bls-

Två starka försvar vtt-$f,'

$KYTTH FRÅN {}I,IKA FN$ruTfrR

dominerode Kinnemo
Hemmovinst med 3-2
'mellan

Grolanda

Nu mol $Bufiorp,

Pgr*iorln,tet

Grolantla år fortf,arantle

utan

3,?

samma siffror

0-B

i halvtitl.

SlutarP

vann matchen På sin starka inledning, då tle tre målen föll I
rask följd.
Eckerlid, Hermansson och Karl6n var målskYttar. Matchen var

i sin

I

har

3l',*lill

illTiil

i

d!fiölå

b+.

nn ev. uppyaktning

!9 6) Br:r"til Engdahl 1ft. ?) Gun-'l ,,"
na,r,clnuso* 1?. s) Geore öii;rä*- ilnå min födelsedag unilanbedes
,"ion t.6.9l li:rik Kjell*n iti.
llbestämt. Respekteras icke min
Insnf.sshjuLning:, 1) Ilar'r'y Gö- ll önskan upptar jag det som en
fånsnon gl1t.6. 2| Åke Gusravsslf
lltOrofamprrirrg.
4t :"o'Hudiog vårin g. I
fflå;_*, rffJ,m,.'o?jåI" *l,t;f I lt'
Bro,lrl 3/6 6l llrik K.iell6n 316. ?)
Lals 14/sir{:erberg 3lS. 8) Bror An- lll
rl

sin sida åstadkom två hörnor och
ett par skott tätt utanför.

Slutarpsmålvåkten Rutman svarade med mycket eleganta rädd-

62 poäng.

-..to, 1
poii,ng. l{inncverls Jilktvår'dsföre| Giista Svens$on, Xa.
Knt l-Gusl.uv I
rlirg I21) p{riing. I )(lörsnsson
--''
Åhl't9
tr' 2it) Han'y
}{årtv Göra.nsgon 22,
22.1
| , -'
22 lr.
Ahl

starkt och
terna rada upp bl. a. ett skott i
trävirket o. t hörnor innan hemmalaget kom in i bilden och å

hårda och välPlacerade skott, men

i $l,ntsprl*skjutnlng:
I Vet.-kla*s: 1) Helnrer Trygg Sl
hfiixter*kapsskj*tning: 1) Gun- lpoiing.2) Eertil Engdahl 49,-r1e Johansson S4 p. å) Rune Gråhn I
Klass VI: 1) Gunde Johansson
?4. 3) tiij.irta LarssnR ?1r 4l,Karl 164 poäng. ?) Gösta Larsjson 54.
Årp . 5i l3crtil Sngdahl 70.
Klass III: 1) Karl Ärp 58 poBtriin{.{"rnkn{}rånk}'ti. (SåmrIIåfl- ii;rr$, 2) Georg Johan*son 48. 3)
lngt r'o$ultåt fr'å.n två tlivlingar): Harry Joha.n-sson 45.
1"i' Sur:d* Joh*nssorr 84-1-4å;:1'2fi . Kla*ss II: 1) Åke Brodd 59 pop. 2i Rilnfi Srahn ?4-i-å0=:1L3. 3) ang. 2) Åke Gtistavsson 58. 3)
(-röstg l-arp*on'11-1-gfx108,
Webstcr Martinsson 5?.
lrälfsl{jntning dfln ? maj l$64:
Klass I: ).) Dagmar: Joha.nsson
i Rekryiklass: 1) Rune Gustavs1.69 poäng. 1) Harry Cöransson lson 84 poirxg.2) Björn Leifler ?6.
2J Lt,. 2i IJnl',$ Äxels-qon 23. -3) i Triangelträvling Karlehf-V*rC+ti$tå l,ftrs$on 22. 4J Erik Lunrlin I toftfl*Kinn{lved {fyrmilnnå.lag):
??.5) Kai,l-Gustav Ahl 22. S) Åkel1) t/,rrtofta905 poä,ng. p) Kårleby
Ousl.lr"vsscn 22. ?) Jnhrr 9iryk. ?1 1246. B) xinneved 24d .
9) VnldeValde- | Intlividuella
8) {;unde Joh&nssoil ?0. 9i
lnriividuella result&t:
result&t: 1l Karlrn*r Joltr.tt$son
Joltr.tt$sÖn 1fr. 10) Äimo Gu$- I Hrik Tolstensso::
Tor'.gtensso::, V" ?i
?"9 poäng. 2)
ta,vsson 1f). 1i.) Yngve Nilsson 19. I gund6 Joha:rsson, Ki. ?3.-S) 5'olkc
12) Oeorg'Johansson 19. 1.3) Äxel lJohnns$on, Kå. 68. 4) Aver"t To?Gustavssnn lP. 14) Karl Årp 1*, stensson, V.68.5) Oijsla Lar,sson,
rv|r,*j Ki,
lD nov, 1064.
fifn I5
Fiilt*li.iutiling
I1'urlr$Iijur.rtlnåf drn
Ki. 67.
6?" 66) Eertil Ändersson, Ka.
tr{i:u1{rve{1s
l{.innove{ls S}(ylter()renrnSSkyfteförening 157 l6?.
Of. T)
Zl Lar,s
Lar.s Äxelsuon,
Äxelsson. }Ka. fib. g)

Gästerna inledde

hopplös ineffektiviiet. Nu hade
man visserligen ett Par verkligt

l

sultal"lisl*r.

I(in.neveds Jäktviirrlitfiirening 1?8
poiing. ltinncved Sklr'ltc{'öreninF

kunde på de första trettio minu-

hemrnakedjan visar fortfarande en

]

?"1

Kenneth Harnesk.

helhet mYckte jämn, men

64. 219 poäng

sk5'ttar rletrklig* åv iiet rikhaltireI llri p|ishr:nilrt enlir{t följande

klippan och bra var även backarna Bengt och Sture Andersson, Kedjan spelade som sagt
bra första halvleken och de bästa
var inrarna Kent Jansson och

efter

i Kirin.n?.

I

I Hällekis-försvaret utgJorde
veteranen Tore ilonsson den fasta

S

seriepoäng efter två orngångar.
Hemmarnatchen mot SlutarP

slutade med förlust

#;liå,"i:i:"i'?trsson

:

|
Å/?ts ff{ungångslikaste skytt I Lag S: akö elom g8, Sven Frivn,r.Gunile Johans,son, vill<en fiir'-iberg-64, Harald Brodd 55. 207
'rf r)lll a.t I lr;rn t,lev niiisterskap.s- | poäng.
sk5,tt fiir ,iiret åven ö ;{dk-'o"iffitrtayting: 1) Åke Btom 88
ning!}"i" i ett {lertål av de vand- poäng.2) Gunäs J6hansson 86.8)
, r'ing;spri"rcr $om föreningens skyl- Karl Arp 82. 4) Lars Westerberg
ilar lii.vlnr: om. !'örnk:m -derute 62. 5) Blrtil Engdahl Sf. A) atö
Ihlev rtock tuånga av föreningel$ B*odd ?4. ?) Helmer Trygg ?4.

av Ytterhalvbackarna får Göran
gott betvg med bra
s-gri--.11 och dito uPPsPelningbrytningar

0-3

t
I
t

| t-ag +: Gunde Jåhansson 86,
| Oagmar Johansson 63. Webster

[rir.RIi:NIN$

sen för ätt i anara halvleken helt I den första. Betyget för denne
fatia tillbaka. Målen som man I dras dock ner genom onödiga
fick kom efter individuella rus- | ojustheter.
her i den perioden.
försvar
Kinnarps-kvintetten kom tillr
-*-^-.i:"u*t"gande
ä"'
40 mtnuLerila äv
korta
Korta oe
d.e rorsf,a
rörsta 4b
I
fgrsvaLet p9i1". d"."t^i-tl"*
insats och
matcheri och kunde'"iJä"""
i.yertygande
b^örja med Lars wester""Juri-""t.-i19tt-9n
*är"r. l3:--"tt
ra några skott utanfåthan på
men. Bensr Georgsson ;#-i"t" !*lq^ t-l"t'et så sattes
i"*åää
A;tlå?å*3"[::J"*i
ross i mitrräueL äar
åLT'i""åå?,t'åk
:
fl och
nct brörderna
hriilrlerna] Eo
Bn och
nnh TorgnY
rorsnv Jo.To-

o.

I

lrnr hafl plisulrlelning, för .tä,v- lMartinsson 70. 2]rg poäng.
liilgå.rna undcr år 106{, ,vilket I f,*g 2: Bertil nngOahiSf, Hef
shcdde vicl ntt sa.mkvärn på Nya I mer frygg ?4, Åkle Gustavsson

I

åtgn

Korporationstävlingen

KINltiI(yntlS llKYllllftl-

för'ra årets tree ooh fyra, i serien, som inDuellen
lodtle årets seriespel på Kinnouro blev" en vinst för de sena're,
som rJU^@uvD
lyckades iförsvara den ledning
Kinnarp, svrrr
s. nenunil&E,e!
hemmalaget nlrur4fPr
I d. v. s.
I på 3-0. vilken man förskaffade sig i andra perioden' Första
I iralvleken slutaile 0-0 och matchens sarntliga mål kom till på
I de sista 45 minuterna.
Ändersson
I Naeot större spel om man un- | Andersson och Göte
ldanta"r det flitiga munspelandet I inte förmådde frispela honom.
lui"aO"" näppetisön i uppgörelsen I Kjell Ahl spelade höger$er o-ch
isom dominäadös av fvå starka I nådde vissa framgångar i andra
försvar. Av kedjorna håde HäI- | halvieken, medan l-lemming Torslekis sin bästa period före pau- | tensson 'lyckades någorlunda i

löll

I

a*

ll;

MåIen

ningar.

Tre minuter in på andra halvFörsvarsspelet.i Slutarp kretsa- Ieken kom Göte Andersson helt
cle kring nämndd Rutman och ch fri och kunde göra 1-0. Tio miclt,r'ssnn J i.
Hasse Andersson. Kedjan utnltt- nuter senare ökade Kiell Ahl till
jade målchanserna mYcket effek' 2-0 på ett skott från nära hå11.
-^-.-=---_
Pl{iitrummnr
tivt. De två bästa i hernmaför'sva- , Hällekis noterade ännu ett skott Itrrne Gr rrhn 5:]. 3) G'.rnde Johrrn.s- lll
ret var Christer Andersson och li målställningen innan Bengt Ge- .{/'r 51. :l ,, Ccsl.. ,larsson åt. 5) lllsamt kultivatorer, potatiskup,
Christer Andersson och Jan-Äke orgsson med en fin nick efter I eörje Vår'ing 48. 6)
_Helmer fryCg lll lastbrygeor och traktorkärror
Magnusson.
hörna. gjorde 3-0.
Den.
går
bra.
inte
Kediespelet
r"- lll iyygft';; t'' låga priser'
Tre minuter .senare stack vi. ";ll"åX3.f"1""äf]'r
som fick ut grest positivf.,e,v-.sitt
Äk;
erom
ll jllalsänss Reparationsverkstatl,
llarnesk igenom och dribblade av hansson a? poiing. 2) "u,'uu
spel var cf Ingvar Larsson.
ställningen
vår
Kinnarp' rer' 0515/46164'
Utmärkt domare var Erland Westerberg och
3-1. När sex minuter återstod lä".i1's::'il"T'å1"nl':]Jå:
Molander, F alköPing.
',/)
Jo-l'Jo-1''
41.
7)
Georg
Grahn
Rune
l6)
6)
blev det straff sedan hi, Jonsson
slagits omkull. Själv exekverade I hansson 38.
Gunde Johanssons vpr: 1) Gunhan straffen och därmed fastcle Johansson 92 poäng. 2) Bertit I'
stäIlde siffrorna till 3-2.
trngdahl 80. 3) Gösta Larsson 80' i
I
Roland Ekvall, Tidaholm döm- 4) Karl Atp 77.5) Gösta SvensI

r rår*åftl"Hän.åill|
I

;q'

ll

II

.

Stipendium

till

Kinnarpsbo

|

du

i

*9q€!tt

son ?4.

letyg"

Bröderna Lärssons vpr: 1) BerEngdahl 5? Poäng. 2) Gunde

Styrelsen för Folke Bernado'ttes'

til

Minnesfond har clelat ut 111 stipendler På sammanlagt lSl'075:

ir.

Titl fonden hade liommit in

249

Johansson 52- 3) Åke Gustavseon
51. 4) Gösta Larsson 51, 5) Hel-

mer Trygg 50. 6) Karl ArP
7) Åke Blorn 45.

Diverse

ansökningar. De bevitjade stiperr| .tierna är föIjande:
I et. t. får iclrolskonsulent Gun- i

.

nar Göransson, KinnalP,

2

000

Damernas skänkta

I

Gna Brisdahl, Skövde, 1'000 kr' I
för deltagånde i Girl Scout Senior '
Round Up i ldaho, USA'1'.-65-,

även TJURAR,

mottages

Trygg 44.3) Gunde Johansson 44.
4) Åke Blom 38. 5) Börje Våring
38. 6) Bertil Engdahl 38. 7) Gösta
Larsson 37. 8) Åke Brodd 37. 9)

pa

Äke Gustavsson 36. 10) Karl ArP
36. 11) Dagmar Johansson 34. t2)
Georg Johansson 32. 13) Sven

MÖNARPS EGENDOM

Tel. 0515/332

1)

Rune Grahn 46 poåing' 2) Helmer

Betesdjur

kr'

for Aertag"ttde i The Cleveland Inoch fröken
] ternationät Program

J

Priser:

49'

64;

i
1

tr'riberg 26.

| 16.

t4) Harry

Johansson

Grolands- och Kinnorpselever po FT
fri 1!!. !r' !. n : na
':-- :tt//:t:t:lr:t:'. . t : ....

::4.::::!

:

: :

t!: ti.atiri:.:t t.t

: :

:.:

:

:

. : r:

..

:
.

I(INNAR,PS IF:s ÅRS}IöTE

Av flera anledningar höll Kinn-

arps Idrottsförening sitt årsmöte

senf f,sff4 året. Vissa svårigheter
uppstod vid val av styrelsens ledamöter.

.:..:.:

Ett 30-tal medlemmar hade infunnit sig, då ordförande Gösta
Gustavsson hälsade alla vålkom-

| :t :t:ttitr':atrt:.tt::.:. : :..:::.: ::
': ::t.tttii::ttttt:t :t :::::';t.::.::::.::::

IIå:

:

Av kassör Egon Martinssons

redogörelse framgick

att förenin-

gens ekonomi förbättrats betydLigt under föregående år. Letjarna,s

storå arbete med att få före-

ninrgen

skuldfri har burit frukt.

Till styrelse för.innevararde år

valdes: Gösta Gustavsson. ordf.,
Ture Gustavsson, v. ordf., Karl-

Gustav Johansson, sekr., Kurt Johansson. kassör.

Martel Johansson och

John

tr'ransson valdes till revisorer och
Stig Johansson till klubbmästare.
Som UK-ledamöter vaides Giis-

ta

Andersson, Ture Gustavsson,

Pål Seidler, Stig"Äke Brodd, Äl-

ian Johansson och Gunnar Jdhannesson. IJppbördsmän fley Bengt
Georgsson, Änders Ek, Knut Johansson och Göran Gesson. Som I

pojklagsiedare utsågs Göte Andersson och Fleming Torstensson.
Joha.nsson fick sysstan
som materialförvaltare.

Martel

::ilit!!.:!::.:t:,+:::::t'::

Efter den

>>obligatoriska> ka"f-

fedrickningen avslutade ordföranden mötet.

i:

::t:::!::

I

ij:

:

t:.::....::::::

:i..1:i:i:ii::;:::i:::lir:iili::::

;

.::::.
ji::::.

:

:::;

j:i

LI\RV öVERRASKADE

l;i;,,li,i;.,i1,,i',:,,,,,,.,1',,i

MOT SLUTARP'

._En smula oväntat

säga

s,utarp-Larv

r(f,4r-

Hur gör man en tidning? Ja,,Kinnarpsbarnen _ från klass

6

,Tj il:":.-i?li?Lt#H"#,[
åä ;ff'ff ,fi:ä-*11ir. eftermiddag ilir det.årspre- | om -oen fick ,rrrgJo*"" r*ai l;,,T,lii går. på bilden >tjuvtit|
lxo*.t
miär på Tångavallen dåir.hemma-,ii
och Kinnar"p som i roÅ- ltar> ae senare på den text som
laget möter Larvs tr"K,-Xlu?"931 llcrotanaa
llaags ocir igår var på stuttiebesö,t lrinns i dagens tidning. Det är
med gästar Slutarp f
qangei. slutårp ä""ä;'"""'r"iåll*^_q T"ltf_ti:.eiistel varlalltså färske nvheter de får ta
av. ttf,-Ar,
nratch i Groiandä f-ön'a -"öndai";'l|l?,t.
I Grolanda.med.ma-idel
ttn*t
Uuou.t
t
*O"r*"tt. '
och tog där vinsten med 340.
i*t"t"" =6

halvlekens sjunde minut. Målskytt

var cf Bonander, vilken för övrigt var en av de bättre i laget,

Vid målsituationen schabblades
det en del i Slutarps försvar som
annars skötte sig gott med Lennart Pettersson och Änders Göti lind sorn de tongivande jämte

i målet. F.ori viss mån I bak-

Lennart Rutrnan
wardsspelet gick

kl. 16.00.
LAAVS IF_SLUTARPS IF'

Iöndagen den 8 maj

SIF

-lgefirtrI. Måd'" lycliädes Tööt' Tiit-ö

Fotboll

Tångavallen, Slutarp,

0-2

mapremiären där gästande L,arv
tillverkade vinstmå"let i andra

]ås trots att Ingemar Lundahl och
Bengt Kernansson slet matchen

Fotboll

Till sist

får man 169

att Slutarp förlorade hem-

skåffa några blottor. Efter

å Kinnemo, Kinnarp,

En utomordentlig spelare hade
i vhb Sture Karlsson. som
y?r e1 av de'bättre på planen,
MåJvakten var också bra- jåimte
den tidigare omnåimnde cf SonanIaget

lördagen den 8 maj kl. 17.00.

VÄMBS IF'_KINNATiPS

led-

ningdmåiet lade sig hela laget på

rorsvar.

IF

Ti

vaknade Kinnarp
blev 3-2 pa 10 min
p--,0

Efter ått ha legat under med

och det b,ara återstod tio
rninuter att spela, svarade Kinnarp för tiderna,s uppryckning
mot Årniis och hann med att både kvittera, utjänrna o. vinna"
Synd om Ärnlis, men så ligger alet tilt i ttet ätUa fotbollsspelet
och kulan är nu en gång för rlla, rund.
lt/r-$!1.

Kinnarp dominerade första terna, när luften gick ur Årnäs
ta vara totalt. Bengt
startade
på alla .tilfällen och göra måI. målskjutandet.Georg.sson
Z-L och det såg

der som i kedjan hade bästa understödet från vi. Jonsson.
. Arne Nilsson, F alköping, sköt-

te rättskipningen ti[fr;dsståillande. \f f, -6f,,

JIPPO

I KIN[{ARP

PÅ. LöRDAG _ BMC, CALTEX
Se annons å motorsiilan LTt-$.

halvlek, men kunde inte

genast

lite ljusare ut. Två minu-

ter senare var det dags igen:
2-2 och glädjen bland KinnärpI stäliet blev det Årnäs som supporter
inga gränser. I
i andra halvlek kunde göra 1-0 alira sista visste
minuten -fick Rov Ängenom Leif Karlsson och minu- dersson en gratischans 'efter
terna senare var det dags igen: schåbbel i Årnäsleden och kunde
2-0.
2-0 blir 2-3

Så kom de sista tio minu- slå in 3-2.

Sor ni er otw
EF1IER BRA MöBLER

gör ett besök hoe oss! Där finner Nt
siikert- de miibler Ni siiker.

NETTO.MöBLER, Kinnarp
Tel. 333 64. öppet varJe kväll sant lördag eftermiddag.

I
l
j

I

Juniortestmatcher På söndag Kin nup
Kinnarps-Blecka i Skaraborg
juniorer

på
Tratlitionsenligt spelaE på söndag testrn:r,tcher för
Odenplan i Falköping. tflu,t"t"*rru, är Att betråkta.som'en fOilta
uttagiring tiil år;h=juniorlanrlskapsmatcher samt titt iuniorlägret i Ticlaholm som stårtar tlen I juni., Matcherira brukar alltitl
det inge-t undantag denrra
bjucla på gott spel och såikert blir -""

I
I

B haller sli/en t266.

5-0 nu gov tredie ryka

Kinna'rps för närvaran{le starka reservlag tog sin tredje raka
tvåpoängare, när mam fullt rättvist besegratle Våmbs reserver
rnetl 5-0 efter 4--0 i halvtitl. Spelet flöt hela tiden bra för Ki.nnarp, frarnför allt i första halvlek.

"'åii-tr. r *#.-'åtlTå"i,1 ilåi,*ff"å'åffliiåX?i.-låJl:::f*l;J,.ffiå"3-*
såns.
Närmanserlagen.fö].Y.åi1|-::-l;?ä"*,?äi.,5oo#'åililå"H:li*"1ä*T'äå3"l]i"ii**tteäven

man dock lite över

*,

inte är representerat

I

i tlil?t5r#

:,-^- I
borsska råget' Åtminst"åX""1ry1j
spelare från >juniorsta
Ji",,t å,li
r.ripi,,g hac,e mran
få se i

*s

den*encle spelaren

från xi"ir.ip

från våra trak-

i
I

måIen. slutresultatet 5-0 fåstSäiiJ;.
cr nar.an Karrstedt på

if

o1-l,n^lo:f"rteboereverl
rylg,
iä,åå'1,q"{if;}1jilq,åh;ii ;L*,*:*åT*:+!il"::' ::":::
tiTlqg"' spelar och talar'

uppställninger

Bengt ceorgsson

rtNNARps
I,
nnrsslol\SHus I F:n*
--'--c-"-9:g,..g'r f]*g'lt:- t:',

I

I

| Välkomna!

tS/t'f

ter', om man unclantar Tidaholm, | :
som representeras av två div. III- ]

Jilf-df.

spelare.

Hur som helst kommer säkerligen inte pubiiken att svikå dettå
arrangemang, då det kommer att

I och lag II,

ffi%

-o
fu:ffiffiffie Faa
ffi-ffiffiffiffi
wwsf,$ffinn

d$iäb
:;A

bjudas fin fotlroll i flera timma"r.
Det garanterar vi!
. Kl t2 går första matchen och
med'verkande iag är Älvsborg lag

Göta-Älvdal samt

Skaraborg. SamtliSa spelare skall
samlas på OdenPlan kl 11. Nämnas bör också att Västergötland
i den första matchen - kvalomgång
får möta Dalsland. SPelplats -är inte klar.

GISSNINGS

TÄVLAN:

'

Gissa

rätt

och

vinn
25 LITER

Här är de fyra iagen:

Älvborgs lag I: 1. Jan-Olof Askengren, Itr'Elfsborg, 2. Stig Gäfvert, IF Elfsborg, 3. TommY'Par-

BOSO N

IF Elfsborg, 4. Stig OlausIF Elfsborg, 5. Bernt Brun-,
din, II' Elfsborg, 6. Lars-Qöran
Bertilsson, IF' Efsborg, 7. StenÄke Johansson, Tranemo IF, 8.
Rolf Karlsson, IF Elfsborg, 9.
Hans Höglund, IF Elfsborg, 10.
Hans Grahn, IF E1fsborg, 11. Rolald Andr6asson, Viskafors IF,
12. Christer Björ'k, Grimsås IF.
Älvsborgs lag II: 1. foIats Brttn- i
gren,
Son,

l
I

Kör in till,

på lördag'då aiaisar:
NYÄ BMC ISOO i fem olika färger samt
oss

MORRIS AUSTIN MG
i ll0o-serien 85O SALOON

Alla som tankar får en

I
[.

PRESENT

-

PRINCESS
COOPER

Ballonger och märken

till

barnen

I

I

Vi kan nu erbjud,a Er:

I

Vi bjuiler på Sanilwalls

i

I

din, Sjötofta IF. 2. Hans Eirgersson, Borås AIK, 3. Ingemar Svedberg, Kinna IF, 4. Conny Johansson, Itr'K örby, 5. Leo Leskinen,
Sandareds

|
|
|

OBS! På gruntl av iletta program, hålles filialen

Gunnar Damberg, Kinna IF,
Flans Nyberg, Fristacls GoIl',

11.
12.

Bröd, Larssofi$ $ilfirtna
Caltex bensinstation
Kinnarp
- Tel. 330 60

Johans-

son, Vårgårda IK, 2. Bo Larsson,
Vänersborg's II', 3. Leif Karlgren,

Holmalunds IF, 4. Jonny Svensson, Itr'K Trollhättan, 5. UIf Er-

landsson, Trollhättans BoIS, 6.
Kent Larsson, Trollhättans IF, 7.
Svalrte Wadenhov, Vänersborgs
IF, 8. Jan Antonsson, Trollhättans
IF, 9. Björn Eriksson, Vargöns
SK, 10. Hans Eriksson, Trollhättans FK, 11. Stig La,rsson, Alingsås IF. 12. Ronny Ottosson, Kållandsö GIF.

Skaraborg: 1. Bo

Johansson,

Skövde ATK, 2. Kärl-Erik Karlsson, Gulispångs IF, 3. Crister-Feletti,.Tibro AIK, 4. Dag Gustavsson, Mariestads BK, 5. Inge Götz6n, IFK Skövde. 6. Göran Johansson, Mariestads BK, 7. Bengt
Sjögren, Tidaholms GIF, 8. .Kris-

ter

Lundbäck, Skövde

,

AIK,

9.

Falköping

VÄLKOMNA

Sven Andr6asscn, Skene IF.

Göta-Älvrlal: 1. Björn

i

STÄNGD rlen l-5l5.

IF, 6. Morgan Berg-

ling, Kinna IF, 7. Jan-E;ie Björkman, Kinna IF, 8. NiIs I{jalmarsson, Mariedals IK, 9, tsörje Ihrskog, M:rriedals IK, 10. Kjell-

BORON lOO OKTAN
PREMIUM 97 OKTAN
R,EGULAR 94 OKTAN

. goila ilrycker

I

BEG. BMC.BII.AR
850, 1964,

vit

975 mil.

l-100, 1963, röil, 2.100 rnil

1600, 1962, grå, 4.100 mil

a-55,

1961_,

blå, 3.300 mit

A'55, 196O grå, 3.100 mil
Mercedes 220 S, 7.500 mil

c f-r,Tr I
.. I
po
J\rnnorps-ungdotnlr
t I-besoft
T7.

_

|

Shntarp
Lösörcaulrtion
Lördagen d,en 22 maj kl. 14 låter fru Alma Pettersson, Rosen-

::. l:: :: :i:

i
:.

.:: ::::::
.:

.::::

l::: ::::::

.

:i::

.:::

dal, Slutanp, på grund av ålclers-

.
::::

:ril

skäl försälja sitt lösöre, varav
kan nämnas: kopparbalja, kopparhink, kopparkittel, Karl Jo-l
han-soffa, gammal salsmöbe ,
kaffeservis i nickel, golvmatta,
gammal takarmatur, 1. st. väv-

:1: : j: ::l.i:

I
i

stol, porslin m.m.
kommer

för

Dessutom
annan persons räk-

ning att försäljas en motordriven gräsklippare m.m.

Inrop betalas kontant.
Auktionsförrättaren.

Kinnarp A: Lars Westerberg, i
Torgny Johansson, Anders Ek,
Görän-Grahn, Bo Joha"nsson' Kjell
Johansson, Tord Torstensson, Bo
Ivarsson, Bengt Georgsson, Göte
Ändersson, RoY Andersson' Match
mot, Leksberg Kinner.no 14. Sam-

ling

I
I

11.30.

B: Stefan Johansson,
AhI, Åke Torstensson, Bengt
Persson, Rolf Andersso.n, Erland
Johansson, Kjell Aht. Håkan
Kinna.q)

Marthel Johansson, Karl-Gustav

Karlstedt, tr''leming Torstensson,
Karl-Gustav Johalsson. Match
mot Karlsbo.rg 16. Awesa 18.80.
Slutarp A: Leruiart Rutman,

Anders Götlind, Lenaart Fetterxson, Ingvar Johalrsson, Hasse Äadersson, Kur.t Karl6n, Roland Mo_
berg, Roger Andersson, Ingemar

Lundahl, Mats Andersson, Bengt

Hermanson. Match mot Rapial-i
dag 17.30. Samting Mobergs i6.80.
Avresa Mobergs 16.41b.
Så här

i

vårtider passar elever

och lärare på att göra_

Slutarp

sina

18 elever i
klass 6A från Kinnarps Centralskola, under lednilg av lärarin-

Seri,efi,nal

!(innnved-Vårkumla

på torsdagsmiddagen på studie-

Ä KINNEMO, KINNAEP

flLF-aud,

många studiebesök.

nan fröken Lisbeth Ohlsson, var
besök hos Falköpings Tidning.

kl.
LEKSBERGS IF

söndagen den 16 maj

Under en dryg timmes tid fick
de vara med om att följa en tid-

nings tillblivels,e. Följa nyheter-

nas väg från redaktionsbordet
fram till den fårdiga produkten,
tidningen.

I{INNARPS IF

Anmälningar före den 30 rnaj

till

te]. 300 62,

Sand6n.

Rune Gustavsson, Cflöf Bergkvist,
Leif I'itipsson, Rdne Sand6n: Crister Stenkvist, Lots Hofbauer, To_

I

lid, Kurt Filipsson. Äke Kar16n.

I

Match mot Börstig lK

:

mas Petters-son, Lenaarl Ecker-

Res.: Björn Leifler, sven-Olof Joh_ansson.

14.00

B: Kjell-Åke

10.30. Samting MoSergs
l9tdrg
9.15. Ävresa med bil 9.15.

331 67, 330 40.

I

I.

Reforrrrationsdagon
I
på söndag firas i Vårkumla och I
Kinneveds kyrkor som ungdomsoch familjegudstjiinster. Söndags-

skolebarnen inbjudas också att

I
I
i

deltaga.

I Kinneved, där gudstjänsten
börjar kl 14, förstärkes kyrkolrö-.i

I

ren och församlingssången av två

i

som

l

trumpeter och en basun,

medverkar dels i gradualpsålmefl
nr 37 >>Yar man rnå nu väl glädja
sig>>, allt efter uppläggningen i
Harald Göranssons >>I(oralmusik
III>, dels i slutpsalmen ny 724.
Kören sjunger dessutom som predikstolshymn >En dyr klenod, en
kiar och ren>> i Hans Leo Hasslers sättning. Kollekt uppbäres till
Lutherhiälpen och Gustaf-Adolfsföreningarna i vårt land.

l
I

,

l

l

På sönclag reser vå tåäfl Kåmmarp
&s-bf Seriefinal rmot Leksbergsgäster
I{älköpings fotbollspublik får nöja sig rned dir', Vll-fotiroii un der !ördag och söndag. Rapid spelar i eft,i:rirlidilag hemma mot'slutarp
tråda la.gen rarnlartre ur div. vtr förra å.ret.och viu åter
- bjuda i Kinnarp, dzl den första seriefinaJeir sp€las
uptrr. }"in div" V-fotboll ämnar mah dock
mel-.
lan hemnraiaget oah Leksberg. Bårla lagen har sarralat futl pcäng i r'år och t{et bör därför bli en
raf,{el'rillställniug på Kinnemo3
Får vi en, poång !i1 y! nöjrtra, siigel. rvar G. i Kinnarpslägret
och tillägger att våren för Kinnarpselvan
hittills givit Ener poilng ån vi vågat hoppas på. Kinnar'p gör ett par ändringar i la,ge1 och bl. a, spelar Tord fcrstensson och Bosse lvarsson på högersidan i kedjan. Jens Ödma n kornmer att skipa rättvisa i mi ddag'smatchen på sönda,g.

(

Kinnarp-Leksberg delar lika

*o*ro-*oTARP 2-3

Slutarp lyckades med det inget
a-rnat lag tidigare lyckats med i

"Finalmatehen" slöt oavgiort

årets serie. De fick nämligen med
sig båda poängen hem från 1ördagens match på Odenvi.
Matchen började i Rapids favör
med mål av hy Jan Jacobsson i
15 min. ef,ter en ganska konstant
press. I 25 min, hade Rapids vY
Bengt Sahlberg >>våirldens chans>>

men förivrade sig tydligen

må^lvakten kunde boxa boilen

och

till

hörna. Det skulle bli hi Valter
Grehn sorn skulle öka på ledningen för Rapid genom ett stolP-

skott som efter studsen träffade
Slutarps maJvakt i ryggen och

studsade in i målet. 2-0 alltså
och det blev halvtidsresultatet.
I andra halvlek hade Slutarp
medvind och det märktes också
på spelet som då började flyta

riktigt bra. Det dröjde 18 min.
innan hi kunde reducera Rapids

I
I
I
I

ledning. Det blev ett s. k. schabbelmål och det var väl ingen som

riktigt visste var botlen befann
sig innan den förpassades in i
på med
I maskorna. Slutarp spädde
| ]'tterligare ett mål en stund sernare och ställningen var 2-2.
Slutarps seg'ermål ordnades ge-

nom Rapids försorg och det va,r
hb som oturligt styrde >>trasan>
i nät. Sedan hjålpte inte Rapids
slutspurt,

Slutarps mv Rutman var för
dagen ornutlig och blev dagens
biiste man på Odenvi,

1-1 och således alelad pott slutado >fina,luppgörelsen> mellan
Kinna,rp och Leksberg t iliv. V nona Vlistgötaserien. Det oavsiorda reeurratet spesrar rrårigt händetseroiropfet pa
Kinna,ryr hade det mesta av spelet och Iåg närmast en seger rned
bl. a. ett bortdömt måI. Mer hlirom nedan. Det var allt a,nnat !ilI
ott idealiskt fobollsvlider när domaren Jens ödrnan, Skövde, blåsto tiu spet. vinden var bitande kafl och rrii;auouu,"rl& treskrnev tle

framför må], sorn vy Per Nilsson
mötte med huvudet: 1-0' Fem

o*, ."

viduntlerligå,sto bågar

i luften.

il#'r?ffi:?ä:"":å:i
huvudet

till

bollen som tog vägen

ä"]åtåt:tt*småiets

lgft-6t.

högra kryss'

io"l r ss:eäin. var man i ana rau ff";*,åii"i:"åliärä:#l?ffiåå
notera
Kinnnereåå

i

ati

1-0 till

logn6rn. Än

i

Lekslrerg stack
enstaka ströfall,

var han synlig nere

Kinnarps- :m #*;i,r"T"*å"Y"'å$ffir ;åi
|
:åt":ru"^äti? J"'Jri':;T"':1
från två meters hStl etter ade Leksbergsförsvaret-- och än
ra och
," lvakten
^^L då
upp då
l;;eLf, ;;1;;;rura5ts.
gjorde han jlåt. I kedjån._til1?t:
som ett resolut I

nesultatriis

press

i<i"åääoi:"i;;il;;;"--;;i;-i

sper

|I

jaktvårdsförening
håller möte viil lerduvebauan

na från höger oöh upp i luften
f}ög vh Kjell Joharsson och satte

i

fotbollsspelet

Kinneveds

iljf;TlXT

Starka försvar
Första halvlek spelade Kinnarp I spelet for'tsätta. Men det var måIl
med vinden i ryggen, ;;- föää | Vi pä;ä" *uo u" fotograf scm Eåda lågen förfogade över ett
Kinnarp var
rejäta målchans -träae man efter I stod ptacerad bakom åålburen, utmärkt försvar' I Bo
Johansson
ch
5 min. spel på
t"i.p*.t, ;; l;;h rrä" uä" viilig att ta gift på de1 framföralit
un'
primus.
IIan
rensade
var
scrn
"n
och
1616i
;it
foiien-ruttat-över
LeksbergsmåIvåkten Stl""-'Nilr:
-rtä"- |
dan ordeniligt framför
son dock lyckades ro*J-t'itr
I åÄtriitlä".
hade god assistans av backarna'
"T3,!":-*
;;d;"ö. öä l"'*..'"*''
#'.;t."^#;åä
bror till
I vh Kjell Johansson
även i fortsättningen;ä; d"t I
c"uo ,r,i""
-

mest Kinnarp som .u"'ua"

Primo

ds-or.

Kinnarps vy Roy Ändersson fr estar skottlyckån mot Leksbergsmålet.

)

frectagen d.en 2I maj kl. 18.00.
Angående upprustning av lerdu-

vebanan. Uttagningstävlingar
den 21 sc}:. 28 maj.

Kommitterade.

Fotboll
Tångavallen, Slutarp,
freclagen den 21 maj

kl.

VARTOFTA SK
SLUTAEPS IF

18.30.

.rihnna.re
åtå,ä"3,y1 lXTTå:""ff$ä:å?-;
I anara halvlek jämnade :pqltt T:9,n*9m9nt lllisammans med vi
ut sig. något. Nu var det Leks- Göte Ändersson.
I
det är nu målen som rarinas'i 161- | bergs tur att :p:Lu i"9 yin$en i
Fin
-^..
-.- rnålvaktsinsa'ts
så hårt anbolt. Ir{an tråcklade
iryggen, och def föruten
andhämt- r Leksberg skall särskilt målfick
""h;il;;sade stundtals riktigt
;;;rlö | :lill, i9l:t*et
men ack så ineffektiv" ;;;;älningspaus. I stältet blev det Kinn- vakten Sture Nilsson framhållas.
å Kinnomo, Kinnarp
med l{inframför må1. r den naraaäåä"iä- | arpsförsvaret som fick det hett llnder första halvleken
briljant'
fredagen
var
ha,n
den 21 rnaj kl. 18.45
min'
ungefär.30
ol.olo"u'.
öronen. Ifter
d.en borde må'
mån freståt
rrestår
lom
tf!:l l"e:l?I..ig
T11' lnarpspressen
131:n:Y::i-"i"i:i^lT,.j:tj*:
ledninssmtt
kom Leksberss
";;ä;;- |
";;ä;;kan mvcket mera, i .täT*F:i:4l"n"
TID,q,HOLMS TG&IF
lfflr1u.ä,]%T äl"ii#fåå};
försöka spela bo len ?inda in i
över
de
andra.
doek
rite
nickmål
sig
två
I
lno:a"
mål'
KINNARP B
I cr rr*-Juånssån- ärftnraoe av | ,,Domare var Jens ödman, Skövett
in
iniägg
tva
maII
och
elog
lde'
Borttlömt mål
I
På mitten av första halvlek
fick man så ett mål bortdömt. ll
Bengt Lieor€'sson
Geo:gsson iI
I{innarpscentern benSt
!(lnnarpscentern
sköt en boll, någonstans mitt ll
emellan skott och passning, som ll
Sture Nilsson I Leksbergsmålet ll
LöRDAGSSTÄNGT
men taPPade. Sällskaps- och stuelieresa
lade vantarna på
- mållinjen, Ja, llli Kinneved-Vårkumla RLF-avBollen rullade mot
29 maj t. o. m. dön 28 augusti
den
o.
m.
fr.
över måIlinjen ansåg ett par Kin- ll delning anordnar sällskaps- och
studieresa
torsdagen
den
S
mot
ut
väinde
sorn
narpsspelare,
Juni.
ir
Annlälan

Kinn€.rpspressen resulterade
emelertid inte I något taf.- ö"ir

Fotbofl

i

planen och signålerade glädje-

i
strålande mål med armarna UPP- maj.
sträckta I luften. Dornpren var inuppfattniaHen och lät
|
|

Slutarps Kvarn

skall ske före den

30

zAt-65.

AUKTION
att hållas onstlagen den
9 juni 1965 kI. 13.00 då lantbr. Axel Leifler, Grensluntl,
Kinneved, låter försälja:
6 st ungiljur: om}ring 1 år varav 1 st. tjur SLB och
1 st. SRB.
Ll st. ungsuggor: de flesta högdr. Hälsokontrollerade.
övrigt: tröskverk, självbindare Herkules 4 t/2', halmfläkt, gröpkvara, triör, såmaskin 23 billar skiv, el. stängå ungsuggor och ungdjur kommer

sel, kylskåp

n

m.

Till säkre kända köpare lämnas 6 mån. kreitit mot äganrättsförbehåll. öwiga villkor vid auktionens början.

JOTDFON'*EDI.INGEN

WffiB!ilffil[At{$T

FOnENTNq

sr.o.

Storgatan 72-74, FALKöPING. Tel. 0515/123 48, t53 48.

! $IORT I$RIhRI

4r-6s,

På kort tid har BMC blivit ett av vårldens största bilmärken tack vare ett helt nytt biltånkandel Provkör
själv framhjuisdrivna BMC 1800 och konstatera minst
tre avgörande fördelar: rymligheten (obs! tvärställd
motor!), vägkomforten (tack vare den sensationella
vätskefjädringen) och hyggheten (nästan en hel bil
av outslitliga och underhållsfria detaljer)l

@ffi&rc reclo

Motorn pä tvåren: rymligare bill

Bröderna Larssons Bilfirrna
Te l. 0515/330 60 KinnarP

Slätstruken uppgörelse
Kinnarp 3-3 mot Axvall
Kinnarp fick nöja sig med den ena pinnen när man gästad€'
Axvall i söndags. Matchen slöt 3-B eftel ett spel som lämnar
mycket övrigt ått önska' svagast på plan var domare 'rens Öd-

man. skövale' som genom sitt stänrliga blåsarr'le trasatle söntler

tsts-60

spelet tota,lt.

Det blev en synnerligen slät- , son slog in det tredje på straff,

struken uppgörelse i den hårda I I Kiirnai'ps lag var clet ingen sonr
blåsten, och de båda lagen 13" I ---"
de andra. T. o. m.
f.,oia" sis
---- över
vara nöjda med den delade poän- I
g"tt. Bröa""tte, Tord ;;h- iI"*- | ch -Bosse Johansson svarade för
en rätt blek insats, och det är
åing Torstensson gjorde ett mål rman
I
inte van vid.
var Iör Kinnarp o'ch Göte Anders-

6ls-6f,'
RaIIy

i

I

Kinna.rp--Slutarp

Kinnarps NTO-avdeininr fiIordnar på torsdag, Kristi* himmeifärdsdag, ett familjerally och
bilorientering med trörjän

Anmälan och start
ka^len.

vid

tt.

g.OO.

NTo_to_

Fotboll
å Kinnemo, Kinnarp,
onsdagen den 26/5

kl. 18.45.

FAIK-KINNARP

$VT

ilItilYIT

BrlrniilffiilBrg
På kbrt tid har BMC blivit ett av,världens största bilmärken tack vare
'rett".'he$.nyt+,$ltiink€Fdst-FI. rrk4lf:ojälv framhjulsdrivna BMC 1100 och
konstatera minst tre avgörande fördelar: rymligheten (obs! tvärställd
motor!), vågkomforten (tack vare den sensationella vätskefjädringen)
och tryggheten (nästan en hel bil av outslitliga och underhållsfria
detaljer)!

@ffiMffinsqB{ts
Brtiderna Larssons Eilfirlna
Tel. 0515/330 60 Kinnarp

VARTOIi'TA_SLUTARP 1_2
Slutarp tog sin förstå hemma-

laget öppnade med

fint

tog ledningen efter 11 minuter

genom sin spelande tränare Esse
Karlsso.n. Denne jämte den snab-

hemmalag'ets båkre f örs\,/ar några

större besvår. Fem miluter före

paus lyckades Beng:t llermalsson
komma igenom och stäila den YP-

perlige Vartoftamålvakten utån
chans och därmed var ställningen
11

Vinstmålet fL'r 22 minuter in
på andra perioden och återigen

var det Hermansson som svarade

för målet. Vartoftas kondition
tycktes vara på upphåillningen
och hemmalaget fick allt mer
alt säga till orn men utan synliga
resultat i målprotokollet.
Bäst i Slutarp var trion Ingvar
Johansson, Kurt Karl6n och Roland Moberg. I kedjan. får man
slitta ett plus för Roger Anders-

SLUTARPS SKOMAKEBI

har flyttat ti1l

Kimmar$lsfall efåen HDöEns

spel och

be centerforwarden Lennart
I{arlsson utg.jorde gästernås farligaste anfallsvapen.
Tack vare ett starkt spel av
Kurt Karl6n stoppådes de flesta
anfallen och i övrigt.vållades inte

0 ffi $ "rt4f'

F,{IK vände 0-2 tiH[ 3-z

att i fredagskvållens
match besegra Vartoftå med uddamålet, efter det att stäIlningen
i pausen varit 1-1. Det gåistande
seg'er. g'enom

l

i
I
i

hälsas välkomna.

Klrurunrp-$lutaru
NTO anordnar FAMiLJER1^'-LY oeh bilorientering Kr.-

vändo 0-2 till 3-P under loppet a,v 20 min. TaIa om Litlners-

kruippar...

Himmelsfärdsd., den 27 k].9.00.

tqls-6,

Anmälan

tr'örsta halvlek gick kiart till li nät: 2-2. När endast fem min.,
Kinnarp, medan !'AIK misslyc- låterstoa av matciren kom ledkades äed det mesta man fö"re-lningsmålet. tr'AIK fiek en hör'na
tog sig. Kinnarp hade gjort vissa från vänster som tog i stolpen
omgrupperingar i sitt lag och bl. och skruvade sig ut. Hy. Låsse

a. flyttat ned Eengt
från centerplatsen till

Georgsson Kvist mötte på direkten och

halvback. var ett faktum.

Under första halviek slog detta

6rrang:emang'

väI ut. Bengt fann

.

Gamla såväl som nya kunder

FAIK upphör aldrig att förvåna. I biirjan åv säsongen var
man helt under isen, 6gh into ens den mest ljusb!å optimist
var villig att tillmåta traget några chanser att hanka sig kvar
i serien. Så kom ornsvängningen rnot Hd,llekis som besegrades
rned 5-2. Veckan riärpå slog rn-an serietvåån Leksberg med
4*2. Mot serlelealånde Kinnarp i onsdags såg det läng'e ut. som
om la,get var tillbaka i de gamla hjulspåren igen. Efter att
uuder första ha"lvlek ha prestorat en fotboll, som man trodde
va.r förbehållen korpen, kom lage5 igen i andra halvlek och
ka

Hästbacken,

E. B. 12, Falköping.

10:-.

vid starten.

Avgift

Samling vid l,okalen. Tävlingen är öppen för alla.

till en trevlig utftykt.
Kaffe serveras.

Välkomna

3-2

NTO

stark uppryckning

sig väl tillrätta på sin plats och Hela I'AIK förtjänar ett erhann med att dels slå vakt fram- kännande för den starka UPPför den eg'na, buren och dels vara rvckninsen under andra halvlek,
med i anfallet och oroa FAfK- ng.r mair vände en hotande fiirIust i seger. Ch. Toivo Lundell
försvaret.

F'rökind
EXPNDITTCI}{STTDER

inled.de osäkert men sPelade uPP

å komrnunalexpetlitionen tisdag
urruwr andra halvlek
sie
ElB, UUrr
Var under
och var
onsdag, torsdag och fredag kl.
suverän.
helt suverän.
l'ÄIK spelade hela första halv- håt
Vartoftas målvakt Jan-Erik
70-72, samt torsclagar 77-79.
lek slött och oinspirerat. tr'örsvaPettersson gjorde ett mycket gott
Assar matchhjiiJte
intryck jämte högerback Bengt ret lämnade stora luckor och De sista
Kommunalnärnntlen.
45 minuterna skiftade
kedjespelet
var
obefintligt.
Matchvänsterhalvback
Alla.nsson och
och vh. RoIf
Moberg
vi.
Ässar
vinnaren
från
Leksbergsmatchen,
Ulf Leijon. Kedjans bästa var cle
>>Pysen>> Nyström, kom ingen Markrud plats. och detta visade
förut nämnda.
Eric Sandbärj, F alköping, döm- vart mot ch.' Bosse Johansson sig vara ett lyckat drag. RoIf
och något spel på yttrarna före- svarade för ett mål och slog
de utan stör-l anmärkning.
passningen som g:av 2-2 ocJr var
kom knappast.
Geson
Kinnarps ledningsmål efter 17 f. ö. en ständig oroskäIla På sin
Gemensam tältrnötesserie
minuter kom inte som någon nya p1ats. Assar Moberg biev
*zrttr;F.
överraskning'. Vy. Tord Torstens. bäste man på plan efter omPla- täitet, Slutarp, under tiden 1/6
son sprang förbi FAlK-försvaret ceringen, bröt säkert och matade
på en löpboll och siog förbi ut- kedjan med fina boliar. I kedian -13/6 möten varje kväll utom
tlnlrtrisk rnGrltör
rusande målvakten: 1-0. Tjugo skall även framhållas >Biffen>> måndagar o. fredagar kl. 19:30.
minuter senare var det färdigt Green som faryr melodin i sista
Itrvangelist Matz Erixon talar,
anståiJles. av Siut,arps Ekonom.
för 2-0, och åter var det Tord halvlek.
spelar
och sjunger, sarnt tillreförening för Elektr. distrib.
Torstensson som hade sista foten
sande sångare. VÄLKOMNA !
Svar med rekomrgrendationer på bollen. Hb. Äke Bergström
Retfullt för Kinnarp
sig på en hoppande
Kinnarp rnledde starkt men
och löneanspråk ställes till missräknade
Missionsf örsanllingarna.
boil och Tord Torstensson kunde fö]I tiltbaka katastrofalt. Ch. Bcsovannämnda förening adr. Slutfrån ett par meters håil slå bot- se Johansson sopade rent rejäIt
arp tel. 0515/331 02. Bostad finlen utom räckhåIl för mv. Rolf under första halvlek och hade
Segerbrant. 2-0 vid halvtid allt- god hjälp av Bengt Georgsson.
nes. Behörighets;bevis fordras.
så, och ett FAIK-speI som inte I kedjan lyckades Roy Ändersson
llt:6f,,
kunde väcka ens de allra minsta och Tord Torstensson bäst
- Kinnarps NTo-förening
förhoppningar.
men' bara under första halvlek.
anordnade på Kristi HimmelsI andra halvlek bleknade de l_i. i färdsdag
ett bilrally, som samlade
Nyttig pausvila
I
märkbart.
startande ekipege. BanlägDet var en ny !'AIK-elva som
Mycket säker domare var Curt tJugo
gare var Slen Ahlkvist och Lars
ställde upp till spel efter paus. Liedberg, Lidköping.
Falegård. I det vackra vädret blev
Försvaret täppte tiu hårt och resolut och i kedjan började man
det en underbar utflykt ned gehitta varandra med passningerna.
nom Gäsene härad. där.som beHi. I3engt >Biffen>> Green inledi I kant_ vägarna i_n!9 är någ_ra autode farligheterna med att från
| | strador, men detta gjorde också
Iångt håll stå på ett skott som
, I att orienteringen ställde deltagarKinnarpsmåIvakten Stefan Jona. inför en del besvär. Men trofs
ett ingripande._
"I
An- | ffi;;;å"i;;;' ;;;ä"å sig värre
f-o nictaae tri' Hasse
$LUTÄKF' ] | fetl<ör'ningar och andfa besvärligTÅNGAVÄLLPN,
heter vid en del av kontrollstatioaeissÅ in efter en hörna och i för att klara.
lördagen den 29 :naj kl, 16.00" nerna klarade sig samliga deltagaMa[s enaersson ökade Iedningen
0-2
blir
3-z
nära
;ili-t-o efter ett skott frånspä$-qq
AYDS II'-SLUTAETS Ir ' I re i mål utan alltför stor pridkEfter 26 minuter kom en efteriräir. vit. Rotand Moberg
i lbelastning. Belåtenheten med tävIängtad
och absolut inte oförvrO
, I lingen var också allmän. Inte
nå till 3-0 På långskott'
Salk$pinge R,enervserie
tjänt
reducering.
>>Pysen>> Ny. I minst senterades banläggarnas id6
ää"nä- stauttiig kom Dimbos
ström
sig
ut
högerkandrog
mot
10.30.
kl.
maj
I I a1t låta sina fruar resa ned till
itO"tt"af. och döt var ett snYggt ten och slqg in en hög passning Söndagen den 30
NTO:s festplats vid Sämsjön och
ratt*.x"tt.av hi' Cf' Bengt-Her- rnot mål. Och framför mål stod
V. Klsva B-Slutarp 8.
där bjuda samtliga deltagare på
ä;;;;;' fåstsällde' slutresultatet
Rolf Markrud som satte huvudet
kaffe.
boll'
tappad
en
efter
4-1
till
iästäIlningen
var
2-1;
och
Resultat: 1) Gösta Ändersson,
ritmårr<t domare var Erik 'for- get såg inte längre lika hopplöst
2) Äke Karlsson och Bo Johansvald, Skövde
ut. Hela FAIK.elvan spelade upp
son, 3) Giiran Karlstedt, 4) Håsig ytterligare ett par pinnhåI,
kan Silvander, 5) Sune Svedberg,
och utjämningen som hängde i
6) Bror Johansson och Sven Anluften lät inte vänta på sig. Rolf
å Kinnemo, KinnorP
dersson, 7) Leif I'ilipsson, 8) KarlMarkrud, sorn denna halvlek fiytArne Adamsson, 9) Stig Johanstats upp i kedjan, slog en utsökt
söndasen den 30 måi kl. 10-30
son, 10) Harry Göransson.
genomskärare till >Pysen>> som
I en inlågd fråge- och tipstävIIJO IT B*KINNANTS B
sprang till och vidarebefodrade
lan -var det endast Bengt Ändersbollen förloi utfusande målvakt
son,t Grolanda, som lyckades pricka in tio räft.
son.

Kinnarp

I

ledningen

I

I
I

l(innarp-$f ularp

r

Fotboll

Fotboll

Vörlng spelade hö$[
och vailil mel Kstlnarp
Värings kedja spelade f3'ndig
och snåbb fotboll mot KinnarP

och stod inte att hejila. 4-2

trlev segerresultatet och det får

| :.:;;;i ;i/ni.;1ji;ti!t::it!: lt !.!:1 l,l.lil:Li.:,1r.

't:iii;4ffi:t;*

a,nses vara en rättvis utgång
av dfåtlbningen. I{innarP tog
nnars ledningen med 1-0 genom Roy Antletsson eft'er 15

:'!j::.1

min. spe!. Före paus kvitterade

hi Kjellberg och cf Kiellberg
gav sitt lag ledningen rned
2-1.
I andla haivlek ökade \'ät ing
till 3-1 efter klungsPei, men
Kinnarp reducerade ti\ 3-2 genom halvtracken Kjell Johansson,
som svar:ade för må]et efter Passning från Roy Andersson.

:irttijit:,,:

'liTt,lii;;ii
:a.:',14:,,:t
'

lt.,:

ti

Wftry?,:i:

I Slutlesultatet 4-2 var enligt
I uppgifter en offsidefullträff.
på nårt
I Kinnarp mötte ailtså
hade en m1'cI
I
I

motstånd och laget
ket teknisk, snabb och ständigt

farlig kedja.

I

i)en nya flygelbyggnad.en €ier Kinn!1r'ps T'extilindustri fördubbiad arbetsyta.

Kowtrnunc,ltrrontoret i nyo lokaler
?h'bs.
Indusfni bVgg enskap Kinnar{}

i

Kinnarps ånfallskvintett var

däremot tämligen svag och det
var endast Bengt Georgsson och
Göte Ändersson, som spelade nå-

goriunda i andra halvlek. Lagen

hade för övrigt var sin halvlek.
I Kinnarpsförsvaret bör väl ingen
direkt framhåS '

I{onuounala,ssistent llilding

Yåring i F-rökintl har tagit sina
papfrer merl sig och flyttat in
i nya loha.ler vid huvutlgatan i

h$kånd
t/6-(r.

Iiinnslp. Kornmunalkonioret
har rned andra orcl fått egna
utrymrnen, Dct har utlder hela
storkonrmuntiden hyrt utrym-

i'ätrtmöte.sserie pågår i Slutarp
Ugrder tiden j-I3 juni pågår en

ser

tnen hos kommunala.ssistenten.

ljus ocir rymlig expeditionslokal
mccl våil tilltagna utrymmen för'
kontorsarlletet och kommunens
dokument, en tambur.och ett
v2intrr:m. J,Jet senare är så rYmligt att det mycket väl kan användas av minclre nämnder och
styrelser f ör samrnanträden.
tltom kommunens lokaler innehåller fastigheten åtta hYreslägenheter'. Den har fått narnnet

F

titritryggnaal

Konmunen har viclare iniett ar-

till-

byggnad. Dii.r shali bli fjorton

Exploatering av tornt('t:t;

Kcmmunalassislent l{iiding Våririg i de nya lokitie.i:a
]
I

j
;

sering: av arbetsprocessen, valför
produktione,n öLar avsevär't.
Den 1 november skali det varå
Dqt, byggs,, inte så litet i clet
ii1la salnhället för när'var:rnde , färdigt, tippar man hns fötctagct.

Kinnarps Textilindustri
fördubbla,r a.rbetsvta.n

men på industrisidan.
Kinnerps KontcrsKinnarps Textilindustri uppför
Samtidig't riled ått detta ai'beie
möbler
kotr.rmit igirn"{ har man inlett-för- en fiygelbyggnad som ökar föreberedölserna för cxploater'ing av tagets arbetsyta til1 det dubirla. bygger en utställningslokal med
":{i.l

;h"tf*j

å KTNNEMO , KtrNNARP
frede.gen den 4 juni ki. 19.1b
tsLIDSBERGS IK
KI}{N]{RPS IF

F'riikindsgårcleng

.

jtet som är

saint tillresande sångarkrafter.

Hasslebofg.

nl,'ir vliriplatsr r. De baela nlivaIan(lp fl.l':i:una bytgs ut;bnkåt.
för det nJ'a Platsbehovet.

tä

fLeOaqaq samt pingstdafen
lqir
,,å mötet hålles kt. 15. \tid delta
i11fälle tslar riksr]agsman
'
Axel
ijustavsson, Borås. Ledare för se: icn i övrigt är evangelist
l\Iats
Eirlxon och yngvc Johansson

H1 Våring är mycket nöjd med
de nyå lokalerna. De omfattar en

betena r-rred Fröl;j.ndsgårdens

ie tältmöten i

r'est i Slutarps samhälle. Möten
liålles varje kvält utom måndagår

ett nytt bostadsomr'äde i samma IÄåtten är !2 X 25 meter. Det lagerutrymmen soln övervåning
kvai:ter. Det omfattar sexton gör 300 kvad;:al-meter i var't och tili en tidigare byggnad. Golvytan
toml-er'. !-rökind drabbades ilia åv ett av cie tre plånen. Företaget blir 900 kvadratmeter. Genom de
den h:istande kvottilldelningen i sysselsätter nu 50-talet man. Man nya lagerutrymmena sker viss
länet, och clet har häm.mat hyg- b,'ri-knar atL efter {illbyggnaden avlastning av hittillsvarancle argenskr.pen. T')'riligen räknar man sysselsätta yttcrtiga.re ett 2C-tål betsytor i fabriken, var'för utryntrnån. Srrr:.rijdiidt si<er en |ltin|eli- rne finns för viss driftökniniT.
mcrl ai.1. clet skall lossna.

@@@@&@@es@s@se
Tiilo

a
o

tilti?t ':1i

En del köper föt dyrt

endra köpor frön

Lare Guetafssona
Möbelaffär, Slutarp.
o Allt i möbler ooh soffgnrpa per, bäddsoffor, ta,k- och
a golvarmaturer, mattor.
o Tel. 0515/331 ?9.
I

I

@se99ecsee999s,
$LITANP TALTII
TÄLTMöTENA F'ORTSÄTTEB
Pingstafton kl. 19.30. Pingstdagen kl. 15.00. Offer för byggnadskassan. Riksdagsrnan Axel

Gustavsson talar. Annand. kl.
19.30. Gitamgruppen från Åsarp. Seriens led.are Mats Erixon

a,ndra håiIet. .Iordvallen

i samrna kvarter.

Hasslebovg

ffi
-ffi-

är ett gott inslag i

sarrihällsbilden"

De äldres utflykt anordnas måndagen den 21 juni kl. 13.00.
Samling sker vicl Centralskolan kI. 72.45. Alla församlingsbor'inom Kinneved, Vårkumla och Luttra, som fyllt 70 år
hälsas välkomna. Makar följas åt om blott en har åld.ern inne. Anmälan om deltagande samt önskemål om hämtning
kan ske i Wilgotssons, Samuelssons samt Claesons affärer eller till ordf., trel. 331 39, senast måndagen den 14 juni.
Personer som

villigt önska sälla bilar till förfogande,

till

ve

En betydande tilibyggnad sker iros AB Kinnarps Kontot.smöbler.

Kinneveds
Rödakorskrets

bedes vända sig

; föreruncien hi|n'ör från

om-

ovanståencle adresser.
Styrelsen.

;l

ii

Blidsberg slog Kinnarp
Frisparksmål ovgiarde
Ett frisparksmål avgjorde freda,gskvällens fight på Kinnerno
och detta kom redan efter sju minuter med gästernas llh. N.-O.
Kallsson som målskytt. Detta ga,v ett matchresultat sorn blev fuliständigt missvisande meal tånke på spel och chanser, rnen eftersom d.et är målen sorn åvgör stod Blidsberg sorn segrare efter
nittio minuters intensiv kåmp.
Matchen präglades av två effek- vars skott slog i ena stolpen. I
trva och hårdfdra försvar, medan andra halvlek hade Kinnarp ett
lagens kedjor hade betydligt värre mål inne. men dettå bortdömdes
att göra sig gällande. Kinnarp ha- för ojust ångrepp mot målvakten.
de gjort en del ommöbleringar i
Charles Johansson skötte rättlaget och av tvingade skäl place- skipningen på ett bra sätt.
Geson
rat f{.oy Andersson i måI, där han

inte stäildes på några

B-lagets RoIf Andersson gjorde

bra ifrån sig som högerback

och
de bakre leden dominerade som

i
vanligt Bo Johansson. Brodern
Kjells placering i kedjan slog inte
väl ut och i kvlntetten där Håkan
Karlstedt spelade center fick man
inte mycket ut av sitt spelövertag.
tr'leming Torstensson var väl den

som åstadkom de farligaste attackerna men är frän i överkant när
det gäller närkamper.
I Blidsbergs försvar lade man

4-0 mot FBK
- Fa,lköpings BK förloracle i går

kväll mot Sluta.rp med 4-0 ef-

ter 1-0 i

pa.us. Matchen spela-

des pfr Odenvi och gåsterna, r'i-

Skövde.

VII {0/,'6t-

Slutarp är div Vll-favorit i Falköpingsgruppen oeh springer säkert
hem denna grupp. Laget har trepoängsförsprång och släpper säkert
inte detta. Bättre upp hade jag väntat mig av !.alköpings BK och
Rapid, sorn visserligen fortfarande har chansen, men. inte övertygat
över hövan. Nu försvinner ju också FBK:s fina målkvot, som "putsas" neråt eftersom Ryd försvunnit ur tabellen. 1^, gg$c, SfTtr(f

å IilNNEMO, KINNAEP,

kl.

026.

330 26.

19.15.

Tuns lK-Kinnarps IF

Fotbofl
å KINNEMO, KINNARP
fredalen den 11/6 kl. 19.15.
TOMTENS B:KINNARPS B

för torrläggningsföretag
Till styrelse för LagerstorpSmeagårdens torrläggningsföretag av år 1933 i Kinneveds m, fl.
socknar, tiu vilket företag medStyrelse

givande erhållitS vid syneförrättning sonr vuanit laga kraft, har

I

Anbuden skall vara unOe"-l
tecknacl tillhanda. märkta >Anbud>>, senast den 18 juni 1965.
Fri prövningsrätt förbehålles.
Kinnarp den 4 juni 1965.
Ä kyrkorådets vägnar

utsetts Sven Andersson, Lofsgården, ordf. Göran Karlsson, Ilassla, Ilarry Johansson, Halsarp,
Gustav Gustavsson, Srneagården,
och Sig:urd Johansson, Smeagår-

den. med följande personliga
Frästgården, Ture Pettersson,
suppleanter, Torsten. Gustavsson,

Halsarp, Sigurd Adarnsson, Kyrkegården, Egon Johansson, Kloekareg'ården, och Herbert Änders-

Henning Antlersson.

KINNARPS
]UISSIONSHUS
Söndag kl. 10 Söndagsskolans
sorru:oarrfest. Medv. av pastror
Algot Karlsson, Mats Erixon,

son, Alarp.

TäIfet $lurtanp

På gnrnd av den minskade vat-

tentillgången upprnanas abonnenter, anslutna till kommunens vattennät, att iaktitaga

IlXötosserien fortsätter denna

vecka med. möten

varje kväll
utom fredag kl. 19.30. Matz

största

sade sig klart bättre än FBK
och var bl, a. betyillig:t snah-

Slutarp springer hem div.

Fotboll

tlb-hs-

Slutarp vann Frökind

bare på bollen.
Haåse Andersson gav sitt lag
inte heller fingrarna emellan och ledningBn
i 25 min. I andra halvförutom målvaktsveteranen Stig leken ökade
Bengt Hermansson
Gunnarsson, som gjorde gott ifrån till 2-0 efter 8 minuters spei.
sig hade la,get i hb. Bengt Hilding 3-0 gjorde Mats Andersson två
sin bäste spelare. Ch. Kurt fsaks- minuter senare och i 40 min. fastson var också den fasta klippan i ställde Roger
.Andersson 4-0.
mitten.
Siutarp hade planens bäste speKedjeledaren och tränaren Hei- lare
i hy. Rog'er Andersson, Bra
ne Nilsson dirigerade sina kamra- var
också försvaret med ch. Kurt
ter fint med lurigt spel och mest Karl6n
som den främste.
lyckade var hi. N.-Ä. Rask samt
Falköping hade en bra målvakt
vy. Sture Isaksson.
i Jan Jansson. Vidare framträdde
Första halvlek kunde Biidsberg hb. Ralf Lindblad, hh. Vidar Nilshå1la någorlunda jämnt spel och son samt i kedjan Egon Nilsson.
hade en mycket fin chans tilt 2-0
Bra domare var Leif Lundh,

på en frlspark av ch. Isaksson

FFShlnd

ANBUD infordras å reparation
av Kinneveds kyrkas exteriör.
Arbetsibeskrivning i tillämpliga
clelar finns till påseende på Kinneveds pastorsexpedition, tel.

hårdare

Drov.

onsdagen tlen 9/6
D. M.

Eiiwmea',ed

i

I

i

Erixon, Johansson samt tillresparsamhet med yattnet sande
sångare medv.
Bevattning i trädgårelarna förVÄi,KOMNA! o/O-6f.
bjudos.

Frökinils komrnuns byggnailsnåi,rnnil

i
.or1-tr;

_

Kinnarpskedian ineffektiv
Tun segrade i DM med 3-0
Kinnarp höll spolnåi$sigt jämna steg merl Tun vid gårdagens
D1lf-match på Kinnemo, men föll trots detta med g-0 efter p{)
i paus. llernmalagets anfallskvlntett lir för närvara,nde alldeles
för tam
sfta,nss1 ka,n man skapa,, men måJen uteblir. Bii^st va,r
- yttra,rna, Kjoll
nu de bfia,
Ahl och Fleming Torstensson, medan
innertrion inte lyckad,es oroa, Tun-försvaret

i

närnnvärd g.rad,

Roy Andersson har gått tiUba- Ier. Bra var också ch Tore Guska oerhört och är inte länsre nå- tafsson och hh Hans Alm6n.
gon tiilgång som anfallsspeiare,
Niis Älm6n gjorde första halvI
I Trots detta var han ytterst nära lekens mål i 15 resp. 20 min. och
I att vid ett tillfälte reducera Tun- i andra halvlekens 40 min. ökade
I ledningen, men just i skottögon- hy S.-G. Olsson titt 3-0. Minuten
t blicket tilldömdes Kinnarp fri- efteråt gjorde Tun måI igen, men
, spark för en förseelse från Tuns detta lrortdömdes för offside
isida i momentet innan. Av fri- något tveksarht!
Karl-Erik Emanuelsson. Trädet,
I sparken blev inget.

I llemmalagets försvar spelade
säkert och uteförsvaret hap ingen
direkt del i baklängesmålen. Målvakten Lars Westerberg, som

dömde

inför 5O-talet

åskådare.

Båsse.

g'jorde come-back, verkade inte

helt kurant efter sin skada och
Kinneveds pasloral
de två första målen slank in lite
väl lätt:
Pastoratrets söntlagsskolor sarnbarnen och
Båist I försvaret var backarna
Rolf Andersson och Torgny Jo- las till avslutningshögtid vid ei. ii
hansson såmt stoppern Bo JoVÅRKUMLA,SKOLA
nansson.
SLUTARPS
söndagen
den 13 juni kl. 15.00
.; I Tun som stäIlde upp med tre
MISSIONSHUS
Förfriskningar, lekar m. m.
. I reserver spelade vl Nils Alm6n
och hi Broberg dominerande rolLördag kl. 19.30 Tältmöte. Sön- . I
avsliituiiig i VÅRKUMLA I
dag kl. 15.00 Sönilagsskolans
KYRKA kl. 17.30.
sommarfest (parken). Med.v.:
Alla intresserade hälsas """'
Pastor Algot Karlsson, Erixon,
välkornna.
Fn
barnen, lärarna. Kt. 19.30 Tält-

*"*3j1|,ä;3

I

I

ökind

rnötes seriens avslutningsmöte,

Välkomna.

K o rn rn un aI f ull rn äkti ge
håiler sammanträdc månda[en
den 21 juni 1965 i Skolan. Kinnarp,

kl.

19.00.

Orclförandon.

Pastorsämbetet.

sl

t|attentuttttor
Ek c:a 200 lit., kastanj c:a
700 lit.
Kalksalpeter, KöPingsalPetor
Urea, till salu.
ARVIDSSONS, KINI{ARP
TeI. 0515/330 22.

CT
iJiJ

cx
öJ

V-lfievn överraskade

5l sl

$lularp

h.ötfnd

FörsäIjning av

Slutaryrselvan försafte chan6en att dra ifrån de övriga Iagen i sorietoppen och fick efter

r5/o-ttr'

banvaktstugor
Banvaktstugorna Slutarp Skolavslutning vid
jämte 1.200 kvm mark vid SlutFrökinds.skolorna
arps station samt Åsarp

orr vemodigi insats so sig slagon

av Vilske-Kleva.med hela

2.200 kvm rnark vid Åsarps sta-

Båda banvaktst,ugorna
uppförda av trä 1905 samt
Kinneveds pastors,tr

Pastoratets söndags*skola samlas ti1l avslutningshögtid vid el-

ier i Vårkumla skola på söndag
kl. 15. Förfriskningar, lekar m.m.
Avslutning i Vårkumla kyrka kl.
17.30.

I{inneved-Vårkumla Rl,tr--avd.

har anordnat studie- och säl1skapsresa. Färden gick ut på
västgötaslätten. Första anhalten
var Jung, där den stora tvättmaskjnsfabriken besågs. Man fick göra en rundva,ndring och se hur en
modern tvättmaskin biir ti11. Här
ifrån reste man till Lidköping för
att bese Skogsvårdsstyrelsens stora plantskoieanläggningar vid
tr'ilsbäck. Man fick där fölia.cle

imånga olika arbetsmomenten från
I frö till den planta som vi får till
våra skogsplanteringar.
Sedan

var det dags att

vända

kvlaren mot Skara och SkLS, där
middagen var serverad. Ombudsman Elof Johansson, tog emot, och
förevisade med filmens hjälp, hur
det moderna slakteriet fungerar.
Sista studiemåiet föf dagen var
Stora Bjurum, där förvaltare
Nordström var ciceron, då den

stora diurbesättningen och gåri
clens rationaliseringsåtgärder besågs. Tlnder det sista uppehållet

på resan avnjöts en kopp kaffe,

och den vackra utsil<ten från Bredablick. Herbert Andersson tackade å resenärernas vägnar för den
lyckade resan.

lKinnarp slog Floby
.

..

I

i vänskapsmateh

]
I

Seriefotbollen har slutat för
säsongen och vänskapsma"tcher-

I

r

I na har t!,iirjat. I går spelade
Klnnary och Floby, en rnatch
som Kinnarp vann rättvist med
3-1, efter l-L i halvlek.
I Kinnarpsförsvaret glänste

som vanligt ch. Bo Johansson och
i kedjan dominerade högersidan

All-Georgsson. Bra i Floby var
hh. Josefsson och i kedjan lyc-

kades högervingen Ottosson-

Klarqvisl bäst.
Kjell Ähi gjorde 1-.-0 till Kinnarp redan efter fem minuter och
Floby utjämnade en halvtimnte
senare genom Rune Claesson, I
afldra halvlek ökade Floby Kinnarps ledning tilt 2-1 genom ett

självmål och Bengt
till 3-1.

spädde på

Georgsson

i

gymnastiksalen. Rekutdelade betyg till de
från åttonde klasgen aygående e1eevslutping

tor öhrnell

mo-

derniserade 1952 med badrum,
we, elspis och tvättstuga.
Intresserade inbjudes att på

skolfiirbundetg representant,

verksadjunkt Da.vid

oen annars säkre

1ä,ro-

lyckades Lennart pettersson biist

Johansson,

medan Anders Göttind kom till
korta mot gästernas snabbe hv
Särnblad. I mitten hölt Kurt Kar_
len rent med besked trots att
han fick en kraftig smäll redan
tlttjrl av matchen. De båda yt_
Iterhalvbackarna
Ingvar Johans_
son och Roland Moberg fick inte

Äsarp samma dag kl. 14.00.
Skriftligt, anibucl kan avlämnas
av den, som ej kan eller önskarj ken Petersson har tjänstgjort innärvara och skall för att gällaj om tr'rökind sedan 1923. Sedan adj.
Joh4nson läst Välsignelsen, avslutades högtiqligheten mdd skolavslutningspsalmen >>Den blomstertid nu kommer>.

j

greppet om sina motståndare och
den sistnämnde har vi sett betyd_

Iigt

Åsa,ril med mark)) senast den 291
1965 under adress Statensl
i Vårhumla
Järnvägar, 3 Bandistriktet, Bo- Sönilagsskolhögtiit
Kinneveds pastorats kyrkliga
rås.
söndagsskolor hade gemensam avslutningshögtid i söndags, förlagd
järnvägars
Statens
Central- till Vårkumla.
förvaltning,' bana.i'delningen,
Vid skolan samlades ett 30-tal
Stockholm, avgör om hösta bu- barn jämte anhöriga, föräldrar och
j syskon. Efter inledningsord av
det skall antagas.
ikomm. Per Olof Lindholm, BörsKöparen kornmer att tillstäl- I tig, ur Psaltaren vidtog i det grölas förslag till köpeavtal, vari I na ringlekar och lustiga tävlingsI lekar undel ledning av Krister och

juni

bl. a. föreskrives betalning

in-

om 2 månader efter avtalets undertecknande.

Ytterligare upplysningar kan
erhållas per telefon 033i178 00
ankn.272 kl. 8-12.
Borås den 9 juni 1965.
Banelis,triktschef en.

SLUTABP_VILSKE-KLDVA
Våromgångens sista match på
Tångavallen går i eftermiddag

blornstergirland.
Så vidtog avslutningsgudstjänst
i Vårkumla kyrka. Gudstjånstdel-

tagarna tågade uppför kyrkbac-

ken, sjungande >Härlig är jorden>.
Kyrkoherde Andersson taiade från
kortrappan över dagens aftonsångstext om >>Fåderns kärlek till

då det serieledande hemmalaget
möter Vilske-Kleva BK. Dessa
tillhör det koppel av tre lag på sina barn>>. Kollektgåva
sju poäng som närmast hotar tiil Såmarlterhemmet.
Slutarps ledning i serien. Genom
seger i denna match kån hem-

malaget ytterligare stärlta sin
ställning och kan man upprepa
spelet från matchen mot F'alköpings BK borde det gå vägen.
Någon underskattning av motståndet får man akta sig för att
göra.

Domare

blir Ernst

Utfärtl

hårt belastat. Roger Anclersson
fick aldrig chansen att komma
toss och frispelades lnte heller
i högre grad av Hasse Anders_
son, vårs kontakter med Bengt
Ifermansson på andra sidan vär

lälm.a:t
. obefinfliga. Den ende
r svrntetten
som lossade skott

var Mats Andersson medan vtterkamraten Ingemar Lundahi kom

till

upptogs

Flärnslätt

till

korta,

Vilske-Kleva var inget dålist I
Iag och förde spelet miO snaf6a I
aktioner. En bra målvakt hade

I
I
I

|
|

I

i

man i B Alerandersson och halvbackstrion B Gustavsson. S Wallander , J Alexandersson'utsiorde
ryggraden i försvaret. Snab5e hv
L E Särnblad och vänstervinsen
G och R Wallander märktes m"est

i kedjan.

Mslens historia: 66 min 0-1
hi. Linnarsson, ?0 min 0-2, g0

min 0-3 hy Särnblad. 8? 'min
1-B cf He|mansson (straff), g9
min 1-4 hhb Gustavsson.
För en i det närmaste perfekt
domarinsats svarade Erilr Fredriksson, Tidaholm.

Geson

Kinneveds och Vårkumla för-

samlingars kyrkliga syföreningar
företog i onsdags rrtfärd med
'stiftsgården X'lämslätt som mål.
I dit stiftets kyrkliga kvinnoförI bund hade inbjudit till en konI

Persson,

mådde hålla bollen i nämnvärd
grad och därmed blev försvaret

Christina Kullenberg och Tnger
i Lillieroth. Bådc barn och äldre
i deltog.med liv oeh lust. Inne i sko-

lan, som vackert, dekorerats med
sommarblomster av damer från
Vårkumla, bjöds alla på förfriskninggf. Efter ytterligare rörelse i
det fria delades sommarnummer
av söndagsskoletidningarna ut,
och söndagsskolläraren Märta
Quick, Börstig, åvtackades med en

båttre.

ska det dock sägas att de
- Numännen
fem
i kedjat' inte för-

I

I

målvakten

Lennart Rutman smittades i
andra perioden ay den tilltagande
oredan i försvaret. Av baclarna

Falköping, sorn Eärskilt vände sig
till qmåslroll. lfhora Petersson med
ett taek för lång och trogen tjänst,
sårnt överlämnade blommor. tr'rö-

försäljningsdagen vara insäntl
i förseglat kuvert märkt: >An-l
bud på banvaktstugan Slutarp-

för-

ner sig alldeles för mycket. Ao m

donationsfond
Lärqre och elever avtackades av

resp. platser avge anbual på
ibyggnader med mark i Slutarp
den 1 juli 1965 kl. 13.00 och i

i

sin råi.tt på hemmaplan och spän_

verna samt premier ur Luttra donatiopsfond oeh ur Leander Ol6ns

-

ftls-oE.

Det ville sig inte varken

svaret eller anfallet den här
å4gen för Slutarp Vars spel mot
FBK var som bortblåst. LaEet
ser ut att inte kunna komma iill

ett par lektioner samlades man för

äro

rt-l.

Matchens sa.mtliga må1 gjorrtes
ofter pauson. $lb- 05,

med

Vid I'Yiikindg skolor avslutades
läsåret med e{amen i fredags. En
tion på linjen Falköping-Utri- vaeker ulptällqing av teckningsoch slöjdalster hade ordhats. Efter
cehamn är till salu.

l

besegradesr

traktsdag.

Fotboll
Ä KINNEMO, KINNARP
onsclagen 16/6 kl. 19.15

Genom sommarfager natur fär-

i buss med
Erik Ohlsson soft chaufför. Med
dades de 39 deltagarna

Tidaholm.

F'LOBY IF'-KINNARPS IF
kom reI.senärerna"till" det vackra tr'läm- dt3en, Skara, demonstrerade sln
I slätt, där stora matsalen helt fylt- textiikonst i form av mässkrudar,
ur. GelbgjuscruSJ u] des av de många deltagarna från stolor, altarbrun m; m.
I olika delar av kontraktet. I kyr- tare Erik Jonsson och guldsmed
kan talade fru Käthe Fllis, Ulrice- Wilhelm Jonsson, Skara, visade
hamn, över ämnet >r barmhärtiE- kyrksilver och srnide för kyrkliga
hetenS tjänst)) om arbetet i INIIs, ändamåI. Även mattor, väggbonafnomeuropeisk Missions. tjänst. En der och keramik var utställda.
kollekt upptogs därvid till IM:s arTill sist'samlades deltasarna till
'bete, vilken upgick till 1.040 kro- aftonbön i kyrkan, där stiftsadsång och glädje

Fotboll
TÅNGAVALLtrN, SLUTARP
lördagen, den 12 juni kl. 16.00
VII,SKE-KLEVA BK
SLUTARPS IF
S.I.F.

nor.

i hjärtat

I
I

.iunkten Lennart l'ranck talade

Sedan bqsågs utställningsföre- över en pingstdagstext om Andens
rqål Av olika slag. Fru Britt4 Wi- liv i en levande församling.

j

I

I

|
|

I

sle

-o|.

..
f-'.r:--l
rrorunaspensronorefno

.

Kinmar$ se$rodo

pa
o

sommc,rresa

mtltT6reh*d4,2-l
Kiunarp tog en efterlängtåd
tvåpoängare i lördagens bortamatch mof Töreboda genom att
rättvist vinna med 2-1 efter
0--0 i paus. Spelet som Presterades var annårs inte av någon bättre kva.lit6.

Bäst i Kirurarp var ch.

Bo

Johansson, ba,cken ftolf Andersson sarnt vh. I{jell Johansson. Kedjan var jåmn

ingen

- Måhöjcle sig över den antlre.

let vaktades av Roy Andersson, som bl. a. knep en straff.
Göte Andersson gav KinnarJt
leilningen med l-0, Töroboda
kvitteraile till 1-1, men 8 minuter före full titl gjorde Kjell
Johansson segermålet.
I

Fotboll
Å KINNEMO, KINNARP

kl. 19
Skövtle IFK-I{innarPs IF
Freilagen den 18/6

Torsdagen den 17/6

kl.

19'15

V.-lileå BK-Kinnarps IF

Sv-en

i l,ofsgården,

som

historier i en resepaus,

hiir skakar hand med farfar, var

13

I{TNNAR.F B_1/ILS[iH.KI,EYÅ

4-1

lllr-to{i]'
I{!nnarps rcselvet' salte resiirrlitlöst Vil:l:-KLevas Älåg på
i tisdagskvällens
ts rlrdLurl
på
match Pii
,iplais
i::"
:\lllltr.ll){J. .T r'ättvisäns namn skail
, f ramfiallirs ,.I{t
.lästcrnas lag.var

-milionerstrecket nära
i Frökinds halansräkning
Frökinds kommuns räkenskaper, som behandlas av fullmäktigo

vid sa,mmantråtle på måntlagn visar starkt svällande siffror. Utgåentle bala,nsen slutar på 3.804.108 kr. Ingående bala,nseumman

ii,r 3.153.743 kr.

Kommunen har under

isliillt n:tcior a.:rdra hålv]eken. Det
rii.f särsl{ilt gtäclja.nde att Kinniårr]);i'os€i'vernä cienna. gång
*nt,kunI rle
ty
.hjrllu s1:e1ei r:iatchen

t7/5-bd,
år

reserverats 564.680 kr. Upptagna
disponerat 114.000 kr för inköp av iån under året har belöpt sig på
tomtmark och 157.000 kr för re- 292.400 kr. Skatteintäkterna har
ning'sverkets utbyggnad och ned- varit 851.346 kr,
läggning av va-ledningar. För På föredragningstistan vid måntr'rökindsgårdens utbyggnad har dagens sammanträde står vidare
1964

en hemstälian från

började dåtigt fcir
liirilalp då en försvarare oturiig.t
Ilil'okadå en Vii ske-Klevaf o r"er'&rd
sorn påföljd. I"ar.s
; |red stl'åff
i

I

\\/csterb0rå

klerade

emellertid

, .l,:sant rued hjålp av många års
l,\-tags|uf,ln.
t'-

med på färden och berättade västgöta-

rrrt'ter

sskotl

{)atta(,li( rad

se

från

till Dalum och vi6616 6"o
väokra, somnarvägen längs Lö_
nern och genom KöIingared till

dalen

Ryfors och Friluftsgården i
MuIlsjö.

gjor<tes ett uppehåtl för
. H-äroeh
r(arie
under.hållning. Köpman
I:Iakan Si/vander musiöerade- och
lrr ..Sye! Andersson, Lofsgården,
Irerättade

västgötahistorierl Åter_

gick via riksvägen över
3l9ql
.
Iralköping

Mkfnd

dan han fått gå | 'riir cf. Kårlstedt framhrLilas.
hal1,a plan, B*1 I Cästorrla visa,de rrpp två brå
iilvakter som män tår få svårt
Karl-Gustav Johånsson
. l::jorde
jii'ryckel påpåssligt sedan må]vak.
speläde ett våckert påssi icr taFpat bollen efter en utrusini;lg. SLr:åx efteråt var ytterkol* lrringsspel'ocfr vV.- R. lVatdnaer
legiin lrl|iånd Johansson iika på- i var sn åv de piå'gare i kedjan.
I
jpassligt fr:!.Erme och kunde slå I
Kjell
lDollen i nät sedan målval<ten för* L
|

försomrna_

ren. tr'ärden gick genom Ätra-

den att de kommunala bostads- Karlsson och Karin Johansson.
tilläggen för folkpensionärer må L,edamöter av nåimnden och andhöjas från 300 kr till 600 avseen- ra personer i kornmunen hade
biiar till förfogande för
de ensamstående personer och ställt
Den gy-nnades av det
från 400 kr till 800 för äkta ma- utflykten.
bästa väder.
kar. Bostadsstiftelsen begär 4.000
kr till inventarier och nödrrä.ndig
Examen vid Sjöbefålsskolan
Vtd Sjöbefälsskolan I Göteborg utrustning i samlingslökalen i
har examen avlag;ts av bl. a. K. O. Siutarp. Lokalen avses för uthyrSkövde
Andersson, Kinnarp (styrman),
ning till mindre sammankomster.

r iJ<a Kinnarpslednirrgen men skstil.t)i gic+r strax över ritlban" IIh.
iii{)llina reducerade så Kirurarpsjk:rlni;i1'en" tiil 2*-1 på ett åO- l;i-iin sliall nämnas före de andra
I

flykt i den fagra

och Luttra.
Färdledare var socialnämndens
socialnämn- tre damer, Ebba Juliusson. Ulla

in på första halvlek
, Iin ]rit
sa Håkalr Karlstedt ge
r,,-lllt!lP
Man har ocksi att ta stållning
:l:tinnalp ledltinget"l
efter kiunä_
till kommunens deltagande i sam-ptl flamför' V-K-måtet.
Någr a
arbetsnämnden inom blocket och
i ioråt kontrollen över en bakåtluir-]lltcr
senare
gjorde
såmme
i
ev. utse representanter.
rinan ?,,0. l.lfter en snrarl d:.ibb- I{'lrassnirrg.
iittg Hl{o!
I r.n:l!'
skiit han hårt
]rårt Och
och viiJplaCerriiJplaceol -'j*.,
1',
ll*':3*T
iöq:l
_flort-"-;
l. I andra,
hålvlekelrs första
äel
l.r'
r rr
t;'.:ciu G. r.lLalin eir lättechåns ail,

.

t?{c -bt,
Pensionårema, på Frökildsgårde1 gjortle i freda.gs en ut-

Nrnnarps

l

r

hålter MöTE å Nya pensionatet
ti:sdagen den 2216 kl. 20.80.
Styrelsen.

Kinnarp-IFK

O_l

t4lo.tr.

Målet för Skövde: RoIf

berg.

Bäst

i Kinnarp: mv.

Sahl-

Lennart

Rutman
- lån från Slutarp -.
ch. Bo Johansson.
Bäst i Skövde: mv. pelle Kihl_
ström, halvbackarna Göte Lundgren, Björn Rydholm, Rol. Karlström.

Räkensk apsgodkännande

Fröktnd

i Frökind uppsklutet

?-416-ttr:

KONFIRMATION
I KINI{EVED

,

,Fln del felaktighetel i bokslutet över Frökinds
liornmuns
,!ikenskåpermhförvaJtningför1964_b|.å.60öreför'''"'ni

I lördags ägde konfirmation
rum i Kinneveds kyrka med 1g
konfirmander från Kinneveds församling och 2 från Vårkumla

Idrottskonsulent Gunnar Gönar Göranssorr, Klnnarp, har av
Ilelge Ax:snn Johnsons stiftelse

ltostgirobohåUningen och en smula egendomlig prispolitik

betriif_
,l.andelnköpochförsäljrringikomrnunatregtavvykort(flygioto av Frökindsgården) _ gav fullmäktigeledarnötern,
a"r,tea_
rring vid samma,nträdet i går att uppskjuta g.odkännandet
lförsamling. De ha underyisats av
a,v
rii]<enskaller. och rovisionsberättelse
l kyrkoherde Henning Andersson
till
ett
senåre
samma,ntriide,
tinder tiden skall ma,n söka förklaringar tiII den rad påpekanden
I med >Evangelisk troslära> åv
I Arvidsson-Bentzer som .grund,bok.
rcvisortirna
anser sig haft orsak att göra.
^"li.iS,
i Under orgelmusik intågäde konlfirmanderna i den med blommor
ti.evisorerna
har
arbetat
under nens attesterings'metoder och
I vackert prydda kyrkan och tog
isnöd, Bokstutet var inte fär- ; t.u"u..f.ruÅi,"t,
'plats i koret. Efter gemensam
|
;gt
inom
föreskriven
tid,.fram_l f övrigt beslöt man utan vidai.e
bön_ och inledningsord av kyrkoom
det
under fultmä.ktigeför_ | aistussiön att tifatta f.o_*Åäjnerden med utgångspr.urkt från
Psalt. 100:2 >Tjänen Herren med ::andling'årna. Bokstutetlblev-fötj_ lnämndens rekommendation om
,;lädje> vidtog samtal med ak- irktligen föremål för en ganska I deltagande i samarbetsnämnden
i

--r

- --v-1v^

fått

rlier

;

gv

Liksom på lördagen var kyrkan
fylld. av en_ fulltalig menighöt, då
Korufina.nderna, företrädda av
kyrkvärdarna med nattvardssllvret och kyrkoherden med kalken
i - sin hand, intågade i kyrkan.

Stiftelsen, som har

gamla speimanslåtar från Västergötland. överstelöjtnant Karl Hasselroth, Mariestad, har fått 4.000
k_ro1gr för renskrivning av maun-

Gunde Johansson, Kinnarp
Iänsmästare i iaktskytte

skript och tryckning av en

Kinneueds pastofal
Kyrkoherde Andersson har
tiden 2816-]10 iuli
1965.
Kyrkoherde per Otot
- Börstig, tel. 521 6g,
Lindholm,
vikarierar.
Pastorsexpeditiosemester

- håtles öppen fre_
nen i Kinneved
dagarna den
13-15.

2 och 9 juli

Fotboll
KINNEMO, KINNARP,

av

lda rned moderna bekvämligheter
i än glesbygdernås, men i gengäld
I har glesbygdsborna vanlig.en föri månen att i större utsträckninE
ibo i en- eller tvåfamitjshus. Det
I kan nämnas att på glesbygden i

SLUTARP IF'

tiden

datum och oftare försed-

för den senaste

var

vid

riket var det 23 proc.). I

66

proc, av lägenheterna fg,nns vat-

tenledning (riksgenomsnitt 90
proc.), i 68 proc. avlopp (riks-j
genomsnitt 90 proc,), i 60 proc.r
proc.i

centralvärme (riksgenomsnitt ?4
proc.), i 24 proc. eget wc (riksgenomsnitt 70 proc.) och i 27
proc. eget bad.- eller duschrum
(riksgenomsnitt 54 proc.)

kl.

19,00

A-

IilNNARP Il!. A
Tisd.agen den 22/6 kl. 19.1b
Vartofita A-Kinnarp IX' B.

ii' Derby r)å Kinnemo

bostadsräkningen.96 proc. å,v lägenheterna

belägna I en- eller tvåfamiljshus
siffra för hela
-riketmotsvarande
var 47 proc.6 proc. av lägenheterna var belägna i hus,
byggda senare ån 1950 (i hela

kl.

Pastorsämbetot.

Friikinds

Frökinds ]andskommun

ny

Västgötflora. Ze/6_6T,
:_::__:__

onsdag€n den 2316

I

Segraren i länsffåsterskapet Gunde Johansson, Kinnarp, efter
prisutdelning. Johansson vann två av de tre Ualserna.
skytte segrade Nils Bengtsson, Floby ooh han syns tiil i'i.b,A:"""irOåe"i'pa

kväll spelas en inI På onsdag
itressant match på Kinnemo i

lKinnarp då hemmalaget drabbar

isarlrman m€d g:rannen för derby i
jP"l,?"-alttså dags för derby' i
Frökind och drelbbnins.,., ,oår""
bilden'
zs/g'ts
'l:1. 19 med Lennart Qvick,'somi
: 'lomare. Slutarp Iigger
X'albygdens ilakt och Sportskytteklubb anordnade i lörttags på
för närva_ i
lande på första plats i div. VII. i
uppdrag av skara,borgs räns ilaktvårdsförening riinsmä"t"i"råf
medan
'
Kinnarp
en
i-jal<tskytte. Tävlingen var såmtidigt en uttalring tiU
'iosition i div. Vintar
SM i
_ tvåmitten_
serier
örobro. Sarnrnanlå,gt eegratle Gunile rJohansson, Äirrrr"p
skiljer
alltså laget. Trots detta
,
venn två av tre klasser.
"om
i bör det kunna bli en jämn fisht
det brukar vara järnrt i Air_
Resultat:
ÄIg: 1) cunde Johansson, Bg .de båda iagen mönst_
, byn
lpoäng:
2t
olle^.
Tornäs,
- och
37; tt I rar sitt
sammanlagda poä:
bästa manskap- .
Lund'bers',
34.
1) G,nde Johansso', liltf"Tåå;lÅke
t'ä/o-6.
i
ll
Rådjur:.1)
Nils
Otte
Bengtsson,
Tornäs,
724;
B)
!'toc] fje"t-1. 38 poäng:
!)
1ön,722.
2)
Äke
Lundbers.
lny,
e3; s) c' c' Holm, 32'
skeet: 1) cunde Johansson, 66 |
poäng; 2). Altan Jacobsson.'66;l
c. Kielldn. 66.

I

I

i
I

I
|

I

i

|
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Engkvist, Skövde, med 2.000 kr.
arbete om

landets tätorter bor man som

yarg're

l

för tryckning av ett

cttte-

i fastigheter som är

ändamå1

lämnat bidrag till bl. a. I'ilip

]orgs Diakonissanstalt gav 140
kronor. Som postludium spelade
iiantor Kjellström >Fantaså> av
J. Pachelbel,

regel

till

|

.rtående samt övrig:a., församlings-

I

:

i

.örutom de nykonfirmerade ett
i0-tal arftöriga och övriga när-

i

I

i

I

I den höstiälisa
'rattvardsgången deltog
aareitär

glesbygder

Ur stiftelsen har videre stud.
Aina Arvidsson, HerrlJunga,, fått
1.000 kr. för studier vid Alingsås
*

:

ordet >Efteråt>.

EIur rna,n bor

kr, för stu-

USA.

skaplig forskning samt understödja undervisnings- och studieverksamhet har för innevarande år heslutat lämna bidrag på tillsammans 312.000 kr.
i
Länsmånska kulturfonden har

Skriftetal hölls av kvrkoherden
1 kor. 1:9. predikan höUs
över dagens högmässotext med
äm.net >>Ta Gud med i räkninEen>>. Som minnesor4 eav kvrköherden sina konfirmåaer lnatt.
21:19 med särskild betonins av

tiil

I

att utöva välgörenhet bland behö-;
vande ,stödja litterär och konstnärlig verksamhet, främJa veten-

över

medlemmar. Koliekten

a,nslag på 4.000

HAL.
r

.ijrella utblickar kring >>Tron, I lång
rånd och
ri-r
... lför Falköninss
L^hhrrhhr^-r,
^-L ie-a^-Jingåenfls diskussi,on
oa" lfö1,.F"]|öpings kommunblock.
Guds ord och kristi ord;ch hanaliing i sina sakrament>>, Efter |I 11" t?:lt:* ."y:.i pål.lade rer l r"rY',,äå"'ä;r*Tr?å"L..::":&?:li
trosbekålnnelsen kring altaret även riktade kritik mot kom.unr,, fråq tr rökindsfutlm:ikiiE;.
skedde utdelning av biblar och

konfirmationsbevis under biträde
av kyrkvärdaFra.
På siindagen firades högmåissa
med llerrens Heliga Nattvard.

KTNN,4RPSBO FÅR
JOFTNSON.ANSIAG
FöR US,{.STUDIER

j

|

j

i
l

Möbelspekulonter
Vid behov av MöBLER vänd Eder till oss.
- Låga
omkostnader
Läga priser.
öppet var kväll
och

-

lördag eftermiddag.

KINNARP.

NETTOMöBLER
Tel. 333 64.

zo/O-6t,

Kinne veCs RK arrangerade
|
|
I
f ..
f
l
rycKao
resa tor
gamla
de
Kinncveds lliirlaliorslirets anoldlratle i miildags sin setlvanliga sornmarutfl5,ht för ganria från Fröhlntls komillun. Iiesan företogs i privatbilar, och ti|l ett antal &v över Z0 med c:a 90 deltagår'e ringlade sig l;illiaravanen i väg under förträfflis ledtring at Cöran Ån(lf.isson, trtrule,:.årrlen, Rötlaholskretsens nJ.e

ordförande.

Kolksolpeter
till

salu.

ARVIDSSONS, KINNARP, Tel.

qnlO

Första anhalten var AlLlhem i
I,.loby, vars ))arboretunt> ,Åd Ce""
irång:a ovanliga och intressanl.,
i sto'.' utsträckning r.^"

- gS,

sta deltagarna, Wilgot Johansson,
Kinnar-p, _och }Ianna Sah16n, I.röi<indsgården' hemmahörande i
Brismene.

Iln?n uppbrottstimmen stog,
"fru"o"i
nch
trÅr't iI lnnan
och
t;ä;
väckte vederbörtig beunclran. il-1tk"19 .Il'rkoherde , And.erssoll
Flerr Rolf Gegerfelt, en nv söner- | På -, unPdras: av pensionärerna
som med
som
med den äran
or.rrn.lq_ ltardledaren,
na till
till den rrr.snrrrnolioo
uisprungtige slirnctal:äI9]993t9t'
Lr4_urLrulrErlra IIan
från tiorall
ren år,
Göran
fen
AV \\arhhah.\
>Aiphem>, .,._
Var l1;^^_^CicefOn. lfortsatt
l:"t ":1"" traditionerna
inpianterade busiiar
husk:r

05L5133A

22,

I

Sandins orororanoesKapstld
sanolns
ordförandeskapstid i ltoRöII
KUrsc-1. Ilan LacKaoe
tackade vldåtc
vidåre
|lla
I hans medarbetarsta,b, sorn skick-

över
Sala.hol- och ullene
TT1lprp eick
oinlr
över salaholm
^.t dÄl.,trom -"*_
fjjrrtpn
rfi,Jaro tilt
fill
färden vidare
Gölihem. Oär
nrosfnår.e.t_ Malmensten
tr,rq.tmanata_ mottoE
prostparet
-l^*l^resenärer:ra vicl kyrkan. Där höll
prosten frå;n elteret en betraktel-

da korset. Han

Iigt genomfört färden, och bil.!garna, som ställt sin.a bilar till
se över 1 Tess. 5:16-18 om förfogande. Härtill knöt kvrlro>elädje, bön, tacksägelse>> och be- herden någ'ra uppgifter fr,ån
rättade därefter intresseväckan- Bjulums andliga historia och bede om kyrkans historia och dess rättacle om den på 1700-talet
märkliga målningar, särskilt om glasser'ande, från herrnhutisrnen
>Rosenkransen>. Kantor per Rö- urartande s. k. radikalpietismen,
lander utförde orgelmusik.
i vill<en godscts härskarjnna -Uaröver Mösseberg's västra slutt- gareta Clerk blev så engagei.ad,
ning med dess vachla panorama att hon tog avstånd från all fast
fortsattes resan över Vllske-KleVilske-Kle- kyrklig ordning. och trots domI rorisattes
I va och Sjögerås till Stora Bjur- kapitlets försök tili ingripanden
i um, där alla , intresserade först nldrig lät
begrava sin make
nade tittfätte att ta i beskådarrde i vigd jord. Som rriotvikt mot
I
moilerna
tillbygsnaderna till dessa dåtida tecken på kyrklig
lde
lstallarna för c:a 360 nötkreatur. upplösning avslutade. kyrkoher] Se0an bänkåde sig alla i stora den med några tankar kring orslottssalen, clär en ljuvlig vila o den i en av den gängna söndagod
_förtäring väntade och envar 3ens tester om ))Det verl<liga likunde ta utsikten över den na- || r'et>. 'Iill sist sjöngs >Här[g är
tnrsköna parken i betraktande. I jorden>, och glacla och tackJamGöran ÄnderssOn hälsade hjärt- | ma över en Iyckad och innehållsiigt välhommen till alla och be- irit< färd i fÄgra västgötabygder
rörde..slottets och godsets histo-lfärdades afla titt sitt iänO i"gän.
ria alltsedan Kung Karl Knuts- I
I
i

ill.I. ilYff
B[tTRt{t(fiilil[?
BYT

På kort

sons dågar på 1400-taiet över ätterna Thott, Lillie oeh Soop franr

tid har BMC blivit ett av världens största bilmärken tack vare

ett helt nytt biltänkande! Provkör sjätv framhjulsdrivna BMC 1100 och
konstatera nfrnst tre avgörande föfdelar: rymligheten (obs! tvärställd
motor!), vägkonrforten (tack våre den sensationella vätskefjädringen)
och tryggheten (nästan en hel bil av outslitliga och underhållsfria
detaljer)!

@mm/ilcrsqb€B
Bröderna l-arssons

B i Ifå rma
TeI. 330 60.

KINNARP.

t=---I

v.

I

mrwleueo
Miilsommarilagen. 2616 FRILUFISGUDSTJÄNST i Prästgårilens..tnii.dgård

kl.

14.00 mdtl

predikan av kyrkoherde Andersson och kyrkoherde Lindholm.

r

Kaffe seryeras.
regn i
- Vid
kyrkan och NTO-lokalen.

lÅ
I
il

il

Siggagårdenn Slutar Pr
står tillgänglig
anpnNNERHTNGSTEN

HErrBoN

!le*n, premierad A, avgift T5:
lltl tet. 0515i331 15. 331 56.

lL':=:
I

I

Pastorsämbetet, Kyrkobröderna. It
I

till vära dag:år. En borclsvisa,
författad av fru Ester Andersson, Lofsgården, sjöngs till ackompanjemang på flygel. Blornmor överlämnades till de två äld-

|
I

I

-

|

j
j
|

Kinnarp vann stort

i kommunderbyt: 5-0

Kommunderbyt på Kinnemo blev som väntat seger för henlmalaget Kinnarp, som meal tre mål i vardera halvleken fick upp resultatet till 6-0. Matchen bjöil ,på föga inspirera.nde spel även
om det från Klnnarps sida stundtals förekom snabba och väIptanerade

attacker.

2qlb-bg.
ta i f,örsvaret.

Första halvleken dominerades i
stort sett av hemmalaget, men
första målet lät vänta på sig och
kom först efter 25 minuters sDel.

Kedjan vår gansl

jämn, men Kjetl AhI hade en vij

framgång liksom Bengt Georgssc
och Anders Ek.

Fullträffårnå
$Iutarp med reserver
Detta gjordes av Tord TorstensSlutarp kom till spel med fyl
son och de två följande fullträffar- reserver och var därmed handi
na signerades av Anders Ek och kappade från början. Lennart Rut
Bengt Georgsson. De båda sist- man i målet var lagets bästa man
nämnda svarade också i andra och försvaret i övrigt gjorde gott
perioden för 4-0 och 5-0 i sam- ifrån sig. Rune Gustavsson var en

ma ordnin[J och det

avslutande överraskning' som vänsterback och

sjätte målet g'jordes av Göte An- på andra kanten var snabbe Len_
dersson.
nart . Pettersson en fast klippa
liksom Roland Moberg. xeajän
Spelarkritik
hade mycket svårt att i<omma till

Hemmalaget var ju givetvis me- tals med Kinnarps försvar och
ra homogent sammansatt och hade skjutförmågan var tämligen skral.

i Bo Johansson,
son och

Rolf

Torgny Johans-

Domaren Lennart qvict<,

Andersson sina bäs- näppeligen godkänt betyg.

lät

I
|

.

Räkenskaperna huvuCärende

Fulhnäktigeordf. Gunaar

Vykorten blev föremåJ
Jo-

för

Lokplatser,

pensionärs-

balhonger

Innan förhandli:rgarna avsluta-

hr Martln östberg upp
block ooh antog uppgjort förslag tyå intressanta spörsmål till detili reglemente, Tiil ledarnöter i bått, Han fann det an&rärkningssamarbetsnämnden valdes riks- värt att de nya pensionårsbostädagsman Gunnai Larsson, Lutt- derna I Slutarp inte har försetts

den för tr'alköpings

Bokslutet för 1964 blev som FT tidigare omtalat hul,uclårentlet på uppropslistan för Frökinds kommunalfullmåktige på
måndagskvällen. Iievisorerna för kömmunens räkenskaper och
förvaltning ha.de i sin berättelse gjort en tlel anrnilrkningar oclr
dessa tllev föremåI för,en ganska lång oeh kritiskt ingående
tliskussion.
?.f(b-bd.
Heia frågan om godkännande pris av 3 kr, per styck, Enligt
och ansvarsfrihet håinsköts tiil uppgift försäijs korten för 1 kr.
ett senare fuilmäktigesamrnan- l{ågra: redovisade fösäljningsmel
träde. Under tiden söker man del finns inte bokförda och inte
förklaringar till revisorernas på- lieller hade revisorerna kunnat
pehanden.
finna beslut om inkelp och försäljning.

kornrnunblocket

munalnämndens rekommendation
om deitagande i samarbetsnämn-

hos Frökinds fullmäktige
Beslut om blocksamarbete

>Spännande)) bokslut

Till

Men beslöt att tillstyrka komkommun-

des tog

ra, och Gustav Gustavsson, SIut- med balkonger, varför många av
erp. TiII suppl, utsågs hrr Arne de gamla inte i luglr och ro kan
få njuta av sol och sommarvärOlsson och Bengt Kjelström.
Ärendet beträffande asfalte- me utomlrus.
ring åv parkeringsplatsen vid - De siLter som >djur i bur>,
tr'rökinds.gården återremitterades sade hr östberg bl. a. Han aJImärkte ockFå på att kom&unen
till socialnämnden.
En skrivelse från l:tuisstyrelsen i det nybyggda barnrika områdeL
förelåg betr. eventueil ändring av inte ha" planerat utrymme för
valdistrikten, Valnämndcn före- lekplatser. Hån fick på den punkslog att distrikten bilrehålles, ten instämmande från en kviRnlig ledamot som ansåg att lekF uilmäktige biföIl förslaget.
platsförhållandet även

en

är under all kritik.

Iiten debatt, clär en ledamot trod-

hansson betraktade årets bokslut de sig förstå att I'rökinds komsom >spännande>>. Arbetet med mun numera vid sidan av andra

och bankrelationer också givit sig in
blev förelagt revisore na först i i 'samarbete med Ebberöds bank.
Sociainämnden får nu avge pn
början a.v juni. Han föreslog fullmäktigJe att uppskjuta hela ären- iörklaring till denna >vykorlsaf-

i

KinnarP

det bley mycket försenat

I

i
|

fär>.

dets avgörande..

Kantor tsengt Kjellström ville
emellertid ha svar på sin fråga

F

eI ooh PrinclPer

varför bohslutet blivit så sent Någon ledamot fann anmärkgjort. Enligt kornmunallagen ning&rnå grava, en 4ru1ån ansåg
skail det vara färdigt före 1 dem vara bagateiler, Orctf, ajournerade sammanträdet

april.

en

kvartför

påpekade också att än mere öppet penetrera bokdetta sammanhang att uppgif- siutsproblemen. Hr Kjellström

Hr Kjellström

i
ter från x'rökinds kommun till anmärkte apropå sistnämnda
Falbygdens skolförbund även ta- yttrande att det är inte felens
git för ]ång tid att få fram och storlek och omfattning som är
att de dessutom var felahtiga. den springande punkten. Här gälHan krävde en förklaring 1rå det-

ler det principer.

ta, som hådr uttryckte saken

Bokföringstekniska

>>pinsamma> förhåilande.

prolrlem

Untlerskott

Man grck emellertid

genom
bokslutets summor. Därvid påpe-

att för första, gången t
I'rökinds kommung historia har
driftbudgeten Cått rned underskott på 21.349 kr., vilket låter
värre åin det är. Medel har avsatts för investeringsfonden och
gör att summan I verkligheten är
kades

betydligt mindre.

Ordf. hr Johansson påpekade
att revisorerna arbetat under tidsnöd och de inte fått
den arbetsro son de behövt.
behövt.
det faktum

Kommunalassistenten framhölll
framhöll

att tidsnöden inte kunnat vara

så

ilVTr
BlttnililAHmffiE
BYT TIII.

I

|

stor. Revisionen påbörjades redan
i mårs månad och revisorerna
irar kunnat få tillgång till b<jcker.'
och dylikt när de har velat. I och
med samariletet med !'albygdens
I
I

har en del bokföringstekniskå prol:lers uppstått,
Revisorsanmärkvartör kommunalassistenten anningarna,
Revisoreryia anmåirke bl. a. på såg slg nöclsakad att lita till exatt flera verifikationer inte för- pertis . från Kornmunförbundet.
setts meal attest eller utanord- Detta har varit anledning till det
Skotförbuncl

På kort tid har BMC blivit ett av världens största bilmärken tack vare
ett fielt nytt biltänkande! Provkör sjåtv tramhjutsdrivna BMC .1800 och
konstatera minst trs avgörande fördelgr: rymligheten (obst tvärställd
motor!), vågkomforten (tack vare den sensationella vätskefjådringen)
och tryggheten (nåstan en hel bil av outsliiliga och underhåilsfria
detaljer)l

ning I vederbörlig ordning och re- fördröjda boksiutet.
Beträffande kommunens kravanta ett utanord,ningsreglemente verksamhet för anslutningsavgifter var mån ense om att man vaitlr kommunen.
. I{an påpekade också att korn- rit B,Iltför släpphänt och låtit de
lnen måste skärpa sin krav- tredskande och betålningsovilli.ri"ksamhet betr. förfallna an- eia {ålias alltf,ör .länge. Man efI
.,lritningsavg'ifter till va-anlägg- terlyste hårdare tag.
tl
IKINNARP.
ningar, att !'rökinclsg'årdens hus-

kommenderade fullmäktige att

WBrufiG smoo

BrödePna Larssons Bilfirmä

Pensionärers bosta.dstiXlirållskassa bör redovisas på annat
lägg höjdes
sätt, att komm'unen i anlednitg
av ett borg'ensåtagande åsantrats tr'uJlmäktige biföll socialniimnkostnacl pä 2.769 kr., och att bok- dens framställning: om höjning av
förda . behåIlningen Få postgirot l de kommunala bostadstilläggen
behåU- | för

folkpensionärer. För ensammed .60 öre understiger
ningen enl. saldo;besked. D. v. s. I stående höjs från 1 jan. 1966 tilliägget från nuv. 300 till 600 kr.
60 öre för mycket på girot.
I
J och för äkta makar från nuv. 400

Tel.33060.

-6f.

i Kinneved
Få midsornmardag:en anordnas
en gudstjänst i prästgårdsträdgÄrden i Kinneveå. Härlid nredikar kyrkoherde Hennine lA,nAffåirer med Ebberötls I tilt 800 kr.
dersson och kyrkoherAe F. O.
bånk?
| futtmattlge tillstyrkte ett an- Lindholm.
f händelse av resn hålpå
slag
enligt
veriflkation I
4.000 kr. för inköp av in-,
Vidare har
les gudstjåinsten i kyrkän
och
inköpts 100 st. vykort
flygfo- I ventarier och nödvändig utrust- kyrkkaffet serveras
i -NTO-lokato över Frökind.qgården - till ett I ning av en sam-lingslokal i Slut- len.
I arp'
Friluftsgutlstjänst

ct ,
|Dagen)lutarps
_r IKaIe
fi
ocn
Semosterstängt tlen

öppnas ilter den

5/?

2617

Naturstig

|

i
I

i
I
I

I

Kinilarps Vi Unga

anordnar på söndag

hl

i F${-fi.emftnmp
på KimrseffiBm s#nadogexn den ll iuli

14 en na-

turstig. Efter naturstigen serweras kaffe m. m. Alla hålsas väl-

Ilmqdsssssäffivå8mffi@r

komna.
lT-gS.
R.öda-Korsare på

Blekingeutfärd

Falbygdens idrottsallians an-J
ordnal ungdomstävlingar på Kin- ---_-nemo söndagen den 11 juli med

Ett 40-tal

medlemmar av Kinneveds Rödakorskretr 5a6s 1 tisdags en utflyk{sresa per buss till
Ering'sboda blomstergård I Bie-

start kl 10. Pojkar 17-18 år

ställer upp i grenal.na 100 meter,
diskus och längd: 16 år och yngre: 80 meter, kula och höid. F'iictl>-err'
kor 17-18 år: 100 meter, kula
och .längd; 16 år. och yngre: 80
meter, kula och höjd.
Trturgboddheten i tr'rökinils
glesbygil
Trots semestertider bör det
Trångboddheten i landet$ glesfinnas gott om ungdomay på
bygden som tar chansen att vara bygder är vanligen mindre än den
med i dessa tävlingar, som ayran- för hela. riket g'enomsnittliga. Så
gera,s av alliansen för att få fram är bl. a. fallet med glesbygden. i
ytterligare friidrottare och sam- Frökinds landskommun där 5
tidigt stimulera ungrlomr n med proc. av hushållen av statistiska
denna form av tävling.
centralbyrån betecknas sorn trång-

r}obd

kinge.

f tidig

i Kinnarp söndagen den 4 juli
kt. 14.00. Start Kinnarps gamla
dansbana mellan Åsarp och
Kinnarp.

AlIa välkomna!

Vi

I

Unga

Fotboll

morgonstund giek färden mot Jönköping och vidare sö-

derul genom somman{agert

I'örsta uppehållet gjoreles vict
Gamla lljälmeryds lilla kyrka
från medeltiden. Dår fick resenä-

rerna va,rå med om morgonandakten- F?ån den stilla svala atmoi kyrkan stiilldes stegen ut
'iI sfären
den sornmarljusa naturen, dår
i kaffefrukosten avnjöts innan resan fortsatte
över Växjö och Limmaryd glck
färden direkt mot målet i Erings-

boda.

å KINNEMO, KINNARP
freclagen den 2 juli kl. 19.15

Små-

land.

I

Inte minst önskas

till tä\r snitt är 8 proc. Av hushåIlen med
lingen, det har varit myckei barn är 10 proc. trångbodda (i
tunnsått med kvi ntigt deltagan- detta fall är riksgenornsnittet 18
de i tävlingar av olika sla"g. En proc.). Per 100 rumsenheter bor i

Blomstergården gjordes

tre timmars uppe[ålt. De vackra
anläggningarna samt den unika

oom.

Samtidigt avver,kar ma.n Falbygdsmästerskap i femkamp och
platsen var som sagt Kinnemo i

nadsföremål väckte deltagarnas

stora beundran. F"örbi Tingsryal,

I

Kinnarp.
.:

Värnamo gjordes en stunds

uppehåll i Apladalens idylliska
park. Sedan bar det hernåt över

Kinnarp slog'
Sandhems 5-z
I

fredagen5 match på Kinrle-

mo gick seg:ern tilt hemmalaget med siffrorna 5-2, efter
2-1 i paus. Matchen bjöd på
hyggligt spel och tempot höIls
bra hela tiden.
Båda lagen ställde upp med reserver, vilket för Kinnarps del betydde att Stefan Johansson vak-

tade målet och att Håkan Karlstedt spelade vänsterback. KlasGöran Göransson debuterade och

Utmärkte ehauffören Erik
som reseledaren fru Anna Sandin. Till de båda överlämnades
g'åvor som tack för en i allt lyc-

tböbd
t?6-ss'
l?A-6f,'
loou" ouu.orur

Kinneveds pås-

torat firades med högmässor i pas-

spel. I kedjan gjorde Erik Kårlstedt och Sigvard Gustafsson det
bästa intrycket, dock utan att nå
upp till sitt vanliga toppspel.
Målgörare var, för Kinnarp: Bo

(2), Bengt Georgsson
(2) och tr'leming Torstensson,
samt för Sandhem Erik KarlIvarsson

stedt (2).
Lennart Qvick dörnde utan att

1

övertyga. t{+-

6C,
--'..-y

$.iijl

I7

-3U7
r4r-of

ttrd

till

salu. Tel. 330 36 Kinnaro.

SHrxtanp

servering.

Pastorsärnbetet. I{yrkobröderna.

kr. Det är att

llåx1lt';,åT,ffff i"fflli"*å:ft I Ti m m el e - d a m
slut. Extra gåvor mottag:as med
ot .
tacksamhet pa pr"to"*äiöiaii.- j påköfd på Väg
Axtorp
måste delvis förlägqas in".å"".j}*$?#;"?"'å113å.#tuå'j;

rHkrlld

I

t
1j

från Falköplng

Friluftsgualstjänst

pn äJilre t1a.nr från Timrnele
omhus. f dessa båda gudstjänsterl .,^ ' :*
talade kyrkorreroe anäorssö;;;ll hlev på mårulagEnatten påhöril

i,";

sionshus.

l

l

I

I

I

I

F'alköPings

I

iasarelt.

Slutarp

i Slutarps park. Efteråt anordnas kaffeserverinE. I
händelse av otjänlig väderlek hålles gudstjänsten i Slutarps Misgudstjänst

uppser aft darn€n erhå.rit
lå"åtål$],.,t*;JåkL"J
l{erren)) i arrangemang åv
$""3
1! ''rv'v uH'hv'
S. l:
ire
lA. wesstnan. Efterfarteserveringl, r.vggskador, z+h-Sf'
ji"t?TXT#1fffl"*-:1, f,?j"P**.:iinrriirråde klockan
i'trärra<re
lilockan
f,i,i.ii?i?d?: llll hatv
Ii"iffiäT;1frfr1T:? .iXå*llåi-å".
, oryc:<an
till
måndag.
ett
nattcn
Den
kören
lsökare ,s.iöns
lT{erren lovai av Wessman, varer- ll å;ldre damen hatle ltälsat på goter.kyrkvärden Harry Larsson av- il Aa vänner i Falköping och var j
I
]slutåde sammankomsten med Vät-lipå hemvrig. Vid ett möte mcllan
1 sisnelsen. I
Axtorp fyllde guds- ll t.rå bilar blev .hon btändad och I
tiänstbesökarna också- hert- för- I
ut i körbanan och på- |
I
. samlingssalen. Efter kyrkoherde
f.,iö". bakifrån av en bitist från
ll 'rnglaae
Bilisten stannaoe ge'
iH[H'?"å"i";""1yil,*"iå?r"fål ll ii*"'"rå''
tog
med sig danten till
och
xvrxoir.ra"-a"ä.ii.;;-;;;i;-'lnast
lae".

ll ."i':L"l

i

På söndag hålles en frilufts-

ledning av den förela€ida afton- | cch skaclacl av en bil på r,åg
sångstexten och kyrkoherd"_T1d-1l ,iS rne[an
holm över högmässotexten. I Bris- I -" "'*'*" Kirurar.ed och alkömene kyrka riedverkade ungdoms- 11 linS. Hon fiirdes till lr'alhökören, som sjöng >>Så långt som li ninss lasarett. Jourbnyande lii-

'tade.

.

Slåttervallar

oo$ssTes@@@o@s,

nerna i Kinneved oeh BörstiE.

I

I

Söndag den 25 juli kl. 14.00
per, bäddsoffor, tak. och
Gudsjänst i SlutarPs Park (vid
a golvarmaturer, m&ttotr.
otjänlig väderIek, i missionshuO Tol. 0515/331 ?9.
set). Kollekt tiII missionen. Kaffe'

Tord Torstensson" f kedjan får
Bengt Georgsson det bästa beavbränningar, 350

I

IFRKI

I

speiade vänsterhalvback. Bäst I

f Sandhemselvan uppträdde tränaren Ärne Rehn som stoppel 6sh
Kurt Gyuensvaan spelade högerhalvback. Lagets bästa spelare
var vänsterhalvback Åke Ahlqvist
som visade ett starkt och vårdat

C:a 20

a Sn dol köpor för ilyrt
a ondra köper lrån
Lara Guetafssons
Möbelaffär, Slutarp.
o Allt I möbler oeh soffgmp-

försvaret var som vanligt Bo Johansson och bra spel vi;acle även

tyget.

"/t-St.

,OaOOCOiOOS@@@{D

kad dag.

t

stadsråi*ningen.

l

semesterstängt fr.o.m. 26

KarLsson avtackades varmt även-

Missionsdagen

I

centralbyrån råknats ut på tasis
av materialet från den senaste bo-

Slurtärgls Ecvarn

Skillingaryd, Vaggeryd och Jön-

köping.

I

glesbygden 78 personer (motsvarande boendetäthet för hela riket l
är 83 personer). Siffrorna har av

tävling me4 ungdom och för' ung-

utställningen av möbler och pryd-

gick hemfärden åter till Växjö
där' bl. e. dornkyrka.n och Linn6parken besöktes.

SANDIIEMS IF'
KINNARPS IF'

motsvarande riksgenom-

bodda

spinnsiclans

repre,sentanter väikomna

I

I

En gång...
från sidan

3,

pern bara i tre månader, och i
juni 1964 var Erland Quisth välI

li Kinnarp.
I n:cn det dröjde inte 1[ngs 15rrän vida vär'lden åter lockade, och
|
I i april i år påbörjade furir Quisth

$"ii

.i:r*

UenaUen återbördad hos familjen

vid svensk FN-bataljon 2? G sin
andra G-månadersdust med den
eviga sanden och solen I Gaza-

F.:i:l

ii{i,itiiil

l$ri

:rliNlil

. ":.ir:+
l: -:::::l:I
i:il::S

'$r,i:
$:$1

):t::lii*l!

ii:lir:l

:l:;:i

l:!:i:l!

remsan, den här gången uttagen
som underbefäl till förfogande. Så
irär års kan han alltså räkna ihop
sin !'N-tid till sammanlagt ett år.

Furir Quisth anställer

og.ärna

någon jämförelse mellan Gaza och
Cypern. Cypern är ett välutvecklat u-land, säge1 han diploma-

tiskt, och FN-tjänsten där 1964
gav möjligheter till kontakter

i:ir::::ii:iiii
li:::::r;:i::i:

med civilbefolkningen, Gaz4

mera isolerad plats
::..:;i:$i6:::::i

*'t',**-+

t

u.ffi

fi#lt*i tffiffi
...i.., ......

.,s

***w*il$*$$ffi*$$ffi$$'l$$t

FN-furir Eriand euisth, Kinnarp, ackorderar med köpmän |Gaza om priset på en

,'".u

51y

Bn

i detta av-

seende: de svenska soldaterna är

hänvisade till varåndra och till
l<amraterna i de övriga gästna] tionernas bataljoner.

.$,*"i**I,;ä},.jl',T;iil"i',*F:i

*- iå*'.;:rur**åni',ffi

braskudde.

la livet med goda kamrater av alfrån

la yrken och kategorier

En gong FAI-soldat, sedan Qlltid.,, ilffi:ff:ff,"l*
'r' - ^ L
TTC nr ient-besök for Kinnorysfurir,:tfu
Gaza (tr'T:s medarbetare)

=:ä:Ht1"å*T;;

$lV-uf,.

Vägen från Kinnarp ut i vida världen till Frärnre Orie]ten ka'n
synas lång, rnen 33-årige Erland Quisth har vantlrat eller rättare

sagt flugit tlen tre gånger. yi6 alla, tre tillfällena har det rört
sig om FN-tjänst vitl de svenstls, [a,tåljonerna på Cypern och i
Ga,za.

Lugn i fem år...
Just nu befinner sig furir Quisth
hemkomsten i oktober
Efter
arLdra
omgåni Gaaq-rsrysan för
gen i !.'t liv. 1959 drög han ut 1959 från det första FN-uPPdraget hö]I sig Erlard Quisth lugn i
för första gången i FN-ti; st som
nämligen till dess
nästan fem år,
skyttegruppchef på bataljon VI i det biev aktuellt med en wensk
Gaza, och därmed fick han smak FN-styrka på Cypprn. Han blev

på fler engagemang av liknande uttagen till tjänstgöring i kraft
art. >>En gång tr'N-soldat, alltid av sina tidigare meriter och var
F"N-soldat>, säger furir Quisth, skyttegruppchef i den första
när man ansätter honom med frå- svenska bataljonen på den omgan om aletta är sista gången han stridda Medelhavsön. Då för tibevarar fred och ordning

delar åv vär'Iden.

i oroliga den varade X'N-tjänsten på

Cy-

x'orts. på sid.

9

trIf:s medarbetare Bertil

svenska FN-soldater uppfyllda av
och därtill kan man tillåta sig

-högst individuella såkna.der, i fuVrang befinner sig som be- lir Quisths
kant sedan några månader mjö1k>. fall vanlig kall svensk
tillbaka i FT.f-tjänst i Gåze,
där han under ett halvår
Hälsning
>

tjänstgör som stabsredaktör
vid den svenska bataljonen'

Furir Quisth skulle gärna stanna i Gaza om han kuncle få ner
sin familj. Nu fa1 han hem i mitten av oktober, då hans FI{+on-

för FT har han
33- om
årige furiren Erland
Quisth trakt uppirör,
familjens skuil.
från Kinnarp. som för tredje Men han vill för
sagt inte besom
gången befinner sig I FN- stämt
påstå att han därmed har
tjänst I Främre Orienten. Om varit ute i tr'N-tjänst
för absolut
Speciellt

skrivit denna artikel

för tredje och sista gången låter furir Quisth tills vidare
vara osagt. ..
Stabsfotografen

vid

Gaza-

bataljonen Leif Ljung har tag:rt bilderna.

sista gången.
Genom FT ber

furir Elland
Quisth om hälsninga1 till fr.u IngBritt och sonen Conny i Kinnarp
och

till

arbetskamraterna på Slut-

årps möbelfabrik.

Bertil Vrang

I
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Heitbon på Siggagården fick de åmplaste logord av premieringsnämnden. En praktfull hingst med konstaterat fin avkomma.
ili,il

.F

iiiti:iii,ifi:ii;i

f Slutarp visadesd--dr,:r+
15 fö]ston, 1 Brunetta e. Bosco. B, 40 kr.
%.J^r,^L
^ri...- Särskilt s:sö
mycket goda
fina I AIex Johansson, Halsäng.
-^r^ djur.
vitsord fick hingsten Heitbon, I Julia e. Jupard. ÄB, ?0 kr. Åke
hemmahörande på Siggagården, i Gusta.fsson, Slutarp.
där han efterträtt kände Bosco i I Pardy e. Jupard. AB, 70 kr. Åke
spiltan. Heitbon har under tre år I Gustafsson, Slutarp.
på Siggagården lämna6 en enligt i Polly e. Paulax. AB, 70 kr. Åke
premieringsnämndens ordf. jämn d'"rstafsson, Slutarp.
och kraftig avkomma. Han har 'I Daga
e. Jupard. AB, 70 kr. Åke
--ö*
>>fin resning och utmärkta rörel- Custafsson, Slutarp.
sen>.
Monny e. Mopan. B, 40 kr. Elis
Josefsson, tiagården, Falköping.
Premieringslistan i Slutarp:
UlIa e. Ulit. AB, 70 kr. Elis Josefsson, Liagården, Falköping.
NORDSI/ENSI{;q,
Blända e. Bosco. B. 40 kr. Bröd.
Ettåringar
Norma e. Dälj, skp. Nenfrid Ny- Johansson, Kinneved.
Brunta e. Bosco. B, 40 kr. Bröd.
blom, Nyhem, Floby.
Johansson, Kinneved.
AEDENNER,
Dolly e. Bosco. B, 40 kr. Inge

A
trlir Erlanci Quisiir, Kilrnar'p, i FN-jecp i Gaz-.

Josefsson, Vårkumla.

Ettåringar

1) Juny e, Justus, skp, Bröd.
Johansson, Brandstorp, Floby.
2) Heity e. Heitbon, skp. Åke
Gustafsson, Slutarp.

3) Viola

Krony e. Kron. AB, 70 kr. Bröd.
Johansson, Brardstorp, Floby. fntresserade åskådares hpr.

Sally e. Aldin. AB, ?0 kr. Er-

e. Volido, skp. Elis Jo- land Hermansson, Göteve.

Mona e. Mopan. B. 40 kr. Bröd.
tr"redriksson, Luttra.
Boisy e. Bosco. B, 40 kr. Åke
Gus- Gustafsson, Slutarp.

sefsson, Liagården, X'alköping.

Treåringar

Bolli e, Bosco, fris, Äke

tafsson, Slutarp. Gunnar Vilgot-

sons hpr.

Hingstar

Winggren, Brismene.

förening,

Bland stona vid Slutarpspremieringen var 15-åriga Julia från Mil-i Fölston
Ileitbon e. Hellbon. A, 150 kr.
lomgården med årsföI" Hon uppmärksammades av nämnden. Julia
Tora e. Torped: B, 40 kr. r"ilip Ilinneveds m. fl. socknals hingst-

är mamma bl.a.

till

hingsten

Borard.

@-"
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$emesterstäingt

$e'mesfemtängt
fr.o.m.

2817

t,o.m.

tl8

Fotboll

}IALLSÄNGS

Tångavallen
tisdagen den 28 juli kl. 19.00

Kinnarps Mannfaktur

REPAISATIONSVERKSTAI)

BI,II}SBER,G_SLUTARP

KINNARP

KINNARP

'

r".o.*.

30/? t.o.m. 7/8

FrölCrld

?v/?'6'

Friluftsgutlstjänst

i

Årets tredje friluftsgudstjänst

Kinneved ägde rum i söndags.
Även denna gång stod kyrkobröderna som arrangörer, liksom på
midsommardagen i kyrkån och

och på
missionsdagen i och vid Axtorps
missionshus. I ganska gott väder
prästgårdsträdgården

samlades en stor skars. 6511rsys
i söndags i SlutarPs Park. Guds'jänsten utforrnades som förkor-

ird

högmässa-rned kantor Kjell:rtröm som sfurgledare. I{Yrkoher'1en predikade över dagens hög-

,nässotext med äm.ne >Lagens
:iajestät, dess kraft och dess löf-

r,>. Kollek; upptogs och uPPgick
.iil 132 kr, varav större delen till'

'.rller: missionen.

Så gör. också
.ehållningen av kaffeserveringen,

iom sköttes av kYrkobröderna"s
d3mer. Efter en god samvaro avi siutade kyrkoherde Andersson'
l,sedan hån hade tackat alla med'
I

verkande.

Blidsberg med
reserver vann
över Slutarp
valleq Blitlsbergs IK, vilka efter en stark spurt vann metl

3-1.

erhåller omgående anställning,
van eller nybörjare.
AB KINNARPS
TEXTII,NDUSTRI

Uh-tf. re]' 330 85'

upptar inför seriestarten bl. a.
matcher mot Blidsbergs IK som

man möter på Tångavallen i kväll
samt mot Kinnarps IF, vilken seplas onsdagen den 4 aug. Träningen
återupptages efter sommaruppe-

hållet torsdagen den 30 då

kl.

man

19.

.6F.

lnställda
matcner
rl

Två vänskapsmatcher

i

fot-

boll blev igår instäIltla På
grund av dot ihålla.ntle regnandet. Kinnarp-Rapld får såle'

tles göra upp vid ett sonare

till-

fälle, när värlrot kommit på
andra och biittre tankar. Även
matchen Sandhem-Vegby som
3kulle ha spolats på Sa,ndhems

nya idrottsplats fick uppskjutas.

Fotboll
å KINNEMO
Fredagen den 6/8

I

en mycket stark insats pch höll

I

:fl:',":iå#:'*iåå: l,if""?;'#?l;l

Hasse^å:::T;ll

med undantas: av
son vars plats Tomas Pettersson
spelade. Kurt Karl6n var återigen
med efter sin justering och gav
stadga åt de bakre lederna.

|

Kinnarp-rclr

|

6_l

clf-6t,

I Med siffrorna 6-1, halvlek
| | Z--O kunde Kinnarp vinna över
| | ett ihoppiookat TAIF-tag, tre_
trörsvårsbåist
|| stående av mest B_Iagsspelare
Bäst i försvaret var Roland | | ntus några iuniore-r vid lörtlaträningsrna'tch på ulvesMobers, som visade .;yr;;-;;h ll g:::
rrade ö stor aktionsradie. Även I I Dorc'
Ingval Johansson var bra och | | Det var en klar seger som Kinnäenna försvarstrio höll gästernas | | arpslaget bärgade, öch det efter
l<edja gansl gott. Backarna An- | | en väl gereornfbrd match, där man
i

Götlind och Lennart Petters- | | visade fina takter evad det eäller
| | bäde spet, kondition och främåt| | anda. Kan laget mobilisera sam| | ma gnista i kommande seriemat-

son var iite för offensiva men den
sistnämnde kiarade sig tack vare
sin snabbhet. Lennart Rutman i
målet var som vanligt säkerheten

själv,

i

dersson

kedjån visade Roger An-

fina takter

||
||

cher kan Kinnarp se höstomgång.

en med stor tillförsikt.

rramsta

kl.

19.00

VALTOBPS IFKINNARPS IT'
Torsdagen den 5/8 kl. 19.00
Floby IF' B-Kinnarps IF B

den 1S åugttsti.
'tr3i prilvning;srätt förbehålles.

Börsholmen, Brismene,
,10

juli

den

:t96ö.

HARRY LÄRSSON
0rdförande.

Fröklnd
För lantbruka,re i lrrökind'

HushåIlningssällsskapet visar

för lantbrukare i trrökind Vikens

egendom på måndag kvä1l, då
man demonstrerar hötorken. ladugården, försök

m.

m.

tagderen återfanns i
""1^:n-q..*::
.srana- [l
| I. - Lundahl som vänsteryttcr
natvbackstrion Tord Torstensson
.rö nera
rrarö snabba
shåhhå anran.,D-e
||
de
"nrqrr i"^ ;,;;il;
c. äiiJåii$lii
"J::T? li
i kedian Mats,Ändersr:1^?::ålll."*-t.ii'iås
sadden ur det ånrau
rre rm ansson o ch ro m as
rljjt"^T; | | ääF_i;;ä. #i.ä?i'å tuä;'"",,1,oi:
son gjorde vad på d"*
1T5"n:_._n
ll f k.,dj",r';ar vi. Göte Andersson
kan raset visa samma
Tångavallen, Slutarp,
1:t.^t_:
sättningen har man .k,11.:-1t h"p- ll ö;"rc*;;.
ll
-""--""""'
pa.s på bra insatser i serien.
onsdagen den 4 aug. kl. 19.00
]l
Reeervb€tonat Blitlsberg I TGIF som hade sina flesta speLokaklerby
Blidsberg ställde upp med två | lare på träningsläger i Simlångsreserver men visade trots detta I dalen hade fått plocka ihop laget
KII{NABPS IFgod klass. Kedjans innertrio fe- | blan0 de spelarJ som fann! he;SLUTARPS IF
stående av tre bröder Rask, iNls- | ma. I försvaret var .junioren oå
Åke Kenneth och Bernt gjorde lch' J. O. Wallin bäst och vidare
S. I. F.
det bästa intrycket i dennä- lag- | märktes hh. TorbJörn Ljung och
del medan försvaret i ytterhalv-, I vy. Arne Nyman. Vidare gjorde
backarna Nils-Ove Carlsson och, I Ingemar Ung debut men lyckades
Håkan Haglund hade sina bäSta.. I inget särskilt på sin plats som

_il;;;;;;;;"_ä.

l*- il";;ä;t';;,i'lii."Å;i:äät

Slutarps IF:s träningsprogråm

samlas på Tångavallen

ztrh-&

betraktande att Blidsberg
gjorale n.emmaragel
hemmälaget
spelar ir drv.
sperar
div. V
v g'Jorqe

I

Kanalrensning

Anbud infordras härmed för
Kyrkoherde Afiderss{}n är semesterledig und.er tiden 3*2S r'*nsning av 11,400 m" *vloPPlaugusti. Kyrkoherde Per Olcf diken tilhörande KarbomosenE
Lindiiolm, Börstig, är vikarie" dikningsföretag.
Närmare upplp'sningar Iåm'
Paslorsexpeditionen i Kinneved hålles öppen fredagar kl" i nas av undertesknåd, tel. 051$/
1.53A 44, villi,en även tillhands,
13*15,
i iråtter ritningar"
P.ASTORS;iTIBT:TNT
i Förs*glade aubud, miirkta
I >Kanalrensning>, skall vsra un'
rtertecknail tillhanda senåsb den
-: r- l
I augusti oeh äro bindande till
i I -:--

Slutarp spelarle i tisdags sin
första tråiningsrnatch inför höstsäsohgen och mötte på Tånga-

r'lers

Tillskärare

Krnnevsds $ff$toral

Efter det att Slutarp haft de l center.
till mål gjorde Målen: 0_1 vh, C. G. Görans.
vy, Ntls Pettersson 1-O tilt II son, 0-2 vy. !'lemming Torsteas_
Blidsberg i 26 minuten. Roger lson, 0-B vi. Göte Johansson. 0_4
Andersson utjämnade till 1-_1_ 23 | cf.
Georgsson, O_f siatv-Bengt
min" in på andra halvleken. Nils- | måI.
1*b cf. Ingemar ung, i_6
Äke och Bernt Ra"sk gjorde var I vi. Bo lvarsson.
sitt mål I 32 resp. 36 minuten ochT
detta gav 3-1 ttll Blidsberg. l.
Benft Johansson, Fatköping
sklpade rättvisa titt allmän belåbiista chanserna

I

|

tenhet.

.

Geson

I

t.
I

Fotboll

@

l|ushållnings-

w

sällskapel

anorclnar DEIIONSTRATION
av hötorken, ladugården, försök m.m. på V IK E N för lantbrukare i Frökinds kommun
månilagen den 2 aug. kl. 19.00:
för lantbmkare i Vilske komm.
tisdagen den

3

aug.

kl.

19,00.

Starkt intresse för Viken-fabriken

Höfabriken på Viken är snart

inno på

200 Frökindslordbrukare på visning

Kornmunvis inbiudan

>>and.ra' va.r"vef,r>, och

man har tagit det goda initiativet att visa den för jordbruka.r-

na på Falbygden. Det sker
komrnunvis. Inbjudna va,r I
nlåndags yrkesmännen i Frö-

till yrkesfolk

kind. Anslutningen var

stor.

över tvåhunrlra personer venalrade
fråg.vis1
omkring i

anläggrringen.

f tisdags
visades

fabriken för jorilbrukarns, i
ViIske.

Det är självklart att sakkunni8a Vrkesmän intresserar sig för
lett företag med denna bakgruncl.
.Iordbrukarna i !'rökjnd penetrerade närgånget detaljproblemen
vid brikettfatrrikationen i Viken.
Lantmåistare Bengt Hederström
klarlade ana 16k1s som för när_
varande är kända.

I
|

Dats, f1å,n

l/iks,

Bland data som plockades fram
vid Frökindsjordbrukarnas besök

på Viken kan nämnas:
Aniäggningen har en awerk_
ningskapacitet av ca 600 tunh_
tand pr år, r,äknat inom en om_
krets av tio kilometer.
Pr'oduktgn har en högsta n;i_
rg'snivå cich skördeprocessen ett

"{/FWA!

lltltiffiiiai!;ri.tLtitittiL&:itiij;"Tt;:{ :r

fick oekså titta på-99n nyå tadugården. Lantrnästare Bengt T:Iederström
foderränna av nytt slag, där höbriketterna fritt erbjuds de frigåendJkorna.

Besökarna

Tvålrundra tr'rökindsjordbrukare samiades

ses här

i maskinhallen S/tr/6'

j-en

lken.
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(
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