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Jaktstig
anordnas

i KINNARP den 16

augusti.

Anmälan mellan kl. 9 och 13.
Som vanligt en fin prissam'
ling.

Iiinnarps Jaktvårdsf örenittg.

Sven Andersson, Albion,.vann 1.500 och 5000 meter.

IIär ligger Wilske-Wass fint till

på 5000 m.

FM i friidrott fin Kinnämotävling ''tr-ot'
Wilskes Inge K tog hem tre grenar
Falbygtlsmästerskapen

i fri-

idrott arrangerades på söndagen

av Klnnarps fF.

Tävlingarna,

gick a,v stapeln på Kiunemo i
strålande sommarväiler. Som
väntat blev IK Wilsko bäst i
tävlingar om standaret, medan
Kinnarps IF fick inteckning i
vantlringspokalen.

Spjut: 1) Kenneth Fogelström,
on 12,5. 4) Ingemar Herbertssson,
Wilshe 12,5, 5) Stig Laisson, Wils- Wilsl<e 48.66 2) Rune Kyrk, Wilske 45,54,3) Åke Torstensson, Kinke 12,7.
400 m.: l.) Inge Karlsson, Wils- narp 41.34, 4) Aimo Gustavsson,
ke 54,4, 2) Clas-Göran Göransson, Kinnarp 40.65, 5) Allan AndersKinnaril 57,4. 3) Ingemar Her- son, Kinnarp 29.01.
Höjd: 1) Roland Moberg, Kinbertsson, Wilske 58,0, 4) Kjell Ahl,
Kinnarp 60,3, 5) Roland Moberg, narp 160, 2) Bengt Persson, KinKinnarp 61,7, 6) Lennart Eckerlid, narp 160. 3) Stefan Johansson,
Kinnarp 62,4, 7) Sture Olsson, Ilinnarp 160. 4) Vinfred Nilsson,

Kinnarp 140, 5) Sture Olsson,
Kinnar^ 68,5.
Söndagens förste dubbelsegrare
1500 m.: 1) Sven Andersson, ÄI- Kinnarp 135.
blev Wilskes Inge Karlsson, som bion 4.27,O, 2) Clas-Göran Görans1) Inge Karlsson, Wilstog hem sår'äl 1O0-metersloppet son, Kinnarp 4.27,7,3l Rune Kar- keLänrd:
556. 2) Ässar Andersson. Al-

meter, Även i övrigt blev tin, Albion 4.36,6,41 Håkan Karldet favoritsegrar. Sven Andersson stedt, Kinnarp 4.58,8.
från Älbion vann 1500 och 5000
5000 m.: 1) Sven Andersson,
meter och Assar Andersson från Albion 16.53,1, 2) Yngve Wass,
samma klubb blev båist i kula och Wilske 77.02,2,3) Sigvard Johansdlskus. Kenneth F"ogelström från son, Karleby 1?.09,0, 4) Rotf GabWilske erövrade spjutmästerska- rielsson, Albion \7.53,3.
pet och i höjd
där bara KinKula: 1) Assar Andersson, Älnarps hoppare.tävlade
blev Ro12.80. 2) Gösta Arvidsson,
Iand Moberg segrare. -Dubbelseg- bion
72.15, 3) Allan AndersKiniarp
100 och son, Kinnarp \1.48,4) Rune KYrk,
raren Inge Karlsson
400 meter
hoppade även bäst Wilske 10.27, 5) Kenneth I'ogelsorrr 400

i längd

och blev därmed tredubbel-

miistare. I stavhoppet blev-som
väntat fngemar Herbertsson etta
och i stafetten 1000 metel' sågs

bion 553, 3) Stig Larsson, Wilsl<e

550.

4)

Clas-Göran Göransson,

Kinnarp 511.5) Åke Hoffman, Albion 446.

Stav: 1) fngemar Herbertsson,
/ilske 300. 2) Stefan Johansson,
Kinnarp 290. 3) P"une Kyrk, Wilske 290. 4) Bengt Persson, Kin-

1

narp 290. 5) Kjell-Åke

Sand6n,

Kinnarp 270.
Statett, 1000 m.: 1) IK Wilske
Kinnarps IF lag I
2.76,4,
ström, Wilske 9.98, 6) Anders 2.18,5, 2)
IK
3)
Albion 2.22,4, 4)
Nil$on, Karleby 9.86, ?) Börje Kinnarps IF lag
IT- 2.35,7,
Setterberg, Kinnarp 9.32.
Standaret: 1) IK Wilske 34 p.,
Diskus: 1) Assar Andersson, Al- 2) IK Albion 28, 3) Kinnarps IF"
bion 39.41. 2) Gösta Arvidsson, 22, 4) Kafleby 75.
Kinnarp 36.16, 3) Kenneth tr'ogel-

Wilske i topp.
Resultat:
Vandringspokalen: 1) Kinnarps
.100 m.: 1) Inge Karlsson, Wils- ström, Wilske 33.10, 4) Anders
ke 11,9, 2) Bengt Georgsson, Kin- Nilsson Karleby 33.01, 5) Allan IF 90 p., 2) IK Wilske 72,3') TR
Albion 46, 4) Karieby 8.
narp 12,3, 3) Åke lloffrnan, Albi- Anderssor. Kinna.rp 26.23.

Fröktnd
Ilrökinds va.lniimnd
har till deputerade
distrikten utsett:

i

-6q.

de olika val-

!'ör Brismene våldistlikt: ordf.
- Har|y Larsson, Börshol-

lantbr,

men, Brismene, sekr. lantbr. tr'ilip
Vinggren, Storegården, Brismene,
ledamöter" låntbr. Håkan Olsson,
Skattegäl'den, Er ismene. och

lantbr'. Bertil Andersson, EkeIs-

gärdet,
F

Brismene.

ör Börstigs valdistrikt: ot'df .

lantbr. Gunnar Rudin, Kringlarp,

Blidsberg, sekr. fröken Märta

i
]

j
I

|

dahl, Döve, Börstig och handl. l
Evelt Et'enius, Döve, Börstig.
X'ör Kinneveds valdistrikt: orclf'
målarmäst. Allan Ählqvist, Slutarp, sekr. kommunalassist. Hilcling Våring, Kinnarp, ledamötei'
lantbr. Sven Anclersson, Lofsgården, Kinnarp, verkmäst. Ftanz
I

Svedberg, Marielund, SlutarP och
iantbr. Arire Olsson, AlarP, Kinnarp.
För Luttra valdistrikt: ordf.
riksdågsm. Gunnar Larsson, Luttra, sekr. Iåntbr. Ragnar Vighoim,

Lindström, Sköttning, lantbr. Len-

nart Efraimsson, Luttra

ocl.t

lantbr. Lennart Anclersson, Måjnegården, Luttra.

För Vårkumla valdistrikt: oldf.

Verner Granlund,

Billsholmen,

Vartofta, sekr. lantbr. Erik Bohman, Slättäng', Vartofta, iedamöter lantbr. Bertil Johansson, Skattegården, Vårkurnla., låntbr. Nils

Johånsson, Korsgården, Vårkumla
och lantbr, Va.Iter Oskarsson, Frö-

jeredsled, Vårkumla.

KIIVNARPS
MISSI0NSHUS
Söndag kl 19.30 Bojan och Yngve Johansson vittnar och sjung-

er. VÄLKOMNA! u/"-6q,;

l.y1a Falbygdsmiistare poserar. tr'r. v. Inge Karlsson, IK Wilske, seglare på 100 m., 400 m. samt
i tåingdhoppet, spjutsegraren Kenneth Fogelström, III Wilske, ltavhoppsettan Ingemar Herbertsson, Wilske, samt diskuskastaren och kulstötaren Åsgar Ändersson, Älbion'

]

Qvick, Ekara, Börstig, leciamöter I
lantbr, Är'noid Johahsson, Sa.ndhem, Börstig, lantbr. Göte Blom- j

Luttra, ledamöter lantbr. Ivar
t;1
::i:;i;il

I

I\4önarps gård stämmer Frökireds koEBRumEnrB
50.000 krävs i skadestånd för bortfa[t &v be$exn
-lanf 'ljolt ur produktionen. Två-

i.//;

Irunch'a ltetesdjur försvann från
kan:ristt'iindel,na. Inom kor"t var
gär'tlt'n 1ör' öv|igt djurlös.

1.;i.1;'.;.t,..;111.i+1

l\ya djur
ny'tt lntteu
Detta for'tsatte frarn
till våren

1-964. Då kom det åter djur till
g'år'clen. Men de går inte vid ka::a::l:tt!.!.
jl:iii:::r;i

nalen, där är' hä.isofat,an clensarur)ra sonl l idigarc. De nya betr:sdjuien går' i fållor närmare hu-

/i::

:t:4:t::ia::::llll::

t:::ltl:.::::;l

::4tl:l:lr:ltl:l:r:::

vurlir;'renarlen, dit vatLon letts

frå.n en nyl:ort.ad djupbr.unn vid
rrlen.

gu

;:Det be{anns närq-ligqn att ävdn
blunnalna. vicl gårdeir Var förorenr'lde, pa sanlma sätt som kanal-

diket. ltrtir detta skali tydas vet
mån inte_ Ägaren har a,lltså borr"at

laa. ti:

l*

Lrn

ny brunn och kunnat åter,upptå
i begränsäd omfåttning på

drifl.e'n,

narher iltill huvudbyggnaden.

De

vicla bclesmarkelna kring kanalen

rigger a1lt.jämt tomma på djur.

FIr B|o\4rall tillägger.:

-- Det förefaller fullt klar't alt

föi'oreninS;alna konlmer från komr-nunens utsläpp i Slutårp. Kanalloppet ovänför utsläpped är inte
på sa,mma sätt för'orenät sorn nedanför.
Ftrarr ffamhåller också att betesrnål']ierna kring kanaler] inte ntått

vlil av att ligga obrukade undet:
f leler såisonger. Därtill har avIoppsl(dilålcn visåt snrbb igenv:ixninrl' scdan utsläppet från Slutar.p
]ioppladcs på.
Fln

alltfiir liort kontnkt

FIr Bi'owall har haft dii,ektkon-

takt mecl hommunen i äi.enclet
en alllllör'i kor't kontakt, ntenar
han. lrr'ån hans sida föreslog-s vid
ett tillfiille att koinmunen skulle
clr':r ut en vattenledning' till de 300
tunnlanden rrid kanaien sorn kontpensation för dcn fördärvade
i::tittl':å..::l
i:i;:::;::tr!i:,,,:

l:nt!;i::tt:jti

c'h'icl<svzrttentäkten t kånålen.
Konruruucn a.vhöjde att ingå på
nagt;r kottvu|sationct hät om.

är vaniigen ringa i Naglalpskanaien och föroreningsrisken desto större.
Kommunalnämnden i Frökind
teefhev iäget a,kut, och det ,rurd,å;3r*"?:;"i."J"rl;ff"1'Jfr
och ev. föreslagit för'håilningssätt
biev tydligt att utsläppet i Slutarp vis,j 6efatrning mecl tvistefrågån
behandlar vid sarnmanträtle in- fr'ån kommuneus sida.
Det ha:: emc.llei'tid tidigare före- måste ha med djurförgiftningen mellan lVlönarps går,d och !'röstuntland,e tisda,g en stämningsi kinrls lrc,mmun.
kommit
vissa konversåtioner mel- på IVIönarp att 5yöra.
ansökan som ingivits mot komEn undersökning detta år avl Det viktigaste är kanske att
lan markiigaten och kontmune'l
munen hos Västerbygclens vat- ireträffande för'hållandena på be- colihalten i recipienten nännast länsstyrelsen ålagt komrnuner: att
tendomstol av godsägare Bag- tesmarkerna kring hanalen. Det intill reningsrzerket iämnade häp- byggå ut avloppsreningsverket i
nar Browall på Mönarp. Stii.m- befånns härvid att parterna håde nadsvächande siffor: 2.900.000 lSlutar.p för högrening, bt. a. med
ningen innefattal ersättnings- motsatta rneningal orn föror"e- bakterier p1 liter våtten. En jåim- bicllogisl reningsbädd. Dettå arbekrav på 50.000 kr för spolierail
ningarnas uppkomst och djurclö- förelse ä.r att som för'stklassigt 1s Zi' uncier utförande Och väntas
lletecknårt dricksvatten anses få varår klart till hösten.
betesgång på Mönarps manker
den liings avloppsrecipienten.
hålla rrpp till 20 baktelicr pr liter..
som följd a,v vattenf örorening'ar.
Vat-tenföringen

'

Enligt stänrningsansökan härrör.

Euorma coli-siffror

Redan vid en halt av 100 baktei'ier

utsläpp av avloppsvatten virl re-

Hr Browall gör följande förtyd- pr litelr betecknas ett dricksvatten
liganclen angående läget i dag och

ningsverket

dess förhistoria.

f

örorening'arna, f rån kolrrmunens

i

Sluta,rp.

På kommunhåIl gör man inget
uttalande förriin tidigast då kommunalnämnden

r<lg-b4.

tittat på

>äreryJet>

Han öveltog går'den 1959. En
huvucldcl av dliften ligger på lre-

tesgån.q' och uppfödning åv djuf
på marker som inte lran användas

i andi'a dl'iftformer (>Mönarps
rnossal'>). IIan häde frän början
besvär med de betesgående djurcn, dock utan att kunna komma
på anledningen till svårigheterna.

Föroreningar före
utsläppet

tUF-eq'

Ponnyryttarc pa MönarPslaget

i
j

drick.evä.tten för' qljur. .Viss försålmr:ing av vattenkvalit6n neclstr'öms diket från reningsverket
(till l(analon) ha| ernelleItid ägt
lurn scclan reningsvel'ket togs i
bluk.>>

>Utan dröjsmfil> krlv
Shrivelsen hänvisar vitlai'e till
en av Statens Vatteninspektiotl fö|etagen inspektion 5 juni 1962. Det
fi'arnl<orn c'l:irvid >att cliket n-rerllan
leningsverket och Naglat'pskanlt-

i!:ttt;t

ien va| stär'kt föro|enat ainda ned
till liilnalerr>. Vatteninspektionen
hilde

i

salnbancl härrner:l hetnställt

a{l liorrrtrrutten utan dt'öj:;urirl

s}<rrl-

le byg13a ut i'eningsvel'ket ))föf
jämväl biologisk behandling av
avloppsvattnet>. Det är dett:t sonr
nLI

n^l(C1'.

>I(oltvarigt provisotiultr>

Det kan tillåggas att kommunens avloppsleningsverk
uppför'cles rrted tillstånd

i Slutarp

från viig-

o('h vatl.enhyggnadsstyt'elsoll s('dan pi'ojelrtel" gr'ansl(ats av Statens vatteninspektion. Vid deuna

glanskuing beclörncles enbalt avslainning kunna godtås som ett
Re, koltvar igt plovisor'iunr ..
ningsveriret togs i bruk 1960.

Fotboll
Tio ponnyrytårlre her komrnit till Mönarps egen{.i{rm på ett träningslägcr, som ha,tle sirr första
ilag i går och som stråcker sig fra,m titl den 28 augusti. Då far lriistar och ryttare till Linköping
för atl tleltaga i Svenska Ponnyföreningens jubileumstävlinga'r där'

Äv de tio lägerdeltagarna kommer sex från Västergötland. Vårå
trakter representeras av Anna
Ekberg, Dagsnäs, och Karin Gyllensvaan, I(ättilstorp, som på sina
hästar syns på vår bild.
Av de ponnies som rids på träningslägret är fyra nyimporterade
från England. tr'abrikör Nils Gyllensvaan, Kättilstorp, har importerat tre och godsförvaltare Henrik tr'ock på Höverö en ponny,
Godsägare Rag:nar Browall leder och inslruerar pomyryttarna,
som under lägerdagarna är inackorderade på Mönarps egendom.

å Kinnemo, Kinnarp,
s'öndagen den 16 augnrsti kl. 15

KINNARTIPS IF
FRöJEREDS IT'

Om brunnarna på VIönarP
Kommunalassistent Hilding Våring i Kinnarp lämnar På komrnunens vägnar följande upplysningar

i

Sjövallen, Santlhom,

i

>>vattenmålet>.

Söndagen den 16 aug.

ningsskyldig fö1 någonting.
I övrigt förhåller det sig så med
vattenanläggningar av NaglarPs-

,

å Björkvallen, Börstig,
kI. 10.30

söndagen den 16 aug.

SLUTABPS
Hilding Våring

till vilka statsbidrag

, I övrigt lämnas från kommulnalt håIl i Frökind ingen kom.r' innehål]a föa djuren otjänligt
I mentar til läget förrän i första
:len. Det är alllqd outrett hur l.
.:t egentligen rörhatrer sig'- Ä.å 1lt*o kommunå-'nämnden tagit
ställning.

ritenför'oreningarna på gården.

10.30

Fotboll

I

IF B

BöRSTIGS IK

.går.
I-Ir Våring erinrar vidare om att
.en llrulnarna på Mönarp visat

Klipp annonsen.

kl.

Kinnarp B-Sandhem B

kanalens karaktär att de inte får:
användas sorn vattentäkt för betande djur utom efter särskilt viall.agna anordningar varigenom dju: en förhindras att gå ned i kanali:).ran. Detta är enligt tag inte tiil'Itet i fråga orn vattenavloppsan-

- -

17.30.

FALKöPINGS AIK
SANDIIEMS IF

Fullmäktige har awisat dessa
krav, enär det inte kunnat anses
utrett att kommunen vore ersätt-

Kornrnitt6n

dag kl.

N. Västgötaserien

Godsägare Ragnar Browall har
tidigare i skriftiig form framstäilt
ersättningsanspråk på kommunen.

:ggningar

Fotboll

tVt -t"t .

Frökind
81. för uppgifter till

årets

fastighetstaxering finnes att avhåitnta i samtliga affärer i kommunen.
Kömmunalexpeilitionen.

Frökind
Läsningen

vid

komrnunens

skolor börjar torsdageu den

27

aug. 1964 kI. 8.40.
tr'örsta läsdagen avslutras kl.
10.30. Skolskjutsarna går i vanIig ordning.

Hämtning för hemskjuts kl.
10.30. Skolmåltidsverksamheten

börjar fretlagen den 28/8 1964.1
Samtliga lii,ra,re kallas till
planeringsdag onsdagen den

aug. 1964

kl.

9.00. Samling

i

handanbetsl,okalen.

Roktor.

Frökindry,
vill ha
uppskov
Komrnunalnåirnnden

i

Frö-

kind belpndlade vItI Bammåntråide i går rtåi,rnningsansökan

hos

Västerbygtlens . vattendom8tol från godsägare Ragnår Browall på Mönarps gårtl
giiJla,nat€ ersättnin8sanspråk
om 50.000 kr. för genom vat-

xolnrnlrnens.rvloppstellings\'e{kislutai'pL'rygg'inuutförhögrening.lförgrundendennyabio-

tenförorening förlorat bete.
Nämntlen beslöt hemstiillå
hos domstolen om sex måna-

Iogiska i enin gsbii,clden.

tlers uppsftsv med målet unrler hiinvisnlng till tvtstefrå-

lnledningen Slutarps svaghel 1låå*#ff**i1},t+r"*#
-2-t41,*i"åfd'.{Ll#:ft}:3öill5,ä?1ä
Ingen revansch i Travad

gans omfattanale karaktä.r. Virtaro beslöt närnnden förerlå

i

få revansch -* r"aou^a gå,rdagene iå#låtH.ättå?åår.ll3"i';r?å
i Tråvatl. Hemmalaget triumfe- halvlekarna spelade laget sömnpå
ittrottsplatsen
serieprerniär
svaraalo l64rI64r'PEr'
ettl.Jr l-0-Iettning i halvtitl. Hemmalaget svarado
4-2 eltnr
meal F2
raale meal
igångarspel'
kunitg I
lite
tur
med
men
spelet,
bäst
notnman bäst
matchon igenom för det bästa
Viil ställ- | rUrt
hem' Vitl
sp-9]-ar_9 it-13-ry!--i1t
raptg spelare
*1"* bäste
meal sig ena, poängen hem.
gästerna från Slutarp tagit meil
l19:!-^Y-1"
svarasom
,riog"o 3-2 tin hemmalaget saknado inte Slutaryr chanser till lmv Lennart Ruthman'
sturarp tyckades inte

-:-

kvirtering.

€ts+r

-

fullmåktige

I

I

I

I

I

lf""uJji.Jålä"å""jJui?g?"t:ffi:l

ung:e
Andersson och unge
för målet-blevlPern Hasse Roland
De första femton minuterna avl Med undantag
''ri-anOr1
Moberg' som
näralinledning.rr
Tråvad
up"trOu
lrafvtekenlVtterhatven
lrafvpkenlVtterhatven
och tolspelade..mqcxet-y!1la!' Kurt Kar"ppäOi,"f"å"
hadelstutarps *.'*åu
*iå". r 5
nog ut Slutarp, som igång'
"A;t*il
"A;.*il
bröt bra' men adressen på
rttÅ-'rug"t
komma

verkligt svårt att
| ä-i""iå-""
lt6n
lite si och
a.n- | två måt och-ilndrade ställninfen lPassninsarna var det
il äil# ;iäru"nu,i t"a"ads
gjorde
betvdligt
Han
med'
är-lsa
påltitl
;-""
e-r. Iåläk'itu"
fallskvintett skapade chanser
:t
it'-ii"dituit 99h i det se- luattre från sig i kedjan' En a'nEelöoande band, *"r, *aiit o"aän [ Å?n o"rt ity-ii"dituit
löpande
ypil]ra* överraskning var också Götygil]ra*
iäåilifä"r.täliätiii-i-o - en rutt- j "ä"ä t.ir.r --ä-r allt-så^;.
fu''t"äffullträf-lti"$lTryP^:J'..,^föresick
som
minutersia"t
!2
ofr"io"
offside
ef'rlr
ääriä;ilä
..ÄÄ och
iod
^äh jag
l;*
:;?f å*rr"*"':Tåååt'1"

lti

l:"*dJ!ff-ä';'':1,i*_:g.u
äö ,rå-är." hö",,* t"gJlrva"al -_i,**ry i rörsta harvrek o"elffå"j"lnåå"?":'1%Ttu-lt';'jl'":
slutarp igång efter en treva'nde l'
""u?l#tåå";örsta femron

-i'"t-

tei,,as- darriga srutarp-öer'l* l*ä"'l,f;.?åi"ot;3u,1åX?"-ät€f;ffi,11 ,"u,,*fr"ä5ä""XtTf,otf*"o**
det bättre fart på t""u,j:t"t""l
iri stot han ,i . nätgaveln. tort i anfatlet, medan försvaret
-K4F1-::i
å: ;;;
myq]<et u":""-:--;
och mvq6et
harvleken ocn
fl4r_*t-_lpt*li.,,u nå*ra dlrtiten
lhalvleken
Kurt Karl6n, som flVltats."pq.,ll;ä;å*;
Ca"t
vacktade. Bäst
tlrrårl"r,,ra.xuåä.
i 25 min tiltli'ååä;;rti*iiå"iå
r-educenade
kvitteri_ngschanser
r,i"dtrult och
Savg
Sdjg--lteoiatt
1ta
praktskott.t^r
l"netarna. In?emar Ung och Bengtl 3-å med ett verkligt
r.-r Ärffi6n
hade sedan en tin l"'n";i äiääLr*u" från Naum
i ii""tn""sro"l som frii det mesta I S"**e man
i spelet fram- kvitleringschans, men avblåst"t l*u-"""å" f,!"-*ät"ftf.Aaingen, men
I naae
"r tgt ryg{ missadg -{o'ckl| ret*ttigti fri position.
iå" rra""a"-målet,
l;;;-i;l; helt tyckad i denna preoch detta berodde oftast på lang- I Den boll som definitivt sänk- | miäromgång för höstfotboll.
I
Båsse
lsamhet'
I tu-SLot""eufaget anlände i 40 minl
Erting Karlsson'
hi
vai
skrtf
och
I
o", ljusnatlo
I
betydligt för. Slut- I
' aroDet-.llusnade
skapligt I
*tt"svaret sr.*r..öv
*"'prorvw
eftör två minuters spel i and- |

*:::::-t+;ii

1

If ftir Slutarp betydde matchen
att det blir än jobbigare att
jumboplatsen'
lta sig upp från vad
det borde
Kedjespelet är inte
på den, I ya,ra, medan jag tycker att qqr-

Kurt Karl6n slog

då
I ra^ halvlek.
mål och ord- |
I en
l(vitteringen. Bollen plaI nade
invid ena stolpen' I
I cerade han

frispark direkt

titt

tätt

i

lMålvakten hade fingrarna
kunde ei !!ua

Lt9"

no!e1

L

I
I

I
I
I
|

att anskaffa JuI måIet.

rtaliskt biträale

I

Skolo"nu .i

F

rökind

töriar läsningen torsdagen den 27
tr'örsta läsclagen sluI aug. kl. 8.40.
j tar kl. 10.30. Skolskjutsar anordj
j

l
I

nas i vanlig ordning och skolfrulrostarna serveras fr. o. m. fre-

.luS. Planer.ingsdag föt lät ar'na
anor'dnas dcn 26 aug. Wlg41.

t-

l

261
I

Målrikt pa Kinnemoarcnon
Serie/ edande Fröjered Iöll
Kinnzrp avgjorde före Pous
Med 4-3 beoegratle Kinnarp på söntlagsrnidclagen serieledanal€
Fröjered i rnatehen på Killnerno. Samttiga mål anläntle före pa'us
och tlet var frärnst i första halvlek som ilet häntle saker och ting
på fotbollsarenan. Det var situationer på löpantle bantl och de
många chanserna förvandlailes i inte rnintlre än sju mål. Flera a'v
! fdlt"äffor*a på båcla siilor var dock av det biiliga slaget och speeiellt tlo som tillverhades av Fröjeretl. Lasse Westerberg i hemrnarnåIet hatle nämligen inte sin stora da,g och får ta på sig
skuklen för två av Fröieredsmålen.
trle

*t.

'Matchen biev alltså före Paus första halvlek spelade Bengt
händelserik, även om spelet inte >>Bleckå> in 4-3 och detta resulvar så vidåre över sig. KinnarP tat stod sig sedan hela andra
hade ett visst övertag under förs- halvlek.
ta ha,lvlek, även om man hade

mycket svårt att få grepp

Besvikelse

om

Serieledande F röjered var en
I andra halvlek var Fröjered klar besvikelse'och sPelar laget
det bästa laget, men anfalls- inte bä"rtre i fortsättningen torde
kvintetten
som radade UPP de få det rät'u marigt att hänga
i toppstriden. Nu saknades
] många chanser- lyckades inte med

rnittfältet.

överlista

strategen Frejd på centerhalven

ett tappert kämPande

Kinnarpsförsvar. I slutet av matc- och clen yngre uPPlagan Frejd
j hen spelade Kinnarp helt defen- Icunde inte fylla platsen till belåsivspel .för att slå vakt orn 4-3: tenhet. Det blev många stora luci leclningen och viktiga dubbelpo- kor före paus i det bakre försva-

L

ret. I andra halvlek gjorde man

Änq

omplaceringar och centern LasBe
Johansson blev stopper, medan
tr'rejd spelade center.
Till de bättre i laget hörde hb'
S.-Å. Karl6n, hh. Rolf Johansson
och i kedjan hi. Kurt Karlström.

]1[ålen

Efter tre minuters spel var det
klart för 1-0 genom Bengt >>Blecka> Gecrgsson. som överlistade

!'röjeredsförsvaret. Minuten efter
slog tr'röjereds Sören l-indberg in

1-1. Det var en frispark. som
Torgny bra ersättare
in i nätmaskorna. 25 minuter hade spelats
Hemmalaget hade också reserv
när 2-1 var ett faktum. Bosse på stopperplåtsen, då Bosse Joivarsson kämpade med den utrusmål-Lasse tåppade

hansson saknades. Ersättare var
ande målvakten om bollen och ef- brodern Torgny som gjorde en
li
fick
han
ter diverse svårigheter
och var försvarets ll
till sist bollen och kunde spela den nraktmatch
brodern,
även
ioppfigur. Bra var
li
i mål.
ytterhalven Kjell Johansson.'
Tio mini-rter senare anlände 3-1
Kedjan toppades av centern
och det var reserven på vänster- Bengt >>Blecka>> Georgsson
ytter Beirgt Persson, som helt ne tiil en storcenter och vidare
-ämomarkerad fi.ck avancera på sin kan nämnas vänsterytterreserven
kant. Bollen som han slog gick Bengt Persson, som spelade väl
via stolpen i mål. Tvä mål av Las- matchen igenom. F"öre paus hade
Fröjereds. center också Bosse Ivarsson en hel del
se Johansson
stäIlningen
ändrade emellertid
-till 3-3. Vid 3-2 var hemmala- att
Cirka \25 personer såg matchen
gets Lasse Westerberg solbländad,
men vid 3-3 gjofde han en or- | som dömdes bra av. Charles Jo-l
hansson, X''alköping.
dentlig s. k. tavla.
I

ge.

r

I

I

Fem sekundet före full tid i

I
I

Råsse.

li'röjered pressade Kinnarp i andra halviek av matchen och här ses hi. Karlström i ett av sina

försök att'hinna ifatt bollen fijre mål-Westerberg.

trlökfnd
$lr-Lq.

Frökinelsgården 1963

Kostnadstablån för !"'rökindsgården 1963 visar en sammanlågd
utgiftspost på 188.574:93 kr. Största delposten är nära 90.000 kr.

på Kinnarpsiaktstig
2 fullpoängare notenades

148

till

GROTANDÄ, IDROTTSPLATS

|

j

I

36

|

'

I

I

I

larp, 93; 11) Leif Andersson, Ti-l 1) Karl-Evert Jelk, Åslätt, 36
I daholm, 92i 72\ Harald Brodd. I poäng; 2) Stig Johansson, SancilÅsarp,92;13 l Äke Karlsson, Ti-lhem,35; 3) Stig'Davidsson. Tcn-l
e2; u) r'/ålter

|

I

i

|

Westerbergihemmamålethadeenolycktigclag_tvåavfulltriiffar.I
na från Fröjeredshåll var han direkt skulden till.
Även gästernas målvakt hade en dag som var i blekaste laget, äv'I
en om han inte gjorde sådanda grova felbedömningar som den i van'I
liga fall pålitlige Lasse Westerberg i hemmamålet. KinnarP har en

I

I

a

l
i

I

GROLANDA
Söndag

kl.

IF A
14.

SlutarpB-GrolanilaB

året.

--*'
llDramatiskt på Tångavallen
i Slutarp vände 1-3 tilt S-g

en intensiv uppgörelse på Tångavallen, sönttag mid_
| AuS,
. Efter
stod hemmalaget som oväiltå(I 5_B_segrare i höstens he.rn_
I mapremiär
1 elvan som fick
,och därmed ljusrrado det betydligt för glufalpshäng på de övriga bottenla,gen, Vinsten hemI fördes
tack vare en kiimpaglöd, Bom ma,n tidigare efterlyst och
I o":i" man
I noäns. offrade sig hett för ett resrdtat som skulle ge två
I

I

Lörclag kl. 15.30.

VARTOFTA SK A

läggning har förekommit under'

wk'6q' I
Olyckliga måIvakter på Kinnemo
Det hände en hel del intressant på div. v-fronten under weekenden,
Kinnarp och Fröjered etablerade en tämligen jämn strid På Kinne- |
sparkades in före paus' Det I
mo, och de sju målen i
-3-uppgörelsen
av det billiga slaSet' MåIvår
fall
de
flesta
som
i
mål
var för övrigt

kr.

vårddag om 20:11 kr. Nettokost-]
naden har varit 7:69 kr. överbe-l

I

dersson, Tibro, 89; 22) Gösta I
Ljnngblom, Folkabo, 8?, 2J) 1.apoäng.
lle ,Ionsson, Gökhem, 86; 24) Eb.
be Johansson, Ljungsarp, E;6.
Iiesultat, jåktstiger:
1)
Isaksson,
|.
-Tarl-!:verL
-Åsnn- i I LanO"tse av samlna poätg ut_
1-00^poäng; 2) tMats^Nr]::"1,]siorAe
mat nummcr 5 itttle"mat.l
ldcr_r,
ld:o, 100; 3) Geors Ott-osson, I " Lel'tlulebanan:
ILlLlngsarp, 97: 4r Rrine Henoks I
,
eo Tlultin' rlor- | Kart-Evert Isaksson, a.surrrten.
lt:l' 9:t,
!,4; riun€
!r
Ulsson, Upp-lAif Larsson, Skövrle, Olof Lar.s_i
l]9.d: yD;^_b)
li]åtr3d. 95^;. 7] qyltav_ Persson, I son, Hor{ed, och Gunde Johans- i
lcrrdnem, -9^4; 8) Stig-Davitisson, lsor,, Kinneved, alla 10 tiattar.
iTenhult. 93:
9) Sam Käll. Habo. I
Harbananl
I ss; rot Gtite Brorssott, L.;ungs- |
i

i

!
Antalet vårddagar har varit'
9.377 till en bruttokostnad Pr
9.556

|

90; 19) Flelge Ciaesson, St.

l

och Iogi har personalen erlagt

I

torp, 90; 18) Arne Arvidssot, Gö-

s!.
ltrre!1l]1u,

Fotboll

X'as-

Största intäktsposten är vårdavgifterna, 106.000 kr. För kost

I

serier orl två skolt. Kårl-llvert Bjunlm, 90; 2A) A.lf Larsson,
Jelk från Åslätt vann denna del S]<övde, 89; 21) Karl-Jonn-r. Än-

,**,

I

3.239.
I

IF

SIF

tighetsunderhållet har kostat kr.

På lerduvebanan sköts nä.rma- son, Timmersdala, 92; ff t ff"urt,l
100-tal serier, och fyra Svensson, Ljungsarp, 90; f6l
man uppnådde iraximala 10 träf- Bengt Salomonsson, Brismene,
t)(-l; 1?) Harald Lundgren, Blii<sfar.

av täviingen genom att uppnå

tr'alköpingsserien
T.OLKABO IK_SLUTAA,PS

Tiil vikarier och tillfäUig

renhållning nära 15.000 kr.

re ett

Lcive,

TÄNGAVALLEN, SLUTARP
Söndagen den 23 aug. kI. 13.30

perso-

personal
har utbetalts
utuELdlls u,a
c:a 13.000
ro.vuvl
PEtDUUöI lr4r_
kr. Matvaruinköpen har kostat
nära 36.000 kr., bränsle, Iyse och

Åsunden.

300

aviöning av den fasta

nalen.

I{inneveds Jaktvårdsförcnings tratlitionella jzrktstig avverliades i söndags i Axtorp, I(innarp. Jaktstigen sorn är en av lärrets största hade i år sarnlat 1,lg tleltagare. Två fullpoiirrgare
notelaales: Karl-Evert Isa.kssorr'och lllats Nilsson. båtia från

På harbanan sköts omkrir:g

Fotboll

z4s-6'4.

Fröktnd

6f/94v1

j?ll kanske der-.är orättlmansson som nickade på en ftåck
l^.I
någon Jöre den I passning från vy. X.iliipssorr och
l::.._^t""Tl_1tia
lan"qre, men Lennart Rutnlan i I tio minuter senäre niclade Leif
vanligt bra cch. ur I Firipsson ul fjärde målet, varef| 31L"r y?I_lg*
l.clarkgJorOes
.insåts på högerbacksplat_lter det aröjdeitlls matchens sista
av- Anders Götljnd, l rrinut innan det mål .kom som
{sen
sle{rerlge sin . ht- lgav slutresunater ocli måiskytr
I:3li
l-19llq.n
hasra match för Slutarp.
| !il!
I var Kur"t Kårl6n.
M9berg_ och Mats AnJohansson, F.alI T^"..r3_11
.
.
| Dorriaren Bengt
var_
efrektiva.-pådrivarelttiping,
r laersson.
kan ges ett gott betyg
ytterhalvbackar
s-om
tl
till kedjan, I t<ii sin insats.
tl dar- vy. Kurt l-'ilipsson överras- I
Gu.oo
d:l^?

sin center Bengt Geörgsson, en grabb sl Kade med starkt spel och där |
tyngd år av- |
som har förutsättningar att gä mycket långt. Han har det rätta tllLl*._{9re" gav
6fsiutningarna. rc
| -"-.".._.*-.steget och är därtilt våln med bollerl fut S$srea sgA*t )
I
av seriens bästa kedjespelare

i

I

I

"l*f""H'3å*

Fotboll
T*i*å.T?::,ä"å#l
-

de och gick upp titl en B-1-ledn;ng i första halvleken, sonr dock
reducerades till 2-g före oau-

TTLIl\IYTT
Söndagen den 30 augusti 1964 automati-

seras telefonstationerna Kinnarp, Trädet och Äsarp. Dessa, jämte de redan
automatiserade stationerna Brismene, Börstig och Västra Solberga sammanförts därvid till det automatiserade Falköpingsområdet.

Efter automatiseringen kan endast i rikstelefonkatalogen angiv-

SJöVALLEN, SANDHEM

i

scn. Andra hålvleken fehärikades dock spelet i stort sett av

N.

hemmalaget. Två snabba ?i.trar.

kl.

17.00

Västgötasorien

KIIYNARPS IF

Bror

Johansson tiil höee-l' och
Per-Olof Johansson pä vänsterlranten samt cf. Kuri Rehn utgjorde gästernas främsta årrfalls-

o

SANDHEMS IF'

våpen, medan försvarets bäste
var målvakten Kurt Johansson

följd av chb. Sonny

dag

l(inneueds

Johansson.

Matchens inledning bley 61ainatisk oeh redan efter fem mi.
nuter tog Folkabo,ledningen på
straff som lades ur av rrv. Jbfransson. Minuten efter utjäinnac'e Slutarp tiil 1-1 med mål av

Jaktuårdsföroninn
hå1--; möte på Kinnarps Kaf6
torsilagen den 27 kl. 19.30.

na 5-siffriga telefonnummer använtlas.
Kurt Karl6n, men två nunuter
Styrolsen.
Samtidigt automatiseras trafiken till stationerna Broddarp, IIö- senare återtog gästerna lednitrgen
genom
cf.
ut.
Rehn.
I
tr
37
öJ
minuten
mutulell
kerum, Murum, Södra Vånga, Tolken, Älmestatl och Örastom in- l5EIUur
^elur,
I öIrades ledningen till 3*1, även
om Ulricehamns riktnummerområde. Riktnummer 0321.
gång
med måI av cf. varldenna
I cfter halvtidsresultatet fastståt- |
TELDVERKET
I des till 2-3 pä ett välplacerat
Konmunblassistenten tjänstlelskotl av Mats Andersson.
utjämning till 3 | dig unrrer tiden 24 r"ug. t.o.m. 29
I Hemmalagets
| -3 korn i andra periodens tredje I aug.
'rninub
och det var Bengt !Ier- |
I

Frökind

I
I

Kommunalnänrnilen

dhem kom helt ur rytmen
Kinnarps I:a halvlek gav 4-A

Fotbolf

l(innarps , Slutarps

å Kinnemo, f'-innarp,
sönclagen den 30 aug. kl. 74.45.

Sönd. kl. 9.45 söndagsskplans
hösttermin int@es i resp. mis-

Scn

Sandhem ficl< ej någon revansch mot Kinnarp vitl lörtlagens
match på Sjövallen, utan gästerne segrado med 8å klara slffror sorn 4-0. Eesultatet ver efter spelet alltleles missvisande.
Om Kinnarp I'unnit matchen med €tt eller två nåls övorvikt
harle dotta mer motsv&rat spelet. glf-b\,

Kinnarp fick en drömstart, redan efter 10 min. spel var ställ-

ULVÄKERS IF'
KINNAtsPS IF

att göra ytler-

få

frivilliga åttor

läsåret har lockat 13 elever att

godkänt betyg, Det ver-

kade som hela laget kom

AlIa barrr hjärttigt välkomna!

I Frökinds kommun finns vid
Centralskolan i Kinnarp från och under läsåret i I'alköping, medan
med skolstarten i torsdags en fri- Stina Olssön flyttat till Skövde.
villig åttonde klass, som premiär- Fyra nya lärare har tillkommit:

f

visa osäkerhet och Kinnarp hade kan

sionshus.
Missionsf iirsamlingarna.

13

Sandhem ur rytmen
Sandhem var det endast hb.
ningen 2-0. Efter den chockstar- Rolf Gustavsson, vh. Stig Johansten började hemmaförsvaret att son och hy. Åke Ahiqvist, som

inga svårigheter

MISSIONSHUS

stuclera vidare.

ur ryt-

Av lärarna vid

ligare två mål innan halvtid. De n;en efter gästernas tvåmålledbåda sista målen får målv. Bengt nifi d
Andersson helt ta på sitt samve- Försvaret var som ett såll i förte. Därför kan man säga att gäs' sta halvlek och målv. Bengt Änterna fick så gott som hundra- Cersson, ch. Rune Karlstedt och
procentig utdelning på sina mål- hh. Jonny Ahlqvist håde en helchanser. Men för ör"rigt får man svart dag. Vb. Anders Larsson

Centralskolan

tjänstgör kantor Bengt Kjellström

Sonnnade

-

Bo Wellhag, Margareta Schön,
Lisbeth Ohlson och Gun Bånvik.
Det nya läsåret är det första
för 26 elever i Frökind.

totalhaverer'ade

säga att Kinnarp var för dagen l.larade srn ytter förhållandevis
det bättre låget. Sandhem hade en bra.Kedjan hade svårigheter att
dag då inget ville lyckas.
skapa några målchanser oln mån

undantager de tre chanserna,
som vi. Jerry Kumlert hade i för*
F örsta målet |<om efter en mista halvlekllfåIen

n.uts spel, det

I

var vi. Göte An-

dersson som sköt ett bra skott,
vilkpt touchde ch, Rune Kar'lstedt
nesolut Kinnarl
KinnarBs försvar spelade reso"
och ställde målv. Bengt Andersson chanslös, 2-0 kom i 8 min., lut och säkert i och med Bo Joäven nu var det Göte Andersson hanssons återlnträde gom centers(rm blev lycklig målsk1tt. Målv. halv. Han är utan tvekan seriens

Bengt Andersson stod helt fel- bäste stopper, han assislerades
placerad. De två övriga målen bra av båckarna. ?orgny Johanssvarade Anders Ek för. Han er- son och Håka.n Karlstedt. Äv ytsatte Bengt Georgsson på ett ut- terhalvbackarna var Kjell Joniärkt sätt, men vid båda tiUfäl- hansson den bäste. Kedja,ns bästa

lena gjorde Bengt Andersson spelare var målskyttarna vi. GtF
te Andersson och cf. Änders Ek.
nrisslyckåde utrusningar.
I andra halvlek hade hemmala- Ittrarna däremot övertygade inget mest av spelet, men må,n te.
kunde inga målchanser skapa. Domare Bengt Lövgren dömde,
Det vår även så för Kinnarp de den justa matchen på övertygangånger man kom fram i konfr'a- desätt'
stötar. Halvleken slöt mållös.
Deson

|
I

Kinnarp utan tBleeka'
På söndag €ftermiddag spelås
det div" V-fotboll på Kinnemo och
hemmalaget Kinnarp gästas då
av Ulvåker, som för närvarande

KINNA.BP B_F.OLKABO ts

5-3

De båda topplagen i tr"atköpings
reservserie, Kinnarp B och Folkabo B, möttes på,söndagsförmiddagen på Kinnemo, där hemrnalaget

efter 3-0-ledning

i paus triumfe-

ligger Jumbo. Dock: laget vann
med. 7-4 mot Leksberg i förra
omgången och har inte gett upp
hoppet ännu. Åtta Pöäng har

rade med 5-3. Därmed skiljer endast en poäng till Folkabo, de bå-

hår samlat

svarade hy Erlan6 Johansson och
3:an nickade cf Gösta Andersson
in.
I början på andra halvlek reducerade I'olkabo till både 1-3 och

Mariestadselvan, medan Kinnarp
11.

Ett Kinnarp utan centern Bengt
kan få vissa
svårigheter att bärga dubbelpo.
>Blecka>> Georg:sson

ängen. Matchen spelas

kl.

44.45

och domare blir K.-tr. Andersson
från Skara. 2fl6_Ot.

Falliga högersvängen,
En clam från KinnbrP förorsaka'
cle en kollision mellan två personlrilar på Odengatan mittför sporthallen-. Händelsen .intr'äffadÖ en

i"""*i"å"oug i skYmningen I å'r'
ba*"tt som triom från JönköPings'hållet letade efter bästa infarten
i tit nattun, där en barnfesL hölls'
doe\
Hon företog högersväng
utan att uPPmärksamma en mötando hilist.-Det btev 25 dagsbö'

t4r'6"t.

da lagen

i

serietoppen. Efter en

kvarts spel gav vy Kjell Ahl Kin-

narp ledningen med 1-0. För

2-0

2-3. Kinnarps båda mål i denna
halvlek g'jordes av vi Tord Torstensson och hy Erland Johansson.
E olkabos sista mål kom sekundernå före full tid och slutsiffrorna skrevs därmed till 5-3.

Kinnarpslaget gjorde överlag en

bra match och i försvaret kan
nämnas ch Rolf l(arl6n och hh
Åke Torstensson.
Kedjans bäste
Johansson.

tr'olkabo

var hy Erland
spelade för dagen eJ

som serieledare, men hade ett

jämnt lag utan några direkta top-

par.

LYg-|q.

Domare var Qvick, I.alköping.

Bilen hamnade på ta ket och totalkvaddades.

Vid 3-tiilen natten till söntla gen intrii,ffade en trafikolycka på
riksväg r[6, då en yngling i sin bil på väg till sitt förätrdrahem i
Kinnarp, somnåde vitl ratten Sorn gonom ett under klaratle slg
ynglingen meil enda,st några s kråmor, trots att hans bil slog

runt och harnnade på taket.

Ynglingen torde ha somnat un- ett kryssmärke på andra sidan
gefär 35 meter norr om korsning- korsningen. Vid sammanstötningen med industrispåret F'alköping en m€d varningsmärket slog bilen
runt och hamnade på taket.
på vägen SkövdeBilen totalhavererade, men en
-Uddagården
Falköping. Hans bil har gåLt över änglavakt såg till att yrgliagen
på höger sida av vägen, över järn- lilarade sig undan äventyret,nåisvägsspåret och sedan slagit ner tan alldeles oskadd.

6 damer tjanode KinnaIP 59 ar

Auhtion

Efter dem kom automatiseringen

Genom offentlig auktion som
förrättas i Smedegården, Kinnarp, lördagen den 5 sept. 1964
kl. 11.00 låter fröken Selma Kinell försälja all sin inre lösegendom varav nämnes möbler,
sängklä{er, linne, glas och
porslin, samt ett mindre parti
småhuggen ved.

Tre

månaclers betalningsan-

ståntl. Äganderätten till försåld
vara förbehålles tills den är till

fullo betaltl.
Auktionsförrättaren.

nå andra halvlek var det så dags.
iar g-r, och måIskYtt var vY.
Sixten Svensson. Samme man fast-

Glaclå trots avskedet. !'r'.v. fröken Ing-Britt lvestlind, fru Ruth Kronmarker, fru Kerstin Larsson, Hilding Våring, fru Brita Engdahl, Göran Sandin, fru Ebba Juliusson och fröken Gunnel

sjöberg.

s'tällde ocl<så slutresultatet till

4-1.

Klockan 10 minuter i siu på siindag'srnorgonen blev sex damer I Kinnarp plötsligt utan arbete.
Då, antomatiserades nämligen telestationen i Kinnarp i närvaro av de sex avgående telefonister-

naj som börjat sista clagell äntlå tidigåre med avskedskaffe.
hspirer:ailtle liotrtaht.
f)et rriiacle nu inga ledsamhetel' Rutlr Kronma,rker tackades för 8
man minns ochstl, ;;nlal:na,
i det arhetslösa damlaget, åtmin- å.r's tjänst i l(innarp, flu Ebba Ju- clåMen
tacl<s:rmrna åbonnenter visade
stone inte om man skåil dömå åv liusson för 7 år, frtt Kerstitr tars- sin nppskattning i olika fol'mel',
stämningen runt kaffeborclet, nä.r son f,ör 5 år, fröken Ing-Britt mgn minns ör'er huvud tåget den
kommunen på måndagen tackade Westlincl och fröken Gunnel S-jö- goda och inspirer'ån(le kontal<ten
för trogen tjänst. tr'rån komrnu- berg för vardera å års tjänst. Det med a.llmänheten. Den delen av
nens siria h.ade man visserligen var a.litså en såmmanlagd gärning arbetet. kommer man att sakna
redan börjat sakna de behagliga till komrnunens bästa på 59 år alha lnesl.
rösterna och väniiga svaren i väx- som hr Våting nu hyliade.
r

eln, och telefonisterna å sin sida
Rortautomatiserade ?
fann det redan svårt att vara, utan
Vad hlir det då av sex borta.uden personliga kontakten med c1.e
320 abonnenterna, men bådä. Pal'- tomatiserade damer ? Fril llngter acceptelade utvecklingen nle(l dahl flrzttar till maken i Göteborg,
glacla sinnen.
fru Larsson börjar om en vecka
på telestationen i Falköping, frtl
.Iuiiusson skall tjänstgöra på tr'röfnga ord På r'iig-.en

Statio,tr

i Slutarp 1910

I sitt tat till de avgående

nlerna gav

Matchen blev ganska under-

trållande och båda lagen hade
många chanser att. öka På sina
målsiffror men del viile sig inte

t/q-Arl.

da.-

l<omt'nunalassistent
Våring några små historiskå notiser. Rec]a,n 1916 fick Slutårp sin
telefonstation n'red 13 &bonnentei'.

för

ke.djorna, Järpåsvinsten var
f.ö. tultt rättvis.
Gäste,rnas främsta spelare var
cf. Kurt Carl6n jämte halvbacks-

kedjan.

tå1å11

vid

det oflliciell.a avskedet. IIån erin-

iade om clen ständigt påg*åertde
centraliseringen och automa.tiseringen åv samhället och konstaterade att när nu Kinnarp drabbådes så var det just ingen som sett
fram emot detta., eftersom clet föt:

kommunen skulle innel:ära alt
man förlorade ett lecl i teleköri,munikationerna scå vsrit till {ia.glig glilclje: samtalen skulle i fortsättningen kopplas clirelrt och atrl

rupt, utan ett meliankomnrande
ord på vägen från da,men i växeln.

I

|

Iet gick skapligt^"

Älsiägare
ÄLGBANAN I ..XTORP,
Kinnarp är öPPen för tränings-

och kompetensProvskjutning
samtliga lörclagar denna månad'

Kinnarp bestod på den tiden av
4*5 bostadshus, men samhället rl trndividuell tävling söndagen
ilen 13 september.
merna ska,ll först och ftämst lra växte snabbt och 1923 fick man
semester, innan det blir tid att se sin egen station, f.ö. med fru BliKlubbmäster:skap den 6 sePt.
sig om efter anclra utiromst,tnöj- ta Ehgdahls mor som första föreIlusqvarnaiilgen den 5 sePt.
ligheter.
ståndale. Hon hade i begynnelsen
23 abonnenter att betjäna, viiket
S]<jutbanan är öPPen mellan
antal 41. år senare alltså vuxit till
JVär Specialfabriken
14-16. OBSI t,iden.
kl.
320. Alla dem har nu automatiollrarrn
Kommitt6n.
Vad l<ornmer ett glått arbetslag nen tagit hand om.
ihåg i åvskedsstunden? Branden
i Specialfåbriken i maj 1953 ltom'
mer på tå.1. Fabriken låg all<teles
illtill telestationen, vinden låg på
och fara,n för att elden skttlle hoppa, övr:r var stor. Frtt Engclaltl
fir:k inte lämna. sin Post vid växell1. ,\.skan gick, blixt:lrutn durlcl- samlas omkring >KDS inför valet>> i Ordenshuset, I(innarp' månd'
ra.(le runtom.l<ring hela nåtten oct'
kl 19.30. Medverkande: Lantbr. Ivar Andersson, St. StåItorp, V.'
hlommorna i fönstren på telests-- Kleva, red. Nils E. S-olke, fru Erika Lindgren.'
tionen hacle förkclnat av lrettalr
Allmiinheten välkommen.
</q-Oq.
fr'ån clen brinnande fabriken. Sfr

5!) :ir i tjiinsten
Med presenter och biommor avtacl<a.des så tle sex teiefoni$terna..
Hr Våring, assisterad av köpman smår!ng;om beda-ryade elden nr:lr
Göran Sandin, vände sig först till
föreståndarinnan. fru Brita trlng' frrr li.l:-rgdahl kuncle pustå ut i den
dahl, som förestått stationen i 22 evå.1(Ller.lcie stationen.
år och varit biträde i 11 år. tr'rn

1

J

Klart bäst i Järpås var mv. Erling Svensson men även kedjespe- j

Kommuna,lassistent Hilcling Vå- kindsgå.rden och de tre övriga då-

ring fiirde kontniunens

i

Hristen llemoHratisft $amling

I

TELEAI,ITOMATTSARTNGEN KL.A,ri:

iS/ut med "mewkliga kontokten"

i

Kinnerp, Asarp och Ttadet

ittffi
l::t-i.tai
.:',':i

.t

1

ilii;

locir tillbakå igen. Efter ett t:r:'.
I blev hon dock tvungen att slita sig
I loss från sina plil<ter, rrär telekommissarie Erik Nordling såmlade herrne och hennes två kolleger framför' sig för att frambiira
l'eleverkcts tacl<.
Jag bävar inför utsikten att
den mänskliga kontakten,
föi'lora
sa konrrnissarie Nordling i sitt anföranrJe, och citerade en dain sont
j r.rngefär fjorton dagar tidigare haI rle liue{. upp honom och litet ängsiliq..f.

rlcrr

uttryckt sina frrrhågor inför

st titrciande automatiseringcn.
NIen. sa han vidare, åutomatiseIr:ingen medför dock inte bårå
I n;]ckrJelar' utarr eckså förclelår vil'lra l<onrrneI abonncnte|na till goi

I

(lo,

i ..ll ..,.+.l'..
:.:::

Pensionsbrev och
bl('mmor

.,.,..,i

i

:::6&F''|::

I)en mänskliga kontakten
(1e1.

liacle

hiir fallet förmedla,ts av sta-

tionsföreståndalna i Trädet, Åsar.'p och Kinnarp, \'iika pä etl tör-

tiiinstfulli sätt hade utfört

clet at'-

bete sorn åligger Televerkets väx-

elstatiolsföreståndare. Efter sitt
anförande örrerlämnade komnlis.snrie Nordling pensionsbrev och

blommor

till

stationsför'eståndar-

n .1.

Lilrjemästar'e Sven Stenberg avtachades med blommor och gåvor
från Televerket och årbetskamraLer efter 4ti års t.iänst inoln verket. Ingenjör Olcf Hemmings
gjorcie sig tiII tolk för verket och
a.r'betskåmråterna i ett litet hög-

tt::::l:l::.1

aittlt:::iii

l:::i,:

väl smaka talar man om ticler som varit" Fr.v. fru $faj
och fru Ingrid Dahlälv, Trädet'
Kinnårp,
Engdahl,
Brita
fru
årp,
r/q-6ql\{edan mån låter kaffet sig

Klockan åtta På sörrtlagsmorgonen vår telefonautomatiseringen ett faktum för abonrien-

till.
f)fter högtidsstunclen serverades
kaffe med dopp, villiet alla läto

terna i KinnarP, ÄsarP och Träalet, All teletrafik över växel'
sl,ationerna uPPhörde därmed'
och abonnentorna kunde själva
koppla sina samtal'

Iln

till sist önskade
a.tt linier-nästare Stenberg nu skuile :få tillfälle att njuta sitt otiunr.
!'ru trngrid Dalrlälv överlämna{ie
också blommör och önskade lycka
titlsta.I, cliir han

Celddn, Ås-

sig v:i,l srnaka.

Kinneved tog revansch

3-2

timme seRare samlades all

stationspersonal från de tre stå'
tionerna samt linjePersonal och

renresentanter

Vid

final t CUFKinneved få revansc-h fbr fjofårets finalnederlag mot Friggeråker. Till en början såg del, ut

fru Ingrid Dahlälv var värdinna
för en stunds gemYtlig salnvåro.
Samtidigt avtaekades också de tre
stationsföreståndarna, fru lngrid
Dahlälv i Trädet, fru Maj Celd6n
i Äsarp oih frir Brita Engdahl i
Kinnarp, samt efter 46 års tjänst
* hela tiden inom JönköPings-

som om Friggeråker skutrle för.
svara sin seger då man tog lert-

ningen med

Z-0, med hi. Kurt
Karl€n gav sitt Iag segern genom

hr

Arvidsson helt

fri

teif

och kunde lätt
öka till 2-0. Strax innan halvtidsvilan ordnade Kurt Karlön till
I(inneveds första reduceringsmål
fr'ån nära håIl. I andra halviekens
5:e min. svarade han för kvitteringen och segermålet tillkom efter grovt schabbel i !'riggeråkers

Redan tidigt På tnorgonen uPPVaktacles personalen i Trädet åv

hrr

måI.

ter 5 min" och i 16 min. kom

Sven Sten-

abonnenterna genom

att svara för tre

Friggeråker tog ledningen på
ett långskott av Bo lvarsson ef-

dit även F"alköPing hör

-berg,linjemästaren,
Falköping.

söndagens

distriktets fotboUseup lyckades

för televerket i

ffaAet, där stationsföreståndaren

sektionen,

zlq-01'

Carl

!'reij och Carl ÄPPelqvist, som inbiöd dåmerna till ett saml{väm i

försam.lingshemmet På fredag
kvåll. Särskilt vill man då åvtacka viixelstationsföreståndaren, fru
Irrericl Dahlälv. vilken unrlor 3il år
förestått stationcn'i Tr'ättct.

försvar.

Hos segrarna, som dominerades

av spelare från Kinnarps div. Vlag, märktes

i

försvaret mest

eh.

Televerlrets t:rck
Sednn följcle händelsernå slsg i
slag. Bland de första som anlärxle

Bosse Johansson och hb. Torgny
.Tohansson, medan kedjans främs-

oc.h

I'riggeråker, med flera A-lagsfrån Tomten, hade sina
bästa i ch. Bengt Kuiiander och
hh. Olie Ring, dei bästa i aufallsväg presterades av hy, Lars-Oiof
1'orstensson och hi. Leif Arvids-

ta var hi. Karldn och vy.

var den s.k. linjepersonalen,
sedan infann sip; Telerrerkets le-

s1:elare

presentanter trred telekonlmissa-

rie llrik Nordting, Fall<öping,

oclt

ingenjör Olof Flemmins-s i spet-

sen. Sedan anlände stationspersonalen från Åsarp och l{inn:rrP. Al-

la för'plägades med

små,varmil

rätter, smör och bröci samt drickal.

Irru Ingrid

Dahlälv ha,de en bYåd

stund som värdinna, där hon j:ik-

tade från köket ut tili

gäsLernår

Gösta

Andersson.

son.

Två av telefortisLerna vid växetstationen i Trädet, fl.v fru Inger
Gustr-rvsson och clottern flk. Elisabeth Gustavsson får irär €rr åv'
s}{edsl{rarn av reparatör Gunnar Persson.

Efter matchen förrättades prisutdelning av ombudsman Bengt
Lindbad.

Kinnarp vann utan att övertYga
Kinnarps
paus
2-l
efter
Laget avgiorde

/f;s slorke man
Ivar G. fyller lemtio
år
slq-6q.

Två värdefulla poäng blev det för Kinnarp i sönda.gens match på
I(innemo sedan gästande Ulvåker ha,ft ledningen I paus metl 1-0.
Matchen blev inte av någon bättre kvalit€ i den hårda trlåsten och
ett oavgjort resultat hade nog bättre avspeglaf vad som hånde
' treträffantle spel och målchånser.
Yq- ttt.

På tisdag fyller direhtör Ivar

Gustafsson, Ville Solbacken i
Kinnårp, de femtio åren. ifubilaren är föcid på Stora Hov i Häll-

ståd, men redan som 4-åring flyttade han tillsammans med föräld-

Ulvåker stältdes första halvle- | satte den annars säkre Ulvåkerken mot vinden men kunde trots imåivakten ur spel. Det saknades
detta redan efter sju minuters spel I inte målgivande chanser på båda
ta Iedningen g'enom hi. Åke Fatkihållen i folcsättningen, men resulsom gavs ett fint titffälle. Laget I tatet stod sig matchen ut.
ledning och höll
sin rEurrtu6
om Dlll
va4L ulrl
slog vakt
slut
spelet förvånansvärt bra uppe. DemYcras
räs kombinationer gick bra myc-

|

rarna

Kinnarps försver över-

tygade ej
|
ö
därr Som helhet övertygåde
|

inte
hemmaiasets,
ke-t- bättre
trätLre än hemmaiagets,
ket
kedjan inte fick igång något, mera lKinnarps fti'rsvar i_dagens. match
sammanhängande spel. Ett fint loch Håka.n Karlstedt var tämligen
osiiler på sin kant. Bäst var
tillfäUe att öka hade laget då cf. losiiler
men det hårda I Torgny Johansson, vilken överLundsren
LundEren kom fri men
glänste sina äldre briider. I kedian
skottet tog i målstäIlningen.
Att medvinden inte hade någon lvar Be'ngt Persson på högeryttern
större betydelse visades efteir pau- den piggaste i kvintettea, där Göte
sen då det var KinnarPs tur att ha Andersson hade sin bästa Period i
denna emot sis men nu å,stadkom slutet av matchen.
betydligt merä farlighete'r fram- | Målvakten Rune_Sgge : hb..- Conför" Ulvåkers-målet där utjäm- lny Lundh, ch,. Mats tr'rddksson
ningen ko'm i 13 minuten på straff lsamt högervingen te.{ Kälieskog
med Göte Andersson som exeku- l-Åke FaIk får det biista betyget
Ulvåfte
tor.
lii Ulvåfterlaget,
Karl-Ivar Ändersson,
Dornar
Tre minuter senare kom det mål I Dornaren
s
Sfara, skötte
sin uppglft i stort
som definitivt avgjorde matehen I Skara,
och'det var ett skott av l'Iemming lsett bra.
'Iorstensson sorn via en försvarare I
Geson

Auktion a tlålxmntde grtida

till

Smedjegården, som då

inköptes. En broder till jubilaren
brukar nu gården. Ivar Gustafsson gick i skolan i Kinnarp och
efter avslutad skolgång stannade

{
I

han hemma på gården och arbetade där till dess han fyllt 26 år.
26 år fyllda beslutade han sig
för att gå handelsvägen. Han inköpte tillsammans med en kompanjon affär i Göteve och där
handlade han med specerivaror ett

år. Sedan bar det iväg

till

Falkö-

ping och där innehade han
grossiströrelse

års tid.

i

en

manufaktur i två

Han vände dock åter till Kinnarp och startåde
startade dår
där manufaktur- Under en tioårsperiod
t
var han
rrörelse
ul Erss uurl
och stsla,r_u
senare Err
en trJraut'lÅ.
syfabrik. Il ouKsa
huvudföreningockså äIlttLil,(l
anlitad IJOIII
som tluvuulorelrrtlBKinnarps textilindustri AB är I ens vice ordf. Just nu hoppas Ivar
namnet på rörelsen som han dri- [ G. på ytterligare framgångar för
ver tillsammans med tre andra iKinnarrpsidrotten och fotbollen i
delägare.
delägare.
lägare.
I synnerrhet. Div. IV är ett måI, som
lsynnerhet.
I'abriken byggdes 1945 och i I vi i fö
första hand strävar efter att
början
början på 50-talet var det clags i nå.
för tillbyggnad. Bolaget har över- |I
Cyklisten
Cyklisten
vägande kvinnlig arbetskraft och 1 På 30-talet gjorde sig fvar G.
just nu uppgår de anställdas antal I också känd som en duktig cyklist
till 45. F'örutom Kinnarlrs textilin- | oeh bl.a. erövrade han fyra Faldustri driver jubilaren ett skjort- | bygdsmästerskap. Priser vittnar
vö.veri --- Kinnarps Rany * till- | om hans framfart på cykelarenorsamma.ns med en broder. och det- | na.

ta företag startades 1960.

kommer att hålias måntlagen tlen ? september 1964 kl.
14.00 då lanbr. \lValdemar Johansson, Siggagårilen, Slutarp, låter försälja:

Gubtafsson ha{ många
sträng'är på sin ly'ra. Företagen

C:a 35 tnl. havroskörtl.
3 mån. kredit till säkre kände köpare. övriga villkor

Han är ledamot av kommunalfullmäkttge i Frökind och vidare le-

vid auktionens början.

RME

är en, kommunala förtroendeuppdråg en och idrotten en ånnan.
damot av byggnadsnämnden

oeh

['ofbollsspelaren, idrotts-

DLINGEN

FORENING u p.

c

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

Röda Korsets syför:ning trtir-

Förtroendemannen

3'rökinds stiftelsebostäder.
JORDFO

E{.imweued

fvar

tlliusrnatch
Tångavallen, Slutarp,

viinnen

Sportfiskaren

Idrotten är ett av de stora friiclrottsintressena som tisdagens
jubilar har, men när chansen ges
tar hån sitt metspö och åker till
sin gård vid Utvängstorp där han
tår fin fisk i Tidan. När inte fisken i Tidan räcker till finns det
andra fiskevatten. Det bär iväg

till Västkusten allt emellanåt.
Säkerligen kommer familjen,
frun Margit och barnen Ingela
och Bosse, jubilarens vänner och
idrottskamrater runt om i bygder-

na att se

till ått

lva,r G. får

den

Id|otten har en stor vän i fvar hyllning och de bevis för uppGustafsson. Han var under många skattning han är värd.
år aktiv fotbollsspelare i Kinnarp
Bo Johansson

och även under den period som
Kinnarp spelåde fotboll i kombination med Slutarp kämpåde Ivar
G. med läderkulan. flnder 27 år
var han aktiv i fotbollsleken och

först som 4S-åring ansåg han sig
ha, p,;jort sitt. Detta innebar dock
inte att han struntatle i a]lt vacl

Kinnarpsfotboll heter. tr'otbollens f,:in till "iarkförvärv
trr'ökinr-ls korrmun har begärt
föreningsårbete iockade nu mer
än tidigare och fvar G. fick fullt rode r ö,,nq f illsl ånd att låna
jå, även som ak- 98.400 -:r pä 25 är för förvärv av
upp m.ed jobb

jar höstens arbetsmöten i Cen- onsdagen den 9 sept. kl. 19,00
tralskolan tisd. den 8 sent. kl. VALTLRPS IF'-SLUTARPS IF'
i fotbollssektiv vat han verksam
20, \zälkomne^ !
och under årens lopp hal
tionen
S.I. F.
- e t t med Kinnarps fotIva,r hlivit
boll.

är

toin'irn:,rr'k

för

bostadsbebyggelse.

Länsstyrelsen tillstyrker.

stimulerancle
Skohnatsecleln
att >håIla i
F r''öliind 7 -12 sept.
för'
gång>. Det är väl därför ingen
tilfällighet att han sitter som ord- M rn,iir3: r isgrynspudcling. kolvsmör gås, hallonrrylt.
förande i sektionen och dessutom
sköter skriverier, förvaltar kas- T, ;dag: varrn kot'v, potatismos,
san, >eldar> på grabbarna på matsln.ip, gulka.
cherna och är något av allt-i-allo. Onsda g: kö'.t- och gr'ö:.:::l<ssoPPa,
Kinnarpsfotbolien är alltså mycosts:-- f l'giås, åpelsin.
ket Ivar Gustafsson, även om, som Tolscla.g: kokt fisk, potatis, tomat.
Jag har god f :.lag: kålpudding, potatis,
han själv säger:
hJälp av många. lingon.
Lördag: nyponsoppa, smörgås m.
1ev6,eastej, skorpor.

TJppgifterna

och han trivs med

Arne Tholin och kflagnus Sundbom i

1*:##äåI*$If#å{Fåih
FAIKItr?:å""i'i3i'lHx#11,.#lrffl'
I rrloDy!
llä."*g på bortäplan.

Det står mycket på spel i weekendens fotbotlstlrabbningar. På Oalenplan . utkii,rnpas en oerhört
viktig poängkamp mellan FAIK och Kinna,rp, i Torbjörntorp spn:lar Tomten rrot Skövde AIK oeh
i fidaholm möter IFI( Falkölring hemmalagöt If'K. Detta nå gr3 av Iördagens viktiga uppsörelser! På sönrlag knyts väl inf,resset.til! Borgundas match mot Axvall. SkalL Borgunila öä
mett poänsplockandet och håtlå untlan i toppen?
{/q-it'l' (M uarhi,'el)

tr.ÄIKmönstraridagensmatch.\i|:::i^1,:^A-IY'q1-1'^.,T:5-:3l,:li

med spelstärt t<t. fS.gö en något |

:n*gti***i'"gr$'p{lä
har ju som bekant X'AIK ofta haft
svårigheter att komma

ilä;ffi;

med.*Marche! säner *t;1."1 {ö;
rArK, som_i håindetse av vinst i,"1.te sackar efter i bottenstriden' Kl'

|

I
||
I

|
arpsraget.
|
,"1*1"åi'å*flår?äX.qtåä1"?Jri.qj;: I
nus suntrbom in som .:ll^:1.::ll
vidare gör Arne Tholin comebacK I
I A-sammanhang.

I
Janne Andersson
Ii
plats i måJet, då P-A Olsson är II
ra1,|j................1:

Bengt

A

,

r

Lasen på Odenplan
FArK

I

LlttJfrillä.åftä,?ål"d:n:ffi:
'.'-^'-.'-

rörhindrad dertasa nå srund av
militärtjänstgöring.
I Kinnarpslaget återkommer

6

-

.r.

oeh

för Slutarp så viktiga

------*

| .i#ffiil#tln""3f$l*-l
llgui'"iäiår"

ä,i-?Liif dJt.;, ;ä"

tx'-';åiå$:il*l

lllgiätrki"å*
rrert ska tappa hontakten

med de i

llffi:få .|?Tt åJ?Tå::?:{itll
;;;.r..;;h ;;%;";
l
'i"r.i# ;;ä-;;iti;; i J*
llii;;;;'.äi""
lorla ra''gä"ailä-matcn*-- l""t
lllffITåTä,$;l"t?.:äfl"? Jt:##l
I ll
I
I ll

A.

G.

t Ka.rrsson
,,,I;ron"l"s-o1
T. Johansson
H. Karlstedt

K. Johansson-

L'

I
I

westerberg

söntlagsmatchen

på Tångavallen

mot Vedum slutatle i en måtkatastrof och när de nittio minuterna
hade gått till iintla stod gästerna som segra,re med hela' 10-1'
Därmed mörknade hommålagets utsikter att håUa sig kvar i div.
VI, även.om hoPPet ånnu finns kvar.

|

l

I if::-- -"Tl*
|{

l

|
I

I

FOt b

O ||
I
J lI TÅNGAVALLEN-, SLUTARP
^" '
den 6 sept. kt. 18.80.
'l Söndagen
VEDUMS AIF'-SLUTARPS IF

I

KINNARP

Frökind

i

lllcasterna tlllnor de lag som oe-l

rhorin
".
M. sundbom R. Karrsson
rtt, Gardemeister
I'läiJ"t' ätt- .iä't t i"t"v"n octr atl
Domare: H. Lindstrand, Aringsås.
a. orr B. ceor'sson G. Ändersson | |fiff: ?åii'ti'"",riåu,Iåå:r,."'*ilil:?
där det blev vinst
Andersson B. rvarsson
Nyströrn

Måtkatastrof för SlutarP
l-l0-nederlag mot Vedunn
Den

i
I

l

I
Gösta Andersson, vilket torde be- \tydaökaclslagkraft.
>Bleöka>> Georg'sson

I

F"* rfii

I ll

Ändersson

Bergström A. craesson
r. pettersson B. Gren A. Moberg
Å.

i

.

q-bv{.

S.I. F.

lu[q-tq"
| I ^srrororpåuf,nykt . I lSlutarp - Valtorp
^ har |
IJnder en lång följd av år
Kinnarps och srutarps. stinaassSpelade Oavgi0ft
|i
skolor varje höst i- samband
-- -;;,;. med
I
onsdagskväilens
elljusnatch
söndagsskoleterminens L,.;.^, ;;
o,,- I| II --."
'r':irJ""
^"_^._
i
bler'
slutarp
ua
o"o"*i en familjeutfrvr.l.
| | resu-ltatet
laisavallen
oa,vgiort 4-4 efter
u@våJur!
Kinnarps och slutarps siioaags-

|

t,o' ir år
Er förlågd
fÄrrcq.r över
Ä\'ar Floby,
tr-]^h' T.irr.o
Ljung II II :':*'::"'
var
till
resans mål, F?istads wrir"to"."- I I S"t ,att slutarp vunnit första
Sex Glreen-mål
församlings vackra somrnär'hem. | | t]|Yt:o- T,"o^ :_-l oeh -valtorP
en bra fotboll med vassa avslut'
llre'I samrn& sirrror'
Roiand
Vedums
center
Green
n; I I ':i:1
ningar, men det var hemma-för- blev en av matchens förgrrr4dsfi- Resan röietogs i inte ;i;;;
Bådå
lagen ställde upp med tre
ee
hirA,
6^Å
I
I
^++ -^..^,,.,,-- -,,
svaret som bäddade för gästernas gurer genom att egenhändigt siå 33bilarmedettressäIlskapavli-^i^ili.-"i:"..'.,.""
ttffr;åHi;;
stora målskörd. Nu gavs i sYnner- in sex bollar bakom måI-Rutman 115 personel. i varierand J- tqry I i;T"';Y^',i#:"i[?Trf
het Vedums snabbe och skjutkun- oeh kunde med lite tur noterat yt- Vid framkornsten titl t"ristads i Lenrärt nutmääl åtana },roberg
nige center Roland Green fria terligare ett par. Bra spel visades sommarhem välkomsthälsades re- I| och Bengt Stenkrzist gjorde bästä
tyglar av Hasse Andersson och li' också åv vy Arne Johansson och senärerna av Yngve Johansson, insatsen i hem.malagets försvar
I
kaledes var det På högerka^nten' hi Nils Olsson, vilka gjorde två
Kinnarps söndagsskolas I och i ltedjrn val' Mats Andcrsson
där Anders GöUind inte förmådde mål var. Resen i försvaret var varefter
och Kurt Filipsson cle bästa. Välstoppa vy Arne Johansson, och chb Sture l*risk och god hjälp ha- föreståndare, .A.nders Sigfliasson, I t?Ip spelade bla och lrom starkl
det var här som försvaret rulla- de han av hhb Håkan Otteberg läste Guds ord. Efter sei,erins ou I
kaffe och saft savs t'ria'" iå-" fl :i';;J,?ff;å-"t3,Jäåi"":tij:f:
des upp genom snabba attacker.
Någo1 högre betyg kan inte ges och även målvakten Karl-Olof stunds lek med barnen innan man |I piäui"r-il.set var ch. Arne Jonsförsvaret i sin helhet. även om Kyl€n var bra.
öamlades inne i sommarhemmets I ion, hhb Flässe Johansson samt
Målprotokoll:
Lennart Pettersson och i viss mån
lokal för en anclaktsstund, då någ- l 1 alte Ändelsson och fngvar petcf
Green.
6
min.
0-1,
Mo"t.
Mats Ändersson och Roland
De båda, sistå dela.ale på
ra av söndagsskolbarnens Jmg're ll tersson.
min.
cf
Green.
35
0-2.
berg lyckades begränsa sina mot- I
lagets fyra rnål. Siutarps mältvå
och
sånger
B,
Ilermansson,
lärarinnor
42
min.
t-2,
sjöng
I
ståndares aktioner. Lennart Rut'
(
I Yngve JotranssJn läste från r.ut. ll $a1t^ta-1 var Kurt Filipsson, 2, ocl'r
man i målet var sig heller inte ' straff ).
Moberg oeh Bengt Her44 mir,. 1-3, hi Olsson.
g8_42.
10:
ll ,lgland
lik men stäIldes i de flesta fallen
-Herr
t
53 min. 7*4, vy Johånsson.
Ährqvist,
ensåm med målskyttarna.
sten
.l1r1t.täå-??3f$l
.lLrl?.-p,
ll
60 min. 1-5, cf Green.
hjäi'tliga
framförde föräldrarnas
ll tittt'eåsstattanae,
64 min. 1-6, cf Green.
fngen sammanhållande
t:rek till söndagsskolan och dess |
-.--.65 min. 1-7, cf Green.
kraft
'
ledare.
l-Frökintls
-- - affärer
73
min,
1-8,
vy
Johansson,
ges
något högKedjan kan inte
Nästa söndag hålles söndags- |
?5 min. 1-9, hi Olsson.
re betyg och det finns ingen samstatistiskrr centralbyråns
8? - -in. 1-10, cf Green.
skota I båtla missioÅrr"""" lir. I ÄY..
manhållande t<ratt i denna la$- |
Domåren RoU Lundell, Skövde,
I#.""liHåä1?"X"Tå*:"i"iå:
del. Mest framåt var Kurt Filips-- gjr:rde mycket bra iftån sig, och
der 1962 framgår att Frölrinds
son och även Kurt Kerl6n gjorde får fint betyg.
en del genombrytningsförsök, men I
I landskommun under nämnda år
Geson.
t{q-e{.
var påpassad av Vedums stoPPer I
I{inleveds påstorat
ihåde inkomster som uppgick till
och gavs inga tillfällen titl skott.
Som representånt för l(inne' 1,21 miljoner kronor, medan utDen som hade de bästa chanserna I
veds pastorat vid stiftets jubi- gifterna belöpte sig till 1,12 milttll mål var Bengt l{ermansson i'
leumshögtid i Husaby och Skåftr joner kronor. Kommunens tillandra halvleken men fina räddsöndågen
den 27 septenber har gångar
årets ingång utningar av målvakten hindrade i
pastoratskyrkorådet utsett kyrk- gjorde vid förra
kronor memiljoner
3,?3
nätkänning. Ingemar Ung och
KinnarP
KINNEMO,
å
värden Sven Ändersson, Millomdan skuldernas storlek var .1,44
Leif X'ilipsson förmådde inte
g'ården,
kyrkvärBrismene,
med
åstadkomma några större farlig- söndagen den 13/9 l<1. 14.30
den Erik Bohman, Vårkumla, miljoner kronor. Kommunens egheter.
na fonder vid samma tiripunkt
som suppleant.
HÄLLEKXS Ir'belöpte sig till 0,14 miljoner kroVisserligen spelade Vedum-laget

l

frr"**

e'45'

|
I

I

Fotboll

KINNABPS IF

nor (PRK)

l(inneusd-[|årkumfa
Inskrivning av årets konfirmander "ger rrm Mikaelidagen, clen
4 oktober, vid familjegudstjänsterna:

i
i

Vårkurrla kyrka kl.
Kinneveils kyrka

kl.

10,
l-4.

Pastorsämbetet.

g(q,*rl.

Situation framför Kinnarpsmålet.

Kinnarp besegrade FAIK, 2-1,
Hemmalagets läge förvärrat
FAIK:e chanser till nytt kontråkt i ttiv. V Norra Västgötasorien minskådes ytterligare på törda.gseftermiddagen. Med Z-1,

halvtitl 1-1, segrd.tle gästa,nde Kinnarp på Otlenplan och segern
gick åt rätt håll om m&n ser till str)el och målehanser denn_a fotbollseftermiddag. I och metl förlustsn är FAfK nu sist i serien.
Gästerna hade ett visst grepp om matchen heta, tiden
mest
markant va,r det undor en 20 minuters period. i första ha,lvlek.
FAIK fick annars en fin start minut gjorde Kinnarp_ måJ, men
då bollen redan efter 1 minuts spel detta underkåindes fullt- korrekt
låg bakom Lasse Westerberg i efter'som yttern Ek slog in läder-

Hyggligt försvar

I'AlK-försvarel ktarade.

sin

uppgift hyggligt. Måtvakten Jan
Andersson svarade för måJtga påpassliga ingripanden, men vaf indirekt skyldig till giisternas se-

germål. Halvbacksspelet toppades
av fdde Pettersson och Benst
Gren. Kedjan
tam som vanligt
hade i Arne-Tholin den främste
-aktören.
Han spelade rrettiga bollar och gjorde många finå försek
att få ordning på kedjespelet.

130 personer säg matchen och
Jens Lindberg, Aiingsås, missade
en del I sinå bedömanden. varföf
det är svårt att ge honom 'ett goa-

känt betyg. Orutinen tyste
nom...

ige-

Båsse,

Kinnarpsmålet, Skytt var eenter- kulan med hiinderna.
debutanten Magnus Sundbom,
som eftel att ha fört med sig bolJannemiss gav l-2
len med handen på närskott ställÄndra halvleken var spelmäsde trVestel'berg chanslös.

sigt något

än den första.

Jämnare
20 minuter hade spelats när men €fästerna
från Kinnarp hade
Kinnårps-yttern Anclers Ek tryck- dock spelet i sin hand,
tes ner av l'AlK-försvaret men
23 minuter hade spelats när

straffsignalen uteblev. Minuten Kinnarps ledningsmål anlände och
efter rullade en boll på FAIK:ar- även denna fulltråi^ff var en !'AIKi na"s mållinje, men sköts undan i försvarare skyldig titt. Cf Bengt
>Blecka> Georgsson slog ett iiiI allra sista sturrd.
Så här dags pressade Kinnarp lägg mot FAIK-målet öch måJIhårt,
men tr'AIK red ut stormen vål(ten Jan Andersson trädde för
I
loch kunde så srnåningom få lite sent i aktion.' Han fick inte orbättre fart på sitt spel. De .sista dentligt grepp på bollen. som for-

femton minuterna var riktigt cerades in av vänsteryttern Ek.
skapliga, sett u1' F.dlK-synpunkt.
Resultatet stod sig seclan matRättvist om än en aning tur-. chen ut, men i allra iista minrrten
betonat fick Kinnarp 1-1 i 40:d hade FAIK kvltteringschans scdan

ninuten. Gösta Andersson slog på Kinnarpsbacken Karlst edt missat.
ett skott; som FAfK-stoppern Chansen till en poåing försattes
Bengt Gren styrde I egen bur.
oocK_ Redan I andra halvlekens första

Fjärdo fåka
.nostseger
..Kinnarp tog nu sin fjärde raka
och spelade betydligt
bättre ån I uppgörelsen meO Utiåker i. förra omp;ången. I försva_
ret var hb Torgny Johansson den

Slutar1r
Lördagen den 12 sept.

kl.

.dominerande spe!aren. Halvbacks_

trion hade en lätt uppgift att
stoppa en tam faIX-Gäja och
stoppern Bo Johansson kunde

14.00

öPPNAR VI

. SLUTARPS KIOSK
Alla

välkom_na

!

matchen igenom paradsparka, då
ingen tr'AlK:are gick i-närheten

Tage Karlssorr av nonom.
anfallsspelet

Vår

centern

-I
>Bleeka>
Geoigsson samt vänster_

i

å'il%å uå?i" o*ff."'sson-Änders
Kinnarpsmålvakten Lars Westerberg lägger beslag på läderku.
lan som är i säker famn, när tr'AIK:s RoU Nyström kommer
rusande.

'

vid

Påkoppling"

6ld'-to\'
flllr;I' t I'I'(rrlliIiLts[] NÄIl

Kinnorp

f*r,utAltr'nr{.}l,r,

I
i

Jumbofirtrien rrrr:ll;in hivdnrrtiti
och Slntllrp }:l*v fn 'l.rist lrppgö-;
relse, s{Jnr Kv,ii;rnnr vann meil
?- :1. De bailrr lagcn rpclu.de så
dåligt sonr txbellplaceringarna ty(ler pct och nrntr:rcn t iir'sätitr;ides i
I
j

|

ytterligare gencin

;itt

r.iolnåren,

vs.r sve.g. I)cnrxe ktrnd& inis å115
uppråttthåIlå, rerspcitten orh håd*
oci*iri mång*, lrndcrliga rinin*lut.
fffter en .hl\rrl $iularpspr{}ss i
irllednjngen kom I(vä:runl i;lng

I
i
j
I
:

c(:h log lerlnirrgcn gcnorn vi. Ovc;

I3ortrtim efter tn f:iir pa*sning
fr'ån cf. Per-Ähe Svenson. Shrt-

rrp

i-rtjämnadc t,'ll

l--

1 genom cf.

I
I

j

Iturt l{arl6&. I anclra haivleken
gjnrde *f, Svens$*n 2-*-L till hemtnalnflet och vy. Gör?tn $rcfirerg'
irl<ade tläret'ter trll 3--l. Slraxi
före ulutsignnlcn r'edncerede så,
uiist€fnil$ c11" IIas.sc Audel'sson'
{;it ll*g g*nsm att iricka bollen
i nåil"
Planen5 blista spelare var de j
liårlrt malvirkterna, Sltttarps Len-i
nrt Rutml]n ocn Kvätillms fter-'
Årne liltigbsrg. I gästernnli låS
nriirhtes dessnlcm hir' Itgvnl'1
Johå,nsso:r och vi, Rolå.ncl MctI

i

I

I

I

Lerg. Kvijnurns i:nt:kPa;, Ijcngt'
Oiof Svenss,rn och Hcntit Jtlilg-

kopplade i fårdleden, och denna
. siider gör ff,å,msteg, Redan är lhar däre,fter blivit märkbart båirera sträckor nvbvssd väs
Vägbygget Luttra-Iänsgrånsen

I

in-lf*f#l"Hlffi}JHträl'ä

Irvist, gjorde #ig förtjli,nl.åi

Frökind

ijverbetyg.

av

vara.

t

:-:-

"au.åå" "

Kinneveds Röda

|(ors

I

för hanilikappad ungdon

et4-b\-

rryå{1+$#.J,#;.
.o*t'

I

dag öppnar
säljning.

Vi

- HELÄS

vi vår korvför-

hälsar våra kunder väl-

komna.

SLUTAR,P

-

Fotboll
BIKSBORG, BORGUNDA

T. KARLSSON

kl.

Söndag

15.

KINNAR,F

o
Ki nneueds

$kytlefören

in

g

Stattspris och MästerskaP.
Söndagen den 90/9 kl. 12.30.
För Vet. och IV, därefter

III, II, I

BO[NGUNDA

Förmatch, Fina,l i B'iuniorserien

k].
Rorgunda

13.30.

*

I{arls,borg

och rek..
Styrelsen.

KIIINARPS
I Kinnevetls kyrkokör t'r11.6W.
I börjar höstens repetitioner i Kinneveds skola på onsdag kväll.
I
lcamla och nya medlemmar vällkomnas till kommande sångöv'ningar.

potatismos, gurka.

tis, rå morot.
f,ördag: fattiga riddare, äppel-

hansson, tel. 502 68"

mos.

Yrkeskurskomrnitt6n.

TÅNGAVALLEN
Lördag den 19i9 kl" 16'00.

Slutarps kiosk

maskinskrivning, klädsömnad
och hemslöjc'-:kurs i snickeri.
Anmälan till respektive kurser
sena;st den 1 okt. till DagnY Jo-

apelsin.

Fredag: fiskfärskotletter, pota-

Fotboll

StYrelsol.

Onsdag: ärtsoppa, ostsmörgås,

Torsdag: ugnsstekt falukorv,

i3:-:"*å::l:

Und.er läsåret 1964-65 Planeras följande Yrkeskurser i

kålssallad.

ä"trXn#å:"åiiyt'g[å:*X:

att upptasa valkollekt I *i.s111'1T
den2ote 1e64 i Kinnev;å;;ö ;""t
ra, och Vårkumla titl förmån

kommer

Frökind

ding, lingon.
Tisdag: köttbullar, potatis, vit-

MISSIONSHUS
Söntlag

kl. 193b. Sång' o.

musikmöte. GitarrgruPPen frrin
Äsarp. Y. Johansson.

VÄLKoMNA! Yl4-b4.

n-xr.
Frökind

t(innarps idroltslörening ,
hårler möte å Nya
";il:'J.'ri
kl. 20.00. ] Anbud infordras härmecl å letisdagen den 29 sept.
Styrolsen. veranser till Frökinds kommuns
i

-_

ålderdomshem, X'rökinclsgårclen,

Kinnarp, under år 1965.
1) Kött, fläsk och charkuterivaror.

2) Specerier.
3) Eklningsolja

I
1,

I

I

Skohnatsedeln
för l'rökind den 14-19 sept.:
Måndag: korvkakq blodputl-

;

:

Donra,rg va,r Sven Sin:on$$0n'

Kin nel|eds lryrlrolr0r 3ää#:|:fåH#1'ffiifffiiä
;börjar höstens repetitioner liH"äilx,äilLå1å"äT"#"-tffr.ll
Kinnevecls skola onsdagen den Häromdagen såg det emellertid ut på ovans ående sätt vid den
23 sept. kl. 20.00.
rnedlemmar
Gamla och nya
Pll*:- där den nva vägkroppen
-- - r
r, atä.

I

1.

Skriftliga anbud märkta >Frökindsgården>, ska1l vara inkomna till Frökinds kommunalexPedition, Kinnarp, senast den 15
oktober 1964. Antagen leverantör är skylctig ställa sig till ef'
terrättetse de leveransbeståm-

melser som socialnämlden kom-

rrer att uppstäliaFN,öKINDS SOCIALNÄMI{I)

or€isson, men hans skott träffade

ribban.
Bosse fvarsson frispelade Göte
Ändersson i 20 min ?ned 3-0 som
följd. Samme man gvarade tre minuter senare för 4-0.

När någbn minut återstod att
spela reducerade Hällekis till
4-1 på straff. Det var en Hällekisspelare som revs omkull av
hemmaförsvaret. Vh. Kent Jansson gjorde inget misstag.
överbetyg

Hela l{innarpslaget får överbe-

tyg för denna söndågsmatch.

En

överraskning blev Gösta Anders-

i andra
vilt På sin

sons backspel och speciellt

halvlek huserade han

kant. Gedigen i vanlig ordning var
också backen Torgny Johansson.

Batrcom dessa båda jobbade Lasse

Westerberg lugnt ovh säkert.
Ryggraden i Kinnarpslaget var

annars halvbaekarna

Ingemar

Karlsson. Bosse Johansson och

Kiell

I

Johansson.

kedjan var Bengt

Georgsson

och Göte Andersson de tongivande, men även

Anders

trion Bosse lvarsson,
reserven Tord

Ek och

Torstensson fölI fint ln i segerstilen den här gången. Det var alltså ett KinnarPslag med ingen

svag punkt som välte favoriten

Hällekis.

Det.brast I avslutningårna

Hällekis spelade väl inte så tokigt på planen, men det brast I
avslutningarna, Målvakten S-rrlve

Westerling samt halvbackarnå Tore Jonsson och Kent Jansson var

väl de som förtjänar de bästa betyg i Hällekis, där kedjans farligaste var vi. Ronny Axelsson.

Tore Hjelm, Lidköping, gjorde en
bra insats som Planens 23:e man
och 170 personer såg hemmalaget
avancera i tabellen.

Båsse.

HäIlekis-måIvakten Sylve Westerllng boxar bc.t bollenframförKinnarpsSrttern Tord

Kinmnrp kosn H$od överrasknins
Tvoan

Iliillekis bese$rade$, tl-1l

IF svaratle för en mycket lovånde lnsats mot Hellei söntlagens match på Kinnemo och segratle meal 4-1 efter
2-0 i paus. I och med seger:r: bytte Kinnarp plats med llällekis
Kinnarps

kis

och gick upp på en tretljo plats blott två poäng efter ledande

Borgunrta. Jag har sett Kinnarpslaget många gånger i år, men
jag har inte sett laget göra en så rakt igonom prytllig match som
den på söndagen. Visserligen kom HäIlekis metl reserver för två
av sina båsta spelare, men även rnetl dessa i sl,na leil hade säker'
',ligen Kinnarp kårat en klar seger. S{q-6vlKlnnarp hotar Borguntla
I ,Det Var >>flyt> över spelet de
och Fröjered
förminuterna
och
matchen
lnittio
Kan
llinnarp
hålla söndågsstii
för
tämligea
bra
des
ett
serien
I
tempo. Kinnarps b_ästa period var len kan laget mycket väl ställa till
andia halvlekens ftirsta-tjugo mi- förtret för ledande Borgunda och

tr'röiered. Borgunda blir
nuter då det >triliades> boll'på tvåan
alla håll och det var_också då sorir nästa motståndare på bortaplan!

Redan efter tre minuter nickal'örsta perioden spelade Kinn- de halvbacken Kjell Johanssan in
Chanser till
aip mot vinden, men hade trots 1-0 för KinnarB.
många gånger under
dettå ett visst grepp om spel och 2-0 fanns
händelser på planen. I åndra hålv- denna period bl. a. hade Anders
lek i motvinden trodde man att la- Ek tillfällen, men föredrog att
gef skulle beredas vissa svårighe- spela bollen i fel läge istället för
dra på skott.
ter, men i stället örrerraskade att2-0
lät vänta på sig tills den
grabbarna i Kinnarpslaget med en
vå,ldsam offensiv, som, f,öutom 43 minuten och nu var det Bengt
Georgsson, som efter ett rasande
två mål, resulterade i ett par träf- grant
anfall avslutade med måI.
far i trävirket och även andra Andra
halvlekens första bästa
bra chanser.
chans hade Bengt >Blecka>> Ge-

Hällekis definitivt sänktes.

I
I

I
I
I

Sylve Westerling , llällekislniil et visade

va.ra en mycket

greppsåker herre och här lägger han beslag på läderkr"dan,

>Ililtling Vårings

väg>

Sjst rnen inte ininst nåilrmal' sig

\'ägbygget

Luttra*-1:ins€i1'änsen

ett definitivt resultat. Störle

delen

av nyiryggnårcissträckan är redan
illdra.g'en i trafiken, och den iir
alldeles utlrliirkt Itra, utom när
det rcgnar, Asfalte;n kommer vä]

snråningom.

Hittills vär de bå(la.samhiillena
unclerstundom avskärmade bakoui
svåi'f orcelacle lerrräl1ingsba.t'riäret'.
Nu är rättelsen kotnmen. Det kos-

tade kommunen åtskillig mötla.
81. å. åir det uträknat att kom-

munaiassistent Hilding Våring in-

nan vägårbetet påbörjades besökl2
te läncstJ'relsen i är'cnrlct

-

gånger'.
,;t!4

PS

Y:i:,ii:i

Den l'iär liila översikten från

:(iltl,\

tvillingsamhälletra Kinnarp-Sit-tt-

'#;
:t

arp gjordes för någon tid sedail
och lllev överstående genom brist
clet kom ju bland
på utrymrne
emelirnnat ett rihsdågsmannåvål

lt:

iii
',:i:4

1än.

Och kån mån tänka sig' När
\; i går färdadcs genom samhäilena hade bilderr åtskilligt för'
iinclrats. 13iI och Motors

>>glunct-

iäggnilg;> vid. idarten till Slutrrp (se biiclen r!är ovan) hatie re-

dån vrlxit upp till ett hus. På lro'
rtadsstiftelsens byggnadspiåtser i
J,cie båda samhdliena hade situa-|

'i#7f.i!:&Hj
Ber.nharrl Andersson, Fzrlköping, och Stig'iohansson, Faiköping, /glundär')) en ny velksarnhet

Slutarp.
' ^

a

I

a

a

'

i

utvecklats På motsvaraniirjo"g*.
de sätt'
ii
ll n"t är alltså irite hela sanning-

|

i
I

Ki nnarp- SJu tar p s " dubbels tsd" li.*r iä,0.'":*'ffi5J3tuå:r
exp 0 nde r snde F r ö kjn ds ce ntruml Dwh lfinnarps
"

^'

'fllrnattsamhä1lena'utvecklas;)sali-I
I

I

I

De båtla. samhäIlena l(innarp

UffiNT0-föroninu

och Slutarp expanderar

sakta,
Dren s?ikert och har srnåningom
både fått ett helt alrnat utseende än pri, tlen tid de kiilde sig
sonr rir,aler och inte kturtle enas

håller möte

i

Föreningslokalen

fredagen den 25 sept. kl. 20.00.
Alla välkornna!

orn järnvägsstå.tioner och postIuckor.

i Kinttaip
tillför samhällena. sam-Slutarp 20 bostadslägenheter,
månlagt
nämligen 8 i Kinnar'p cch 12 i
Slutalp. Bygganciel sker i den
P:1.9ående bvggenskerp

Frökind

komniunalir, sLiftelsens t cgi.
I I{innarp uppför's en iruskropp.
De åtta 1ägenheterna föt'delar sig

llrkoskurserna i Fröhintl
Ylkeskursl<ommitt6n i !'rökinrl

planerar kurser i träslöjd, ma-

pii sex vanligä bosta.dslägenheter
och två pensionärs1ägenheter.
Där'till konrnrel expe(litionsutt'ym-

skinskrivning och klädsömnad, i
vilka är-trnen mån kunnat ånska.ffa
liirare. Lol<al för slöjdkursen och

1 apl'il.

tralskolan i Kinnat"P. K1ädsömnadskursen kan hålias På den

m.en för' kommunalassistenten.
I{uset shall vala inflyttnitlgsklal't

nraskinskfivningskursen blir cen-

I Sluta|p byggs två hus lred
sex lägcnheter i varje. Det blit'
två pensionärslägenheter i vardela
lir.rset.

Här ^skall byggandet

avslrttat I febr. r'esp. I

pläts där största antaiet elever
a,nnräler si.g, antingen i Börstig,
Brismone, Vårkumla eller Kinn-

va1'ä

r.tlål's.

t

Ilil och llotor tttvirlgar

Scrta-lte >:Rutinaltt:'1.1pp'I11.',

inasliirtver

(,)ll

li,';i.s cl,

stod fät'dig

ål'p.
På.

senhösten.

Iiutr:::rns snirke.fifåbrili
'|i11 exjlånsionen Lridi'al I{inn:
alps Bil och }fotor Som vid kols- i Slula.l'p är bland cle expanclerån-

Kiosk

Och så har: Slu{.alP f ått cleu
i
vägen i rorua clelen av Slutilxps tle r'örelserna i öl'ten. Den l-rar se- kiosk sonr ett samhälle mecl sjålvsamhä11e läggel grunclen till erl clan 1958 utviclgats i flera etapner. j aktning bör ha. Det är fru Ulia.
servicestation f öy bilisme n. Den Den senaste är'en Drodern maskin- Karlsson sorr stäilt sig i luckan
innefattar tankstation, tvätt- oclt verkstad, få'ircligstäIl<t på senhös- till ållrniinhetens tjenst.
smörJirallar såmt verkstad oclt ten i fiol. Samtidigt utöltades ara.llt sonr hör till rnodern hilservictt.
Den innel:ä.r en utvitlgning iiven betsstyfkan. Detr omfattat' ntt ett
tjugotal tnan.
på personalsitlan.
I

|

I

|

|

l

Ännu har ej tillräckligt åntal

elever anniä.lt sig till någon av
Irurserna. 1\,Iinimiantalet är åtta,
sedan är man färdig att omedelhor.f

s:,itfo

i oÄno

Kursföreståndare Dåg.Try Jo-

att man inte
I(unnat anskaffa leclare av en
hansson bekllag'ar

matla,gningskurs. Intresset

för

en

är stolt. Inte. heller har
mån fått lärare till Dlanerade

sådan

s;:r'åkkulser.

Kinnarps NTo-förening
håller möte i Föreningslokalen I
Kinnarp på fredag kväll.

Målrik eliusdrobbning, 6 - 5
I/-lt--.--l- - ,
art
v otrorp Desegrode
J/u lorp
på Tångava,llen blev en målrik
2-2 i halvttd lade beslag på vinsten

Tisdagskvällens ol-ljusmatch

historia där Valtorp efbet

som skrevs till 6-3. Segern grundlades under de första femton
minuterna, efter pausen ilå taget gick upp tilt 5-p. btlq_6q.

Den gästande Valtorps-elvan vi- Ärne Jonsson som i vanliga fall
ett snabbt och bra sam- spelar chb gJorde gott ifrån sig
spel med passninBar som för det som hy,
mesta hittade adressaten. fngen
Slutarp ställde upp med samma
svag punkt kunde upptäckas i laget trots att man fick ställa upp lag som slog Helås med undantag
med tre reserver. Målva,kten Stig för repetitionsövande Mats ÄnSvensson gjorde ett gott intryck dersson i vars ställe Sten-Otof
sade upp

trätt in. Kedjespelet
liksom B-lagets chb. Karl-Erik Ifermansson
Larsson, vilka tillsammans med gick så att sägå på >>kryckor>> och
offensive hhb Hasse Johansson det chansades lite för mycket med
var bäst i försvaret. I kedjan var långbollar som lnte fann sitt må1.
innertrion Lars Joelsson
Åke Sen drivs bollen alldeles för mvcket på sina håll och i synneriret
Andersson
Ingvar Pettersson

den mest framtrådande.
men även Bengt Hermansson syndar

"Ni.qil;'':::

I

clen

hiir nya anläggningen viill<onrnar llrn Ulla
:::::;t:i;iii:::
':t)':tl:::::::':.:

1i,"..

i

det

fallet och även i viss mån Kurt
Karl6n, men denne har ju förmågan att kunna avstuta sina raider.
Fyra mål blev resultatet denna
gång. Försvarets bästa var RoIand Moberg, Hasse Ändersson
och Lennart Pettersson. medan
fngvar Johansson inte spelåde
samma roll denna gången, Ställningen i halvtid var 2-2.
Målskyttar: Slutalp: Kurt Kar'lön 4, Kurt Fitipsson 1. Valtorp:
Äke Andersson 2, Hasse Johans-

,

j

I

son 2, fng'var Pettersson 1, Lars

:.1,.i:

Joelsson

'

1.

Karl-Erik

;

Emanuel.sson. Tlädet,

skipade rättvisa utan anmärkning.

Geson.

I

Pålitlig fliclra
får plats å Nya Pensionatet,
Ifinnarp den 15 okt. Eget rum,
god lön, ordnad ledighet.
lttlla:ta1t::t:iil
lil.tt .t /.,,1.t1

li:lllil,;
:

:

tt.':"

i

":ta

Tel. 332 40 liinnarp.

l7/f1

.:::it. :i:t/)ri:t:

:::.

:

:

j.ltl! ttlr':

1411,-6\.

:t!:u
t;l::l;i;

Skoifri 15-16 års

t,'::':ffi

yngling

r,;..pt;:;:i,1:,]1

erhåller anstiillning omedelbart

för spolning.
AB Br. Karlssons Plastinilustri
Kinnarp. Tel. 332 03.
tr'risl(a ta.kter vid Kinnarpsbygget.

ooiJän i!
vlq taxerulgsarers
taxeringsårets -börian
invånare'
skriven
rörsamiingen
ltromn:o"9r. l:r9- | l?::T*:g:i
c,ir mil:o"er
c,ir
för Brisvar-'å:å*?1"":
siffr'or
^, "'å:'-":i
Frökixrd ili;;p";;.#nor fastigheter .o*'- tilthö.de I Motsvarande
{ r:rene för'samling 0'39 milio-ner
svenska
a[tiebolag.
'SxaiieunOertagel
kronor o:!1' 2'47! krol:j' 1l.5ji:
Av den nu fö::eliggande årgång
i kommunen' :1€vecls
församling 4,27 miljoner
1964 a! ÅrsboL för Sverige-s
l(ommuner, vilken årgång f. ö. är' enligt fjolårets taxeringar ut' kronor odn 4,027 krorror, för Vårclen 47:e i ordnrngtn, framgår ati. g.iorde, orir rnan frånser :rv sta- kumla församling 0,43 miijoner
I;'röhinds landsl:ommun vid års- ten tiilskjutet belopp, 6,54 mii- kronor acb 2.502 kronor, samt
Luttra församling 0,62 nrilshiftet 7963164 hade en areai, ioner kronor, d. r', s. 3.337 kronor för
som uppgick
till 12.985 hehtar i per vid taxeringsårets böt'jan i , j,cner kronor och 3.220 kronor.
1r
semt i.Ö53 invå.nare. Av arealen liommrlnen shriven invånare, f'ör iPRK)
utgj;rdes 5.083 irektar av åk-er. I landets samtliga landskomtnuner
Taxerinesvärdet av de skatte- l hade motsvalande skatteunder'
19,50 miljoner kronor.

ublorUq,

ili;;p";;.#-

Officiellt om

Av

detta IMr
!.9r

I

pliktiga fastigheterna uPPgick
lrll
till
taxerin
ellligt fjolärets
elligt
fjolårets taxerrnS'ar
14,34 miljoner
mil.joner kronor för iordbruksfastigheterna (\'arav 2,08
miljoner kronor utgjorde skogsviirde) och till 5,16 miljotrer lrronor för övriga fastigheter. Sammanlagda värdcl av de siiatlepliktiga fastigheterna var alltså

i

ett

l,lgrlr'r'rTI#å1"

:

F.

,
I

medervärde

ö. han närnnas att av rle i

kommnnen inqående församling-

arna hade Bdrstigs församling
(]tt skatteunderlag (med statens

trllskott frånräknat) på 0,84 milJr;ner kronor, d. v. s. 2.225 kronor

Fotboll

å KINNtrMO,

KINNARP

söndagen den 2T/9

kl, t4

LI]KSEER,GS {F_
KINNARPS IF'

l

Borgunda drog åter ifrån

Slutarp tog dubbelpoäng, 4-3
Vinst mot Kinnarp nned 3-1 KurtKarlen glänste mot Helås
Borgunda rlrog återigen ifrån i div. V-toppen g'enom att på
Biksbotg på söndagen besegra Kinnarp med B{ efter 2-0 t
paus. Matchen spelades i sorgligt våider med regri mest hela tiden
Uppgörelson mellan clo båda la,gen va1 fa.rtfylltl och rafflande,
även ona sp€let into var så över sig. Första ha.lvlekon var cpel-

Slutarp tog den lilla chans som finns för ett kvarstannantle i
serien genom a,tt, slil serietrean I{elås I löralagens match på
fångavallen. Kurt Karl6n ordnade vinsten med att göra tro måI,
varav det sista som avgjorde matchen v&r en vacker sak. En genomdribtrling på vänster och ett ,skott ur nästan obefinflig vinkel som stälkle målvakten utan chans.
2o/4 -5h .

mäseigt myeket jåirnn och spelel våixlade

snabbt. A/q- eq,
12 minuter hade spelats när 1 plats och som vanligt betydde han
tog ledningu:. c'glop I mycket
för Borgundaspelet.
$lsunaa
_
Billy Arvidsson,
som förvaltade | en retur efter Rosenqvist-skott på | I övrigt i kedjan var Billy Ärrätt sätt, 35:e min. gav 2-.0 f-ör lvidss-on-påpasslig och svarade ju
hemmalaget och det- var llasse I också fj;'r två av fullträffarna.
Karlsson, som frarnspelad av i {a3ne Rosenqvist glimtade till
ibland, ;ä^;=;;"
m,en Janne åälr'^ää"mää
ooh de båda
Bengt Larsson
Benst
Lårsson sköt it *åi1""
mål, "" lin*rä"ä,
I

För övrigt kan sägas om matatt den bjöd föga av spel och
kombinationerna var fåtaliga och
att teknik på de flesta hålt lämnade en del att önska. Man hade

nårt Pettersson men den
gör alltid någon

chen

förre

>tavla>>. Anders

Götlind hade besvär med sin ytter och i målet slutligen hade.Lennart Ruthman inga större problem

nog väntat sig lite mera av Helås- även

om det tredje målet borde
laget efter de framgångar som kunnat awärjas.
man håft. Deras största tillgång
den skjutfarlige centern Ulf
Målen
r andra harvrek började Kinnårp l*lml;SmT"ffffi?*,$ få; var
Eriksson, vilken svarade för lagets
Slutarp
kunde gå till halvtidsoch
myeket optimistiskt
tryckte I lycl{ad daE.
samtliga måI. Bra var också i vila med en lednlng på 1-0 och
-. helt titlbaka Borg'unda. i\{ycket | - _..
|
lagdel vy Uno Rydh och vi målet gjordes tre minuter före paviiJförtjänt anländä oci<Äa z-f il Försvaret.hade många gångerl denna
Leif Bertilsson. I försvaret var usen av Kurt Karl6n.
10 min. Skytt var Göte Ander-sson. I svårt mot Kirmarps snabba spelaBror Jonsson en söker
Efter pausen utvecklade sig
Kinnarp nöterades för ytterligare I re Andels p]< oc-h Bengt- Georgs- målvakten
utpost och i övrigt lade man mär- händelserna snabbt och på de
farlighäter, men Borgunda reä ut | *.1; f.:l .klar-ad-e sig - hyggligt. ke
till vb Sixten Rydh.
sjutton första minuterna gjordes
stormen och kunde så smånine- lÄIlra båist i de bakre leden var ch
fem mål vilket gav ställningen
om få grepp om händelser"a pia i K-E Hjortmar.
, Karl6n fråi.mst
3-3. I första minuten blev det
planen. När så Billy Arvidsson i I
Trots
de fyra målen kan man 1-1 genom cf Eriksson som lätt
30 min. trasslade sig förbi hela I
Bra Kinnarnsbackar
inte säga att Slutarps-kedjan öv- tog sig igenom försvaret, och fyra
Kinnarpsförsvarel var segern
|
ertygade och tack vare de tre må- minuter senare upprepade han
klar. öäster'na lssignerade "och | .I Kinnarpsfeei' s-91 vtd ställ- len
får Kurt Karl6n sättas främst. bravaden med 1-2 som resultat.
Bo4gunda hade undär slutsketlet lningen,2-1 hade-fint- häng pål
Bengl Hermansson har gått till- Bengt Hermansson gjorde 2-2 i
meiT att säsa tlr
lå;Tä]I,}?il;ffif i$"å"\ffiå"i*: baka i snabbhet och även Mats 12 minuten och Kurt Karl6n 3-2 i
Andersson kunde inte göra sig 15 minuten. Helås utjiimnade till
Benst kom tm
lfTåJ;J"*H.t"åffi"å#3*9::: rättvisa och på yttrarna hade Leif 3*3 i sJuttonde minuten och denoch Kurt F'ilipsson inte några na s{åillning stod sig tills den 40
hade som nämnts sina
I och med vinsten är det g1.* | son. Kedjan
Anders Ek och Bengt Ge- större framgångar. De bästa i la- minuten då det i ingressen sntalaljusl i $evgundalägret, även om M:!?
i
g'et var ytterhalvbackarna fngvar de måle1 gjordes.
herrarna fortfarandö är försiktiga. I orgsson.
Kårl-Erik Emanuelsson, Trädet,
Tre matcher återstår: TPg?.t,,bgilt Arne Sandqvist, Skövde, gjorde. Johansson och Roland Moberg
rättvi-sa med .vanlig säTröjered hemma och Hällekis en autigenom bra match som pra_ j som vår oförtröttliga i sitt arbete skipade
kerhet.
Hasse
och
angav
segertonen.
Änfa
I
dersson var också bra iiksom Len.
Geson,
2,3'".man' r'Oo-talet Personer
Bengt Larsson var från n<;'i.ia;r | kantade
::i:
ringside'
inre nomineraa i norg;no;lä;; I
i
I
I

I

i
i
j

I

I
I
I
|

|

om.

sper

I

nren dök upp på sin vaniiga inner-

|

STOR,PUBLIK SER SLUTAR,PFLOBY PÄ EKVA]LLEN?

På Ekvallen möts i dag:
Slutarps ltr' och FlobY Il'

kl
i

15

en
spännånde match. 3'iobY sPelar
f8r att säkra hägrande serieseger

och Slutarp för att förnYa kon',
tråktet i denna division..Vid seriematchen i våras blev resultatet
oavsiort. och det kan man nog
tippä upprePas i denna match.
Siutarp har ju tidigare i höst be'
segrattopplagen Folkabo och Helås. vilket visar

att laget är

obe-

räi<neligt farligt, och väI värt att
stanna kvar i denna serie. Hur
som helst, en jämn match blir det
I mellan de gamla arvfienderna som
I hett vänst<apligt önskar varandra
I all framgång, men inte i matcher-

J

mellan. Förbundsdomaren
na sig
-Johansson.

I Sven

Skövde, dömer

B å s s e.

BORDTENNTS 11.
l.tGudhem A-Kinnarp A 7-B

avq-bq-

Kinnarp vann med 10 man
Back-Gösta blev knäskadad

f,'alkenberg-Thor 21-13, 2116; Johansson-Psysssn 21-9, 21
Peterson-Karlstedt 2L-13;
-16;
2L-16; Johånsson-Thor 13-21,
27-70, 21-10; X'alkenberg:
Karlstedt 74--2L, 9*21: Peters-

Leksberg besegrades med 3-0

27-6, 2I-9; Pe- Thor-Karlstedt 21-16, 20-22,
19-21; Joson-Persson

125 personer såg på sönrla,gs rniddagen Kinnarp besogra Leksborg på Kinnemo meil 3--0, halvtitt 1-0. Untler först; halvlek
spelade Leksberg meal vinden i ryggen och tryckte
lå rätt bra,
även om.det var Kinnarp sorn svarade för ile farligasle måtohan_
sernå. f antlra halvlek dorniner ade Kinnarp klart

tereon/Johabsson

hansson-Karlstedt 9-21, 16-21;

Peterson-Thor 21.*16, 2t-19:
E ålkenberg-Persson 23-21, 21
-13.
Gudhem B-Klnnarp B ?-g
Gustavsson-Karlstedt 2]-.-75,

Eifter 21 minuters spei^.tog

hi Lill-Kalle Larsson, som aIIKinnarp ledningen gengm)>. Btec- \,:ar
ifr';;;;il"".
-'b"ä'aä'-ä"
ka> Georgsson, som frisperad
"y I, ril"r.-^ii"'* uu, Rorand Ekvarl,
Bosse Ivarsson inte gjorde något

misstag. Nämnas bör att Kinnarp
redan efter tio minuters spel fick
sin backspelare Gösta Andersson
sa iiia knäskadad arr han inre

i
I
I

'inför höstens största Publik På
5,ä,1" ili:$'"#A"lf%?o.l"nlTl
%lq-bi.
Ekvarren?
Som förmatch sPelar knattarna baek och Georgsson flyttades in |
från Öster och Väster kI 14.15.
' ",äfä *an s;o"ae ,.,",*n

I

il

Sammanträden
sammanträden

;ll

I

|

I

|

8*21, 2L-lg: Lindström*V.
Nielsgn 2L-9, 2l-14; Hall6n-S.
Nielsen 19-21, 1&-21; Lindström
16-21, 21.-1.0, 2\-Karlstedt
14; Gustavsson-S. Nielsen 2111, 21-9; Hall6n-V. Nielsen 21
*8, 17-21, 21-18; Hall6n/Lindström-S. Nielsen/Karlstedt g21, 22-20, 27-16. I,indström-S.

lNtelser 74-27, 72-2\; Hall6nKinnOUOdS Cl|t
lKarlstedt 16-21, 27-74, 76-21;
andra halvlek ytterligare två mål. ll
Ändersson prickade in 2-0 ll
trltite i NTo-lokalen lGustavsson-V. Nielsen 21*16. i6
ulq'6v' Göte
i 10 min. p! 9tt verklist fint skott ll t"eaagen den 2 okt. kl. 19.90. | -2r, 2t-L4.
Vatkörrekten i Kinnevetl
I sämband rned årets riksdågs- i krysset. 3-0 svarade To1'd Tor- !l :-..--,;'-.
ravunsar' servering' förhand'
mannaval hade Rödakorskretsen stensson för efter o"t åiJ"eåJii
il
Ivarsson
slagit et1 i,traeg.
ordnati med valkollekt i Kinneved,
Il lingar och musik.
VÄKTMÄSTARE
Luttra och Vårkumla.
I Kinnarps iiimna ttirsvar fram- ll - OfS: >Kom ska vi lettja
Det vack+a- insåmlingsresulta- trädde målvakten Lars Wester- ll
jetrUau. Alla välkomna!
sökes till Slutarps Missionshus.
tet av kronor 865:93 går till han- berg. Bäst i uteförsvaret.var vhll
Kommittera4e. Bostad om 2 rum och kök. Närdlkappad ungdom.
Kjell Johansson och i kedjan kan
mare upplysningar lämnas per
Ifnder veckan 2619-4/10 phgär etr plus ges till vi. Giite Anders- ll
nif.u"e ungdomstid _
tel; Åsa4p 500 07 eller 502 95.
Svenska Röda Korsets riksinsam- son.
il
Iing vars resultat går till hjälp
ungdomsförbuncl'
centerns
teksbergs försvar övertygade
i

-

j

,

åt gamla och ensamma.

|

|

inte helt. öe båstainsatsernali5or- I I
de mv Sture Nilsson dch ch Conny Wallberg. Lagets bäste spelale j
I

Klar Flobvvinst mot Slutarp FBK-Iaget på målhumör
6-0 och fyra Klarqvist-rnal
10-2 i Slutarp-elmatch
Floby-Slutarp
i
Ilet
på Ekvallen

Matchen

lördags blev inget da capo

på många tidigare uppgörelser, .fyllda av spänning och laddad

stämning, genorn många år. Floby v&r denna gånå trimma.t i högre vaxv än Slutarps maskiteri, där kuggarna inte ståmde överens
och där gnistan ej räckfe till full f,art. Ilfter 20 min. spel hade
Floby en 8-OJedning och man anade redan då att Slutarp var
tlefinitivt slaget.
Utl+-c,a,

in i ett bra
Starkt försvar
från början I fto;ry just nu, efter 12-1 på
öppnade Slutarpsförsvaret med lsista tre matcherna, måste ges
gotl betyg so,m
1-0 genom hy. Rune Klasson som lgott
låg betraktat. !'orFörsom iåg
X'loby har kommit

lagspel som redan

fram av vy. Ilerbertsson. svaret är starkt. Ch. Bergström är
tr'lobys Westerling noterades för en mycket svårpasseracl sitopper
spelades

i stolpen, och Inge Klar- som tår allt i luften. och med fina
qvist ett tätt utanför, innan 2-0 glidtacklingar klarar de situatiokom genom den sistnämnde, som ney i viika han överspelats. Ypperhade vägen helt fri mot mål, efter ligt backpar i Moberg-Henriksen geno,mskärare, som blivit vi. son. Ytterhalvorna JosefssonetL skott

>>Ludde> hompietterar varandra
fint. Den förstnämnde stark i förLyckosa,m öppning
svar-och den andre säkrare i fram3-0 gjorde hy. Rune Klasson spelningarna.
då han vann närkamp och gled
mot måI med skott i nättaket. Det
Inge lummer ett
l'or'wards nr ett var cf. Ing;e
var sålunda en lyckosam spelöpp-

lVesterlings specialit6.

ning för X'loby som sett Slutarp Klarqvist med egenhändigt fyra
sticka emellan me'd en del farlig- rnål och i övrigt bra spel och pla-

heter, En boll var mychet nära att ceringsförmåga. Westerling:s styrgå in i krysset, och ett skott i stol- ka ligger i väiberäknade framspelpen av cf, Hermansson, som i an- ningar, varmed han öppnar för
nan måIchans stoppacles av ch. fina målchanser. Vy. Herbertsson
Inge Bergström med glidtackling, satsade beslutsammare än tidiga-

just som man trodde saken var re, och hy. Klasson likaså. Hi.
Turesson liger bäst till för defenklar.
Slutarp jämnade ut spelet och siven där han ärr en nyttig länk
vållade n'loby{örsvaret en hel del mellan försvar och anfall,
arbete,

blev många mål

i

I

tisrtagskvållene e:ll.iusmatch på Tånga_

yaUgn ocn huvudparf,sn eller inte miirtlre an tio g.;oraä" ao gåstanjo- Falkönings BK som dårmed tog en gmvlig revansch för

ne(lerlaget på sarnma are3a

?-3 i hernma-favör.

i

ffomras.-

Sifförnn skrevs då till

ftO-6tt,

Båda lagen ställde u.pp med re- cera, Lennart Petterson drev
server och i Slutarp saknades rrpp bolleri över hela
planen och
Mats Andersson, Leif .Filipsson passade till Kurt Karl6n som
cch Lennart Rutman. F.ör den se- slog i måI. FBK ökade emellertid
rrare vikarierade östen Karl6n. till 6-1 innan pausen ingick.
vilken dock var orörliq. och fåi I andra perioden gick gäslerna
,nog ta på sig ett par äv målen. upp till 9-1 innan det var dags
I försvaret gjordes d.e bäsl.a in- för Slutarps andra mål som gjorsatserna av Lennart pettersson. des av Roger Ändersson.
Hasse Andersson och Rolarr<i MoDomare var K, E. Emanuelsi kedjan var nästan son. Trädet, vilken skötte rätt-

berg. Spelet

obefintligt frånsett nåsra korta skipningen tillfredsställande.
perioder och bäst i denna lasdei
Geson
var Roger Andersson, vilken som
högerytter visade ett spel som
honom ordinarG nlats.

bör ge

Kurt Karldn och Benqt Herriansson kom inte lånst mot g'BKförsvaret o. det bräst i hög grad
jlråga om snabbhet,
en träningsdetalj som tycks vara försumrnad. Motståndarna vaf alltid ste.Fjet före på varje boll i. de flesta
fall, vilket gäller hela laget,

Frökind
Skohnatsedeln
för Frökind 5-10 okt.

Måndag: potatisbullar, stekt falu-

korv, lingon.

Falköpingslaget

Tisdag: köttgrotta, potatis, vit-

stälkle också upp
med reserver för bl. a. Ralf Lind-

kålssallåd.

blad och Vidar Nilsson sami Onsdag: senapsbrynt fläskkorv,
potatismos, g'urka.
gjorde i pausen utbyten vitket
qav sex ordinarie spelare andra Torsdag: kött- och grönsåkssoppa, ostsmörgås, frukt.
l,erioden. Laget överraskade 3'redag:
fiskgratin, potatis, rå
nred ett rappt spel och jämnhemorot.
Len var frapperande. Det fanns
dock toppar i laget och den mestl Lördag: grönsåksstuvning, fru_
kostkorv.
uppmärksammade! var sexton-'
åringen Jonny Johansson, som
visade fina talanger på högerin-: Klnnevetls kyrka C/tO'L4'
I Kinneveds kyrka har förstärerplatsen. Förutom gott spel sat- I
te han sin sign-atur på fem mål- t karanläggning installerats, och
bollar och svara,de därmed för I den tas i bruk i samband med
hälften av sitt iags målskörd. Eln ) söndagens gudstjänst kl. 14. För
annan bra spelare var vi. Håkan hörselskadade finns fyra särskilJohansson, som också visste var da portabla s.k. kyrktelefoner,
I
I

I
I

I

Siutarp utan fl,utman

Flobydominans

Andra halvleken gick säkert

till

Floby.

F lobyforwards missade en del
fina målchanser innan 4-0 kom

genom cf. Inge Klarqvist, som nåigoit turbetonat sköt i måi, via stol-

ipe och mv-rygg. Hy. Rune Klas-

Slutarp har mist mycket av

snabbhet, yilket var det mes . frapperande, och kombinationsspelet
blev härav också särnrc.
Ett stort handikap var det också att spela utan Rutman i mål,
som är skadad. I försvaret var hb.
L. I'ilipsson till sin fördel, och i

son fick sedan bollen i fint skott- halvbackstrion Roland

Mo,berg,

läge men avs,tod från alt skjuta, bäst i laget. I forwardskedjan var
till cf,. Inge Klarqvist, som Bengt itrermanssons fram.stötar
ftän ca 15 m. sköt hård markkry- farligast. Mats Andersson gåv
glimtvis fina prov på sitt kunnanpare i måI, 5-0.
Den gode Inge skakade så av de, men har nu inte tempo för en
sig sin överrock, i form av hh. match som donna. Kurt Karl6n
Ingvar Johansson, och sprang i hade man väntat sig mer av, men
skottpositioD för 6-0. Några ali- han kom aldrig loss i inittenfältet.
Sven >>Fiskarn> Johansson,
varligare måltillfäIlen hade Slutarp under s na motattaeker ej gi Skövde, dömde elegant och säkert.
vits av Flobyförsvaret, som dock Publik ca 175.
Håte
tvingats 8:öra hörnor.
passade

Frökind

Fotboll
Ibrdag 3/10 kl. 15.00

KINNARP B-RAPID B
Söndag 4/10

kl.

10.30

IF_BN

)

målet var ;belåget och svårade för

tre måI. De två övriga målen
Leif Oddn och Sture

gjordes av

R.4.PID

otboll
å Kinnemo; Kirra"p,
söndagen den 4 okt. kl. 14.30.

I

Kinnevei och Vårkumla
anordnas på söndag, Mikaelidågen, bårrr- och familjegudstJänster':

i Vårkumla kyrka kl, 1.0 och i
Kinnevecls kyrka kl. 14, varvid
kyrhokören medverkar. I sam-

band lned gudstjänsterna sker insirlivning av konfirmancler.

$lularus [v|issionshus
Måndag

kl. 19.30 Aktuell

måntlagskväll, prosten ADOLF
KLOO talar. Y. Johansson m.fl.
rnedv.

Kollekt.

VÄLKOMNA!

KINNARP TAR, NY
TIöSTSEGER?

Fnöhind
KOMMUNALFULLMÄKTIGE

AXVALLS IF-KINNARPS IF håI]er sammanträd.e i Skolan.
Kinnarp, måndagen den 12 oktrober 1964 kl. 19.00.
Orilföranden.

.

Gösta Andersson är skadad och

ersättare i Kinnarpslaget mot Axvall pä siindag blir Bengt peTsson,
som spelar högerytter med Anders Ek som back. I övriet mönstrar Kinnarp ordinarie lag. Båda
lagen segrade med 3-0 i förra

omgången. Med tanke på raden
av starka Kinnarpsmatcher I höst

tippar jag att laget klarar även
Axvall. Spelstart 74.30. ,rta_bY|,

|

j

I

1

da sidor om ingångsdörren.
f vapenhuset ligger fr.o.m. i
morgon även utlagd en besöksbok.
95O-årsjubiieum.

Falköpingslaget

I
J

I

de båda psalmboksställena vid bå- I

myntet, som präglats

ryckte till sig en Iedning med
3-0 på de första femton minuterna innan Slutarp ktnde redu-

I

vilka kan hämtas vid kvrkans in- j l
gång, där de finns pbterade på I

Där försäljes också

bko-51,

å ODENVI

SLUTARP

|

j

jubileums-

till

stiftets

I

