
ö
FBK-Iaget på måIhumör

rc-z i Slutarp-elmatch
Det blev många mål i tisdagskväIlene ell.iusmatch på Tånga-

vallen och huvutlparten eller inte mintlre än tio gjortles av gäs-
tanile Falköpings BK som därmed tog en gruvlig revånsch för
nederlaget på samma arela ! somtas. Siffrorna skrevs då till

tho-b1.

cera. Lennart Petterson drev
rrpp bolleri över hela planen och
passade till Kurt Karl6n som
slog i måI. tr'BK ökade emellertid
till 6-1 innan pausen ingick.

I andra perioden gick gäsLerna
upp till 9-1 innan det var dags
för Slutarps andra mål som gjor-
des av Roger Ändersson.

Domare var K. E. Emanuels-
son, Trädet, vllken skötte rätt-
skipningen tillfredsställande.

Geson

Frökind

Älgskyttetävling awerkades På
lördagen på !"albygdens jakt- och
sportskytteklubbs bana, varvid
Kinneveds jaktvårdsförening tog
153 poäng, tätt föiid av FalbYg-
dens jakt- och sportskYtteklubb
på 151 poäng. Trea blev Norra
Redvägs jaktskytteklubb med 129
poäng. 4) Göteve jaktskyttekluttb
114 p. 5) Jäla jaktvårdsförening

6lb- bur.

102 p. 6)
96 p.

Vilske jaktskytteklubb

Kinneved tog därmed en första
inteckning i det gemensamt UPP-
satta vandringspriset. Guld-, sil-
ver- och bronsplaketter utdelades
till de fem skyttarna i de tre förs-
ta iagen.

De bästa individuella resulta-
ten: 1) Nils Håkansson, FalbYg-
den 38 poäng, 2) Edor Hermans-
son, Göteve 37 p. 3) Gunde Jo-
hansson, Kinneved 35 p. 4) Inge-
mar Svensson, Jala34 p. 5) Gösta
Andersson, Norra RedväC 33 P.

?-3 i hernma-favör.

Båd6 lagen ställde upp med re-
server och i Slutarp saknades
Mats Ändersson, Leif tr ilipsson
cch Lennart Rutman. trör den se-
tiare vikarierade östen Karl6n.
vilken dock var orörlig och får
,nog ta på sig ett par av målen.
I försvaret gjordes de bästa in-
satserna av Lennart pettersson.
Hasse Andersson och Rolarrd Mo-
berg. Spelet i iredjan var nästan
obefintligt frånsett några korta
perioder och bäst i denna lagdei
var Roger Andersson, vilken som
högerytter visacie ett spel som
bör ge honom orflinaris plats,
Kurt Karldn och Bengt llermans-
son kom inte Iångt mot !'BK-
försvaret o. det brast i hög grad
ifråga ers snabbhet, en tränings-
detalj som tycks vara försum-
rnad. Motståndarna var alltid ste-
get före på varje boll i de flesta
fall, vilket gäller hela laget.

Falköpirgslaget
stållde också upp

med reserver för bl. a. RaIf Lind- |blad och Vidar Nilsson sami 
Igjorde i pausen utbyten vilket I

qåv sex ordinarie spelare andraf
l,erioden. Laget överraskade I

$Ied ett rappt spel och jämnhe-'
ten var frapperande. Det fannsl
dock toppar i laget och den mesl I

uppmärksammåd(r vat sexton-.
åringen Jonny Johansson, som !

visade fina talanger på högerin- i
erplatsen. I'örutom gott spel sat- l
te han sin sign-atur på fem mål- b

bollar och svara.de därmed för r

hälften av sitt iags målskörd" En )

ennan bra spelare var vi, Håkan
Johansson, som också visste var
måIet var beläget och svarade för
tre mål. De två övriga målen
gjordes av Leif Od6n och Sture'
Hjätm. IIhb. Benny Od6n var en
av de bättre i försvaret jämte
Kenheth Magnusson som spelade
stopper och i målet slutligen ha-
de laget i Jan Jansson en mål-

"/akt 
av fin klass,

tr'alköpingslaget
ryckte till sig en ledning med
3-0 på de första femton minu-
terna innan Slutarp kunde redu-

rlto_6y,

Sfularps [d|issionshus
Måndag kl. 19.30 Aktuell

månilagskväll, prosten ADOLF
KLOO talar, Y. Johansson m.fl.
medv. Kollekt. VÄLKOMNA!

KINNARP TAR NY i

HöSTSEGER? .
Gösta Andbrsson är skadad och

ersättare i Kinnarpslaget mot Ax-
vall på söndäg blir Bengt PefsSon,
som spelar högerytter med An-
ders Ek som back. I övrigt mönst-
rar Kinnarp ordinårie lag. Båda
lagen segrade med 3-0 i förra
omgången. Med tanke på raden
av starka Kinnarpsmatcher i höst
tippar jag att laget klarar även
Axvall. Spelstart 74.30. ,rto-byl,

Måndag: potatisbuitar, stekt falu- | | tuål som fullt t:iktigt bortclimdes I lvarsson i 10 rnin. göra 3-0, se-
korv, lingon. | , föt' offside, innan Kinnarp kom l dan Axvallsförsvaret stannat

rå;-*l' ilö;;ii";-'påäii.l "a | :"":t .gl:"d" :,""st . !eo,5son | ;;;'åä"r " oÄ"";;; 
-åräior;*na"

morot. I :l-0 efter passning från Bosse I straffen sköts säkert i rnåI av
Lördag: grönsaksstuvning, fru- | i:!ryqS. 

, I Göt" Attdu.t.ot.
kostkorv. | --;-:- 

|

RAPID TILL DIV VT OIb.6\'

e5b-årsjub'euT - 
- I 

i'k; 
u,ru""., efter schabbe, r I Jå'J, 

tJ;lJ?"d:å:*:i"J 
ä"t"ååi;

I 
in"-piå-i6"r"""et, c1är ch. Henrik"Jo- | .o,ndersson bäst, där den först-
I n*ttt""tt scha'bblade mest' Målen I nämnde- gjorde sin'främsta match

iå"oÅ.'*"n nan st<ö1 i krysset' I nasta betyget gcs till hb. Torgny
Ii.nan första halvlek var slttt hade I Johansson, s-om hösten igenom

å Kinnemo, Kinnarp, liil1i"il:ii"'åiääå;";ät iii t:; i äJå"t-"t"aia"dä-matcher, o"I' b*o-

söndagen den 4 okt. kr. 14.80.11åå1f?t 1,",#tåh??:i*"13i:1ru n::f-#?":i::å1.'lå',;?l;
AXVALLS IF-KINNAEPS IF | | na*=ott missade' Sedan var det I rätt bort sig'

| | n"*a ett laE på plan, Stutarp. Ra- | Domare, utan ått helt öl'erty-
:lpid föll t<ätastioratt och målenl$a, var Tord Kat']sson, Skövde-

[å":"0" ramla in bakom_ mv. Eer- | K u r t

Kinnarp hotar div V-topp
Vinst mot A^xvall rmed 5-0

I strålande hösf,väder speladrrs på stinalagsettermiddagen sä-
songens sista seriematch på l{.i*nemo melian Kinnarps lfr' och
Axvalls I[r, där hemmalagetr cfter en allt igenom bra match
kunde vlnna, med 5-.0 efter halvtidsstiillningen 24. dW -6utr

n, | | Första halvlek började med att I l{innarpsdominans
Dl{olmatsecleln i I Axvaliscentern Åkes-son prövade I I anora halviex, som dominera-

för I'rökind 5-10 okt. I I rned skott och bl. a. gjorde ett I des än mer av Kinnarp, kunde

Tlsdag: köttgrotta, potatis, vit- | | tgång med målfabrikationen. I upp i väntan på offsidesignal.
kålssallad. I lBosse Ivarsson slog i 20 min. på | I 30 min. svarade hh. Ingemar

Onsdag: senapsbrynt fläskkorv, I l"tt l{ngsttott som Hjalmarsson i I t(arlsson för 4*0 efter passniug
potatismos, gurka. iJÄ\vaYlsmålet släppte förbi sig lfrån Ivarsson. När 3 min. åter-

Torsdag: kött- och g'rönsaks- | ,,Gt för tätt. I neriodens ,1.6 , stod av matchtiden v:"äktes
soppå, ostsmörgås, frukt. | -:.:.:; 

-::^;:";^:;*:::---^*lGeorssson omxuli inom straff-

";åå?? 
iåfffie"i'bffi "u i F"i; "er$,-'"''"' :F$; | ffi?äTJ,* """fl.å:i'ä,",ä,J,!äfJ;morot. | !-0 efter passning från Bosse I straffen sköts säkert i rnåI av

Lördag: grönsaksstuvning, fru- | t!ll"ql. ,lGöte Ande.ssot.
kostkorv. j - --:---l

Kinneveas kyrka clo-1l. | "'*"t"-..1:"i :-*^-:: ^'2':'^ll "'änta't 
tlrekt axvan'

- r'Kinneveds kyrka har rörstär- | rorr' Iuor sLUraR'P ?-z llr.tnfTååi,"älnå;:nsfå'å"åäkaranläggning instatlerats,_ och! napia är nu definitivt-klart förll,nyct<et säker o. awärjde rnånga
den tas i bruk i samband medl oixvlt-spetnä.staår{l 9"pasön-lltailgheter. vidare t<an I forsvå-
91Pdag9ns gxdstjänst kl. 14. Förl Aagep fiök stryk av,slutarp medllret iä*nas hh. Leif Lindrivist.
hörselskadade finns fyra sär:skil- I ' inrö mindre än 7 -2. Matchen bör- lj
da_ portabla s.k. klirkrereroner,l ilä;-';;;;i?;:k, ;::* j::ll_olnf"ffäiln#3å"i1f ,ål,"":t-jli:vilka kan hämtas 

"td 
k{::::: 

T;1,1'1_p,11-1åjf, l"1i_,""1p"..:,?^nijll,,tr*ag"r, också var skrar, kangång,_där de-finns.placerafg,nållstutarps mål i början av första,luridast cf. per-otof Äkesson fåde båda psalmboksställena vid bå- | : fralvtetr : men cle sköt bort sitä li -.^,,-^-"
da_sidor om ingångsdörren. I chanser. ll 

i;uuna'L'
f vapenhuset ligger fr.o.m. i j' Sedan korn Slutarp med två 

^an- llmorgon även utlagd en besöksbok. I fau i s,u o"i;^12,u-;in., viil<a uåaa ll >>Ivar>> glacltl

Där* försätje" oäk"å jrrii"r*"- I iä"ritäi'äo" i Åät. puppu titt måIen ll r Kinnarpslag-et som d€nna
myntet, soÅ präglats t"itl stiftets I ;;" Sitr-ps ncigerinnör Kurt Kar- | höst. kommtt. "lljjql på tl1il,t-"

rbileum. - | i6" - | var i kedjan innertrion Bo lvars-

- | 
""T,1H.,T1åti'#:"f. 

å"å*x"j":l r;a"'!:6' ,gä:"ö:.ffi" 
's".i:- tn"i."ott scha.bblade mest. Målen I uämnde gjorde sin.främsta rtratch

D ^rt- - ll lie" titt.t.i,t*s honom' Strax-efterluå-mycket-länge'
f Ot O Oll 1l yär nanlrp h,I: 8.,:åt 

, 
t?:T::,s i ^"1,1'*T*3.**:"t-",1iTI 

tå:"::;

rr t.. | | ltil Darius i RapidmåIet' 3-1 gjor-

)ytorenlngsdag i I *,,?,::'l.,li å::.å:..å',:,'T.li#:
Kinneveds prästgård tisdag I I f.l,gfel""tt nvtt schabbrcl t 

T,1ni3;

svf ö r e n i n gs da g 
I i 

li:qtlil!fufl,täTåftq'lif 1,,.-0u""",".,,*"*. ,tto - 6w 
ri Kinneveds prästgård dl-l ll#"1'j*dlg-;h;bb""??li$;li:'å',iry"{äåiiål:!åi" i_qg:y"::lden 18 okt. kr. 14, rå' *inn''p"li lHgfl"h""*-"å "?å"'il: 

qel"jfi; ld#s#öå41" .t"1i!ass-iä'å""^: I

slutarps och Vårkumla syföre-| |sr"tä"b ålå,a.JI""iilåitu, iö;0."* f I1i9,,31" :3:u.,:^5:'1':Y""u?^"Tå ]

Kinneved vonn algskytte

Slutarps och Vårkumla syttiie-l 1$ff.å'ibäjå;u;;;";at'iiu,rordes-tltas. är 1e33 .i r<inleveds,m'rl'l
ningar, ävensom övriga intres-i |;;-fi;rätk"r".le", rrässeAn-llsocknar har utsetts Nils Johans-l

serade. I dersson och Belngt Hermå,rrsson' I lson i vä'st3-rp.' ordf'' Harry Jo- 
1

Missionär Anna-Britta Larxson, i ;Jl;"i+f#: #li;S*nff"".åru | l-'.u' i:rå:.f#!i;'*xTiii"#åi1l
Syd-Afrika berättar i ord. och i Ålgrq f"å; ö;å;il i,*oe ati*t sä | I Smeagården med följande perso- i

bild om siukvårdsmi,l'J,lå.'"" 1 l3f:fl"#ä*i, :t**.illläl"" I l+:1"",:1t",:6*'"t1":Lu3,Hl'åäAuavärkomnar | - -' 
:--_-----tixie llåtå"tlrt3##:"tt#ilä:ånf:l:

I }:**';ff t"ffi *i?'åå1f, "o"



tr'B,ö.IEEED, BORGUNDA
ELLER KINIFIAR,P?

. I aiy. V är Eröjered i topp ef-ter söndagens fjnal i Borgunda,
där hemmafavoriterna inie lvc-
kades infria de högt stända f-ör-
väntningarns, utan föll med 1-0.
Serien är inte argjord, men F rö-
jereds utgångsläge - en poäng
mer än Borgunda 

- är onekli-
gen gott. Leksberg skall mötas
på hemmaplan, medan Bortunda
ställer färden till Hällekls och
där inte ( ?) tar någon poäng.

fngen har tydligen räkna! med
Kinnarp, men tydligt är att "man
inför den sista omgången också
måste blånda in detta lag i topp-
striden. Skulle det hända sig att
Fröjered och Borg'unda förlorar,
samtidigt som Kinnarp besegrar
Trädet är Kinnarp f,,rets serieseg-
råre.

Fotbollen är säkerligen rund
även i den sists. omgången -allt kan hända. Kinnarp tycks
dessutom för närvarande vara i
bästa trim av alla div. V-lagen.

I botten är Ulvåker klart för
nedflyttning, Vem som får följa
laget till division \l[ är fortfa-
rande en öppen affär. X'örlorar
Sandhem i Ulvåker på söndag
åker Sandhem ur. Vinner Sand-
hem och Trädet förlorar mot
Kinnarp blir det division VI för
Trädet. Vinner både Sandhem o.
1'rädet åker Sandhem ur.

eho-5+
TT,OBY UPP - SLI'TABB

BAPID NER
Från dessa sp,:kulationer i topp

och botten av serierna tar vi ste-
Eiet över tiu div. VI Falköpings-
serlen, där det är klart i båda
ändar av tabellen. Floby gratu.
leras till serieseg:ern samtidigt
som vi beklagar att Slutarp och
Rapid nu försvinner till lägre se-
rie - div. VII.

Hjo-serien av div. VII är av-
gjord. Valtorp tappade båda po'
ängen i Håven och därmed är Ia-
gets chans till a.vancemang helt
ute. Mullsjö kan ej hotas!

I övrigt kring helgens fotbolls-
sparkende hänvisas till matchre-
ferat och tabeller.

Aktuell måndagskr'ällsserig,.
i Slutarps missionshus Zåt-

Slutarps missionsförsamling har
',rnder en följd av år anordnat
möten under oktober månad. be.
titlade Aktuella måndagskvällar.
I dessa medverkar talare och
Bångare från olika samfund. Det
första mötet hölls i må^ndags
kväIl, då prostel Ädolf Kloo Pre-
dikade med ledning av text häm-
tadrfrån Luk. 16 om den Otrogne
fbrvaltaren och fröken Berit Se'
veborg medverkade med solo'
sång. Yngve Johansson inledde
och avslutade det välbesökta mö'
tet. Nästa måndagskväIl ta,lar
pastor Ärne Karlsson från Fal'
köping.

t,
h-L't. SLUTARPS
I ulssloNsHus
laonu.g kr. 10 FAMTLJEGUDS-

It.lliNst. Ungdomssekr' Paul

I Gustavsson med. fru' och låra"rna

l -"av. Offör för söndagsskolan'

I}tapoae, kl.;'19,?0 AktuPll mån'

I dacskva[. Pastor Arne Karlsson
Itrit fuuoping. - välkomna!

stolpen, r.

-ll-'
Rekordkort sammanträde ll 2-rumslägB[|h0t 

I

a a-lhos Frökindsfullmäktige jl ;:i';;:ru;,X*'*'lXll
TJurrst för vattentviiten ll;:ä'HT fffi:"*, sr,,tu'n 

i,, ,

Frökinilsfutlmåi,ktige sarnmanträdde i går kväil - rckordkort. ll- i

å1"å'J"å;:#rHff f":il ":i':"iHffi""."å i: i:,f,ö1.**t 
ll rc,,nnrp 

lit;ill utbyggnaden av va-niil;et. ft1rc-6q. 
I

Härtill utsågs avgivaren avl Ett förslaE tilt nvtt sracr,- ll I'ägenhet om 2-rum 
-och 

kök o' 
I

iägsta anbudet, Stig Vallin, Kät-lrringsavtal med Iteaväes kommunllhall, nyrenov.' hyresiedlS. 
Itijstorp. Entreprenadsummarl ärlfa.stställdes. Det innebår en obc- ll ^ , oon ^^ |

56.700 kr. Högsta anbudet var pålLyotis hö.jnine a.v avejften. Rcd- ll rer, ööz uu' l;
128.000 kr. I uåg "traOe salt upp äet tirti:are l{.- | ;

Till va-utbygcnaden beviljadeslavtalet. " l'-ett tilläggsanslag' om 1.100 kr. I En ny brandordning för kom- |

"'LJ;tfläå:"åHL'#"r;i'"1? tii-liäi3ä"iliååå;,?.ä.håde'trtarbe'I rrNNARps
läggsanslag om 175 kr. för iord- | TilI .överförmyndare för tiden,
ningställande av vattenverkstom- | 1.965-1968 omvaldes hr Herhert I

len. fiAndersson med hr Gunnar !.red- |Biilrag till skolförbundet i r',ksson som suppleant. ITill tr'albygdens skolförbund I NV , röstsammanräkning skali I

liåå:ä'iå?.å"'T"'iå,å1"::l,i:ifi |'r&1;ååå"åffiåiiå"n,'%"1l1?ii MrssroNsnrrs 
-tq.'hten. [*13=t"^i *:g. i',1^g:r"ur Fred- | sorraug kt. 1e.3c rng-Brilt EkbtomBiilrag till skolförbundet I r',ksson som suppleant. ITill f'alfyldens si<oftOrnunO I NV , rOsisami,ia"rai<ning skali I och Spel-Ayrn Johansson talar

allsfogs begärda 13.224t48 kr. i I ltegäras hos länsstyrelsen-för ut- | spelar och sjunger. Välkomna!arlsrogs Degaroa rö.ZZ4lLE I{r. I I Uegaras hOS lansstyrelsen för' ut- | Aperar ocn sJunger. ValKomnal
iilläggsanslagavseendetiden|seendeavefterträdaretill1eda-l-
fram till 31 dec. L964. I n:oten hr Rune Göransson som | .

skorstensfeja"märå""tt skal I 
p"vfltliaf från orten. i I Skolmatsecleln I

800 kr. pr ar rråä 1-3il:' röäs1l i"iäää;il;ääi"å##'"ä'ä | | rör r.rökind 7e-24 or"t'
Fullmä-ktige anslog 1.600 kr. förldet törst avsedda uppskoväi i I lmencag: risgrynspuclcling,. korv-
åren 1963 och 1964' lmålet mellan goesagare Browal i l-..smorsås, ttittol:Yll:

- 

loch kommun"n] i" ä.o*uri ituä" I lr.';soag: korvsås. potatis, rödbetor.
jrredgett uppskov fii"irt iiff"-ig I lOnsdag: grönsakssoppa, ostsmöi'-

,l okt.-Med änlednrne "nara" rrao" I I gås, apelsin'

__!emman avgörs r-kii ll:l#ååä.ä"o.åJo";#äL?'å;i I I l;i*g:.:::::i: ::'""''Div, V västergötland Ngry_a av- | svenska kommunförbuidet 
"o.r. 

I IFreda.g: kålpudding, potatis,
görs också på söndagsmiddagen I rättegångJii"ååä.-- rrii*ak;i;; | | - .rinson.och bäst utgångsläge har här le- | kontiimelaOe. " I I Lördag: spenats{.uvning, ägg, sill
dande Fröjered som möter Leks- | ByggnaAsnämnden meddela.de
loerg på hemmaplan. Tvåan_Bo.-rg- | att -ieningen av avloppsvattneiuerE, v@ rrerrrrrr@prdr! r va* Dur6- | art renrngen ev avloppsvaltnel Iundä-harbortamatchmotHälIe-|viar.o*ä,ji-,",i""å;i"';J;."1";,*;|m
kis och till denna drabbning ater- | s-ritarl*i'.är, o"r, meo rä 

""pt. 
a, I STUTARPS 

-Jto'4.

för eldstadsbrarrdsyn m. m, utfå | Komrnunalnämndens ordf. med-

kommer Kalle Larsson, som ska- | lOggräaig.
å:ffi:"##i,?*"åT'i3f: å3ä,ifå; I 

riössraais' -- I: MISSIoNSHUS

gått in i laget på sin plats som I lvlatchen var enc]ast två minu- svarsspelare.

Stig-Allan. Kinnårp är något avl]-_-f9r Kinna.'6, Slutarps och Yngve Johansson och sångare
outsider och är inte heller helt arr- | Vå-rkumla sJrföreningar hålles en 1 å€n Åsanp. Servering. Offei,
fropplat från första platsen. g'51- svför-eningsdc.g på,fisoag .i Kin- I Uana"g H: 19.80 Aktuell mån,lust för tr'röjered och Borgund* neveds prästgård. Missionär An- I

samt vinst rör xianarfä.l;åä ,i*-e'itäL.i."; k;;;;;^"il"i1 ilasskväIl. Pastor östersjö från'
Kinnarp i topp. ,rrd och. bild berätta o- *:"r.- | Ulricehamn talar, spelar och

Äke Bergström återkommer i vårdsmissionen i Syd-Äfrika. I sjunger. VÄLKOMNA! 
Idet FAIKlag' som på söndagii 'u/(d-6\ I :iskall drabba åmman äed Axva.t"l LL | __--

i en match som inte torde hra na- | 

- 

', D" mål som. sav Åsaro det oav- i

gon betydelse. Det blir Sandhem | _ _ | siorda resuttatöt tom i nOriän.av,

i',1t,1""#'.;,r6ru:f.f*l Fotboll ltl.t?'ffi?å""t::t lt$"*ti*;i
dan avsågade ulvåker. sandheml fminu'terna. Även denna halvlek.

ställer för övrigt upp med tre brii- | , ,/ |der Larsson: Bengt, xgjil;;llsyttireningsda.g;4ftinnetrcA I Siintlag kt. 15.00 Skörilehögtirt.
stig-Allan. Kinnarf år något a"l]-_-r9" xnna.;fi, Slutarps och Yngve Johansson och sångare
oulsider och ä.r. inte heller heJf r-- | i Vårkumla svfdreninoar hållp.c an - å:ån Åsqnn Sanra*r'no n*f^i

möter Ulvåker och Trädet har | ÅSARpS Ir'-SLUTARPS IF', hade Siutarp en träff i målstäil_
Kinnarp på hemmaplan._ I t ningen och denna gång v,ar det,o!!1:' | å Tångavallen, Slutarp I en iict< av rngvar Jöhansson, som

SLUTABP MOT ÅSARP I ^..-.,*;J;##.ä;rff:ff,,,," | :öl.rugon rren n okt. kr. rs.so | "?3?iå;rllåäi?"3åil;des per-
sejourenförSluiarpsdelidiv"yr'ffiUnoGustavsson.KurtIiarl6nha.
och uppgörelsen gäller endast om I de intagit stopperplatsen och vi-
man i håindelse av vinst kan und- | SLIJTAIiF-ÄSARP Z-Z sade där ett spel som tillsammansman i håi-ndelse av vinst kan und- | SLIJTAIiF-ÄSARP Z-Z sade där ett spel som tillsammans
gå jumbo-platsen. Sedan ett pan I Slutarp tog i sönclags avsked med Lennart Rutman och Ingvar
veckor står det klart att 4:-Tg: I ir-ån div. VI med att påbångavat- i?11":*o* Sg." dem.epitetet >båist
laget niista år återfinns i div. VII I icn spela 2-2 mot ÅÄarp eft-er att i laget>. De övriga i försvaret 1åg
tillsammans med Falköpingslaget I i pausen ha^ft ledningen med 2-0. inte 

_ 
Iångt. efte_r, medan kedjan

Rapid, som besegrades i senaste I Resuttatet får i sto"rt sett anses var betydligt ojämnare. Här var
omgången med 7-2, -I. dennal vara rättvist men skillle någon det Bengt Hermansson och Åke
match hade Per-IJno Gustavssonl hå. vilnniillÅe srrrrorn n:irm.---+ Karl6n som svarade för det bästå,match hade Per-IJno G_ustavsson I ha vunnit 1åg Siutarp 

"arÅ'u"i 
Karl6n som svarade för det bästa.

efter en längre tids bortavaro I titl. Målen gjordes emellerti6 av för-

stoppep och gav en stadEfa. i f-*- i ter gammal då Slutarp tog lednin- Målvakten Inge Evaldsson får
svaret, som tidigare saknats. Sä- : gen och detta skedde pä straff ett gott beyg- i Åsarps-laget tiil-
kerligen tar laget chansen att i i tör hands. Straffbollen öxekvera- sammans med chb Bo Ek, vilka
med åtminstone en poäng lägga i I r-!es otagbart i mål av Kurt f<ar- ll?da var försvarsbäst. Cf Lennart
Rapid under sig Domare i ma.t-i l6n Frrya minrrrar <ahö,a r,,,-^^lThor kom inte lånst mot KurtRapid under sig. DomarJi ri-ä-t-r ten. nyiå minuter senare kundelttror iiom inte långt mot Kurt
chen blir Yngve Wetterbro, Hjo. i man anteckna 2-0 och det var jKat'16n. Roy Ändersson tog det

fngvar Johansson, som efter hör-lgånska makligt och kedjan som
na svarade för bravaden. Slutaro I helhet visade ingef större spel'na svarade för bravaden. Slutarp I 

netnef, vrsa0e rnget storre Spel,
hade grepp om spelet och godäI, Bra-domare var Yngve Wetter-

;:åYT-i""tt"',?lt'?ä',n1t 11å | 
"'"' mto' $ho -6y- G ös o n



Trädet - Kinnarp 2-0'7;1.
Det återstår ännu för Kinnarp I så myckel dv sitt albete men

att vinna på Vallensås och i sön- | kunde kämpa till sig en del chan-
dagens viktiga uppgörelse kunde I ser.
Träclet ta två . värdefulla poiing I I 32 min. kom så andra målet,
och därmed klarades kontraktet. I vilket definitivt g'av en fingervis-
Matchen, som åsågs av c:a 200 | ning om vart segern skulle gå i
personer, stod länge och vägde. I dagens match. Det var OIle Ne-
Först efter 57 minuters spel komria.nder som från högerkanten slog
det rnål, sonr g'av Trädet lednin. r Få en hög boll, vilken smet in i
gen och stäckte Kinnarps funde- | vänstra krysset över Westerbergs
ringar på slpel i högre serie. I uppsträckta häncler. Efter detta

Kin n arp s t art ad e . t".It,?.il- g: j I å ff f, åi,,'l flrr*?Tf äf"?,": J:t #l
så.q illa ut flera gånger-framföT 

I f.o"iri"gar-t<unde noteras. Kinn-Trädets må]bur, dä" _f:l::i::t I ;'p t sTn sioa gav dock inte sra-gjorde ett viffigt intryck. så sm3; 
I g"i å;;;; och- isynnerhet Bengtningom lvckades h"-T|]:q"l- fi 
| ö"o.g."o" rorsöktö med skott på

grepp om spelet på mittfältet tack I tän;å "","ta"' men riktnnigön
vare ola-Nordqvist ocir !::iP'"lq: | ,ä""1"t" J"" bästa. När srutsig-man,' vilka-s- resoluta ingripanden I t "iu" "i"r. 

var Bosse Netander ikom vågskålen att "iF". ö::f 
I it"t 

-iää-iramför 
Kinnarps mål-

Hemmala"gets bästa period_ spel- I ;;; 
-å"-r, 

ä_O hade intä varitmässigt sett var senare deren ."" | ;atrk;;;t i oen situationen.första harvreken och <let saknades | 
- ö;;-å; var oratt att sätta nå-inte chdnser till måI. 

5-1"11ttp.: I go" roö oe ovrtga i hemmalaget,kedia å sin sida n"u".:",x1_-11"t 
I ;;; 

-;;;; 
gån{ verkligen räm_finna öppningar i rrädets,fy-l:.".i1, 

I påä. r.r- "tt gott resurtat. Mansom efter hand täppte till bättre. 
I it;"c .ro"r. g" en bromma till

Anclra perioden inleddes med I halvbacktrion Leif Bergman-
grepp om spelet från Trädets sida I Fred Gustavsson-Ola Nordqvist,
och ett par hörnor blev resultatet I som även hade god hjälp åv
av framstötarna. f en av dessa-f Beng't Emanuel"sson.
kom första målet. Det var Bengt I Kinnarp visade glimtvis ett
Dahlqvist, som efter diverse tråc- | snabbt och variera.nde spel. Det
kel framför Kinnarps-buren kun- | togs dock i litet för hårt på sina
de sätta bollen i nät. Stort jubel I håll i laget, där bl. a. stoppern Bo
alltså och ledning för Trädet med I Johansson syndade flera gånger.
1-0. Efterhand gled spelet över'l Försvarstrion Torgny Johansson
i Kinnarps favör men övertaget l-Anderr Ek-Kjetl Johansson
var endast skenbart enär kedjan I gjorde starkaste intrycket i denna
inte förmådde bryta igenom det I del ,av laget. I kedjan var det
förstärkta Trädet-försvaret. Det I Bengt Georgsson, som visacle sig
hängde dock på ett hår flera gån- | bäst och även i viss mån Göte An-
ger att det blivit nätkänning, men I detsson medan Bo Ivarsson förde
X'red Gu.stavsson uppträdde som I en anonym tillvaro denna gång.
räddande ängel på mållinjen. I Domare var Karl-Erik Niisson,
Hemmalagets anfall, där Bo Berg- | Sl<övde, vilken i stort sett kan ges
sten och Lennart Ragnarsson låg I bra betyg, även om man sett ho-
på topp och stångades med mot- | nom betydligt bättre.
{q4q?4qr!yglqt4ck_Iäl inte utl Geson

Slutarp ledde z0 rn#'iitär
Kinnarp vann derby - 6 2

I söndagens >>derby> på Klnnemo avgick he.nr.rnalaget meil se-gern efter det Slutarp haft ledningen ipausen rned 1_0 och dess-
utorn lett med 2-1 intill tless tjugo minuter återstod av mafchen.
I slutskedet tycktes tloek kontlitionen ta, slut och Kinnarps kedjafick därmed fritt husera framfö r målet, vilket ledde tiit segör

med 6-2.

. Planen var tungsprung.en och llande framgång men clen s,ist-tog på spelarnas kra.fter, men det lnämnde fölt ur iamen. Några far-
speiades rätt hyggiigt från båc_la lliSa.e målchanser kuntte inte hel-hållen när inan nu inte behövde llei Sten-Olof Hermansson åstacl-tänka på poäng. Slutarps-elvan I kom.na.
överrskade faktiskt mecl ett mot- | I hemmalagets keCja dåi.r Bengt
stånd som mao inte hade väntat, I Georgsson saknades skiftades clet
och detta trots att såväl Hasse I pratsär i andra perioden och bästaoch detta trots att såväl Hasse I pratsär i andra perioden och bästa
Andersson som Mats Andersson j ipetet kunde ncteras clen senare
och A-nclers Götlind saknades. l,en- |Oeten av andra halvleken. Flem-
nart Rutman i målet stod för flera lming Torste'sson framstod sombra räddaingar och backarna Leif lden-trämste måiskytten med treFilipsson-Lennart pettersson 

I fullträffar. Giite Andersson stod
gi"j19, g""i! ifrån sig mecl den s_ist- | rOr tva mår, varav ett på straff.
nämnde som den lrämste. Xlrt lBra var Bengt persson ira frOger_
5?:t6l klarade stopperTtatsen bra lltterFlatsen åen i övrigt lyctä.ctesmed flankeianae ingvär Johans- l i'af irt"-Eo Ivarsson och Tord
son, och.RolanJ.M,oberg som varl Torstensson helt, och detsammabrytstarka. Åke Karl6n- på_ cen- lfällde AnCers Ek som gästspelade
ter-platsen var den verklige.chan:: 

| 9a* ett tag._I försvarät fdr ;;gtagaren ocr^ Jrbterst nära till mår l?orgny octr*x3ett Johansson sättaiflera gånger. -.Roger an4grsson 
I trämsi följda aV eo .fonansson,

so'm spelade högerytter fick inte l som dock iåte sperade den dominejså många bollar men förvaltadelranOe roll man-är van vid. Ingå-mycket väl dem han ficl(.,-Bengt 
I mar Karlsson t<omptetteracle gäitIlermånsson och Kurt .x'ilipssonloch i målet hade fresterb."g"tur'spelade inrar. Den förre hade väx- I ett par gånger.

-l 

Målprotokott:

L-1 F. Torstensson

Kyrkofullmäktige I f:f i*mits,iar,,
i TTNNTVED käilas att sanc.' | !-? B' rvarsson
manträdai centralskotan, Kinn. | 

=;ä 
]lf.t"åT;'arp, torsd4gen den 29 okt. 1964 | xa"i-n"ir. Emanuetsson, Trädet,

kl. 19.30. l skötte doinarskapet tillfi"ecsstårj
Ortlf, j lande.

Geson

-a
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II
f ör uppgift till årets mantals-ll
s:krivning finnes att avhämta i l:
s amtliga affärer inom kommu- :

n en, samt hos resp. roteombud. ,

Ellanketterna skall noggrant '

ilyllda insändas till roteombu- :

cl en i resp. clelkommuner senast
den 5 nov. 1964.

Frökincl
Urto-6tt.

I

tf-ll
il Frökind
i t Lorto-l

i t{:rrn"uo.l" Böcla l{orskrets
]i6a6-rÄ,r^

Inhr.ott,i,.Kinnarpsvilla
als 000

alro-t\-'

I 
jnsamlacle under Rödakorsl'eckån

i 26 sept.-10 ohl. genom listoi
I r,ch kollektbössor d€t vackr,a be-
I loppet av kronor 1.872:56, vilket
I a"rlvände$ titl hjälp åt gamla och

i 
ensarnstående.

_-

Församlingsdelegerade

i Kinneveds pastorat kallas att
sammanträcla i Centralskolan,
Kinnarp, månd. .en tlen 26 ok-
tober 1964 kl' 19'oo' 

ortlf.

Fn"ö[rirud
I{ommunalfullmäktige håller

sammanträde i skolan, Kinnarp,
tisdagen den 27 okt. 1964 kl. 19.

il Famili be
ll Vid en fräak kupp på månda
fl finna.rp på över 4.000 kr. pen

l l samt i ett par plånböcker, som

I I StOtautt har begåtts någon gång 
1

ll mellan kl. 8.30 och kI. 10 på mån- 
|'ldagsförmiddagen. Gärningsman- 
|

I 
nen har tagit sig in i fastigheten, 

I

lsom ligger i utkanten av samhäl- l1

llet mot Åsarpshållet, genom att ll
Iplocka bort en fönsterruta i ytter- il
jdörren. Väl inkommen har tjuven ll
lhaft fritt tillträde tilt hela fastig.- ll
lheten. I en byrålåda förvarades ll
14,000 kr, som nu är borta, och på ll
landra ställen i huset fann tjuven ll
I 
två plånböcker, vitka tänsades på ll

I sitt innehåll - nägra hundra kr. I I

I Husmor i familjen var under l{
I 
den aktuetla tiden ute i samträt- ll

I 
let för att handla och vid åter- | |

I 
komsten vid 10-tiden upptäckte 

I

l$_l1 som skett och rarmade j,
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enl
enb
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ljens bostad.

Kinnarpspolisen har säk-
vissa spår och utredningen

förvarades
amme i fa

:si en
familier

Biörstig:' Paul Gustavsson,
torp, Börstig.

Eirismene : Harry Larsson,
holmen, Brismene.

Vin-

Börs-

Kinneved: Hilding Våring,
Kommunalexp editionen,
Kinnarp.

Luttra: Einar Andersson, Göta-
vägen 47, Falköping.

Vårkumla: Nils Johansson,
Korsgården, Vårkumla,
Vartofta.
Blanketterna kan även avläm-

rus vid husförhören.

Samtidigt erinras om skylilig-
teten att senast 14 dagar efter
fyttining anrnäla detta å resp.
pstorsexpedition.

Kornmunalnämnden.

rka
freclagen den 23 okt kl. 19.30.
Tacksägelse- o. freilsgurlstjänst
till erinran av Sveriges 150-åri-
ga fred. Tal av läroverksadj.
Valter Landr6n, F alköping.

Kyrkokören medverkar.
Kollekt till Lutherhjälpen.

I(inneu

Fotboll
å KINNEMO, Kinnarp,

sönclagen den 18/10 kl. 14.30

SLUTARPS IF-KINNARPS IF

Orilf.

Pastorsämbetet.



4 vnglingar 13 - 14

En kvarglömd lirnpa cigarretter
i vitlan i Kinn.r,rp kommer möjli-
gen att binda de fyra yng:lingårna
vid brottet. F'öre inbrottet hade de
besökt en affär i sa,mhället och
där bi. a. köpt gig'arretterna.

Genom ett utomordentligt gott
arbete av polisen samt med hjälP
av detektiven allmänheten kunde
yn.glingarnas färdväg kartläggas.
Efter besök i bI. a. Ulricehamn ha-
de färden fortsatt mot FalköPing.

Tacksägelsegudstjänst i Kinnevetl
I rnorgon, fredag, hålles en

tacksägelse- och fredsgudstjiinst i
Kinneveds kyrka till åminnelse av
den 150-åriga fred, som landet åt-
njutit. Gudstjänsten börjar kl.

1 19.30 och läroverksadjunkt Valter
I Landr6n. Falköping, talar och
l l<:rrkokören medverkar med sång.

För'samlingstlelegerado i Kinne-
veds paJtorat- Alto-|{,.

sammanträdde i måndags kväIl i
Centralskolan I Kinnarp under
kyrkoherde Anderssons ordföran-
deskap. !'ör skötsel av övertaligt
tomtområde i priistgårdarria i
Kinneved och Börstig anslogs ett

I belopp för nåista år av 1.000 kr.
I Principer för avgifter för präst-
lgårdarnas tele-avg:ifter fastståiJl-
i Oes. Diskuterades arkivfrågan i
lKinneved och godkåindes i princip
I ett första utkast till denna frågas
lösning att underställas landsarki-
varie och andra berörda myndig-
heter. TiII arbetskommitt6 valdes
kyrkoherden, Sven Andersson,
Brismene, och Erik Bohman, Vår-
kumla, med Hilding Våring, Har-
ry Larsson och Herbert Anders-
son som suppleanter. I{yrkoherden
utsågs till sammankallande i kom-
mittdn. Valberedning utsågs för
förslag till de befattningar, som
skola tillsättas före årets.slut. Tiu
pastoratskassören besltades orn
inköp av en elektrisk räknema-
skin. Till sist fastställdes de av
pastoratskassören beslutades om
förslagen till budget för år 1965
för pastorats- och prästlönekas-
sorna med en utdebitering av
oföråindrat 14 resp, 31 öre eller
sammanlagt 45 öre per skatte-
krona,

Sandahl, KinnarP
bygger ut väveri

Byggmästare Arno Santlahl i
Kinnarp har untler året utfört
en utbyggnatl av Kinn&rPs våi-

vori. Det nya lokaltillskottet har
300 kvadratmeterc golvYta.

Bland andra färdiga arbeten är
en tillbyggnad hos FalköPin-gs
Ellektriska omfattande kontorslo-
kaler och bostäder samt moderni'
sering och ombYggnad hos Hä-
gertz herrekipering, Falköping-
lirå" trar hela 

-|<ällalen grävts ut
I för nva lokaler.
I xinnarpsfirman har uppfört fa-
l milieboståder i F alköPing. Två
I villär är under bYggnad På Bes-
Itorp, och firman har lämnat an-
lnud pa en rad familjebostäder På
lnya området' På, BestorP.
L

zcfia -bY' .

ar F ö r sornl i ng she msf rag 0n

Inbrottet i en villa i l{innarp i måndags, då 4.000 kronor sta,ls,
tordo nu vera uppklåra,t' Bedan på tisdagsförrnidda,gen kunde
polisen gripa fyra ynglingar i åldern 13-14 år. Polisen stod oeh

väntade när ynglingarna med tåg anlände till Mariestad.

Und,er natten hade de legat i en
lada i trakten av Skövde. SPåren
gick på tisdagen mot Mariestad.

Klockan 11.30 fick de också ett
varrnt mottagande när de med !åg
anlände till Mariestad. F'rtheten
slutade med att lroglingarna trans-
porterades till polisstationen, där
de oingående togs i förhör. Yng-
lingarna hade vid anhållandet nYa
kläder och våiskor och även en del
peng'ar.

stärnmig clamkör med koralin-
tr"oitus - och med Bachs koral
)>Konmen för Herren med tack-
ss.mhet>. Kvrkorterden predikade
ö1'er högnässotexten med ämne
.>Guds kamp med sig själv om
rlänniskan>>, varvid samtliga fy-
ra böndagars budskaP berördes'
I Brismene höll komminister
Lindholm predikan, och barnkö-
r.en medverkade med koralintroi-
trrs och Runbäcks >Hur ljuv; o
Gud, hur sä]I de;r lott>.

I Kinneveds kYrka slutligen
höIls tacksägelsevesper inför full-
satt menighet. K5rrkokören rned-

bor /ösas i Kinne:ved
Kyrkorådet i Kinneved finner en ;rttre rep-aration av Kinneveds

kyrlla >högst nötlvändig>> oeh begär hos f rlJmäktige ett angl1g I
siaten om 6.000 kr. föiändamålet. Fullmäktige sammanträder

stal Kinnarpspengarna

verkade dflv metl koralsättningar 
I

av Bach och Runbäck samt med 
I

gammalkyrklig introitus. K)'rko-l
herden talade över dagens afton- |

sångstext över årrnet >Guds be- 
I

ståenae kärlek>. Kanlor Kieil- 
I

dium >>Min sjäI skall lova
Herran> av Dietrich Buxte-
hude. I samthga gudstjänster
upptogs goda, koUekter . till Dia-
konistyrelsens verksamhet.

På fredagskvällen hölls sär-
skild tacksägetsegudstjåinst i
Kinneveds kyrka tiU erinran om
att vårt land fått leva i 150-årig
fred. Läroverksadjunkt Valter
Landr6n, FalköPirg, tålade, och
kvrkokören medverkade. En fan-
pärad. med svenska flaggan och
Rödakorsflaggan inleddc och av-
slutade gudstjänsten'

29 okt. t-tlo-IY.
Viclare tar kyrkorådet upp för- | stort anslag som kan åstadkom'

saralingshemsriågan. ror ält så. lmas inom ramen av en beräknad
snart Jom möiliåt bringa frågan I utdebitering av 75 öre pr skatte'
till en acceptabel 1ösning, säger I krona.
rådet, har rh;n bestutat aft i stät- | Statförslaget för 1965 balanse'
förslaget för 1965 begära ett så i rar på 54.550:51.kr.

ström spelade som Postlu-

En tlel köper för ilYrt

anilra köper frln

Lars Gustafssons
Möbelaffär, SlutarP.

c Allt I möbler och soffgruP'
o per, bäddsoffor, tak- och

a golvarnaturer' mattor"

a Tel. l?g Kinnarp.

till t0

Driftsbudgeten i förslaget balan-
serar på 1.336.317 kr., kapitalbud-
geten på 908.920 kr. Bland utgif-
ter på kapitalsidan under 1965 är
168.920 kr. under rubriken >>bo-

stadsförvatrtning>>. Siffran innefat-
tar föreslagen subventione'ing' av
de under. byggnad varande fler-
familjshusen i Kinnary och Siut-
arp. Socialvården beriiknas kosta
422.123 kr. på driftssidan, skolvä-
sendet 267.524 kr.

Frökindsgårtlens till-
byggnarl

Vid tisdagssammanträdet be-
handlas X'rökindsgårdens bygg-
nadskommiltdns ar]rållan att få
infordra anbud på tillbyggnads-
arbetena vid gården. Kcmmunal-
nämaden finner tiden vara inne
och ,tillstyrker, sedan bygglads-
förslagen go'dkåints av m)mdighe-
terna och lånefråga;n ordnats.

Ifummunbibliotek ?

NTO har föreslagit att man in-
rättar ett ko,mmunbibliotek i Frö-
kind. Kommunalnåi,rnnden föresiår
att frågan utreds.

Subventioneringsprin- r.

ciper
Ett principiellt uttalande från

lokaliseringsnämndens sida ang.
kommunens subventionering: av
företag föreläggs fuilmäktige.
Nåmnden anser att kommunen
bör subventionera företag när det
kan anses angeläget. ur kommu-
nens synpunkt, givetvis unde.r vis-
sa begränsand,e aspekter,

Något, bidrag till kostnaden för
extra veterinären i Blidsrberg vill
kom,rnunalnämnden inte vara med
på. X'ullmäktige avgör på tisdag.

Därerhof rdi| näm.r1dgrir ,ir; $od
överensstämmelse med skolstyrel-
sen h.a ett anslag: för parkeri*g:s-

iplatser vid Centralskola.n i Kinn-
I arD.t^
I Och så tycker kommunalnämn-
den att skottpengar på räv bör
återinföras i kommunen, förslags-

vis med 10 kr. pr neiuagt diur
under 1965.

På föreclragningsli;$tån står 22
ärenden.

Tacksågelsegurlstjånsten
i fredags till minnet av den 150-

åriga freden blev en rik och för-
pljktigande högtid i Kinneveds

jkyrka. En talrik menighet hade
I samlats då fanborgen bestående av
I svenska flaggan och rödakorsfa-
nån, bars in av rödakorsledamöter

L och hemsamariter, vilka sedan un-
der gudstjänsten par,aderade i ko-
ret. Vid intåget spelade kantol
Kjellström Preirrdium i Ess-dur av
J. S. Bach. Förs4mlingen sjöng
psa\nen >>Ära ske Herren! Vår
hjälpare Herren är vorden>>. Mel-
lan liturg och kör utfördes så
växelsång ur ky'rkans >Mässkrok
II> med inledningsord, antifon och
psalmtext ur Psalt. 113. Ef ler tri-
beiläsning, Psalt. 46, och hymnen
>>Kommen för Her-ren med tack-
samhet>> talade läroverksad..iunkt
Valter Landr6n till elinran om
den historiska bakg'runden till
fredsepokens förverkligande men
berörde också de flerfatdiEa till-
fällen, då freden hotats av fient-
liga makter inpå landets egna
g'ränser. Grundtonen var dock, att
vi bör känna och visa tåcksamhet
för freden,s går'a, varigenom vårt
folk också fått ansvaret att vara

I en hjälpare åt andra foltk i nöil.
, Kollekt upptogs tilt Lutherhjälpen
I och inbringåde 205 kr. Efter av-
I slutande aitartjänst tågade fan-
I borgen ut genom kyrkan till or-
I Selmusik: >>Vi lova dig, o store
lGud> av Daniel Olson.

Kinneued,
BöITAKOR,SAUKTION

hålles i skolan tisdageu den 3
november kI. 19.

Föredrag av fru Ellis, Ulrice-
hama. Ka,ffeservering. Lottbri.

Gåvor rnottagas tacksamt.

i Skatten i Frökind höis
1965 ?

Frökinrlsfullmäktige tar vid sammanträale på tisdag ställning
till statförslaget för 1965, Siffrorna är normalt stiga,nde i iämfö'
relse mecl innevaranile års stat, och skatteuttaget .föreslås höjt
med 1 kr. till 10 kr. Kommunen har de senaste åren haft en ut'
detritering av 9 kr.

kronor år

a
o

Styrelsen.



'#"f#ffifff,ånååJ3"lXiJ# i äåäå""i"'3il*f'Hffi?11ffiä1'å iåååå:å:;å?:K;"i ,ä3:"9?i"Jåå;
a.tt sammanstälta budgetföistage"t ruilmaKige b..eriljacle anslagel. lniääläa*i.rt*"?rö-äå0, Kinnarps
föI9dr9g och kommenterade detta tr'örfaringssättet rönte emeller- 

i lvdo zso, SirrtarpJldrottsföreniig
inför fullmäktige. Förslaget fast- , ttd kritik från olika håil. fnköpet " 1.000 kr. och dless vinteridrotts-
stiilldes utan debatt. Små juste- t hade skett utan socialnämndens sektion 1.000 kr, för lordningstäl-
rlng'ar:- uppåt - 

gioraes på ett vetskap' Därtilt fanns ingenting i ianåe-;;';h";k"fi;tr, rirriu"p.
par anslagssummor till föreningar ] reserv i.årets stat för ändamålet. fdrottsförening ].OOO kr. saåt
och organisationer. I tr'ru Jullusson framhöll att över- 1.000 kr. för irpprustn'' beräggningen ökar vid hemmet l,0n?å,Ihffå,"nåiff:Xlf f.',,,?ft:

Antrud på Frökintls- i 99!t- att man nödvändigtvis måste förenings friidrottssektion 1.000,
går-lens tillbyggnacl i håtla viss inventariemateriel i re- g6rslig! fdrottsförening 1.000,

Det uppdrogs åt Frökindsgår- I serv. studiecirklar förslagsanslag 800
dens byggnadskommitt6 ait for- | _ . - att utgå med 50 kr. för varje tiU
tast möjligt infordra anbucl på den I Bgtatar skolförbuntlet? statsbidrag gcdkånd cirkel under
planeracle tillbyggnaden. Oet nOr I Man diskuterade vidare ett åv studiesäsongen 1964-1965, Kinne-
dock ske först sedan myndighe- i skolstyrelsen framställt och av hr veds Sls-bibliotek, Brlsmene SLS-
terna slutgiltigt godkänt försla- j Ählqvist utrett förslag om parke- I Uittiotetr och Kinnarps NTO-bib-
gen och lånefrågan ordnats. j ringsplats för skolbussar och skol- | tiotet< 100 kr. vardera, Luttra

I bilar på vattenverkstomten vid I CUF och Kinneveds CUF. 100 kr.
Va-nätets uibyggnait I Centrallkotan ,l Kinnarp-.-_{o$- | vardera för kurs- och tävlings-

Bvsg:radsnämnden rremvng:qll å?.::l'-*5**3":t":19i^3n -t;u^t"g xl I y:*:*:lh"llP.rPlg-1rTo ?g9'

Skatten upp en krona i Frökind ifr
Principdebatt om marksubvention

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

des att bygga ut va-nätet inom I överlåggningen gällde endast fi I Vartofta hemvärnsområde 300,
Kinnarp-Slutarp enligt en åv nansieringen. Här träder nämli- | !'albygdens Hembvgds- och F'orn-
VIÄK uppgjorä plan.* Den inne- gen F aJbygdens skolförbund in i I minneäfOrening 3-0ö, Skaraborgs
bär att ledningarna förs fram till bilden. I Uns blindförening 100, Skarä-I IArr! UlrttututErltrl< f,vv. DAdrd-

I3åf'3"äåti,äå;Y?å?:f;yfå1 ,#3$ri?ltåT"#å! ,ä:'"-"* ' H;f,",S:'+'$:å':#å:y*'åLåt:
fyra fastigheter - kan anslutas. l snabba genomförande. angeläget trafikförening 100-, DVR:s F'alkö-
Detta är en förutsättning för ut- i ur skolbarnens säkerhetssynpunkt. pingsavdelning 300, Riksförening-
fående av statsbidrag. - I Nämnden hade 'emellerticl rekom- än mot reumatism 100 kr, Tiliho-

menderat kommunen att undersö- pa 20.200 kr.
ka om inte Falbygdens skolför- , 

-

bund. rätteligen bör betala kost-
naderna.

Det blev fullmäktiges beslut att
denna undersökning skall föregå i

Flera l'lllaantrutl skall
prövas

Det kom till överläggntng om
bostaclsstiftelsens begäran ' att
fullmäktige måtte stadfästa en
överenskommelse som stiftelsen
träffat med en Kinnarpsfir:rna om
uppförandet av en serie egna-
hemsvillor.

Hr Sven Andersson i Bristtrene
opponerade sig mot en omedel-
bar överenskommelse, fullmäktige
borde ges tilffälle att prövå anbud
även från annat håll, Kinnårpsfir-
man hade förbehållit sig att kom-
munen i förekommande fall skulle
överta två av de tio villor varom
överenskommelsen rörde sig. Hr
Ändersson påpekade att man ny-
ligen haft förfrågan från annat
håll, varvid inga sådana förbehåll
framkommit.

I'Iera ledamöter framhöll det
ofördelaktiga i dröjsmål med
ärendet, Byggradsnämndens ordf.
hr Rehn framhöIl vidare att Spar-
banken i I'alköping lämnat bygg-
nadskreditiv för Kinnarpsfirman,
en mycket fördelaktig omständig-
het.

Hr Ahlqvist yrkade emellertid
att bostadsstiftelsen skulle ges
uppdraget att undersöka även
andra anbud, och det, blev full-
mäktiges beslut.

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

Ang. reilan inköpta
inventarier

Debatt blev det också om en ut-
g:ift på kapitalkontot. Socialnämn-
den håde begärt ett kapitalbudget-
anslag på 1.810 kr, för redan in-
köota inventarier vid Frökinds-

denna undersökning skall föregå i

bygg.andet, tlots den eventnelia l

ticlsutdrähten. Man begät" alltså
först. en utreduing hos skolförbun-
det"

Ni-x
l{ågon sorn heist de}ratt föran-

ledde däremot inte en framställ-
ning från Redl'ägs kommun onr
ett årligt bidrag till kostnåderna
för veterinärtjänsten i Redväg.
Det blev ett, enigt nej, enligt korn-
munalnämndens rekommendation.

.ya
Enigt bifall blev det till en fram-

ståillning från l'ålköpings kommu.
naltjänstemannaförening om lö-
neförhöining för kommunalkassö-
ren I Frökind, I{an placeras en-
ligt beslutet i 16:e löneklassen,

Komnrunbibliotek - ut-
reclning

I4tt förslag fr'ån Kinnarps NTO
ang. utredning om kommunbiblio-
tek i Frökind skal} utredas av kul-

iturnämnden enligt hr Gustaf Gus-
tafssons yrhalde.

Rrantlstyrelsen
ftck ett tilläggsanslag På 500 kr.
sedan viss ersättning från brand-
bolag uteblivit.

Anslag
tr''öljande anslag till föreningar

och organisationer bevilJades:
Enskilda vägar, förslagsanslag

3.000 kr., stipendier till elever vid
folkhögskolor rn.fl. enligt oföränd-
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-

Räv-vänligt
Några skottpengar på räv blir

det inte för Kinnevedsjägarna.
Jaktvårdsföreninsen i orten hade
gjort framställning härom, och
kommunalnämnden hade tillstyrkt,
nämligen 10 kr. för varje nedlagt
djur.

Hr Gustaf Gustafsson ansåg att
räven lnte vore att betrakta som
det slags skadedjur att hans ned-
läggande borde stödjas med pen-
ningmedel. tr'ullmäktige åvslog
därefter.

Iluntlskatten
fastställdes till 20 kr.

Arvoden inorn bostads-
stiftelsen

Stiftelsen l'rökinds hyresbostä-
der skall till kommunen utge 800
kr. pr år- för att kommunen skö-
ter stiftelsens kassaförvaltning.

Hubertus z^tn-b't.

på lördag

På lörtlag blir tlet Ilt'bertus-
jakt, som i år för'läggs till Mön-
arps ege,ndom. Ett 20-tal rytta-
re ställer upp och stalten går
kl. 13. ll{aster blir Ulla Löfgren.

Vid Mönarp är vägvisning ord-
nad. För första gången arrange-
ras i år7 en Hubertus i miniatyr, i
det att'det blir en ponnyjakt för
de yngsta ryttarna. Deltagaranta-
Iet blir omkrinq -1.0.

På lördagskvällen biir det sed-
vanlig Hubertusl:al på Stora Ho-
tellet.

på Mönarp

Förslaget kom från stiftelsen själv
genom dess styrelse.

övriga styrelsens förslag till ar-
voden godkändes likaså. De lnne-
fattar bl.a. arvoden till styrelse-
ordföranden för utredningsarbeten
1963 och 1964 med sammanlagt
900 kr. för utredningsarbeten.

Nämnd\för klrotts-
anslag ?

I{r Ahlqvist hade.föreslagit till-
sättandet av en nämnd som skall
ha till uppgift att bereda ärenden
ang. ånslag: till idrotten. Det be-
slöts utredning om en sådan
nämnd, bl.a. om dess sammansätt-
ning och uppgifter.

Marksubventionerno -prlncip och praktik .

En debattfråga vid sammanträ-
det var kommunens subventione-
ring av tomtmark för industriän-
damåI. Den behandlades delvis I
samband med lnkomna ansökning-
ar om sådan subventionering, var-
vid de principiella aspekterna
kom till tals.

Beslutat belopp, 11.400 kr., FkaU
snarast möjligt utbetalas till
Kinnarps Bil & Motor, enligt de
grunder fuilmäktige tillämpar för
sådana subventioner. Vidare bi-
föIls ansökningarna från Kinnårps
textilindustri och N. J. Järneklint,
Slutarp. Summorna är 9.000 kr.
resp, 8.000 kr.

I'ullmäktige antog föreslagna
princlpiella linJer för dessa sub-
ventioner. Dessa innebär bl.a. att
subvention bör förekomma endast
clå sådan anses angelägen ur kom-
munens synpunkt. Innan subven-
tion utbetalas skall kommunen ha
haft tillfälle konstatera att det ak-
tuella projektet kommer att ut-
föras i enlighet med bestämmel-
serna i subventioneringsbeslutet.

Fullmäktiges ordf. hr Gunnar
Johansson reserveråde sig mot be-
slutet,

Vid den principiella diskussionen
fråmkom bl.a. den synpi.rnkten att
ett subventioneringsbeslut från
kommunens sida bör vara så for-
mulerat att det tnte har någon
tenClens att påverka säljarens
hållning till prisfrågan. Detta un-
derströks starkt av många leda-
möter.

t4to'b4'
BORDTENNIS

KINNAR,P FöRLORADE
Kinnarp spelade i.onsdags se-

|iematch mot Ljungstorps ÄIF.
trfatchen, som spelades i Kinn-
arps Centralskola, slutade med
förlust för Kinnarpsgrabbarna
med 4-6.

Resultat: (Kinnarps spelare
först): Egon Martinsson-Olle
Andersson, 73-2],. 19-21; Bo
Ivarsson-Göran Håkansson, 11

-21, 21-L6, 27-75; Erland Jo-
hansson-Lennart Johansson. 23
:21, 22-20; Bo lvarsson-O'
Andersson, 21-14, 21-23, 27-
15; E. Martinsson-. L. Johans-
son, 21-11, t7-21, 26-24; n
Johansson-G. Ilåkansson, t7-
27, 24-22, 18-21; E. Johansson/
E. Ivarsson-G. Håkansson/L
Johansson, 1.5-2t, 18-21; B'
Ivarsson-L. JolEnsson, \3-21,
19-21; E. Johansson-O. An-
clersson, '1.6-2\, 27-76, 72-2U
E. Martinsson-G' Håkansson,
7-21; t0-27.



Kinneved
Välkomua till Böila Kors-

AUKTIONEN
i Centralskolan i kväIl kl. 19.00.

Syföreningen

Husförhör
i Kinnevetls församlings rotar.
Kinneveds rote torsdag 5/11 hos

Vilgot Johansson, Rosenilal.

Sventorps rote fredag 6/11 hos
fngvar Andersson, Naglarp.

Axtorps rote mäntlag 9i11 hos
Gustaf A1fv6n, Lunnagårclen.

Fastarps rote tisdag 10/11 hos
Justus Andersson, Lövängen.

Lagerstorps rote onsdag 11/11
hos Helmer Andersson, öster-
gården.

Slutarp: rote torsdag 12111 hos
Tage Karlsson, Trekanten.

Hudene rote fredag 13i11 hos
Helmer Trygg, Lillegården.

Samtliga tlagar kl. 19.30"

Kollekt till julgåvan till sjö-
männen.
Prenumeration på jultidningar.
Mantalsblanketter må avläm-
nas.

PASTORSÄMtsETET

I fn Stuturpsbo var åtalad för för-
I 
seelse mot trafikförsäkringslagen

I 
*- hå.n hade inte betalat skatt -

I och dömdes tiu 20 dagsbötdr..

Årets Hubertusjakt {tt-6vt-

Marianne Biörnberg segrade
efter ett grandiost uPPloPP

I tördags reds den årliga IIU-
berttusjakt'en, va,rs bana denna,
gång var förlagcl till terriingen
kring Mönarps egenalom. Banan
var omkring fem kilorneter lång
och tog ungefär en halvtimme
att ritla. Underla,get var På sina
stållen mycket halt, vilket bi-
drog till att ett ekipage, ryttare
och häst, gick omkull. Dess-
bättre skadades ingen, utan i3

jakten kunde fortsätta,s metl al-
la deltagarna i måL
Master var i år Ulla Lövgren

som red i ett väl awägt tempo,
och både hästar och rYttare såg
ut ått trivas utmärkt. Vid >halali>
stod inte Marianne Björnberg På
Juliette att hejda, och hon kunde
efter ett grandiost upplopp spr?in-
ga i mål som s€grare och därmed
lägga beslag På den åtråvärda
:ävsvansen.

200 såg sPännantle
upplopp

Efter jakten fick deltagarna
mottaga den sedvanliga järneks-
kvist-en. Det dimmiga och kalla
vädret gjorde att åskådarna inte
kunde följa hela jakten, men UPP-

Ioppet var turligt nog alldeles in-
,1 tiII en kulle där huvuddelen av

| | astaoarna befann sig. Det var för
l.lövrigt cirka tvåhundra personer
I I som infunnit sig för att bevittna
i I det spännaide upploPPet.
"l forts. på sista sidan.

Marianne Björnberg,'3'alköping, tillsammans med den
trofön och sin häst Juliettg ef tet yäl 55tt'46aX våi,I\''

åtråvärda

På bilclen ses tetklungan sedan de tagit ett av. hindfen sirax före Upp.lgppet'

Frökind

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

Kinneveds Rödakorskrets en auli-
tion i skolan. Fru Käthe Ellis, Ul-
r'iceharnn, komrtrer att hålla för'e-
drag.

anordnar RIKSTÄVLING i För-
ening 64-SMIi å Nya Pensiona-
tet, Kinnarp, onsdagen den 4
november kl. 19.30 (precis),

Tilvlingsledarna.

Kinnewed$ C[jF @ Ungdomsträff @
I NTO-LOKALEN, KINNAAP, i kviill, torsdag,.kl. 20.00.

Presentation av C. U. F. - Tävling&r, - Servering och

DANS till östen Anderssons orkester..

Inbjudna och övriga hjärtligt VÄLKOMNA!
Styrels€n.

ulu-b\.
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Frökind
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6.000 kr. I katfeservering vidtog försäljning-

tl u- t+ I l i:ft1yilffi,:,',ä'kij"t,1"';råål
Eirsförhör i Kinneved . | | rot nio i enlighet med kyrkorå-

Inorn kort följer husförhör i I j ,rets tc;rstag ati clgn begärda sum-
Kinneveds församlings rotar. I I J r.,an sliulle ]äggas tilt fonclen för,

:rrat^Jr^'töL 
-"'l"il-t5" I Liandelsbolagr, godkäncles och rr Lrr(rd5D rrtrcqueJ Illeu r)s4IrrrsäIrc'r

;r++, 
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Xilne.yeds pasto"at utbjuder
i:i.ndra. Kyrkoherde Andersson l,?; I ] i;"r,i.ifi= i;-;^;ii",,;;;.,:"';;- ilvälkornsthiilsade sclr erinrade trt. ltitt försäljning 229 m3sk skog å
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;'n"*xiru;i'""1*i.il1*t1l iiirn:i:.i:;,,:* Ii "'?:'.ll'ö:'i! l*ii{ **#:ix""ns::l'']:tilllr:a*lill*-:n l:*;,i:av A' Runbäck ""n ,tffåt'r?;X I i ii:årii.i"i"". Til rappning !v I 

t'oq1' 
1 .pl.oqr" och. visacle.y";\- | 

hållas från stiftsskogv. B. Fäll-
gudstiänsten med Bachl
st.tkör ur .lnn^rrrr"Jpu..i;;;ä | II-l:I?1" exteriöi under näsl-a år' Ita färsbilde' från bl.a. Greklancl, I sren. tel. 0515/320 64.

>sänd Herre, oina angrär'1;;;:'*' i | !1*:t",-.^ "t' rör'srass:rnsrag på 
i *:f'"å*ll:l'-3"1,,ll3ulil3;,'3,ti3: I 

" 
D^-+^--+-r,..-,,^nåÄö+>bano .racrrs' uula ou6rar swz' 

| | a.0oo ior. !

RK-auktion I r{innarp | 1,,J,'å 
t?1,?'1tJlå#,J:f,åå1rJ,i; 

I
Kinnevecls Rödakolskret: 

^r'n- | ],:;;il;. 
'i.;,srag arr de begärda.

orclnar i kväll en auktion i Cen- | :..i00 kr shuliä läggas rili cien 1

tralskolan. tI.. t., | 
"ir"'ii"", 

invest 11 inesronrten l)e1.,

Kinneveds rote -eamlas man den 5 | i1;isa-tins:shemss'Liftelsen. Även
nov. hos Vilgot Johansson, Rosen- | I r övrigt IO1;O". c;et av kyrkor.å-
dal, ,qvenstorps _rote den_6 .nov. I ldet uipg jorcla förslag.et itit in-
fl:i fJff:"Tåuå1i3",i"\f*å?l;i ri:LJii'il1'u,,,1;i,13,'"';' iå"l 'ä; i[ ''"-'iä,-o'. l li Eö
Axtorps rote den 9 nov. hos Gus- | ltge;. Utclebiteri'gen till kyrkan | _ .- - _ ll
taf A1fv6n, Lunnagården, Fast-l ifastställdes Oärm.-ed, tili Zå öre iEfa.Irtlarbetsauktion på Frökinds- | lf l--^.^^ ftlTR *ä,^.i
arps rote clen 10 nov. hos Justus | , per skattel<rona.
Aridersson, Liivängen, Lagerstorps I I 

' et-, valberedning

ungdomsledare. Harnmarskjölils stipenditrm på 400 dotlar för rese- | -etl början fredagen iten Z0 november.
kostnsder cick även till konsul ent Göransson. | -

-__--^_hYlg_,__fl1yP t.L9?:t"s. I anmälningar senast den 16 nov. pr tel. 300 62 ellerlJetta lJrramanaoersprogram ffi:iiiii,,:iiiii..:,:..:ii:i:tliiiii:i:i:iitil:,itiitiritiiiriiiiiiiit:iiii::iti:tiii::tiit:: | .^ö A, _--r,_.. r_r <o ^^ {^ ^nsom nristan herr bekoJäs"-;;ä ffi..' iuiiii:tiiitiiiriiiiiiri:i:iiiiiiXtiriiii+ | 30204 mel]ankl. 18.00*19.00.
amerikanska ped91, är.:i,I:-Pl- ffi11+rlf illlii+iilii+:lnlilf,ii I välkomna mert anmätningar.

en, soln inbringade ett bruttobe-
lopp på 2.666 kr. Sten Ahlqvisl
cch Halian Silvander sköttc klubl
l-an. Tiil sist taekade oldf. allrl
som nled gåvor och arbete deli.al
;it iden lyckade för'satjnin;enl

Frökind

Sammanträden

handarbeten och skänkta saker.

å?l"if,ä?:Jlä:ö,iö":::::"1 ii{l?å',1?i"oYJ*uu 
tili 75 o* 

l*ä1?"å"""":l::::::':j: I Kinnarps NT0-törening
Aridersson.Liivängen,Lagerstorpsl l' er., valberednu;g på tre perso- | På 1ördag anordnas_en L9t.4j-l'-'------r
rote den 11 nov. hos Helmer a"- | i rer tiilsattes tör iöiberedanäe av I ning av terapialster på I'rökinds- | håller MöTE i Föreningsloka-
clersson, östergårderr, slutarPs ro- | j ce val som författning:senlist | 8ården, Kinnarp' I t"tt fredagen den 13 nov. kl. 20.
te den 12 nov. hos Tage Kartsson, | :.liall verl(ställas på deccmber- I I

Trekanten, Hudene rote nen re | .',L*unii.aa.,. il Ki"o""Ir" NTO-förening I Diskussion ang. lokalens ev.
nov. hos Helmer Trygg, Lillegår- | lhåIler möte i morgon, fredag, i I renovering. Ritningsförslag fö-
den. | 

-Föreningslokalen, där program- retes.

Idrottsko nsutent G örangöäh | trIdflåf.!1i{åJ}åF;å"r# I ff#.ffi,ä*"*lnH;o"
. --- 

--*--'- - | rmqjll:r{aten. I infinna sig.

fick fint Amerikostipendiuml , -

ffiå$ffi-?:#"åär#:ä*''kääFfl:r;i#i* | tr) uwslcwrs i E{irewll;wp

låH:åå:":#åffi'"','ffi1#;'.?; ffi 1ffi+iiffiir i ranskurskomm*r.n.
fäJtarbeteochkontaktmedameri-ffi:iiIi:iiiiiiiiiiiii:xll::..'#.|'--+
kanska familjer. ffiffi+tHffi.i:ll.iitili.iiiiri:i:iliriiiiiii I li ) r

n'ån början "* u"',,iitt*: ffi lil l|yleslä0enhet ll !(innarps [/|issionshuslagt 5O-talet sökande 1

rand-stipendiatet' 
rket inne- 

* ffi I il :^Ylti:t "T. 1^TT^":ii:l | | Lördag kl. 1e.80 SNGD6MS-Förutom stipendiet, vl samt hall, cv och vc' "n++ö" I I

, ,--_,-"=_"i:"-:' I ISAMLING. Omväxlande pro-fattarviste1sekoStnadernatUsA'iii'#ffii.Hlii::.ffi+ili|.*:,^"'i*,.'":''Il".."..'||SAMLING.omvä
har Göransson -rått F:T+.T li lll ocit aviopp, hvresledig o-*. ll;;"* -1'ÄLKor{NA!
som bidrag till resekost:

ReSantlii>S[aterna)>inietisdenffir:i,IGP"DFöE^'rIIi,LI}_GI].\.irsLUTARPS
i9apni'Stuqreravdesocraiafo'-i.+;F+..o.=.ffi||iFäjkUpii1ö'.te7.1zo+ö.håtlandenaochavungdomsarbetetffi|lLJ|MISS[0NSHIIs
blir huvudintresset under USA-

I I vistelsen. Månd. kl. 18.00 MISSIONS-tl
'l Idrottskonsulent Gunnar Gö-

i I 
ransson är född 1931 i Stockholm.;r""iär'äää"iäääiåsri$;i'h*, 

i'#il*"iill!*Y{|.!-$X1-ii*tigt*:il:*'ffi'åt*:ltl
:1".*, uxfi#"lil"Hå,*1ffi lilili',:l'äTlå';ffil'.T;:*11",åffi:.ilf"1il: #iå"'l?l'-ir
f lgymnastik på fredagar mellan kl l W
" 

I 
id:;ö. ätåi,'ilä;'".t"ä;ili;: | """ ör'nar Göransson. 

I 
nerdinana Johansson, Slutarp. 

rr VÄLKOMNA! 
ll.- |:rr lL+=!.-===.=--.-_ _.-ll

Mod, 3 - rumstä genhet 
ij il;"H""*iXTå ff#?#ffiå:

;l F^yr.- 4r!r-^..^-^ l +iiii+l,t+r. ti::ry1 Z.sarage hvreslediga oenll ral av npstol.Karl wilsson'

Pastoratskyrkorådet

Gunnar Göransson.



il Frökind I i

iL a/rr-s.{. I lir-r,
lCp_cxF-protest il

I mot förslag till 
li

i iordtörvärvslag 
il

I Vid söndagens höststämrna i ll
lHabo med Vartofta-Frökinds ll
I kretsar av centerpartiet och cen- ll
I terns kvinnoförbund framkom ll
I skarpa protester mot den .r il
ljordbruksministern föreslagnall
lj.rrdförvärvslagen. ll
I Uttalandet fick följande ut- Il
l{ormning: ll
] Den av jordbruksministern i il
Cepartementspromemoris, före- ll

I siagna jordförvärvslagen inne- ll
I bär, enligt vårt förmenande, att ll
itiganderätten till jord och sl<ogll
li framtiCen kornmer att avhän-ll
i das de aktiva jordbrukarna. ll
I netta kommer att ske främst ll

J 
genom bolagsförbudslagens au- ll

lskaffande. Vid en ev. ko,mmande ll
lgemensam Europamarknad er- ll

Frökind
t!4-

Vår åsikt är att äganderätten
iiven i framtiden i huvudsak bör
Iigga hos den enskildc varför vi
uttalar vår bestämda protest mot

I bjuds härigenom även utländska ll
lkapitalintressen möjlighet att I

I förvärva svensk jord och skog. 
I

Frökind

Samkrråtn på Frökindsgårelen
I för'ra veckan hade Kinneveds

kyrkobrödrakår anordnat ett sam-
Iivärn på F"rökindsgården för per-
sonalen och pensionärerna. Sam-
mankomsten började rned Ps. 5?9,
varnå kårens ordf. Daniel Abrå-
hamsson häisade de föYsamlade
välkornna samt läste Dav, 84
psålm. Däröfter sjöngs några ver-
ser av sv. ps. 599. Så följcle en
stunds gemytlig samvaro vid kaf-
feborden, där kyrkobrödernas
fruår skötte servering:en.

Kyrkoherde Andersson höll en
kort andaktsstund och talade m€d
utgång frå-n Uppenbareiseboken
om striden mellan de goda och
onda anderrakternå, en strid som
ej slutar förlän Gud räcker ut sin
hand och härltar dem hem till sig
som i tro våntar hans hjiilp att
bii befriade från clet ondas maltt.
Som avslutning lästes g'emensamt
>>F ader vår>> och till sist ps. >>Bred
dina vida ving:ar>,

Kyrkoherden tackade på de in-
bjudnas vägnar och uttalade sin
uppskattning av den tradition
kyrkobr'öderna uppehåIler genom
att varje år komma till Frökinds-
gärden och ordna en fest.

tc/tt-td4.

Slutarps IF redovisar
mindre framgångsrikt är
men lovar "komma igen"

nlk:,ii;**:"Hf"rtr ''M 
i

g.rytlår*f*;ä-*iWi
l-lcmma tillbaka., l'lera goda äm- | ii{rj3ti1ii ir,io,'lrri'g. I

.rren finns i B-låget och dessa | |

l:ommer troligen- att få chansen I nanlagt för samtliga nratcher är 
I

att spela :n sig i ettan. 24. 
I

Om man ser,till statistiken förl AnteJ snelade matcher: IAlaget så finner man- bl. a- . 
att I Roland ,ifonärs 1g*_16:84 Irrralchutb}'tet Tarit livligt utöver: lr-natcrrer; Lennari"pettersson 17 |cie spelade seriematcherna. fnte I +fS:gd: I{'rt Karl6n, 1gi-13: I

mind;"e än 16 vänskapliga upp- 
| 31. Xuri J.ilipsson 18*i3:31; Iqörerser har spctats av vilka trc lee"si ier*rir..ån rsiro:sri 

I

prenumerera på >Kyrkvägen> för'! som börjar freilagen ilen 2O,november. i som fått göra inhopp i >>ettan>> är
år 1965 till årets konfirmander och I i-Kent Ahlberg och i A-lagets av-
att deltaga i julgåveutdetning tiil I Ring då 302 04 rnellan kl. 18.00 och 19.00. I siutanae mat"cher i serien' anlita-
personal och patienter på Frö- I ^___r-___^r-^---_-^:r:_ | des Åi<e Kar16n, som dock inte
i<inclsgården.

PiFilll{ 0 [ u r 0 r ll -.f3i:r'":åri '.,1'f,å,'"il,r#ii'";..1 | r I lIlEUE.ffElUlEl lisetharsomvanligtcieltasitioDelsnlcKare | , ,**,_^d -^-&^-^3. ,.,--^ lii*:.--""""*3:s_'",^.f"ixl'flif.""t1-KINNE|VEDS pastorat: Kinne- ll Årets placering blev väl inte ly-

helst med errarenher rrån maskinverkstact, erhåller omg. rast an- | ilå: å:*"rtt"T..ffi:?:älä: ll ;;;i6it rT""-""1,"iä"ll.iå'fiit H;
ställning. I gården. J Torsd. 19.30 an- ll rätt.

G_eson
.as.rffi.r.g*Bps qoNroESlröBLDB | $?Xiätå?: 

o*rT:å: S1l"#:ll :I I r r E^arus *,.uv .."' 
I

Tel. å33 ?0 I 9*.Tlqtq"d hos Helmer rrvss:' lI Llllegården.

Slutarps' Idrottsförening kan
inte pe,ka på några frarngång-

VII efter att ha, rasat direkt
igenom div. YI. Man hailo knap-
past väntat en sådan utveck-
Iing enår det var nära att man
klara6 sig l<var i >fernman>
förra året.

Det är åtskiiliga år sedan la-
get var nere så Iågt i seriesys-
temet och det gäller att spotta i
nävarna och ta, nya tag. i stort

rna plaq mot tr'BK *gd f_ 3t-9-"h i a_laget:
}.!^TJ:j^* ::1j^?, j,u^l-:"""'lseriematåire" ra .p., 4 v., 4 oav-re matchen spelades i Ftoby. l;; 

-it i;;1., 37f63; vänskap

mindre än 16 vänskanti8l u!p-lar; Xuri trilipsson 18*13:81;göretser har spetats av vilka treleo"si ier*"ir."on 1E*16:81;
har gått i elljus. lf,eniart Rutman 1T+1g:90;Den största segern noterades ll,la"r" Ändersson 1T*18:80;mot rK Rapid vid *3t:.1.u1. nj I r,eit Fitipsson 75*74:29 Ingvar
o.renti, vilken ga:y 7-2 till .slut- i.;;;;r;;;"18*11:24.arp medan de största nederlagen i pOrsta siffran avser seriemat-har i<ornrnii, på hemmaplanen. I ehpr
Tångavallen, dä; Vedum vann i j"-.'"'
serien rned. 10--1. I vänskaps- | ltetskytta'r
nratcher har man blivib besesra- | Kurt Karldn 18-i-12:30; Bengt
de av Falköpings BK med tö--2 | tlermansson 6f 10:16; Ingemar
och av TrärlAt med 8-1. Mct de 1 

f-unctahl 1i-6:7; Kurt Filipsson
bå-da senare lagen kan man clock i'l*S:S; Mats Andersson 7+4
iedovisa vinster, varav på sam- l:5'

den föreslagna lagstiftningen. I llissionsauktion i Börstig I I :':""^**': i tiasse andersson 1/+1ö:ru
rnvändningar kan även göras I De kyrkliga syröreningarna i i N.?:"J".,3fjju-J.iu"-1;'i,l,ti',li | !"jt I'ilipsson 75*74:2e rngvar

nlot sättet att föra frarn .frågan. I etirstig "anoränar- i morgön, ons- | uue'vt' Y'hc^ gav t-t L'tL -Drt*- | 
-rohansson 13f 11:24.

te60 års partamentariskt sam-' dag, riissionsauktion i Bysdesår.- l ;if i*1,?" :tntt::J;ifli11"j l r'å.=tr siffran avser seriemat-
nransatta iordbruksutrqdnino li aei. via vilken komminister e-. o. | äå;*;;iiå;:" of".: väärä-5å1" 

"; 
; 
tn"t'

väntas ino'm en snar framtid av- | Lindnolm håller en andaktsstund. 1 s€rien med 10--1. r änskaps- | ,"rarskytta.rge sitt betänkande vari väl jord- | | nratcher har man rrririt'äåräqi"- | Kurt Karldn-1E-i-12:-30; Bengtlagstiftningen borde spela cn l

framträcrande roll. Det verkar .,. r arrF de av Falköpings BK med,10--2 ltrermånssol 6f10:16; rngemar

utan tvekan rörhasrat }i*t";, KinJ1gUgd$ $[|f rffiJ:.Hfii,Tf'-å;i;1T".1"ffiLi1911 'il:*'Lå:;:,il"niTl
l;å.å"t;""1i,ä'?|i,,l"t,r rörslas ruruuu ut,r 

i:;g;:*: :'::*]1*1-r'ä-'äÅ-i:s'
som kommer at*, få så'irlttää-""ää j anordnar No-Nu å Nya Pensio- lrna plan mot FBK m^ed ?--3' och i a-laget:
följder. Förfaringssättet är 1!kSlnatetrKinnarp,fred.den 27nov. lmot-Trädet med 4-3' den sena'lco';o-oåhe" ra.p.,4 v.,4 oav-
ri,ränrigt med Äoo dcmokratishl;;";;;;"'.':1.'..o'".""-'' """' 

l'" 
-*"T:.:::t:::: :':il . lrl"rlltt .#:i';r:,ltttqldning' 

J 

År' r/'uv' 
Tävlingsletlarna. I Polana-|r,!!!rs r samr- lgo; rotatt 34 sp., 10 v., ? oavgj.,

Kinnarpskyrkl.syföreningan-'|-lI.dq"?tt9"^9."q".!9l?19de1tagitin"'ervIaget
ordnar på tisdag försäljning i I ll!_----- | li årets samtiiga matclrer och clei I n", i sin omqivningordnar på 

'irsdas ""1'"??"''åå.,i | (innaruS 
llhäH:ifå.ätä1'ffi'i11äåil,*itä#"i"rä,ffi"ffä?;{'l

Centralskolan. Kyrkohe
Edvar'dsson inleder med föredrag ll .

'mrsraersmi;ssi'nen TJ"-'- ll $amhällsfCIrening llxå'16:ääfl$![#l'i,Tf i;trl*::*,,":r*,:d,Slutarps kyrkl. syföenir

liga matcher

- 

| Statistike

mis.sionen' svenska rn'5.1;'"äXii: ll aes s1;3- detta snarast på post-lliåä;iä'si^åiä'oä'ilirl vinst över Gustav Adolf'kunde

.skapet, kyrkans s;o-a"r"Ä"ä""årr ll gito 32 06 92'
iELs öz gJU[uö rl1är. lloteras med 8-0 samt förlustAilt som allr. har föreningen | ;:.;-;;^'';;;: _.r- ,_ä -Dvlrl orf , rl9r ..,,".,,.,-1, Itrtot Grolar'.da med 4-8.

Iiassören, rlanvänt sig av 19 spela.re i serie-l rl"-^i r."" irnohå'i1Cöteborgs kyrkliga sjömansvårdlt trassoren' 'lerrvant srg av ru slre.t::]c I selre-l Leeet .har innehållit övervä-
fiek vardera 100 kr. Stadsmissio- I I 

lllarcnerna medan sll'ti'an tt*- 
| .,nrdä nngciomar som stöLtats

nen i Stockholm fick 200 kr. och 
I

Göteborgs kyrkliga stadsmission | , Stenkvist, Rune Sanddn och
300, Flämsräit oJn Hio forkhög- I I DU KAN FORTFARANDE ANMÄLA DIG TILL r,rul" Ändersson. Den senare hal'

| . llga matcher liä'rå"r.. 
'åzlt15.

Misslonsauktion i Kinnarp I : I statistiliä" ger vi<iare vid han- lrr 
rur','' ö

å$4":11å:'f.'?;,Jååii;ä,i33r*:i f\ | c r./- sin son' Roger' med i raget och

ör<ades med 600 kr. Likaredes be- | JanSkUfsen t Kinnafp li;'lX"å.ti:I"nii"åoå"'ätå11i'i
slutades att liksom tidigare år | | rt-taget rn€d mersmåk. En annan

ligger Lennart Pettersson på and- | ;;;';." i" " "*'"'' "ha| fördelat 3.000 kr. av influtna ll - | llrgger LennarE I'ettersson på ano-lt.r^t' ar-.ll 12 noi.ns.
aur(rionsme(rer. svenska r_<vrj<1np ll np MEDLEMMAR som äi"u 

| | If_^tl'tå^T"o*:3.,-:.y:tlgl:. ?l.ll; | 
'^'i"*å.s;"r*ri ;"" ;;, inveck-

mission erhöll ?00 kr. Luthirhjäl-lli.t" betalt sin årsavgift ombe-llilg"-.-t bäs-ta måiskvtt b.'lev^,Kurtlruaf i'äärrika matcher där bl. a.
penfick400ochrM200kr.rsrået-ll;-:---:--: 

"^{+n o*orocr-a *ot-llKarl6n vilken svarat för 30 "tl"ii-*'årä" crr"tal, Ädotf .kunde



Ljusgenombrute{. morker : o"dvent

Nu står advent för diirren. I DeL är' så, i"1lj tlt:ii.torr. Eo
l-tet är helg i själva ordet: ad- lspr'inger ft'am ur händelsers nrii.i-
lent, ankomst. |lighet, inte ur dtras bortcliietlcle

Någonting är på väg och vi j Advent: anlionrst; även: fijrvän-
bereder oss för det, om ock bal'a i tan. Begynnalnde rörelse.
genom en flåkt av stillhet sr:n I Advent är Öss en ;,vändning>
vl släpper frain i vårt sinne.lfastän ännrr ingcnting iränt.
I(uncle förresten någon föfbere- I -- -* __-

rlelse vara mera ägnad. I Vid dess ingång står tl ätlen

Om clå nåsont;;l; så märliligr: Inakna utan rit.uf rost kring Kin-

Y:::::ilt::r':i:iYl'. r-':
:,,ii:::i:::tj::'.: .

':ttfi:11:1,|i::,,t:.

. l::.:i:!: :t:::::.::a:,r*i

';iltilfti,
. - : . :.:.:,:/41 i t. :'. il
'. .:j.i$:f.i. i.,.: .::

|:].:::;j::;::i:::::}::::|::::]j]:::'j::i:::

i Axtorp, Kinnevetl, söndagen
den 15/11 kl. 10.00-15.00.

Anmälningstitlen utgår kl.
12.00. Avlysning från älgbanan
i viister tiiil Katteskalla i öster
till ett djup av 2.000 m. Allmän-
heten varnas.

Kinneveils skqttof örening.

i: i':l :,.:,.: 
:..,..::::=t:%'N

iiiÅ

lu,civent, bcr ätrar oss Kat'il.eli.it j
Vinterorgel:

Det dagas ånyo, c.let 1<lam:rr
så r'idt,

det blånar så hva.sst
Det växer en värlci '.rr' föt'-

gänqelsens nridi,
en hvit och fast.

Itrnnarp
MISSlONSAUKTION

i Centralskolan tisilaggr den 1

december 1964.

Kort inletlningsföredrag kl' 18

(precis) av kYrkoherde Bertil
Etlvarclsson, FlobY, om Israels-
missionen. - Kaffeservering -Lotterier - Försäljning - Pa-
ketauktion. - Gåvor av alla
stag (inte minst Paket till ett
värde av minst 3 kr.) mottagas
tacksamt.

Alla hjärtligt välkomna!

Kinnarps kyrkliga sYförening

I eonDTENNrs

I folHagsserierna i bordtennis
i har nu inletts. Många av de spe-
iade matcherna liar varit mvcket
;iimna. f klass 1 förefaller kinn-
arps BTK och KFUM tag A va-
!'a mycket starker. I yngsta pojk-
klassen fär Vartofta FK och
Kinnårp troligel kämpa om se-
r ieseg'ern.

Resultat av de två första om-
gångarna:

Klass I
Vartofta l'K-Kinnarp BTK

Ansgarsjuniorerna-Ktr UM,
lag Ä 0-6

KFUM, lag B-SMU 5-b
SGU-IFK Falköping 5-b
Vartofta FK-Ansg;-jun. 6-0
KF'UM, lag A*KX'UM, lag B

6-0
Kinnarps BTK-IFK l'alköping

o-l
SMU-SGU 6-2

I{lass 2
Vartofta FK-Kinnarps BTK A

6-0
Ansg.-jun. A--IF''K Falköping

B 0-6
Ansg.-jun. B-Kinnarps BTK

B 0-6
Vartofta FK-Ansg.-jun. A

6-0
IFK Falköping B-Ansg.-jun.

E 6-0
Kinnarps BTK A-II'K I'alkö-

ping A 3-6
24u'r^'
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läntar, vad han clet vara? \'i lrievecls l<vlka, o<;h jorden liggel
t|or atl det måste vara liuset. lnrörk. Dct kan förbli så ut]dil:'
Rörelsen. ltiela adventstiden, Den kan för-

Advent komntt:r före ljusvän-lbli snijlös oclr mör'k, en för{ängtl
dan. Ändå är >vändningen>> i ad- lsenhöst.
vint så påtaglig. 'Mörkret tätnar I Men vintern lian också l{on1'

än, men nt. är bcrtdöendets frtls- tma, merl det slutliga bortdöen-
na oro genombntten. Någonting ldet. Det slutiig'H ? Visst inte' Vin-
skall åter hända. Detta är et+ l tern har uppståndelse i'sig och

kätlsprång för den f,instämda | är en skapelse.
Ion. :,:.år,!i -i i Om vad som kan häncla .Lrnder

Fältskiutning Fnökind

Fröktnd
r-bq

lilufarps missionsförsamlings
försäljning gav rekordresullat
Undei' måndagskvällen höLl

SlutårpS missionsförsamling -sirI
sedvanligla försäijning. I årets
missionstörsäljning ieoae jubi-
leumsstämning, det var niimligen
på trösten 1924 som den första
nriss!onstörsälininsen höils. Sitie-
'les ha1;' tledsä'rf6rsäljnirigar' på-
:-ått i 40 år, I årcts missionshög-
Ii.; mec]verkade samma talare
sol1r i den första högtiden fö4 4i)
år sedan, nämiigen pastor Karl
Wilson och f. stationsmästål:e
David Älmqvist. Herr Älmqvisi
tiilsammans med sin fru val de
cir'ivaniie krafterr'a i missionshu-
s:ts l:yggande och den frikYrkli-
1rå verksåmhetens begYnnelse i
Slutarp. Efter gemensam sång o.
vä,li<omsthälsning av Yngve Jo-
hansson talade pastor Wilson. lff-
ter en paus för servering lii'rnna-
cle 1'lr Almqvist några minlies-
;llinitar från den för'sta försllj'
ningen varefter Påstor \\''ilson Pa
känt marr6r ledde försäijningen'
Allt sori utbjödo fick en sn;il-i:
;.1.3rrng nrecl höga priscr vitl{et
,tcl. vaclrra slrttresultatet av 3.J75
Iir. rrittnar om. Ärets resultat
bverst!ger föregående års niecl
600 kr. Högti.den avstutades ured
sång och bön.

Frysboxar
260 och 400 lit., kan vi erbjuda
nu till extra förmånliga Priser'

Även avbetalning.

SAMUDISS0N, SlutarP

Te]. 331 19

I

Besiktning
av enskilda vägar kommer att
förrättas under nästkommande
vecka.

Kommunalnämnden.
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'Specialiteter" i S/u torp

i ng ffilrrrnr$$ tsi! & tt4otor
| **aEP . Tel. BBZ 62.

I

I ,rtFöR alla slag av

I BIt- och TRAKTORREPARATIONER

I sarnt ROSTSKYDDSBEHANDLINGAR

L m'm'

Sno bbköpso ffar i Slutorp

lln llten chic flnna är Chle
i Slutarp, fabrikör mvert San-
d6n. Den syssclsätter tlotalet
m&n - som för övrigt år kvin-
ror - med specia,litetor.

>,Speclaliteterna) ät mycket
vackra: morgonrockar I sklftan-
de - sklmrande - mönster, fär-
ger och snitt. De tillverkas som
stapelvara vid fabriken I SlutarP
oeh fördelas på grossister och va-
rilhus, dessas kunder kunder till
behag, Morgonroekarna från Slu-
tarp är efterfrågade.

Den egentliga specialiseringen
består i en bibehållen >hardbro-
dyr>. Vi citerar ordet av den an-
ledningen att brodyren ju sker
rued maskin - maskiner är nöd-
vändiga även vid kvalificerade
ehic-tillverkningar. Varan skulle
eljest bli.alltför dyr'

Men den maskinstungna bro-
dyren I KinnarT är handstYrd'
det är skillnaden. Man komPone-
rar ett mönster. sedan övertar

hånden uppglften. Den flerdubblar
sin kapacltet medelst en maskin,
men den styr alltjämt. Så skapas
en chic-vara.

Brodyren har vidare den upp-
giften att sammanfoga två väv-
n4dsskikt med mellanliggande
värmeskikt av nylonvadd, acryl.
Det blir sammantaget en mycket
attraktiv vara, för ögat och kän-
seln. En stor tillverkning är ock-
så >bäddjackorna> - verkligen
chica produkter.

Chic Konfektions ÄB i SlutarP
är en familjefirma så till vida atl
fabrikörens fru Naemi är direkt-
ris. Rörelsen sysselsätter en rad
hemmafruar i orten - ett viktigt
moment i en liten glesbygdstät-
ort. Den sysselsätter också ett
a.ntal >ungkarlar>> - lnte mindre
viktigt. De ogifta fllckorna hYr
ungkarlslyor i samhäIlet och trivs
med det och med jobbet hos Chic'
De bor i något fall också På an'
nan ort.

Gustaf GustaJsson och

I torsdags fick Slutarp en
snabbköpsaffär. Samuelssons
affär I samhället öppnade för
denna kundservice efter omfat-
tsndo, förberedelser.

Med övergången till snabbköP
utökades också sortimentet. Af-
fären har nu en välförsedd >ehar-

en frysbox i >snabbköpet>.

kuterlf,icka>, Den har visserliggn
manuell service. Till ny.heterna
hör också mjölkförsåljning.

Som välsorterad larthandel be-
håller affären >trrng:a> avdebring-
en - 

järnvaror, cement etc. Des-
sa artiklar tillhandlar man sig r

mag'asinet, och här är det förstås
manuell betjäning alltjämt.

Kinnarps
Textilindustri

Tot. 330 85

*
*
*
*

rdkbmmentlerar sina förstklassiga

tillverkningai av

DAM. och HERR,UNDERKTÄDER
i CHARMEUSE och NYLON

Ein chic modell. Naemi och Ev ert Sand6n i firmans lager'.

*
4

$lu{ar0s

Harldels-

tr#idgard

rekommenderar sitt väI-

sorterade lager av
t

LöI{BI,OMMOR

KRUIGVÄXTEB m. m.

Tel. Falköping S40 ?0.



Bara Frökind, l]ndenäs saknäi' Kinnorps Textil industri utu idgar
rnoderna komrnunala bibliotek

Kommunaiiseringån av bibtiote- . {ed*u arFit6fi
"l.ren fortsåiter och Tibro har fått
biblioteksstyrelse utsedd av jrom- 

l

munen. Endast Undenäs oclr Frö- l

kinds komnruner -qaknar nu llro- l

derna kommunala lribliotek. - L

$lutarp$ Sillackering
Tel. 332 13.

Utför all slngs laclwing.

Det traalitionella UnsUib:io-
tehsmötet med Shara stifts- och
landsbiblioteli och Skaraborgs
iiinsbildningsfijrbunil som inbju-
daro hölls i tördags i biblioteks-
hus,et i Sk:rra och inle.ddes rnetl
en kort bibliotekskrörrika, av
Iandsbillliotekarie Bengt Sten-
berg. Med undantHg å\/ a.tt {iet
nya hiblioteket i Skiivtle blivit
l<la.rt under året har iuga stör'rd
{öriindringar inträffart.

r::::i:ri:i;:,:ir:r:r,,,,,i

L

I

S*u*nrps IF
ar':*rqånar årsfost mecl St-firsjubileum i Hirgdegården, drolalrds,
lördrge:l der: 12 iltc. kl. 1"9.30. * Tesupå till eti. pris av )rr' ?:'50'

Årrn'rri.l;ri;r'lr' :nrrii]$t don clen T rlec" ?e1. 
"33J 
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F"irmachtfen direktiir Ivar Gustavsson och verkmästare Elr nst

Ktnqa,4ls Texfillnduetrl för-
bereder on utbyggnad aom
komrner att ge företaget en
mer än alubb€lt ökad arbets5rta.
Såmttdigt boräknas personalen
öka med Z0-talet man, eller
kanske kvinnor. Firrna,n syssel-
såtter nu 5O-talet personer.
X'ilman etablerade sig I slna

lnuvarande lokaler 1945. De har
len >uppvärmd yta>>, det vili säga
larbetsyta, om 660 kvadratrneter.
Tillby'ggnadeir, vilken skall utfö-
r&s som .en vlnkelbyggflad, . 

k(tm-
mer att ge inte mindre än 900
kvadratmeters arbetsyta i till-

Edström i väveriet,.

lckota. Däraiif blir aet lunchrurn
etc. Ärbetena väntas kom'ma i
gång t mare.

Denna redan betYdande lrdu-
tri i det lilla samhållet står &ltt-
så lnför en betydantl,e utvldg-t
ning. Det kan tii.nkas att tlehovet
&v ny personal stiger utöver det
20-tal man tills vidare kalkylerat
med. Det ser ut som en ta.nke att
man samtidigt kan skåda viss
byggenskap i saffrhäliet, bL e.
stiftelsehuset vid genomfarten.
rrirektör Ivår Guståfsson tror att
det inte skaU bli några svårighe-
ter med personalrekryteringen.
Det har gått bra hittills.

Kinnarps Textilindustri säljer
till grossistex landet runt - d€t
gäller alla rnöjliga fina saker för
våra damer. TiIl rörelsen hör ett
stort kettenstolsväveri, man gör
sitt firxa materiånl själv, Ett >an-
nex>) sysselsätter en mindre or-
betsstyrka med ekjortnylonväv.
nins.

Reningsverket i Slutarp utbyggt

Utbyggnaden var klar att tas I

I bruk i september. Härefter är 
I

verket högrenande och bl. a. ut- 
|

rustat med biologisk reningsbädd. 
I

Entreprenadsumman för utbygg- l

naden var 125.000 kr. 
l
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BORDTENNIS
" ttz-btt.

N. I(inds reservserie
lUarbäck-Ulricehamns IF 2-6
Blidsberg-Grönahög 6-0 

I

ItrK:s iag spelar på fredag i
Odenhallen mot Längum kl 19.30.
IFI{:arna hoppas att fredagsmat-
chen skall medföra en vändning.
Det har varit skralt med fram-
gång'arna hittills i serien. IfrK lig-
ger näst sist och Längum på jum-
boplats. IFK ställer upp med Är,ne
Johnson, Lennart Karlsson och
Jan Nohigren.

Tredje omgången i 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
farliga, då de endast ligger en po-
änEf cfter. I yngsta pojkklassen
for'tsätter Kinna.rps BTK B-lag
a,tt imponera. Man slog tillbaka
Vartofta med 6-2. tr'örutom Kinn-
arp är även IFI( Falköpings Ä-lag
obesegra.de. Tredje topplaget i
denna grupp är Vartofta.

Resultat av tredje omgången:

Khss f
KFUM lag B--SGU 5-5
Ansg.-jun.-Kinnarp 0-6
IFK-KFUM lag Ä 2-6
Sl\tU-Vartofta 6-3

KFUMlagÄ 330018-26
Kinnarp 330018-*86
sMU 321017-105
Vartofta 310277-722
sGU 302112-\62
KFUPIlagB 302110-162
IFK Falköping 3 0 1 2 8-1? 1
Ansg.-jun. 3008 0-180

Iilass P

Ansg.-jun. lag Ä-Kinnarp lag
L 6-2

IFK Falköping lag Ä-IF K tr al-
köping lag B G-2

Kinnarp lag B-Vartofta 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 zKinnarplagA 300S 5-180
Ansg.-jun. lagB2 0 O 2 0-12 0

tsh'6'r'
BORDTENNTS

IilNNAR,P BTK A_VAR,TOFTA
BTK A 6.-0

Resultat (Kinnarps spelare
först) : Erland Johansson-Har:
a.ld Håkansson, 2t-6, 27-]2;
L)gon Martins5ell-IJar5 Anders-
son, 21-15, 27-14; Bo Ivarsson

-,Karl-Gustav 
.Ehrn, 2I-15, 11-

21, 23-27; Egon Martinsson-
tlarald Håkansson, 2l-77, 27-
13: E. Johansson-K.-G. Ehn,
77-21, zl-tt, 21-18; B. Ivars-
son-L. Ändersson, 21--16, 2L-'I
18. 

I

KINNAR,PS POJKLAG_ 
I

VAR,TOTIIA POTKLAG 6_2 
I

Ola Jarlsson-Arne Johansson, 
I14-21, 2l-70, 79-27i K.jell I

rektör Ivar Gustavsson, Kinnarp
(handl. Bengt Samuelsson, SIU-
tarp), kamrer Erik Gustavsson,
Marbogården, Slutayp (handl. Hå-
lian Andersson, Börstig).

Ordf. i arbetslöshetsnämnden:
bonare Lennart Karl6n, Alfhem,
$lutarp (embailerare Gerhård
Frisk, Nyborg, Kinnarp). e

Revisor i arbetslöshetsnämn-
den: kamrer trlril< Gustavsson,
\farbogården, Slutarp (kassör
Arne Persson, Solgläntan, Slu-
tarD).

Styrelseledamot i Luttra Byg-
Cegårdsf örening åren 1965-66:
lantbr. Lennart Andersson, Maj-
regå,rden, Lluttra, F alköping
(lantbr. Harry Göransson, Skräd-
naretornten, Luttra, Falköping).

Ledamo,t i Vartofta hemvärns-
områdes förtroendenämnd: han-
delsbitr. Gustav Gustavsson, öde-
$ården, ,Slutarp {lantbr. Valde-
mar Johansson, Siggagården, Slu-
tarD).

Styrelseledamot i !'albygdens
hembygds- och fornminnesföre-
rring: rektor Georg A. öhrneli,
Kinnarp (fru Maj Larsson, Lutt-
ra, Falköping).

Styrelseledamot i Slutarps
Icirottsförenings idrottsplatssty-
relse: handelsbitr. Gustav Gus-
tavsson, ödegården, SlutarP 1p6-
la.rmäst. Sten Ahlqvist, Källedal,
Slutarp).

Ombud vid Kommunförbundets
länsavd:s sammanträden: lantbr.
Gunnar Johansson, Döve, Böistig

I (rektor Georg A. öhrnell, Kin-
lnarp), kommunåläss. Hilding Vå-
ir';ng, Kinnarp (lantbr. Sven An-
.j<lersson, Millomg'ården, Brisme-
I ne).
I Ombud vid sammanträde med
.' ringshusbyggnådsskyldige: nämn-
'i tleman Gunnar Eriksson, Halla-
'i gården, Slutarp (lantbr. Åke Da-
rj;iielsson, Grevagården, Börstig),

Förbundsfullmäktige i FallrYg-
' fiens skolförbund: lantbr. Arne
ffustavsson, Liden, Luttra, Fai-
..ijping.

i Revisorer för kommunens rä-
''renskaper: kamler Erik Gustavs-
I son. Marbogårdeii, Slutarp (kas-
I sör Arne Persson, Solgläntan'
lSlutarp;, kamrer Egon Martins-
I son, Lyckhem, Slutarp (lantbr.
lKarl-Erik Karlsson, Backg, Vår-

Kinnarps NTO-förenings
traditionella LUCIAITEST hir.lles i lokal Vintern5', Kinnarp, fre-
dagen den 11 december kI. 19.30.

GöSTÄ ERIKSSON, Falköping, visar ljusbilder: >Med kamerau i
naturen)). * Luciatabiå - Sång * Musik * Sketeher.

. Kaffe.servef irg och lottei:ier. -- Inträde 2:50 och I hr.
Alla VÄLI(OX{NA:

Karlstedt-Klas-Ärne Wallin, 21

-74, 22-20; Staffan Nilsen-
Göran Petersson, 21-18, 2t-75;
Kjell Karlstedt--Arne Johansson,
15-27, 2l-7; 21-13; Ola Jarls-
son-G. Pettersson, 76-2t, 79-
21; S. Nielsen-K.-A. Wallin, 21

-18, 21N10. ,
Dubbel: S. Nielsen/K. Karl-

stedt-Ä, JohanssonfG. Petters-
son, 18-21, 2].-71, 27-77. K.
Karlstedt-G. Pettersson. 27-74,

Kinneveds 0 U F

anordnar avdelningsmäster-
skap och kvalificering till
riksmästerskap i bordtennis,
söncl. den 6 dec. 1964 kl. 16
i Centraiskolan, KINNARP.
Anmälan till Stefan Johans-
son, tel. 331 37 senast onsdag
21721964.

Kommunala befattningar
Frökind filwl"q.i

Va,lberedningen I Frökinds
kommun har gjortr upp förslag
till återbesättande av de kom-
munala befa,ttningar, för vilka
manäattiden utgår vid årsskif-
tet 19641-65.

Förslagetr har följande utse-
ende (suppl. inom parentes):
Lokal taxeringsnämnd: lant-

trrukare Sig:vrrd Andersson,
Grännarp, Vårkumla, Vartoftå
(lantbr. Holger KälI6n, Strängs-
.qården, Vårku-mla, Vartofta),
plåtslagare Gert Johansson, Sol-
tiaga, Slutarp (direktör fvår Gus-
tavsson, Kinnarp), lantbr. Göran
Andersson, Naglarp, Kinnarp
(iantbr. Bengt Nilsson, KotarP,

lSlutarp), rörmontör Viking Pel-
I tersson, Sköttning, Luttra, Fal-
köping (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.
I1'an Gustavsson, Västergärdet,
Brismene (byggnadssnick. Bengt
Andersson, Skattegården, Brisme-

lne), Elektriker Bengt Juliusson,
lKinnarp (kamrer Egon Martins-
'son, Lyckhem, Krnnarp).

Särskild taxeringsnämnd: Di-

Frökind
Enligt gällande författning

om branclfarliga varor, erinras
de innehavare av brandfarliga
varor som förvaras i underjor-
diska cisterner, orn skyldighet
att till Byggnadsnämnden före
den 1 januari 1965 inkomma
meal ansökan, som även tillhan-
dahåller formulär för ansökan,
sorr skall göras skriftligen i 3
ex.

Slutarp den 2 dec. 1964.

Byggnatlsnämnrlen i Frö-
kincls kommun.

kumla, Vartofta), lantbr. Ällap j

.Iohansson, Viptorp, . Börstig Ithandl. Håkan A.nderison. Börs- I

tig).' l

Revisorer för stiftelsen Frö- i

lr.inds Hyresbostäder: kassör Ar- ]re Persson, Solgläntan, Slutarp Ioch kamrer Erik Gustavsson, I

Marbogården, Slutarp med lantbr. ISligvard Andersson, Grännarp, i

Vårkumla, Vartofta och handl. i

nåkan Andersson, Börstig som
suppl.

Revisor i Börstigs Bygde-
Eårdsförening: handl. Håkån Än-
dersson, Börstig (lantbr. Lennart
fvarsson, Sommen, Döve, Börs-
tigl.

Revisor i Brismene Bygde-
gårdsförening: handl. Håkan An- |

dersson, Börstig (lantbr. Anders 
!

Andersson, Lillegården, Brisme- lne). I

Revisor i Vårkumla Bygde- 
|

gårdsförening: lantbr. Karl-Gus-l
tav Gustavsson, Stommen Kin- i

narp (handI. llertil Andersson,
Strängslund, Vårkumla).

Revisor i Luttra Bygdegårds-
{örening: lantbr. Vidar Sand6n,
rLllegården, Luttra, Falköping
(lantbr. Lennart Efraimson, KIoc-
kartomten, Luttra, Falköping).' Kc,mmunalfullrrräktigel .ordf.
Gunnar Johansson, Döve, Börs-
tig, v. ordf. Arne Olsson, Älarp,
liinnarp, sekr. Eengt Kjellström,
I{.innarp.

Kinneveds pastorat
r Söndagen den 5 dec. gåLstas. Kin-
I neveds pastorat av dess förre kyr-
I koherde, komminister emeritus
lOlof Magnusson, Borås. Han för-
rättar högmässan i Kinneveds

1 kyrka kl. 10 och håiler skriftetal
och predikar i högmåissan i Vår-
kumla kl. 14 där också körsånga-
re medverkar. Kollekt upptages i
båda gudstjänsterna till Luther-
hjälpen. Kyrkobrödrakåren. som
ordnat dessa gudstjänster i sam-
råd 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-
dom>>, i Vårkumla med ordln
>Mitt rike är icke av denn'a värl-
den>> som ämne. Kinneveds kyrko-
kör sjöng som inledande introitus
en sättning' av Älbert Runbäck
samt niofaldigt Kyrie av Lars Ed_
lund. Som predikstolshymn utför_
des Runbäcks kartat >Jerusalem.
gläd dig>, och tillsammans med
församlingen sjöngs Voglers >>I{o-
sianna>>, Son postluiiium spelade
kantor Kjellström i Kinneved
Buxtehudes >>Han kommer i sin
kyrka> och i Vårkumla Hanffs
>Gläd dig, du Kristi brud>>.

KINNARPS
MISSTONSTIUS

Torsdag kI. 19.00 UV-kårens
Lucia^fest med försäljnlng av
slöjdalster..och skänkta saker.

Pakot och andra gåvor motta-
ges tacksa,mt.

Servering, - Lotterier.
VÄLKOMNA' olrr.*



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 sigi nedstigning. Men för de flesta av lagen, Iiksom faltret är rneä
Kinna,rp, får man börja på nytt i. su**, serie och kämpa ornpoängen. tln -6q,

--.tr.ör..4-1ag'et som spelat^ i div. V | \öpings reservserie på 31 p. efterVästgötaserien är som så många J fuir p"ott i höstmatcher"". i- J"

I Valtorp V n t_i I :3-ll'.C1 l3-matchc1 , nämtigen I TjasroråE. I_I(rnne veds kyrka höils
lÅsar"n' v ; ;_; lMaltcl Johansson. Stcfan JoSais- Illog'mässa kl. 10 och i Vårkumta
rrädct Å ; t-i I :?i_hi.i spclat 28 matcher. ncssa I j:lsT,".:1--T,"d-_H.-_]r. -nattvard

gånger förr våromgången det stö_ | tretto'n va"sfoapumåtc;;;;, -r"; 
,ra problemet. Efter 3 p. mot Trä- | man kommit ifi,ån utan förtrste.r I Det uppiösta poiisclistriktets styrelse. Fr.v. H. Våring, Kinnarp,

det och Axvall i serieinleclningen 
I har åven en det A-lag ratt "i.yr* l, 

Otiu i'erm, Vårtofta, låndsfiskal Andersson, Mullsjö, Stig Stig-
började förlusterna komma ö"!lf-l .foten. Tabetlraclei ;;;-;i";Ä I marlrer, Mullsjö ach yalter Karlssos, 9.5o. w(,e_-6y,.när-harva""ri"r,r'uo"-Ji'ål'åä::;lfåd;å""";ntåtldåli$arrl"iu'l.t1l-T'^'^']**Dr1vu''Y@rLs' s6rr$sonr 'lir'po' wfie--64'
sommaruppeh.ånet rör;'äae 

-rrrå" 
I oqlå1.-vä""rr;;'i;: rr.' z, ä, äb 1 lt 5O år

fti'."'J,'Tå+"i,ii;',lqi"i'H;:'* llir*:l;::"-*'.::;;#{,f ll 
F. kr"L"herclen _ _ ,2

l1T-IT'ii"il? f;Tr"å.ifi:;*nI 12-7 inskiut""-"å"r'-'rö i;;i;;;r; L preclikade i sitt
åo.1,1"".'oo 

raset tur 4:e prats t r"- l-:,toålli.;:$J,lx' |,i..1:l::t lj ''tt" -6t' för.ra pasrorar
År,ets matchrad har rörja_nde er- lö?'l, Fjffffi;*,i;ill',T"i?ål jj ,u, -andra ;;;j";;;; #seende (Kinnarps siffror först): I oe 'tva röl'lrfterna ur;";-;;;; ll 

irade Kinneveds ui.t olroot:äiå; $i
Floby V b 4-0 I .Lo* i serielnateher'na mot ntitts- li 

t samråd.med pastor inbjudit för- I iiiTomien V f, i_i lberg 1-0 och l'olkabo S-0. l' 
re kyrkoherden i Kinneved, nu- I lfJiBlidsberg v; ;-äi l;:lu-"4]:TT,-"isteremeritwieo-lii,iHällstad- DM r, i_, I _ Martel_fli{lgast l'rås, .O.lof. }'tagnusson, att hilla j lil:ii

Skrrltorp -t ; ;41 ,El..spelare har vrrit mod ilgudstjänsternaiKinnevedsfornaili:,i
Vattorn- \r ; ; ;isamtliga B-matchoi. nämliqcnlpastoråt. Il(innevedsOrrrUun-'t*,'i::.i

\/ h 9_? I rn -T)etAre har Vtrit mod i I åuuslJansf,erna i KInneVedS forna i

n ; ;_; i:31nit'.gg B-matchcr', nämrigen I l?ftolåt. r.I(inneveds kyrka höils
V i ;_; J 

Maltcl Johansson. Stcfan JoSins- I llogmässa kl. 10 och i Vårkumta
s h ;_; I lon har spclat 28 matcher. Dcssa I rlogmassa med H. H. nattvard
S h ;_; I båda är cle enda som spelat *ta I l:1. 1it varvid pastor Magnusson
; ; ' : l seriematcherna Gören- r:"-r- I aven höll skriltetalet och nfficie-

s h r r 1""., rrdr ;tiur4L zö matcner. DcSSa I

; il i-i ' 
taa" är cle enda 

"or.u "rråjoi 
ärr" I 1,1. 14 varvid pastor Magnusson

" ; ' ; I seriematcherna. Göran Grehn I aven höll skriltetalet och officie-
Axvall S b r_r i o"9a ar cle enda som spelat a1la I l:1. L+ varvld pasilor Mågnusson
Leksberg ö ; ; ä | 

seriematche_rna. Göran crarrn I även höll skriftetalet och officie-
Borgundä 5 ; ; ; I kommer på tredie plats på zi. I l?.du vid..nattvardsgången. Kyrko-
Hätlekis s ; '-1 lBengt Perison ze, xie'iräirrjä.;i- iikören sjölg urrdei kJntor Kjäu-
Falköpinss ArK s ; "-Ä lGustav AhI och noir Nartån-lfi. l]ströms ledling nrofaldig'a >Kyrie>

Slutarp V h e-1 l- ruJKlaget s_om från fröegåenrlell'.1" -i:os1or $iagmsson sått-:. >$l_1: lren Allan Ahlqvist, Backäng,
Tomten + ; ;-;l år fötlorat mång'a s. k. över.år;;;lldast .ett^är nödvändigt för ati. lstutarp. Jubitaren är född i N.
vaErgeryd v h äj I :1",1?1" har 

-e.i 
kunnat hävda *-ie I :?_ 

du' I G,uds rike> och med led. lÅsarp-ech ftyttade tiII Slutarp --crotånda v ; ; ^ lså l)ra som förut om åren och ai | :inC 1" da.q.ens predikotext ma. lförsta gången 
- 1981, Han-har

eriasrlrg n ;i ;l lcle 8 seriematcrrerna 
";;;;;;ä I :,1u: -nul.. 

titt". oilpgaentie pröv. lärrer, ,r#ritlosatt i Kianarp och i
rarköpin'gs BK n ; ä-; jsnet:d" 2..oavsiorda r"Äirä'är-l I 1*å3,_".-tu*håHandrjt*till cuå ocir lträäet under tem ar. iiaigare

rre r()K's * ]? 9-liö;;f#i,ii"å'"f,'"tii,åjl;^"il1 i ";lf:",",,*åf.,*T:#"J{rj.Y iffi*il?lT;nt*. 
oto. 

3
Just (Borås) n i i=åi"",*j3-,;ilT#31i5:11"":^",nx..yrli;å:*:"" 

vär rereada> lV h 2-3 | -,*"Li,i"'o 
lrrarsKyttarna har va- ll:::,.""' vqr u-rsuu'

R i ?_g I ä=f;1kan 
Kailstedt och Gör'an il".åä* ämre rör sin predikan ha.f,?åjXTä 3i ?:lläL#shlel--..,.,.11-",..rrrrprEurA4nJJdr

; ; ;:;1" l:jlllq:, s-om från fröegåenrre iil:-.p':!.*"ltu_g.-1:11;gq. s.art:. >En-

3'alköpings BK V h g_2 l:fletaoe z.-oavgiorda samt förlora- i 'ulä.äv rornål{andet tiII Gud och Trädet under fem år. Tidigarenapio + il ;-;ide 4, måikvoi-t+-t+, 
"irkåi's.rlgqvärlden' 

Som posuudium--spe. clrev han titlsammans med enFloby + Å ä-;l 4:e Plats bland de iå*-luluir"lll:qll->Beredd tråit mis o Herre brocler en måteriröretse, som nu-lloby V L ^ ölz'sPr4Lsoranodefemlag:enil1,::::,::::."u r:ajr_Inrgoflefre prooerenmålerirörelse,somnu-
Valtårp + il ;-; I 

No.la gruppen av skala-Älvfträ.* i Jutg Krist> av l,indber"g. Kotlekt n:era överlåtits tiu brodern-kom-
Fröjeräa Å ii i-i I 

Pojklassserie. - K ;;;'" I :P"3i"9" _-tlit Lutherhiäfuen. Den panjonen.K u r t I ulJl,rvtss 
-_Lrrr Luf,nerhJarpen. Den panjonen.

I ;'r"J",,1-5tii:":i: 232 kt' od' i Jubilaren är kommunalt ensa-$j:'r"#å : I iaöl-'"'-"" 
""- " " 1_ j W"å,t*-ä1'*';;?""1":n o.ilut nTi;l':X;".är 

kommunr sree-Ulvåker s h 2-ii * - . 
-:'l 

*o*^- _r.j_4rr.-^!- - gerad och ledamot av FrökiidsFalköpingsÄIKsil;:ilml,,"Tjt?:'*c-:l:113^.*"'ljKinneved[;;;;;;j;ää."å"f"b;#ää:.
gåll'#:" "" S lr f-t I I Frörrind I iii't {{;fit"ii!'äl 'if,#*""T; tträåt#åä;til:#{:#åå1lfi;;

S,'få?i $ I 3_i j"'nn'"";.:ÅK+ä?,,n,-*" il,-ii'*fl*, i#IlJ""r,'".:å'il,*;-i'å3 3?ä T'å,öå:p::fi:.ö q;f::
Itioneiia luciafest i loiralen Vin- l"]"-*' ledamot där i åiskilliga år. Un.

20 vinster ]l terny på fredag. Gösta EiikssÄn, | .Yåtgt . för'sarttlingsbor hade Cer sin tid i Trädet dgnade han
Av dessa 36 matcher har 20 ]l Fatiiöding, visär ljusbilder och lm..ott.up-p- i JtyrJiorna_för att höra. rien ortens idrottsföreäing. sina

Leksberg'Sh'-ölUii'.li"L.'fJI:::jo:::"1-".]?.l.-1u*u"HrAhlqvistlrattrndermånga
AxVallShs_o|-ffi|:;:"Y'^::::--9.*,.ns}.u1ld:?n.årägnatstortintresseåtidrot.

åv uessa Jb matcher har 20 ll Jr'AI4Oprng, VrSAf lJusbllder OCn l"^'-- L.}/[, r AJr^ui!4 !u1' af,I i1O!'4, ucn ollells loroL
vunnits, 15 för{orats u"-t i-"futäi jl progråmfret i övrigö upptar fl.a, llin föffe kyrkoherde. Det var /tjänster som ordf.
oavgjord. Målkvot: 9g-6b. ll luciatablå, sång, musik och sket- laren 1vöz*39 han var kyrkoher- 

|

M-est sperade ;;i";;" r.'ä. ro"g- ll,'i.'"". l*:"å::y:::f 11"1""'111,s9m oa 
| ::Mest spelade matcher hsr 1o"n_ ll r:her. lqc ,r _Atnleveos påsto}'a[ som då |varrt en aktiv medlem av Kinn-

ny Johansson och Bo lvarsson, bå- lL lnesrod 
av dessa två församlingar. 

I 
arps 

-N'TO-förening. _Han har.- se-ny Johansson och Bo lvarsson, bä- lL -lriesloo 
av dessa två försåmlingar. 

I 
arps _N'TO-förening. }{an har. se-

daharmedverkat348ånger,i,u'1'-l-|t|an..1929varit.med1ernavkyr.
Vesterberg ez, Anoers nr.-3r, x:e' I I ll 

- 

,, - -- I ::?k9f91 . och .sjunser numera i
da har-medverkat 84 sa"S"",Låi l' _---

Kinneveds kyrkokör.

s b j-Bll
Sh3-0iUitiiiivi'ir.äii"ä;-.".sLundsan.ärägnatstortintresseåtidrot.
: i å-9 lr,,*,r*st r Kinnarp 

rclz-611. ll-"ln*. "**r,uio' i prästg-årclo* t.ir,.-ä"n har under tio år varit
y h o-z I Kinnarps NTo hål1er sin tradi- I ,',t* r:t' var tid att resa til"l vår' ;ä.'i slutarps rF' och styrelse-

Itioneiia luciafest i loiralen Vin-l^'*"-*' ledamot där i åiskilliga år. Un.
]l terny på fredag. Gösta Eriksson, l._-.rl;iln9a . folsanrlin€isbor hade Cer sin tid i Trädet ägnade han

Lcher har 26 ]l fatiiöding, visär ljusbilder octr lf'ott^ttpp i ]ryrliorna för' att höra rien ortens idrottsförening sina
samt 1 slutat ll lirogrammet i övrigt upptar bl. a, lltn rorrc \yrkoherde. Det var /tjänster som ordf.
)g-6b. ll luciatablå, sång, musik och sket-;aren rv.,:z-lig_ han vår kyrkoher- | Jubilaren har under många år
ter har Torg_ {l 

,'her. l'f,e r h'Inneveds pastorat som då I 
varit _en åktiv medlem av Kinn-

Ivarsson, bå- lL lbestod 
av dessa två församlingar. 

| 
.l"n* _NTo-förening. I{an har. se-

oånoor i ^- r' .-.--- I(lan 1929 varit medlern a.v kvr-

rlttrdhr$r;:;;;i,"å"å 
|ttinneued - yå'klTgl 

ll 

-;MC n00 11,%li:i%ä!L:å;,3å"';!'ffi,""k: 
I Kinneued Vårkumla

Georgsson s:o't i2,-"å"ä#"å:. I Söodug.tt den 6 december (2
r4to.(A.

SI,UTARPSrer c"otu an?luÅ;';åä;b:ä*ä l"oiä]-i"ä;;t r'tie'"a**u'ilIl{""-::.1e63,_2'100 mil, vit meai I rArlrr
lvarsson har hittat rätt:
Gösra anrrarsc^r hd* --13j*1q{T l-""tä"åa oi'io. ntig*ässa medlf l"ou 

klädsel. Helfin, till salu. 
I I MISSIONSIIUS*?l; å"i',t*: -'?å.ql'.":'-n^.14 I ä'#tr Tirä"x,,*ru kr. 1 4. I(ör-v;a en närÅä,"'äitt?åäiä;;:iHHN i Vårkumla \l 11. r(or-lll BriöD. LARSS0N ll söndag kr. 19.00 Juniorernas

ställningalna finner män at"t irb-,| sång. Högmässorna tÖrrlttas a]/ 
ll I Kinnarp. Tel. 330 60. | | Luciafirande. Medv. Juniorernagerytterp-Iåtsen varit svårasr "it'lttirre kyrkoherden i Kinnevecl,i]l 

-,1 

lo.i, i.å*"rru.besättå, inte mindre än tio man l1.e,,,. å.". olof Magnussor, jl I l"-;^*:_,-_har rörsökt att komma.ft.*4 lä:]il.""'"" 
vavr "-*""*""""'ll _ _- - r | | l:T:"T*:..ott_=rär', medan endast två rigurerai 

i'?äi"0, ti, Lutherhjärpen. ll Ffökind | | _arr" 
r'ia'trist var-xoMNa:

oå högerinnern.

Kyrkobröilrakåren
Pastorsämbotet

KOMMUNALFULLMÄKTIGE
håller samnanträde i Skolan,
Kinnarp, måndagen den 21 de-
cember 1964 kl. 19.00.

Lån för mi4!:kförvärv
Frökinds kom:T.un har fått till-

stånd att låna 98.400 kr på 15
å.r för förvärv av tomtmark för
bostådsbebyggelse.

Ordf.



varo och av föreningens proto-
koll framgår att det första sam-
rnanträclet hölls den 11 juni
1919. Vid detta tillsaftes den
första styrelsen där trIarry Nils-
son 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 an-
ledningar låg den åktiva verk-
sarntrreten nere under åren 1925

-28 sa.mt 1930-31.
Fotboll blev den första idrotts-

grenen som togs upp på program-
met och den har under de gång-
na 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

nämnda gl'enen under ett par är' i;;;;'å; å"åtraÅ*c"" -id;;-i;: 
idet- antedning atr påminna om I å.ff irå*lttiter man på flera av då-

uppderning av verksa,,,- ill'J,rffi-#"ä:il H'f":T,Tff;:l"ifåä iiå"'3:; 'å;""T E:1tffå,;."?":;'; i i'f"$:,';$å33":Xä,1#"#Jff"tilheten
uncrår krisså,"' to,:11å.,*:i llå,å: "' 

'*ärskircr icrrottsplatsstn- 
l*l"tT"X?",i8,,i"'ii3l,T;å.t:fli i å?:',:11,, i:i*,"%".Ti-o;'i::"å:svårigheter att håtta föreninsen l'"'""' lbrödraparet Evert och'sl"ääiir_ l;;;ffiääil#u];ä;:"J.;å);T_fotboll vid hygglig stantiard Äch ' . t

samma pronl.em 
"r." ääl'",;::ij , , "^:-:"::::'1*'i*-_ oÄroc on lå;ii,hYli%1,"T"ff""å1i"rä,T,åå iffi,Iå'åå?;,i3ä:iilx?l%1ffä:åningen Kinnarps rF. Vicl förhand- 1 I korta drag ska här göras ut liL.,"a anrednins."av inkåtiei;;;;;;: i;ö;"ä;;;ä'f ' ö'äiä: ""ff"ää;ä

*:cii"T#l.i::,1-"3i{:.::::å:t- | U:il: ::::j.-Y::,'Fff,3"1nå1?1" ilyttni,'g tli rair<,;pi"ss-serien, tutvisar röreningens verksamhets_

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,. fråmr6des verksamheten för den fria raden fr. v. Ärne Karlgren, Gustav sundberg, Manne Rutmari, Sien Setterberg, Bertil Kjellander.
idrotten och föreningen var under 

I

många år anslutna till sårzä] Ska-ivigningen skedde i augusti månad liaOe i Nordost-serien och spel i j övrig irlrottraborgs-alliansen som Falbygds- i 1952 och sedermera uppfördes d", I !'rtt opings-serien 19Bg-89, där I Det tidigasre tävlingsprotokollet-alliansen. Under fyrtio-talet toginuvarande omk1.ädningsplYi1jgl8'- lseriesegern bärgades, vilket med_ l"n,i gaiiäi å1män idr.ott daterarman också upp orientering 9ch I 
en. År 1959 upplfxtes idrottsplats- l.

bandy med seriesper, i den slsr-,räroninqon ;:;;;";"";:;;*-',to"de 
avancemang til1 ö' skara- lsis från är 1932 då man höll pro-

hämn.la rrh.laP af+ nqr ar

des 
'öparbanor 

på gräs jämte an- ll- r<u"i-d"rrei,, dri.å"rr"i'S-10 fot_Iä,ggningar för hopp och kast. trn- j

c1e båda röreningarna å1#ä{ I ,"r*, ordnar seriesper if,å?:?te"'r:f':;:äff*"iffi1$i l,uY'1ff#?};-*;llhi::"r*gsett en helt naturlig r'ivalitet i I t.set.ievinst rrilkpf qrrr tillirnrlo {ill tto4n rri.Gn_^-serr en nert narurllg rlvallret r I l.serievinsl-. vilket gav tillträde till | 1940 ultag"n tiit tancist<apsmactenfotbollsammanhang.. I Nå,got orclnat serie-spel förekorn lNorra. Elifserien rtär h,n qho'q.tö trra"+^__x+r^-LourrsäI'rlrannang" I r\ä'EUL u.u'läL *!crrc'slrcl lu.cKUrrl iNorra Eiifaqerien, där man speJade jvastergiitiand-Haltand. i;"#;;;
1l:?."?ll,"fåX?T.:"fl:r,1,"","- liäff iå.1.J"11 ?;;l å:i *n'r,ff: lg-l: +r,ft_..Ff,ö r,rä.ä";.a* ] It, a" rä'ä-,' också rinna ett se_boll på prosråmmet *"1 h?: även 

I 
inte_{örråin år 1,e34 det av till- irvo"r" va.igå;a-;;;;.:;;-å;"i 

I 
6irä"ä" ijn,ua,r, namn i orika

;1"ff::få"'""i, f':;"'1:1,'""i1:l I i"Tf'å:fi."??,"?'Få;;-lä3ft-å:åj: hr.ll'"1'l'...1F't å{:iql r"n.,,äc- | 
iu'"ott.uu*'"anhans nämrigenhnvudpunkten ra,gd på isho:k.1 i:1:1. 

o3l1*t! i.Fatbvgdens P:I+|- lnytt.ou' tlr oiv. vi r'iiiåiiiiisl- lffi;:'il#1':iäi.ir1$n,',," åT'"'rt:för vilket en enklare bana anlagts I sei'ie med serieseger som följd' lserien. Reaktionen etter neårtyit- 
| ]leryc år tog anställning vid r 1zsom ser möirisheier tilr träning' lfj";,::t"ä::'tf;T,.T::il:TJ"-*fi; l:::f,"1 iyq;".,1;;: i"iä r,"rt ä"i., 
I 
iu?ä.,åuä, g;o'de sig bekant där- 

lra-Älvsborgs pokalserie även_här' latet-s sper i o"n ragre s";;; ;;; l;.,;'ä";;' äJ;:ä".i1:#::;, $::Fotborrspran vi<r Mönarp . j5#*-':?*,1:i";'i i.T'f:,:f::'"t3t": lgt :::l,tt"t atimä?i r"Å"ää"-pa ir.'"ia"l'-aiJt"il?;;" bästa idrotts-

övertog förvaitningen och under 11 slur.+.nP, Claessons affär jå" i"""tiö.'ä""ä;; ;"J#;;ä;åren 1949-52 företogs en omlägg- ll tB_19. j besättningen kan nämnas r,;;_Uä;ning av rotbotlsplanen 
"?X:r,:11- il 

- - jcustavssä,- 
-ä;;il^"ii:"*ansson

När 
. 
röreninlen startade liaoe jl yar mgn tillblkå.i Falbvgdens. Po- Inedlyttnr"s-prri 

"iä#ä;";#: 
I åä;1ii;å'",trrKtets 

bästa idrotts- 
iman sin rotbollsplan rå!ä,i'ii ligt^=:^::n ber'övades'än rättvis l,;ruo ra* *ä,' röqiu-?; i div. vrr I rsoo *"te"'1iåff"fiäffi:t"t""t#lt lctt område vid Mönarps,ffJh 

tff il;1?Tfå;".ff1,iål:ltt'gårdens lrian 
ocrr mcd ;äsi; tr: l":gi'"*;;i1ä.T ö;,;i *i,i'iä; 

Irnan höll till under en
Ertc'hand rölt blict<arna 

:"-,,.9:, i - , | _ nr"ru med nnron säsonser l ii:'r"J,",:;::'"'"ri;"'å? l#ä":äi.",t'; l

ä?å1"ä;åaff,JJll!fr{d{'ifi 1..* id' -J rur.,,,:s"!. .* ,l.,x;1:;n:r;:i{ii*n:::t *. lilåiåi:-?'r,1'r::rl'; y"il'å 
|ligger' under ett antal å:1.-.1111: j vrn,r-""rt.r";1"*, äar'å?t 'uår-,lsa 

oasor, *"nr,r.,.,å,' rälanae rot- | andra prat.lman denna plats till^"ammans med l_Kinnarp.,vaividdebåda19::",l^*;l|€å1'fJääåj$:g#\::*i:?]l.:-'"*t#lru&%'{:ä]Kinnarp.,vaividdebåda'"*"*trl|-flååd$xlsjilå,"å%ij!"ffi:?JT-u"**]1'".-:,u"*u
arna g'emensamt röjde
rörbätira'rle området-Åi?ärätil Jtlgranar l;;iri,#:f äHl1i1äfå":'l'?ff; I Wertog Slutarp emellertl

L"J'ä1"1,å11 lTf'iT åii,iålåå;11,.,^::liT_""."1T:,:-::" l'.,_iil;T,"åå:n:å; *ffS; fftr..:ff, I

na är 1942 beslöts att uppclela 
I 
."1"? i denna g'ren och det finns i-",, rg41 var man åter;i;äää i 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 ochså sätt att slutarp tog hancl 66 lställning ftll.do,första åren,.vil-ltvär till 1946. r'rån?r 11942 kan lhär finner vi bl. a. namnen stenfotboilsidrotten medan Kinnarn | l<en harle fötjande ut'seende ftån inote"a" att laget då var- uppe i fi- Ahlqvist, Lennart Kar.l6n, Johnhelt tog hånd om den fria iclrotten. I mål tili v;;nsterytter: A. Wahl- inale' om kreitsmästerskapet- och Karl6n, Karl 61ug1sysson, Inge Jo_r början av femtio-talet lrlev 1111- | ström, H. Nilsson, -w.-!undin, s. lmötte Tibro ArK borta med ett hansson (Haileskog) samt Gillisgången på idrottsutövare. inom llrisslan*.o' sand6n, w' Johans- Inederlag på 3-1 -oo* rtitja. Johansson (Hallagårcl). samma årkommunen mera påtaglig och lson, E. Nor6n, R.. srzensson, G. I Efter"riedflyttningen rian sta- fick för"eningen en fin försträk_Kinnarps IF tog därför år 1952 lAsk, K. Dalman och l). Svensson.L:abo.gs-serie' atu"Tarrrr, ä*l-, I;ä;'ä;t Johansson, som deåter upp fotboll-på sitt progiam. I Lagets..,resultat från är 7920 Inuurti"pirrgr-.erien unåer cle när- Inå1*maste åren var den domineran-Att en sådan operaticn inte *isl< lupptar följande iista: 10 spelade lmaste tyia åren meil a" fdeiO;ä lö.'rlö""tå." pa Fathygden ochhelt friktionsfriit är ju klart, men lmatcher 5 vunna, 1-oavgjord, 4lc,etseriöseger octr tovatrrinster över iglt^te ar 19gz falbygdsrekord påmisshälligheterna ör'erbryggdes lförlorade. Målkvot 37-79. ]Vi.rtuöI, BK och .ärmec

och numera är samar,betet meuan I iåter uone i skarahoyg"q-iJ?lT:* I 
toå,fr?tll;,?-": j"t".q^:]q,lTq.9:.

al'na gemensamt röjde upp och ll - lOlof Anrterss.. s-._.'_är^,*";^;::_''

srutarps rdrottsplatsrö,T.Js,:jl3 l|"TIT***-o:f::^*^? ^?.-.lti;;läil;;"ä;' ;jåT;"r, siisong-

n- tl 
1 

bollsår bq,kom sig.
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Gustavsson och Gustav Gustavs-
son. Bandy togs upp på program-
met 1946 och seriespel följde un:
der några år framåt med växlan-
de framgång. Svårigheten att få
spelbar plan gjorde att man så
småningom lade ner denna idrotts-

Undel krigsåren 1940-45 an-
ordnade förening'en propaganda-
tävlingar med märkestagningar I
såväl gång som skidor och cykel
med stor anslutning.

Föreningen har sedan bandyn
lades ner 1948 inte bedrivit någon
annan idrott, tävlingsmässigt, än
fotbo11.

Vem har gjort vad
Som tidigare nämnts var Harry

Nilsson föreningens förste ordfö-
rande,.vilken post han innehade
till år 1925. Ragnar Gustavsson
fungerade som ordförande år 1925
men sedan blev det ett avbrott
tijl 1928 under vilket år Iiksom det
följancle Valdemar Johansson var
ordförande. 1930-31 vår det åter-
igen ett uppehåll i verksamheten
men fr. o. m. 1932 har den varit
obruten.

Förenoingen ordförande under
dessa år har varit:

1932 Olof Nilsson
1933 \Ä/erner Lundin
7934-44 Ever't Sand6n
7945-46 Sten Ahlqvist
7947 Lennart Gustavsson
1948-50 Sten Ählqvist
1951-56 Allan Ählqvist
7957 Valdemar Johansson
1958-60 Allan Ahlqvist
1961- Lennart Karien
Förutom d€n nuvarande.ordf,.,

Lennart Karl6n, består styrelsen
av följande ledamöter: Mats Än-
dersson kassör, Gustav Gustavsson
sekr., Hilding Moberg v. ordf.,
Karj-Erik Lundin v. sekr.,'Bengt
Stenqvist materialförv.. samt Kurt
Karl6n.

Jubileum i dag
De 45 åren firas vid en enkel

fstelighet i samband med före-
ningens årsfest i dag' och dennå,
äger rum i Grolanda Bygdegård.
Vid detta tillfäIte kornmer utmär-
kelser av olika slag att tilidelas
föi'tjänta medlemmar.

0ragningslisla
Kinnarps Samhällsförenings
skinhiotteri
'Ser. G nr 82 beige lott

> M > 29 grä lott
> D > 39 rosa lott
> C > 97 rosa lott
> F > 51 ljusrosa lott
> J > 28 grå lott
> K > 69 grön lott
> E > 84 rosa lott

' > L > 8Sljusrosalott
Kontrollant Lars Falegård.
Vinsterna torde avhämtas i

Arvidssons affär.

Slutarps IF firade de 45 åren ,6Å2..64.

Många hyllades vid lördagsfest
Slutarps IF firado på lördagslrvälten Bitt 45-årsjubil€um i Grolantla bygilegåril. lfånga av

föreningens mcdlemmar nred fruar och fiistrnilr hade sa,nlats till denna jubelhögtiit' aom inled-
des med att SlF-ortlf. I.e,nnnrt Karl€n håilsado våilkommeh och inbjöd till tesup6. Undder den-
na anländo Lrrcia med tärnor och frarnfördo en tablå. Söt Lucia var Anita Karl6n och söta,
tärnor v&r Karin Kjellströrn, trtrltt-Marie Karlsson, Ingela Petlersson och fnga-r,ilf Göransson.
Dfter sup6n var det dagB för jubileumshyllningar och många trogna, artretare inom föreningen
fick välförtjä,nta utmärkelser.

Föreningens sekreterare sedan
20 år tillbaka Gustaf Gustafsson

- känd som sign. Geson i 3.T -fick Våstergötlands Fotbollsför-
bunds förtjänstnärke i guld och
Emalj, Västergötlands idrottsför-
bunds för'tjänstnredalj i silver,
glutarps IF:s förtjänstmedalj i
Buld. Geson var den förenings.
nredlenr, som denna jubilenmsaf-
ton blev allra rnest hyllad" Len-
nar l(ar16n och Elof Rehn hörde
också til aftonens >sora> och
guldbelönades även de för sina
insåtser för SIF under gångna
ii.r. Många, många fler sIF-
medlemnur hyllades och till ul'
n:,ärkeiser av oliliå slag återhorl-
mer vi senare i texten.

Efter hyllningarna överlärnnä-
des kommåndot till Sixtens, som
spelade rrpp till dans och unga
c,ch gamla sågs i dansens virvlar
Lili lång1 efter midnatt. Man
gjorde paus för kaffedrichning
och man gjorde kortare Pauser
för dragning åv lotterier. Stän*t-
ningen var den allra bästa och
;ubileumsgästerna tr"ivdes i clen
Lrivsanlma bygdegården, som
ämpar sig myeket bra för fest'
ligheter av det slag som i Iör'
dags,

Givetvis diskulerade nran för-
cningens ställning i Västgölafot-
bolien för närvarande och orn
rl1an förstod grabbarna rätt skall
de lägga in extra kol 1965 för
att sejouren i den lågsta sefien
inte skall bli långvarig. KurL
Karl€n har fått r uppdräg att se
titl-så att lagen i Slutarp kom-
nrer i form när det brakar 10s.i
iram emot vårkanten. avslut-
rirngsvis skail häl' nämnas narrl-
rien på de trcgna Sl!-:at'na, sonr
frck utmärkelser av olika siag.

VäEtergötlanals Fotbollförbunds
trtmärkelser:

Guidguossat' i Slutat'P.
och Elof Rehn.

Våstergötlands idrottsförbunds
utmärkc!se:

F'örtjänstmedalj i silver: Gus-
taf Gnstafsson.

-cluta,rps IF':s utmärkelser:
I'örtjänstmedälj i guld: Itrlof

Rehn, Lennart Karl6n och Gus-
taf Gustafsson.

Föreningens diplom: Måts An-
(ie|sson, Allan Airlqvist, Bengt

$lutarps lF:s

skinklotloriur
Vinsterna utföll på följ. trr:

Serie C blå lott nr 28 o. 11
Serie E grön lott nr 2 o. 43
Serie H skär lott nr g6 o. 43
Serie J vit lott nr 10 o. 29
Serie K skär lott nr 85 o. ?3
Serie M gul lott nr 88 o. 85

Lista nr 1 vinstnr 23 och 59.
Lista nr 2 vinstnr 30 oeh 66.

Vinsteraa får avhämtas
F:a Bengt Samuelsson.

Lennart Thorsson
KontrollaaL

I

hos 
I

I

I

I
I

KTITNA.RPS BTlr-- 6lt?.

MOHOI,MS TK 6_1 -91'
Egon Martin$son*Tord Kiell-

ström 21-8' 21-13; Bo lvars-
son-Rune Viberg 21*10, t7-
21, 2l.*2ts; Erland Johansson*
Rune Aronsson 9-2\, 21-19,
2L-].&' B. Ivarsson*T' Kjeli-
sttöm 22*20, 23-21; E. Mar-
tinsson-R. Aronsson 2l-8, 16-
2t, 26*24i E. Johansson-R. vi-
bers 21-13. 21-9; E. Johansson
/8.' fvarsson-R. Viberg/T. Kieil-
strOm zt-rr, 18-21, 21-15.

Fr. v. Grrstaf Gustafsscn, Lennalt Kar'lcll



Bollsparkande
Leif och Kurt

bröder i Slutarps IF. F r. v, bröderna Sten-Olof och Bengt l{ermansson, bröderna Olle och Kurt Karl6n samt
Filipsson.

t-
KYRKOT'ULLMÄKTICE

i Kinneved sammanträder i
Centralskolan, Kinnarp, freil.
den 18 dee. 1964 kl. 19.00.

Författningsentiga frågor.

Ordf.

brbderna

=_.--i

NTO-föreningen
höll luciafest

I fredags höll Kinnarps NTO-
föreningf sin traditionella luciafest
och liksom alla föregående år kun-
de man glädja sig åt en absolut
fullsatt lokal. Denna årliga lucia-
högtid har blivit så omtyckt, att
trots att inte programmet varierar
så mycke från år till år, återkom-
mer många årligen.

Vid fredagens fest inledde Hå-

Kinneueds pa$foral
Församlingsdelegerado

kallas att sammanträda i Cen-
tralskolan, Kinnarp, torsdagen
den 17 dec. 1964 kl. 19.00.

Författningseuliga ärenden.
Ortlf.

En clel köper för dyrt
andra köper från

8-ars Gustafsson$
Möbelaffär, $lutarp

* Ällt i möbler och soffgrullper,
* bäddsoffor,, tak- och golv-

arrraturero mattor.
Tel. 0515133179.

derkasta sig. Men så var det också
både intressanta och vackra foto-
grafier, som blivit resultatet. Hr
Eriksson belönades med tacksam-
ma applå.der. Årets Kinnarpslucia
Gun-Britt Johansson framförde

De vackra iucia- och julsångerna

I så tillsamtnans med stjärngossar 
I

i och tärnoy och med Britt-Mari i

Andersson vid pianot en stäm- I

ningsfull öch vacker luciatablå. r

t4l2--w.
STUTARPS

MISSIOITSHUS
Söntlag 14.30 sönitagsskolans

JULFEST
Medv. av barnen o. lärarna.

Servering. - Kollekt.
VÄLKOMNA!

i3e,rpr.alsdiFfi
i Skara domkyri<a

borg, och direktor Sven Berglund,
Lund,

Bengt Kullenberg är född 1938
i Lidköping och tog stndenten vid
E alhöpings HAL 1959. Teol. kand.-
examen och pr teol. prov vid
Lunds universitet 1964. Han är
son till kyrkoherde Henning An-
dersson. Kinnarp.

Frökindsfullmäktise: t4n-eut.

Två slutna omröstnlngar
vid avslutande stämman

I{ommunalfullmäktigo i Frökind höll i går kväll årets av-
slutantle sammanträde på Centralskolan i Kinnarp. Härvid be_
viljades begärda tilläggsanslag, och en framställning om höjning
av sotningstaxan tlifölls enligt kommunalniimdens rekommenda-
tion 

- 
men mot bra,ndstyrelsens.

sjöngs rent och klart och de olika i

stroferna liistes inför ett andakts- I

fullt Jyssnande auditorium. 
I

Kaffe med hembakat dopp ser- |

verades, och sedan var det dass j

för ett litet underhållningspro- 
|gram med musik av den ovan- |

nänlnda trion, dragspelsmusik av I

Ingvar Helg'esson, deklamation av I

Sven Andersson och ett par sket- |

I övrigt förrättades en rad val.
Det blev endast små ändringar i
valberedningens försiag - och I
ett voteringsfall, som tog sin tid,
blev det ingen ändring alls. Leda-
moten hr Kjellström hade önskat
viss justerinE av na,mnuppsätt-
ningen i lokala taxering.snämnden
med hiinsyn tagen tiu gruppering-
en mellan företagare och tjänste-
tagare.

Det gick inte igenom, namnlis-

Bordtennis

tan blev oförändrad. Ledamöteina
Kjeilström och Gustav Gustavsson
reserverade sig i protokoltet.

Gunnar Johansson i Döve
ny nämndeman

Det voterades en gång till, näm-
ligen vid val av ny nämndeman
efter Ivar Johansson i Börstig,
som begärt att få frålrträda. Val-
beredningen hade tre kandidater,
och det röstades slutet.

Vald blev fullmäktiges ordf. hr
Gunnar Johansson. Mandatet gäl-
1er tiden 1965-70.

Vi återkommer till sammantr'ä-
det.

KII\NARPS
MISSION$HUS

Sönrlagen d. 27 dec. kl. 14.30
söndagsskolans JULX'EST, bar-

cher, allt mottaget med bifall av
en tacksam publik. Sedan draq-
ning verkstäl]t i några lotterier,
som sålts under kväIlens lopp, av-
slutades festen med att Sten Ahl-
qvist överlämnade en blomsterbu-
ket! till luciatablåns regissör fng-
er Lillieroth.I Er lrluct u Lrl.

i På söntlagen framfördes lucia-
tablån på X'rökindsgårclen. ctär
NTO-för'eningen oekså bjöd' pati-
enter och personal på >>iussekaf-

. re>)

tqlz-A-
\I CUF-avdr pågår uttagnihgar
till RM i bordtennis. f Kinneved
irade man inte m.indre än 27 del-
tagare.'

En på 8 går vidare till kretsfl-
:lalen. Det betydrr för Kinneveds
det följande i seniorklassen: Er-
land Johansson, Staffan Nielsen,
Åke Persson och Stefan Joira.ns-
son. Avdelningsmästerskapel fick
denna inbördes rangordning.

,Iuniorklassen vanns av Ståffan
Nielsen medan l\ttargareta Jo-l nen, lärarna och Y. Johansson
Iiansson blev bäst av clamerna. I medV. - Servering. _.:'-:|VÄLKoMNA!

t
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Frökind
e-6v1.

X'iirsamlingsdelegerade i l(inne-
veds pastorat

har hållit sitt sista ssarnmanträde
för året. T{ll ordförande ! delege-
rade för år' 1965 omvalcles kyrko-
helde Llenning Ändersson, och till
vice ordförande valdes kyrkvärden
Sven Andersson, Brismene, likale-
des genom omval. Som sekr. vål-
des i stället för kommunalassis-
tenten llilding Våring, soln un-
danbett sig återr:a1, kamrer Erik
Gustafsson, I,{arbogården, - med
köpman Bengt Samuelsson, Slut-
ax'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 påstorats-
ombucl för nästa år' omvaldes Nils
Danielsson, Börstig, Sven Anders-
$on, Brismene, Herber:t Anclersson,
Alarp, och Erik Bohman, Vårkum-
la med Carl-Ärne Adåmsson, SIut-
arp, och Harry Larsson, Brisnrene
som ers. Annonsering'skall ske i
tr'alköpings Tic-1ning. Prenumer.a-
tion på Tidskrift för pastoratsför-
valtning skall göras som hittills.
Tiil sist tackade ordf, rle för.sam-
Iade för ctt friktionsfritt samar-
bete och överlämna,de till den av-

nandet a\r nya försäkringar i Mel-
lersta Västergötlands f örsäkrings-
bolaq godl<ände.s. Kontr.akt iör.
försäljnins av virke från lönebo-
ställenas skogar tecknades med
F{ärold Andersson, Fatköping, och
Bertil ]tr/esterdahl, Börstis. Vid
slutat samrnantr'ädc växlades Jul-
och nyårsönskningar, framför'da
dels av kyrhoherden som ordf, och
aru Er'ik Bohman, vice or.df. i kyr-

1 

korådet

1

I Söndngsskolr.ns julfest i $lutarps
!Iissionshus
Uncler en lång följd av år' ha,r

Slutarps Missionsförsamlings sön-
dagsskola haft sin julfest sön<la-
gcn för'e jul, så var även fallet
detta år.

Julfesten samlade lagom full-
sått 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 öv-
fiEit mec'lverkade barnen lned etl
omvä.xlande plogra'm åv sång,
dialoger och uppläsningar. S(in-
dagsskplans för:eståndare, !'olke
Pettersson, l'rö11 i airslutning till
.julevangeliet lektion med barnen.
Den omväxiande och €iivencie jul-
festen *rvslutades av Yngrre Jo-
h:rnsson_

vid "iulsessionssamkväm"

hps Frökindsfullmäktige
Vid Frökindsfullrnäktiges sista sammantriide för året på Cen-

tralskolan i Kinnalp begärdes tilläggsanslag om sammanla'gt

Familjegudstjänster i Vårkumla
och Kinneved
I söndags firades familjeguds-

tjänster i Vårkumla och Kinne-
veds kyrkor. I den sistnämnda
kyrkan framfördds av söndass-
skolbarnen ett lltet julspel >>De
fyra adventsljusen>>, som åtfölj-
des av att de mindre barnen läs-
te bibelord och tände de återstå-
ende ljusen i ådventsgranen. Kyr-
hoherden predika.de med ledning
av aftonsåagstexten om >>De fyra
adventsljusens budskap>>. Goda
kollekter uppbars till >Rädda
barnens>> verksanrhet.

CUF:s julkarusell
Söndagen den 27 december in-

bjuder Kinneveds centerungdomar
tiII familjeafton i NTO-Iokalen i
Kinnarp. På programmet står
Etiopienfilm, frågesport, kaffe-
serveringi, skämtlekar och annan
underhållnins,

lKyrkofulhnäktige i Kinneveal
llrade årets sista sammanträde i
fredags under ordförandeskap åv
l<ommunalassistenten Hildine Vå-
ring. Presidiet omvaldes, "d.v.s.

Hilding Våring som ordf., Cårl-
Arne Ädamsson som v, ordf, och
Henning Andersson som sekr. för
nästa år. Likaledes slledde omval
av såväI revisorer som suppiean-
ter för dem att granska 1965 års
förvaltning. Kungörelse av nästa
å.rs sammanträden skali ske i
Falköpings Tidning. I sina siut-
qrd erinrade ordf. om den goda
arbetsgemenskapen under det
snart tilländalupla året och ut-
talade sin förhp1',ning om frukt-
bärande samarbete även under
l<ommande år - det må sedän
Fräglas av ovisshet inför fram-

1 tiden eller bringa ljustecken för
vår kyrka och vårt församlings-
iir'. V. ordf. framförde såmtlisas
tack till ordf. för hans skickliea
sätt att leda tullmäktiges f ör-
handtingar samt slqtade med att
tillönska alla en god jul och ett
iyckosamt nytt år,

Kinneveds lqzrhorå.d
omvalde till kassaförvaltare 'för
de under kyrkans förvaltning ly-
dande räkenskape.rna för år 1965
Västarp, men tiilsatte ock på den-
nes önskan ep biträdånde kassör.
TilI denna befattning utsåg ky'r-
korådet kyrkvården Carl-Arne
Adarrrsson, Slutar,p. Väckt. för-
slag att ansluta, församlingen till
Landskommunernas revisionsav-
delning bordlades för närmare
behandlinig vid sen&re tilfäUe.
Beslutades utannonsera leverans
ev eldningsolja till kyrkan för
år 1965, Sakkunniga firmor skul-
lo kontaktas för uppråttande av

Frökind.
z.Lhz-li,\

I ^vu 1,4 suvrcu.4rurgv.

I sa,mhet en tilläggrsumma, om 4,259 kr., skolväsendet 7.??6 kr'

I Vi ha" tidigare publicerat val- i får stå beredda inför dem. Man

I beredningens - namnförslag vid I kan vänta att samarbetsnämnder-
i återbesätlande av nämndör och I na inlecler sin verksamhet i större
i befattningar. tr'örslåget faststäil- | omfattning under nästkommånde
des av fullmäktige med ringa jus- i år. Den utvidgade kommunen står

i C+.6SO kr. Detta bifötls utan deba*t. Största treloppet, 25.602 kt.'
I tOff pA socialniirnnden. Kommuna,lnämntlen behövde för sin verk-

tering. Ledamoten Sven Änders- , i blickfältet. I detta 1ä,ge förefal-
son i Brismene trädde in som om- | ler det mycket tillfredsställande
bud vid Kommunförbundets liins- iatt kunna arbeta vidare med frå-

GunnarJohansson för ailtså kiub-
ban även under 1965 och har vid | tr'lån riksdagens horisont
sin. sida Bengt l{jellström som I Vid ett kaffebord i skolans mat-
sekreterare. I sal efter sessionen anknöt kom-

Hr Kjellström avtackades av lmunalniimndens ordf. f iksda.gs-
ordf. för det gångna årets arbete. I man Gunnar Larsson till ordföran-
>Det är gott att ha en sådan med- | dens utblick på det korirmunala
hjäIpare>>, sade ordföranden.. I arbetet och de tänkbara relatio-

nerna stat-kommun:

avdelnings sammanträden efter I go"tt" obekymrat inför den ovissa
att,ha stått som suppleant på för- | framtiden och ta ställning till pro-
slaget. Ny suppleant blev ledamo- | blemen som de kommer'
ten Arne Olsson. I Hr Johansson lämnade en ori-

hansson. I den för hans sakliga och eleganta
I övrigt omvaldes presidiet. lledning av fullmäktige.

enterins om hur man kan tänka
Ny v. ortlf. I sig de framtida relationerna mel-

Hr Olsson utsågs även till full- llan stat och kommun' särskilt på
mäktiges vice ordf. efter hr Rune I lånefäItet.
Göransson, som lämnat kommu- | Inföt' fullmäktiges .uppbrott
nen. llan välkomnades i medarbe- | från sista sammanträdet för året
tarska.pet åv ordf. hr Gunnar Jo- | tackade hr Kjellström ordföran-

Fru Maj hyuåd
Han vände sig till fullmäktiges

ledamöter och till styrelser och
nämnder:

- De gör ett stort arbete och
offrar krafter och fritid. Detta är
grunden under den kommunala
demokratien och varslar gott för
dess framtid. De gör ett enormt
arbete.

Ordf. ville särskilt vända sig till
skolstyrelsen, vars verksamhet
upphör med årets utgång. Till
protokollet ville han ha en anteck-
ning om skolstyrelseordförandens,
fru Maj Larssons, insatser. }{on
här. nedlagt ett otroligt, intres-
serat, kunnigt och insiktsfullt ar-
bete på skolans område.

-- Nya problem står för dörren,
sade ordföranden vidare, och vi

- Ordföranden har gjort en in-
tressant rundmålning och även
hänvisat till att jag som riksdags-
ledamot kunCe ha någonting att
tillägga, eventuellt veta mera.
Det gör jag nu inte. vi vet inte
mycket mera i riksdagen.

- Man kan emellertid betvivla
att det blir fråga om verkligt
tvång inför de planerade större
kommunerna. Det finns ett undan-
tag, där tvångsvis anslutning vore
en möjlig a-epekt. Det vore det
fall då en som tyngdpunkt lämp-
lig kommun väg'rade samarbete
med en krets omkringliggande
samarbetsviiliga kommuner. För
att rädda det rationella samarbe-
tet inom ett sådant område vore
påtryckning tänkbar. Om nu det
fallet alls realiseras.

- Men i stort sett går det nog
>av sig självt> mot utvidgade en-
heter. Då framträder ockiå sam-
arbetsfrågorna som reala och nå-
g'onting' att lägga hand vid allde-
Ies utan >>tvång>> uppifrån. Detta
är den sannolika gången. Inför
detta är det förstås av vikt att vi
i nuvarande läge Iugnt arbetar vi-
dare med frågorna sådana de
tecknar sig nu, utan att för myc-
ket spekulera och >tro> kring äet
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 oiiente-
ra värt handlande på dem.



TilI våra chefer med familjer på

Bröderna Karlssons Plastväverio Kinnarp
Ett hjärtrligt tack för den trevliga julfesten samt för de stor-
slagna 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 julfesten.

Samflign anstiillila

Vid sammankomsten visade om-
cudsman Rolf Torstensson, Skara.
CUtr'-filmen från Etiopien. I den
återses ung'domar från Sverige
som medverkar i CUI':s Etionien-
verksamhet.

Frågesporttävlingen vanns i år
av Kinneveds kombinerade CP/
CKF'-lag med 16 poäng före Kin-
neveds CUF-lag. Tredje lag var
fjolårsvinnaren Vårkumla CP I
CI{X'. Tävlingen leddes av kom-
munalassistent Hilding Våring

Farnilietra{f i Kinnlrp
i centerungdomens regi
Kinneveds centerungdomar höII i söndags sin traditionella fa-

rniljeträff, ka1låd julkarusellen. Den >iinfailer>> regeibundet mellan
jul och nyår. Lokal var NTO{uset i Kinnarp.

med biståncl av frågesportvärdin-
nan Lrlla Karlsson, Slutarp.

Tili underhå.Ilningen bidrog
Kinnarpsirion l\{arga,reta Johans-
son, Brita Georgsson och Gun-
Britt Johansson med sång. _Britt-nlarie Karlsson, Slutarp, s.jöng
Jag väntar vid min mila - och se,
där fanns en mila på Scenen. Ittt
gästframträdande gjorde Björn
Leifler, Luttra, men den parodiska
monologen Ekorren. Familjeträf-
fen var välbesökt.

FRöKIND

Resolution
På därom gjord fra,rnstiillntng

prövar länsstyrelsen, jii^mlikt 2
$ brandstadgan den 30 mars
1962, skäfigt h?irigenom fast-
ställa av Frökinds komrnun den
12 oktober 1964 fattat lagkraft-
vunnet beslut om antagancle av
>Brandordniag för Frökinds
kommtrn> enligt bilaga.

Det åligger kommunens sty-
relse att ombesörja, att kungö-
relsen om fastställelsen anslås
samt införes i den eller de tid-
ningar, där kommunala rnedde-
landen intagas, och att tryckta
exernplar av brandordniugen
finnes att tillgå för allmänhe-
ten.

Den som med detta beslut ic-
ke åtnöjes, äger att däröver hos
Kuagl. Maj:! anföra underdå-
niga bewär, vilka skola tlll
Kungl. Inrikesdepartementet
hava inkornmit senast tre vee-
kor från det klagantlen fått del
av beslutet, eller, om besväns-
tiden tilländagår på helgdag, å
nästpåföljantle söckendag, dock
att besvärstiden för menighet
är fem veckor.

Mariestad å landskansliet d.en
2T nov.7964.

På länsstyrelsens vägnar

Äke Paulsson
E. Gärd6us.

Frökintls Kommunalnämnil

Frökin{tr

Julheigen i Kinneveds pastora,t
har präglats av fridfuil stärnning
och myclret god tillslutning till
gudstiirnsterna.

Juibön hölls på julafton på !'rö-
kindsgårcicn, 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 julpa-
ket. Syföreningarna i pastoratet
hade som rranlift bidragit till gc-
mensalnma gåvcr, som fördelados,
Till salnlliga på hemrnet kom från
I{ilding Vår'ing en förnämlig och
vacker g'åvä, bestående av en ii-
lustreraC familjebibel, vilken över-
lämnades av socialnämnclens ordf.
Gunnar Rudin och invigdes för
gudst.jänstligt bruk av kyrkoher-
de,n.. Sedan famil;en A.ndersson i
1rör sjunEiit Readings >>Iförsamiens
I trogne>, uttalade hr Rudin å
nlmndens vägnar te-ck för d.e hög-
tidcl av a.nriakt, som regelbunCot
anorclnas på hemmet.

Julottan dubblerades enlist tra-
dilion i Kinnevecls k5'r'ka, oclr mcl-
lan Ce båda ottorna hade Vårkum-
la sin otta i skenet av levande lå-
gcr i kyrkbänharna. Kyr.koherden
preCil<ade i aila gucistjä,nsterna
med utgå,"rgspunkt från olika tex-
Ler klir.s juldagens firningsärnire.
I{inneveds kyrko,kör medverllade
i Vårtr<urnla kyrka och i den se-
rnare ottan i Kinneveil med hym-
rnerna >>Stilla natt>> av Gruber och
i- som al-ternatimsång - med ps.
, 60 >En jun,gfru tö.dde ett barfl i
i dag> i Gustaf Bjarnegårds geniala
'å,rrangelrang. Kantor Kjeilström,
som ledd,e kören, berikade gucls-
tjänsterna rned förnämligt orgei-
spel. Herr Tage Herman gjorde
filmupptagning'är vid håda ottor-

' na. Till Fiäms1ätt infiöt i kotlek-
Iter 395 kr.

)

| "En qranner julhelg" 
I

I

Det blev ingen vit jul i år även
om det såg så ut ett par dagar in-
nan, Dan före dan saite mildväd-
ret in och på julaftonseftermidda-
gen försvann de sista vita fläc-
karna.

!'rökindsvägarrla blev blöta oeh
bilarna smutsiga därefter. Så frös
det igen på julnatten och det knår-
rade under skorna när rnan gick
till julottan i Vårkumla kyrka.

Där var det nästan som fö::r
med levande ljus på varje bänk
och i de tre vackra kronorna. I{elt
fullsatt var det när kyrlioherde
Henning Andersson från sin pre-
dikostol förkunnade att >>nåttens
mörker och änglaruas s.ång bik.la-
de den skärningspunkt>> vi kailar,
jul. lln högtid som borde bli >li-
vets vänclpunkt och glärijens mitt-
punkt>.

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

lt.rw Krn]|al0s
I tn-s f -tffin ilTn_{ä-4*åo ll I u- tulenln$

hålter julfest i Föreningsloka-
len söndagen den 3 jan. kl. 20.

Tävlingar, lekar m. m.
Julklappar till ett värtle av

minst 3 kr. medtages.

AIla välkomna!

hernma på juldagen och följa hela
det kommande kyrkoåret. Kinne-
veds, Vårkumla och Börstigs kyr-
l<or får tjänst praktiskt taget var-
je söndag medan man i Brismene
får nöja sig med varatinarL.

I(yrkoherden själv svarar i hu-
vudsak för de två förstnämnda
kyrkorna medan hans. ko'mminis-
ter fått de båda senare på sin lott.

Juidagen kom med klar luft och
sol och förde tanken mer till en
våvdåg än iill jul. l\{en de gamla,
de som kan sina väderspråk sade:

- Dä ä bra ått dä blir sol på
julå.dån för clå kommer inte vägen
aLt trli groddcr.

.lulens all.t överskuggande sam-
talsä.mne i Frökind var dock var-
ken julbudshapet om Frid på jor-
den eller vädret. Nej, det handlade
om nidingsdåd, i Börstig, om däck
som biivit sönderskurna igen, om
nya gårciar som fått dessa oväl-
komna l:esök.

Ryktena går och de vet att be-
rättå att >snart så tar di galning-
en>.

Man talade om br'änderna ock-
så. Skall det hända igen till må-
nads:kifLet ?

I-{emmafirande utvandrade stor-
och småstadsbor frågade och und-
rade. Lite svårt hade de att förstå
att något som detta skulle kunna
hände drrhernnra. Dc prisacle dcn
nya vä.gen ti1l Falköping som de
såg för första gången. De läste
Iralköpings Tidning och förvåna-
des över tidningens många och
L-ildrika reporLage. Lite motvilligt
erkände cle att också deras hern-
bygd förändras.

Och när julkalasen 
- lite färre

r år kanske - bröt ut på annan-
d-ag'en så var den gemensamrla
åsikten att:

- En sån g:ranner jul har vi inte
hatt på mannaminne.

Men då bör man l(omma ihåg
ntt rrär det gi-iller väder tycks min-
net vara både kort och dåli*rt.

Zauber



Hyllningar till gangna generationer
nor F rökindsg arden hsde
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l<affepannan - hår
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i!ir'i

iulfest

är det dock ett dignande

I gtrmla, solrt represcntzrnler föi'
] Bångna generatiouer'. Det är ei' vi
Lhal alt lar,krt för att vi'i dag i
I Sverige har ett välfärds$amhälle l

il\, åuga. hrlagderr har:' utför'ts i d11 1

I ty'sta. Kommunalka:ri'er'p .qrjpra: I

de orn ett par nåi.raliggande: Erik
Bt'oclcl 

- fö1' dagen buncien vicl
sjuksängen -*- och hans ntaka,
sor-n tillsarnmans utfört en enä.-
stående Iivsgär'ning. Eller f. cl. r'al-
la.ren och stenatbetären Johan
Nilsson fi'iin Börstig som kan be-
tätta cnt (lågsvclken så Idnga att
vi nä.sl.an vä.q'rar att tlo på dcm. ;

lWe(l en önskan om åit åren på I

Fr'ökinilsgårrien för' dem ocir alla
anclra skulle l:li ljusa och vackla.
med ett . tacl< för ålet som g.ått

och önskan our lyckosarnt 1965 -i vilket inneslöts alla i Frökind
boende * avslutade l{ommunal-
katnrern sin h]'llning till F rö-
kindsgardens gamla.

Julfesten avslutarles med att
kyrliohercle Andersson l€dde en
an(läktsstund.

Genom liommrtnalkanrrer Vå-
ring flamför'de Frökindsgårdens
pensionärer ett tack för julfesten
och ett tack till syster Viola för
hennes gåva.

Fröktnd

Sönalagsskolfcst i Kinnarps
rnissicirshus
I söndags eftermiddag hade

Kinnarps söndagsskola sin julfest.
Iresten, som leddes av Anders Sig-
fridsson, Äsarp, bjöd på ett om-
växlantle och r'ikt program med
m),tket sång, uppläsningar och
d,ialoger. Yngve Johansson talade
till barnen och i festens senare del
tilt de äldre i en kort avsiutning.
I en pa,us i programmet servera-
des ]raffe och saft. Närmåre ett
hundratal hade infunnit sis riU
fcsfen. I -

Julfest i liinnarp
Kinnarps NTO-förening håller

juifest i föreningslokalen på sön-
dag den 3 jan.

tlruprenad
utlyses härrned på leverans un-i
der år 1965 av eldningsolja nrl
I till Kinneveds kyrka. i

Anbud skola vara inkomna tili,
Pastorsexpetlitionen i Kinneved I

senast fredagen den 8 jan. 1965,i
Fri prövningsrätt förbehålles. 

]

Enligt uppdrag: 
I

Ilenning Andersson l

Kyrkoherde.

Socialnärnndens lilrinnliEia ledamöter
f|uktborcl sorn dukas upp.

lr'Iedårn clecetlber'skymlringelr
blev allt tätal'e hacle rnan på tis-
clagseftermidclagen tl'aditionell
julfest par Fr.ökindsgår.den i
Kinnarp. nic,l ljus och hlournlol
sol]r gttv rlen liitta julståimnin-
gen, val'lr& vänliga or.d on:l per-
sonal r.rch de ganla. på Frökinds-
går'rlen, gott l(aff e och kakor
tlä r'till oclr t l1 tl ivsailt ln o-

Bram. Sonl >jultomte>, om ut-
t|ycket tillåt.s, vak:rnde över det
hela, fungel'acle konrmunalllat.n-
I el Hiltling Vä'.i'ing.

var flitiga mecl

^lL- r'..

I{emmet-s gaml:r och pelsonal,
s':cialnämnclens leda.möLer,, kyrko-
herde och fru Henning' Anders-
son, hemrnet.s f. rl. föreståndarin-
na, syster Viola Äncler.ssrlrr och
vi ändra bä.nlraiie oss l<r'ing de vac-
l<ert dukac.le kaffebolden och so-
cialstyrelsen5 oldför'ancle Gunnar
Rudin kunde hälsa välkornmen.
Han riktade också ett varmt tack
till systel Viol:r för clen gåva. cn
ljusståke, hon överlämnat till Fr'ö-
hindsgårc'len.

Eftcr kafiet jntedrle unga Br itt-
Marie Kalisson --- >>vår' egen liltå
slngflgol, 01)!ig1 korrrurunrrIkarn-
re|n - 

p1'o$t'amnict med att rneil
klockklingancle r'öst och till egeL
ac'kompanjemang sjunga någr,:r
visor'.

Nyåt'et åir clen tid rllan biukai'
tacka för' å.1'et sorn gått, påpekade
Iionrmunall<amlel Våring. >Vid
den hiir foston lrr uklu' jag flam-
för'a kömrnunalfullnlåktiges och
iror"nnlunens tack till socialnämn-
den. llcn jag si<all hl'yta trå,ditio-
nen i år'i;. Iiomrnunall<anrret,n
flarnför't.ier i stället ett tack tili de

Två av Frökindsgårdens pensionärer lyssnar når unga Britt-llfarie
Karlsson sjunger om Sjömannen och stjärnan.


