I'Bö;IERED, BORGUNDA
ELLER KINNAN,P?

Kinneved valtn alg skytte

I div. V är E'röjered i topp efter söndagens final i Bolgunda,
där hemmafavoriterna inte lyc-

Kinneved tog därmed en första
Kinneveds jaktvårdsförening tog inteckning i det g:emensamt upp153 poäng, tätt följd av FalbYg- satta vandringspriset. Guld-, sildens.jakt- och sportskytteklubb ver- och bronsplaketter utdelades
på 151 poäng. Trea blev Norra till de fem skyttarna i de tre förs-

på hemmaplån, medan Borgunda
si:äller färden till Hällekis och
där inte (?) tar någon poäng.
Ingen har tydligen räknaL Ined
Kinnarp, men tydligt är att -man
inför den sista omgången också
måste blanda in detta lag i toppstriden. Skulle det hända sig att
Fröjered och Borgunda förlorar,
samtidigt som Kinnarp besegrar
lrädet är Kinnarp fl,rets serieseg-

ta iagen.
De bästa individuella resultaJ14 p. 5) Jäla jaktvårdsförening ten: 1) Nils Håkansson, tr'albygden 38 poäng. 2) Edor Hermansson, Göteve 37 p. 3) Gunde Johansson, Kinneved 35 p. 4) Inge-

Redvägs jaktskytteklubb med 129
poäng. 4) Göteve jaktskytteklubb

mar Svensson, Jäla 34 p. 5) Gösta
Andersson, Norra RedväC 33 p.

l-

KINNARPS

rare.

Fotbollen är säkerllgen rund
även i den sista omgången

Str,UTARPS
MISSIONSHUS
Söndag kl. 10 FALILJEGUDSTJÄNST. Ungdomssekn Paul

i

Gustavsson med fru..och lärarna

meitv. Offör

för

söndagsbkolan.

Äktupn mån:
rlagskvii,[ Pastor Aine Karlsson
från F''alköping.
Välkomna!
M&qdaa,, El...19.3.0

-

o.

Trä'det åker Sandhem ur.
eho-6\.
FI,OBY UPP _ SLITTARB
RAPID NER

Kinnarp hotar div V-topp
Vinst mot ,Axvall nmed 5-0

topp

fick sfryk av Slutarp med

chanser.

'

Sedan kom Slutärp med två anlfall i 8:e och 12:e min.. vilka båda

I

lresulterade i måI. Pappa tiil målen
var Siutarps högerinner Kurt KarI
I

I

len.

maten tilikom efter schabbel i
Rapidförsvaret, där ch. Henrik JoI hansson scha.bblade mest. Målen
I får tillskrivas honom. Strax efter
I

var Rapids hy. Bengt Sahlberg
ligenom, men han sköt i krysset.
Innan första halvlek var slut hade
I

.b4.

IS

l{JI
MISSIONSHT
allt kan hända. Kinnarp tycks
clessutom för närvarande vara i Söndag kl. 19.30 Ing-Britt Ekblom
bästa trim av alla div. V-lagen. och Spel-Aron Johansson talar
I botten är Ulvåker klart för spelar och sjunger, Välkomna!
nedflyttning. Vem som får följa
Iaget till division VI är fortfarande en öppen affär. Förlorar
Sandhem i Ulvåker på söndag
åker Sandhem ur. Vinner Sandhem och Trädet förlorar mot
Kinnarp blir det division VI för

dessa sp'ekulationer

dagen

inte mindre än 7-2. Matchen började annars ganska lovande för
Rapid då de hade en press mot
Siutarps mål i början av första
halvlek I men de sköt bort sina

sportskytteklubbs bana, varvid

gen gott, Leksberg- skall mötas

Från

dix VII-spel nästa år då de på sön-

Älgskyttetävling ar,werkades på 102 p. 6) Vilske jaktskytteklubb
lördagen på Falbygdens jakt- och 96 p.

kades infria de högt ställda föl!
väntningarna utan föII med 1-0.
Serien är inte avgjord, men tr'röjereds utgångsläge * en poäng
n:.er än Borgunda
är onekli-

Trädet. Vinner både Sandhem

RAPID TNLL DIV Vfi 'tr16.LV.
IIöI,L MOT SLUTARP ?_2
Rapid är nu definitivt klart för

han €mellertid reducerat

I början av

till 2-1.

andra håIvlek hade
Rapid en straff som hy. Kurt Jo-

hansson missade. Sedan var det
bara ett lag på plan, Slutarp. Ra-

pid föll katastrof,alt och

målen

började ramla in bakom mv. Bertil Darius i RapidmåIet. 3-1 gjor-

de Götlind på ett tre tiometersskott och 4-1 gjorde Kurt Karl6n efter ett nytt schabbel i R&pidförsvaret. 4-2 gjorde Valter
Grehn, men vad hjälpte det när
Slutarp gjorde tre mål till, för dessa svarade Äke Karl6n, Hasse Andersson och Bengt llerma,nsson.
Troligtvis hade Sluparps seger

blivit större om inte domaren Stig
Åberg från Skövde hade dömt så

tokigt vid ett flertal tillfällen,
vi steförst och främst då of,fsiderna.
till div. VI F alköpings'
I stråIande höstvåaler speladrrs på söndagse{termiddagen säDixie
serien, där det är kla,rt i båda
songens sista seriematch på KiI:nemo rnelian Kinnarps lfr och
ändar av tabellen. Floby gratu'
Axvails II|, där hemrnalagetr efter en allt igenom bra match
leras till serieseg:ern samtidigt
kunile vinna, med 5--0 e,fter halvtidsståillningen Z-0.
('r c..
I
att
Slutarp'och
som vi beklagar
OltO -6\
)ytorenlngsdag
Rapid nu försvinner till lägre seFörsta halvlek började med att I
Ifinnarpsrlorninans
rie
div. VII.
Axvaliscentern Åkesson prövade I I andra halvlek, som dominera- i Kinneveds prästgård tisdag
av div. VII är av' rned
Hjo-serien
skott och bi. a. gjorde ett I des än mer av Kinnarp, i{unde den 13 okt. kl. 14, för Kinnarps,
gjord. Valtorp taPPade båda Po- rflål som
fullt riktigl bortd]mdes lvarsson i 10 min. göra 3-0, seängen i Håven och därmed är la- för' offside, innan Kinnarp konr I dan Axvallsförsvåret
Slutarps och Vårkumla syförestannat
gets chans till avancemang helt , tgång med målfabrikationen. I upp i
ningar, ävensbm övriga intrespå
offsidesignal.
väntan
I
I
hotas!
kan
ej
ute. Mullsjö
Bosse Ivarsson slog i 20 min. på | I 30 min. svarade hh. Ingemaf
serade.
I övrigt kring helgens fotbolls' ,llelt
trångskott som Hjalmarsson i I l(arlsson för 4-0 efter passniug
matchretill
snarkande hänvisas
Äxvallsmålet släppte förbi .is l:lltt Iu:lu"o1-Iji1.l
Missionär Anna-Britta Larsson,
förat och tabeller.
|
-*trl:_"*!.:::
v-:',åik,*;f
Syd-Afrika berättar i ord och
n.Gt fr;r lätt. I periodens sista, lod av måtehtiden
täi'åri::XtJ;
bild om sjukvårdsmissionen.
nrin.t gjorde uengr ceoig,sson få?äTå" Jl,'å:,"
:-0 efter passning från Bosse lI stra.ffen skåts säkert i rndl av
Alla välkomna!
rvarsson,
och botten av serierna tar

get över

Frökind

Torrläggningsföretåg

TiII styrelse för

i Göte Andersson.

-(1.
Lågerstorp

Smeagårdens torrläggningsföre.i
tag år 1933 i Kinneveds m.fl.
socknar har utsetts Nils Johans- |
son i Västarp, ordf., Harry Johansson i Halsarp. Göran Karlstedt i llassla, Sigurd Johansson i
lSmeagården med föijande persoI ner som suppieanter, nämligen
I

|
|
I

I

Torsten Gustavsson

i

Prästgården,

lSigurd. Adamsson i Kyrkogården,
lTure Pettersson i Halsarp, Herl bert Andersson i A.larp och Egon
I

Johansson

i

Klockaregården.

I

Frökind

Pastorsämbetet.

Oväntat tllekt Axvall.
AxvaII som uppträdde bleka-

re än väntat var ch. Stig HoIm
::rycket säker o. avvärjde många
tlrc-64.
iarligheter. Vidare kan i försvaret nämnas
lIruYrrD!'
hh. uErr
Leif Lindqr:ist.
rlaluraD rur'
AktUell måndAgslicAäIlssefie , ' lrsL
i Slutarps missionshus I t teASan, som hade ^s\'årt att
*i,ä1-,
s ut arp s miss i ons rö rsa*l'" c
".å.?l .11å,i
-l1T I å1lt ?r*lt"låTr'
under en följd ev år _anordnat
per_Otof Äkesson få
rnöten under oktober månad.,.Ae' i;;,;;;f ;. -'
I ilååtå"t.
titlade Aktueila måndagskvällar.
I dessa medverkar l?11t"" :11 |l'
urvan> gtadrte
sångare från olika samfund, Det
som denna
första mötet tröils i m-åid;;; I I Kinnarpsla.g-e!
på
riktigt
r'l^LrEL
alel'ten
kommit
l'a @rellsrr
l{vält då prosten
nrnsferr Adolf
a.l^rr Kloo
*j'^^-Li?I<vä11,
pre- , höst
':Y:t. i:'i'.""t
a;tade mdc tednils ," tä*i-r'å'"- iI-'"1 ij.9i?"jll-"9':l ?,q r'3I::
;;,;;;;;k. iä-""- å.,i-öi.;;;; lson, Bengt ceorssson och Göte
r

:,

I

förvaltaren och fröken

"B;r.it

-S-;:

andersson tjist,. dil. d:I fö1st:
nfmndg.qiorde sin'rrämsta match

;;;";;-yngve
;C;ilå;;;;^"*iå-inteåae | på-

sång.rorransson
och avslutade oet välbesäil;

I
T{!-I:l,lTqt' .,.-^_.^;å: | . ,,I. tt"-*T"lag'ets försvår får nog
tet. Nästa'e"auå.r.uåii-*täi"" j ?T9^*?c"1som
9'* hösten
.'l*,ll' lo^'-s:I
igenom
pastor Arne Karlssän f;ä" F;: lJohansson,

iopi"s.

riga försvarare gjorde På inlel:
sätt bort sig.
Domare, utan att helt övertYga, var Tord Karlsson, Skövde.

Kurt

2-rumslägolthBt
samt 2 varrngarage, hyreslediga

den 1/11. Legitimeras båist

ge-

nom besök på stältet.
Ferilinand Joharisson, Slutarp.

I(innarp
Lägenhet om 2 rum och kök
hall, nyrenov., hyresledig.
Tel. 332 00"

o.

Trädet - Kinnarp 2-0'7;t,

Rekordkort sammanträde
hos Frökindsfullmäktige
Jurist för vatte.ntvisten
tr'rökindsfullmii,ktige sarnmanträdde

i

går kväll

Det återstår ännu för Kinnarp så myckel åv sitt arbete men
att viana på Vallensås och i sön- |I tunUe kämpa till sig en ael chan-

dagens viktiga. uppgörelse kun6s I ser.
ta trzå värdefula p9:ixg I 82 min. kom så andra målet,
och därmed ktarades konträktet I vitket definitivt g.av en fingervGi
Matchen, som åsågs av- c:a zoo I
om vart s"lg""" ,k;iiE-gå-i
personer, stod län€ie och vägde. Ining
"Ne_
I dagens match. Dät var Olle
57 minuters- spet ioml i".tr"o", ,o* iran rrtigerrlnl; J";
|d.^-l
:Itgldet mål, son gav Trädef lednin- på en rrog roii,
i" "r
gen och stäckte Kinnarps. funde_ r vänstra kiysset över
"iiil"-.äåi
Westerbergs
|
ringar,på spel i högre serie.
I uppsträcktä häncrer. sii"" äåi?"
Kinnarp startade starkt och ,lot I äfln3g.e. sig-- hemmalaget helt åt
att hålla siffrorna- aven
d iro
_a--^- framför
ävenom
{tel
om en del
såg
illa r,+
ut rr^_^
ftera gånger
":-:..:-;;: I Konrrrngar
trådets målbur, "ctäi fö";;r;;i II 3::i-1:1^"ltforna,
.kunde noteras. Kinn_
giorde ett virrigt intrrnr" ii.äi_ lu"p å sin sida g'av dock inte sla-

Trädet

rekordkort.

På föredragningslistan stoil elra äreitlen, oeh de- tog väl lilra
mttnga minuter. Blanil beslutel v&r antaga,ndet av entrepretrör
t;itl utbyggnaden av va-niil:et.
ft(rc'6q.
utsågs avgivaren avl Ett förslag till nytt släcl....Härtill
_
lägsta anbudet,
Stig Vallin, Kät- ningsavtal meA ReAvagrs kommun
tiistorp. Entreprenadsumman är || {a.ststälides. Det innebär' en obe56J00 kr. Högsta anbudet var på | ty-d]ig höjning a'r avgiften. Rcd.

f, #åh"1',:iiTffi

väg hade sagt upp det tidigare

128.000 kr.

I'ti?if;åiff l;lå:i'Hä'i!1,r:K,ffiåii'åå?;

Georgsson försökte rrreo
med sKorf,
skott pa
på
grepp
o n spelet
srepp olrt
sDetet på
Då. mittfältet
*;tti[ii.lrJ'";
Till va-utbyggnaden beviljades avtalet.
tack I I'"'E"DUu ruiöuKLe
varä-ora
Nårdqvist
ett tilläggsanslag om 1.100 kr. En ny brandordning för homoch iltr B'*ä i ll1{:_^.:,'j:T*-||""*,,1'k$jq."
inte den båista. N_är-slutslgtill tidigare beslutade ?8.900 kr. lnunen antogs. Den hade ntarbe- nlu", ,iln""-"es;i;t, il;;;#å;lvarrrdrErr
nalen glcl(
gick \var Bosse Nelander i
kom
kom vågskålen
vågskå.len att väga.
.f,-"'-*n,l^-_.
Byggnadsnämnden får ett tiil- tats av bråndstyrelsen.
ö.o*
I
"t* pl"iå ;;i- | fi"t läge framför Kinnarps mål'
läggsanslag om 175 kr. för iord- | TilI .överförmyndare för tiden, Hemmalägets lrar?u
och Ö-u
B-0 flaoe
hade lnte
intä vArlt
varit
mässip.t sett
setr Var
rrqy senåre r'lal6h o., I| bur
mässigt
ningställande av vattenverkstom* | 1965-1968 omvätdes hr Herhert
"'r uurr
""-"_^",;:^:t='- otänkbart
i..clen situationen.
förstfhalvlek"r,
ten,
Andersson
o"i,
ååi
*iiän?l
I
med
hr
I
Gunnar FredDet
är väl orätt att sätta nå_
inte cha.nscr rilr mår ;,;;;;;-l
Bidrag titl skolförbrrndet I t',ksson som suppleant.
iåii,"?llf J'';iTåå"5;T"llil*";"'.å'#å"?lä"T:;å'ii"åå;
TllI F'albyfdens
TjU
tr'albygclens skolförbund I tW , röstsamilanräkning skati
skali
toT o:1""
denna gång verkli8en
verkligen kämfinna öppningar
anslogs begärda 73.224:48 kr. i I begäras hos länsstyrelsen-för' utöppniner"ii Trädets
r.a.t"t" r;;rsvar.
r,'*';; |I :?T
tilläggsanslag avseende tiden I seende av efterbrä"da"" iitl ledrsotTl efter han6 liippls +;rr rxnr-^'l pace for ett gott resultat. Man
fram till 31 dec. 1964.
*i":i tå"JäåJj
moten hr Rune Göransson som
Ändra perioo.,, i,,r",rcuJä
Skorstensfejarmästaren skall a.vflyttat från orten.
g'repp om spelet från Trädets sida I i:i"#å-''lfff
Fred Gustavsson_ola Noidqvist,
för eldstadsbrarrdsyn m. m. utfå Komrnunalnämndens ordf. med- och ett par hörnor blev
-äri
I
resuttatet | 1om även hade Cod rr:åip=
800 kr. pr år från 1 jan. 1968. 'lelade att man ej kunnat uppnå
av
framstötarna.
f
en
av
dess4-fBengt
Etnanuelssonl
Fullmäktige anslog 1.600 kr. för det först avsedda uppskovei i
kom- första målet. Det var Bengt I Ninnarp. visade glimtvis
flrep 1963 och 1964.
ett
prålet mellan goCsägare Erowall
Dahlqvist, som efter diverse tr.å;_ snabbt o'ch variera.näu
,pui O.i
I
och kommunen. Hr Browalt håde
togs ooct< i ritet rör r,a"l-på *Lä
5:t sätta
å1TT:,,5-1":119.-qy'en
l<r1n1 |
!^nedgett uppskov längst till 19
de
boneri i nät. Stort 3ro"r
rrair r iåäåt, där bl. a.
*irei"'ää"gä".
.iopli""" ilä
I
okt. Med anlednrng härav hade
g_ f ör rrä.det'med ;ohanss;"'.ddu;;
g:Ll:qij:
?ITå
|
:iämnden redan försäk{at sig om
1--o. Efterhand gled
över I ror."r"si"iåå-öä,X;';f"ät;;
Femman avgörs också
-övertaget
sekreterare per Lan.:-eniell. i
i Kinnarps favöi mensp.eret
Ek_Kj"ell" i;h;;;;;;
Div. V Västergötland Norra av- Svenska kommunförbrrndel sont
var endast skenbart enär kedian | -anaers
intrycket i ä.""ä
görs också på söndagsmiddagen rätteiångsbiträde. !.ullmäktiee
I Sjoro"
"t".r.aste
is'enom
äet | äär av ragåt. r kddjan var det
och bäst utgångsläge har här le- lionfirmerade
ll::""fgfådu1g".yg3
förstärkta
Trädet-försva-ret.
Det eengt G.o-rgsson, som visade sig
dande Fröjered som möter LeksByggnadsnämnden meddelade
et!.!a:r flera gån- |I naut-o"r, åu"-n i
berg på hemmaplan. Tvåan Borg- att reningen av avloppsvattnei;
äää;;:
99:y.pi
Plqg:
'ger
att
det blivit nätkänning. äen der.sson medan "i.";å,
Bo rvarsson förde
unda har bortamatch mot Hålle- vid kommunens reningsverk i
I
kis och till denna drabbning åter- Slutarp från och med 1f sept. är åtåS:",1:l?l ippt':9.d,:. s.om I elanonym tlrvaro oennå"åä:-"
kommer Kalle Larsson, sorn ska- höggradig.
Ii#triå""?:?i"":ii,"B"sJäl-*nrur,:*"r*[ljt';*
dades i Trädetmatchen. Borgunda
Ragnarsson tåg nra belyg, även om man sert ho_
ståiJler för övrigt upp med tre bri5:t".tl^Tl
T""l""t
p.å" tgnr^.och
stångadös med motl |I
der Larsson: Bengt, Kalle och j S$öreningsdag i Ifinnwed
"o* nulyärfit bättre.
fick väl inte
I

I

i
j

.

I

tr''ör Kinnarps, Slutarps och
en
syföreningsdag på tisdag i Kin_

Stig-AJlan. Kinnarp är någ'ot av
outsider och är inte heller helt av-

kopplat från första piatsen. I'örIust för tr'röjered och Borgunda

samt vinst

för Kinnarp

det X'ÄIKlag:

som

.

på

na-Britta Larsson kommer att i
nrd och bild berätta om sjuk-

i

vårdsmissionen

tofto-ot

söndag

skall drabba samman med Axvall
i en match som inte torde fla någon betydelse. Det blir Sandhem
eller Trädet som får stiga ner I
division VI tillsammans med redan avsågade Ulvåker. Sandhem

i

I
I

Fotboll

möter Ulvåker och Trädet har

toltu4l.

SLUTABP MOT ÄSARP
Med en >derby-match> avslutas
sejouren för Slutarps del i div. VI
och uppgörelsen gäller endast om
man i håfu.delse av vinst kan und-

r.,-.,@;u.;;;*;*;.*,,-

gå jumbo-platsen, Sedan ett

pan
hemm,a.

veckor står det klart att
laget nåista år återfinns i div. VII
tillsammans med F alköpingslaget
Rapid, som beseg'rades i senaste

omgången med 7-2. f denna
match hade Per-Uno Gustavsson

efter en längre tids bortavaro
gått in i laget på sin plats som

stoppep och gav en stadga i ftir- j
svaiqt,'som tidigare.saknats. Sä- j
kerligen tar laget cha^nsen att i
med åtminstone en poäng lägga i
Rapid under sig. Domare i mat- j
chen blir Yngve Wetterbro, Hjo.
I

söndagen den 18/10

kl. 14.30

SLUTARPS IF_KINNARPS IF

Yngve Johansson och sångare

från Åsarp, Servering. Offer.
De_ mål s9ro.gay
som gav Äsarp det
der oavouu- |i Måndag
uåna"rr.r]
kl" 19.30
rggö Aktuell
Äkdå[-;;:l
.rregjorda resultatel kom i början av i ds.ssko"fi,ll- pc.cf,nr ösianciÄ månfrån
r
Pastor
NUvr
tistÄjo
tÄ
rrotr
g:r:uFil.
andra
åli' perioclen
och båda giordes iI :.:å:^:-"'
'DLETDJV
Jff':t3:""ffH.:'?,?1,å:
I
Ulricehamn
ulrlcen€unn
talar,
talar'
spelar
g-"åJ"Ochl
och
av vy
WolmeLrrant i B
w Wolmebrant
ö
3 resp.
rösn- 12
fZ'
minuierna.
nuterna. Även denna i,är"f.t
sjunger. VÄLKOMNA!
VÄLKOI,INA!
nätvtet< sjunger,
|
|
de Slutarp
Sltlfarn en
cn träff
l'röff ii mals+iirl
hade
måtstäil-i+

I

ÅSABPS IF-SLUTARPS II|
å Tångavallen, Slutarp
sönrlagen ilen 11 okt. kl. 13.30

Kinnarp på hemmaplan.

SLT]TARPS
MISSTONSHUS
Siindag kl. 15.00 Skörilehögtiil.

å KINNEMO, Kinnarp,

Syd-Afrika.

Geson

\,'i'.

Fotboll

neveds prästgård. Missionär An-

betyder

Kinnarp i topp.
Åke Bergström återkommer

url

"31d,a"fgsv11q

Vårkumla syföreningar hålles

I

|

I

j

ning'en och denna gång

var

det
en nick av fngvar Johansson, som

hamnade

i

överliggaren,
Slutarps-laget saknades perIJno Gustavsson. Kurt }iarldn ha-

I

_

l
I

-

Frökind

de intagit stopperplatsen och visLUTAnP-Ås-4.ItP 2_3
Slutarp tog i söndags avsked sade där ett spet som tillsammans
Slioknatsedeln
', ain div. VI nred att på-Tångavalmed Lennart Rutman och Insvar
för Frökind 79-24 okt"
icn spela 2-2 rnot Åsarp efter att Johansson g'er dem epitetet >)bäst
i pausen ha^ft ledningen rrted 2-0. i t.ug"_?. De övriga i försvaret låg Måndag; risgrynspuclding, korvResultatet får i stort sett anses inte iångt ef,ter, medan kedjarr
smörgås, hallonsylt.
r.'ara rättvist men skdlle nåeon var .betydiigt ojämnare. Här var Tisdag: korvsås, potatis, rödbetor.
ha, vunnit låg Slutarp närmäst det Eengt lfermansson och Åke Onsdag: grönsakssoppa, ostsmörKarl6n som svaråde för det bästa.
1i11.
gäs, åpelsin.
Matchen var endast två minu- l\tlåIen gjordes emeilertid av för- Tolsdag: stckt fisk, potatis.
ter gamrriäl då Slutarp tog lednin_ svarsspelare,
Eiur.'l(a.
Målvakten fnge Evaldsson får tr'r€dag: kålpudding, potatis,
1 gen och detta skedde på straff
gott
ett
för
beyg
i
Åsarps-laget
hands. Straffbollen exekveraI
tlngon.
till_
i des otagbart i måI av Kurt Kar- sammans med chb Bo Ek, vilka Lördag: spenatstuvning,
]i
ägg, sill.
båda
I 16n. Fyra minuter senare kunde lj
var försvarsbäst. Cf Lennart
rnan anteckna 2-0 och clet var jl Thor kom inte långt mot Kurt
Ingvar Johansson, som efter hör_ ll Karl6n. Roy Anderison tog det
na svaracle för bravaden. Slutarp ganska makligt och kedjan som
hade grepp om spelet octr soOä llll helhet visade inget större spel.
chanser till ytterligare måI. Bt. a. rl , bra_domare var yngve Wetter_
hade Åke Kart6n ett skott i ena ll bro' Hjo' $\rc-6y-

stolpen.

I

ceson

FröBrind
BLANKETTER

,i

)1

ilt

Ii
ll

f ör uppgift till årets mantals-lf
skrivning finnes att avhämta i l:
s amtliga affärer inom kommufien, samt hos resp. roteombud, ,

I,nhr.ott, .,i.Kinn ar p svilla

I'

Frökind
tailta-6\,

I

j

li.iilneveds Rötla Korskrets

arto-s\.

Famili bestals på 4.000

I

Viil en frii,ck kupp på månda gsmorgonen beståIs en familj i
I
på över 4.000 kr. Pen garna förvararles i en byrålåtla
Kinnarp
I
26 sept.-1O, okl. genom listoi
r,ch kollektbössor det vackra be- I samt i ett pa,r plånböcker, som låg framme i familjens bostarl.
Ellanketterna skall noggrant ' loppe"t av kronor 1.872:56, vilket
StOtOen har begåtts någon gång I polisen. Kinnarpspolisen har säkilyllda insändas till roteombu- användes till hjälp åt gamla och I
kt. &30 och k1..10^på mån- rat vissa spår och utredning.en
ensarnstående.
I
T"ltll
tl en i resp. delkommuner senast
dagsförmiddagen. Gärningsman- || rnrrcä*ar
I
^-'
den 5 nov. 1964.
I nen har tagit sig in i fastigheten, |
isom
ligger
i
utkanten
av
samhälBiörstig: Paul Gustavsson, Vinl1:
i

jnsamlacle under Rödakorsveckan

i

]

I
I

I

torp, Börstig.

Eirismene: Harry Larsson, Börsholmen, Brismene.

Kinneved: Hilcling Våring,
Kommunalexpeditionen,

Kinnarp.

Luttra: Einar Anclersson, Götavägen 47, Falköping.
Värkumla: Nils Johansson,

Korsgårclen, Vårkumla,

Vartofta.
Blanketterna kan även avlämnis vid husförhören.

Församlin gsdelegerade
i Kinneveds pastorat kallas att
sammanträcla i Centralskolan,
Kinnarp, månd .'en den 26 oktober 1964 kl. 19.00.
Ortlf.

+.ooo t<r,

|

so* o., är borta,

landra ställen

i

Itvå plånböcker, vilka

sitt innehåll

och på | | Tacksägelse' o. fredsgudstjänst

huset fann tjuvln ll
tänsades pa ll

tilt erinran av Sveriges 150-åriga fred. Tal av läroverksadj.

några hundra t<r. ll Valter Landr6n, Falköping.
Husmor i -famil_jen var under ll -medverkar'
lden axtuetta ito"""ui* i;;l'äL ll 5v.*:kören
Itet to" att handla och vid ater- I I Kollekt till Lutherhjälpen.
pastorsämbetet.
lkomsten vid lO-tiden upptäckte I
va.d
som
sketL
och
larmade
lhon
ll+
I

I

Fnlötrrirud
Ilommunalfullmäktige håller

i skolan, Kinnarp,
tisdagen den 27 okt. 1964 kL 19.
sammanträcle

4 vnglingar

Samtidigt erinras om skyldigleten att senast 14 dagar efter

fyttning anmäla detta å

il

rinnerlsds ltyrlta
in?'å:llår?å'"'å*:T*ä:ä*:{
rtatt
tritt
tillträde
tiil
heta
råstigl
il ,--- ,^_-_
lheten. r en bvrålåda förvaradEs llfredagen den 23 okL kl' 19'30'

resp.

13

-

14

år

z'Io't,'

stal Kinnarpspengarna

Pstorsexpedition.
I{ornmunalnämnden.

fnbrottet i en villa i Kinnarp i månilags, då 4.000 kronor stals,
tords nu vara uppklarat. Bedan på tistlagsförrniddagen kunde
polisen gnpa fyra ynglinga.r i åldern 18-14 år. polisen stod och
väntade när ynglingarna med tåg anlände till Mariestad.

'Zofis-lat.

Slutarp ledde 70 nninuter
Kinnarp vann derby - 6-2

En kvarglömd limpa cigarretter lUnder natten hade de le,gat i en
Kinn.rrp kommer möjli- llada i trakten av Skövde. Spåren

i villan I

gen att binda de fyra yngtingarna lgick på tisdagen mot Mariestad.

vid brotte't. F'öre inbrottet hade de I Klockan 11.80 fick de också ett
besökt en affär i samhället och lvarmt mottaig'ande när de med tåg
där bl. a. köpt pigarretterna. lanlände tili Mariestad. Friheten
Genom ett utomordentligt gott lslutacie med att Jmglingarna trånsarbete av polisen såmt med hjälp lporterades ti[, pots.stationen, där
av detektiven allmänheten kunde I de oingående togs I förhör. Vns- | I
ynglingarnas färdväg kartiäggas. I lingarna ha.de vid anhåltandet nya I 5
Efter besök i bl. a. Ulricehamn ha- lkäaer och viiskor och även en del ie
de färden fortsatt mot Falköping. nengar.
n
I

I söntlagens >derby> på Kinnemo avgick hemrnala,get med segern efter det Slutarp haft led ningen i pa,usen rhetl 1-0 och dess-

2-1 lntill dess t jugo minuter återstod av matchen.
strutskedet tycktes dock kontlitionen ta, slut och Kinnarps .kedja
fick därmed fritt husera framfö r målet, vilket leddo till seger
utom l0tt med

I

6-2.
var tungsprungen och l lande framgång' men den s,isttog på spelarnas kraftdr, men det lnämnde föll ur ramen. Nåsra farspelades rätt hyggiigt från båda ltigare målchanser kunde åte hel___l
hållen när man nu inte behövde ltei Sten-Olof Herrnansso:n åstad+
tänka på poäng. Slutarps-elvan lkomma.
överrskade faktiskt med ett mot- | I hemmalagets keclja dåir Bengt
stånd som man inte hade väntat, I Georgsson saknades sHftaAes dät
Frökinrl
och detta trots att såväl Hasse I ptatsär i andra perioden och bästa
|(yrlrofullmäktige
Andersson som Mats Andersson l spelet kunCe ncteras clen senare
och A.nders Götlind saknades. Len- ldilen av andra halvleken. X'iemTacksägelsegudstjånst i Kinneved i KINNEVED kallas
att sa.m.
nart Rutman i målet sto'd för flera I ming Torstensson framstod som
I morgon, fredag, hålles en manträcla i Centralskolan,
bra räddningar och backarna Leif lden främste måiskytten med tre
Kinn.
tacksägelsefredsgudstjiinst
i
och
tr'ili.psson-Lennart Pettersson I fu[träffar. Gijte Andersson stod Kinneveds kyrka till åminnelse av arp, torsdagen den 29 okt. 1964
gjorde gott ifrån sig med den sist- | för två mål, varav ett på straff.
den 150-åriga fred, som landet åt- kr. 19.30.
nämnde sonr den främste. Kurt lBra var Bengt persson pa frc;gernjutit. Gud.stjänsten börjar kl.
Ordf.
Kall€1 klarade
bra Ytterplatsen åen i övrigt lyckä.cies
-stopperTlatsen
19.30 och läroverksadjunkt Valter
rned flanl<eianAe
ingvär Johans- I| i,af inte Bo lnu"r*oo och Tord 1 Landr6n.
Falköping, talar och
son och Rolanl .Moberg som var lTorstensson helt, och detsamma I
brytstarka. Åke Karl6n på cen- lfällde Anders Ek som gästspelade I kyrkokören medverkar med sång.
ter-platsenvardenverklige-changaläar ett tag. I försvarät får nog
a En ilel köper för ilyrt
JUr och 4Ir
tagaren
Jrtter;st nära till mål I Torgny cctr Xlett Johansson sättaä lJäla
-ocr^
flera gånger. __Roger Andersson framst följcla av Bo Johansson, I hade i måndags anordnat en
o anilra köper från
som spelade högerytter fick inte Il som dock inte spelade den domine- kurs i traktorplöjning, som leddes
så många bollar men förvaltade I rande roll man är van vid. Inse- av maskininstruktör Weman från Lars Gustafssons
Hushållningssällskapet. Tre plö-.
mycket väl dem hm fick. Bengt mar Karlsson komptetterade gött
jare deltog i de praktiska övnin- Möbelaffär, Slutarp.
Hermansson och Kurt Filipsson II och i målet hade Westerberelur
garnå, men övriga deltagare
spelade inrar. Den förre hade väx-l
gångerväx-.l ett.
nar gånger.
ett par
ett femtontal
hade också beMålprotokoll:
o Allt t möbler och soffgrup- demonstrationer
hållning av de
0*1 B. Ilermansson
o per, båddsoffor, tak- oeb
och instruktioner som ingick i
1-1 F. Torstensson
3 golvarnaturer, mattor.
t-2 B. Ilernansson
kursen. Bl. a. behandlades konsten att ställa in plogarna, vidare
2-Z F. Torstensson
C Tet. l?9 Kinnarp,
3-2 G. Andersson (straff)
hur man lägger upp eh riktig
+-2 B. fvarsson
] ryck. hur man ktjr en slutfåra etc.
5-2 F. Torst€nsson
I Kursen blev en god förberqdelse
6-2 G. Andersson.
lför kommande plöjningstävlingar.
Karl-Erik Emanuelssor,
x,r"".o var förlagd tiu rantbr.
3:lfSl I ff""ä^äii"r.ons
skötte domarskapet tillfredsstälägor och värcten
med

Pianen

a

lande'

rtr a o n

r

|
I

bjöd också deltag.arna och ledare
på kaffe efter avslutat verk,

I

Fö

Frökind
Tacksågelsetlagens gutlstjänster

r sorn I i ng she msf r ag 0n

bör /ösos i Kinneved

! Kinneveds pastorats kyrkor
I{1'rkorådet i Kinnevetl finner en 5rttre reparation av Kinneveds
präglades åv taJrikt besöksdeltakyrlia >högst nörlvändig>> och begär hos futlmäktigo ett anelag I
gande och god sång och musik.
sCaten om 6.000 kr. för ändamålet. Fullmäktige sammanträder
Samtliga kyrkor rar mJ'cket vac- I 29 okt.
rto-r"t'
i3ä'I1?;.äå'X,ä'3,10ä'.åTå'"""T;
nd' åstadkom'
surrr kan
4'srdå som
uPP. förruf- lstort
sLUr I anslag
KyrKOI awL upp
Viciare tar
lar kyrkorådet
ctika. slå.q
Clika
Slag onh
blOmmOf OCh I!-OaI'eOCh med i,t"åäåi'"ärt
i
en beräknad
löv i höstens st<ittanAe rär""er'"" I samlingshemsfrågån, För att så. lmas inom ramen75avöre
pr skatte'
I Vår,kurala höIs sönöqå.r.år, I snart som möjligt bringa frågan lutdebitering av

I :.1":u"

r.og.*ai"ät""1"". 1förslaget

medverkade €n två-

'siärnmig clamkör med koralin-11^t1
l,,l;'J.?,,.""'lo" ä""1'".:"Så
I

s3.mhet

).

iiJif

Kvrkorrerden predikade

.

.. I

o

l)KAtten I f foKln0
|
r,

Ta

I

l_ ._..

nOJS

|

medverkade

"1r""*:
Gtld, hur sä]I den lott>.

l

r:"",".1
I

upptogs goda kollekter till Diakonistyrelsens verksamhet.
På fredagskvällen hölls 'sär-

Kommunen har de senaste åren haft en

Frökindsgårdens

Föredrag av fru Ellis, UlriceGåvor mottagaS tacksamt.
Styrelsen.

Frysboxar
till

Även avbetalning.

SAMUELSSON, SlutarP

Måndag: Korvkaka, blodpud-

ding, lingon.
'Iisdag: Köttf ärssås, potatis,
vitkålssallad..

Onsdag: Gryn- och fl:iskkorv,

potatismos, gurka,
Torsdag: Spena,tsoppa, ägg,

ostsmörgås, apelsin.
tr'redag: Pyttipanna, rödbetor.

sida

r.

ang.

kommunens subventionering av

företag föreläggs fullmäktige.
Nämnden anser att kommunen
bör subventionera företag når det
ka,n anses angelägert. ur kommu-

nens synpunkt, givetvis under vissa begränsande aspekter.
Någo . bidrag till kostnaden för
extra veterinären i Blids:ber"g viU
kommunalnämnden inte vara med
på. F ullmäktige avgör på tisdag.

Däremot

vill

nämnden

under

pliktigande högtid

i

Till sist fastställdes de åv

gt änser'. Grundtonen

var clock,-att

Centralskolan

i Kinnarp

Kinneveds

kyrkoherde .A.nderssons ordföran- kyrka. En talrik menighei hade
deskap. För skötsel av övertaligt samlats då fanborgen beståenr]e av
tomtområde i prästgårdarna i svenska flaggan och rödakorsfa_
Kinneved och Börstig anslogs ett nan, bars in av rödakorsledamöter
belopp för niista år av 1.000 kr. och hemsamariter, vilka sedan un_
Principer för avgifter för präst- cler gudstjänsten par.aderade i kogårdarnas tele.avgifter fasistiill- Iet. Vid intåget spelade kantol
d_es. ,Diskuterades arkivfrågan i Kjellstr'$1n Frelrrdium i Ess-dur av
1
Kinneved och godkändes i piincip J. S. Bach. Församlingen sjöng
I
-Våi,
ett Jörsta,utkast till_denna frågai pselmen >Ära ske Herren!
I
Iösning att understäilas landsarki- hjälpare I{erren är vorden>>. }fel_
varie och andra berörda mynclig- la-n liturg och kör utfördes så
heter. Till arbetskommitt6 vaJdös växelsång ur ky'rkans >Mässbok
kyrkoherden, Sven Andersson. II>> med inledningsord, antifon och
Blismene, och Erik Bohman. Vår- psalmtext ur psalt. 1iB. Efter bi_
kumla, med Hiiding Våring, Har- beiläsning, Psalt. 46, och hymnen
ry Larsson och lferbert Anders- >)Kommen för Herren med tack_
son som suppleanter, Kyrkoherden samhet> talade läroverksadjunkt
utsågs till sammankallande i kom- Valter Landr6n till erinrarL om
mitt€n. Velberedning utsågs för den historiska bakgrunden till
förslag titl de.befattningar, som fledsepokens förverkligande men
skola tillsättas före årets.slut. Till her'örde också de flerf;ldisa till_
pastoratskassören besltades om fällen. då freden hotats av fientinlqöp av en elektrisk räknema- liga makter inpå landets eena

Ett principiellt utialande från

lokaliseringsnämndens

stYrelsen'

i Kinne- Tacksägelsegudst jän sten
i fredags till minnet av den 150_
vetls pastorat
2'4ltO-L[ .
sammanträdde i måndags kväll i åriga freden trlev en rik och för-

kind. Kommunalnämnden föreslår
att frågan utreds.
Subventioneringsprin-

"

Församlingsdelegerade

i I'rö-

ciper

ut'

ulrc-brr,

NTO har föreslagit att man ineLt kommunbiblioöek

Te]. 331 19

NTO-LOKALEN, KINNAAP, i kvåiJl, torsdag, kl. 20.00.
Servering och
Tävlingdt,
Presentation av C. U. F.
DANS till östen Anderssons orkoster.
Inbjudna och övriga hjärtligt VÄLKOMNA!

K.ommunbibliofuk?

rättar

lit., kan vi erbJuda
extra förmånliga Priser.

I

till-

byggnad

kyrkokören medverkade. En fan- nämnden finner tiden vara inne
sedan byggnadsparad med svenska flaggan och och tillstyrker,
Rödakorsflaggan inleddc och av' förslagen godkänts av myndigheterna och lånefrågan ordnats.
slutade gudstjänsten,

Skolmatsedeln

3

19.

@ Ungdomsträff @

Vid tisdagssammanträdet beskild tacksägeisegudstjiinst i handlas
Frökindsgårdens bygCKinneveds kyrka tiu erinran om
ar-hålian att få
att vårt land fått leva i 150'årig nadshommiLtens
infordra anbud på tillbyggnadsfred. Liiroverksadjunkt Valter arbetena
vid gården. KommunalLandr6n, I'aIköp:ng, talade, och

för X"rökind 26-30 okt.

kl.

260 och 400

titt 10 kronor år 1965 ?

.t: _tllt^1,0_-k".
::1--1
I kr'
detritering av

skolan tisdagen" den

hama. Kaffeselvering. Lott€ri.

ra böndagars bLr9skap berördes.
nromndsfullmåktige tar vid sammanträile på tistlag stäIlning
I Brismene höil komrniniste.r II titt
för 1965. siffrorna är normalt stigantle i jämföp[uqrxön' och barnkö- i rebe"trtto"slaget
Lindholm
Lrflulturm predikan'
inne'q.ran.tc års
åi's stat,
stn,t- och
odtr skatteuttaget
sks,t*errtta,pret .löreslås
hölt
-föreslås höJt
med innevarande
|
-.,-;:'-,..
"t'1--:3j''.':^Y'ot"o
len
med koralintroitus och Runbäcks

i

november

nu

_

iii:i""em
",xT"-så;tt*l
nrånniskan>, varvid
samtliga fy-

RöNAKOR,SAUKTION

hålles

<

och högmässa med X"rf.","f."rdu I titt en acceptabel lösning, säger lkrona.
Andersson som preal<äni-- åväi | 1aae.t, har man_ tr^estutat..att i.stat-- | . statförslaget riir 1965 balanse'
för 1965 begära ett sålrarpå54.550:51 I(r.
den föi.eskrivn"

I Börstig

Kirrllr,eoed

i . god

överensstämmelse med skolst5n'elsen hå ett anslag för pa.rke,ringsplats€r vid Centralskola.n i llinnAIT.

skin,

Och så tycker ko.mmunainämn-

vi bör l<änna och visa t:r.cksamhet
lol' tl'edens
fr,edens gå\'R.
gårza, val'igenom
varigenom vårt
återinföras i kommunen, förslagsl för
ocksa fåt1
för pastorats- och präsflönekas_ I folk också
fått ansvaret
ansvarit att va.r,a
vara
sorna _med en utdebitering av I en hjälpare åt andra folk i nöd.
Koliekt
upptogs
ttlt Lutherhjälpen
I oföråindrat 14 resp. 81 öre-eller I
sammanlagt 45 öre per skatte_ I och inbringade 205 kr. Eftör -avI
I Krona.
I slutande altartjiinst tågade fanl borgen ut genom kyrkan till orI e:elmusik: >>Vi lova dig, o store
den

att

pastoratskassör-en beslutades om
försiagen tilt budget för år 1965

skottpengar.på räv bör

1

I

lGud>>

av Daniel Olson.

Skatten upp en krona i
Principdebatt om marksubvention
Frökind ifr

Frökintlsfullmäktige höjdo skatten till 10 kr. vid sitt samrnarrträde på tisttagskväilen. Därjämte
lastställdes staten med obetydliga justeringar på ett par småposter. Staten betecknatles som relativt goil. Det finns vissa osäkra moment i utgiftsprognosen, varför kommunalnämntlen inte ve_
lat stanna vid on 5O-öring. Höjningerrmetl 1 kr. anSes täcka.

Förslaget kom från stiftelsen själv

genom dess styrelse.
övriga styrelsens förslag till arvoden godkändes likaså. De lnnefattar bl.a. arvoden till styrelseordföranden för utredningsarbeten
1963 och 1964 med sammanlagt
900 kr. för utredningsarbeten.

Nämnd\för klrottsanslag ?

I{r Ahlqvist hade.föreslagit tillsättandet av en nämnd som skall
ha till uppgift att bereda ärenden
i äåäå""i"'3il*f'Hffi?11ffiä1'å iåååå:å:;å?:K;"i ,ä3:"9?i"Jåå; ang. ånslag: till idrotten. Det beruilmaKige
b..eriljacle
anslagel.
a.tt
sammanstälta
budgetföistage"t
'#"f#ffifff,ånååJ3"lXiJ# tr'örfaringssättet rönte emeller- lniääläa*i.rt*"?rö-äå0, Kinnarps slöts utredning om en sådan
föI9dr9g och kommenterade detta
nämnd, bl.a. om dess sammansätti lvdo zso, SirrtarpJldrottsföreniig
inför fullmäktige. Förslaget fast- , ttd kritik från olika håil. fnköpet " 1.000 kr. och dless vinteridrotts- ning och uppgifter.
justehade
skett
utan
socialnämndens
stiilldes utan debatt. Små
t
sektion 1.000 kr, för lordningstälgioraes på ett vetskap' Därtilt fanns ingenting i ianåe-;;';h";k"fi;tr, rirriu"p.
rlng'ar:- uppåt
Marksubventionerno
par anslagssummor till föreningar ] reserv i.årets stat för ändamålet. fdrottsförening ].OOO kr. saåt
prlncip och praktik tr'ru Jullusson framhöll att över- 1.000 kr. för irpprustn'
och organisationer.
En debattfråga vid sammanträ'I beräggningen
ökar vid hemmet l,0n?å,Ihffå,"nåiff:Xlf f.',,,?ft: det var kommunens subventioneAntrud på Frökintls- i 99!t- att man nödvändigtvis måste förenings friidrottssektion 1.000, ring av tomtmark för industriängår-lens tillbyggnacl i håtla viss inventariemateriel i re- g6rslig! fdrottsförening 1.000, damåI. Den behandlades delvis I
Det uppdrogs åt Frökindsgår- I serv.
studiecirklar förslagsanslag 800 samband med lnkomna ansökningdens byggnadskommitt6 ait for- |
att utgå med 50 kr. för varje tiU ar om sådan subventionering, var_
.
Bgtatar skolförbuntlet? statsbidrag gcdkånd cirkel under vid de principiella aspekterna
tast möjligt infordra anbucl på den I
planeracle tillbyggnaden. Oet nOr I Man diskuterade vidare ett åv studiesäsongen 1964-1965, Kinne- kom till tals.
dock ske först sedan myndighe- i skolstyrelsen framställt och av hr veds Sls-bibliotek, Brlsmene SLSBeslutat belopp, 11.400 kr., FkaU
terna slutgiltigt godkänt försla- j Ählqvist utrett förslag om parke- I Uittiotetr och Kinnarps NTO-bib- snarast möjligt utbetalas till
j ringsplats för skolbussar och skol- | tiotet< 100 kr. vardera, Luttra Kinnarps Bil & Motor, enligt de
gen och lånefrågan ordnats.
I bilar på vattenverkstomten vid I CUF och Kinneveds CUF. 100 kr. grunder fuilmäktige tillämpar för
Va-nätets uibyggnait I Centrallkotan ,l Kinnarp-.-_{o$- | vardera för kurs- och tävlings- sådana subventioner. Vidare biBvsg:radsnämnden rremvng:qll
föIls ansökningarna från Kinnårps
-t;u^t"g xl
fi II y:*:*:lh"llP.rPlg-1rTo
överlåggningen gällde endast
des att bygga ut va-nätet inom I å?.::l'-*5**3":t":19i^3n
300, textilindustri och N. J. Järneklint,
Vartofta hemvärnsområde ?g9'
Här
nämlinansieringen.
träder
Kinnarp-Slutarp enligt en åv
| !'albygdens Hembvgds- och F'orn- Slutarp. Summorna är 9.000 kr.
VIÄK uppgjorä plan.* Den inne- gen F aJbygdens skolförbund in i I minneäfOrening 3-0ö, Skaraborgs resp, 8.000 kr.
bär att ledningarna förs fram till bilden.
Uns blindförening
100, DAdrdf,vv.
II IArr!
UlrttututErltrl<
SkaräI'ullmäktige antog föreslagna
princlpiella linJer för dessa subI3åf'3"äåti,äå;Y?å?:f;yfå1 ,#3$ri?ltåT"#å! ,ä:'"-"* ' H;f,",S:'+'$:å':#å:y*'åLåt: ventioner. Dessa innebär bl.a. att
fyra fastigheter
kan anslutas. l snabba genomförande. angeläget trafikförening 100-, DVR:s F'alkö- subvention bör förekomma endast
Detta är en förutsättning
för ut- i ur skolbarnens säkerhetssynpunkt. pingsavdelning 300, Riksförening- clå sådan anses angelägen ur komfående av statsbidrag. I Nämnden hade 'emellerticl rekom- än mot reumatism 100 kr, Tiliho- munens
.

menderat kommunen att undersö- pa
20.200 kr.
ka om inte Falbygdens skolför- , Flera l'lllaantrutl skall
betala
kostbund. rätteligen bör
prövas
Räv-vänligt
Det kom till överläggntng om naderna.
Några skottpengar på räv blir
'
Det blev fullmäktiges beslut att det inte för Kinnevedsjägarna.
bostaclsstiftelsens begäran att
fullmäktige måtte stadfästa en denna undersökning skall föregå Jaktvårdsföreninsen i orten hade
överenskommelse som stiftelsen bygg.andet, tlots den eventnelia gjort framställning härom, och
träffat med en Kinnarpsfir:rna om ticlsutdrähten. Man begät" alltså kommunalnämnden hade tillstyrkt,
uppförandet av en serie egna- först. en utreduing hos skolförbun- nämligen 10 kr. för varje nedlagt
det"
hemsvillor.
djur.
Hr Sven Andersson i Bristtrene
Hr Gustaf Gustafsson ansåg att
Ni-x
opponerade sig mot en omedelräven lnte vore att betrakta som
föranl{ågon sorn heist de}ratt
bar överenskommelse, fullmäktige
det slags skadedjur att hans nedborde ges tilffälle att prövå anbud ledde däremot inte en framställ- läggande borde stödjas med penäven från annat håll, Kinnårpsfir- ning från Redl'ägs kommun onr ningmedel. tr'ullmäktige åvslog
man hade förbehållit sig att kom- ett årligt bidrag till kostnåderna därefter.
munen i förekommande fall skulle för veterinärtjänsten i Redväg.
Iluntlskatten
överta två av de tio villor varom Det blev ett, enigt nej, enligt kornöverenskommelsen rörde sig. Hr munalnämndens rekommendation. fastställdes till 20 kr.
Ändersson påpekade att man nyArvoden inorn bostadsligen haft förfrågan från annat
.ya
Enigt bifall blev det till en framhåll, varvid inga sådana förbehåll
stiftelsen
ståillning från l'ålköpings kommu.
framkommit.
Stiftelsen l'rökinds hyresbostäI'Iera ledamöter framhöll det naltjänstemannaförening om lö- der skall till kommunen utge 800
ofördelaktiga i dröjsmål med neförhöining för kommunalkassö- kr. pr år- för att kommunen sköärendet, Byggradsnämndens ordf. ren I Frökind, I{an placeras en- ter stiftelsens kassaförvaltning.
hr Rehn framhöIl vidare att Spar- ligt beslutet i 16:e löneklassen,
banken i I'alköping lämnat byggutKomnrunbibliotek
nadskreditiv för Kinnarpsfirman,
reclning
en mycket fördelaktig omständigz^tn-b't.
I4tt förslag fr'ån Kinnarps NTO
het.
Hr Ahlqvist yrkade emellertid ang. utredning om kommunbiblioi
l

bostadsstiftelsen skulle ges tek i Frökind skal} utredas av kuluppdraget att undersöka även iturnämnden enligt hr Gustaf Gusandra anbud, och det, blev full- tafssons yrhalde.

att

mäktiges beslut.

Den preliminärp

överenskom-

melsen med Kinnarpsfirman, vilken tav aniedning till överlägg-ning'en, innebar att firman I egen
regl skulle på kommunens mark
uppföra tio enfamiljsbostäder rned
det förbehållet att kommunen förband sig att överta två av dem
vid fördröjd försäljning.

Ang. reilan inköpta

inventarier
Debatt blev det också om en utg:ift på kapitalkontot. Socialnämnden håde begärt ett kapitalbudgetanslag på 1.810 kr, för redan inköota inventarier vid Frökinds-

Rrantlstyrelsen

ftck ett tilläggsanslag På 500 kr.
sedan viss ersättning från brandbolag uteblivit.

Anslag

till föreningar
och organisationer bevilJades:
tr''öljande anslag

Enskilda vägar, förslagsanslag

kr., stipendier till elever vid
folkhögskolor rn.fl. enligt oföränd3.000

rade grunder, förslagsanslag 1.000,
Slutarps och l{lnnarps samhäIls-

föreningar för vägbelysning 1.000
vardera, Kinnarps bordtennisklubb

400, Luttra bygdegårdsförening
2.000 för upprustning av lokalen,
driftsanslag: Vårkumla bygde-

Hubertus
på lördag
på Mönarp
På lörtlag blir tlet Ilt'bertusjakt, som i år för'läggs till Mönarps ege,ndom. Ett 20-tal ryttare ställer upp och stalten går

synpunkt. Innan subvention utbetalas skall kommunen ha
haft tillfälle konstatera att det aktuella projektet kommer att utföras i enlighet med bestämmelserna

i

subventioneringsbeslutet.
hr Gunnar
Johansson reserveråde sig mot beslutet,

Fullmäktiges ordf.

Vid den principiella diskussionen
fråmkom bl.a. den synpi.rnkten att
ett subventioneringsbeslut från
kommunens sida bör vara så for-

att det tnte har någon
att påverka säljarens
hållning till prisfrågan. Detta un-

mulerat

tenClens

derströks starkt av många ledamöter.

t4to'b4'

BORDTENNIS
KINNAR,P FöRLORADE
Kinnarp spelade i.onsdags se|iematch mot Ljungstorps ÄIF.
trfatchen, som spelades i Kinnarps Centralskola, slutade med

förlust för Kinnarpsgrabbarna
4-6.
Resultat: (Kinnarps spelare
först): Egon Martinsson-Olle
Andersson, 73-2],. 19-21; Bo
med

Ivarsson-Göran Håkansson,

11

21-L6, 27-75; Erland Jo-21,
hansson-Lennart Johansson. 23

:21, 22-20; Bo lvarsson-O'
Andersson, 21-14, 21-23, 27kl. 13. ll{aster blir Ulla Löfgren. 15; E. Martinsson-. L. Johansn
Vid Mönarp är vägvisning ord- son, 21-11, t7-21, 26-24;t7nad. För första gången arrange- Johansson-G. Ilåkansson,
Johansson/
ras i år7 en Hubertus i miniatyr, i 27, 24-22, 18-21; E.
Ivarsson-G. Håkansson/L
det att'det blir en ponnyjakt för E.
18-21; B'
de yngsta ryttarna. Deltagaranta- Johansson, 1.5-2t,
Ivarsson-L. JolEnsson, \3-21,
Iet blir omkrinq -1.0.
E. Johansson-O. AnPå lördagskvällen biir det sed- 19-21;
27-76, 72-2U
clersson,
'1.6-2\,
på
HoStora
vanlig Hubertusl:al
Håkansson,
E.
Martinsson-G'
tellet.
7-21; t0-27.

Kinneved
Välkomna till Rörla KorsAUKTIONEN

i

Centralskolan

i kväll kl. 19.00.

Syföreningen

{tt-6q.

Årets Hubertusjakt

Marianne Biörnberg segrade
efter ett grandiost upPloPP
I lörda,gs retls den årliga Huberttusjakten, vars bana denna

Husförhör

gång var förlagtl till terriingen
kring Mönarps egendom. Bånan

i

Kinneveds församtrings rotar. var omkring fem kilorneter lång
Kinneveds rote torsdag 5/11 hos och tog ungefär en ha,lvtimme
att rida. Underla'get val På sina
Vilgot Johansson, RosendaJ.
vilket biSventorps rote freclag 6/11 hos ställen mycket halt'
ekipage, ryttare
drog
till
att
ett
fngvar Ändersson, Naglarp.
och häst, gick omkull. De$sAxtorps roto måndag 9/11 hos bättre skadades ingen, utan
jakten kunde fortsätta,s metl aI'
Gustraf Alfv6n, Lunnagården.
Fastarps rote tisdag 10/11 hos la deltagarna i måI.
Master var i år Ulla Lövgren
Justus Anders,son, Lövängen.
som red i ett väI awägt tempo,
Lagerstorps rote onsdag 11/11 och både hästar och rYttare såg
hos Helmer Andersson, öster- ut'att trivas utmärkt. Vid >halali>>
gården.
stod inte Marianne Björnberg På
Slutarp i rote torsdag 12111 hos Juliette att hejda, och hon kunde
efter ett grandiost upplopp språinTage Karlsson, Trekanten..
ga

Iludene rote fredag 13i11 hos
Helmer Trygg, Lillegården.
SarhUiga tlagar kl. 19.30.
Kollekt till julgåvan till sjö-

i

måI som segrare och därmed

lägga beslag på den åtråvärda
:ävsvansen.

200 såg sPännantle
upplop.p

männen.

Efter jakten fick

Prenumeration på jultidningar.
llantals,blanketter må avläm-

deltagarna

mottaga den sedvanliga järnekskvist-en. Det dimmiga och kalla
vädret gjorde att åskådarna inte
kunde föIja hela jakten, men UPPloppet var turligt nog alldeles in-

nas.

PASTOIiSÄMBETET

t llu
av
Iluv uuqErEu av
där huvuddelen
en .K.lltle
kulle (-låil.
till en
nr,
stuta nulr:..u:: åtalad för för- ll a.tao*rrrt befann sig. Det var för
I
I seelrr mot trafikförsäkrinp:slagen llövrigt cirka tvåhundra personer
lracle inte betalat skatt
I I som infunnit sig för att bevittna
l-ochlian
dömdes till 20 dagsböter.. - I ldet spåinnaide uPPloPPet.
I
-l
Forts. på sista sidan'
1

Marianne Björnberf,'Fatköping, tillsarnmans med den åtråviirda

trof6n och sin häst Juliettg

På bilalen ses tetklungan sedan de tagit ett

Frökind

Kinneweds 0UF

RK-auktion i Kinneved
På tisdag den 3 nov. anordnal

anordnar InIKSTÄVLING i tr'örening 64-SMR, å Nya Pensionatet, Kinnarp, onsdagen den 4
november kl. 19.30 (precis),

Kinneveds Rödakorskrets en aulition i skolan. Fru Käthe Ellis, Ulr'icehamn, kommer att hål]a föi'edrag.

Tålvlingsletlarna.
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Inorn kort följer husförhör I j ,rets tc;rstag ati clgn begärda sumKinneveds församlings rotar. I I r.,an sliulle ]äggas tilt fonclen för,
Kinneveds rote -eamlas man den 5 | i1;isa-tins:shemss'Liftelsen. Även
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Nlånga av de speiade matcherna har varit mvcket
;åmna. I klass 1 förefaller itinnarps BTK och KFUM laE A vara mycket starka. I yngsta pojkr<Jassen

får Vartofta F K

I(innarp troligen kämpa om
r

resegern.

och
se-

Resuitat av dc t.irå första om-

gångarna:

I(lass

I

Vartofta tr'K-Kinnarp BTK
z_o

uniorerna-KFUlI,
lag A 0-6
KFUM, lag B-SMU 5-b
Ansgars;
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SGU-II'K Falköping 5-b
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Vartofta F K-Ansg.-jun. 6-0
KFUM, lag A-KFUM, lag B

6-0
6-1

BTK-II'K
Slvlu- SGU 6-2
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Vartofta FK-Kinnarps BTK A

6-0
A-II'K Falköping
B 0-6
Ansg.-jun. B-Kinnarps BTK
B 0-6
Vårtofta F K-Ansg.-jun. Ä
6-0
IFK tr'alköping B-Änsg.-jun. I
B 6-0
Kinnarps BTK A-IFK Falkö- I
t:
ping A 3-6
)
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Fröklnd
'r-i!utarps

-b\.

missionsf örsamlings

försäljning gav rekordresullat
Undei' håntiagskvällen hölI

Slutarpsf missionsförsamling sirt
sedvaniiga försäljning. I årets
missionsförsäljning iådde jubi-

Nu står advent
är helg i själva ordet:

Det

lcnt.

a{-ivent. ber'ättar oss
Vinterolrgel:

ad-

liohel

ankomst.

inte rrr rirras bottdiitntlt'

Om clå någontiilg så märhligl
räntar, vad kan det vara? Vi
1.ror att det måste vara ljuset.
Röre1sen.

Advent kommtlr före ljusvän-

Can. Ändå

är

>vändningen>>

i

!

Det dagas ånyo, det ]<lam:Lr
så vidt,

Någonting är på väg och vi I Advcnt: anlionrst; även : fiil'vänbe1'eder oss för det, om ock ttära I tan. Begynnande rörelse.
genom en fläkt av stilihet som I Advent är oss en >;vändning>
vi släpper fratn i vårt sinne. frstän ännu ingenting hänt.
I(r-rnde förresten någon förbererlelse vara mera ägna.d,

Kal'iteliit

det blånar så lrva.sst

Det växer en värld ur

fö1'-

gängelsens nticii,

en hvit och fast.

Vid cless ingång står tr''äden
nakna utan rit.ufrost kring Kinrieveds l{ylka, och jolden li3lel
nlörk. Det kan förbli så undr!:'
licia aciventstiden. Den 1<an förl-1li sniitiis och mölk, en för{ängcl

lra

Kinnarp
MISSIONSAUKTION

Kinneved, söndagen

den 15/11 kl. 10.00-15"00.

Anmälningstitlen utgår kl.
12.00. Avlysning från älgbanan
i väster tiil Katteskalla i öster
tilt ett djup av 2.000 m. Allmänheten varnas.
Kinnevecls skqttof örening.

,nit.br;-

Fnölcimd
Besiktning

-

I
{

I

av enskilda vägar kommer att'
förrättas under nästkommande

vecka.

I

Kommunalnämntlen.

Gåvor av alla
ketauktion.
- Paket till ett
slag (inte minst
värde av minst 3 kr.) mottagas
tacksamt.

Alla hjärtligt välkomna!
'

verksamhetens begynnelse i

Slutarp. Efter gemensam sång o,
välkomsthäisning av Yngve Joi-iansson talade pastor Wilson. Ef-

lent så påtaglig. X.{örkret tätnar Men vintern liån också kom'
tisdaggr den 1
än, men nu. är br:rtclöendets frus-lula, mecl det slutliga bortdijen- i Centralskolan
1964.
tleoember
inte.
Vinvisst
na oro gJenombruten. Någontingldet. Det stutligs.?
skall åter hända. Detta är ert ltern har ilppståndclse i'sig och.
Kort inledningsföredrag kl. 18
i<ältsprång för . rden finstämda liit en skapelse.
(precis)
av kYrkoherde Bertil
-$- -' l . Om vad som kan hända tlnder
ron.
Eclvarclsson, FlobY, om IsraelsKaJfeservering
-l missionen.
PaLotterier - Försäljning

i Axtorp,

trVilson och f, stationsmäståre
David ÄlmqYist. Herr Älmqvisi
tiiLsammåns med sin fru var de
ciiivande krafterr'a i missioil.shu-

s.ts byggancle och den frikyrkli-

ad- senhöst.

Faltskiutning

lenmsstämning, det vår nämligen
som den första
ruissionstörsäiinirlsen hölls. SfLieLles har iledsärrE?sä,tiiunear når;ått i 40 år. I åt'ets niissionshög'
ti.i meclverEade såmma taieiie
sofir i den första högtiden för. 40
åi' sedan, nämligen pastor Karl

1.lå hösten 1924

Kinnarps kYrkliga sYförPning

ter en paus för servering iämnad{i hr Almqvist några miniiesglimtar från den första försåli-

ningen varefter pastor Wilson På
känt mandr ledde försäljningen'

Allt

sorn utbjödo

fick en snaif,i:

ötgång n-red höga Priser vilket

det vackra slutresultatet av 3,575
}ir. 'rrittnar om. Ärets resirltat

ilversti€yer föregående års nieci
600 kr. Högtiden avslutacles nied
sång och bön.

Slutarps IF red tfiisar

Frökind

Frökind
-b1.

Cp--CKP-protest

Samkr,ärn på

mot föislag till

Frökintlsgårilen i

I

:."i;tia;axp:r1ffiff'9""q"#
kväm på Frökindsgården för Per- ||

|

mindre framgångsrikt år
men lovar "komma igen"

|

I I Slutarps ldrottsförening kan
iordförvärvslag
I I inte peka på några f,rarns-ångVid söndagenS höststämrra i varpå kårens o-rdf.- Daniel ÄP"?: iI Ii ar aätta år, vilket medfördc
Habo med Vartofta-Irrökinds hamsson hälsade de f.iraomla.la
kretsar av centerpartiet och cen- värkomna såmr raste'"öä".'-il I | 3:.t-':".1:1 att
11"c-"1"11"-^.tot"-11I;
ha' rasat direht
nas;'v# I | ""iterns kvinnoförbund framkom p;;;:bå""lter sjöngs
:":.'
"sa
t*,"1o*..oiv'.rrr'
M?t-hadlklTt6tine enl I
sv. ps. rds.
skarpa protester mot den av ;;
en
sådan utveckväntat
"; gemftlig
la"t
trafviO
jordbruksministern föreslagna stuncls
samvaro
I
I
-dår-jordförvärvslagen.
kyrkobrödernas | | Ung enär det var nära att man
feboydeä,
Uttalandet fick följande ut- fruar skötte serveringen.
| | klaral sig kvar i >fernman)
Kyrkoherde Andersson höll en | | tOrra aret.
formning:
Den av jordbruksministern i kort andaktsstund och talade med I
,Jepartementspromemoris, före- utgåns rrån uppenbaretseboken i I
?". ":9T__11^^P._!^.1._l-tkljis*
var -nere så lågt
i seriesyssiagna jordförvärvslagen inne- om striden mellan Oe gåOa ocn I ] Set
tcmei
gäller
att spotta i
och
det
öttid .o* I I
bär, enligt vårt förmenande, att onda andetnakterna,
"n
och ta' nva tag' i stort
ut sin i l::;"lll
åganderätten till jord och sl<op{ ei slutar föriän Gud räcker
i framtiden kommer att avhän. häncr och hämtar dem hem tiu sis I ii"tt är
.-.blii i?€"."1iilt1l! 9!1, "-i*lli;
besjälade av tanken att
cias de aktiva jordbrukarna.
som i tro väntar rr"".-ir:e]p;t?l lg.
goda.ämi':omm-a trllbaka.
tillbaka. I'lera
am- J
.h'Iera goda
riDr!i.11.i. i"io'btri'9.
onOas maJ<t.
åalt. |I |li':omm-a
Detta kommer att ske främst bii
fii beiriacle
t"f"irO" från det ondas
genom bolagsförbudsiagens av- som avslutnins lästes s;;;"=;a I l::l -i:t: i B-iaset och dessa
för samtliga matcher är
skaffande. Vid en ev. ko,mman'de >Fader vår>> och titl si$ä:;äuj | | l:ornmer troiigen a"tt få "hatrsen lmanlagt
gemensam Europamarknad er- dina
vt'841)'
na vida
vrua vinsar>,.
|I l"tl1p:ll
|
i',:-lc-1,,"11i1;-".,-^
.-- l'n'
,er"till statistiken förl
bjuds härigenom även utiändska
Kyrkoherden taekade på de in-l l^ Y^T^.*i:'-,--- ,, :;;,,i nor",,fnt*o;å:fu"
^.- _
?ä"';T'
#'i";T;l
,äii'g;,
kapitalintressen möjlighet ait ,,fJ,*"iäSå,"'?:i"i?,åätr
:fi | | *-:Ä.i:.1
-Täaltiä
matcner; Lennarf,
1?
j:t:::^ ""Y;;"
r,ennart"pettersson
PetEersson ]-/
lörvärva svensk ;ord och skog.
uppskattnins av
uppskattning
av den
a." tradition |I Il:1"t:l:ll]'^t-t^:l*-lllt:9:^"t9:::
::1-'::l:,':i^'""^^:ljjllmatcirer;
rntei+rr:sd;
seriematcherna'
lKurt
Karlenr 18-i-13:
V$r åsikt är att äganderätten r<yir<onrriceräa uppehåuer:^;;;;; I I11-:l"l1d,t
uppä^n
16
vänskapliga
xu"i rntpssån 18*1d:81;
?iven i framtiden i huvudsak bör' att vårje,år komma ttr'är&t"ä"- | l1':j::har-,spelats av vilka tre l3i.
Hermaisson 15*16:31;
ligga hos den enskildc varför vi gården och ordna en restl
leengt
I ll3:"t::,t
etljus.
Rutman 1?l_i3:30;
uttaiar vår bestämda protest mot
I lhar gått.i
lr_eniart
t-".å"ti^Lt*::*1":
I
-ix
17*13:30i
.q."a-;r;så;
den föreslag'na lagstiftningen.
llrissionsauktioniBörstis_
i Börsris
llrissionsauktion
i
*.3t",,;*3':l?,
lH;''"
:not
viä match-en pali.låi"?'ii$äi'T#ra-i;il'r;-d;;
Invändnin6Jar kan även gör'as
De kyrkliga syföreningarna i i| Å;;-,;-,,1Rapid
niot sättet att föra fram frågan.
;&""i;'":!ä{}ii;
seriemar.
1960 års parlamentariskt sam- dag,
*i;'s"iå:i.lt,1,i:t"*iåt
.$i: I i'i"ä:Jl-åå
missionsauktion i Bygdegårfrri foo111*it på hernmaptanen. i;gg".,lLti';"'.:;
| ^_i-"
mansatta jordbruksutredning ti den, vid vilken kommi"iil".i-l:_9.1| räg";äiiå",
jtt"t'
i
dår"
i,"r,r,
Vedum
väntas ino,m en snar framtid av- Lindholm håller en andaktsstund.l
seriön
10--1. I vänskaps-tIålskyttar
ge sitt betänkande vari väl jordI matcherrned
har man blivit besegra- | Kurt Karldn 18-l-12--30; Bengt
lagstiftningen borde spela. en
de av tr'alköpings BK med 10--2 i tfermansson 6+10:16; Ingemar
f ramträdande roll. Det verkar
tvekan
att
siutan
förhästat
vid
ffitJ:"##",å,U'.:;*ö!"ff i ry.'3ti';åa'Lå:ll'il"niTl
dan av densamma departementsKin11gugds
I
tedovisa vinstei, varav på sam-l:5.
'rägen forcera fram ett förslag
uu'l
*,"d,7*
lDA rrtEq
a-Iaget:
Pensio- ll:li.pl1'li'ruL
som kommer att få så vittgående anordnar No-Nu å Nya Pensio'-o'3:^1*
I:1,nli*f."L{?1
följder. l'örfaringssättet är icke narer, Kinnarp, rred" d;; ti;;;.
f,äu"""- | seriematcrre"-rs .p., + v., 4 oav'
sonalen och pensionärerna. Sammankomsten började meg _ps: -579,

I

I

i

$[|F

fiirenligt med god demokratisk kr.
c'rdning.

19.30.

i Kinnarp
:
Kinnarps kyrkl. syförening anordnar på tisdag försäljning i

lXå"LTr?*"i

I
I

Tävlingsledarna.

1

Missionsauktion

I _Statistiken

Kir-'N

Centralskola,n. Kyrkoherdö Bertil
Edvardsson inleder med föredrag

om Israelsmissionen.

lg{l,t-U

.

har fördelat 3.000 kr. av influtna

Syföreningens f örsamlingshusfond
ökades med 600 kr. Likaledes be-

slutades

att liksom tidigare

år

prenumerera på >Kyrkvägen>> för'
år 1965 till årets konfirmander och

att deltaga i julgåveutdelning tilt

personal och patienter
kindsgården.

på

Frö-

g

I
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iå
e 'a+
u"*t- |ll[.
sa,mt"ä"e:., v., z oavgj.,
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ger'vidare vid.han-|" ^"-'' "-
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i
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"#$t-',,ip ;,8 lt"T+L:k-i:

j"s",r:

I| I| Få:$å;i:;öI:
I'ooor r ohhart Pettersson på and- iL..,*t l.,_.iä "1ä* .i.'i.l riä,
{fi-å';"1i
32 sperade.
över' | ''vfL
DE MEDLEMMAR som ännul| l:r-^-^+ Lx^.,l#'"lan inveckr rrra!rå4
rr^-r:..,,r I

$ a m h ä | | slCI r e n i n

Slutarps kyrl<I. syföening

au}<tionsmedel. Svenska kyrkåns
mission erhöll 700 kr. Lutherhjälpen fick 400 och IM 200 kr. Israelmissionen, Svenska missionssällskapet, kyrkans sjömansvård och
Göteborgs kyrkliga sjömansvård
fick vardera 100 kr. Stadsrnissionen i Stockholm fick 200 kr. och
Göteborgs kyrkliga stadsmission
300, Flämslätt och Hjo folkhögskola tilldelades vardera 100 kr.

S:i.ffi'

Roland Moberg i
-Tol"1,I_y:l_u"c
lisa ma'tchcr

I

-

siro

32 06

e2.
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Iiassören. I lanvänt sig av 19 speJa.i'e i serie- I ' l"J,jr.' rrä" "i"i.i.,arrit
medan siffran *u*-lr,uiää'""ngdo-;i:'--.o*
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lnratcherna

I

pu KAN
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ToRTFARANDE ANMÄLA Drc

|

Uanskursen

c

som börjar fretlagen den

Stenkvist, Rune Sanddn

rILL

t Ktnnarp

inäiä'rf"'ä.r#åil."

sin

1,7.

I

Z0,novomber.

Ring då 3A204 rnellan kl. 18.00 och 19.00.

lrans*ursfiomnuf,en.

övervästöttaLs
och

senare har
son' Roger' med i laget och

".i

li;,1;?,-'å:f"nii'f,"0å*"ä'å11i'!
rnecl mersmak. En annan
som fått-göra inhopp i >>ettan>> är
i ^-Iåsei
l-Kent Ählberg och i Ä-lagets avI

Iriut""åå mat"cher i serien- anlitadock inte
99t
-Karl6n, som
hör +5"
till de
I'ngsta, med gott re-

|
I

i

sultat'

tr'öreningens tredje lag, pojkla-

get har som va,nligt deltagit

!

Skara-Älvsborgs pojklagsserie.
Ärets placerinE blev väl inte lysande men laget var kanske lite
för ojämnt för att komma till sin
rätt.
Geson

&w&,&s,w,gs,&,eV,vs, &
oo

F'trå{SW6e&i
'Specialiteter" i

Ein chic modell. Naemi och Ev

i

lln llten chic flnna är

Chle

Slutarp, fabrikör mvert Sand6n. Den syssclsätter tlotalet
som för övrigt år kvinm&n

ror - med

ert

Sand6n

Kp

S/u

torp

tsi! & tt4otor
i| ng ffilrrrnr$$
**aEP
. Tel.

I

BBZ

62.

,rtFöR alla slag av

I
I
I

BIt-

och TRAKTORREPARATIONER
sarnt ROSTSKYDDSBEHANDLINGAR
m'm'

L
Sno bbköpso ffar

i Slutorp

i firmans lager'.

hånden uppglften. Den flerdubblar
sin kapacltet medelst en maskin,

men den styr alltjämt. Så skapas
en chic-vara.

Brodyren har vidare den uppspecia,litetor.
giften att sammanfoga två väv>,Speclaliteterna) ät mycket n4dsskikt med mellanliggande
vackra: morgonrockar I sklftan- värmeskikt av nylonvadd, acryl.
sklmrande
mönster, fär- Det blir sammantaget en mycket
de
ger- och snitt. De- tillverkas som attraktiv
vara, för ögat och känstapelvara vid fabriken I SlutarP seln. En stor tillverkning är ockoeh fördelas på grossister och va- så >bäddjackorna>
verkligen
rilhus, dessas kunder kunder till chica produkter.
behag, Morgonroekarna från SluChic Konfektions ÄB i SlutarP
tarp är efterfrågade.
Den egentliga specialiseringen är en familjefirma så till vida atl
består i en bibehållen >hardbro- fabrikörens fru Naemi är direktdyr>. Vi citerar ordet av den an- ris. Rörelsen sysselsätter en rad
ledningen att brodyren ju sker hemmafruar i orten - ett viktigt
maskiner är nöd- moment i en liten glesbygdstätrued maskin
- vid
kvalificerade ort. Den sysselsätter också ett
vändiga även
ehic-tillverkningar. Varan skulle a.ntal >ungkarlar>> - lnte mindre
viktigt. De ogifta fllckorna hYr
eljest bli.alltför dyr'
Men den maskinstungna bro- ungkarlslyor i samhäIlet och trivs

I KinnarT är handstYrd' med det och med jobbet hos Chic'
är skillnaden. Man komPone- De bor i något fall också På an'
rar ett mönster. sedan övertar nan ort.

dyren
det

Gustaf GustaJsson och en frysbox

I torsdags fick Slutarp en
snabbköpsaffär. Samuelssons

i

>snabbköpet>.

kuterlf,icka>, Den har visserliggn

manuell service.

Till

ny.heterna

hör också mjölkförsåljning.
Som välsorterad larthandel behåller affären >trrng:a> avdebringjärnvaror, cement etc. Desen
Med övergången till snabbköP sa -artiklar tillhandlar man sig
utökades också sortimentet. Af- mag'asinet, och här är det förstås
fären har nu en välförsedd >ehar- manuell betjäning alltjämt.

affär I samhället

öppnade för
denna kundservice efter omfattsndo, förberedelser.

r

Kinnarps
Textilindustri
* rdkbmmentlerar sina förstklassiga
* tillverkningai av
* DAM. och HERR,UNDERKTÄDER
* i CHARMEUSE och NYLON

$lu{ar0s
Harldelstr#idgard
*
4

rekommenderar sitt väIsorterade lager av
t

LöI{BI,OMMOR
KRUIGVÄXTEB m. m.

Tot. 330 85

Tel. Falköping

S40 ?0.

Kinna rps Textilindustri

Bara Frökind, ljndenäs saknär
moderna komrnunala bibliotek
/-,
,{ .\
teksmötet metl Skara stifts-. cch

Iterg. lllted untla,ntag å,\r att det
nya bitrlioteliet i Skiivde blivit
!<la.rt under året hat inga slörrc

tänsbildningsförbunrl sorn inhj{rt.lare hölls i tördags i bibliotckshus,et i Skara och inte.ddes metl

föränclringar intråffat.
Kommunaliseringen av biblioteken fortsåitter och Tibro har fått

Det trarlitiotella länstrlhlio-

Iandsbiblioteli och Skaraborgs

en kort bihliotekskröuika av
lantlsbibXiotekarie Bengt gltin-

\ L"rtt ArJ arh

utu

idgar

qdnl
t

I
j

'lriblioteksstyrelse utsedd av }(omrnunen. Enclast Uncten;is och Frö-

kinds kommuner .qaknar nu lnoC,erna kommunala bibliotek- -
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Avloppsreningsverket

har byggts

$lutarps Billa$ksriltg
Tel. 332 13.

lltför all slngs lnckering.

och

i

fått

SlutarP
ovansttu

ende utseende.
Utbyggrraden var klar att tas
I bruk i september. Hårefter är

verket högrenande och bl. a. utrustat med biologisk reningsbädd.
Entreprenadsumman
naden

Reningsverket

ut

var

125.000

för

utbygg-

kr.

i S/utarp utbyggt

F

irmachefen direkttir Iva

r

i väveriet..
så lnför en betydande

Gustavsson och verkmästare Er nst Edstr'öm

Klrutarps Textlllndustrl förutvidgberedol en utbyggnad som ning. Det kan tänkas att behovet
kornrner att ge företaget en åv ny personal stiger utöver det
mor ån tlubb€lt ökad &rbetsyta. 20-tal man tills vidare kalkylerat
Samtidigt beräknas personalen med. Det ser ut sorn en tanke att
öke med ZO-talet man, eller man samtidigt kan skåda viss

byggenskap i samhället, bI. a.
stiftel$ehuset . vid genomfarten.
I'irrnan etablerade sig I slna )irektör Ivar Gustafsson tror att
nuvarande lokaler 1945. De har det inte skaU bli några svårigheien >uppvärmd yta>, det vill säga ter med personalrekryteringen.
arbetsyta, om 660 kvadratrneter, Det har gått bra hittills.
Kinnarps Textilindustri oäljer
Tillbyggnadeir, vilken skal utföras som .en vinkelbyggaad, kom- till grossister landet runt
- det
mer att ge inte mindre ån 900 gäller alla möjliga fina saker
för
kvadratmeters arbetsSrta i till- våra damer. Till rörelsen hör ett
-qLott. Därtill blir det lunchru;m stort kettenstolsväveri, man g.ör
efc. Arbetena läntas komrna i sitt ftna materianl sjäIv, Ett )a"ngång I mars.
nex> sysselsätter en mindre ari Denna redan betydande lndu. betsstyrkå med ckjortnylonvävkanske kvinnor. Firrnå,n syssel-

sätter nu 50-talet personer.

Itrl i det lilla samhäIlet står allt- nins.

Kommunala befattningar
i Frökind filwl"q.

kumla, Vartofta), lantbr. Ällap
.Iohansson, Viptorp, . Börstig
thandl. Håkan A.nderison. Börs-

för stiftelsen Frö-

l

rektör Ivar Gustavsson, Kinnarp
(handl. Bengt Samuelsson, SIUtarp), kamrer Erik Gustavsson,
till återbesättande av de kom- Marbogården,
Slutayp (handl. Hå-

re Persson, Solgläntan, Slutarp
och kamrer Erik Gustavsson,

]

Sligvard Andersson, Grännarp,
Vårkumla, Vartofta och handl.

I

I

BORDTENNIS
" ttz-btt.
N. I(inds reservserie
lUarbäck-Ulricehamns IF 2-6
Blidsberg-Grönahög 6-0

I

Va,lberedningen I Frökinds
kommun har gjortr upp förslag

munala befa,ttningar, för vilka
manäattiden utgår vid årsskif-

tet

$lutarp (embailerare Gerhård
Frisk, Nyborg, Kinnarp).
e
Revisor i arbetslöshetsnämnden: kamrer trlril< Gustavsson,
\farbogården, Slutarp (kassör
Arne Persson, Solgläntan, Slu-

Grännarp, Vårkumla, Vartoftå
(lantbr. Holger KälI6n, Strängs.qården, Vårku-mla, Vartofta),
plåtslagare Gert Johansson, Soltiaga, Slutarp (direktör fvår Gustavsson, Kinnarp), lantbr. Göran
Andersson, Naglarp, Kinnarp
(iantbr. Bengt Nilsson, KotarP,
lSlutarp), rörmontör Viking PelI tersson, Sköttning, Luttra, Falköping (bonare Lennart Karl6n,
Alfhem, $lutarp;, Iantbr. KarI
Lundgren, Döve, Börstig (Iantbr.
Gunnar Blanck, Döve, Bölstig),
lantbr. Paul Gustavsson, Vintorp,
Börstig (lantbr. Bertil Broberg,
Storegården, Börstig), lantbr.

Det har varit skralt med framgång'arna hittills i serien. IfrK lig-

ger näst sist och Längum på jumboplats. IFK ställer upp med Är,ne

Johnson, Lennart Karlsson och
Jan Nohigren.

pojkiagsse-

rierna har nu färdigspelats. I
kla.ss I tog IG'UM lag Ä och
Kinnarp stora segrar, och toppar

nu serien. Båda lagen har en fin
matchkvot_ Även SMU kan bti

Khss f

Frökind

IFK-KFUM lag Ä 2-6
Sl\tU-Vartofta 6-3

Enligt gällande författning
om branclfarliga varor, erinras
de innehavare av brandfarliga
varor som förvaras i underjordiska cisterner, orn skyldighet

KFUMlagÄ
Kinnarp
sMU
Vartofta
sGU
KFUPIlagB
IFK Falköping
Ansg.-jun.

Ansg.-jun. lag Ä-Kinnarp lag ex.

L 6-2

IFK Falköping lag Ä-IF K tr alköping lag B G-2

Byggnatlsnämnrlen i Frökincls kommun.

6-2
KinnarplagB 22001.2-24
IIIKFalk. lagB g Z O I ].4- 6 4
Vartofta
320174-64
IFKFalk. lag A2 2 0 0 t2- E 4
Ansg.-jun.lagA3 1 0 2 6_t4 z
KinnarplagA 300S 5-180
Ansg.-jun. lagB2 0 O 2 0-12 0

nåkan

Andersson, Börstig som

Revisor i

Börstigs

I

14-21, 2l-70, 79-27i

K.jell

I
I

i

Bygde-

tigl.
Revisor i

Brismene Bygde-

|

!

$ården, ,Slutarp {lantbr. Valde- {örening: lantbr. Vidar Sand6n,
mar Johansson, Siggagården, Slu- rLllegården, Luttra, Falköping
(lantbr. Lennart Efraimson, KIoctarD).

i !'albygdens kartomten, Luttra, Falköping).
fornminnesföre- ' Kc,mmunalfullrrräktigel .ordf.
rring: rektor Georg A. öhrneli, Gunnar Johansson, Döve, BörsKinnarp (fru Maj Larsson, Lutt- tig, v. ordf. Arne Olsson, Älarp,
ra, Falköping).
liinnarp, sekr. Eengt Kjellström,
Styrelseledamot

hembygds-

och

Styrelseledamot i Slutarps I{.innarp.
Icirottsförenings idrottsplatsstyrelse: handelsbitr. Gustav Gus-

tavsson, ödegården, SlutarP 1p6la.rmäst. Sten Ahlqvist, Källedal,
Slutarp).
Ombud vid Kommunförbundets
länsavd:s sammanträden: lantbr.
Gunnar Johansson, Döve, Böistig

pastorat
(rektor Georg A. öhrnell, Kin- rKinneveds
Söndagen den 5 dec. gåLstas. KinVåHilding
kommunåläss.
lnarp),
I neveds pastorat av dess förre kyrir';ng, Kinnarp (lantbr. Sven An- koherde, komminister
I

ffustavsson, Liden, Luttra, Fai-

3

..ijping.

Revisorer för kommunens rä''renskaper: kamler Erik Gustavs(kasI son. Marbogårdeii, Slutarp

sör Arne Persson, Solgläntan'
lSlutarp;, kamrer Egon Martins(lantbr.
I son, Lyckhem, Slutarp
lKarl-Erik Karlsson, Backg, VårI

emeritus

I

lOlof Magnusson, Borås. Han för-

rättar

1

högmässan

i

Kinneveds

kyrka kl. 10 och håiler skriftetal

och predikar i högmåissan i Vårkumla kl. 14 där också körsånga-

re medverkar. Kollekt upptages i
båda gudstjänsterna

till

Luther-

hjälpen. Kyrkobrödrakåren.

som

ordnat dessa gudstjänster i samråd med pastor, hälsar alla väl-

komna till högtiderna.
X.örsta söndagen i advent var
högmässorna fyllda av en stor ine-

nighet.

Adventspsalmerna Ijöd

mäktiga. Kyrkoherden predikade
med ledning av 2:a årgångens
högmässotext, i Kinneved över
ämnet >In i sanningens helge-

i Vårkumla med ordln

>Mitt rike är icke av

denn'a värl-

som ämne. Kinneveds kyrkokör sjöng som inledande introitus
en sättning' av Älbert Runbäck
den>>

traditionella LUCIAITEST hir.lles i lokal Vintern5', Kinnarp, fre- samt niofaldigt Kyrie av Lars Ed_
lund. Som predikstolshymn utför_
dagen den 11 december kI. 19.30.
des Runbäcks kartat >Jerusalem.
BORDTENNTS
GöSTÄ ERIKSSON, Falköping, visar ljusbilder: >Med kamerau i gläd dig>, och tillsammans med
*
*
församlingen sjöngs Voglers >>I{onaturen)). * Luciatabiå
- Sång Musik Sketeher.
sianna>>, Son postluiiium spelade
IilNNAR,P BTK A_VAR,TOFTA
kantor Kjellström i Kinneved
. Kaffe.servef irg och lottei:ier. -- Inträde 2:50 och I hr.
BTK A 6.-0
Buxtehudes >>Han kommer i sin
Alla
VÄLI(OX{NA:
Resultat (Kinnarps spelare
kyrka> och i Vårkumla Hanffs
först) : Erland Johansson-Har:
>Gläd dig, du Kristi brud>>.
a.ld Håkansson, 2t-6, 27-]2; Karlstedt-Klas-Ärne Wallin, 21
L)gon Martins5ell-IJar5 AndersStaffan NilsenKinneveds 0 U F
-74, 22-20;
son, 21-15, 27-14; Bo Ivarsson Göran
Petersson, 21-18, 2t-75;
KINNARPS
.Ehrn, 2I-15, 11- Kjell Karlstedt--Arne Johansson,
-,Karl-Gustav
21, 23-27; Egon Martinsson- 15-27, 2l-7; 21-13; Ola Jarls- anordnar avdelningsmästerMISSTONSTIUS
tlarald Håkansson, 2l-77, 27- son-G. Pettersson, 76-2t, 79- skap och kvalificering till
13: E. Johansson-K.-G. Ehn, 21; S. Nielsen-K.-A. Wallin, 21 riksmästerskap i bordtennis,
Torsdag kI. 19.00 UV-kårens
77-21, zl-tt, 21-18; B. Ivars21N10. ,
söncl. den 6 dec. 1964 kl. 16 Lucia^fest med försäljnlng av
son-L. Ändersson, 21--16, 2L-'I -18,
Dubbel: S. Nielsen/K. Karl- i Centraiskolan, KINNARP. slöjdalster..och skänkta saker.
stedt-Ä, JohanssonfG. Petters18.
Pakot och andra gåvor mottaAnmälan till Stefan Johans- ges
tacksa,mt.
KINNAR,PS POJKLAG_ son, 18-21, 2].-71, 27-77. K.
Karlstedt-G. Pettersson. 27-74, son, tel. 331 37 senast onsdag
Servering,
VAR,TOTIIA POTKLAG 6_2
- Lotterier.
VÄLKOMNA'
21721964.
Ola Jarlsson-Arne Johansson,
olrr.*
I

i

i

Kinnarps NTO-förenings

I

I

I

Eårdsförening: handl. Håkån Ändersson, Börstig (lantbr. Lennart
fvarsson, Sommen, Döve, Börs-

dom>>,

tsh'6'r'

i

|

i

Slutarp den 2 dec. 1964.

Kinnarp lag B-Vartofta

i

Marbogården, Slutarp med lantbr.

I

I

330018-26
.j<lersson, Millomg'ården, Brisme330018-*86
I ne).
321017-105
I Ombud vid sammanträde med
310277-722
.' ringshusbyggnådsskyldige: nämn302112-\62 att till Byggnadsnämnden före 'i tleman Gunnar Eriksson, Halla302110-162
Åke Dajanuari 1965 inkomma 'i gården, Slutarp (lantbr. Börstig),
3 0 1 2 8-1? 1 den 1
rj;iielsson, Grevagården,
meal
ansökan,
som även tillhan3008 0-180
Förbundsfullmäktige i FallrYgdahåller formulär för ansökan, ' fiens skolförbund: lantbr. Arne
Iilass P
sorr skall göras skriftligen

lr.inds Hyresbostäder: kassör Ar-

I

gårdsförening: handl. Håkan Ani Luttra Byg- dersson, Börstig (lantbr. Anders
Cegårdsf örening åren 1965-66: Andersson, Lillegården, Brisme- l
lantbr. Lennart Andersson, Maj- ne).
regå,rden, Lluttra, F alköping
Revisor i Vårkumla Bygde(lantbr. Harry Göransson, Skräd- gårdsförening: lantbr. Karl-Gus-l
naretornten, Luttra, Falköping). tav Gustavsson, Stommen KinLedamo,t i Vartofta hemvärns- narp (handI. llertil Andersson,
områdes förtroendenämnd: han- Strängslund, Vårkumla).
delsbitr. Gustav Gustavsson, ödeRevisor i Luttra BygdegårdstarD).
Styrelseledamot

farliga, då de endast ligger en poänEf cfter. I yngsta pojkklassen
for'tsätter Kinna.rps BTK B-lag I1'an Gustavsson, Västergärdet,
a,tt imponera. Man slog tillbaka Brismene (byggnadssnick. Bengt
Vartofta med 6-2. tr'örutom Kinn- Andersson, Skattegården, Brismearp är även IFI( Falköpings Ä-lag lne), Elektriker Bengt Juliusson,
(kamrer Egon Martinsobesegra.de. Tredje topplaget i lKinnarp
'son, Lyckhem, Krnnarp).
denna grupp är Vartofta.
Särskild taxeringsnämnd: DiResultat av tredje omgången:

KFUM lag B--SGU 5-5
Ansg.-jun.-Kinnarp 0-6

arbetslöshetsnämnden:

Revisorer

bonare Lennart Karl6n, Alfhem, suppl.

Lokal taxeringsnämnd: lanttrrukare Sig:vrrd Andersson,

ItrK:s iag spelar på fredag i

i

Ordf. i

19641-65.

Förslagetr har följande utseende (suppl. inom parentes):

Odenhallen mot Längum kl 19.30.
IFI{:arna hoppas att fredagsmatchen skall medföra en vändning.

Tredje omgången

lian Andersson, Börstig).

tig).'

j

Bra Kinnarpshöst

i "femman"

Bengt Georgsson skyttebäst
Återigen
ä.r ett fotbo[sår förbi och man kan blicka tilltraka på

vaal som rrarit untler 1964.

För en del Iag har året kanske betjtt

serieseger och därmed uppflyttning,
-"dun anåra fått tinna sig
i nedstigning. Men för de flesta av lagen,
Iiksom faltret är rneä
Kinna,rp, får man börja på nytt i. su**, serie och

poängen.

kämpa orn

tln -6q,

i div. V
reservserie på 31 p. efter
är som så många J| \öpings
fuir p"ott i höstmatcher"". -r";J"
gånger förr våromgången det stö_ tretto'n va"sfoapumåtc;;;;, i|
--.tr.ör..4-1ag'et
Västgötaserien

som spelat^

ra problemet. Efter 3 p. mot Trä- man kommit ifi,ån utan förtrste.r
det och Axvall i serieinleclningen | har åven en det A-lag ratt
I
började förlusterna komma ö"!lf-l
"i.yr*
Tabetlraclei ;;;-;i";Ä

uppiösta poiisclistriktets styrelse. Fr.v. H. Våring, Kinnarp,
I Det
Otiu i'erm, Vårtofta, låndsfiskal Andersson, Mullsjö, Stig Stigl, marlrer,
Mullsjö ach yalter s6rr$sonr
Karlssos, 9.5o. wfie--64'
.foten.
I
när-harva""ri"r,r'uo"-Ji'ål'åä::;lfåd;å""";ntåtldåli$arrl"iu'l.t1l-T'^'^']**Dr1vu''Y@rLs'
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4-0 I .Lo* 1-0
i serielnateher'na
re kyrkoherden i Kinneved, nu- I lfJi
och l'olkabo S-0.
i_i lberg
l'
;-äi I
l;:lu-"4]:TT,-"isteremeritwieo-lii,i
Martel_fli{lgast
l'rås, .O.lof. }'tagnusson, att hilla j lil:ii
i_,
_
rn -T)etAre har
har Vtrit
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varo och av föreningens protokoll framgår att det första samrnanträclet hölls den 11 juni
1919. Vid detta tillsaftes den

första styrelsen där trIarry Nilsson valdes till ordföranile och
virl sin sida, hade han fönjande

personer: Erik Svensson sekr.,
I{elmer Nilsson kassör, Erik
Nor6n v. orrlf,, och Riekard
Svensson v. sekr. Av olika anledningar låg den åktiva verksarntrreten nere under åren 1925

sa.mt 1930-31.

-28
Fotboll blev den första idrotts-

grenen som togs upp på programmet och den har under de gångna ål'en varit huvudpunkten i före-

ningens verksamhet. Men vid ett

sammanträde den 17 april 7927be-

s]öts att upptag'a allmän idrott
samt cykel på programmet och
samtidigt söktes anslutning till
västergötlands rdrottsförbYi.d r
A-laget 1942. Bakre raden fr, v. Atlan Ahlqvist, Evert Ahlqvist, Bror Setterberg, Gillis Hallagård,
början av trettiotalet intensifiera- Sten Ahlqvist, Erik Johansson, Helge Nilsson, E.vert Sand6ri, lagledare, John Karlgren,. fråmr6
des verksamheten för den fria
raden fr. v. Ärne Karlgren, Gustav sundberg, Manne Rutmari, Sien Setterberg, Bertil Kjellander.
idrotten och föreningen var under
många år anslutna till sårzä] Ska-ivigningen skedde i augusti månad liaOe i Nordost-serien och spel i j
övrig irlrott
raborgs-alliansen som Falbygds- i 1952 och sedermera uppfördes d", I !'rtt opings-serien 19Bg-89, där
Det tidigasre tävlingsprotokollet
I

-alliansen. Under fyrtio-talet toginuvarande omk1.ädningsplYi1jgl8'- lseriesegern bärgades, vilket med_ Il"n,i gaiiäi å1män idr.ott
daterar
en. År 1959 upplfxtes idrottsplats- l.
avancemang til1 ö' skara- lsis från är 1932 då man höll pro9ch I
bandy med seriesper, i den slsr-,räroninqon
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uncrår krisså,"' to,:11å.,*:i
"' '*ärskircr icrrottsplatsstn- lbrödraparet
å?:',:11,, i:i*,"%".Ti-o;'i::"å:
l*l"tT"X?",i8,,i"'ii3l,T;å.t:fli
svårigheter att håtta föreninsen llå,å:
Evert och'sl"ääiir_ il;;;ffiääil#u];ä;:"J.;å);T_
l'"'""'
uppderning av

fotboll vid hygglig stantiard Äch '

.
,
oÄroc ut
on lå;ii,hYli%1,"T"ff""å1i"rä,T,åå
iffi,Iå'åå?;,i3ä:iilx?l%1ffä:å
I
korta
drag ska här göras
"r."
liL.,"a anrednins."av inkåtiei;;;;;;:
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tli
*:cii"T#l.i::,1-"3i{:.::::å:t|
U:il:
::::j.-Y::,'Fff,3"1nå1?1"
tutvisar röreningens verksamhets_
g'ren
na är 1942 beslöts att uppclela I ."1"? i denna
och det finns i-",, rg41 var man åter;i;äää
illäå#';tt
det varit stor akti_
verksamheten inom kommunen på | anledning.att publicera en lagupp- lhögre serien dä,r laget hö]] sig i vitet på
fria idrottens områcle och
så sätt att slutarp tog hancl 66 lställning ftll.do,första åren,.vil-ltvär till 1946. r'rån?r 11942 kan I
finner vi bl. a. namnen sten
fotboilsidrotten medan Kinnarn | l<en harle fötjande ut'seende ftån inote"a" att laget då var- uppe i fi- lhär
Ahlqvist, Lennart Kar.l6n, John
helt tog hånd om den fria iclrotten. I mål tili v;;nsterytter: A. Wahl- inale' om kreitsmästerskapet- och Karl6n,
61ug1sysson, Inge Jo_
r början av femtio-talet lrlev 1111- | ström, H. Nilsson, -w.-!undin, s. lmötte Tibro ArK borta med ett hanssonKarl
(Haileskog) samt Gillis
gången på idrottsutövare. inom
sand6n, w' Johans- Inederlag på 3-1
Johansson (Hallagårcl).
-oo* rtitja.
år
kommunen mera påtaglig och llrisslan*.o'
lson, E. Nor6n, R.. srzensson, G. I Efter"riedflyttningen rian sta- fick för"eningen en finsamma
försträk_
K.
Dalman och l). Svensson.L:abo.gs-serie' atu"Tarrrr, ä*l-,
Kinnarps IF tog därför år 1952 lAsk,
Johansson, som de
åter upp fotboll-på sitt progiam. I Lagets..,resultat från är 7920 Inuurti"pirrgr-.erien unåer cle när- I;ä;'ä;t
följande iista: 10 spelade lmaste tyia åren meil a" fdeiO;ä Inå1*maste åren var den domineranAtt en sådan operaticn inte *isl< lupptar
helt friktionsfriit är ju klart, men lmatcher 5 vunna, 1-oavgjord, 4lc,etseriöseger octr tovatrrinster över lö.'rlö""tå." pa Fathygden och
ar 19gz falbygdsrekord på
iglt^te
misshälligheterna ör'erbryggdes lförlorade. Målkvot 37-79.
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Gustavsson och Gustav Gustavspå programI son. Bandy togs upp
I met 1946 och seriespel följde un.
I der några år framåt med växlan-

I

de framgång. Svårigheten att få
spelbar plan gjorde att man så
I småningom lade ner denna idrottsI
I
I

gren.

anI Under krigsåren 1940-45
propaganda-

ordnade föreningen
tävtingar med märkestagningar t
såväl gång som skidor och cykel
med stor anslutning.
j I'öreningen har sedan bandyn
I lades ner 1948 inte bedrivit någon
I

]
I
I

I annan idrott, tävlingsmässigt, än
fotboll.
I
I

Vem har gjort vad
Som tidigare nämnts var Harry
Nilsson föreningens förste ordfö-

rande,. vilken post han innehade
1925. Ragnar Gustavsson
fungerade som ordförande åf 1925
men sedan blev det ett avkrrott
till 1928 under vilket år liksom det
föl.jande Valdemar Johansson var
I ordförande. 1930-31 var det återI igen ett uppehåll i verksamheten
men fr. o. m. 1932 har den varit

till år

oDruten.

Förenoingen ordförande under
dessa

år har varit:

7932
1933

Olof Nilsson

lVerner Lundin

7934-44 Evelt Sanden
7945-46 Sten Ahlqvist
7947 Lennart Gustavsson
1948-50 Sten Ählqvist
1951-56 A.llan Ählqvist

195? Valdemar Johansson
1958-60 Allan Ahlqvist
1961- Lennart Karl6n

I'örutom den nuvarande ofdf,.,

Lennart Karl6n. består styrelsen
av följande ledamöter: Mats.Andersson kassör, Gustav GustavSson

sekr., Hilding Moberg

v.

ordf.,

Karl-Erik Lundin v. sekr., Bengt
Stenqvist materialförv.. samt Kurt
Karl6n.

Jubileum

i

tlag

De 45 åren firas vid en enkel
fstelighet i samband med före-

ningens årsfest i dag och denna
ä.ger rum i Grolanda Bygdegård.
Vid detta tillfälle kommer utmärkelser av olika slag att tilldelas

förtjänta medlemmar.

gl&-b'l.

Slutarps IF firade de 45 aren 6k-64.
Många hyllades vid lördagsfest
Slutarps IF filealo på lör'dagsliväUon sit! 45-årsjubileum i Grolanale bygdegåral. l!ånga åv
föreningens medlemmar meil fruar och fiistrndr hade ssrrllats lill ilenna Jubelhögtiil, eom tnltddes med ått SIF-ordf. Lenn&rt Karl€n hälgade våilkommon oeh inbjöel till tesup6. Undder denna. onlände Lrrcia med &i,rnor och framförde en tahlå. Söt Lucia var Anlta Kaxldrr och söte
tärnor var Karin Kjellströnr, Britt-Marie Karhrson, Ingela Petlersson och fnga,-Liu. Göransson.
Efter sup6n var det dags för jubileumshyllningar och många trogna, atbetaro inom föreniogen

fick välförtjänta

utmärkelser.

Föreningens sekreterare sedan
20 Är tillbaka custaf Gustafsson
splrs sign. Geson i FT *
-fickkänd
Västergötlands Fotbollsför'
bunds förtjänstmärke i guld och
cmålj, Västergöllands idrottsför-

bruds förtjänstmedalj i silver,
glutårps IF:s f örtjänstmedalj i
guld. Geson var cien förenings-

nredlem, som denna jubileumsaf-

lon b]ev allra rcest hyllad. Lennar I(arl6n och Elof Rehn hör'de
också til aftonens >sot&> och
5luldbelönades även de för sina

för SIF under gångna
å.r. Många, många fier sIF medlemnur hyllades och till utniårkelser av olika sleg återkommer vi senare i texten,
Efter hyllningarna överlärnnades kommandot till Sixtens, som
{:rpelade npp titl ds,ns och unga
och gamla sågs i dansens virvlar
till långt efter midnatt. &Ian
gjorde paus för kaffedrickning
och man gjorde korta|e pauser
för dragning av lotterier. Stänningen var den allra bästå och
hyllas av hr Ählqvist för
.;ubileumsgästerna trivdes i den Gustaf Gustafsson * sign. Geson i FT
l.t'ivsanrma bygdegården, som framgångsrikt arbete inom föreningen. ämpar sig mycket bra för festligheter åv r.let slag som i lörFörtjäastmärhe i guld ntn Samuelsson, K.-8. Lundin, Bengt
lrrbatser

cmalj: Gustaf Gustafsson.
I Stenkvist.
I'örtjänstmärke i guld: Elof Förtjänstteckes i silver: $eng[
Givetvis diskuterede man för- Rehn
Stenkvist, Reidar Sandfredsson,
och Lennart Karlön.
eningens ställning i Våstgö|atotbollen för närvarande oeh orn Förbundets stora diplom: Mats Itune Sanddn, Olof Karl6n, P.-U
tiags.

I

Gustafsson, Bengl Hermansson,
man förstod grabbärna rätt 6kall Andersson.
tr'örbnndets liila diplom: Fer- I'age Hellman.
cle lägga in extra kol 1965 för
Båsse
tlno Gustafsson, Bengt Hermans.
att sejouren i deR lägsta scrien son,

inte skall bli långvarig. Kurl

VåsterBötlånds idrottsförbundg
Karldn lrar få,tt r uppdråg att se
tilf*sä att lagen i Slularp kom- ulmårkelse:
i silver: Gusnrer i form när det brakar losi tafFörtjånstmedalj
Gustafsson.
iram emot vårkanten. Avslut- $Iutarps
IF:s ntmårkelper:
nrngsvis skail näl' nämnas namtr'örtjiinstmedatj i guld: &lof
rien på da trogna Slx':arna, sonr
Lennart Karldn och Gusfrck utmärkelser ev olika slag. Rehn,
taf Gustafsson.
Föreningens diplom: Mats AnVäatergötla,nde Fottollförtlunds
r!tmåirkelser:

(ier..cson,

Allan Ahlqvist,

Tillkännagivanden

$lutarps lt:s

Bengt

BORI}TENNIS
#

skinklotterier

KINNAR,PS BTKMOIIOLMS TK 6-T"

Eson Nlårtinsson*'Iord Kjellström 21*8,21'-13; Bo lvars$on-Rune Viberg 2L-L0, 77*
27. 2l-23: Erland JohanssonRune Aronsson 9-2L' 2L-19'
21-18; B. Ivarsson*T. Kje1letröm 22-20, 23-zti E' Martinsson-R. Aronsson 2L*8, t621. 26-24; E. Jchansson-R' vibeie 21-13, 21-B; E' Johansson
7e."rn*tt"oti-n. viberg/T. Kjeu2t-r1 , !8-21, 21-75'

li Serie C blå lott
fi Serie E grön lott

på

lott
il Serie J vit iott
Serie K skår lott
Serie M gul lott .
l

serie H skär

nr:

nr 28 o. 11

nr

2 o.

43

nr 96 o. 43
nr 10 o. 29
nr 85 o. 73
nr 88 o. 85

Lista nr 1 vinstnr 23 och 59.
Lista nr 2 vinstnr 30 och 66.
Vinsterna får avhämt"r fro"
F:a Bengt Samuelsson.
Lennart Thorsson

"trö*

KontrollanL

Guldguossa| i Slutarp. Fr. v. Gusta.f G'.istsfssrtn, Lennart Karl6n
och lllof Rehn.

I
I

I

I

Bollsparkande bröder i Slutarps
Leif och Kurt l"ilipsson.

IF.

F"r.

v, bröderna Sten-Olof och Bengt ller:mansson, bröderna Olte
KYEKOF'ULLMÄKTIGE

den 18 dec. 1964

kl.

19.00.

Orilf.

I fredags höll Kinnarps NTOförening sin traditionella luciafest
och liksom alla föregående år kunde man glädja sig åt en absolut
fullsatt lokal. Denna årliga lucia-

*

tr'örsamlingsdelegeracle

Ällt i möbler och soffgrupper,

* bädclsoffor, tak- och golv* arErratLrrer, mattor.
* Tel. O5l5133179.

kallas att sammanträda i Centralskolan, Kinnarp, torsclagen
den 17 dec. 1964 kl. 19.00.
Författningsenliga ärenden.
0rdf.

högtid har blivit så omtyckt, att

]

sikstycken, varefter Sten Ahlqvist

t 1112.-61.

väikornsthälsade. Gösta Eriksson
från Falköping'visade så ett ljusbildsprogram, >>Med kameran i natr-lren>>. Talaren gav också en inblick i den försiktighet och vän-

SLUTARPS
MISSIOI\SHUS
Söndag 14.30 sönilagsskolans

tan en djurfotograf ofta får un-

derkasta sig. Men så var det också
både intressanta och vackra foto-

JULFEST

grafier, som blivit resultatet. Hr

Metlv. av barnen o. lärarna.
Servering.
Kollekt.

VÄLKOMNA:

||
| '|

och tärnor och med Britt-Mari I
vid pianot en stäm- I
ningsfull och väcker luciatablå. i
De vackra iucia- och julsångerna
Andersson

I

I

I

Fröktnd

klart och de olika
stroferna låistes inför ett andaktsfullt lyssnande auditorium.
Bortltennis
Kaffe med hembakat dopp ser- j
I CUF-åvd. pågår uttagningar
verades, och sedan var: det daes
till RM i bordtennis. I Kinneved
för ett litet underhåtlningsprä- irade man inte rnindre än 27 delg'ram med musik av den ovan- tagare.'
nämnda trion, dragspelsmusik av
En på 8 går vidare till kretsfihrgvar Helgesson, cleklamation av | ralen. Det betydcr för Kinneveds
Ändersson och ett par sket- | del följande i seniorklåssen: Er, Sven Andersson
I cher, alit mottaget med bifal av i lend Johånsson, Staffan Nielsen,
len tacksam publik. Sedan dras-l,l Åke Persson och Stefan Johansning verkställt i några totterier, | son. Avdelninplsnrästerskapet fick
I
I
|

I

I

|
|

I

I
|

|
|

I

|

som så1ts under krällens lopp, av- | | denna inbördes rangordning.
slutades festen med att Sten Ahl- l;
.Iuniorklassen vanns av Staffan
qvist överlämnade en blomsterhu- l: Nielsen medan lVlargareta JoI
I

kett till luciatablåns regissör Ine- i liansson blev bäst av clamel'na.
" l- , er Lillieroth
i På söndagen framfördes lucia-l
tablån' på X'rökindsgårclen. dår
NTO-föreningen också bjöd patienter och personal på >>IussekafI

.Ie)>

Möbelaffär, $lutarp

fiinneueds ps$torat

trots att inte programmet varierar
så mycke från år till år, återkommer många år'ligen.
Vid fredagens fest inledde Håkan Siivander, Lars Falegård och
Yngve Johans'son med nigra mu-

I
I
I

Lars Gustafssons

Förf attningsenliga frågor.

NTO"föreningen
höll luciafest

sjöngs rent och

_l

* En del köper för dyrt
* andra köper från

Kinneved. sammanträder i
Centralskolan, Kinnarp, fred.

i

bröderna

t-

i

Eriksson belönades med tacksamma applå,der. Årets Kinnarpslucia
Gun-Britt Johansson framförde
så tillsamlnans med stjärngossar
,

Kurt Karl6n samt

och

zt/rt-fq..

Frökindsfullmäktige:

Två slutna omröstqingar
vro avstutande stämman
'

I

I--r

!

-

r ro

I(ommunalfullmåktigo i Frökind höIl i går kväII årets

av_

slutande sarnmanträde på Centralskolan i Kinnarp. Ifärvid beviljad€s begärda tilläggsanslag, och en framståiilning om höjning
av sotningstaxan bifölls enligt kommunalniimdens rekommenda_
tion
men mot brandstyretsens.

I

-

övrigt förrättades en rad val. tan blev oförändrad. Ledamöter,na
Det blev endast små ändringar i Kjeilström och Gustav Gustavsson
valberedningens förslag
och I reserverade sig i protokollet.
ett voteringsfall, som tog- sin tid,
blev det ingen ändring alls. Ledamoten hr Kjellström hade önskat

av namnuppsättningen i lokala taxeringsnämnden
med hiinsyn tagen till grupperingen mellan företag'are och tjänstetagare.
Det gick inte igenom, namnlis-

rriss .instering

Gunnar ilohansson

ny nämntlernan

i

Döve

Det votera"des en gång till, näm-

ligen vid val av ny nämndeman

efter Ivar Johansson i Börstig,
som begärt att få frånträda. Valberedningen hade tre kandidater,
och det röstades slutet.

Vald biev futlmäktiges ordf. hr
Gunnar Johansson. IVlandatet gäller tiden 1965-70.
Vi återkommer till sammantl,ädet.

KINNARPS
MISSIOI{SHUS
Söndagen d. 27 dec. kl. 14.30
söndagisskolans JULX'EST, bar-

nen, lärarna och Y. Johansson
medv.

Serverhg.

VÄLKOMNA!

Frökind

Frökind.

e-6v1.
X'iirsamlingsdelegerade

i

vid

l(inne-

veds pastorat
har hållit sitt sista ssarnmanträde
för året. T{ll ordförande ! delegerade

hps Frökindsfullmäktige
Vid Frökindsfullrnäktiges sista sammantriide för året på Centralskolan i Kinnalp begärdes tilläggsanslag om sammanla'gt

för år' 1965 omvalcles kyrko-

helde Llenning Ändersson, och till
vice ordförande valdes kyrkvärden
Sven Andersson, Brismene, likaledes genom omval. Som sekr. våldes i stället för kommunalassistenten llilding Våring, soln undanbett sig återr:a1, kamrer Erik

Gustafsson, I,{arbogården, - med
köpman Bengt Samuelsson, Slutax'p, som vice sekr" Revisorer för,
1965 års förvaltning blev l{åkan
Ande!'sson, Börstig. kämrer Erik
Gustavsson. Slutarp, och Gustav
Oska.1'sson, Vårkumia, meci Filip
Winggren, Brismene, Olof ldilsson,

Slutai'p, och Gunnar.

Ctrausson.

$lutarp, som suppl. Till påstoratsombucl för nästa år' omvaldes Nils

Danielsson, Börstig, Sven Anders$on, Brismene, Herber:t Anclersson,
Alarp, och Erik Bohman, Vårkumla med Carl-Ärne Adåmsson, SIutarp, och Harry Larsson, Brisnrene

som ers. Annonsering'skall ske i
tr'alköpings Tic-1ning. Prenumer.ation på Tidskrift för pastoratsförvaltning skall göras som hittills.
Tiil sist tackade ordf, rle för.samIade för ctt friktionsfritt samarbete och överlämna,de till den av-

"iulsessionssamkväm"

i C+.6SO kr. Detta bifötls utan deba*t. Största treloppet, 25.602 kt.'
I tOff pA socialniirnnden. Kommuna,lnämntlen behövde för sin verk4,259 kr., skolväsendet 7.??6 kr'
I sa,mhet en tilläggrsumma, om
publicerat val- i får stå beredda inför dem. Man
I Vi ha" tidigare
- namnförslag
vid I kan vänta att samarbetsnämnderI beredningens
i återbesätlande av nämndör och I na inlecler sin verksamhet i större
I

i

^vu

1,4

suvrcu.4rurgv.

befattningar. tr'örslåget faststäil- | omfattning under nästkommånde
des av fullmäktige med ringa jus- i år. Den utvidgade kommunen står
tering. Ledamoten Sven Änders- , i blickfältet. I detta 1ä,ge förefal-

z.Lhz-li,\

Familjegudstjänster i Vårkumla
och Kinneved
I söndags firades familjeguds-

tjänster i Vårkumla och Kinneveds kyrkor. I den sistnämnda

kyrkan framfördds av söndassskolbarnen ett lltet julspel >>De
fyra adventsljusen>>, som åtföljdes av att de mindre barnen läste bibelord och tände de återstå-

i ådventsgranen.

Kyr-

adventsljusens budskap>>.

Goda

ende ljusen

hoherden predika.de med ledning
av aftonsåagstexten om >>De fyra

kollekter uppbars till
barnens>> verksanrhet.

CUF:s julkarusell
son i Brismene trädde in som om- | ler det mycket tillfredsställande
Söndagen den 27 december inbud vid Kommunförbundets liins- iatt kunna arbeta vidare med fråavdelnings sammanträden efter I go"tt" obekymrat inför den ovissa bjuder Kinneveds centerungdomar
att,ha stått som suppleant på för- | framtiden och ta ställning till pro- tiII familjeafton i NTO-Iokalen i
Kinnarp. På programmet står
slaget. Ny suppleant blev ledamo- | blemen som de kommer'
frågesport, kaffeten Arne Olsson.
I Hr Johansson lämnade en ori- Etiopienfilm,
enterins om hur man kan tänka serveringi, skämtlekar och annan
underhållnins,
Ny v. ortlf.
I sig de framtida relationerna melHr Olsson utsågs även till full- llan stat och kommun' särskilt på
lKyrkofulhnäktige i Kinneveal
mäktiges vice ordf. efter hr Rune I lånefäItet.
Göransson, som lämnat kommu- | Inföt' fullmäktiges .uppbrott llrade årets sista sammanträde i
nen. llan välkomnades i medarbe- | från sista sammanträdet för året fredags under ordförandeskap åv
l<ommunalassistenten Hildine Våtarska.pet åv ordf. hr Gunnar Jo- | tackade hr Kjellström ordföranring. Presidiet omvaldes, "d.v.s.
hansson.
I den för hans sakliga och eleganta
Hilding
Våring som ordf., CårlI övrigt omvaldes presidiet. lledning av fullmäktige.
Arne Ädamsson som v, ordf, och
GunnarJohansson för ailtså kiubtr'lån riksdagens horisont Henning Andersson som sekr. för
ban även under 1965 och har vid |
år. Likaledes slledde omval
sin. sida Bengt l{jellström som I Vid ett kaffebord i skolans mat- nästa
av såväI revisorer som suppieansekreterare.
I sal efter sessionen anknöt komgranska 1965 års
Hr Kjellström avtackades av lmunalniimndens ordf. f iksda.gs- ter för dem att
Kungörelse av nästa
ordf. för det gångna årets arbete. I man Gunnar Larsson till ordföran- förvaltning.
å.rs sammanträden skali ske i
>Det är gott att ha en sådan med- | dens utblick på det korirmunala
Falköpings Tidning. I sina siuthjäIpare>>, sade ordföranden.. I arbetet och de tänkbara relatioqrd erinrade ordf. om den goda
nerna stat-kommun:
arbetsgemenskapen under det
Ordföranden har gjort en inFru Maj hyuåd
snart tilländalupla året och uttressant
rundmålning
och
fullmäktiges
även
Han vände sig till
talade sin förhp1',ning om fruktjag
hänvisat
till
att
som riksdagsledamöter och till styrelser och
ledamot kunCe ha någonting att bärande samarbete även under
nämnder:
år - det må sedän
gör ett stort arbete och tillägga, eventuellt veta mera. l<ommande
av ovisshet
inför fram- De
offrar
krafter och fritid. Detta är Det gör jag nu inte. vi vet inte Fräglas
tiden eller bringa ljustecken för
grunden under den kommunala mycket mera i riksdagen.
kyrka och vårt församlingsMan kan emellertid betvivla vår
demokratien och varslar gott för
V. ordf. framförde såmtlisas
- det blir fråga
om verkligt iir'.
dess framtid. De gör ett enormt att
till ordf. för hans skickliea
tvång inför de planerade större tack
arbete.
sätt
att leda tullmäktiges f örkommunerna.
Det
finns ett undanOrdf. ville särskilt vända sig till
handtingar
samt slqtade med att
skolstyrelsen, vars verksamhet tag, där tvångsvis anslutning vore tillönska alla
jul och ett
upphör med årets utgång. Till en möjlig a-epekt. Det vore det iyckosamt nyttenår,god
protokollet ville han ha en anteck- fall då en som tyngdpunkt lämpning om skolstyrelseordförandens, lig kommun väg'rade samarbete Kinneveds lqzrhorå.d
fru Maj Larssons, insatser. }{on med en krets omkringliggande omvalde till kassaförvaltare 'för
här. nedlagt ett otroligt, intres- samarbetsviiliga kommuner. För de under kyrkans förvaltning lyserat, kunnigt och insiktsfullt ar- att rädda det rationella samarberäkenskape.rna för år 1965
tet inom ett sådant område vore dande
bete på skolans område.
Västarp, men tiilsatte ock på denpåtryckning
tänkbar. Om nu det nes önskan ep biträdånde kassör.
-- Nya problem står för dörren,
sade ordföranden vidare, och vi fallet alls realiseras.
TilI denna befattning utsåg ky'rMen i stort sett går det nog
korådet kyrkvården Carl-Arne
- sig självt>
>av
mot utvidgade en- Adarrrsson, Slutar,p. Väckt.
förheter. Då framträder ockiå samslag att ansluta, församlingen till
arbetsfrågorna som reala och nåLandskommunernas revisionsavg'onting' att lägga hand vid alldedelning bordlades för närmare
Ies utan >>tvång>> uppifrån. Detta
behandlinig
vid sen&re tilfäUe.
är den sannolika gången. Inför Beslutades utannonsera
leverans
detta är det förstås av vikt att vi
eldningsolja till kyrkan för
i nuvarande läge Iugnt arbetar vi- ev
år 1965, Sakkunniga firmor skuldare med frågorna sådana de lo
kontaktas för uppråttande av
tecknar sig nu, utan att för mycket spekulera och >tro> kring äet
1

nandet a\r nya försäkringar i Mellersta Västergötlands f örsäkrings-

bolaq

godl<ände.s.

Kontr.akt

iör.

försäljnins av virke från löneboställenas skogar tecknades med

F{ärold Andersson, Fatköping, och

Bertil ]tr/esterdahl, Börstis. Vid
slutat samrnantr'ädc växlades Juloch nyårsönskningar, framför'da
dels av kyrhoherden som ordf, och

aru

Er'ik Bohman, vice or.df. i kyr-

korådet
1
1

I

i $lutarps
!Iissionshus
Uncler en lång följd av år' ha,r
Slutarps Missionsförsamlings sön-

Söndngsskolr.ns julfest

dagsskola

haft sin julfest

sön<la-

gcn för'e jul, så var även fallet
detta år.
Julfesten samlade lagom fullsått lokal av ba.r,nens föräldrår o.
övriga av söndag.ssknlans vänner'.

Efter julsåugen Nu tändas

tu.sen

iulelius, lästes välkomstverser a.v
nå.gra .söndagsskolbarn, våtefter
fröken Änitå J0hansson liiste
Guds ortl sonl inleclning. För övfiEit mec'lverkade barnen lned etl
omvä.xlande plogra'm

åv

sång,

dialoger och uppläsningar. S(indagsskplans för:eståndare, !'olke
Pettersson, l'rö11 i airslutning till
.julevangeliet lektion med barnen.
Den omväxiande och €iivencie julfesten *rvslutades av Yngrre Joh:rnsson_

>Rädda

kommande.

Vi skulle i det ialtet

löpa risk ått felbehandla fråsor
som är reala i nutäget. När de
nya problemen anmäler sig solrt
verkliga är tiden inne att oiientera värt handlande på dem.

FRöKIND

Resolution
Julheigen

På därom gjord fra,rnstiillntng
prövar länsstyrelsen, jii^mlikt 2
$ brandstadgan den 30 mars
1962, skäfigt h?irigenom fastställa av Frökinds komrnun den
12 oktober 1964 fattat lagkraftvunnet beslut om antagancle av
>Brandordniag för Frökinds
kommtrn> enligt bilaga.
Det åligger kommunens styrelse att ombesörja, att kungörelsen om fastställelsen anslås
samt införes i den eller de tidningar, där kommunala rneddelanden intagas, och att tryckta
exernplar av brandordniugen
finnes att tillgå för allmänhe-

i Kinneveds

pastora,t

har präglats av fridfuil stärnning
och myclret god tillslutning till
Juibön hölls på julafton på !'rökindsgårcicn, r.lär pasl.or Eengt
Kullenberg och kyrkoherde An-

dergson först höll ar.daktsstund
för personal ach patienter krinEi
>>Julens förväntan>. Efler kaffe
kring festligt rlul<ade bcrd kom så
tomten, scm fJräl'ade sanrtliga
närvarande ctt stort antal julpaket. Syföreningarna i pastoratet
hade som rranlift bidragit till gcmensalnma gåvcr, som fördelados,
Till salnlliga på hemrnet kom från

I{ilding Vår'ing en förnämlig och
vacker g'åvä, bestående av en ii-

i

I

söndags sin traditionella fa>iinfailer>> regeibundet mellan

i Kinnarp.
Vid sammankomsten visade om- med biståncl av frågesportvärdincudsman Rolf Torstensson, Skara. nan Lrlla Karlsson, Slutarp.
CUtr'-filmen från Etiopien. I den
Tili underhå.Ilningen bidrog
återses ung'domar från Sverige Kinnarpsirion l\{arga,reta Johanssom medverkar i CUI':s Etionien- son, Brita Georgsson och Gunverksamhet.
Britt Johansson med sång. _BrittFrågesporttävlingen vanns i år nlarie Karlsson, Slutarp, s.jöng
av Kinneveds kombinerade CP/ Jag väntar vid min mila och se,
CKF'-lag med 16 poäng före Kin- där fanns en mila på Scenen.
Ittt
neveds CUF-lag. Tredje lag var gästframträdande gjorde Björn

fjolårsvinnaren Vårkumla CP I Leifler, Luttra, men den parodiska
CI{X'. Tävlingen leddes av kom- monologen Ekorren. Familjeträfmunalassistent Hilding Våring fen var välbesökt.

lustreraC familjebibel, vilken överlämnades av socialnämnclens ordf.

Gunnar Rudin och invigdes för

gudst.jänstligt bruk av kyrkoherde,n.. Sedan famil;en A.ndersson i

Den som med detta beslut ic- 1rör sjunEiit Readings >>Iförsamiens
ke åtnöjes, äger att däröver hos I trogne>, uttalade hr Rudin å
nlmndens vägnar
te-ck

Kuagl. Maj:! anföra underdå-

tidcl av a.nriakt, som

niga bewär, vilka skola tlll

för d.e högregelbunCot

anorclnas på hemmet.
Julottan dubblerades enlist tradilion i Kinnevecls k5'r'ka, oclr mcllan Ce båda ottorna hade Vårkumla sin otta i skenet av levande lågcr i kyrkbänharna. Kyr.koherden

Kungl.

Inrikesdepartementet
hava inkornmit senast tre veekor från det klagantlen fått del

av beslutet, eller, om besvänstiden tilländagår på helgdag, å preCil<ade i aila

gucistjä,nsterna

nästpåföljantle söckendag, dock med utgå,"rgspunkt från olika texLer klir.s juldagens firningsärnire.
att besvärstiden för menighet I{inneveds
kyrko,kör medverllade
är fem veckor.
i Vårtr<urnla kyrka och i den sernare ottan i Kinneveil med hymMariestad å landskansliet d.en rnerna
>>Stilla natt>> av Gruber och
2T nov.7964.
i- som al-ternatimsång med ps.
, 60 >En jun,gfru tö.dde ett barfl i
På länsstyrelsens vägnar
dag> i Gustaf Bjarnegårds geniala
'å,rrangelrang. Kantor Kjeilström,

i

E. Gärd6us.
Frökintls Kommunalnämnil

Kinneveds centerungdomar höII

rniljeträff, ka1låd julkarusellen. Den
jul och nyår. Lokal var NTO{uset

gudstiirnsterna.

ten.

Äke Paulsson

Farnilietra{f i Kinnlrp
i centerungdomens regi

Frökin{tr

som ledd,e kören, berikade guclstjänsterna rned förnämligt orgeispel. Herr Tage Herman gjorde

filmupptagning'är vid håda ottor' na. Till Fiäms1ätt infiöt i kotlekIter 395 kr.

"En qranner

|

I

Det blev ingen vit jul i år även hernma på juldagen och följa hela
om det såg så ut ett par dagar in- det kommande kyrkoåret. Kinnenan, Dan före dan saite mildväd- veds, Vårkumla och Börstigs kyrret in och på julaftonseftermidda- l<or får tjänst praktiskt taget vargen försvann de sista vita fläc- je söndag medan man i Brismene
karna.
får nöja sig med varatinarL.

I(yrkoherden själv svarar i hu!'rökindsvägarrla blev blöta oeh vudsak för de två förstnämnda
bilarna smutsiga därefter. Så frös kyrkorna medan hans. ko'mminisdet igen på julnatten och det knår- ter fått de båda senare på sin lott.
rade under skorna när rnan gick
Juidagen kom med klar luft och
till julottan i Vårkumla kyrka.

Där var det nästan som fö::r sol och förde tanken mer till en
med levande ljus på varje bänk våvdåg än iill jul. l\{en de gamla,
och i de tre vackra kronorna. I{elt de som kan sina väderspråk sade:
Dä ä bra ått dä blir sol på
fullsatt var det när kyrlioherde

Henning Andersson från sin pre- julå.dån för clå kommer inte vägen

dikostol förkunnade att >>nåttens aLt trli groddcr.
mörker och änglaruas s.ång bik.la.lulens all.t överskuggande samde den skärningspunkt>> vi kailar,
i Frökind var dock varjul. lln högtid som borde bli >li- talsä.mne
vets vänclpunkt och glärijens mitt- ken julbudshapet om Frid på jorpunkt>.

Efter ottån delades de tryckta
predikoturerna för Kinneveils pa,storat 1965 ut o,ch man kunde sitta

TilI våra chefer med familjer på
Bröderna Karlssons Plastväverio Kinnarp
Ett hjärtrligt tack för den trevliga julfesten samt för de storslagna julgåvorna.

Samtliga anställda meil familJer

BRöNE,RN A LARSSONS BILFIRMÅ
Vi tackar så hjiirtligt för julfesten och julgåvorna.
De anstäIltla.

A$ Kinnarus Kontorsm0hler
Ett hjäriligt tack för julgåvan samt
Samflign anstiillila

julfesten.

julhelg" )

rw

den eller vädret. Nej, det handlade
om nidingsdåd, i Börstig, om däck
som biivit sönderskurna igen, om
nya gårciar som fått dessa ovälkomna l:esök.
Ryktena går och de vet att berättå att >snart så tar di galningen>.

lt.

Krn]|al0s

Man talade om br'änderna också. Skall det hända igen till må-

nads:kifLet ?
I-{emmafirande utvandrade storilTn_{ä
och småstadsbor frågade och undI u- tulenln$
rade. Lite svårt hade de att förstå
att något som detta skulle kunna
hålter julfest i Föreningsloka- hände drrhernnra. Dc prisacle dcn
len söndagen den 3 jan. kl. 20. nya vä.gen ti1l Falköping som de

tffin
-4*åo ll
I

tn-s

f

-

Tävlingar, lekar m. m.

såg för första gången. De

läste

Iralköpings Tidning och förvånaJulklappar till ett värtle av des över tidningens många och
L-ildrika reporLage. Lite motvilligt
3 kr. medtages.

minst
AIla välkomna!

erkände cle att också deras hernbygd förändras.
Och när julkalasen
lite färre
r år kanske
bröt ut- på annand-ag'en

- den gemensamrla
så var

åsikten att:

sån g:ranner jul har vi inte
- En
på mannaminne.
hatt
Men då bör man l(omma ihåg

ntt rrär det gi-iller väder tycks minnet vara både kort och dåli*rt.

Zauber

Hyll ning ar till gangna gene:rstioner
nar F rökindsg arden hsde iulfesl

-;::ffddtTili,:';q

I

å*r*

i

l;ititiåi,:H*ailiåt

i

:"*i

lde urrr ett l,är'niit'aliggandc: Er'il<
Iör' dasPn l)unden vid
I Bt orlrl sjuksängen

och hans maka,
sor.n tillsanrm:lns utfört en ena.stående livspiår'ning. Eller f. d. r,alla ren och sl:en,{r'betäre11 Johån
Nil.qson fiån Böi'stig sonl kan be-

rätta ont claqsverken så lå.ngå. ått
vi näs.tan viig'rar att tro på dem.
Med en önskan om al:t ål'en på

]

Frökindsgårrlen för' dem och :rlla
antlra skulle bli ljusa och vacltta.

med ett,tacl< för året som.girtt,

*
i vilket inneslöts alla i Fr'ökind
och önskan orn lyckosanrt 1965

åvslutade kommunaikarnrern- sin hl4lning till Fröboende

|

I

kindsgårdens gamla.

Julfesten åvslutades med att
kyr'kohercle Ändersson ledde en
antlaktsstund.

Genom liomlnLlnalkamr'er Vå-

ring f|amför'cle

Frökindsgårdens
pensionärer ett tack för julfesten
I
!

och ett tack
hennes gåva.

till

svster Viola för

Fröklnd

Socialnämndens l.rrrinnliga ledamöter var flitiga mecl l<:rffepannan
frul{tborcl som duhas upp.
i
trfi4 L't1

-

här är det dock ett dignande

NIedan clecenber'skymningen
blev a.llt tätare hade man på tisdagseftermidclagen tl'aditicrnell

I en paus i programmet serverades kaffe och saft. Närmare ett
hundratal hade infunnif sis rill
1
festen.
.Iulfest i Kinnatp
Kinnarps NTO-förening håller
julfest i föreningslokalen på sön-

julfest p?l Fr'ökindsgåt'den i
Kinnat p. )\[o,l lius or'h l;lorirnror'
sonr girv {len 1';itta juist:itrrningon, var'ln& vänligr-r, o1.d om per'sona.l och de galula på Frökinrls-

liärcten, gott l(at'f e och ka.kor
dii|till och tr1.1- t|ivsamt pt'ogram, Sonl :rjultomte>, om ut-

dag den 3 jan.

t|ycket tillåts, vekande över,det
hela, fungelacle kot"lrmunälkamer Hiltling Ver.i'ing.
Heinmets gamll och personal,

t

socialnämndcns leda.mö1-er', I<yrl<oherde och fru Flenning Andersson, henrrnets f. d. föreståndarinna, systel Viola Anr:ler'sson cch
\ri åndra bänlracle oss l<r'ing de vac-

ltert

dukac.lo kaffeboi'den och socialstyrelsen5 oldförancle Gunnar

Rudin kunde hälsa välkolrlmen.
Han riktade ocksii, ett varmt tack

till syster Viola för: den gåva, en
ljusstake, hon örrerlämnat tili 3-röhindsgårc'lern.

Ef tcr

kafiet jnledrie unga Blitt-

Marie Karisson ---

>>vår'

egen lilta

srln-fi-nl o))lidl *or))tnunllk,rlnpro.qramrtet med att med
rel'n
klockklinganrle
r'öst och till oget
ac'kompanjernnng Sjunga någr.zr

I

!

I

visot'.

Nyåret iir den tid nån bi'uknr'
tacka för är'et -qorn gått, på.pekade
lionlnrunall<am|et Vår'ing. >Vid
den hijr foljtr.n llrukrrl jug flam-

föra kömrnunårlfullrnäktiges

och

komnlLlnens tack till socialnärnnden. Men jag; si<all bly'ra tl'a,ditionerl i är'>r. Iiommut]ttll<aurre|n
f|anrför'tler i staillet et.t tack till de

Två av Frökindsgårdens pensionärer lyssnår när unga Britt-l\farie
Karlssoh sjunger om Sjömannen och stiårnan.

