försvaret och i kedjan var mål- i l utbrutit på mark som huvud-
skyttarna de som mest drog upp- ll sakligast var bevuxen mecl srnå-

""äiläAq. - i hå]la elden stången. Brandmännen

-fl[!i 

lblev clock snabbt herrar övey el-
den, som då brä4t av cirka 15.000o En ilel köper för ilyrt

o anilra köper från

Lars GustaTssons

Möbelaffär, Slutarp.

-81!:tt'.r:--

. Allt i uiöbler och soffgrup-
a per, bäddsoffor, tak- oeh
o golvarmaturer, mattor.



ket försäljes. Paket och gåvor av
otika slag mottages tacksamt.

Ändaktsstund. Servering.

vo*o**ot 
'v,,-rq,l

SLUTARPS
MXSSIONSTT{.lS

Söndag kl. 19.00 VÄEHöGTID.
Juniorerna, Iedarna och Y. Jo-
hansson medverkar. Servering.

VÄLKOMNA:

Kinneveds jahtvårdsförenins
Vid Kinneveds jåktvårdsför-

enings årsmöte valdes till stylel-
se: Linnar Hermånsson. ordf ..

F{arry Göransson, kassi.ir, Alne
Olsson, sekr., Harry Johansson,
v. ordf., Börje Våring, r'. kassör,
Allan Ädamsson, v. sekr., Irrar
Gustavsson och Yngve Nilsson.

Till kommittd vid älgbar"ran vs,l-
des: Börje Våring, Sven tr'riberg
och Rune Grahn.

Kommittö för lerduveskyttet
Arne Olsson, \,Vebster n{årtins-
son, Yngve Nilsson och Gunde
Johansson.

Som föreningens representan-
[er vid länsförbundets årsmöte
utsågs Harry Göransson och .El'ik
Kjell6n.

Till föreningens repl'esentant i
Vilske-Frdkincls sportskyttekrets
yaldes Yngve Nilsson.

Bland besluten i övrigt kån
nämnas att ett nytt fijrsök skell
göras med en fass.ninplantering.
Under flera år har utförts bety-
Cande skyddsplanteringar. Dessa
kommer även ått fortsättas un-
Cer innevarande år.

Till lrommittd för den ja!;tstig
som blivit en tradition, oc;h so;n i

I år kommer att hållas den J 6 aug.
I \taides: Gösta Svensson, Sven lrri-
berg, Åke Blom, Äke Brodd och
Rune Grahn. E/q_(q.

Kinnarps NTO-förening
håller möte i föreningslokalen i

morgon kväll, fredag. Mötet har
utformats som en >flickornas af-
ton,r.

Fotbolf
på KINNEMO, KINNARP

sönalagen den 2614 kl. 15.30.

N. Västgötaserien.
KINNAR,PS IF O TBÄDETS IF'

Fotboll
på nya iilrottsPlatsen, AsarP'

siindagen den 26 aPril kl. 13.30.

SLUTARPS IF O ÅSAIiFS IF

portäråt rörjande "r"rt*läTgä lrrr,u*r,u i riinna'ps missions- I "#;#ru*lj ilT?tr,"å "*:å:l

""Tåä,u?;r.,",k?1,1 "Si'!""ffi3: i l:^^. .,^^^,^^,1.7^|,7:t'.',,,,^ , i om hatch r kan i ov-r-r-{;asa1l
.o'jate Torstensson,-Bå iorrans-ii,-.ttto.t' tlsclaSslrrälje"_-_l:1]".. ]l "tt den gick i ganska bra tempol
.orr, And".s Ek, Göstä Ändersson, I f<innar 

ps. missionshus uv-högtid I men med lite hafsigt och okoncen- 
]

Bo lvarsson, Bengt Ceårg"ro", I lnen stiarnfall och invignin€i av I trerat spel. Det var försvaret som I

.-1öte Andersson, Flemins -Tors_rt va lIV_kam'ater.. HöEtiden hiir_ i. var den bästä lagdelen i båda la-

rr.äääårr'4"äd;-å;;;;";';;T- , visa sig'bri srutresuuat.
.orterai fäliå.nde ,,.r*i;.ii.,irrr#, I *,*, ,... I För Äsarps mål svarade cf Len_

Göte Andersson, I'Ieming Tors-'" ya UV-kaml'ater. Högtiden hi;r- i u"t uEu oasLa ragqeren I Daoa la-
censson. *r-de 

uarl att uvarna iag",ro ;" i | *? *"^1":"lll93 ^11F.-lli.l1{*I:

Fröktnd

Skolmateedeln
för Fröktntl 28-30 aPril

Tisd.: varm korv, Potatismos'
. gurka, senaP.
Onsd.: grönsakssoPPa, ostsmör-

gås, apelsin.
Torsd.: stekt lever, Potatis' grön-

saker.

Trädet favorit mot
KinnarP 6l3eq.

På Kinnemo drabbar Kinnarp
och Trädet samman om viktlga
poäng. 'Irädet får hållas som f,a-
vorit tiu segern då laget gjort
betydligt bättre matcher än

Vårerr häIsas i riinna'rp tSh-W

KinneveLls P'K-kl'ets anordllaf i l

|(inneueds

fiöda l(ors

hälsar våren Valborgsmässoaf-
ton kl. 19.30,

Vid Majelclen, å Mossagården.

Tal av rektor Valter Dahl6n.

Musik av Göteve EFS:s mu-
sikkår.
Därefter i NTO-lokalen:
Kaffe, musik och rnedverkan
av rektor Dah16n.

Lotteridragning.

Välkomna!
Styrelsen.

Frökind
boh-64.

Vårhögtid i Slutarps missionshus
I söndags kvä]l hölls i Slutarps

missionshus en välbesökt vårfest.
Vårfesten hölls tillsammäns av
Missionsförsamlingen och Junior-
för'eningen. Juniorerna medverka-
cle i ett omväxlande progråm, som
uppt^g sång ay samtliga juniorer,
solosånger av Britt-Marie Karls-
son, dialog av några pojkar, tal-
köy samt vårdikter som lästes av
Gun Persson och Rose-Maf ie Ing-
v-arsson. Juniorföreningens ordfö-
rånde !'olke Peltersson läste in-
lednlngsofd och hälsade välkom-
men. Yngve Johahsson taiade om
LivetS furste. En god offergåva
insamlades för verksamheten.

A.r,slutningsvis tatacie sekrete-ikarD Joh,,nFrson, Skövde.

rat'elreneJohansson. i Sven

u6lq-6v+.

Åsarp oeh Slertarp
spelade oavgjort

Vid söntlagens seriepremiär
spelade Åsarp på hemmaplan
oa,vgjort 1-1 mot gästande
Slutarp etter ställningen 0-0 i
ha,lvtitl. Resultate.t kan anses
ga,nska rättvist meil hlilsyn till
spelförilelningen, då lagen do-
minerado var sin halvlek.

Slutarp hade ett klart grepp om
spelet i föt'sta haivlek och Åsarp
i andra.

Åsarp kunde dock lagt beslag
på bådå poängen om inte lagets
måivakt I, Evaidsson - som för
övrigt gjorde en bra match -ganska onödigt dragit på sig €n
straff, som Slutai?svttern S-O
Ifermansson välplacerat slog i
måI. Detta hände då Åsarp ledde
med 1-0 och därmed kom utjäm-
ning till 1.=_1, vilket också skulle

medel. Detta skedde under nattli-
ga promenader hem från Falkö-
ping, Kinnarp eller i trakten där-
omkring. f Kinnarp tog de en
Iastbil - tändningsnyckeln satt i
- men färden blev in'ue iång. Den
slutade i ett dihe utanför samhäI-
let. Vid ett annat tiUfälle togs en
moped 

- 
också i Kinnarp - och

dessutom har de lånat cyklar litet
varstans 

- sainmanlagt tre. Allt-
samma,ns utom en herrcykel har
respektive ägare thtt tillbaka.
YnglinpJarna ville . tydligen inte
kosta på sig taxiresor efter sina
nöjestripper. Kärråkrabon hade i
samtliga fall rzarit passågerare.
Han dömdes till straffarbete tre
månåder villkorligt. Av allmän-
prerrentiva skäl utdömdes också
bötesstraff, 30x8.

Lenssol. i-oe me(l al! uvalna [aEa(-le ]n I
Trädet: Bernt Andersso.l qre.q ,for.ri"n iiif';*riL-aairtäeffi1 män hade ganska svårt att skapa

g5iå1|ä:{ ff "9":äT g'iå.:då: 
1 

ffi 
" ::r r"" 

o"' sven s k a *' l :'iåiöä"':::' i?'':31$3"i åi;, 
"ur,enna.rr. Rå.snarsson. o#"lf;ä;: lnan, varefter uvarna..sjö"g',:?1.i-l b*0" sruturp markånt övertåg iLennart Ragnarss6n, Olle Nelan- Ininn' _varEr.LEr 

uval'rs " I OaOe SrUtarp markånt övertåg i
der, cösta Ek, Bo or"å'"i,i.i, ä? len >irrär är tllca u1.":1^_"tt1.:';-; i :p:t"p.f änåock lyckaäes det fit;

Geminsamt sjöngs sången '>_La.t i skatfa sig någon fuven målchans.Kl'o6n. Avresa 14.30. lGemensaml sJOIrBs sd'rt>l" _ ,":- I "^:j] o sI5 IräBOn glvel] ma.lcnaJls,

Domare: Curt Liedberg, Lidkö- lmig få höra om Jesus:' ',1'":- I _^199t-Pä:!re i 
^.d-el 

avseendet
ping. Iritr'g*ota lästes av Jonnv Karl-ll YT 9"!i?-ÅsSlP.fgrde komman-

- BJglt|- l.lcrter :å"s iI^l1s?;':':l:;."."if ii"te"då helrer. Åsa?psrörsvaret

Åsarp möter Slutarp 
[ |ff,,",n 

"$f;#'?;'i]:ll;;,.^.::: 
I il3äå" ::ii ;?,-'r:Jäå?å ä]åå

Slutarp mönstrar sitt affra l lkarsson. Invigningsaliten 
- 

lerldes I fta*iö" O"n anå"ä 
-ä" 

ittt. tätt,
starkastä lag i söndagens pre-l,lav ungdomssekr. Irene- Joha.ns-,dock tycker vi nog att vi vill ge
miärclrabbnirig mot Åsärp. tjpp- i lson. rr"e n]-a uvar invig(les, näm- | chb Bo Ek en liten extla ros fär 

,

görelsen som-spelas i Äsärp harll,'-"n .lonnv Kar'trstedt, LennatLlett lugn1 och behärskat stopper'-l
avspark 13.30, v-ilket betyder "lt I i ö'"Xurr"on och Margafeta Åkes- I 

spel. I _l<edian var cf Lennart 
Idet-inte blir kollision med mat-l l::-'-'"""-- --- " lThor och'vi. B.oy Andersson del

chån Kinnarp-Trädet, som sp€- | lson' -.-r^::,, drräFn^,,. istarkaste >korten>.
ras 1b.80 på kinnemo.' ---- - 

I I Följan.ie uvar_ erbö]l,::1?:1",';'l xrttitåt o"år-srittu"p kan man

slutarp är ned'yttnings,"s I l1:i.^..::,-n'i*, 
Jonnv Kari':tedt' l""Ar;;;;;;t ä"åä*äuaÄJ.åä:

från div. v, medan Å.äö'?äffi1 lrnsu"-'31 1i'Tll":^lls"' 
ro}'ranes-l:t"::*::+::"rl:ll?:*åI1

sindiv'VII-gruppo.i'"I#t;ö:|l.o'-.'H"lu'''Persson.'-

I stort sett är det väl fjolårs- | i vartson och Conny Larsson' dahJ och cf E, Hermansson qäst.
manskap i båda lagen. I I B:e stjärnan: Staffan Nilsen. I Utmartt Aoåaie vår Sven >Fis-

rrårfirande vicl Mossagården i Kin- | I

nzrrp på Valborgsmässoafton. Vid I I

Mossagårc1en tändes majeld"" o"it I I

lektor Valter Dil.ltln håller tul I ]l elrlLUI' V 4rLsI_ u. 1\rr! rr<!"vr

till var'en. Göteve EFS:s Inusikkår 
I

svarar för riet musikaliska insla- | 'i1l
get. Efteråt fortsätter våffesten i I i

NTolokålen mecl kaffesel'vering I I

och under'hållning. I 
I_=_--l
I

Fotbolf i

7tt- >>Lånade>, fortsliaffnings-i
-oI'mcdel - 

iEn 20-ärig Kärråkrabo hade 
I

tillsammans med en kamrat under I

flera tillfäIlen för ett år sedan lå- I

nat en rad olika fortskaffnings-l

rotDoll 
I
I

TÄNGAVALLEN,SLUTAIiI I

1:a maj kl. 14.30. 
I

Div.VI ffalköpingsserien I

tsK EAPID _ SLUTARP 
I



Kinnarp seriestartade med vinst
"{/q-bvrTrädet besegrades i lokalderhvt

Lagom till seriestarten kom Kinna,rp6 fotbollselva i form. Efter att ha, fört sönda,gens lokal-
derby.på Kinnemo mot Trädet segrade man mod B-1 eft€r l-o-Ieclning i paus.

Kinnarp hade greppet om försia halvlek och lagets 1-0 var fullt rättvist. I anclra halvlek
kvitterado Trädet, men l(innarp gai sig inte utan ordnade till fullträffar som gav scger.

Med >lite matjoral I fickan>> kunde Trädet klåråt en poäng, alå Bengt Dahlqvist r han blev
center i andra ha,lvlek - sumpade ett par mycket fina chanser. IIur som helst vår det doak
rättvist med 3-l till Kinnargrspojkarna; de ,förde spelej och presterade den båsta fotbollen i
tletr regnruggiga söndagsvädret.

Gösta Andersson nickade in
Kinnarps ledningsmål i 16 min.
och i 30 min. hade centern Bengt
Georgsson en fin chans på en
målvaktsretur. Halvleken avslu-
tades med alt båda lagen hade
zar sina chanser, som tvingade
försvarare att rädda på mållin-
Jen.

Efter tre skottförsök i börian
på andra hah'lek gjorde Trääet
1-1 genom Bengt Dahlqvist.

I mitten på halvleken missade
Olte SäU grovt och Bengt Georgs-
son snappåde upp bollen och
gjorde 2-1 för hemmapojkarna.

Även Kinnarps tredje mål kom
från Bengt Georgssons fot. Den
unge Kinnarpscentern språng
ifrån stoppern Olle Säll och sköt
ett' praktskott i mål: Under se-
nare delen av måtchen g:avs
Bengt Dahlqvist ett par fina
chanser att reducera, nlen han
missade. Bl. a. brände han grovt
ett skott i 30 min.

Bosse J, försvarsbåst
Kinnarpslaget gjorde överlag

en god insats. Bäst i de bakre le-
clen- var ch. Bo Johansson. och
brodern Kjell på vänsterbacks-
plats. Bo Ivarsson dominerade i

sa/,a- 6"t-

I TångavallenpremEär

Slutnrp möler Ra$id:
1 maj blir det seriepremiii.r

på Tångavallen då Slutarp tar
emot fdrottsklubtren Bapid i en
uppgörelse som får något av
derbykaraktär över sig. Hem-
malaget tog en poäng i borta-
matchen mot Äsa,rp, vilket får
a,nsos vara ga,nska normalt me-
dan Råpid förloratle hemma
mot Flotry, vilka får räknas
som en av fa,voriterna till den
slutliga segem.

FalköpingsJaget har visat sig
som en svår motståndare vid ti-
digare matcher på Tångavallen
men man vill nog hålla en slant
på hemmavinst denna gång. Någ-
ra åndring'ar blir det inte i Slut-
arpselvan inför den här uppgörel-
sen, vilken tar sin början kl 14.3C,
ined Lennart Klint, Tidaholm, som
r ättskipare.

Slutarp A: L. Rutman, f. Jö-
hansson, . L. Petterison. K. Kar-
)6n, H. Andersson, R. Moberg, S-O
,LfermAnsson, I. Lundahl, B. Her-
mansson, 'L, tr"ilipsson, K. tr'ilips-
son,'Räpid A: J-O ?englin, Kurt Jo-
l)ansson. Gunnar Johansson. Tör-
-en ögren, Henrik Johansson, Ru-
ne Löfg'ren, L-E Bohdesson. Wal-ler Grehn, Jan Jaeoirsson, Tor-
björ'n Falk, Yngve Johansson. Re-
server: B. Darius, K. Gustavsson.
Samling 13.30 Odenvl

första halvlek mittfältet från sin Premiärpubliken på Kinnemo
I innerposition och mycket piggt uppgick ti1l cirka 100 pefs,rner
lspel sågs vidare från Bengt Ge- cch domaie var Curt Llo,ilrelg
I org'ssons srda. ifrån Lidköping. Hån hade lag fcl_

I t"*et sak.a,r kedjå iprocent' B å s s e.

I mealudd I , ,
I Trädet spelade svast hela förs- l'
i ta tratvtctr. Laget här en kedja
som saknar udd på anfallen. Nå-
got bättre blev det i arrdra halv-
lek- r--är Dahlqvist flyttades från
tackplats tili centerplats. i

Försvarel fick en ganska stor

Bengt kommer? I

Enligt rapporter håller Bengt
Ernanuelsson tiil i B-låget och-iär dominerar kraf ligt. Han I

skulle onekligen' bli en tittgang Iför kedjån, som just lru saknar I

en strateg:. I

Bättre upp fordräs från Trä- {

dets sida, om det i fortsättningen Iskall bli poiing, som ger bra po- |
sition i tabellen, _i

arbetsbörda och inte heller detta
r,äckte riktigt till. Stoppern Olle
Säll hade en svart clag och föret
passade honom inte alls.

Bra i första halvlek var mål-
tä1(ten Bernt Andersson.

Gökotta i Kinnarp
Kinnarps NTO anordnar en

gökotta på torsdagsmorg:on vid
Vålbergssten. Samling sker vid
NTO-Iokalen. {k-bq'
Våren hälsad i Kinnarp

En stor skara deltagare hade
samlats, när Kinneveds Röda
Korskrets tände valborgsmässoel-
den vid Mossagården.

Göteve EFS:s musikkår inledde
med några glada vårmelodier, var-
efter rektor Valter Dahl6n. Höke-
rum, hälsade den annalkande vå-
ren, Talets grundtema var ljuset,
livet o. hoppet och avslutades med
ett leve för den nordiska våren.
Högtiden vid den flammande vår-
brasan avslutades med >>Du gam-
la du fria>> till musikkårens
ackompanjemang.

Efteråt sökte sig en del av pub-
Iiken till IrlTO-lokalen, där Röda
Korsdamerna serverade sott kaf-

förde under sin ledare G. Götiind
på ett förtjänstfullt sä.tt flera mu-
sikstycken, bl. a. Tonerna av Sjö-
berg.

Även här medverkade rektor
Dahl6n med en skildring av väst-
götskt folklynne, som han belyste
med en rad västgötåhistorier, liv-
ligt uppskattade av publiken,

Sedan dragning företagits i två
Iotterier avslutades vårfesten av
Röda Korskretsens ordf, Göran
Sandin med ett varmt tack till alla
medverkande.

vh, Rune Lövgren, vilken fick I slogs till hörna av Rutman.
goda tillfäIlen att lågga upp spe- | f andra perioden hade hem-
let. Bland hans kamrater i för- | malaget ett visst grepp om spe-
svaret märktes vb. Kurt Johans- llet, men Rapids attacfier var fär-

tydligt snabbare i passningsspe- | hh ögren slog på ett överraskan-
Iet och ritningarna drogs upp av i de skott som med nöd och näppe
r/h, Rune Lövgren. vilken fick I slogs till hörna av Rutman.

son och chb. Henrik Johansson. I iiga och chanserna förvaltades.: ldåligt. När tjugo rninuter hade
I satt" kundä Slutarp ta ledningen

K i n n eu e d s s kylte tii re n i n g 
I %åt-,','-'.';if

fe. Den ungdomliga orkestern ha-t--_
de tagit piats på scenen och ut- |

Fotboll
Tångavalleir, Slutarp,

r. H.f.dag den 7 maj kl. 14.00

Falköpingsserien

FLOBY IF-SLUTARPS IF'
SIF

Rapid närnnast vinsten 4t'tx'

2-2- spel mot Slutarp
I vårprerniåiren på Tång:avallen delades poäng.en ganska

rättvist även om Falköpilrgslagetr låg närrnast tlll.yfu1s5s1.g"-
4om flera rnåIcha,nser. Hemrnajaget fick into igång något spel
a,tt' tala om i ke{ian och även försvarot verkade ganska vir-
rigt ibland. IIur sorn helst får hernmaläget vara nöjda rned
den ena poången. 2-2 blev resultatet
Reden efter 4 minuter tog Slut-

arp ledningen pch det var Leif
Filipsson som slog bollen i 4ätta-
ket,- efter passning av Inlemar
Lundahl, Sex minuter senare var
det klart för 1-1 då cf. Jan Ja-
kobsson kom igenom och överlis-
tade det bakre Slutarps-försva-
ret, som verkade ganska passi.,'t.

Spelet var ganska jiimnt för-
delat men de farligaste målchan-
serara kunde Rapid tillgodoräkna
sig och två gånger på kort tid

anordnar fältskjutning den 715
kl. 8.00. Samling vicl älgbanan.

Farligt områtle : Ledsgårdens
ägor öst och väsi om ölgbanan
till ett djup av 2.000 m.

Styrolsen,

försattes hemmalagets f.ilrsvar ur I I första halvlekens sista minu-
spel, men Hasse Andersson räd- | ter hade vy. Bertil Ahlqvist ett
dade båda gångerna på mållin- lskott som gav hörna och samma
jen. Det gästande laget var be- | sak kunde noteras för Rapid där
tydligt snabbare i

Svagt Slutarpsförsvar
Slutarps försvar verkade inte

vederhäftigt och i synnerhet hö-
gersidan överspelades flera gång-
er. Kurt Karldn får dock ges ett
gott betyg genom sin arbetsvil-
lighet samt även Hasse Anders-
son.

Kedjan hade i Bengt llermans-
son den som främst oroade Ra-
pid-försvaret, men hade ingen
större lycka med sig i avsiut-
nlngarna.

med 2-L på.ett skott av vy. Ber-

Rapid-elvan,förtröttades dock
inte och cf. Jan Jakobsson var
inblåndad i en del farligheter
framför Slutarps måIbur, där
nätkänningen hängde på ett hår.
Några frisparkar som Slutarps
försvar ådrog sig var verkligt
farliga men klarades upp. I sa.m-
ma takt som hemmalagets kedje-
spel slocknade satsade gästerna
hårt på ett avgörande genom att
hhb. ögren flyttades upp i ked-
jan för atl 8e t1'ngd åt denna.
Målet kom också ganska väntat
och det var hy. Bondesson som i
40 minuten utjämnade.

Domaren Lennart Klint,. Tida-
holm, kan ges ett gott betyg.

Geson



Kinnarp fötl i Leksberg "tf,'61'

Korrekt mål bortdömt
Kinna,rp förlorade med 3-2 vid sitt besök i l"eksberg. Stiill'

ningen i halvtial va,r 1-1. Kinnarp hade varlt förtjänt av ett
oavgjort resultat. Bl. a. hade laget en. målbolt inne, som bort-
dömdes högst mårkligt av domaren Drnst Larsson' Töreboda'
Mannen som sköt detta, Kinnarpsmål var cf Flemi|rg Torstensson
som snappade upp en bahåtpassning.

Kinnarpskedjan broderade gans-
ka prydligt första halvlek, men
spelet blev sämre i andra. Leks-
berg tog ledningen efter tre mi-
nuter. Kvitteringen ombesörjde
Tord Torstensson efter Passning
f::ån Bo Ivarsson,

I andra halvlek tog KinnarP
ledningen genom Bosse Ivarsson
på passning från stoPPern Eosse
Johansson. Leksberg kvitterade
till 2-2 efter skott från cirka 15
meters håll - en skruvboil. Se-
gerrnålet anlå,i:rcle genom Leks-
belgs höger1'.tter efter en soloraid.

Bäst i Kinnarps kedja var vY
_:-.*

Gösta Ändersson, medan försva-
ret var jämnt. Trots förlusten
gjordä Kinnarp ing.n dålig match,
även om en viss skärPa saknades
i anfa,llet i andra halvlek.

:::=::

Fotboll
å KINNEMO, KINNARP

sönclagen den 10/5 kl. 14.00.

N. Västgötåserien.

Kinnarps IF - Borguntla IK

| | tera. Ett skott utanför öppet mål
| | samt en hörna blev frukten av
| | dessa och på den senare hade
i; I Bengt lfermansson en nick i över-
| | liggaren. Dessa chanser kom i de
[l sista femton minuterna då Slu-

Fall framråt för S[untargr

l-I rnot Floby på "Tånga"
Efter en match där Floby i förEta halvleken svarade för vii'l'

spelningen och Sluta,rp I andra perioden visade ilen verkliga kiirn'
pagtiiden kunde de båtla lagen åtskiljas med var sin poii,ng' vil'
ket nog får a,nses v^rb ett salornoniskt resultat. Därmed är bå'da

lagen ännu obesegtade och för hemmalagets ilel betyclde torsda'
gens qppgörelse ett fall framåt. 4lt-6c.

tarp fick et1 visst grepp om hän-
delseyna varvid bl. a. Ingemar
Lundahl sköt tätt utanför från
nära håll.

. Klarqvist besvikelse
Andra halvleken började med

ett par uppdra$ningal av tr'lobys
högerving där dock hi Inge lllar-
qvist var en besvikelse, såväI. I
spelet som i avslutningarna. Initi-
ativet gled över till Slutarp och
inte helt oviintåt kom ledningsmå-
let genom Bengt Hermansson i 19
min. på ett skott från våinster-
kanten, som överaskade den fel-
placerade målvahten. De nåirmas-
te tio minuterna efter målet låg
det nära till för ytterligare ett
mål för hemmalaget och Bengt
I{ermånsson haäe ett skott som
passerade målvakten och tog I
stolpen,

I'loby-kedjan sorn denna halv-
lek hittills gjod ett blekt intryck
kom starkt i slutskedet av mat-
chen dirigerad av Arne Wester-
ling med yttrarns, Svanström och
Herbertsson som främsta vaDen.
Ett inlägg av den sistnämnde
slogs i n1ål av Westerling i 3?
min. och där var ställningen ut-
jämnad,

FaJl frarnåt för Sluta,rp
Som sagt betydde denna match

ett fall fråmåt för Slutarp i jäm-
förelse med uppgörelsen mot Ra-
pid. Man fiek stiilla upp utan Has-
se Andersson som dock ersattes
bra av Kurt Ka?'16n, som tillsam-'
mans med Lennart Rutman och
Roland Moberg får bästa betyget
i försvaret. Kurt Filipsson över-
raskade i kedjan och var jämte
Bertil Ahlqvist och Bengt Her-
mansson bäst i kedjan,

Bra Flobystopper
. , E'loby-försvarets främste var
Iandslagsmannen i volleyboll, InC'.e
Bergströrn, som verkligen visade
ett starkt och vårdat spel som
stopper. Målvakten Hans Holm6n
var också bra och dessutom fåste
man -ig'vid ungdomarna i höger-
försvaret Sven-Olof Moberg och
Kjell Turesson. I kedjan började
cf Rwie Classon bra men fölI tiil.
baka och yttrarna Jämte Wester-
ling får sättas främst.

Domaren Per-Bedil'Karlsson,
Falköptng, kan ges ett gott be-
tvg.

Geson.

Rättvist rned delad Poäng
mellan Axvall och KinnarP

Axvål! och Kinnarp delade på poåingen vid söndagens matclr
på Axvalls idrottsplats. Lagen behtirskatle var sin halvlek'
Ilemmalaget den första och gäeterna, den andra' I{alvtidsrcsul-
tatet vår 1-0 och slutresultatet l-1. €lC<ut.

I Kinnaro förlorade lotten och
I stätides nrot sol och vind. Axvalls
lforwards veI'kade för dasen myc-

r- ^rrll:^ Tt;h--Ihd,Itret plgga och ställcie Kinnarps-
tiirsvar'et på mycket hårda Prov
clen för'stJ halvtimmen. Anfallen
byggcles upp mYcket finurligt o.
r:legant av storsPelande höger-
halven Atlan Karlsson. F örutom
farliea skott alldeles vid sidan
om målet hade Axvali två gång-
er bollen på mållinjen. Som räd-
dande ängel uppträdde båda
gångerna vb. I{jell Johansson'
Axvalls måI kom i slutet av förs-
ta halvlek föregånget av solklar

i,rffcide. Kinnarpsförsvaret stan-
I nade upp i väntan På signal var-
för tre axvailsforr,vards inte hade

I någon svårighet att överiista
I Westerberg.
I net allmänna $amtalsämnet
lunder halvticlspausen var doma-
I re östnrans hanclande före hem-
lmalagets icdningsmäl. I Kinn-

Slutarp rnot Floby
Återigen har Slutarp hemma-

match och denna gång är den
gamla >>arvfienden>> Floby, som
gästar Tångavallen. Båda lagen
är hittills utan förlust efter två
spelade omgångar men Floby
ståtar med en vinst och har där-
rned en poäng mer än Slutarp.
Med utgångspunkt från det spel
som hemmalaget visade senast
mot Rapid får nog Flobyelvan
finna sig i att stäila upp som
favoriter i denna match. Med
li.te skärpning bör dock Siutarp
ges en god chans till en jämn
match. I li'lobyelvan återfinns
som bekant landslagsspelaren
Lnge Klarqvist, ett starkt namn
I laget, som dessutom förfogar
över flera bra spelare.

Torsdag är speldag rned ki. 14
som matchtid. Domare biir Per-
Bertil Karlsson, Falköping.

arpskabyssen var alla eniga om
att Axvalls ledning med 1-0 ab-
solut var rättvis med tanke På
spelövertaget, men varför skuile
rättvist skipas på detta sätt'

son.
Icke övertygande domare var

Östman från LidköPing.

Kla,rt KirurarPsövertag
Lika klart. som första halvlek

gick i hemmafavör gick andra
nalvlek i gästernas. Kinnarp tog
hand om speiet mitt på Plan och
kedjemännen visade UPP flera fi-
na kombinationer. Axvalls säkre
rrålvakt hade fullt arbete balrom
ett hårt ansträngt försvar. Vi.
Göte -dndersson håde nu kommit
riktigt i bolltagen och utjämnade
i mitten av halvleken till 1-1
på ett otagbart direktskott. HY.
tord Torstensson hoPPade över
en passning och bäddade På sä
vis för Götes skott.

Opolerat ruffigt
Axvallsspelarna såS nu slII se-

åer gä upp i rök och blev nervö'

Bra trakreförsvar
I Kinnarp sPelade Westerberg

cch tlackarYra Torgny och Kjell
.lohansson storstilåt hela match-

Kedian saknade fullständigt
Eeist första halvlek' Grabbarna
iepade sig emellertid i andra
nalvlek och ett Plus skall sättas
för skottvillige vi' Göte Anders-

sa och började spela opolerat och
ruffigt. Domåren fick ingl'ipa
med tillsägelser flera gånger.

Klart bästa spelare i hemma-
,agef var hh. Allan Karlsson
;ämte målvakten. E'ör farlighe-
Lerna i kedjan svarade hy. Äkes-
son de gånger han släPPtes fri.

F"Ioby-elvan inledde matchen
starkt och skapåde flera chanser,
där hy Svanström slog bort ett
par solklara sådana och i övrigt
håde man svfl1f att bryta igenom
Slutarps bakre försvar, där Kurt
Karl6n på stopperplatsen höIl r'ent
med besked.

Sista utposten Lennart Rutman
i målet visade också ett säkert
spel och hade även tur på en fri-
spark från vi Westerlings fot där
boilen slog i krysset och klacka-
des till hörna dv Rutman.

Slutarp stack Upp i flera snab-
ba motattacker där Bertil Ahl-
qvist var inblandad i ett par si-
tuationer som var nära att resul-

Frökintls okolstyrelse 1tf-51'
har h$llit sammanträde. Av rek-
tor meddelade tjänstledigheter och
gjorda förordnande godkändes,
Till timiärare i slöjd under kom;
mande läsår förordnades Inge
Eckerlid, Ekarp, Börstig och
Anna Petersson, Lövhaga, Kinn-
årp, och till timlärare i läroämnen
fru Lena öhrnell, Kinnarp. Små-
skollärarinnan fnger Lillieroth
fick förnyat förordnande för kom-
mande läsår, Till vik. småskoll.
under tiden 23 rnaj-11 juni ut-
sågs. fröken Ltsbeth Karlegård,
Karlstad.

Styrelsen beslutadb att hos
länsskolnämnden anhålla om änd-
ring och fastställande av regle-
mente med anledning av att fri-
villigt åttonde skolår införes från
ht 1964. Ordf., v. ordf. och rektor
utsågs att förrätta syn på skollo-
kaler och bostäder innevarande
vår.

Beslutades att I lärarlistan an-
nonsera en ev. två småskoll. -och en folkskoll.tjänst lediga un-
der kommande läsår. Sten Ähl-
qvist och Arne Olsson-fick i upp-
drag att i samråd med byggnads-
nämnden uppgöra arbetsbeskrirr-
ning och kostnadsförslag för en
parkeringsplats norr om skolan i
Kinnarp"

Hemvärnets anhållan att få dis-
ponerä fyra lärosalar och en kor-

I ridor för övning den 21 nal be-
viljades. Skolstyrelsen beslutädevrrJ4usD. ph9rsLytcluE4 pcstuLalre
att teckna serviceavtal med firma
Anticimex, Skövde, angående ska-
dedjursbekämpning.

Kinneveds ps,storatskvrlr(ji{- 
r r.

har vid samrnanträde utsett om-
bud för pastoratet vid pastorats-
;örbundets årsmöte i Falköping
den 2? maj. Till ordinarie ombud
valQes kyrkvärden Sven Änders-
son, Brismene, och till ersätt"are
tör honom kyrkvården Carl-Ärne
AQgpgs-on, .Slutarp. Samtidigt ut-
sågs till ombud från Pastoråtet
vid stiftsungdomstinget i Marie-
stad den 22-24 r8aj I'ennart

Slutarp A: LennarJ Rutman, ILennart Pettersson, Ingvar Jo- ]

hanson, Kurt Karlen. Hasse An- 
idersson, Roiand Mobers. Sten- l

Olof Hermansson, Ingemär Lun-
ciahl, Bengt Ilermansson, Leif
Filipsson, Kurl p111p55on, Bortil
Ahlqvist. Samling Mobergs Caf6-
fö. :

t*.]+L€-

I 
Gustafson, Vintorp, Börstig, ocn 

i

I 
Ann-Carlotte Gustavsson, Glas- |

lkrrlla, Vårkumla, med Sigbritt 
I

iÄbrahamsson, Ekersgärdet, Bris- 
|

1mene, och Margareta lVitgotson, IBjörkliden, Kinnarp, som supp- |

rq44tq{. 
I



C{S-tuL.

Kimnarp*Borgundn
rrtreseant rtinrlagstluell
Kinaarp tar på, söndu.g kl" lit

rnol ll3orlinnd"i, pd, Kinn*mn'
{iisterrn speiai.le 2--"2 mot Trfi,-lnstefnå. $pelail* :l--":l möL 'LYe- 

t

et i serur,ste omglången, medån I

iinna|p r'dll i Lpksirerg merl 3- |
Itr'rj:ll (.i{'.ori-sson år skddäd o. 

I

.nn t:j ställa rrpp {.ill spel i Kltt-l
,är'pske rjj$n, vilkct. betyder etf 

I

iel firrliir'ä$te våpnet iiiir höger- 
I

iCän fiösla Åndersson-Bo Ivår$- 
I

]lor*'uuriå linr inte nominerå{:
itt h:g, då dct ännu ej iår kiert
,'rr if.-i']. T{.ii}rtnldl' orh Bcngl
rår'F$on kan speia. Hjortnlar var
'i nLi'rl n{i tot idttgetr nrot Trådet.
i,.:n lr;rrls sk;;ria iir t.vclli6en god'
i lL!.Ll {}rll nlvr'ket t.vder pä att
,xn trra,n stilin rrpp, 

'Bengt 
Lnr*- 

|
ir:n viintas gtira, rotneilåck etter 

I

sitr sk&dtr., l,snnårt Peltsr$$on, i

liLlnholnr, ;rkall skipa' riittvisa' j

Kinnarpsla,gJct: I-ål'rs Wester"'i
iler':. 'fr)rgli1' Joitansson, Kjell I

trihinssotr, ,rke Toretcnsson, Ro 
I

Jttit**suon, "dnders }tk, fiö$tåt Än- 
I

icti{s(r11, lJo TvaLssott, Iläktrn 
i

liarl.'",:,J L, t.-iitr Andcrsson, !'le- 
i

'5 '1::-''il1-T:** ..- .,,;i
fiIiNARP B-Il1ltr{ör,Il;G ITK i8-1. +b,lul, 

IPå torsdagsförmiddagen möl- |

tes på Kinnemo Klnr..arps B ocir 
I

Fathöpings El{ E i Falköpings I

ön,

rese|vserie, varvid hemnralaget
lriumferade med hela 8-1. För's-
ta halvlek domine|ade l(innarp
lotalt och kunde gå tilt halvtids-
vila rued 6-0 sedan cf. Iiåkan
Karlstedt gjort 5 av målen och

lhi. Göran cralm dct sjäite.
Andra halviek l<om BK-gråb-

I harna igen mychet ståfi(t oclil
lllade långa stiinder hand orr spe-
I iet och reiiucerlng'en till 6 -1
i l(em genon cf. rnen ytterligare
lctt par mål kunde blivit Falliö-
I ltings. innan r-i. Rolf l.-ar lrin oult
l,,i .aÄr'a- 

^r.,1.- 
-öcir.äll,{ö el,'t,

I ni. Göran Grahn fastställde siut-
I r'esultatet.. I hemlnalaget $om
g.iorcie en bra ftil'stå halvlel< kan
:rämnas halvbacksllnjeit samL i
l{edjän cf. Karlstedt. tslånd gäs-
l.erna var vb., ch., de bättre.

Redan efter 2 minuters spel var
det farligt framför Kinnarpsmålet,
men Janne Rosenqvist - Borg-
undacentern - sköt över.

Bosse Ivarsson lossade sedan
skott mot Gunnar Snygg men
praktskottet räddade Borgunda-
målvakten.

Pigg inledning

Efter ett bra inlägg av Håkan
Älmevad, som växlat'Position från
$änster tiil höger, nå,ddes Bengt
Larssqn av en fin boll. Han lade
den tilirätta och sköt otagbart i
nättåket. 1-0 för Borgunda och
tid 4 min.

F ieming Torstensson sköt minu-
ten efter en >>rökare>> som tvingade
Snygg tiil hörnräddning och i 8
min. träffade Karlstedt ribban'

Efter dessa Kinnarpsfarligheter
var clet dags för Borgundar-ullträff.
Åke Torstensson i hemmaförsvaret
rafsade åt sig bollen med handen
och den utmärkte domaren Kalle
Hellström - 

han bidrog i högsta
grad till att uppgörelsen blev en
6ehållning - Pekade fuilt riktigt

rDå straffpunkten. 2-0-skYtt var
I i"nne Rosenqvist, som säkert sat-
Ite straffbollen i mål.
I On ny Borgundachans noterades
I i ra min., då Billy Arvidsson träf-
I fade ribban. Innan reducerings-
lmålet anlände hade KinnarP haft

ett par mycket fina chanser med
Bosse Ivarsson sorn avslutare.

Göte Ändersson reducerade till
2-l i 25 min. och målet kom efter
hörna.

Spelet mattatles
I andra halvlek mattade sPelet

betytlligt. Borgunda hade initiati-
vet, är'en om Kinnarpslaget inte
saknade möjligheter till ytterliga-
re fullträff.

3*1 gjorde Håkan Almevad'
som fullföljde ett skott från Janne
Rosenqvist. Fem minuter f';re siut-
signalen anlånde 4-1 genom Jan-
ne Rosenqvist, som frisPelades av
hy. Hasse Karlsson.

Lars-Åke i toPPform

I det segrande Borgundalaget
var. måivakten Gunnar SnYgg i
högform och föreföil att trivas fint
i blötvädret. Försvaret dominera-
des av ch. L.-Ä. iJohanss6n - l6ns
bästa match i Borgunda i år -och bra var vidare hb. Lennart An-
dersson. Vb. HarrY Edsberg hade
oturen att bli lårskådad i början
av andra halvlek och fick linka
vänsterytter hela sista perioden'

Bengt gav keiljan fart
Bäst av ytterhalvorna var Tais-

to Koivisto, men även Rune Ar-

vidsson blev en Positiv överrask-
ning som halvback. I kedjan hacie
Bengt Larsson återkommit och
detta tretydde givetvis oerhört
mycket för anfallsspelet i sin hbl-
het. Han kunde håila bollen när så
behövdes och sPelade ett förnuf-
tigt spel matchen igenom. Det var
också vänstervingen som var
Borgundas bästä vaPen, tY bred-
vid Bengt spelade en Håkan Alme-
va.d i strålande form. Snahb och
påpassiig matchen igenom. Av öv-
riga: bäst Janne Rosenqvist.

Bosse J. gla.tldo

Klart bäst i Kinnarp var ch.
Bosse Johansson, medan Ytterhal-
vorna Åke Torstensson, och An-
ders Ek hängde i iuften och inte
kunde ge kedjan tillräckligt stöd.
Bra i de bahre leden var vidare vb.
Kjetl Johansson, medan hb. Torg-
ny Johansson hade det svårt mot
Borgundayttern Almevad.

Kedjan var pig i första halvlek,
men fölI platt till marken efter
paus. Bäst var de båda inrarna
Bosse Ivarsson och Göte Anders-
son.

Pubtiken uppgick till 100-talet
persöner och mycket övertYgande
doinare var K.-8. Heilström, Fal-
köping.

Båsse

Sltrtarpsf örlust tL{r' &l'

l-4 mot l{elåslag
Slutarp råkade ut för sin första
förlust i serien vial besöket i Hel-
ås, där hemmalagef vann med
4-1 efter ledning i Paus meil
1-0. Slutarp . utjämnatle till
1-1 tre rninuter efter Pausvilan
men sedan drog hemmalagef

. ifrån.
Slutarps lagiedare, Lennart

Karl6n, omtalar för F.T-sPort, att
man inte kunde uPPrePa sPelet
från Flobymatchen och att kedje-
speiet inte klaffade. Hasse Anders-
son hade gått in som vänsterJrtter
och svarade för målet. Kedjebäst
var annars Bengt Hermansson och
Ingemar Lundahl, vilka var'de
enda söm tjöd tilt ordentligt.

Bäst i laget var dock målvakten
Lennart Rutman, som gjorde
mängder av fina räddning'ar..

I försvaret far ftir övrigt Len-
nart Pettersson ett gott betYg.

Situationsrikt och underhåltrande
när Borgunda vann mot Kinnarp

Borgundas ,llasse Kar{sson och Kilrarpsmåivakten Lars westerberg har }ika långt till bclten

Westerberg lade beslag på den.

Borgunda besegrade på söntlagsmiddagen Kinnarp metl rt-1. Matchen spelades på Kinnemo untler

sämsta tänkbara förhåIlanden med regn matchen igenom. Ett skyfall strax före kickoff gjortle pla-

'en 
mychet svårspelatl och stälkle tle 22 aktörerna på många svåra prov. Hetra första halvlek bjötl

på rnycket pigg och underhållande fotboll, rik på situationer'

I inletlningen växlatle spelet mycket snabtrt och herrarna i resp. anfallsformationer lossatle skott

så ilet stotl hätliga tiil. nfter paus mattailes spelet betydligt. Borgunda hatle ett klart grepp oclr

kuntle då spela in ytterligare två rnålbollar efter 2-l-stållning i halvtitl. Resultatet var fullt rätt-

vist, även om Iiinnarp i första halvlek bortle ha,ft ett oavgiort resultat. tZ/S-6tt.

;$i
;:j:iil



Under förutsättning av kommu-
nalfullmäktiges godkännande
kommer en ordinarie tjänst

som biträdande

f .. , o | .
rorestanctarrnna

att inrättas gemensamt av tr'rö-
kinds och Vartofta kommuner.

Tjänsten är till ansökan ledig,
i awaktan på fullmiiktiges be-
slut, som vikariat.

Lön enl. avtal. Bostad kan an-
skaffas.

Tjänstgöring dels å Elvagår-
den, Vartofta, dels å 3'rökinds-
gården, Kinnarp. Sökande skall
självständigt svara för resp.
hems skötsel under ordinarie
föreståndarinnornas ledighet
och semester.

Läkarintyg företes på begä-
ran.

Ansökan Jämte de handlingar
sökanden önskar åberopa, skall
vara Frökinds Socialnämnd.
Kommunalexpeditionen, Kinn-
arp, tillhanda senast den 1 juni
1964.

Upplysningar om tjänsten
lämnas per tel. Falköping 30Q 16
eller Kinnarp 332 60.

' Vartofta och Frökintls
Socialnämnder

halvtid 2-0, vid söndagens match
cå Gruveredsvallen i Mullsjö.

Muilsjö tog ledningen i 18 minu-
:en genom hy. Conny Carlsson
rcm var påpassligt framme och
rlog bollen i måI, sedan vy. Thord
3romander först skjutit i ribban.

2-0 gjorde hi. Rune Lång med
)tt jätteskott från 25 meter.

Andra halvlekens början blev
:ena chocken för hemmalaget, ty
lnom loppet av sex minuter hade
Kinnarp kvitterat till 2-Z'g.enom
Rolf Karl6n och Göran Grahn.

DAMSTRUMPOR I

Sömlös nätnylon, 20 del
7 par 2:75, Z par b:-
Tunn .elasta,.20 den.
1 par 4:75, 2 par g:-.

GARDII{ER
" Färdiga lufter och meter.
vara,
.KLÄNNINGSROCKAIT,

NATTLINNEN
COWDEN.JEAiS
Original Western Blue-
Jeans i storl. 6-16 år.
Stickylle kOpes. Omibud för
kemisk tvätt.

Kinnarps Manufaktur
Tel. 134.

Kinnlrp borde haft oavgiort
Hallekis triurnferade med 1 - A

Kinnarp l-rlev poånglöst i bortatnötet meal lträllekis på annan-
dagen, rnen nederlaget blev rninsta rnöjliga eiler 1-0. Målet
gjord,ets i mitten av a,ndra halvlek av [träIlekis högerytter Kent
.Fanssolr. Om matchen skall sägas att Kinnarp var värt åtmin-
stone oavgjcrt, d.å ma.n spelado en fin och smånätt.fatboll, I{em-
rnalag'et dåiremot som nrr alltså vann, spelatlo rent svagt, detta
gålldo främst keiljan. t|rlt-6\.
tr'örsta halvleken slutade som

sagf mållös, men i andra hah'leks
10 minut var man beredd på hem-
maledning då Häilekis blev till
cl-.mt en stråff. Vi, Sven Malm
sköt dock denna i ribban. Efter
ungefär 25 minuters spel kom se-
germålet. Målskytt var som sagt
Kent Jansson.

Kinnarp hade för dagen. sin
mest lyckosamma lagdel i kedjan,
där sårskilt cf Eo Johansson och
vi. Göte Andersson var till sin för-
del. Försvaret var mera jämnt.

f Hällekis var bröderna BenEt
och Roland Andersson de bästa--

Domare var Henry Lagergren,
Mariestad.

,l

MULLSJö OCH KINNARP :DELADE POÄNGEN II en ganska välspelad och in- I

:ressant match spelade Mullsjö och 
IKinnarps reserver oavgjort 2-2,i

Lennart Pettc- och Roland
Moberg strrötte sin del framgångs-
rikt.

I kedjan där Kurt Karl6n Iåg
på topp var denne jämte Bengt
Ilermansson de som mest oroade
Kvänumsf örsvaret.

Det ungdomliga Kvänumslaget
spelade bra fotboll och kedjan i
sin helhet kombinerade fram-
gångsrikt med vi. Karlsson som
den specielle skytten. Stoppern
Bengt-Olof Svensson var ett
starkt na; n i försvaret liksom
målvakten Per-Arne Högberg och
hb Göran Broberg.

Ändra halvleken började med
övertag för Slutarp och efter en
tr(varts spel kom utjämningen till
2-2 och det var Beng't Hermans-
son scm välberäknat lade en fri-
spark i nät. Spelet växlade och
Slutarps försvar drog på sig ett

T7

Frökind

par frisparkar i sina försök att
stopDa Kvänumskedjan men des-
sa lämnade inget resultat. I 3b
mir -en fick Slutarp en straff och
denna lades in av Kurt Karl6n.
Målvakten hade dock fingrarna
på bolien men kl:^cle inte rädda.

I slutet av matchen hänede
hemmavinsten ni en skör tråd vid
fiera tiilfällen när de offensiva
gästerna gick till attack och slut-
signalen.kändes nog som en be-
frielse för hemma-elvan

Erland Molancler, Falköping,
skötte rättskipningen i stort sett
hyggligt.

Geson

Skolmatsedeln 
I

för !'rökind 19-2g ma-i I

Tisdag: Fattiga riddare, abpef- I

Onsdag: Stekt fisk, potatis, rå
morot.

Torsdag: Kött- och grönsaks- 
|

soppa. ostsmörtrås. I

FYed_ag: Köttfärssåi, potatis, 
I

lrng'on, vitkålssallad. Irördag: Grönsaksstuvning. fru- Ikostkorv. 
I

Ingemar Lundahl som ';pelade Il i.:elhalvback släppte alltför I

: -'-l<rt på bevakningen och hann 
I' r lici.i i svängarna. FörsvaretI

'iic sii3 annals hyggligt där'

hemmaförsvaret, nu trodde man
nog allmänt att gästerna som hade
vinden i ryggen skulle ta ledning- |en, men hemmalaget fick snart I

ordning i sina led och initiativet
Fotboll

Nu sviktade det en rtåi"åår i I

mmaförsvaret, nu trodde man I

g allmänt att gästerna som hade I

övergick åter i hemmafavör. det
oavgjorda resultatet stod sig dock
tiden ut. Hemmalaget borde dock
kunnat avgöra matchen i andra
halvlek då man hade.tre fyra jät-
techanser.

I båda lagen var jämnheten
frapperande, en given förstärk-
ring var Rune Långs och Olle
Jtahms inträde i hemmalaset.

Domare var Per-Bertii I(arls-
;on, l'alköping. r4t-A<.

Ett s€o
5 år, kört, till salu.

Tel. Kinnarp 70.

$lufinrp hose$rade Kvtinum, $-2

Stnafl röddnde dubbelpoön0eil
Efter en match som gav föga underhållning kunde Slutarp stå

som segrare och poängen räddades på en straff tio minuter före
slutsignalen. Även om man tyckte straffet va,r hårt utmätt ski-
pades nog rätf,visa i det att iremmalaget hade det mesta av spe-
let. tr anilra halvleken r.ar dock k"djatt rätt obefintlig fr: mför
målet och även försvaret verkade osiikert. AIS-6y,
Matchen var fem minuter sam-

rrral då Slutarp tog ledningen- och
det var Kurt Karldn som stack
igenom på högerkanten och från
nära håll slog bollen i måt. Hem-
malaget skaffade sig greppet om
spelet men kontringarna av gäs-
terna var mycket farliga, clär
rriinstervingen utmärlte sig och
efter flera fina tillfällen där bl. a.
I-cnnart Rutman gav sig på ut-
flj'kter, vilka skapade farliga si-
1il rtioner, kunde vi. Ove Kar,lsson
utjämna till 1-1. Detta skedde i
ll9 minuten och minuten efter var
sl-rillningen 1-2 och det var åter-
ieen samme spelare som stcd för
llrii let.

TÄNG.qVALLEN, SLUTARP
I

Annandag pingst den 18 mai
kt. 14.00.

Falköpingsseilen Div VI
KVÄNUM - SLUTAIiP

SIF'

önekac köp

Betesdjur
alla slag, köpes. Tel. 66 Kinnarp
efter kl. 19.

Iag en p o Ki nne mo, t redag

Kjeil Johansson

Gösta Andei'sson
Bengt Georgsson Göte Ändersson

Leif Lundh, Skövcle

Rolf Nyström S-E Johansson
Hans Eriksson

Ingval Pettersson
Äke Eergström

Jan Andersson

FAIK

Åke Torstensson
Bo Ivarsson

Göran Grahn

Lennart Hermansson
Björn Hjalmar

S-E Hellberg
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SOMMERSI(A
erhåller omgående stadigvarande anställning.

SLUTABPS SYFABRIK. - TeL Kinnarrp 209 eller 141.

Kinnarp började serien förtroendeingivande, men har tappat myc-
ket på de sista matcherna, fnför mötet med FÄIK gör man ändringar
i lagdt och sätter in Göran Grahn som högerytter och Bengt Georgs-

son som center, Dessa båda kan mycket väI ge lite mer iiv åt Kin-
narpsspelet. Drabbningen med !'AIK spelas på fredag och alit.tyder
på att det kommer att bli en färgstark uppgörelse på Kinnemo. Giis-
terna från Falköping mönstrar samma uppställning som i mötet med

Träclet. Ett savgjort resultat ligger nog närmast till hands i fredags-
fighten. t'tl5'.\u (wr btsvs 44LW)

Heimeman till Kinnermo
Lasse Ileineman kommer till Kinnarp och Kinnemo på måll,

dag kväll. Snligt vad sorn meddelas från Kinnarpshåll skall
Kinnarp tlå ilrabtra såmman merl Justs färgeri från Borås och
i detta lag spelar Heinema.n. Boxåsarna kommer med en färg-
stark elva, sorn kornmer att presenteras i lördagens FT, rnen
vi kan redan nu nämna att förutom Ileineman ingår i lagel
Hasse Gustafsson, Elfsborg, samt ale gamla storspelarna Sven
Jonasson och Evert Gralrn. Matchen som,bör bli en publikfes{
spelas hl. 19 på måndag.

|(innarp

Vi träffas i lokalen På tisdag den
27 kl. 20. r'ålköPings NTO kom-
mer på besök. FiIm från riksung-
domsitämman visas. Kaffe. Bingo.
Bussresa till Liseberg den 30 maj'
Anrnålan till tel' 63 eller 219. '

Fotboll
:i KINNEMO, KINNARP
freclagen den 2215 kl. 19.

Norra Västgötaserien
FAIK - KINNARPS IF

ST,UTARPS
MISSIONSHUS

Pingstdagen kl. 15.00. Missionär
WILHELIVI DREIIER, Johansspn,
Offer för byggnadskassan.

VÄLKOMNA!

Svagt fredagsspel på Kinnerno ^'r'$^

hrlederlag för FAIK med 2*0

satser gjordes också av halvbac- | Leif Lundh, Skövde, hade ingen 
I

karnå ICde Pettersson och Bengt | lätt uppgift att tygla aktörerna. I

G::en, medan jag tycker att Björn I nuttt -"a, svag: som många ville gö- :

Hjalmar grår några rTroment för I ra gäIlande var han inte, även om 
]

iänge med bollen. I(edjan varr han kanske inte hade sin allra j

skral. Bäst före paus var Roland I bästa dag. 
IIlarlsson och efter paus Hasse I Publik: 200 pelsoner. 
IEriksson. I Båsse, 
I

-"1

Inre lösöreauktion
kommer att hållas lördagen tlen 30 maj 1964 kl. 13.00' då

Sven Antlersson, Lillegårtlen, Ilinnarp, låter försälja:

Linneskåp, buff6, bord, 8 st. klädda stolar, köksstolar'
4 st. fåtöljer, klädd soffa, kökssoffa, köksklocka, sy-

'maskin, el. tvättmaskin, takarmatur, el. bakugn, porslin,
glas, kamin, mangel, skrivbord' chiffonjer, div. kokkärl'
kopparkaffepanna, dammsugare, spinnrock med kardor,
am. klocka, am. gungstol, div. antika saker s's. tallrikar'
glas och fat, stenkrukor, matbestick m.m.

Kontant betalning
träffats.

Gårda,gens iliv. V-drabbning rnella.n Kinnarp ocir FAIK på Kinnemo vår en a,v de fulaste till-
stäliningar jag skådat på mycket länge, Det var eftersträng;ar med frisparka,r stup i ett. Mest syn-
dade därvidlag }iinnarpspojkarna, sorn i vanliga fall brukar uppträ.da prydligt på planen, men
denna gång ofta tog tiu onödigt fula rnedel för att stoppa F^A,trK:arna. Men även från rörl-vitts
håIl gav man igcn, även om det inte trlev i sarnma utsträckning som f,rån lfinna.rpshåIl. Spelet
sorn förekom gjortle ingen människa gtad 

- 
det vap nlest spark och spring. Kinqarp vann den

tråkiga uppgörelsen rneal 2-0 - 
ett resuitat sorn rle kan vara rnycliet tacksamma för, då FAIK

hade v?il så mycket av ilet lilla spel som förekom.

Första ha^lvlekens KinnarpsmåI
gjordes av Gösta Ändersso'n sedan
Janne A.ndersson i FÄIK-målet
halvmissat en utboxning. Tid för
målet: 42 min.

25 minuter av andra haivlek ha-
de spelats när Bengt >Blecka>>
Georgsson vann en Iöpduell med
Idde Pettersson och dä-rmed öka-
de Kinnarps ledning till 2-0.

tr'AIK hade speciellt under and-
ra halvlek ett par rejäia tillfällen
till nätkänning', men chanserna
sumpades. Bl. a. sköt Hasse Eriks-
son ett ribbskott i 35 min, - ett
skott som var värt ett bättre öde.

Ätt utöver vad som sagts i in-
gressen nämna något om spelet
är överflödigt.

Kinnarp tog tillvara på sina
chanser och därmed klarade laget
en värdefull t'råpoängare.

Bosse ,f. bäst
Klart bäst i hemmalaget var cl'r

Bosse Johansson samt vb Kjell
Johans'son. I kedjan framträdde
cf Bengt Georgsson och i första
halvlek även vänstersidan Gösta
och Göte Andersson. r

om annan överenskommelse ej har

Äke tlominerade
FAIK var blekt - mycket ble-

kare än i vanliga fali. I försvaret
var becken Åke Bergström den
dominerande spelaren. Hyfsade in-

tt[t-64.
Kinneveds kvrkokör

på lyckad utfärd.
Annandag pingst företog Kinne-

veds kyrkokör en lyckad utfärd i
strålande sol. X'örst höils ottesång
i Vårkumla kyrka, vid vilken med-
lemmar ur kören medverkade i li-
turgien samt, eftör kransnedlägg-
ning på kornmin!-ier Äaton Kum-
lers grav med anledning av hans
forna konfirmanders i Våring'och
Locketorp 30-årsjubileum, sjöngs
>Härlig är jorden>> i sättning av
W. Fahl. F_rån Kinnarp startades
så utfärden som först gick över
Skövde och Tibro till. Karlsborg
och sedan utefteb Vätternstranden
nonut. På andra sidan Närkes-
gränsen gjordes uppehåIl för kaf-
fedrickning i det gröna, Vid
Stjämsunds slott, vars mark är
i Uppsala universitets ägo, Ioeka-
de både utsikten mot Askersund
och slottets g'emak till ett längre
uppehåll. Sedan gick färden söder-
ut på goda vägar via Medevi till
övralid, där Verner von Heiden-
stams slottsliknande borg och
hans gravplats i parken stämde
till vördnad.

I Motala och Vddstena, som stod
rustat inför Birgittinerkloitrets
återinvigning på tisdagen, samt
den på minnen av andlig och kul-
turell odling rika Bjälbo- och Äl-
vastrabygden skulle resan kunnat
utsträekas hur långt som helst.
Men middagstimmen Väntade. På
Ribbagården i Gränna, samlådes
de tiu ett 50-tal uppgående rese-
närerna till en härlig middaE. Vid
denna talade kyrkoherde Hennin;
Ändersson å körmedlemmars väg-
naf_'och tackade resekommittera'
de, kantor Bengt Kjellström, Allan
Ahlqvist, och John Karldn samt
överlämnade till dem och till buss-

I chauffören Erik Olsson var sin
I stor polkagris som minne av fär-
I den. Efter sightseeing i Gränna
I vidtog så under fortsatt sång den
I sista etappen på den fantastiskt 

,

I vackra vägen runt den södra än- j

I den av Vättern, och vid 22-tiden I

I var resenärerna glada och belåtna I'åter hemma i Kinneved. I

L6b11"
SLUTAPIP FöRI,OR.ADE

Vedum vann på hemmaplan på
röndagen öyer gästande Slutarp
med 2-1. Segern var vålförtjänt
med tanke på hemmalagets över-
tag i första halvlek då man ha-
de ett flertal goda målchanser

STORGATAN 12-14 FALKOPING tel. 123 48

jan var F,. Green.



Krigsspel i Kinnlrp

r'vosrauon l a|uele: ltvclt Karl i(arisson onigiven äv fI'årI väns-
ter hvoadj. Evert Torstensson samt exp-lottorna Greta Badh och
Märta Gustavsson. 26[s-b,a,.

'I enlighet med övningsprogrammet har Vartofta hvo haft s. k.
krigsspel sorri denn'r gång hölls i Centralskolan, Kinnarp, där ett
flertal salar togs i anspråk för ändamålet. övningen, i vilhen
förutom hemvärnsmän äver: loltor och personal vid förband-s-
platser deltog, leddes av hemvärnsofficeren kapten Tanner-
heim med biträde al' hemvärnsunderoff. fanj. Wail6n och in-
struktörer från Slrövde.

Närvarande vid övningen var
bl. a. hvoff. kapten Jilmstad från
Borås samt hvcheferna Käller-
inarh och Axelsson från Falkö-
pings resp. Slättäng.s hemvärns-
områden.

Före själva krigsspelet gav"s en
hortare genomgång av förlttsåi1.t-
ningen för övningen och omedel-
bart efl"er denna samlades hvsta-
ben, de olika plutonerna sarnt
lremvärnssamariterna. på skilda
i:latser i lokalen, där telefonför-
hindelse upprättats mellan'cle oli.
l(a gl-upperna.

Verksamheten kom snabbt
:gång med samband och rappnr-
ter och under de timmar som

själva övningen pågick, spelade

Avslag på besvär

man med de olika lägen som kan
tänkas uppslå. Dessa ställde de

agerande på oväntade prov, vill<å
dock klarades av. På staben hade
han att ta ställning +'ill olika si-
riuationer med ordergivning till
plutoner och sjttkvårdsPersonal
och det var synnerhgen bråda
timmar för hvchefen. vilken höll
I trådarna, oah hans medhjälPnre'
men det hela gick friktioir-cfrilt.

övningen avslutades med ge'
nomgång och kritik, som hiillst
ev kapten Tannerheim, vilken
förklårade att dagens teoretisJ<a
spel kommer att övas fält.mässigt
inom de närmaste da,garna.

Fjordsto
Ingen jörsexa,men
inom kerhi-iekniska fackavdel-
rringen har vid 1'ekniska gymna-
siet i Borås avlagts ll. a. av In-
gemar fngvarsson, KinnarP.

lols-sl.
e. Linjar f. 1958, kört och ri-
det, tiil salu. Tel. KinnarP 264.

Frökind

Kammårrätten har avslagit av
förste taxeringsinspektör E. Svahn
anförda besvär med yrkande av
höjning av taxeringarna 1961 för
en hemmansägare i Frökinds
komrnun. Denne hade deltagit i

der som täckts genom statligt av-
dikninBsiån uppgick till 4.232 kr.
Taxeringsnärnnden medgav ej av-
drag för beloppet men prövnings-
nämnden berättigade honom tiil
avdrag. Häröver kiagade taxe-
ringsinspektören.

Karbomossens dikningsföretag av j

år 1953. !'öretagets slutredovis- 
|

ning år 1960 samt debiterings- 
|

längden visade att hemmånsäga- 
l

rens andcl av företagets kostna- i

Frökind

CKF-kretsen har
hallit vdrmöte

Vartofta:F rökincl.s lirets av
CKF har hållit sitt traditionetta
vårmöte. Värd val Kinnel'ecis
CKF-avdelning. Mötet höIs i
NfO-lokalen i Kinnalp,

Såmnankomsten inl3ddes .ixecl
gudst,jänst i Kinneveds kyrl(å, där
kylkoherde Henning Andet,ssön
pfedikade. Därefter .såmtades de
närvar'ånde i NTO-lohalen, där fru
UJia Karlsson välkomnacie. För'-
handl;ngarna,. som r.örde intei.nä
fr'ågor, leddes av krdtsens v. ordf.
fru Elsie Et'iksson, Börstig.

. Historisk orienterinA
Kommunalassistent Hilding Vå-

ring, Kinnarp, höU €tt föredraE
om social- och åldringsvår'dens ut:--
veckling från 1700-talet tiu vår'
tid. Det mottggs meci stort intres-
se av.de närirarande.

Pristagare
Vid mötet utdelades priser i en

täviing i prydnaclssöm och sticl{-
ning. De fyra bästa i prydnadssdm
var -Astrid Karlsson, SIöta, Erna
Fredllksson. Slöta, Karin Runcl-
qvist, Kymbo, och Sigr,icl persson,
Karleby. Stickning: Alma Gus-
.tåvsson, Håbo, Edit Eriksson, 51ö-ta. Ebba Elicsson, Niis, Aclina
Gustavsson, Habo. Tävlingen i
pryrlnadssöDt hacie tjugo tleltaga-
,i'e, stickninren sjutton. Vid mötet
var en utställning av tävlingsal,-
'hetena anordnå,d

Gun-Eritt Johanssorr och Mar-
gafeta Johansson, Kinna|p. un-
derhötl rrrecl sång vicl år.snrö1et.

Vid avslutningen tackade v.
kretsordföranden fru Eriksson-len arrangerande avdelningen.

neman, Evert Grahn, RYdberg.
Kinnarns Textilindustri: Lars

Bo Jolransson, Åke Torstensson'
Egon Martinsson, Bo Ivarsson,
Bengt Geolgsson, Gösta Anders-
son, Karl-Gustaf Johansson.

Kinneveds
Gp-avd.

har nomineringsmöte å Mo.
bergs Caf6, Slutarp, freclagen
den 29 maj kl. 19.30.

r:n:rt j.,1iir .styrelsen.

lf..lnunqOretrle
Vartofta och Frökinds härads'

rätt kommer onsdaggn den 17 Juni
1964 kI. 14.00 å tingshuset i Fal-
köping att behandla framställnin-
gar om arvoden åt rättens om-
budsman och förvaltaren i Schakt-
Åhgren Aktiebolags, Börstig, kon-
kurs.

I arvode har begärts av rättens
ombudsman 2.875 kronor och av
förvaltaren 8.600 kronor.

Falköping I Vartofta oeh I'rö-
kinds domsagas kansli den 26 maj
1964.

Konkursdomaren.

trotboll
å KINNEMO, KINNARP

måndagen den 1 juni kl. 19.00.
Justs korplag från Borås mecl

bl. a. LARS HEINEMAN; HAS-
SE GUSTAF'SSON, EVERT

GRAHN.
o

Kinnarps Textilinilustri
med förstärkning

ÅTER SLUTARP T'öIi

JÄIiPÅS _ SLUTARP

Kammarrätten finner emellertid
nu att hemmansägaren i samband
med att slutredovisning för före-
taget framlagts och d.ebiterings-
längd upprättats under beskatt-
ningsåret med uPPlånade medel
betalt sin andel av kostnaderna i
fråga, vilka odtridigt avsett un-
der' " ll av mårkanläggningar Pä
bl.a. ha,ns jordbruksfastighet. Han
är därmed berättigad tiII avdra-
get av 4.232 kr.

Westerberg, TorgnY Johansson,
l\Iarthel Johansson, Änders Ek,

SIF'
lUarthel sson. Änders Ek,'-

helhet:
Valberg, Olle Blom, S. Carlsson, TÄNGAVALLEN' SLUTARP

$?åäffå':*ti#ä,13;,"iiu1: ro'a"sen den 30 maj kr. 16.00,

Heineman till Kinnemo ll , ."_'"TffH,:J:"r ung

"Korpmatch", möndag 
| 5J*11",J: ":;""ilf i'"yJ.:il

Matchen mellan Justs fii,rgeri i kommelse -"d hurr. nuvaran<ie
I Borås, oeh Kinnarps Textilin- | ".,---. yr
dustris rag - i "to.t 

s*i åää- l 
för€ning.' 

. 
rF K Falköping' blir

*r *- K-itttttrps A-lag - spe- | 
han spelklar på två månader'

las nå rnåndas på Kinnemo med | Änrlers Götlinal som tidigarelas på rnåndag på Kinnemo med | Änd.ers Götlinal som tidigare
spelstart kl. 19. I r'epresenterat FÄIK blir spelklar

Lesse Heineman spelar- eniiEt li början av' juni månad lagom

den laguppstälining .o"i^i.J^ä"ii Ititt ae två sista spelomgånsarna'

oss tillhanda ceniter i gästernas 90/5-4\'

f"g, afo vidare Hasse Girstafsson 

-_-- Elfsborg - är högerhalv. I n
*;t*"-4*t *,:t *11,",:l Fotboll
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Kinnorpselever po F T-besök 
z{6'6v''

riiliiiri-iiiiiir#

|(inneueds

fiödaltorskrets
inbjuder personer födda 1894

eller tridigare mecl resp. Yngre
mal<a eller make'till utflykt till
Jönköping, tistlagen ilen 16 ju'
ni (ändrad tid!) med awesa
från Centralskolan kl. 11.00.

Vi möter vid hemmet eller På
av gästeu önskacl Plats.

Svar emotses sena.bt den 11
juni till Görau Sandin,l tel.
Kinnarp 38.

Hjärtligt välkomnal
StYrelsen.

$lutarps ktlam
6lLördagsstängt under

juni-l augusti.
tiden

Andringu i
z/t - l.t.

Slu tarpslcget
mof Jcir,,:cs, 1-4och förlust

' , ; 1 Utgfuxgsläget -för Slutarp var inte deti 
-allra 

bästa inför lör-

iit:!tii!:.i;i.ä:;i;liii,:,iti;;n:it

4S-n. I dagens uppgörelse mot ;Iärpås. På gruild av sjuli(lom kuntle

[Jflva$qer $purtnde och vnnn - 3-21 . iilä*;:-ö-äö,ff,ä'".,;ffiåälö,:..-,*
urvåkers rF gjortre en rin kirmpamatch mot Kinnarp .pl tö"- | 1ffi"å"ätr""1?i"åå"Tåi*u ffi" lilTåi-:1JT"l"'*iiå'Jffit:tåX';urvåkers rF gjorde en rin kirmpamatch mot Kinnarp på tör- | l?ft.å"#"""1"åå3"Tåi*u ffi" lilTåi-:1JT"l"'*iiitJffit:tåX';

dagen. Ännu när lir min. återstod av ma,tchen ledde g'äst€rnå | Karl6n, vitken påpassligt varlgång var det hi. Kent Andersson
med Z-0. Men när domaren flö jtailo för firll tiat haale Ulvå,ker I rramme och från nära håll satte l som såg till att bolien hamnade

I tagit oig samman och vunnit med 3-2, onekligea bra gjort! | nätet i dallring-bakom.fen 3n-Ii nätmaskolTa'
I ' I r'ars eode JärpåsmåIvahten Er- |

I ViA fintrarps 2-O-ledning, bör- | ge för denna psykologiskt vikti- | '1lf S-uutt..otr. i hemmalaget, där I Järrurt ;färpå'
ljrae utuat"r härnta,.upp -i ?5:elga seger. r'örra heigen föIl man il ua-ts Andersson gått_in i kedjanl o.t e.ästande laget var synner-linin. straff_av r,undgreir.*:."1.1'll*i"r"_fi1i;i,311 q?r^_nå,::l som,,gryatfgg _f.ö].,T:?^*r_lil:lrisä'5ff""t men hade starka

K[rsHånrp hade ledningen med 2'0 I iJ.fst*x#, #"ilir:#"s:råå%ä#it ;å1

dagen. Ännu när lir min. återstod av ma,tchen ledde gästerna I Kart6n, -vitt<en -påpassligt varlgång var d-et hi. Kent Andersson
mert Z-0. Men när domaren flö jtailo för firll tiat haale Ulvå,ker I lramme och från. nära håll satte l som såg till att bolien hamnade

|stältningen 1-2, Åke Falk kvit'Iqiorq.?tt lommg. igen' Mot Kinn- mansson, fick man'inte. .någon|'ijti"iit"i-i bl.a. målvakten samt
I teraae lr',1 z-z när 5 min. åter- | arp kämpade alla slorstilat' någ- riktig --kontakt 

i ,anfallet ocn l;""|:'-o' Johansson och chb. Bo,stod och sedan - aa någo"-*i-l'iå19:T"{?"^.t t?5-"t^gj31l'".:,1'5ll_ Kurt-"5a1r6n. 
".9n.-lidis_11", Y:*|il"#;åä. r r.aj",, dros i syn-

r''t var kvar ,,r"i'olä "",l 
rörsvarsbäst var cornebackspe- framåtanda i högsta grad..komlil;;#;;:'i"ä ääi*ä;utri"i;'.i-

Källe-skoe i,, sesermare;ä]r""åll"^1då Ki:1-Ttp,l^u,1^:"1-3c:,Y: till lrorta i kampen mot gäster-li,il"uir"åitt likro* cf. christerKärleskog in sesermålet 3-z på|ilå,it"r'"iåå""'råoia3. var-järnn ;ä;ö+J!s@ruvar'I'_."'.--"t"',1ä?"f*l å'rrj 3ff.ä.,i1:#"äjiåinlägg från sture Lundgren' | å"""räE. ri""ä"p" äar g'jåraös t" i 
"''ötjm;ägen 

kom på straff i.l ?qrstensso+.Man måste ge ulvåker en elo- I anoerö nt. | 1? *irruten sedan LennarL Rut- |

Frökind',
-6r{ '

Man måste se ulvåker-en ero-l;;ä3'8i.. I ,r"l;lffiHtxlu**rJå"?l"su,ll?orstensso+'
r|manganS1{aonödigltaciriatgäS.lDetbrastisambandet
Iffil---|ternas..vänsterinner.Bollensat.|IndividueIltseLtgjordeSlut.
il rr ar ! - r | .l KINNARPS | 1es^_t nät.av hi. sixten s;e51on.l".pr-rtiÅ"r" gott iriån sig men
il .[f()Klnfl. I I ccrr\*rcrrrrc I L.32 miuten ådrog-sig, Slutarps-lciet trast i trOgsta grad 6eträf-I| -----V^-19,, If l MISSIONSIIUS Irörsvaretenrrispärkstraxutån-liriaå'^ä**tandet. Lennarr Rut-
i\#.|rföfstrafflinjenochdennaför-ima.oin1flgendelriskablaut.
l_ 1 | sonaag kl. 10.00 Söntlagssko'l vandlad-es i..mat. *.rr. !, sv.enss9L liffi"i'ä.i, får nog tåinka på att
iPensionri,rer i rlinneved ; llans sommarfes,t. Banren, lärar-l vilk-en.för -övligt visade sig som liner intressera sigf fOr bollen än

I rooau 1894 elter tidigare *"0 llna och evangel. Lennartr y"s-l'en farlig skytt' 
lLno-tspelaren. Haise Andersson

i l:...r,r:'f" å:::..::t:'*:::^::- i | ""sso" 
rnedv. sewering. xou. I Mbsrörsrånn brev r-B 

I iå;.tii";:t"å"j:,t??.iff"# *il
l:Ju9*...1" ^t11:"::s 

tdooaKors- ll VaINOMNA: il sfter pausen hade vy. Kurt Fi-lsaei xurt filipssott den bäste.
lKreEstilleil^utIryKIsfesapa.tls-|l-|lipssonättbraskotttättöver|LennartQvick,Falköping,får
I dagen. den Iti iuni. Avr'esan slrer I I I målribban och han dokumentera- | 3es ett gott betyg i den ingaiun-
;xt rr.OO frårr Centralskolan. Fär'- f I SLUTARPS I rie sig under hela matchen som I c:a UttOcimda matchen.
iaengårtillJönköping, il ..or.r*rorrrro lAen-.trämstel.hemma-kedjan. I Geson
| | MISSIOI{SHUS t' När tre minuter återsiod av I

lrxamina ' 'l sönclag kt. 14.30 sönitagssko-l ffi"*l ,:iä 
"ffii:å"i"rofJå,1jålI Vid Lunds universiteLs humanis- i l Ians sommar{est. Barnen, lärar-l av målvakten Rutman och hhb. 

I

Itista tatruttet har fil..rnag.-exa.- 11"", Lennart Magnmsson och y. l Leif Filipsson, so* vid "q..br{l! l

lmen.avlagts av Gunilla ölrrnell. iit"ir";;; meclv. Servering. I passning^slog bollen i nät. Närl
lr<inna'p. _--..*_-.___l 

"ä;iT": VÄLKOMNA, l; 
endast 50 sek. var kvar att speia 

Ill 

-l

Kantor Bengt KjeUströms elever thon blir typograf, journallst eller
från Kinnarp-gjorde häromdagenlnågot annat som har med tid'
studiebesök 

-pa- ran opings Tid- | ningsvärlden att göra, På biiden

ning. Det lr"f ittt"u*tuttt att få se I studerar några av elevernå den

huien tidning kommer till, tyckte ltext som satts .upp av sättmaski-
de unga gästärna ocn tanste btev I nerna och soå så småningom

nåeon så intresserad att han eller I kommer att läsas i tidningen'



Ann-Stin lamnor - Anna-Stina bekymrad

frti...il.tt\r::

ii*:l

I ovanstående lnstämmer vidare Gustav Andersson, Börstig, Sven Olsson, Kinneved, och Erik
Brodd, Kinneved. Det var allt behändigt så många trevliga knåp Ann-Stin kunde lära ut.

De är lite betänksamma nu på

- 
Sanfrid och

rvid och Gustav och Sven och
andr,a, tr'ör nu har Ann-Stin

örsvunnit, hon som hätsade på
dem och lärde dem en rad
iga sysslor till omväxling,

Ann-Stin Jakobsson är arbets-
Slsta gästspelet. Sanfred Olausson, Bresmene, oeh Ärvid Thiel, Börstig, uttalar sin ledsnad^över terapeut, och hon har regelbundet
a,tt arbetgterapeut Ann-Stin Jakobsson lnte kommer att hålsa på vidFrökindsgårdenmer&.Sam- ,--_-'^'. '^ 

_

r'r&Eyckerhemmetsföreståndarinnasyster.dnna-Stina.
I

X"rökindsgården, Härorn dagen I
var hon där sista gången. Hon har 

I

nu tillträtt en befattning på St.l
Ekeberg, och kan inte komma tiII
Frökindsgården mer,

Syster Anna-Stina, som före-
står hemmet, är bekymrad. Hon
vet inte när och om det kommer
någon efterträd,are. Kommunal-
kassör Våring är också bekymrad,

Han tittar ofta in till sina vänner
pensionärerna på Frökindsgården,
och han har sett hu1' de uppskat-
tat Ann-Stins verksamhet bland
dem.

Det är som bekant smått om
arbetsterapeuter av alla slag in-
om åldringsvården och sjukvår-
den. Ann-Stin Jakobsson för' sin
del har måst dela på sig mellan
sjutton hem.
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225 personer såg Heinerman
i "korpmatch" på Kinnemo

Det var en vcrlrligt urrderhiLl- Wti:+:,:lij,r.::1:;i:;:i;;:i:i.!.i!.iii!iii::iii::i,;i;..1i::.1:,i:,tttti::

l?:T-ilTlfri"J'*,"",,,"1*""ff'"I l;tii,l1+,i;'t'li:ii'i'::i:ti,
lan Justs fårgerier' Borås och
Kinnarps Textilindustri. Gäster-
na v&nn tlrabbningen med 3-2'
men Kinnarp saknaile inte möi- i;

Iigheter tilt ytterligare utelning. 
it;.,.

Laget och tlå speciellt centern
Bengt >>Blecka,>> Georgsson mis-
sarle hårresande gång på gång.

Största intresset knöts givetvis
till Lasse l{eineman och dennes
spel i Just-laget. Han och Elfs-
bores l{asse Gusta,fsson samt
Eve?t Grahn - innertrion * do-
minerade i Just-laget.

I{eineman tog det lungt och för-
siktigt, men han hann med att
visa finesser för KinnemoPubli-
ken. Dte bör väl också sägas ätt
han tyckte det var jättekul att
meciverka i korpsammanhang och
c1ärigenom få röra på .sig. över
korpen sitter som 'oekant inte
Svenska Fotbollsförbundet oeh De-
gerfors:

tr Kinnarpslaget som i stort sett
var identiskt med KinnarPs IX'
spelade ch Bo Johansson och ked-
jespelarna Gösta Ändersson och
>Blecka> Getlrgsson dominerande
roller.

Vi bör vä1 också nämna att gäs-

terna hade ep mycket strong mål-
vakt i Rolf Äncl.ersson - han räd-
dade många givna målbollar.

Målen: 0-1 Hasse Gustafsson,
0-2 Erik Johansson, straff, 1-2
Gcorgsson, l-3 Heineman, 2-3
Georgsson.

Bra damare var Erland Molan-
der , Faiköping, och pubiikerr upp-
giclr till 225 betalande.

Båsse.

Kinnarp spelar mot
bortastarkt Sandhem

Kinnarp spelar middagsmatch
på söndag mot Sandhem och
ändrar på flera Platser. llåkan
Karlstedt blir back, Bengt Ge'
org:sson halvback och backen
Kjetl Johansson inner.
. Efter det försmädliga neder-
laset I Ulvåker lutar det åt seger
nd' hemmaplan för KinnarPsPoj'
karna. Sandhem å andra sidan
kommer säkerligen att bjuda
starkt motstånd. Laget förefaller
att spela bättre På bortaPlån än
hemmaplan. UPPgörelsen har

i Ä'ensionärerna på FröIiin
I gården på trevlig utfärtl
] I torsdags hade soeialnämnden
i !'rökind ordnat en utfärd för
pensionärerna på Frökindsgår-
den. Kl. 13,30 gick starten och
Iärden gick mot Ulricehamn. En
s.nabbtitt togs på Pårkgården i
Dalum, varefter man fortsatte
iill Skottek, där man v&r fram-
rne punktligt kl. 15. Sedan man
bänkat 5ig i den trevliga sam-
lingslokalen serverades kaffe, vil-
ket, dracks under gemytlig stäm-
ning. Härefter vidtog en stunrls
.qamkväm varvid föt".qt rehtor
Gustav Boger, Ulricehamn, På
srtt vanliga trevliga sätt berät-
tade om SjuhäradsbYgden, varwid

allehistorierna intog en donri'

N. Västgötaserien

KINNARPS IF
SANDIINMS IF'

ult-fi.
SLUTABP Mef TRÄVAD li nerande roll' Pastor Ekström

Rubr. match som spelas fred-ag flsi6n* härefter några sånger
r<väri uleitr sista matchen under nuä*i rttiu en kort betraktelse'
våromgången. "+ l:i k3-t_15]f,1 

| nemrarden gick över Älmestad,
av en iutt''"uorinal. Båda ta-g"L,lfl; ls-å"rai."ä,- ";r.ilg 

o"it Rrismene.
Iorade i förra omgången' vlr^fe,t ltat .!R i'år -or lre*-". nå. Frö-Iorade i rorra orn6a'-är;'|i"klft. fS var man henma på tr'rö-
för SlutarP innebar att
liivi' i äät"r,å, *t-" r'' 

"i 
i' 

"'-a "t't I l::1fiåt'::l i1"1"1,"tå l:lf f''.1
;ä{5.å,";iå#;' öi:*äa 

"oä""1.ot 
llentna med en *evrig resa. Ärd-

i'o.roouå" på hemmaplan mot Ra- lsta deltagare T1 93-1ri"C-1 
1'.:u:1,-

;;å:"';;r-;åimea 
-överlämnade 

lna Johensson' Tnte mindre än 21

iumnoptatsen till Tråvad samt lav hemmets 26 pcnsionärer del-

äv"" pa"'e'ad:Lh.lr,3^jjibjl]i* lt"s i utfärden. q|t,b1,.
Nåe*å äno*ittgar i hemma-elvan I

ar nat knappast att vänta- .o"l l-

kickoff kl. 14. !!!'t '

ilan får även i denna match klarå

Kommunalfullmäktige håltrer
sammantr:ide i Centralskolan,
Kinnarp, tisdagen den 16 juni
1964 kr. 19.00.

Orilföranilen.

#"":'?tia:+"*""lrryw ?" I Fotbollmare olrr D. rra4ervrD, I r lvttLr\-rll
I

ir

I a Kinnemo, KinnarP'

Fföktnd , I sonaagen den ? iuni kr' 14'00

Göteve sPorisliytteklubbs årli-
sen åter}<ommande tävling ågcle i
iöndags rum under strålancle soi-
sken och med goda resultat På en'
enligt cleltagarna lyckad jahtstig.

Ii'öliande resultat uPPnådcles :

jaklstigen: 1) Gutrde Johans-
son, KinnarP, 100 P' -19 i sl(iljo-
mal: 2) Alf Latsson, Sl<övrle.96

-13; 3) Rune Olsson, UPPhäracl,
96-8; 4) Knrrt Vilsson, Skövde.

lss-tz; 5) stig Johansson, sancl-
lhem, 95--8; 6) Bertii Sandbei'g,
iFierliunca. 9{-10; 7} Lår's-EIik
lfsatsson-. Crevbät'k, 93-l3i 5)
lYnsve Heden, Vårgå,rda, 92*-23;
Ig) 

.-Si"t"tt 
Lunclglen,'Iicltrholm,

Göteve

92-L2; 10) Fiåsse Törnqvist, Ti-
daholm, 92--10.

Harbanan: 1) Lars Björkmån,
Ljurhaila, 56 P.; 2) Rune Abra-
hamsson, Kinnårp, 48; 3) Leif An-
dersson, Tidaholm 47.

Skeetbanan, 10-skottsserien: 10

träff: Stig Johansson, Sandhem;
Ynsve Heden, Vål'gårda' Eirger
Sandberg, Vedurn, Karl , Irvert
Isaksson, Elidsberg, Lennart
Ljungstedt, iiljtr, Kenneth Knuts-
son, Nol.

25-skottsserien: Yngve Heden,
Vårgårda, 24 ttäff; Lars Odqvist'
Ljung, 23; Eirger Sandbe|g, Ye-
dum, 21.

Göteve sportskytteklubbs hiubb-
mästerskap scm sl<öts i nåndags
kväli fick följande resultat.

1) Eclor I{ermansson, 96 P.; 2)
Sten Lantz, 94; 3) Bengt Larsson,
90; 4) Lars-Äke Göransson, 89;
5) Gillis Andersson, 85; 6) Valde-
mar Pettersson, 77.

Ärencle enfgt kalielser och

a1!slag;

KinnarP den 6 juni 1964'

Hiltling Våring
orilförancle'

FörsamlinUsdelcUemde
i KINNEVEDS Pastorat kallas

att sammantr?i.da i Centrralsko-

l"rr, fioooP torsclagen den 18

juni 1964 kl. 19.00'

6/t-6q.
Gunde .I. vann

Ärende enligt kallelser och

anslag.

KinnarP den 6 juni 1964'

Honning -Anclersson'
ordförande,

Kinnarps

|t|T0-fiirening

anordnar bilutflYkt för hela
familjen söndagen den 14 juni'
mecl samling vid tokalen kl. 10.

Anmälan om deltagantle till
tel. Kinnarp 3.

iaktstig

Kyrkofullmäktige 
1

i KINNEVED kallas- att 
-sam-!

manträtla i Cenralskolan' K1-111: 
l

*f ooua*g.n dBn 1? juni 1964i

k;1. 19.00. i

Slutarp spelade bäsl

Folkabo giorde mölen
Folkabo IK tcg en nY två'

poängare i Falköpingsserien go-
nom'att på lördagseftermttlila-
ger vinnå över Sluta,rp med lt-
1 efter 2-I" i halvtiil. Nu blev
Folka,bos seger n!,got mål för
stor då Sfutarp va,r bättro än
veil resultatot visar,, men fick
ett par lito kufiska rPåf På hal-
sen i antlra hålvlek vilket.för'
ryekto denas spet. ttlO-Ul.

En hård vind i tlanens låingd-
riktning fönyckte bpelet rätt bra
och där SlutarP fick sPela med
vinden i första ha.lvlek. Det blev
också de som tog ledningen med
0-1 genom cf Ingemar Lundahl'
men snart kunde hi Rolf Johans-
son kvittera tilt 1-1 och innan
paus gav cf Kurt Rehn X'olkabo
ledningen med 2-1.

20 min, in På andra halvlek
kom sedan 3*1, också genom cf
Rehn, men detta mål skulle ha

ogillats då två Folkabospelare var
i kla.r offside. F"em min. sönare
kom 4-1 på en rätt hårt dömd
straff och det var hY Bror Jo-
hansson som sköt straffen såikert
i måI. Trots brå chanser från bå-
da lagens sida blev det inga mer
mål på de återsiående 20 min.

X'olkabo kunde trots silx seg:er

inte komma uPP i sitt vånliga
kunnande och det gick inte sär'
skilt bra för kedjan denna gång.

Vy Gunnar Backr:-n var genom-
gåBnde biist, men även hi Rolf
iohansson svarade för Pn hel del
positiva saker, f försvaret arbeta-
de hh Ingemar !"ogelberg och ch

Sonny Johansson biist.
Bästa spelet ute På Plan svara'

de Slutarp för, men kunde tyvärr
inte avsluta sina anfall På rätt
sätt. Vy l'ilipsson drog uPP mån-
g;a fina anfall På sin kant och var
bäst i kvintetten, där man även
lade märke till vi, Mats Änders-
son, som dock var alldeles för
bollkär. Sluta"rps försvar hade- sin
bäste i hh Karl6n,

Domaren Erik Fredriksson tap-
pade greppet om matchen i andra
iratvlJt efter att ha dömt klan'
derfritt under den första.

fq,irsn eeed
X'RILUFTSGUDSTJÄNST

Söndag den 14 juni kl. 15 i
Frästgårtlens trätlgåril

Kantor Antlers Silieilahl' Hägg-
um ocl. kyrkohertle Andersson
talar.

CKF svarar för kaffet. Koll.

Vid olä.mplig väclerlek börjar
gudstjänsten i kYrkan.

Pastorsämbetet.



Kinnarp hese$rmde $arldlnewså

Mål av Klell och ffi$sfim, 2 - &
De båda Västgötaserielagen Kinnarp och Sandhem möttes på sön-

ilagseftermiddagen på I(innemo, där .herrlm. apoikårna triumferatle
och kunde lägga treslag på två välbehövliga poäng genorn vinst
rned 2-0 sedan ställningen i halvtid var 1-0; I hernmalaget hade

gjorts en del öndringar sedan föregående match, kedjespelarna
Bengt Georgsson och Håkan Karlstedt bildade vänsterförsvar
metl vb. Kjell Johansson som center.

Santlhem som nu fick inregist- t hems chanser till poäng då vi' | ;;;?;;;;; ;;;" Pa ""'^"'^" 
1

rera sitt första bortan"a""rug? ,.- lctiutu LnoeÄon g:J"ä;-i-ö: - 
i tidsproblem på tjänsten. Det kan J rr'ooo l<r. Driftslructget 1 balanse- 

I

rien kom utan högerinner-Nurtl i ske genom samarbete meilan delnrr på 1.415.878:33 kr". Kommu-i

Gyllensvaan, i vars ställe nu Rolf 1 Bra Kinnarpsförsvar 1 båda kommunerna. I(omtnunalas- i .ten" bruttotiiigångar är upptag- 
I

Gustavsson spela.te, "y;;;;;#;;;l r xtnörfsraget som nu gjorcle sistent Våring i Frökind har ut-lna till 3.153.743:18 kr. 
i

ä;"öHä"iilö.bä,'.ääil1d;|.";öäii;äät.äil;;å''.iti.'uarbetatettförsiagtiltavtalme1.j
som var myctet iämn började nå- | 

hemmanratchen arbetade Vester- 1an komnrunerna, vilket granskats I I

got trevanäe och något egentiigt ll"-lg iy^s..l! 911 .:*"Ilj Tj:Iu^t*o,",h juridiskt av Kommunförbundet 
I rrituftssudstjänsr i r{inneved 

i

var Ulf Kjellberg. X'örsta"haivlek I en betydligi Oaltre insats äriiörra arbetat ett försiag tilt avtal mel- 
I

irarsrrott kunde inte notJras äe I i fö"s'oarel i qvrigl T?,1,9:: _"lt- li: och godkänts i denna instans.målskott kunde inte noteras de I i iur:v*r: A@rr aLD v!! ' ocn godkants I denna instans. I I Kinneved anordnås på söndag
rörsta tio minuterna. Fårst-a tar-lt1 ojl:-:::":"j""-*?*ä'jXli"'.,:l Ävtarer har godrräni; ;;1"*-]""-;;;;-e.udstjänst i pr,ästgå,.-
risheten kom i 18 -i". oär'-åät 

"u" lYl;j:ijå=ifå il:L':;ifll försva- j munamamnden i r.rökiriu 
""n^iig- I ;;""""å;;

som var mycket jämn började nå- | 
hemmanratchen arbetade Vester- 1an komnrunerna, vilket granskats 

I

got trevanäe och något egentiigt llrerg iugnt och säkert i målet och juridiskt av Kommunförbunclet I Frillftsgutlstjänst i I{ilneved
iratslrott kunde inte notäras ä" | 1 löt::?t:t i övrigt kan ges ett li- och godkänts i denna instans. ] r Niniu''ud anordnås på sönrlag

l,"u*l-lt"nt*;l,:in"",*li;::i";å:i""$*1""*'*ää"'?'x*?l, -**å**n;:*;t nut;U l;:,*fu*ät"t,.HtrkT;Kinnarpscentern Kjell i:I*::"," | 
'-i=ti"ö;-;";-;; runåe rrana I gu" på tisdag på fullrnäktiges I merlveltrar kyi,kohelcre Hennins

som kom fri men målvakten räd- lboit;";å?i?"ä"^trogårä-å"r, oä"- i uoro. r Vartofta har redan bådeiAnuelsson och t<antor Ander"s sil-dade 
lmed underlätta en de'i jobb för för- | l(ornmunalnämnden och fullmäk-l jerlahl, Häggrrnr. -Efter. gudstjäns-
I svaret, hittade vänstervinge,n An- | tige goclkänt förslaget. ] i.n inbjucler oltens CKF-clamert-0 av Kjell I dersson-Ek i första halvlek var- I

Bättre tur hade han i 27:e rnin. lanclra bra. I I 'ir ^vr^hdrrr
då han gav Kinnarp ledningen I att döma av Kjell Johanssons I Fröliindsgårtlens till- l*,.-,,^.....-r,..ra^._+ i or..r.,e._
med 1-01 Hy. Tord 

-Torstensäon 
| """iäroäåil] 

öir."i'åä"-i"ä;;t; I bygsnatl i Sönthgssltollest i slutarp
sloS in en bott från höserkanten I måo rråaårn i rerratt, blir han nog I Fullmäktige har viclare att ta j 

"å;Täi3;,l,,il!ält'i[,l?l.l1li;iffi"i:ltät"mTlrfi1l;r?ååX'tllllteaiesnetärerlergånger' | ^stännins tiu utredninsskommit-isin so'rrnarrest. !-esr.rn sonr var
tvittering, isg ryin.^p:1ik?ds:l ,r*nvbackarna sandhems i lT,,::::lA^:* tåt]:IS:::1"::lnrvckt'r värbcsö}rr oci! gvnnaties
iåae stoili*" och ribban^o"l- i ll I åH|Jac^arna 

Dåinoncms I rröunasgå"u:':. s:"t111.uT"9u"i 
",;'-"i-arå;;;* 

-;;;;,,,.r,i1;";;
min. var man klar att anteckna | - -- "-"irä0..i Rune Karlstedt i och kommunalnämnden tillstyrkerlrörlag.ct till samhällspnrlien. sön-1-1 sedan cr. Erik ä;;iä; I sll9l,:l hade'i Rune Karlstedt 

I

sprungit irrån n"-*"äiiäöl::^:*T:i"i:,:"i"""'fil:1"":-T:lI iä*lff| 'å"iå":i:"i;lfläT T;l:'::ri*"-r1"" 1:"'.'1i'1"'" ,l:1i:sprung'rr rrran lerlu[örur.:r,täii 
l?"S" 

-ytterhalvorna A,hlt-vist,ogir i formning. Kostnadskalkylen - ärl l,ettersson 'ar festens leCa'emen skottet kom inom
rÄ? \/a<+orhoro r r<irrs.rnsirrå1il*'- lJohansson gjorde_ goda irsatser' I 40.000 kr. pr tillkommande vård-lsom oci<^så \iilsaeie vällonrmen o.rör vesterberg i Kinnarpsmåret' 

I t'äåi1#""''' iå1 . 

"r.!li: 
tiåå*, I ii;"" fi;""'J;;äiö'äffi | i,å ""å;]ä""1;å0"",]flu;,Tiäiå1.. 

I Sandhemskedjans dominant var I kr. | ;;:: .,. -':'pJ) av Gösta lä;il-näJedt men hån stäildesl __ *..^*^i}-iarnr.rr nredl'erka.le med ripplä.:i-2J) av Gösta . I Urit Karlstedt men han -ställdes I pa föredragningslistå, ri""" I *',ilj'^llt ^'_::"",'"'KdLre 
licu LilJlÄ.i'

andra halviek blev spelet något lallt för ofta ensam mot hemma- i ----^*^-^- .-^::.",:.',:':lnjngar och flera sånger" Evånge-AndrånarvreKorevsperernaB0LlailtIorortaensammof,nemma-|*-'-^*.o..^*.i^..-*-
sämre och initiativet gled över i lio."u*.et. n"""-fri--cr.tä".å" 

"år l 
byggnadsnämndens fråmställningi ;ir.,t Lennart 1\fag:nu.,!ron krerätiaiie

xinnarpsravor. I 11 m-in. notera- liil "i" 
fördel. Domare, inför en I om utbyggnad av vatten-..o"} tt: jccn irö]i letrtion me(l h:lrnen octrAIIIIIAIPDIdVV!, r rr I Lrrr StrI IUrU9r. vulrr4rc, rurwr Erl | -i" - Juutt lrvrt rrl!'-fulr 1r1c(t tjalrrrclt Uur

des en dubbelhörna för Kinnarp lpubtiX på 200 personer, var Bengt I ]oppsanläggningar på föt'värvadltiess'rtonr sjJnSS t\.ä. srrlrrsiin3el
som var nära att resultera och.nå- 

| 
Litfgren, ,Falköping, och hans in- | -:l nf ter en pår..s för' ser.ve'in;J d.

ill*:fu,ä,"ifiå1;J"ä$1,1ä,,"äl Kurt | ,r, , 1 ii:$.;'#"äJää':JJ#lffi|
l #.;"xxi,i*x*:',:;";itry; J -

I ruI ::ruffi:::y;#å," I kytkobrodpr 
i 1 ;:.:*r;is:", T*{it":;lir 

i

-i'*'*;g:Få,T,"Jii*#;gi*l 
I' .r,rt/q-6^1'I I

- 
.. ' I llj:.1'j",j**fL*-":^"r.1,*fr,1-| Pa UtIf yKt i o*.to."t t'r r{inneverr '.'.k'rrFotbol I i I 

äåät"?Hfi'it:f?.r'trä?ft i,.#.'[*#räffåii* i m'*t*ä,11l;#"äii?Ii

'ÅNGAVALLEN, 
s'.ur"l" 

I i åF:?tfåfib!:i ii!],åilötäi!l fJä',:,1fifiä::l,Jfåå:iHäåäi å:m,m;TtTl låffij;$::
tr'redagen den 12 iuni kl. 1e:15. 

I l;å"?ä"ff| "'åii,,.u!?,i""H]'j# | :yiq*g:l_1i<r""*p, oa" un',\^.:: I :ug:t om hur det är att bo på en

rrushånninussäusiaprr h,ät-l'#t+ld'i,Jtå-'#:i-i f#ttTäiäå#täi,:#l t',lt*q**ååq*tåilå
anordnar fältvandrinEar | ;å""ilä";ii'åä.?"åa1.,ääT"ä: I sedan till Lvrestad där kvrkan be- I chaufrör olsson rör goa resa meä ]

hos r. Gustarsson, 
""u.*äa"", l:än **"4'"'"X.l1J;,L',:ä#; | ffi-;"*Jä:å:l: ;å::$,::Tli ;;',äål ffi l'J i,",Tå lä,J'l;i:l

Kinnarp, måncl. den 15 juni kl. lh;älpen hade han av Olof Gerts- | avstickare gjordes sedan till Cötål kobrödernas chaufför'. Kyrkoherdel
13,30 för lantbrukare i Kinne- 1"9." :oT visade bta takter. som I Jianal och siussarna vid Sjötorpl Andersson tacl<aclc i etl hunror.is-l
ved. och Brismene socJ I vänsterr,ack. I kedjan var det Åke I före överfärden till Torsö. | ilskt anförancle rese]<o[rmitt6n hrr
å Rvodcqå,d", 

^,^r",Llif;rro 
if^"11":::t:*l ,.lllå; g"g:lll vr.r rorsö kyrka tog kyrkoher-l H. vårtng, D. Abråhån.,r.on o"nl,

åå'ig-ffi|?i iä,å?"$ä"i*t lt?åi*J:a:l#"å"i*{"'i,"";tl l' 
*ä"i-äi'1Y"ffi"Tå}äilä* 

I fi,*ll.:?-";:i}ö"::i."J 'ffiilb*u;.; c";i;"da;;"1;;. 
*" 

I 
;t*ilt-:fu:ä*. 

;;" ;; ; l-ffi: ;låf#lT#"3::TfTi,"::il I il:ffiTJ'"T"åå,-"":i"iå' #:'-:::l:
I ne Nilsson, Falköping. lsföre pastoratsregleringen varl Innan man skildes åt hölls afton-lt

qlh

-b\. Förestånd arinnefrå gan

och Vartofta gemensntll, biträdande föreståntlariuna vitl kommu-

på Hassla-området för 
I

nernas ålderdomshetn.

loppsanläggningår på förvärvad

gon minut senare räddade Kum- ! sats var bra.
le{t på mållinjen. Sandhem gav 

I
Kurt I ibår'nen björ1s på saft avshrtades

Det gåstande laget visade uppl platsidenåbonneradebussen,harl clerbara gärningar och talade se-

rnÅvaD - sluranp I i;;;;'"i'r'."ä "r'äoä ää";ffå;: I ll':* 5,:-"n1q alaerssgl 19rtl o' Mårten^T,and{{ ocn hans verk-
rnorgonbön, och sedan gick fär* | samhet på Torsö behövdes också.I I måga. I llrurBorloon' ocrr seqan glcK Iår'- I sAll]nel på forsö behövdes också.

S. I. li'. | | Redan i början av matchen kom I den i strålande försommnrvätler, I Hemresån gick genom Mai,ie-

- 

I lslutarps-reserverna i underläge I ctelvis på siingrande småväg'ar ge-l stacl där bl. a. ctomkyrkan besök-
beträffande mål men höll spelet I nonr vackra västgötabygcler.I beträfiande mål- men höll spelet I nom vackra västgötabygder. j tes. Seclan gjorcles endast ett kort

Geson I nämiigen kyrkoherde Joiansson t.l ton. - - -- 
I

r f. kyrkoherde i Grolanda, gt'a.nn- 
|

slutgranskas i Frökind
Komxrunalfullmäktige i Frökintl behantllar virl sitt saml])alt- I

träde på tisdag bl.a. frågan orn arrstäilandet av en för Frökintl j



Många tölston och treåringar

1964 års sonrrnarpremiering
ägtle i går rum i F{lutarp hos
lantbrutr<are Valdemar Johans-
son, Siggagården. Prernierings-
nämnalen bestod av ryttmästare
Rutger Je.ntzen, Vårsta, och
gotlsägaro flugo I{amilton,
Blomberg'.

Endast en ettåring och två två-
åringar fördes fram. Anslutningen
var däremot överraskande stor
bland treåringar och fö]ston. I den
sista klassen uppvisarles 17 häs-
tar, alla relativt unga, Fem he-
derspris hade skiinkts. Slutarps
Kvarns hederspris gick till ett-
åringen Rossi,*medan tvååringen
tsolli fick Ringius fåstighetsbyrås
hederspris. De tre främsta tre-
åringarna belönades med heders-
pris, skänkta av .trordförmediin-
gen och Ringius fastighetsbyrå.
Inget dipiom utdelåcles.

Premieringslistan fick följande
utseende:

VAR,MBLOD:
Sefir e. tr'okker, äg. Ragnar

Erowall, lllönal'pa egend,, Slutarp,
bevaringsprem" 400 kr.

vid premieringarna i Slutarp
ARDENNER,:
l-åring: Rossi e. Hedo, ä9. Axel

Leifler, Krogstorp, Slutarp, skp.
2-åringar: Bolli e. Eosco, ä9.

Åke Gustafsson, Miliomgården,
Siutarp, skp, Kanetta e. Bosco, äg.
Paul Johansson, Enehögen, Gro-
Ianda, skp.

3-åringar: Äldina e. A1din, ä9.
Lars Ecker'lid, I{alikagården, Slut-
arp. ryIonika e. Ural, äg. Nils Sjö-
berg, Luttra" Polly e. Bosco, å9.
Äke Gustafsson, Millomgården,
Slutarp. Bossy e. Bosco, äg. Axel
Hedström, Gärdet Skånum, Gro-
lånda. Maja e. Illtirner, ä9. Rag-
nar Sandahl, Hedenstorp, Åsarp.
Brunetta e. Bosco, äg. Alex o. Sig-
vard Johansson, Halsäng, Kinn- |

arp. Bocia e. Bosco, äg. Axei Hed- 
|

strörn, Gärdet Skånum, Grolanda. 
I

tr'ux c. Jumper, ä9. Nils Johans- 
|

son, Kolsgårclen, Vårkumla, \rar'- itofta. Tora e. Torped, ä9. I'ilip I

Winggren, Storegården, Brismene. 
I

Samtliga frisedel, I

Fölston: Monica e. Mopan, äg.
bröd. Fredriksson, Orrekullen,
Luttra, B, 40 kr. Astrela e. IJnit,
ä9. Emil Fredriksson, Någlarp,
Kinnarp, B, 40 kr. Po]ly e. Paulax,
äg. Åke Gustafsson, Miliomgår-
den, Slutarp, B, 40 kr, Julia e,

Diana e. Indian, ä9. bröd. Gustafs- |

son, Jutagåi'den, Luttra, A, 100 
Ikr. tsonny e. Devant, ä9. tr'rans 
I

Kjellberg, Lars-Andersgården, Gö- 
|

teve, Odensberg, AB, 70 kr. Bos- 
|

cita e. Bosco, ä.g. Lennart Nyman, 
I

Tomten Skånum, Grolanda, B, 40 J

$trölnntthrott
Måndagen den 15 och onsala-

gen den 17 dennes avbrytes
sf.römleveransen till samtliga
transformatorstationer norr Fa-
lans station, på. gnrnd av leil-
ningsarbete, mellan kl. 9 ooh 12
t4uD -LoLrvarr lJa. 5r uuu @v rEu- 

I

ningsarbete, mellan kl. 9 ooh 12 j

sarnt kl. 13.30-16.30 båda da- 
|

garrLa, förbehålles dock attl
spänningssätta ledningarna näri

lzle -61.

Jupard, äg. Äke Gustafsson; Mil-
lomgården, Siutarp, AB, 70 kr.

kr. Docka e. Påulåx, aB". Hoiger I

Kä116n, Strängg'ården, Vårkumla,
Vartofta, B, 40 kr. Vanja e. Mo-
pan, äg. Helmer Ändersson, öster-
gårcien, Kinnarp, B, 40 kr. tsoisy
e. Bosco, ä.g. Åke Gustafsson, l\{il-
lomgården, Slutarp, B, 40 kr.i
Brunta e. Bosco, ä9. hröd. Johans"
son, Nol.gården, Kinneved, B, 40
kr. Blända e. Bosco, äg. bröd. Jo-
hansson, Noigården, I{inneved, B.
40 kr, Svea e. Bosco, äg. Frans
KäIlQerg, Larsanc'lersgården, Gö-
teve, Odensberg, E, 40 kr. Dolly
e. Bosco, äg. fnge Josefsson,
Backgården, Vårkurnla, Vartofta,
B, 40 I<r. Blända e. Bosco, äg H.
o. ö. Ändersson, Alarp, Kinnarp,

som helst uncler angiven t,id.

Slutarps Ekonom.-förening
för Elektr. Distrb.

B, 40 kr. Monny e. l\{opan, äg. Eiis
Josefsson, Liagården, Marka, B,
40 kr. Mona e. Mopan, äg. bröd.
Fredriksson, Orrekullen, Luttra,
B, 40 kr.

Hingst: Heitbon e. Hellbon, äg.
Kinneveds m. fl. socknars hingst-
förening', Siggagården, Slutarp, A,
150 kr.

i:,rngsien }Ieitbon, som ägs av Kinneved m. fi, socknars hingst'
f iii'r':tting.

Godsägare Ragnar Browall på Sefif, det enda. varmhlodet vid
Slutarp spremier{ngarna,

or tg _6Y.,
Ny sjuksköterska, 'l -

Biand utexaminerande sjuskö-
terskor vid Göteborgs sjukskö-
terskeskola, Sahlgrenska sjukhu-
set, på fredagen märktes bl, a.
Anneli Metzo, Slutarp.



Triangeltävling
i lerduveskytte

Falköpings jakt- och sport-
fiskeklubb, Wilske sportskytte-
klubb och Kinneve.rs jaktvårds-
förening möttes fredagen den
5 juni till tävlan i lerduveskytte
för lO-mannalag.

Täviingen som blev jämn och
spånnande vanns av Kinneved
med 149 träffar, tvåa blev Ealkö-
ping 141, Wilske trea 118 poäng,
Bästa individuella resultat: Yng-
ve Nilsson, Kinneved, 20 triiffar,
Sigurd Bergström, l'alköping och
Gunde Johansson, Kinneved. 19
träffar.

Det segrande Kinnevedslaget
bestod av följande skyttar: K-G
Ah]. Gösta Svensson, Arne Ols-
son, Erik Svensson, Yngve Nils-
son, Bengt Åkesson, Rune Grahn,
Aimo Gustavsson, Gunde Johans-
son och Harry Göransson.

Även harbanan var öppen för
tävlan. lIär bley de bästa resul-
taten: 1) Sten Lantz, Falköping,
41 poäng. 38 poäng hade Gunde
Johansson, Sten l-a.ntz osh Sven
Fahlqvist. rVe _bul .

tr/6 _ 6t.
Slutarp förlorade

jumbofinaleno 2-6
Fredagens jumbofinal på

Iångavallen slöt med vinst för
ett överraskande spelstarkt
Tråvaclslag och diirmed sjönk
Slutarp till botten av tabcllen
och ha,r ett föga tilltalande ut-
gångsläge inför htistomgången.
Utgången var helt rättvis och

spelet behärskades i stort setb av
gästerna. Redan efter 4 min. var
ställningen 0-2. Det var hi. Har-
ry Karlsson, som gav gästerna
iedningen i 3 min. och i 4 min.
g jorde vi. Sune Karisson måI.
1:[y. Börje Lindhult var en snabb
herre och hade stor del i de båda
tnålen och själv sprang han ige-
nom i 15 min. och gjorde 0-3.

Det låg nära lill hands att det
blivit ytteriigare mål denria halv-
rek och bl. a. hade man ett stolp-
skott. Mot detta förmådde inte
Slutarp rada upp något, om man
undantar ett par hyggliga skott
över målställningen av Roland
Nloberg, vilken demra period var
;räst i kedjan,

Åtta minuter in på andra halv-
leken blev det 0-4 och det var
"i. Karlsson, som svarade för det-
|a. T 22 min. var det så färdigt
i'ör 0-5 och det var hy. Lindhult
"-rom drog: upp bollen och cf, K..
.4,. Ändersson förpassade bollen
r det tomma målet efter det alt
irela Slutarpsförsvaret försatts
ur spel,

I 38 min. gjorde SlLrtarp sitt
törsta måI genom vy. Kr.iit l'i-
ilpsson och två minuter -cenalejtev det straff och denna r,lace-
ades i nät av Kurt Kartdn: När
I minut återstod att spela ficlr
l'råvad hörna och denna-lades Ul-
I ekt i -mål av vb, Kurt Heilberg
cch därmed var ställningen 2-6.

Tråvad var ett av de bättre Iå-
gen som gästat Tångavallen ! år

Frökinclftll- 61.

Fältvantlring i tr'rökintl
Hushållningssällskapet anord-

nar på måndag fältvandri4g för
lantbrukare i'Kinneveds och Bris-
mene, socknar. Fältvanclringen
äger rum hos T. Gustafsson,
Prästgården, Kinnarp.

Valberedningen i Frökintls '

kommun
har upprättat förslag till iedamö-
ter i fastighetstaxeringsnämnd
enligt följande:

Byggnadssnickare Bengt An-
dersson, Brismene (suppl. lantbr,

'Verner Graniund, Vårkumla),
lantbr. Karl Lundgren, Döve,

, Börstig (lantbr. Allan Jolransson,
Alarp, Kinnarp), lantbr. Sigurd
Johansson, Munkagården, Luttra
(plåtslagaremästare Gert Johans-
son, Slutarp).

Att inför landskamreraren del-
taga i förberedande sammanträ-
den utsågs Sigurd Johansson,
Luttra, med Karl Lundgren, Börs-
tig, som suppl.

Länsstyrelsen har förordnat
11 

kamrer. Georg Johansson, Skara,
li till orclf. i nämnden samt närnnde-
ll man Gunnar Eriksson, Frallagår-
ll den, Slutarp, till tedamot.

li Landstingets förvaltningsutskott
lli h*r' r.rtsctt 1r;rhtor Aongl ,(;iell-
ii striinr, Xinnn.ri), till ]tltintnr:,f riv
I i nåmnds:r lneci m*-llarernii$ftt,l:r Al-
lilan Ä.htqvi*t, $luf.ar:p, t,om *upFl.
li Vnlbereitningcil hatl* uveu att
llgtit" rrpp fiirsl*ål iill lr.r"g,1narls-

ll kornmitte f$r Frökindsgartlctr' -I)tt
I l:sslöts ntt dcnna, k$mnlitli: sl{.rli-
I Ie bestå a.v fyru perti(,i:ic1' sch f ii-
lcsltgna blr'v riilj,rti,tr':

; l'*ntht'. {ittttlll.r' }l,udin, ISiilr,jljq,
jnii.rnndr:man (lun:iat" Iirikssln,
r Siutarp, frti Ilbbä. Juiiuss*n. Kii:tn-
j arp, sr1ml m,Shelsnickalrr }llof
ill*l:n, lilut::,r'p, ?i11 ordf. j lionr-
i mittSn fört:slngn (lun*lrr llltrlin
'mtlrl illof llrhn $tolil v. 0r{l{.

I a srooecmnnN, sLUTARP,

I tjänstgör aralennerhingsten

I lileithon
' br., prem. A. Avgift 75:-.

Kinneveds m.fl. eocknar.s
hings,tförening.

Tel. 115 Kinanrp.

KINNARF B_I{ÄTTILS'IOtsP
5_2 b/6 -4q-

För sönc.lågens fotboll på Kinne-
mo svarade Kättilstorp och Kinn-
al? B, där hemrnalag'et triumfe-
rad,e med 5-2 sedan det haft led-
ningen i paus med 2-1.

Efter några rninuters spel tog
Kinnål'p ledningen genom hi Tord
Tolstensson. 2-0 kom geaom cf
Håk:r.n Kar{stedt. När 2 min. åter-
stod äv för'sta halvlek reducelade
Kättilstorp till 2-1. tr andra halv-
lekens 6 och 9 min. ökade Kinn-
arp sin ledning till 4-.-1 genom
mål av }Iåkan Karlstedt och 'Iord
Torstensson. I 25 min. til.ldömdes
K;ittilstorp en straff för hands
som säkert sköts i mål av cf och
i allra sista min. faststiillcle Karl-
stedt siutsiffl'orna till 5-2.

I hemmalaget som inte kom
r-pp i samma spelstyrka som före-
gående match mot Trädet. kan i
försvar et nämnas hh l\Iar te] Jo-
hansson och vh Rolf Andersson
samt högervingen i kedjan, där
hy KjeU Ähl i anclra halvlek visa-
de upp en dei fina framspelningar.
TJtan att glänsa var: ä.ven l{åkan
Kårlstedt en ständigt oroande
spelare för Kättilstorpsförsvaret

F"tb"ll
Tångavallen, Slutarp

torsdagen den 18 juni kl. 19.15
KINIdARPS [F_

S{,LITARFS TF'

S. I. F.

E--
I'AI,BYGDENS JAKT OCII

SPORTSI{YryIEKLUBB
som mötte Kinneved och !-ilske

där ch och vh var de iriittre, men L i triangelmatch den 5 juni i Kin-
försvaret i övrigt siog ifrån sig I I neved har in:bjudit de två. klub-
skaptigt. Kedjans däminer.andö I barna till retuimatch i t"aiköping
spelare var centern medan övr.iga l. på onsdag. Även harbanan är öp-
forwards hade svårt att gö;:a sig I pen för träning elley insatsskjut-gätriande. llning. Klubbmästerskap i skeet
.Domale: Lennårt Qvick, Fallrö- [i gaipa torsdag med början kt. 12.prng. rl

Kinnarpsfall i Fröiered $h.tt.

Starka försvar - I-S-filatch
Någon bättre match btev det into mellan Fröjered och Ki,nn-

arp i div.- V Norra Västgötaserien på fredagskvällen. Fröjered.
kunde vinna med 3-1 efter 0-.0 i paris. Båtla lagen höll sig med
starka försvar, metlan däremot inte hedjornp lyckades så där
över hövan och särskilt var kedjespelet svagt i första halvlek.

_ Det blev något bättre spel när t hansson i 28 min. gjorde 2*0,
Fröjered gjort 1-0 en bit in på | Xinnarp kunde någrJininuter se-andra halvlek när nervositeten j nare riducera till Z_1 på en
släppte för hemmaiaget. Fröjereds I straff inskjuten av hi Bo Ivärsson.
seger var rättvis och den kunde I Fem min. före slut kom B_1 ochblivit något mål större och nära | även detta mål var på en straff,var det i andra halvlek då en 'som Frö..iereds hb -S-Å 

Karldn
Kinnarpsförsvarare höil på att I gjorde måt pa.
göra själrrmål men.bollen hamna-l--Ctr l,ennait Frejd var den do-
de i stolpen. I minerande spelaren i hemmala-

Efter cten mållösa första halv- | 
get 

. octr vidare gjorde hb S-Å
leken tog F.röjered feO"i"""--ls I 53tl€" samt vänstersidan i anfal-
min. in ia a"d"" t";;;";?"ä# ll*.-"":-l"ll Larsson-sören Lind'
Kahlströ-m, varefte"r iri iÄe .io- | 

berg bra ifrån sig.

--- 
::--. r bra spelare i hi Bo fvarsson som

"-l(vist samt vh. Lennal t Nordh. I

Kedjan var jämn med ett plus
tör yttrarna Lindhult och Ahn6n
samt vi. Karlsson.

$låltnraulrtion
kom,mer att håIlas tistlagen
tlen 23 juni 1964 kl. I"4.00
hos lantbr. Vaklemar Johans-
son, Siggagården, Slutarp,
varvid kommer att försäljas
c:a 30 tld slåttervallar.

3 mån. kreclit för kända.
säkra köpare.

iIORDF'öRMEDLINGEN
I'alköping. Tel. 0515/123 48

var kedjans bäste, medan försva-
ret hade sina främsta kort. i.ch
Bo Johansson och vb Håkan Karl-
stedt.

Domare var Arne Kallin, Hjo"

I Slutarpslaget var Lennart
Pettersson såmt Håsse Andersson
de bästa och i kedjan var Roland
Moberg och l(trrt Karldn de som
rnest .oroade Tråvads försvar.

Domare var S. Tränefors, Hjo,
rilken inte hade någon lätt upp-
gift, men klarade sig bra frånsett
{'n del offsidefall.

|(innarpsuilla
med bra läge, ej långt fr. järn-
vägsstation" fnneh. 3 rum och
kök. Säljes billigt med liten
kontantinsats och inflyttnings-
klar omg. om så önskas.

A rE E R? åi frUi ;; ;f' Å å; t c H E ?le Å
Fatlröping. Tel. 114 75, 75175

t,ch bästa"tetyget i ibrsvaröLLan' Geson



POJKFOTBOLL t

SÅNDIIE!{-SLUTARP 5-o- 
i

Sandhems och Slutarps gråo''
bår miittes På måndaFskviilien ;

la Siöva]len- i Sanrlhem i en'
måtcl]. gällancle Skara-Älvsbor8:s'
lroi!:lågsserie. Sandhem som le- 

i

r,ei selien med samtliga matcher 
;

vrlnlra, ktlnde äv€n denna gång 
i

lä.mna planen med två Poäng' :

Sandheri hade hand onl det mes- i

La som hände På Planen, o' vafin:
iullt rättvist. Laget håde nog va- i

r'rt förtiänt av ytterligel'e nå.gt'a
n"rål, nräd kedjon sun-Ipede flera I

SLUTARP B- BöASTIG B
. 2-B tt[O'sX'
Inte heller mot Börstig kunde

Slutarp-reserverna ta någon po-
ång', även om det låg ganska nä-
rå till hands i slutet av matchen.
Första halvleken slutade 0-2 ef-
ler det att cf Anders Johansson
och ht Erik Holm svarat för må-
ien. En del omplaceringar I
hemmakedjan gjorde att man
fick lite bättre gtepp om hän-
delserna och Lennert EcRerlid,
kunde reducera till L-2. En
straff som lades in av Lutz Hof-
bauer gav 2-2, men fem minu-
ter före slutsignalen Bköt unge
far-rs:drier, '.iohiira;son --nr Börs ;s

egermåI.
Börstigs ungdomliga elva ln-

ymner flera lovande förmågor,
iär innertrion Erlk Holrn, An-
clers Johansson, Lennå.rt llolm

, lvisade bra spel liksom hy L, Å'
Johansson och i det iämna för-
svaret var vh. Sören Harrysson
en god tilgång.

Håkan Arnesson I SlutarPs'
måiet gjorde många bra rädd-
nrngar och var tillsammans med
Olof Gertsson och Bengt Sten-

Kinneveds
kyftobfider

p0 utflykt
Kinneveds .kyrkobröder med da-

mer, och även andra i mån av
plats" i den abonnerade bussen,
har gjort en mycket lyckad säll'
skapsresa till Torsö. Samling
skedde på skolgården i Kinnarp,
där kyrkoherde Henning Anders-
son höll morgonbön, och sedan
gick färden i strålande försom-
marväder, delvis På slingrånde
småvägar genom vackra västgö-
tabygder.

3'örsta anhalten gjordes vid
Bergs kyrka där kYrkan och kYr-
kogården besågs. Resan fortsatte
sedan till Lyrestad där kyrkan be'
eöktes. I LYrestad intogs' oekså
lunch på Åsgårdens värdshus. En
avstickare gjordes sedan till Göta
kanal och slussarna vid SjötorP
före avfärden till Torsö.

Vid Torsö kyrka tog kYrkoher-
de Karl-Erik Johansson emot och
det var gammal bekantskap som
här återupplivades' Åren närmast
före pastoratsregleringen var
nämligen kyrkoherde Johansson
t.f. kyrkoherde i Grolanda, grann-
pastorat till Kinneved. I kYrkan
höll kyrkoherde Johansson en an-
daktsstund med motto: Guds un-
derbara gärningar och talade se-
dan om kYrkans och bYgdens
öden genom tiderna. Han nämnde
även något om hur det är att bo
på en ö, Mårten Landahl och

hans verksamhet berördes också.
Hemresan gick genom Marie-

stad där bt.a. domkYrkan besök-

tes. Sedån gjordes endast ett kort
uppehåll i en vacker skogsbacke
utmed vägen där man drack kaf:
fe" Vid hemkomsten tackade hr
Våring chaufför Olsson för god

resa med erinran om att detta var
fjärde gången som hr Olsson va-
rit kyrkobrödernas cheufför. Kyr-
koherde Andersson tackåde i ett
humoristiskt anförande resekom'
mitten hrr H" Våring' D. Abra-
hamsson och K-A Ädamsson, för
deras fina förarbete vilket gjorde

sitt ttll att resan blev så trivsam
och lyckad.

Innan man skildes åt hölls af-
tonbön.

kyrkan beslöts enligt kyrkorådets
förslag att som entreprenör för

- arbetel ar.rtaga Åsarps Handets- lav 3'200 kr och att uPPlätla 
^:.n

givna chånser.
Bästa l*gdel.en i Sandhem vnl

s,,nr vanlifl förs1'aret som ' höll

"anit 
a tätt och Slutarp fick

äldris nåsot riktigt tillfä1le att
oloa"Blom i Sandhemsrnålet'

BS,st I Sandhemskedian vår
Cenna gång vi. Klas Bromqnder
cch cf. Lindblom.

SlutarPs kedja sPelade stunc{-
:als ganlka brå, men hade svårl
ltf lomma för]ri SRn'lircrr'sför-
Fvaret, försvaret var gånska b]"4'
men kunde intef göra åt Sand-
hemsmåleR.

. I kvist samt Kent Ahlberg för-
, 

I svarsbäst. I kedjan var det väl
'l endast Äke Karldn och Lennart
'lEckerlid som märktes i högre
i grad.
I Domaren Lennart Kardell från
lVartofta klarade sin uppgift
I hyggligt.
I Geson

Iträstar:
5-12 hr samt kor, kalvställ-
ning okt.-nov. köpes omg.
Tel. 105 Kinnarp. '

A. Setterberg

Grisfärdig $ttgga
samt slåttervall, fastmarksjord,
till salu. Tel, 242 Kinnarp.

av en rörstämma till en ko.stnad'kronor'

Kyrklig högtidsdag
i Kinnev"l.y6yftsmla

Söndagen var för både Kinne'
veds och Vårkumla kYrkoförsam'
Iingar stora högtidsdagar.

TiI högmässan i Vårkumla
mötte inte bara församlingsbor
upp utan även en stor skara från
Härna församling, 32 söndags-
skolebarn med anhöriga. X"örsam-
iingssången var mäktig alltifrån
ingångspsalmen >De fagra bloms-
teråingar och åkerns ädla säd>.

I sin predikan utgick kYrkoher-
de Andersson från psaltarordet
>Inför ditt ansikte, o Gud, är
glädje till fyllest>>. Vid utläggnin-
gen av dagens evangelium beto'
nades hur >sorg:en och glädjen de
va.ndra tillsammans> hos varje
människa alldeles som hos textens
herde och kvinna, men att denna
sida av livet liksom också deras
omsorg i sökandet iir en svåg av-
bild av Guds beteende, inför vil-
ken all't kan sammanstråla till en
stor, intensiv glädje' som till sist
mynnar ut i dessa Psalmens ord
>Himlen allen år av salighet full>.
Kollekt på ?0 kr uPPtogs till Is-
raelsmissionen,

Efter postludium av D. Wikan-
der >>Den blomstertid nu kommeP>
samlades menigheten vid kommi'
nister Anton Kumlers grav, där
kyrkviirden Gösta Härnbo, Härna,
å söndagsskolbarnens och övriga
Härnabors vägnar nedlade blom-
mor och ägnade hans minne en
tyst minut, varefter barnen sjöng
>Tryggare kån ingen vara>. Fru
Magnhild Kumler tackade för
minnesgärden, varefter söndags'
skolbarnen tillbringade några
sköna timmar i glädje och allvar
på Axtorps.ängar.

Friluftsgudstjiinsten i Kinne-
veds prästgård gynnades av utom-
ordentligt vack€rt väder och sam-

lade ett 15o-tal gudstjänstdeltaga-
re. En mindre del av kyrkokören
medverkade med tre körsånger
samt i liturgisk våixelsång i psal-
tarpsalmer. Kantor l{nders Silje-
dahl talade över dagens eva,ngelie-
text om >>den sökande kyrkan>.
Kollekt upptogs till Kinneveds
församlingshem och inbringade
315 kr. Kinneveds CKl'-avdelning
bjöd därefter samtliga gudstjänst-
besökare på kaffe, Till sist avslu-
tade kyrkoherden med bön och
församlingen sjöng de tre sista
verserna av psalmen 475.

Mldsomma,rfirande i Kinneved
På midsommaraiton anordnas

midsommarflrende för Kinneveds

i<riig 1.000 kr ombesörja stäm- [(.lj]dPeJaTe nlus f11a -.lf.Illltil:
ningl justering och rensöring-avlqruetet komm:l iil *::?t-:I;;;;iJ i ty""tu". Besiåts ocksåil:qt""?:: 1"u'.: ""*:Y--tå*;

virr Kinneveds kyrkofullmälrtiges I lt"*3til i 
-nlasig.ar{slrädc?r9en I

sammanträde i onsdags godkän-lli .Börstis' Det blir lekar kringl
des revisionberättetsen ;;- ;;- | ln'tdsom.marstången' --. 

kaffeserve- 
i

svarsfrihet beviliades. llr;ns' allsång m'm' Kl' 23 avslu-l

Beträffande oljeinstallation i I 
- 
ras med gudstjänst i kyrka& 

I

vid Kinneveds kyrkorullmälrtiges I lt"*|til i prästgårdsträdgården

sammanträde i onsdags godkän- I li ,T9':ll-s:-3:l-Ltlt ':I^11 -T11^c

bolag" -A.nbudssumman slutade pålorgeltond med årligttilfl:tt 3"
g.s00 kr. Beslöts att uppdraga åt I underhåll av orgeln. slutligen be-

orgelbyggaren Smedman i Lidkö- lslöt.fullmäkl].C" "it inttutl-u-T,-:1

piig åt*t-ror en kostnad av om-iförstärkarantgfntls,- 1"-i1'.1:::

Skolavslutning i Frökinil

I onsdågs ägde årsavslutning
rum vid B"rökinds skolor. Etter ett
par lektioner samlades elever, lä-
råre och föräldrar i gYmnastiksa;
len, där tredje klassens elever un-
der fröken Inger Lillieroths led-
ning sjöng några sånger, Härefter
talåde skolstJrrelsens ordförande
fru Maj Larsson, Luttra, gch gav

en kort historilt över vad som till'
dragit srg På skolfronten under de

tolv år Frökind utgjort en skol'
enhet. Från och med nästkom-
mande läsår inlemmas kommunen
i Falbygdens skolförbund'.

Ordföranden uttalade likaså ett
tack till lärare och öwig Personal
vid skolorna. Rektor förrättade
premieutdelning och framförde
skolstyrelsens och lärarnas tack
till ordföranden för hennes storå
intresse för skolan och för den
samarbetsvilja hon städse visat
samt överlämnade blommor.

Kinneveds CKF.avd.
på trevlig utflykt

Kinneveds . CKF-avdelning har
även I år haft sin traditionella
sällpkapsresa, vilken I år var hem-
Iig, I tidig morgonstund startade
färden med fullsatt buss från
Kinnarp. Målet vär Orrefors.
Spänningen var stor bland delta-
garnå när ingen visste vart det
bar hän. Resenärerna fick tippa
var de trodde målet var, Det blev
tippal åt både öst, väst, norr och
söder. Det först öppnade rätta
svaret lyckades Tilly Ändersson
få. Hon fick två äkta Orrefors-
ljusstakar. Resan g'ick via Jönikö-
ping över Nässjö och vidare till
Vetlanda, Så var det tid för kaJ-
fepaus, diir kaffet avnjöts I det
gröna. Efter en studd var det tid
altbryta upp och fortsätta färden
till Orrefors. Där fick resenärer-
n6, se alla de vackra nSrtto- och
konsthantverk Orrefors hade att
bjuda. Sedan gick färden vidare
till Växjö, där middag intogq In7
nan man åter var samlad titl av-
fård, besågs den vackra domkyr-
kan. Sedan.gick färden till Erö-
deryd. Det var en riktig upplevel-
se, att få se den 250-åriga gamla
asken där Lina Sandell suttit och
diktat bl. a. Tryggare kan ingen
vara, Kyrkan besågs och kantorn
i församlingen talade om Lina
Sandells ungdomsår, fnnan resan
fortsatte sjöngs en åv Lina San-
dells mest kända psalmer Blott en
dag ett ögonblick i sänder. Sedan
gick färden direkt till stadsparken
i Jönköping, där rbsenärerna be-
undrade den vackra utsikten. -Så
drack man kaffe I kaffestugan.
När alla var samlade igen var det
dags för hemfärd. Stämningen i
bussen var hela tiden god, med
allsång, och dragspelsmusik av
Åke Thörn. Där avtackades ehauf-
för och reseledare av Daniel Ab-
r&hamsson. Så skildes man åt,
och a.Ila var glada och nöjda och
ett.minne rikare. $lA- lrl.ping att för en i{ostnåd av om'lt91u:*t:"otua65urlE ', ..irl:::'l

i<riig 1.000 kr ombesörja stäm- | 
(ljudpelare plus fvra lglll""il i

ningl justering och rengöring av 
I 
Arb-etet kommer att utfttras-å: 

I

;";;il i kyrkan. Besiöts också lllq9"tt9l: radio och :Y t 
-11t: I

om insättande på andra manualen I 
köping till en kostnad av D'DUU 

I

o.r pn vörsf-ämma till en kostnad'kronor. i



Frökinclsfullmiiktige: '1v' r'r' 'v 
l:,ää"ffii'::iffi;n:::Tli*l

Tittbyggnaden av Frökindsgården 
I älrr3'fuiiin'iiä":,;;qil*i

kunde endast förbehåll-beslutas ii:TH:j;;ä ;*ffiitu]f*l
I)orr1.illänrr;.at!r.trtbyggnatle|ravfrrökirrdsgårdclr|rlevtlenstörtafrågantlå!-rökindskorrrrntrrral.|f'Lr1Iansvarsfrihetbeviljapskoln-]

fullnriiktige pir, tisttagskrråIlen var samrtacte, Aftcr en lång tliskrission beslöt fulhnäktige Sod51ll1" lmunaiassistenten och komrlunensl

rleförelig5arrtleritningarnt,trotsattbyggnatlsrränrrrderrclchIrälsov:irtlsrrämntlcnintefritttillfälle]förvaltnirrgso'"g"1..,
att yttra sig övcr utrerlrringsliornnritt6rrs arbete. Beslutet skulle gäIla endast ulder förutsätt'ning 

I 
påDekarrdcn hänsköts till konttnu- 

]

att ae tr.e rrämndenrä inte haile några större erinringar att göra. ' nalniimnclelr för behandling' 
i

Iiorrrmunalf ullmältiges orclfö- llä1n'a.le utrcdningsi<ornrniitrns kommitt6n skulle få utgiira nvee- I I

Larrcle Gunnar Johansson öppna-,ordförå.cle hr våring och fru to- naclsltornmittö, m€dan 
' 

varrrer"eä- I ertretsliishetsnårnndeu 
i

cre sarnrrranträcret och x,,,,0"- äa,"- j rr.a .ruuu,ssyl en. 
-utiörlig' 

ollent3- :,':å::"f ifrj;äiXi: i-l;låJåi i f ;t":t;:,:?l"T r,il:l|il*'o]hå:: 
i

, Iiorrlmunalf ullmältiges orclfö- llälrrna{.le ltredningsiromrnittens xommitten skulle få utgora bygg- I '

I Larrcle Gunnar Johansson öppna-'ordförår'cle hr Våring och frlr to- naclsltornmittö, meclan" varrreieä- I ^ ... Arbetsliishetsnårnndeu 
i

cle sarnrrranträclet och kuncle crär- iba Juliusson err 'tförlig oriente- ningen haclg framlagl ----' "^- I ordförande meddelade så attl

cIterhii|saetrnyIcrlamotvälkonr.jIinsr.,rlrrlr.ntilllilrrrrar1eutbyg3-;;.;:-"i.?''f;.;;;;ä;;'.*;jtiinsstyrölserrtjllor.tlf'il'betSlöS-|
rnen. ]rrter Är1an siöbers, som av- i'a.,un, varellter sa.nantriider l *t1i?otil:^::tl,::^":1i.t1"ji'11 | l:::t:i::::i,Xt:::: l#ä|,.ff;l

t16\* r>{ - it I::..::T::"on' RQvisorcrnas sif-
, r,r--::r-:-- -r^r--rr-^tit,t2*^ ^ ' 

1v I r' r' lfergranskning hacle givit anied-l

ii,:ii;l'T'i' ^ffii,x:äii;1 
:T; i 

:iiiä::.ht,iy: 
:T :l*:yj*: I :t ,l;$,'1""ffi::,:"#ä*'iå,ilåll fii"il'lli';l,l' ,'"J,H'åå"'.*H 

1

i lant]:r. Verner Gra,nlund, Billshol- j'inlioppla,s redan uncler utrednings- i;il;,;"; ,,ii ,,."""r^"rl 
Jl 
samt ått ocKså gransra lerii ;uu'

lmen, vårkumla, vartofta, låntbr. ]arbetet och inte sedarr fuilmäktige läsenhet till liirarbostatl' Iu""tio""ringssysfemet. -D_et^_tll;
Aiia,n .Iohansson, Alarp, I{innarp, ibcslutat. 'Irots en hotallcle för'-l I{XX, kr- ti' viio.hvr,,r,r,o' il clrogs åt kommunelnämnden ått

i#i'r1#-1ää'ifi;å#iå ä#iåi ffJ;*- i r,ygg,,,.o.praneringen i "" o"å',Xlfl;llll-ii;i,?f;''ili',, ii 
i"["0,,J:::"Tf-"*

rösträ1irringpå1änsst,yrelsenkon.-1sttrlle.fåti1ifäIleatt:ii1ma1estu-||lt.lrfefJ-'}1l'x"'.#:'*f;'iåäå':"JlJäi.'].";i:r"1äå"ä:1
torist E.!on Mar!-insson vAt'a vald idttra de fränrlag(la litningaln:t. 

I

för.ticron fram till 1 jan. 1967. i Debatten';i;;'*;;; ;ar tttåi.tinätnnclernan Gunnar uriksson,l son' som suppl' 
i

i årer öppnacles. Hr vår'ins inrectde i 11lt1g-"i9:"'-:1.".t1.1p' 
tantbrt (}'l:.| 

-^"*t^l-1"-1']"1?,:u:":::L,l:l'If-:: l- !-asris,retsrax,,ri'gs- iffi;1iä1;:-,* *,:fi.:F;:ll;n*:'l t1T,''äl;"1,'å:*l.l':.låil"#ff":,,K#trjf#:il1*"åf
,," ,"JiJ,Tillr jänrte personriga il S:fif'ä-,i,nli,"å"rt11f"",:i,"i::i Det besröts vidare att ;;,'*',l'"å i;;:^'i;l'.";*t" rurr'"aktis'', Jo"'

suppleantc'r' titl dessa i rastighets- !l gårr.lcn hatr.e sett som sin främsta ::::-:il::1i.:-*:i :l:-.:'-'::,:^ti i :,::u* 
att uppläsning inte behövde

Ia]iel.inB.Sniimnden lra(le tuttniai<ti 11 
uppgiit uLL snal'ast sliaf fa fr';rtn cgt'n ol'cllol'ånde' I lll Sä]nlll3llKilil- I srlc'

go a[r urso. rrtcn rrcsrutarl;'i';ffi;:ll ;fi;.;;,;;å att riubyggn.(len ir- lande utsågs hr Gunnar Rudin' I *un'entionsutredttltts
hct rneci valberectniugcns fölslö', ll te ti;Å"t.toous' Sant var att bygg- t5 to'rter a'stl,ctras | .,:t:,,tt1:t:-t::"T:l'";1rr:;:l;:;t;viu{(}t innebor. att tiii L;;ffi;;li naasnämncten och häIsovårds- ^,,,,.-j.1j:l:t:"i""1:tl':|i]:. ",.. 

ltion till tgmtmarksinköp togs uppl

tutsågs bys.qnadssnic*..;-ä;ö; li ;ä;;-;rte lreha'drat är'e'clet, Tiliäggsanslag på 12.14-,5..-ltt' 
^t:l:i av hr sve'n Anrlersson, som föror- 

I

Anciersson, sl.råttegå1,den, Brisme-ll men iiinsarkitelrtcn hade tugit ,l"t toTtmallsinköp o""ttt1"1::j"..t:|ia"a" ny 'diskussion och omPrör'-l

,"..*q[i,lqli::ii;pi"l;$.li***:')a '(h 'Iii 
krari'll ''- 

1;"1n*J;"få1Tä*"",:*s[:imt.'::*,r*'l,åf*];jjJ,,::fiiI son, l'Iunkagården, Luttra. Per- ll Hr I(jellström förlil:u'ade att cie

,soniisa supp,eanter ,'.:'*i3lik"*X*31".#jl1å:'5ffiJ,;,i1 öif,äf"[iT,i"\"i:T"lJ;:,.irlfft1y::i*Til::ffT:,"ji]ff:i lqnl']-r. \/ai"n^r' (Jlrnltrrr

hansson, solhaga, slutarp. Att r lian vi inte lägga litningarna till i s#"-.äi, ''i,'äffiffi;i 1il l .9i1fo1""ln" 
kunde så efter de

cteitågår i sommanträaen- intör j gruna för' ctt iri:siut, flarrhöll hr i g.soo kr. i anstag at,t u,Jlo"o.*ri",, 1 
utoragna överläggningarna för-

tan(lst(amler.aren betr'äffanrte tör- jntrtav;st. Hr Cörarrsson h'aurhöll 
, ro*" unr. Kommunrlnä;i;,itr';;l ' klat'a summanträdet avsiutat'

berer'l-ande taxering utsågs Sigurd jatt lremställan liotrlntel för: plöts- lcle föreslaeit 1.0t)0 kr., vilket blevl ----l
Johansson, 1\{unkagårclen, ilred iligt. Byggnadsnämndens detalj- 

"1;1r,.,rnans 
beslut. Anslaget skulle I

tJcl clrartuu 14.\t:r.ltlii ulb4liD Dr6 ur u I drL rrcrrrDLdrtdrr r\ulrrrrlFr rvr. lJrv!rr- i cle föreslat:it 1,000 kr,, vilket blev I

Johansson, 1\{unkagårclen, ilred iligt. Byggnadsnämndens detalj- .1;irrrrnans beslut. Anslaget skulle I

Karl Lundg'r'en, Döve soirr supp- | Sranskning år nödviludig. i tas ur de tnedel sonr star titt futi- j

leart. I Behovet iir nliut, sade hr svcll 
I mäktiges förfogande 

I

I Anderssott. Irrökinclsgårclen är 1'e- 
I

Ilcnriss fiir vatten och l dan överbelag-d. Vi får intc för:ha: Godkä14a räkelslizrper Iavlopp 
1l 
ta frågan. Varför inte l(oppla in Konmunens räkenskaper och I

I Byggnaasniimntlens ft'anrstäIl- | byggnadsnänrnd och irälsovårds- boi<slut för år 1963, för vilka tidi- 
|

ning ont tttbyggnåd av vattcn och| nänlntl i tid' frågäde hr Östberg' gare redogjorts i FT, gocii<äncles]
I Byggnaiisniimntlens ft'anrstäIl- | byggnadsuåinrnd och irälsovårds- boi<slut för år 1963, för vilka tidi- 

|

ning ont tttbyggnåd av vattcn och| nänlntl i tid' frågäde hr Östberg' gare redogjorts i FT, gocii<äncles]
iaylopp på planeracle tomtorrrråden I 

Byggnadsnii,mnden såitts ur funlr-
tilienkost11adav69.000kr.åtef-|tIon,om1uumäktigentrfattar}:e-|-

i:I;::i'il::i,f"xiTl:;:::,1,:-";T. i i,i": #Jå,'"ti:;i!:, :{i;i'lillii: lKinnorp besegrade slutarp

I __ _ | frår de båala lagens sida, Kinnarp tog hem vinsten tack vare
I trLiträtla,nrle föreståntla- Beslut rnetl förbchåll J sin starka slutkvart, där ytterligä"e -åt hängtte i luften.

'nadcs från lcommunalniinrncten.lslutetfogardetförbehålletattso- I r, ..r". | , ",

' 

:m ;:",ruäiå#1,,1Tgffi: I Xru;:mi*:l*"X",*: i i F r ökindsderbyt p 0 T ång a
i oc ritt f örslaget inte var' fullstän- | btg'angna ]<otnrnunala nyrrdighe- | Ärets första tr'rökinds-derby, vilket spelades på 'Iångavatlen
i rligt. telna. I slutade med seg'er för Kinnerp cfter föga märkvärtligt spel

| tr}it.rärla,nde föreståndå- rlesrur rneq rorounirx I sin starka slutkvart, där ytterligare måI hängtte i luften.
I rinl{i Så var stämmån mogna för be- I I son en chans att näta.
I so.i"rrrrirlråen hade för'eslagit | .t"t. rui socialnämntlens tremstat- i I Slutarp tog annars ledninsen 1 Torstensr

I i citer fnlrr mi:nrrters snet nnh äet I Ilfter pausen stod spelet och
I att i samarrrete med vartorta 

I 
l-an' tillstvikt 3t 5:::yunalnämn- | | 

"lr" 

-mäi, 
A;ä;;;;;; ;å; ä iii I vegae mön ett par omplacering-I att i samarrrete med Valtorta I 

t_an. tillstvrkt av kommunalnämn- I | ;;;;;ä Ää;],,o} :åä ;:ä [ii | "egar mån ett- par omplacering-
]kotnrnlrnanställaengerncnsamtl-laen, fogades hr Kjellströms till-i lvarpiaceåi-"r."ii-liarräå-reserv-la.r i Kinnarpslaget gav bättre
j tr:ician6e förestå.ndayinna för ål- I läSC, vilket innebär att besiutet i I iråivaXten i Kinnarpselvan. 5;1s- | t:ikter från det hållet, men det

lclerclomshen-rmen. Ärenclet hade ]gäller endast under förutsättningi lfan .rorransson utan chans. spe- | cli'öjde ^tilis i 38 minuten innan

I rerian stutbehandlats i positiv rht- tl att byggnadsnämnd och hätso- I I 1:.i _":. i forts,ättnin_sen l.t3!y! | llT:fut*^"5:*- """L *t"^ 
t:;

I ;ö;,*.;;;;;"j;r;ir;;;;,';;' i] "å"n"-'ieä"a 
inte har nåsot att 

""- | | 
;a*"t, lq" , tremmäraeet nu6u I Benst Georssson som med en

Jfr4l.]mäktige i Frökinrt beslöt nu ill inra.rotförslaget. shullesåvarai,ll"* dänla h3l]/Ie-5 bättrö tvnsd il1 snann framstöt i mitten svarade

lc'righet mecr rörsraget.---'-* 
- 
. 

' jiJ-:^ l:"Lggl tnibaha nrr kommu-l lffili.fft;,$så"iät #3'itJl ".:tllåirf#;""r:"tåH:;:"*"',ii";
ll nalfullmäktige. i I;;å.'"'* | x;nnarps favör, men några fler

Dt.ball otrt Ft'ökiurls- lt I I Slutarps försvar tonpades 6yl rlåI blev det ej.

I giiriten I lttgg,nailskornmittd 
i j r torsta' tra"o r,"tttraii'_n,rt-rtr, I r Kinnarps försvar gjordert ".'.:. i I, avrD!@ rfa{u lErularL rluLurotr, I r Äuur4rPs IUIsvör' åiJUI'ac

' purrtrt fern på för'edragningslis-j utseild i lnasse Andersson och Roland Mo-lf'orgny och Bo Johanssoli- det

,tan biev kr'å[cns *to"* .i*urt-tau.'-i E]tr kortare cliskussion utspanni |!":g:,-Y3:"i9,9-:i 1it^T::t9,"-.t-1"^g|l-t_1lu-3s.9 intrycket. Kedjån över-
ine. Socialnii,mnrlen hade hemstättt I sig kring kommunalnämndens | | i .sårklass -!lu"_d .planens-.akLorer I iygade knappast o_ch bäst i den-

...^ --,a!+^ -..^.rl-:i--^ i fromarÄrnino /rft :r,rr q' r,..o.o.-1 ll1är det gällde bollbehandling ochlna lagdel var Bo rvarsson.
l att fullmiil<tigc rrråtte gocltr<iinna j framställning onl vai atr bl'gg-l l llar oet galroe pouuerlallu[rlt ocg I xa ]agoel Var ljo lvarsson'

i ritni.rga.na. för riubyg!na,rr av i naciskomnitt€ för Frökinctsgår- l i "'åt;lt"t:l?;t",iå?:;"t"€r-q?u'onn- I ."i"T]ffd,ä,*;i",1-$"l""Jnåff;
iFr'ökinrisgårclen. llle4ni4gsvisldens tillbyggnad. Socialnätnndenl l:räcides i 41 minuten då ett slåivluppgilten åeJ'gott netyg.

hade föreslag'it att utrednings-l li hemrnaförsvAret gav Flemmingl --- Geson



Fröklnd
t Lclo-||.

ri':r ledning av Bengt Kullenbetg

iha uppskattning av cetta. initia-i l"o* förrättas i Lillsätra, Slutarp, Iöilagen tlen 2? juni 1964 kI.

cykeiclelar, el. borrmaskin, högtalare och bilradioapparater,

ilidi#f"tr"*ffi#*="t I I 
Genom offentlig auktion

1iv till midsommarrili:f '?3 | 114.00, låter fru Edit Blomberg rorsälja en dellösegendom varav

Blixten slog ner li:ä*TåH'i.i"T,'ol1'å1,1:f i..,T:l If:: 1XT.*::'i:fl*i::33r'.?::5T:,111 ',::'J-?::':3i'-31i
Brand i Kinna'p illä.1.ffi,ti:rffii.'.ru I lli1{'ry,1å?:.ff"ä:ä:ätilrääP}Ht:tälr:ifxi:#
I.i(t det ast*.iirter ..:,,:'trli*iie" ;yrtiu. cliil avslutnings-l lskin, gängskivor, snickeriverktyg, kasetrtdisk, arbetsborcl, instru'

,,ridsomr'arar*o,,",, u"ol l,,*,lli l'::tl*:::,.^:t;,# ,i:1111:' ;: i I :"r::l* to:, ""*:";*3:3**T;.?#3:ot::.oTl,TT*l^:I;"*'It*usuxrtr'örar'""'* "t:1 ',:;::ll s:rnli av kyrl<oherde l{enning An- | ] 
cykeidelar, el. borrmaskin, höver Västergötland slog b!i"t- ..-:-:_-:,' _^"._^ :;^-- . rq- cor'nii.ts I

Itvsr va$lcrgvlrdrrtr Brus urr-\- sJöng ,Jag $er Guds I skruvstäd, d.iv. racliomaterriel m. rn.1r'n nod i elt boslarlsltrls i 5at'- t:ersson' som
. .:-"'.:.:- st)år')) av D. olson. I(o:nrfl' L'iIrLI' 

;Iarp, Kinnarp, vilket hrann ner ;:i; äuu; Ja"ä".r-å,:,r." ,i,t"r i Vid samma tillfä]le försäljes för annan persons råkning sex e[
lil-[ gruttden' 

;:t,äa gåvor o"t :.to, fullkonrliga I begagnade hyvelbänkar'
Brandkår'en i rralköping larna-;siiänker (Jaii._br' r'il',l,td 1"T;l , Tre månaders betalningsanstånd" Äganderätten förbehåtlesrs, nren ingot klnrde göt'as fiir jrct >\Cucls godhets likcdont,> ocn I L...

.tt rädcla huset. Blott en del iös- r,;irr.äfrå.de n.vsiutanele ålLaltjänst., Itills varan är till fullo betald'cies, men insset kr-rnde lJöras fiirrlet >Grrds goclrets ..'ik.:"Yl_:::l ltiff,,"-ää;il fff;;ää4rv!B.s' 
"b*

ait rädcla huset. Blott en del lös- tijrrättade avsiutanele ålLaltjänst. I 
I 

*.." 
Auktionsförrättaren"öre kunde man föra, i säkelhot. Vid miclsornma.rdagcns HeS- I r 2

IJiixtenSlogäVennedientrå,nS.1112ig5aiKinnevec1skyr]ran1ed-i::
f'.rrmator i niirheten. Denna blev r.crkade kvrkokören. Körcn sjöng

:i#''lål.',:'rför 
ma' även brev 

i',I.'ffiå'"t5;# ," ",:'li'x:år,?r i Kyrkofulhnäktige tr{i,nneoed,
psalm >>En r'änlig grönsk3'3 rik.a i i KinffeVediäil; Ju.'lv.*aiiaf ltfler pre,1i- I t r\ur[t'vcrt Sö:rclag den 28 juni kl. 14

I{.iunevetls Röda Korskrets ;.;iin sorn med dågens evängelium I Kinneveds kyrkofullmäkti8'e FRILUf,'IISGUDSTJÄNST
liade i förra veckan inl:jr,rtlil A" uä 

-t"*t-'fr*tråAiuOo rCr,t" in- llsarnmantråcle i onsdags under led- i Axtorp.
i:,Llre inom Kinnevecls, Vårliumia ;;l;.;;;"i stapet."n. fräisning-l ningavorclf.HildingVåring.Där-I
cch Luttra socknar tiil en uifäl'd :;-;;;";s.i;;;,, .;jön3.s ,I <i"n- | via bevilja<les kassören Nils Jo-1 . K-omm. Lindholm och kyrkoh.
Omkring nittio stycken hacle l'iör- .-r,. 1i,va. sonrmartid:> i sättningl hansson och kyr:horådet ful} ochi \nclersson tala.
såmmåt inbjudan rtcjr- resan för_e- t,., J. X{or6n och eiter sista psal-l tacksam ansvarsfrihet rÄ+ åro;i'-l
to.qs I tiugofyra }:ilar', som r'ål- | ruen urfö'dr:.s :>Häriig är, iorrren;, lirter octi ekonomish tu*.n"tti.*-l Kollekt till missionen'

villi€it stätlts til föl'fog.and". Re-11.,-, Withöhn Fahl. Fliignrii.sån år'-l tter år 1963. Kyrhohe|clen ledo-il Kinnarps syföreni:rg serverar
sans mål var i år Jör'rköping. Del- listutaties av hantor Iiiells'rrijm l gjor'.fe för tlct nu fulibordede ti'-llkaffe.

to.qs I tjugofyra }:ilat', son"t viil- | ruen utför.d.s : Här'lig är. jor{len'lider och ekonomish förvaltniilg un-l
villi€it stätlts til föl'fog.ande. Re-11.,-, Withö1n Fahl. Flii*nrii.sån år'-l tter år 1963. Kyrhohelclen ledo-il Kinnarps syföreni:rg serverar
sans mål var i år Jör'rköpiug. DeI- lisr,_rta,i.,,; av hantor Iiiells'rrijm l gjolde för tlct nu fulibordede ai'-11L"11a.
1-ågarna samlades först på. Fr'äis- i ,Iecl korah,'ariationer över >llen l,betet ined installation av oljeelcl-l|
:ringsarm6ns servering lela^ssen, { t,lr-rr"rtto nri l<o::rmr}r>r av o. l ning i kyi{(an. Huvuclentreprenöt'll Via otjänlig väderlek i mis-
clär Röda Korskl'etsen bjöd samt- i \..rika.rler I }rar va,rit Åserrps Handelsbolaglisionshuset.LrAr JtrOda llor$KicL;sn oJUu öörrrL- i \.,/ikander. , l. Iar vatrl llsatrps Ealu€rsuurag,llSIOnSII'USeL.
liga på kaffe och smör'gås. l, '-......-.----.--.'---._-* lmecl hr Nils Seveborg som ai'bcts-ll pastorsämbetet.

Kretsens crclförande liöptrran i i l-örsanrlingsdelegeråde I ledale och ingenjör -4.. Lebedinsl(y, |l-
--rr-,,^i-+- 1-1:- i ^1+ | i : rr!*.-^-.^-r^ .,^-+^-.,r- r r!-rr-*-i---* r^-r rr--- I

Kråtsens crclförantle liöptrran i i n-Ursantlirrgsrlelegerade I l"dm'" och ingenjör A-. Lebeclinsl<y, lJ

Göran Sandin uttryckte här i e1"t i i i Kinneveds pastorat I f'attOping,, soni l<ontrollant. I(yr- l-
tal sin stora g'lädje över clet -stora | | hade sitt sammanLräde i tolsda,gs i l(ofulimaihtige besiutade eftei' ar'l-
ileltagarantalet och omtalade att I j under ordförandeskap av kyrko- | kylkorådet gjord utredning om l'
aiet i år är tionde gängen, som i I herde Henning Anclersson. Pasto- | insta]lationen av förstärk:Lran- l'
Röda Korset anorclnar resor förllratskassans behåilning vic'l .1963itiiggning i kyrl(an. llen skall ut-lt

- 

l l d: r-rt L'\Lruår

r'rrångati]1stäcles]rorrr"""-Fji:'l;l::T;*:::tr,"";;#;il;;;,.-'.;iii

låkä'ff""å!:'lö*:*Ili;l-* txH q;r.ru*:Tl Fotboll liil#"tpx'x'åi*il.-gå:11;))an svarade seclan fi-ir niLEiken I borqa Skop.siir.nlcför eninq mcrl i I I ]"|fi l'l;-,i^rr-..rr.r.ih^^+irrrx,,.+ !,+

Röda Korset anorclnar resor förllratstrassans behåilning vic'l .1963 
1t:iggning i kyrl(an. Ifen skall rr-l: lL " :.fl!-61'. I

Je älclre. Efteråt saillades man i j 
| år's slut ulgjorcle kr. 11.553;??. ] tOras av firrna Anderssons Rarlio l' I 

\*
!'r'älsningsarm6ns nyuppförda il Prästlönekassån visade en behåll- 

| ocir 'lv i Frrlköping och anirig;gas I,l f."llutt.guastjänåt i Kin*evetl
kyrka, där major Byirlin toSliniltgavl,- 66.728,28ochdessu-lsnaråstmöiligt.Denkotnmelattl j Irlorlgon,iör'r.lag,anordnasen
einot. I{an uttrycl(te sin storällton'r i pr'ästlönefonrler kr'.,| bestå av hör'slingor i goivet, tjud- j lfriluftsgudstjän-qt i .^ixtory i Kin-

Fnökind
qfu61.

uensanme i dag och alla dagar>. svarsfrihet. Stiftsnärnndens för- | cn förstilrlrare 1lå orgellälttareu.

omordentligt arbete ocir åståd- i rien föreslagna ekonomiska uppgö-l Oen Z? september och erinrade omliuliourst i en församling och clet
iiommit en i allo iyclied ocir 3i-Irelsen c]är eodkändes. Även hade| att 'iubileet framför allt skall ta|ianial sntn hacle sin bcstad där-

;;lädje över besöket, och sedarr ;j fe .SSS:40. Båda kassörerna av vil- [ pelare och fyra kylktelofoner sonr | | nevec'I, varvicl komminister P. O.

i:;rn sjungit ett par sånger till ,ita Nils Danielsson vicl årsskiftet[lirrn avlriiprtas vici ingårrgen för,ellf-indirotm-och kyrkoh".d"__t1ul:
cgiet dr,agspelsacko*pu.nJ.*rttg avgätt som prästlönekåssör efter I gudstjiinstens l:ör'jan. ior-titrciror- i lnine Andersson t8'14r. Koilekt

hölii1anenandaktsstund,vårviL]16år,bevi1ja<lespåIeviSorernas[.t:i,t.,i,.,g-",,l<rävJti,cnrikitlfoncl,lt:',l:.-:"q::-l'1.':i.':."T.'L\J eL' uva"')t .:":l:^::::^ | ifeserveling svarår Kinnarps sy-
]:eln utgick fr'ån orden >Jests är' tillstyrlran full och tacksam an-l och för volyml(ontrollen placerasl i:..--.,: *'

I ''' " '- ^-"-^"'"--^"^.^ | lrofenrng'

Resan forbsatte så till den siåg om höjning av den årliga I Idyrl<orår1et har ticligai'e .beslutat l i ffirslirjuiugsrnöjligheteru:r, i Kin-
r'ackra staclsparken. Besöl< gior' normaluppskattningen på vissal om stä.mning, justering och |cir3ö-l | ,r"rr"i
dc! här i den vackra Bylunda l:oställen godtogs. Likaså .godkiin- | ring av hyri(ans orgel. Nu bestu- I i i. a"t vIII av I'edogörelsen föf
i<yrka. Sedan clenna fiire\risats av 61ss pr:otokoll från el<onomisk he-ltacle kyrkofuilmiiktige dä,rjämte ii i1920 åi's folkräkning finns en ta-
on ciceron höll kyrlrohel'de I-Icn- stBt"qing .av löneboställena Präst- | princip att låta utbyta en av stiim- i j l-teit I vilken man räknat ut rela-
tiing Anrlersson €n kort anc'lakts- bolet, Börstig, Ekarp Kr.ologår- i n.orr* på orgels and'a rnanual j I lton5n mellan d-en "förvärvsarbe-
,.',r.rnd. Efter detta vål' det åLer den, Börstig*oclr sto'mmr.:n, Bris-! rnot enrör'stämma, enk.urnko'ns iil,:1.*."9-i1!,:f111t:c""-^::-t:"j1:l

Resan hade organiser:rts av Gö- skäl Gärclet, Vårl<umla, hade eko-l orn stiftets stundande 950-årsjubi- i;;;-;;r"'tlvs mellan det antål
ran Sandin, som nedlagL ett ut- i nomisk besihtning företagits, ocl,l leum, sorrr skall firas söndagen lftr.?e.vsär'betande som hade sin

rande uttlykt. Och att rJelta;:rr', ett renoveringspl.ogr.anr uppsjol'tsi siktc på flalnticlen oclr ungdomen.ll städr's. Övei'stiger detta relations-
na l.ar belatna r'år irrte att te i för bostadcn 

-dår 
av pastoråtsi<yr- j n:i.ro. l<ommer jubilt'unrs?emrnor I 

I t"t :l 00 pr oce.rlt- ,h"d- fl -"-T,1t11-

rniste på. I rorå,aet och församingscietegera- i ocrr jubileumsmynt å tio iironor I i :":^ltry^il.riigen ont om årloets-

....-.;^,r I g: l:j"i",r: 'itt l3lp1 åi"kännanrte 
li att rår.saria. "l:q g"i." r,3-..'t- 

I I i:Tå,H;'i,å"ii, X1.tåJ".ä 1]ii;
llldsommarfirånale i l{iltneved -. i tra"ro" och godhåinde förslaget. il irygsnao av stiftsgården rlam- 

| I i,l,,#ii.l'iu";!rdä å;;;;, il"t .'iir:
}ticl$oEu1'}rå,ftonen'firadesIör.1Rot"om1ägsrnins].åveI.]edninEar|1"i;ltnnhnvhrrqgnar.lförstiftetsil.::;^i"'',^rlr^+oolfofÄPhi]IlAhr6f\ticl$ortnltlrå.ftonen t,tu:::-_.:-::l Betr. omiiggning av eI. ledningarli slätt och nylryggnad för stiftets ll penOta;e.- Mot.såtta förhåltanrtet

Kinneveds pastorat i lJorstrgsiå e.a"tnolet Kinneved besluta,rlesilton<nögst<ota. lii*tt lelationstai understigande
nrästsår'rl och t(.\'rria. 

i^:,:1:3-,.i:lpastoratslivr"korådets försla*. Be-i lllng y.q::lll_!yd.ll-1":t!.d"*:i:
den häisade l;orrLrrr. l,illcillolrd .i" i 

"tut 
fattades rtt även l{innnvcrls lj a|hcist;llgrrclen häisade komtn. l,indlrolrd .1" i 

"tut 
fattades att även Kinnevecls | | arbet.stillgången sorn tröt varför

r:rårnga tillstäcleslrotnna r'äihotn- 
I och Vår,liumla församlingar shåll i 

- 
| rt | | ett större eller rlindre ,1q,1t f_9.1

tiir rorkdanserna i vlka ""1i..:l.l;:;";,.;ä,t'i=äi""","''iä-;",ä; i ä KINNEMo, KTNNARP 
liä:å1,i"":[t?tii;X?#åit].tf,*i,t lf;

g;amla deltog med liv--oclr 
- 
l'ljJ'l :,iu"n här påmincle' kvlkohercleni Fredagen 2616 kl. 19.00 | 

j iån,ar. -ä.rbetande 101,5 procent
rrfter kaftet' som sPI'rerades Da- lstiftets stuncrande eio-år'sjubilo-l ,OOr**a IF_KINNARFS IF lli;,$:rlå.äläljnsen 

bosatta iör'
cie inne i prästgården ocll ute'lr'n, varefter för,samlingscielege'a-I TOlllI.SjNS ll'-lltl\. 

li___$tog!äv!in.qar a!' olilta slag rtn- ld., .on,*u.,träcte avslufades. | ,

iran svarade se(råtn rt":r' rrir^r^rrr I borgs skoesågareför"T:q .T.,1 | a KTNNEMO, KTNNARPtiil folkdanserna i vilka unB:r_ocl] 
{ o"rr-"trnsuuieal-av c:a 30 hetr<tar.l

."t*r"t."4"ä;ir?;å.": - 
I



Tomten seqtadp mot KinnarP
2-0 på Kiåneffi'ä i gor kva'll

men har de senaste åren tiänst-,
gjort i Småland. l*

-Vid auktionen
i Lillsätra, Slutarp, i dag kom-
mer även att försäljas ett bil-
garage för avflyttning.

Auktionsförrättaren.

Frökind
L[>-h4.

Skolstyrelsens
sista samling

Fr'ökinds sko-lstyrelse har hfil-
Irl- sitt sista sänrnranträde, enäl
liommurrern från halvårsskif tet
iippgår ; Falbygdens skoiför'brlnd.
Till lärare i hushåiisgöromål och
hemkunlkap i folkskolan och
fortsältningssl<olan under k<xr-
tu'iande läsår utsågs fru Birgitta
Svensson, !"alköping. Rektor
ntedclela.de att länsskolnämndcn
alslagit skolstyrelsens förslag
om gruppuppclelning åv den fri-
villiga åttonde klas.sen. Samfligaplevef skall alltså deltaea i hus-
irallsgör'omål och hemkunsiian.

Skolst-\'relsens or(lf ., f Irr IIa j

$Iissionsdagens kollekter /l*-Oq. t

uppgick i Kinneveds kyrka lilt I

7.2]-7 kr, i Vårkumla kyrkå tllt I

Fröktnd
e/o'$'t '

Polis till Kinnarp
Till ordinarie poliskonstaPel i

Vartofta poiisdistrikt med place-
ring i Kinnarp har från 1 juli ut-
setts pgliskonstapel S.tig Svens-
son. IIan är bördig från Vartofta

8.10 kr, i Bör'stigs kyrka rill 450
kr och vid friluftsgudstjänsten
i Västarp, Brismene. till 330 kr"
I öra 1<yrk3, blev lrollel:"-.. vid
högmässan . 840 kr. Ytterligare
tillskott mottags med tacksamhet
å pastorsexpeditionerna.

Å SIGGAGÅEPEN, SI,UT,qEF,
tjänstgöe ardennerlrin gsf en

$Iefi6fuCIra
br., prem. A. Avgift 75:-
I{innoveils rn.fl. socl;nars

hingstförening.
Tel, 115 l(innarp.

$emester$tältUl
Bensinstation och Bilhallen

nalles oppet.

I}RöI}. LAE,SSON BII,FIBMA
Kirtnarlt

Freilagskvållens Kinnemo-
match rnellan KinnarP o. Tom-
ten slutatle med Tomtenseger
2J) ef,ter 1-0 i halvtitl. Det
v&r en ganskå medelneåttig till-
stållning mellan de båala lagen.,
Kinnarp försatte många, fina
chanser före paus o. bl. a mål-
sumpade Gösta Andersson vid
flerå tillfäUen.
I andra halvlek hade Tomten

ett ganska gott grepp om sPelet.
Tomtens 1-0 kom genom Leif
Arvidsson och i andra halvlek
gjorde Bengt Kullander 2*0 På
frispark. Målvakten verkade då

ien aning passiv. Bäst i Tomten-
lförsvarer. var vb. Alf Tiverman
I och ch. Arne Rehn. I kedjan
I framträdde vi. Arvidsson och cf'
I Kurt Lund. .

I Kinnarps försvarsspel domine-
I r'ades av ch. Bo Johansson, hb.
ll'orgny Johansson och hh. Inge-
mar Karlsson, som gjorde en bra
första halvlek. Vi. Göte Anders-
sn och vy. Bengt Georgsson var
anfallets tongivande.

Domare var Erland Molander,
Falköping.

3-3 mellan Slutarp
och Vilske'Kleva

Gunde Johonsso n sköt fullt

I'r. v. Sigurd Bergström, Gunde Johansccn och Aimo Gustafsson.

FalbygilsmåLsterskapet i skeet avgiordes på lördagen på FaI-
bygdens Jakt- och Bportskytteklubbe bana vid llulesjön. En
ubnä,rkt pies ation gjorilet av förste pristagaren Gunde ilohans-
fon, som sköt.lullt i alla tro serierna och som sainmanlagt fick
trettio poåing.

G":nde Johansson fick också en
andra inteckning i PriPP oeh

I,yckholms vandringspris. Resul-
tat: 1) Gunde Johansson, Kin-
narp, 10*10+10:30 träff, 2) Si'
gurd Bergström, FalköPing, 9*9
f 8:26, 3) Aim. Gustafsson,
Kinnarp, 9*7*9:26, 4) Berrgt
Jonsson, Sör'by, 9*8*8:25, 5)
Stig Johar.sson, Sandhem, 7+8+

tabrilrsnederlag
har SEMESTARSTÄNGT fr. o.
m. den 7/7 t, o, m.2517.

Klnnarpskombination: Inge
Elvaldsson, TorgnY Johansson'
Kjell Johansson, trngemar Kårls-
son, Bo Johansson, Kurt Karl6n'
Ur:baJr Svaåström, Bo Iva,rsson,
Erik Karlstedt, G<ite Andersson'
Bengt Georgsson.

I Slutarn och Viiske-Kleva sPe-

I ruau g-3 i sårdagens match' tr'ör
I si"i"ip 

^s1oiae1 
mgl:i .."^-"KlI:xarldri 2]insemar Ung 1 och för

r l(leva nätade Särnblad, Ingvar
lSttO* och Göte Wallander'
| 1T{1,-cY..

Slutanp
hela juli månad stängs affären

kl. 13.00

IIDLLMANS LIVSMEDEL

. Kinnarp förstärker sitt lag På
några punkter. Åsarps Inge
Evaldssori vaktar målet och Slut-
arps Kurt Karldn sPelar halv'
back. I kedjan återfinns Urban
iivanström från I,'loby och Erik
Karlsteclt från Sandhem.

I Uppgörelsen har kickoff kl'
119.15 med Charles Johansson
I som doinare
I WaggeryA: Nils Johansson'
lllans Sandberg:, Hans G. Johans-
lson, Hans Hellqvist, Sven An-
I cerssott, Arne Sandberg, Nils
lLarsson, Itj Seidler, Kurt An-
d.ersson, Jan Abrahamccon, Berlgt

, Sandberg.
f-=-:.-

ne, 6{10f8:24, 7) BengL Åkes-lilamötelnä för g'ott såmarbete o.

Svensson, Kinnårp, '9*7*5:21,1 framförcles av v. ordf. målarmäs-

7-21, to) Bertil Helander, Fal-l nranträdets slut-,reste skolstvrel-

10-25, 6) L-Å Göransson, Cöte-li-ars.son, uttalade sitt tack till le-
ne, 6{10f8:24, 7) BengL Åkes-lilamötelnä för g'ott såmarbete o.
son, Kinnarp, 9*6*8:23, 8) G.lslyretsens tack till orclföranclen
Svensson, Xinnarp, '9*7*5:21,1 flamförtles av v. ordf. målarmäs-
9) Bo Roslund, Falköping,6+8+llaren.S-ien Ählqvist. Efter sam'
7-2r, to) Bertil Helander, Fal-| :::"tl?d.::^:ltt j::l:...\"t:\1T-"j'

rping, 6*5*?:18. isen till. Storå Hotellet i lralkö-
Torsdagens sk"dskjutning slu-l|-tl]::- där en sttbskriberad supd

de med vinst för Gunde Johans-l 'r'LU<''
n 99 iyäfF I 

-!:::-

köping, SfSf?:18.

tade med vinst för Gunde Johans-
son, 22 tråiff.

ä seidler |(innarps

gästar KinnärP, fredag
Klnnarp får fint fotbollsfriimmantle på fretlag kvrill, då IVag:

geryds aiv. ruf-Ug kommer på besök' Gåsternå har som be-

kant{åttf.d.KirrnarpsspelarenltjSeidlertillsittstalloch
man får beteckna fredagens d rabbning som en taclnnatch'

Folboll a l(innemo l(innarp
fredagen den 3 juli kl. 19.15.

WAGGERYDS IK AJAg-KINNARPS IF

i Falbygdsmeste rskapsskeel

metl förstärkningar från Floby, Slutarp, Åsarp och Sandhem.



lff -UUctt på oägbyggnader: ' 4h-t"t. tit^*,t art&"crt)

'l 
Kinnarp'-Falköping klar i höst

Nyu Skaravägen arbetsplarnerad
Det har ofta meil rätta anmiirkts att det är ":csvärligf för måinrriskor och fordon a.tt uppnå

Falköping beroende på det dåliga vägnätet kring vår stad. Resanale fri'.n UlricehamnshåIlet
kommer ernellertid ått rulla skönt på riksväg 46 frampå förvintern. Då skall nämligen delr
sista rnilen fram till Falköping liggo rak, asfalterad och 6 meter bred, metl en meter breda
vägrenar. ilust nu slutspurtar vägtörvaltningens rn&nnar inför semesteruppehållet.

Välspelad match på Kinnemo
Vaggeryd segrade med 4-3

li-'dagskvii,llens uppgörelse på Kinnemo blev en väIspelad och
tempofyllil historia i rtet kyliga viidret. Som väntat avgick Vag-
geryd rned sogern, men marginalen blev minsta möjliga' 4-B
efter tlet att laget gått upp till 4-0 tio minuter in på andra
halvlek. vll}--b\.I

Kinnarpskombinationen starta- I liad-dq - 
Sa-ndhems center xlritr

de matchen optimistiskt och ord- | Karlstedt. f^l'åm i rampljuset ge-

nade till flera farligheter, där I 
nom att i 21 resp. 23 min iindra

iånet från F loby, Uiban Svan- | 
stiillningen till 2-4. När fyra

ström,. spelade in domineran6s I min åters-tod att spela av mat-
rotr gånom sin snabbhet. Efter tio chen. fullborq"9:,.5,1l"!:-9:- 

:-11t

a
Redan i april grep man sig an

den krokiga vägstumpen F alliö-
ping-Slutarp. Vissa sankmarker
som inte skulle burit de tunga
mzrskinerna unc'er sommaretap-
pen fylldes ut. Nu mUllrar cater-
pillars och grävskopor fram på
säkert underlag.

Även vägdelen länsgränsen-
Kinnarp ingår i upprustningen,
varför trafikanterna alltifrån in-
trädet i Skaraborgs låin får en
behaglig färd till Falköping.
Återstår att hoppas att vägför-
valtningen i Älvsborgs låin ställer
i ordning resten av riksväg 46
fram till Ulricehamn, så att bil-
förbindelseln" de två städerna
emeilan blir bättre och livligare.

::i::ii.i:i::i

ii:liliiiii:ili:I

t:iitltiiiiiiii
::,:li:::j:i::l:

,,i,i:i,1,::il:,i:i:::j
:r::::i;::il:irii:ili:

ililri:l:ji:r:::ir::l::r
:iil:

minuters spet tos u-.irå"iia irag- hatttir 1< och fastställde slutresul- 
|

geryd'ledningen-och det vår hi tatet till 3-4. 
I

Bengt Inge Lust, som med en Så när.som på tre platser stäIl- I

skruvad boll satte målvåkten de Vaggeryd upp med det avise- |

Evaldsson ur spel. Fem minuter rade laget. Förre Kinnarpsoelaren 
I

senare blev det 2-0 på ett skott Itj Seidler deltog i den gästande I

av vi Roland Johansson, där bol- I elvan och man kunde konstatera I

len grundiurade målvakten genom | ått han flöt fint i sin nya omgiv- 
Iatt ändra riktningen på en tuva. I ning. Starka punktel var annars

Minuten efter kom tredje målet I hn gans Sandberg och ch Sven
och det var en av }<edjans brista, I Andersson. I kedjan var den rör-
hv Nils Larsson' som T:9 skott | 1i*" centern Kurt Ändersson iam- lvia storpen svarade för detra. ;":;;L;;;;"n riist I

3-4 e*er ha*rick av i "rl ff#illfTiJJ:lt::rt"rtjjfflKarlstealt I rets bästa'vaf To"gny 8ch Bo Jo-
Hemmålaget var dock ingalun- | hansson samt Åsarps målvakt

da chanslöst att snygga upp siff- | Inge Evaldsson. I kedjan var hy
lrorna och hade bl. a. ett stolp- I Svanström bäst i första halvlek,

J skott och en boll i nät, men den I medan Karlstedt och Göte An-
I senare bortdömdes för' offsitle. I dersson får b?ista betyget efter
I Tio minutel in på andra halvleken I paus.
I blev clet 4---r0 och det var återigen I Charles Johansson, l'alköping,
il hy Larsson sorn hittade rätt. I dömde nra.
ll Detta åtföljdes av en stunds | 

-

li mycket bra spel av gästelna, som I

I fann varandra ypperligt, men .så 
|

ii B-lagsprägtad matchl
Måndagens rnatch på Klnnemo mellan Grolanda, och Kinnanp

sluta e med storseger för Kinnarp, som vånn mod hela, ?*0, Bå-
da elvolna ställlle upp med övervägand.e B-Iagsspelare och härl-
genom var det ornöjligt att få något rättvist utslag beträffande
Iagens inböriles styrkeförhållande. ql>-Oq,

Etvert Holrn, Trdu, och r*u wil bolmon. Fålköpilg, vitl gr JrEko pan !o vågon gbterp'Falköping. E@ r srurstr{eL av | ö3tå andM 1 ea!'
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Orn rnedletnrnarna i den vinnan-
de llainiljen kan nämrras att de
brukar en gairrmal slä.ktgård på
över huncila tunnland oclr rned ett
sextiotal kreatur'. I motiveringen
till priset franrhöl]s att de visat
.'vä [ rlo]<rrrnentc|atl icloghe t och
god fanriljesanrhörigliot>. Bir.rnen
har gått studievägen: Bo är' nu
foliiskollåilai'e i Iralhöping, Kjell
studerar vid Götebolgs universi-
tet, Monic€t är nybliven student-
ska och ämnar bli hushållsliir:rr,-
inua, y ;;ste soncn Tor.g'ny silrtår
nlirmast på studenten. Som tack
lö1 hjiilpen till stuclierna finner
ullgclomar.na i fåmiljen det själv-
kl.rl't att arbetå hemlna på giil"den
när så behövs.

Vidare kan nämnas att för.äld-
rarna är verksamma inom ortens
NTO oclr att de t1e Sönerna slmt-
li-;a spelar fotboll för. Kinnarps
IF, alla tle som försvarsspelar.e.
Som belönifig får: familjen nu.$ern
pris ett anslag' på-1.000. kr, tijl
en lesa. Vart den skall ställas blir
en senare fråga.

Fotboll

$lutffrp$ $agerl CI$h

plan var vh, Kjell Johansson,
som hade en enorm aktionsradie
och dessutom var lagets farligas-
te skytt.

Gästerna förfogade även över
en utomordentlig center i snabbe
Bengt Georgsson. Andra starka
namn var vi. Göte Andersson och
målvakten Westerberg.

Målskyttar för Blidsberg: Hå-
kan Pettersson 2, Nils-Ove
Karlsson 1 på straff. tr'ör Kinn-
arps mål svarade Kjell Johans-
son 2 samt Bengt Georgsson och
Göte Andersson.

Bra domare \tat Karl-Erik
Emanuelsson, Trädet.

på Kinnemo, KinnarP,

tisdagen den 28 juli kl. 19'00

BAPID-KINNARP
Stenkross

"Vastgötafamilien" fron Kinnarp
hyllades ev pa Ekasenfest

*1v4V'.

matchVälspelad på Enevi
då Kinnarp slog tslidsberg

Kaf$
seltrestcrstiingt den l3l7. öppna.g irter. ?8r'7.

Kinnarp besegråde Blidsberg metl 4-3 i en intressant oeh
välspelåd vänskapsrnatch på Enevi i ttsalags. Båda lagen stiiu-
do upp med en kombination av A- och B-Iagsspelare.

tr'örsta haivlek var mycket
jämn, medan andra perioden do-
minerades av Kinnarp. I Blids-
bergslaget gjorde Vidar Bjäl-
nring come back mellan stolpar-
na på ett övertygande sätl. Ch,
Kurt fsaksson börjatle starkt
nren blev skadad i en nickduell
och fick låmna planen i mitten
av första halvlek. Kedjespelet
gck fint i första halviek då ef.
Håkan Pettersson och vl. Nils-
Äke Rask svarade för flera bra
prestationer.

Kinnarpslaget var mycket ho-
mogent och hade knappast nå-
gon svag punkt. Bäste man på

. :l)a) t:a: : :a:t:Li!:titt:::: t'

TV-underhållsien Lasse Holnlqvist är ganska ståbilt byggcl och för att komma rned på bildrutan
fick han gå ned på knä med intervjutelefonen.'Här syns han emellertid samtala mecl Våistgöta-
familjen Johansson från Kinnarp,

Lantbrukare Allan Johansson, Alarp, Kinnarp, med maka Ma.jken, dottern Monica. söuerna Bo,
Kjell och Torgny, h)'llad€s i s öndags sorn Västergötlands idealfamilj 1964 viil Irolkfesten på Ek-
åsen, Norra Säm. Det var festarrangörema Skölvene NTO i sam&rbete med GP som för andra
året horade idealfamiljen o ch tlerrna gång var det alltså en falbygdsfamilj sorn hyllatles. Vin-
llarna presenteratles fritn scenen av r'älkiifitle I'V-skåningen Lasse Holmqvist. Hån överlänrnarle
också en sih'erbricka till fru Iister Andersson, Lofsgrtrtlen, Kinnarp, sorn föreslagit den vinnande
larrti ljen.

Vardbiträde
erhåller anställning vid Frö-
kindsgårclen Kinnarp den 1 aug.
eventuellt senare.

Sökande skall vara intresse-
rad av ålclringsvård, ansvars-
kännande och pålitlig.

3 mån. provtjänstgöring.

Närmare upplysn. lälnnas av
husmor, tel. Kilnarp 260.

Frökinds s,ocialnämntl.

STUTARP " KINNART'
TÄLTMöTENA vid Mossagår-
den börjar tisrlag den 21 juli
kl. 20. Evang. Sigbritt Ericks-
son, Agnes Dal6n samt så,.ngar-
grupper från olika platser.

Välkomna!

SAIII-f örsamlingarna

SAMNSTERSTÄNGT
2017-2117

Kinnarps

Manufakturaffär

Flernnnaseger ?u!.

för Kinnarp
Dn knapp 3-Z-seger blev det

för Kinnarp över Falköpings BK
i den första triiningsmatchen
efter sernestervilan, vilken Qrd-
ligen satt sina spår hos båala
lagen betråffande såväl snabb-
het som precision i passninga,r-
na.
Hemmalaget ställde upp med

reserver för Bo Johansson oeh
Bengt Georgsson, och tr'BK in-
rymde enligt uppgift f1'ra reser-

Första halvlek slutade i hemma-
favör med 3-1 efter det att'ford
Torstensson svarat för två av Kin-
narps rnål och Bo Ivarsson'för det
återståen<le. Gästernas miil gjor-
des av vy Ronny Lundberg.

Trots kraftigt övertag i spel
andra halvleken lyekades inte
Icnnarp öka sin ledning. Det blev
i stället Falköpingslaget som ef-
ter en stark period i slutet av
matbhen reducerade genom mål
av Håkan Johansson.

r Kinnarps bäste var Torgny Jo-
hansson, ch Sven Johansson samt
i kedjan högervingen Tord Tors-
tensson-Bo fvarsson. I gästerna.s
lag gjorde reslige målvakten Jab
Jonsson ett gott intryck jämte vb
lEverfalk och hh Sture Hjelm.
lKedjebäst var vi Håkan Johans-
ls.on,
I Domare var Bengt Johansson,

$Falköping, som får ett gott betyg.
&-

till sall.r. Tel. 156 Kinna.rp.


