
fr F.. T f.Seger iör Kinnarp rnecl 5*S' '- \/..'tr^u--,.,
mor sturar p på rårusavau en. j 

ftilt:tj 
^Y:,' I:T:Y Y ?:

Gartragsi<r'rlitcns rlorrr* o('h vänskapsn:elch på rånlavari,,n I OVef #t3,5filnGg j{tln nAIp
mcllan Slutat'p och Kirrnarp siutacle lrled seger 5,,,3 för gästande , I 'J
r{innarp. ställningen efter första }ralvlek va' 3-.r1 till Kinnarps- i. j "-t1:::1"::::j: 

t*tt tål'tviså si';'s:tn*ttt: trlånnar* nrett 3*? i
pojlrarna som sectan ökade tirl b.--1. shrtarp kour dock igen och i i I ::.:::-tu::irpgörelso 

på lSror':rllfin' s]{ä'!l r}ran dilnra efter mål-

re(luccrade rill hyisado sifflorna 5--it. sorrr hpil)Fl var (ier en ur.r- ,i :l1l:: 
* 

ti' 
r.1f strall nr:rll annar'i qtöm'r I'fter' förrestcn, borrle

cierrrårlanile match, crär' Kinna.p stäi1cre upp sä,nska ';*o,,;*;;- iii ;ä';H.::t;;"li;.,lrt':åil|ijf''.;],}n",'ål,iåu]t.' rr*tre t'ex'

nat nredan Slutarp i stort hade oldinarie manskap. <lC.6S, l, I

Bådålagenskåpaclenrånga**r", ... . -.. ...* '_-- .i.i rrörstahalvlcksliitl--0ival-lsldcförövrig't--e;ehvyHåkan
chanser.. nrcll Kjnnarp förvattarte I , itorpsfavör och målpn gior',1(,s ut lll:'..;.:":l:- \'.,lto.p tloi:rincrade
sina bätrre. Stutarp toi"roLi äiri | , jhi Ingvar Petr.crsson - kta|t ,,rr- i ;l t. itt un(L'r tl(' fiifsttl 45 rninu-

öa.oa tagen sKapacte ilraltga rnar- | 

-

chanser.. nrcll Kjnnarp ?åiårtåä.i-_-- ,itorpsfavör och målpn gior',1(,s utlll:r..;.
sina bättre. Slutarp föreföll alltl ,lhi Ingvar Pett.crsson - kla|t(,ff-;'.l,:l;,1
gonr oJitast lite t.röga och alltför I * ,l 

"" '"'"
ineffektiva.

*"'"iH'å"Hå?'",nf#:i,*:t';"i I Gunde ,J., Kinnarp, åter >tr'6f 
i ,,,,,*

Efter 5 nrinuLers "0""*""t';"j Gunde ,J., Kinnarp, åter >tr'6f,, 
i ^:,,:,,.,l,i,tli{.;",r*+.i Tt"l,?,:qgenorl Fleming Torster

erter storpskott hittacle^;;iil Kt;- i . ?r oe . I i:ll":il::'::.f1å::"::l k."l.Y.l*,:genorl Fleming Torstensson, som j

efter stolpskott hittade rätt. Kin- i

narfi öl<aäe tiil 2-0 två rninuter I

sena.re och nll vå.r det Bcsse Tva.r.s- |

t 1-aoe 1 ._T_t .. f hv;1'-,',.,(,(:liut,i:iinna.,\ntiersEk

I uoreve IaKtstrgi ::ll;,,'ft .i:;:i;;;H-"i Ji::; "::
;':i;,""::ff',,j'il,l ;.1 å;x.:'li:::: i segrare r uoteve I aktstig j :!::.r '|"' ,:-.jric, insen rfrcr en

sorl som rätt förvaltade en pass-l . q."-av Göteve spoltsiryttektubbf lagtävtan, 6är föiJanae resutäl];;;iä;'il;"f;äf"ätil""r".J.i'.ining fråu Fleming Torstensson^. - i i söncags arrangerade jaktstigeniuönåoees: - 
li $vsf.r{ie cöte $jälv för f---z medIrfter dette biev det r.itt från! Iann-s tgt-"?:-t-1 argt i roria-g:i-..I<l".qfpd,4zo p., sätuna ara,l"ii""iiäir'näälr;d-".ii;;i.J1;:nättrassel tilis c'len 40 rnin'- dåi Gunde Jchansson, Kirrnarg. jqöl-ivilste sso, ari*su-ei'g.-irz. -'ign* r.et.frillt utam rä.ckhålt i.örhv Kiell Ahl ser\refade Ttkit 

' 
lanse '1,ål _var gppsatta: i. nav; I sta[ninge;-t;";-dt* s tau- I t*riorl*ti*,ruur.ren.Karlsteclt trollen. I)enne prickaclel 2. Dubbelskott katt * mård; B. lungar: - --' 

Irn 3-0' ,:^\,, ...^; P:P^?"Fk*!-?!:ic.ll.f..Dlibbelskottl iiinneveo (4 skjutningar) 16841 a*'r,' w. rrir.t<:rrle l-?s],rrrrne ror:r'cerirr.' koln tvåi hare;5. Dubbeisirott katt _ arrA; ln-, Sat,i"" 'n;i,'-äötil;' #;;,| l,l" irl;iptes det inte ått ma.nminuter scnare g'enoin 
{L:^-"*" 

.n"- | e 
5.a1e.derssc.:tr sortL slog on 

.:t-T,ff ,..: l . "S-111", 
deltaga|e .uttalede. be- l 

---- r' 
l l,',np,,r ('lr z --fr-t"'rtning. p-;ittiisr

spark i nät sedan Lundahl kt'o-l römmancle ord för ett lyckat ar-l ftunUmiisterska,p lsr;;i.pl,.* ,io"l, i uf.iiäil";;;;;;;kats. Ytteriigåre en st:-?lp:l^qt] i laysem;,,n9,- där- svårighetsgraden I coteve sportskyttekluf,n tauu. I l,; 
't'"o 

tÄ.rsstling njct<acle in erthittadc rä1[ för'e latis, men Mljsi !rå.1 målti]Imålvarrnyctie.tlika. lde om klubbrnäsierskapet å;;-zlin!;,1i,j fr'o;r hl3erlrenren: 3--2.Anderssons frispark avblåstes fötl 9-:l]1 kan bevisag av-skyttarnaslaug. -- --- -i r Ii;nnrrrps båkre le{i slarvadesoffsidc' i g:T^:l-iT*a -slutresultat. I täv- l^^A,esu-ltat: 1) Ärne Arvidsson j ,ici ur,,!,,.,irrn,t,)m rrDpt,ör.lrlde ochAndrahalvlekstartade**^1*llT$:::ttt"-q15.1 skyttar-ochde-lssn.' tlnnor'Hermänd;;'åäällt.".n'.,hir,'rouJohansseinsrelpro-1i 10 min' senom Bosse rvarsso:l :* X1T3,?:l1cd,",slutresultat p.erleeiut Eelander zz (zai; il ia'1'-l eent vrrr lrög -,- och ;;t;ilil;,och för 5'--i sva-rå.cle tr'leminsl T;llbt-e.vfölJanäe:Enketmålen,ianla"*a"p"ii"Ä*orr'ir'(iii sl'xläjniuiiriu';,,i,rvå,råvånvirtfråndet'rorstensson 5 min. .un^"'^u;i^="i:!;l 
'j-t Y:tlc,hT:-es];o^.:.dublrelmå-lPettersson 7l-. (13)i dt 's;-,ärlnrrret. r rör,sr.arer kan so*ania:r,bå1) -spo)et fint uppe.och.t.lllli !"1 rltt*-- and roger-j;a{:it-a;i,!"nta tnl;'?i'b"äröi,|".ål;;i;,; ;''.i,;r';:"""1''i"ai:iäiiiåär'åIförtjänt reducerade ta.get tiil i katt 1.988, l?Tu" t.g}z, a"ou, l?6 (0). " - 

| stetrn ,Johs.rsson. r kedian lyclra-2-5 och 3-5 röre 
","j.:lgi-1t:1. j !n.!r,en.variation pa eroast söl lt;j;;- ii,;ui^^'ror.sr.en$son 

'ch GöreMålskvlf a1 var Bengt Heirirans- | poäng rneilan å"t 
"ud"ä*iå 

å"i, oäir'i ÄntJer"qsou hiist

pades åv nalvbaclrarna ljosse Jo- I ^t[flär'p^vv_p.:_zl ,tl,oE Andersson,l | _ ]llåk:lr::rrsr:r, låt varn att man ba-iransson och nyrörwä.";i"öiu;;-i ll,Lll'sg si Leit A"t-e;;;i';"ä;ill J"r.trtis a.nordnas i Axtorp, i;";";;;ö;;;;,ie bråridetr:n av dem.Göran Göransson. }]äs.

tif;ii:n"il"1:Jiå,tl:ti' jrå,,f ,fl] I ää',# 
ill)]" 

il.X.n,"y:T:Hl,ll f5å*+r:å".iifiT"*:iifli'-.-' ; ljll:ii li"Ji;;I'*: ^'-::
r,ornBosse"Ivarsson lCrästorp95(19);?)OIof pers-ll Harbana samt insatsskjut-1

Framgångsr"ikast i Slutarp var j s_o}.: Sätuna 95 (15); 8) K. E. nu-llning på lerduvor. I

rnålvakten Rutman, ch Kurt Kar-l dolfsson, Tibro 94; 9) K. "f. en-li - - |

tdn och i kecljån Mats octi llu""r*i dersson, d:o g3; 10) Eritr Johans-ll Klubbmästerskap lördagen d. l.Andersson. i son' Falköping 92 (35); 11) John | 14 augUsti kl. 14. I

"ffll?iå#:'få";:*:"'": 
K-E fiå?:*":T:lårff åii'ir'?"åx! 1 ni,,o"uuds raktvårdsröre'ing. j

son och Ingemar Lunda.hl. I lättaJte målet. - ---l I 1^l-1-r, {"'rr",,:,,i1'^'

,.?:i:lr';;l*i:iJ#i"åx.::'3ri ;,*iliril* "ii;gs; i:.l,xi::äll Juktstig !,:H,,,lllit"r:: "rvf"Ji

EnranUelsson. Trädet" i .tvArsson, Äsunden 91; 13 ROIand | Illrrnev€us lta,Kuv&rc$Iofefffng. 
I

B å s s e. ip,:."?T""i,J:l:,"1 e3i yl,I"gy:i

= 
" 

=äå1',?"J*i#'?

0: 14) Yngve i

89 (27);15)

"'su'Jå11äl',1;"i*t%'3J;,"", ffi wrs-tos,

Fotbo! | I s'ä;il*-.ri*dÄäir äoiii"är

å Kinnemo 
' 

,.",' ,o^l x,6tffi;Håk"äiå1:'\ 2 vävarg och lagerarbglare
lördagen den 14 aug. kl. 15.00 | trotm, Egon Karlsson, d:o, Nils

Larsson, Grästorp, Erik Larsson, anställes omgående.
Höst,premiär div. V I aro, su'ne 

-irro."i""".o". 
Axvåil.I ''-' '9..V ' 4^V4II, I,B BRöDENNA KABLSSONS PLASTINDUSTH

TöREBODA IK I Xlqt_"-_,lkd:1., vårsårda, Nits t

KII{NARPS IF'
custafsson, cötene. - Kinnarp. Tel. 832 08.

Resultat från harbanan: 1)
---Hasse Thörnqvist, Tidaholm 5g r _ 

i%

Att hyrr

Christensen, Vailhaga, Slutarp. "

p.; 2) Arnold Andersson, Skölve-
ne 56; 3) Erik Larsson, Grästorn
55: 4) Gunde Johansson, Kinn- Satnrrso664"t

Frökind
KOMIIIUNALF.UI,LWIKTIGE
håller sammanträde i Central-
skolan, Kinnarp, onsdagen d.en
25 augus;li 196b k,l. 19.00.

uthyres i slutar.p i nybyggd I ".f3f;F*ifl1,-ä""* i?tliti:
fastighet, omöbl. eller möbI., l---
med tillgång till kök. I(an visas 

I

)ördag eftermiddag. Jens Erik I

t,rlg-bs, I arn 4e p.

Rum ' | ä#,:;"u 
Ie'rer ras-

Kinnevods pa,storat

-Till repres€ntant för pa"storatet
vid Svenska Pastoratsf-ti.rbundets
2o-årsjubileum t Stockholm den27*22 sept. hår utsetts kvrk-
värden Sven Ändersson. Millom-
gården, Brismene, med kyrko-
herde Henning Andersson, Kin-
narp, och kyrkvärden Nils Da-
nielsson, 

_ Greva.g'ården, Börstig,
som suppleanter.

Ldlga plarrc

ROITIND

Orilföranden.



Kinnarpsfall rnct Töreboda
Svagt pa Kinnemo gav 2-3
Töreboda t: -' revansch för nederlaget på hernrt-wplan i vårom-

gångens sista, ma,tch genom a,tt meal utldarnålet av fern ta hem
vinsten i lördagen5 uppgörelse på lfinnerno. Resultatet fa"ststiiJl-
des setlan Töreboda haff Ieduingen i pausen med 2-1 och haft
spelet dittitls medan hemmalåget förale sp€let i den andra pe-

t4e -!r.

Kinnorp-Slutorp
Söntlagsskolorna börjar söntlagen dan 22 aug. kI. 9.45. - Alla barn

hälsas välkomna.

Söntlagen tlen 29 augusti SöNDAGSSKOLAN FAMII^IEII$SA
med buss till hemligt måI. Avresa från resp. missionshus kl. 11, An-
mäiningar mottages tacksamt per tel. 291 11, 331- 71 eller 332 15,

vÄ LK o M N A! 
riisslonsförsarnlingarna.

fil8 -6s.

ii.$l'

En synnerligen blandad anrätt- |

ning nj"öds 
",r"au 

nao, Iagen och' -- - , ' ,T---
spelel var den mesta tiden under 

I

matchen av undermålig art. Deti f ? | I I I _
annars säkra Kinna*';*:;;itii \/ackra portvalv und.er putsgnvar inte att l'^ä.nns. ige
av de mest osäkra korten var Bo

til'.'ä';i"r: til,x';[r'e!i på Kinneveds t 1 0 C;t+lStempeiende som hö1I huvudet :<il,r_J:: I-f \.L L !-.LIIII\., v \r\-a!.J I J- teld-ta

rioden.

I Johansson. I och med detta spred
I sig oron hos de övriga oeh den

' 
Ylruv sulll rlull rluvuusL 

^4rrL 
v@r

I vb. Bengt Persson, sorn få1 bety-
I set bä,st i försvaret, där ocksåget bä,st i försvaret, där också
Tord Torstensson visade bra tak-
ter,

fngen kontakt
ri^djan lyckades inte heller över

hövan och den rätta kontakten
emellan de fem saknades i hög
grad. De under tnatchen, från lin-
jen beordrade ändringarna i upp-
ställningen, befrämjade ingalunda
spelet i kvintetten, där -dnders Ek
var mest framåt och där Bengt
Georgsson tarvade en viss bevak-
ning men hade synnerligen svårt
att få något uträttat.

Töreboda-försvaret som toppa-
des av hb Arne Nilsson och vhb
Kjell Lundberg hade i B.ndra pe-
rioden stora svårigheter att klara
sina uppgifter med godkåint be-
tl'9. Kedian sjorde ett gott in-
tryck som helhet före pausen men
i andra ha"l'vleken blev det mest
solo"ramträdanden och då i första
I1ancl av vi. Bengt Karlsson.

Srnalistart
Töreboda fick en smakstart då

lagel redan efter en minuts spel
toq ledningen med måI av cf Jan-
Olof Olsson sorn slog på ett skott
som via en försvarare gick förbi
stefan Johansscn i hemma-målet.

I 14 rninuten utjämnade Kinn-
arp till 1-L genom Bo Ivarsson
som ganska ostörd På gästernas
planhahra kunde avåncera och
shjuta i mål. Åtta minuier före
päusvila kunde gäeterna ta ied-
ningen och detta sliedde genom
vi Bengt l(arlsson, viiliet gav en
gansl.ra räitvis bild av spelet den-
na period.

!'em minuter in på andrå hålv-
leken spädde cf Olsson på tiIl 3-
1 på en retur på skott av vl.
Kal'lsson,

Kinnarp för hela slanten
I fort^:ittningen blev det Kinn-

arp för hela slanten men några
större farligheter kunde man in-
te åstadkomma. En straff i 30
minuten gav dock utdeining och
denna lrjöd på något av dramatik.
Stramaren som lades av Göte An-
dersson klarades av målvakten,
vilken dessförinnan rört på sig.
och domaren beordrade därför
>omläggning> och då utsågs
Bengt Georgsson till exckutor.
Denne slog bollen i överliggaren
men på. returen var Clas-Göran

J Göransson framme och satte bol-
len i nät.

Vid påg'åe;t.le rrtvå::dig rellovB-
rtrily avr Kirmeveds' k5n'lrå har två
vaclrra portvälvningar påträff&ts
under putsen. Dii,rtill har en i siid-
r& muren inbYggd gravsten blot-
tats.

I\{an kiinde till den ena av de
lgensatta och under Putsen dolda
p-ortvalven genoin en a.ntYdande
ritwr-ing på kyrkans lrurermur.
Detta portvalv sattes igen På
1?00-talet. Om det nu blottåde
portvalvet I södra mureR visste
man lng€nting.

Den blottlagda gravstenen t
södra mul€n har bilde'r eller fl-

grffteckui;:gar'. llrgrin in:;.*;.i1;i.iorl
har inte kunnåt påtr'äffås. 

i

Man räknar inom föt'samlingen I

med att de blottade portvalven l

skall förbli frilagda. $rnden har'
anmälts till tandlältare Einar
Magnusson i tr'alköping.

Den pågående removeringen om-
fattar ny ytterpttls och över'syn
av takbjåiJklagen. För arbetets ut-
förande svarar Folke Bergsten,

FotbCI[l
å Tomtons Iilrottsplats

HöSTPREMIÄR

Div. W Västergötland Nona
Lö:dagen den 14 aug. kl. 17.00

GöIENE IF-MMTUNS Ix.

Norrä':'Västgöta reservlagsserie
fredagen den 13 aug. kl. 18.30

KINNARPS IF-TOMTENS IF

ft'ädet, van yrkcsman på. omr'å- 
I

ldet. Han får tillfällig hjälp i gäi'- i

lningen &v för'samling'ens egen I

lkyrkvärd, Herbert Ändei sson i IrAlarp. _ I

Domaren Gilran Lugn, Ttda-
holm, kan ges ett gott betyg för
en ingalunda lätt insats.

Geson

Errötliick etulet
Till polisen i I'alköping har an-

målts en stöld sv ett bild,ii,ck som
kan ha förövats någon gång un-
der den gångna veckan, stöIalen
har ågt rum i Kinnarp. Bilågaren
omtalar för polisen att .ltans o- il
har stått i ett olåst garage, men
att bilen varit låst. Tjuven har
dock lyckats bryta sig in i ;ba-
gageluckan där ett snödäck'för-
varades. Och snödäc,ket föll tyd.
ligen i smaken. 1)/&-("$"

$ammnttträdc
KINNEVEI}S JAI{TVÅNDS.

FöRENTNG
kallar till orrlinarie höstmöte
torsdagcn den 27 aug. kl' 19.30
på Psnsionatet, KinnarP.

Styrelsen. I I



sronsrcnn röR sLUraBP I I st"t*to"t I Frökin4 lqlg'6t'
MOT V.-KLEVAt?rtr-$f,. I I , U1;-sJterminen rzld Flölii:1tlqfko-

Slutarp tog en grundlii ä- i i f: börjar för eleverns onsdsgen

oni.*"il io" fö-rlusten 
-mot KTeva i i i :; 1'" ::-,?:ig*lt;.P',{:: j"T'il ^tT

den avslutande väromgÅigen, 99'I i :1--1:{'iti' har lärarna plane-

nom att vlnna med hela 7-1' ef- I i 'rrrtssuaä'
iä"-ltr"tia"tudnlng med 2-o' | -

I'örsta helvlek vår någorlunda
iämn, dock med en viss SlutarP-
äominans, men må"lchanserna v&r

fmt'li#t"-*:l"n""ru.t i i Fotboll

I

Ebberöds bank i Frökind:
I

^^ ! - |

behandlas i fullmäktigei

iiiä"ii-ibia"i'de, men låi:JLt I I tr OtDOlf
iae bleka Klevakedjan kunde ing-' I I
eriutnyttja de chanser som gavs 

I

Istället var Bengt Hermr
paeuigt rramme *n ,#'Jttil# i 1n*"avÅLLEN' 

sLUraRP'

en z-4-ledning t paus. 
" '-- --1 

| söndagen d'en 22 aug' kl' 14'00

,nln"l$ärnå'rl'"":ri"å1tr1ä.å"3iir I FALKöPTNGS :5-

Korgunuuainämnden i Frökinit anser att inkomna anbutl på Dk-
arps skolo i Börstig inte bör föranleila någon fullmäktlges för'
säijningsrX,tgärd. Två anbud har inkomrnit, båtla llgger uniler
11.000 kr. Nåmnden har låtit en kommitt6 värtlero fastigheten'
Den bör enligi komrrdtt6n åsåttas ett värtle av 25.000 kr.

Kcrnrnunalnämnden överiämnar. som en kvarleva från 1800-talet
tiil fulimäktige utan eget yttran- | som tagits bort i de flesta lokaler
de sccialnämn"dens förlJaring ang. I och är dessutom olämplig ur pr'.d-

flygbilder: av Frökindsgården som I ningssynpunkt.>
in"k.åpts för 3 kr. pr stvck och | - 

P-arkeringsplats^en.vid Frökinds-
salt.i för 1 krona. Revisor.erna I gården bör asfalteras, anger
hacle påtalat denna affär ä la Eb- lnämndel efter fråmstä1hrng.-.flåI
berödå bank, och en förklaring I socialnämnden' Kostnaden bör ej
hacle avkrävis socialnämnden. | överstiga 2'50O kr'

Det heter i denna att hemmets I futtmamige tar stäilning till
föreståndarinna ansett att det I dessa frågor vid sammanträde
skulle vårå till glädje för pensio-'nästa vecl<a. Lrlr'6f ,
närerna att kunna skaffa sig den- |
na bild av hemmet. Att så mångal
bilCer som 100 inköpts förklaras i *:=.--

irrJaa" med ått göra 3-0 på i SLUTARPS IF

Evert Tidkvist. De föliailde tre i -

rtruif g"tto* KurJ Carl6n- och 
i

strax därpå l-o genom- ttr lt"t* | Lötd"g.t den 21 aug' kl' 16'00

Andersson. Kleva. staek emellanl ,.-.*---ndnlfc R-slutaro BÄndersson. Kleva stacx "T$t"T I Gustav-Aitolfs B-Slutarp B
och reducerade till 1=*å-*'Y:': 

I

målen giordes av Bengt Hermans- i ,

son oc[-Roger och Mats Änders- li rc

äff:,,ittll,'åå:?#i?åå' #ä I I 
Enevi, B I i dsber g

och var Jämte innertrion Roger I I I dag, lördag kl. 16.00
Andersson, Bengt Hermansson i i --:ocir rvrats'AnderJson bästa. slut- | I KINNARPS IF-
arpssp_elafe' . _*__._ ,. ! BLTDSBEBGS rKI Kleva bör ingen namnas. oa i

hela låget spelade långt under I

och var Jämte innertrion Roger I I I dag, lördag kl. 16.00
Ändersson, Bengt Hefmansson
ocir rvrats'AnderJson bästa. slut- | I KINNARPS IF-

normal iivÄ öcrr hade en oturlig
dac då det mesta misslYckadec'

3om bra domare sÄge Per-Ber'
til Karlsson, F alköPing.

t4ls-,f
Kinnarpo Trädet och FlobY. . .

oväntad förlust blev det också för Kinnarp, som visade vacklande

form mot Töreboda. Det ser ut att bli ett mella'rtår för Kinnarp som

förlorat KjeII Johansson till GArs, men istället fått c-G Göransson

med meriter från div, Iu-spel i TGIF ' Han gjorde ett par lovande

inhopp i grannstaden5 elva förra spelåret, men när far och"mof

flyttade tilt Kinnarp följde clas-Göran med och blev istället div. v'
spelare.

TrädetsomspeladeoavgjortmotAxvallharinkasseratspelådör.i

I Nämnrlen gillar inte i r_r_.-,I orsoo-tar> Jaktstig i Kinnarp
| .5ompyna]"äP:g"i-_ t"tfty:\:t ; röra söndagens Jakrstrg i Kinn-
I ott anslag om l-.zou. l<r. ror 

^t"ttT, I arp, som Kinnevedi .laLt.iårlsför_
l!_lggulge - av. 

-lednrngu,l-_.1__?:, j ening stod som arr.angör för., sanr-
l]{To.*k"l9l i K'j'i.t1p-511_11""t^1 i raaeiss deuagande skyttar. Vida-

lRi.li'lJå"'fi !;";"i"åij'{Töi}il;:.,jJji:T,1.'*"1Jf ";.?å1'3i.ti;
leninsen_ om_ ånsrag t"j_:T".y-q1 lmed en hård kamf om topplace-Inad av lokalen har bordlagts inon I ri-do-oInämncen under hänvis:ll-c_llt * I 

" 
iFöU;;äe resuuat uppnådctes på

den framlagda planlösninfi"T"Jfilpttsiigen; 1) ctitå- Brorsson,re otillfredsstäIlande. ue!r r'sortr,irrnqqqrn 100 p.; Z) Hasse
bt.a. läkrare. Kommunaln^ä*-*1 j iil;;;Hi, tia*riåi*,''roö, -äi
säger: >>Läktare bör betraktali eengi firsson, Torbjörntorp.'100;

--: -:--r--:: I a) etista Beig,vall, Maclängsholnr,
l]sa; rt sixten Lundgren, Tiäahotm,

r, | ,, ,_ _ _ -_ ^ n? t, lj 98; 6 ) Kall-E_vert Isaksson, Btids-| .r. ,r,rr, lj 98; 6) Karl-Evert Isaksson, Biids- II |(lt|Ilalp$. il [K li ffl?i';"".fräii.x]'ä:åi.:å:",xt i| _- ll 9) Ilelge Ciasson, d:o, 98; 10) Ta- r

inat: r. årsmöte söndagen den 29 ll ge Alexandersson, Ljungsarp, gB. 
I

laug. kl. 18.00 på fiket, Kinnarp.{j -.Prtserna 
på harbanan-gicl tilt:j

I - Styrelsen. ll 1]- Tl.c" Alexandersson' Ljunss- 
1

- 

i ååf;;,11, 
n;;,''ri'E"flj,:'l'.?.il:

I I f:AlI6+.Å 1r ;li Gällstad, 41. j

STIFffSNY.n'f ij På ierduvebanan sköt_följanrte rt/ :^ 
llå9,,S1,1å: å?.11;?"if",Häffiåji

r{omministertjänsten i Kinnevetl ll *i-111"}-'--9.träff: c' A' Li:adlrerg.'i

hade inte herer vid anora ansok- ilJiäTi,lå::å?, i;,X?ilål ,i::*fli
ningstidens utgång fått någon sö- ll Kurt Rahm, Habo, Jonny Anders- i

,kande. aelf- 6{, ll son, Tidaholm, Valter Alfredsson, j

| 
- 

:llii*.",T11h,!.rÄ;9öIu:l:o1, 9ö- l

med a.tt bilderna .1rro , i"'-.*'*"*'r t':.-
rröp sk,rle_ha kostat?:1i": 'i;i I H ln*$ntmnstyck. De hade sedan visat sig J lf
svårsålda' ;qmF=--===:T:

, Vr 3,\1649
- r-+^ i

--; ; - " - i fxiå:äå$fi[] ffi*i i

FOtbOll 
' 

tsT,ä?l;.*a.a; 
Arne 'hrå'ander' r

Iångavallen, SlutarP

Lördagen den 28 aug. kl' 16'00

MDLLBY IK_
SLUTARPS IT'

aug 1965 kl.8.40.

Fotboll Lärarna sammanträder t,ill
planeringsdag tisdagen den 24
aug 1965 kl.9.

Rektor.å Kinnemo, Kinnarp,

sönclagen den 29 aug. kl. 14.00

VÄIiINGS GIF
KtrNNATiPS IF

luster på löpaflde band de senaste åren, men vägrar att ge upp' Nu:

försvinner Fred Gustafsson från klulrben och det betyder givetvis

mycket för laget. Mot I.AIK som är nästa motståndare finrns han

flesh med och det stärker lagets aktier' Men som Flf-medarbetaren

Geson sade häromkviillen: - FAIK brukar ha lätt att spela borta

mot Trädet. Äterstår att se . ' .

Urban Svanströms förflyttning till Ludvika, Arne KälIs stopp för
skada betyder att Floby får räkna med en sämre höstsäsong än ma'n

" 
dc$lta,Ä u5,"/*)

Bilen hamnade På taket
Yngling tilt lasare*tet

Fyra ungdomar i en bil slatltlatle i torsdags kviill vitl Z3-titten

av vägen mellan Slutar$ och Vårkumla. Olyckan inträffatle lnte

Iångt från tlen plats där håromtlagen en fjortonårig yngling som

lånat sin fa,rs bil gjortle likaledes. FT berättacle härom i torsda'
gens nummer a'v tid,ningen. ztlt-6s,

Frökind 
I

LÄSNINGEN vid Frökintlsl
skolor börjar onstlagen ilen 25i

Vägen är grusbelagd och i enl och två pojkar - skadades allvar-
svag vänsterkurva kom bileh illigt. En ay pojkarna fick föras
statldning. Fordonet skar ned i ett I tilI Falhöpings lasarett för om-
dike och håmnade slutligen på ta- | plåstring. . . Bilen klarade sig
ket ute på en åker. Ingen av bi- | dock inte lika bra. Den blev total-
lens passagerare - två flickorl förstörd.



Haglund giorde arets mål
nar Blidsbery slog Kinnarq

Blidsberg basegrade Kinnarp motl 3-1 i lördagens höstpremi-

är på Snevi. BlK-seg€rn får tretechnae sorn rättvis, då hemmala'
got hade en betytlltgt bättro kli,mpaglåidjo än gästerna'. Spelmås-

eiSt sett var emellortid matchon inte riycket att hurra för och

det är tyaHigt att båda lagen kan betyilligt bättre än vad som vi-
tades denna, gång.

Blidsberg tog ledningen på lcenterhalve-n Tor Leif Carlsson
straffsparli i malchens inlednings- | sor.r svarade för ett perfekt stop-
minutei. Säher exekutor var lylperspet. !'örsvaret vap också---i
iåL"n ' Haglund. Kvitteringen | övrigt bra med ett extia plus tör
kom ogkså äen pa stra.ffspark, lmv Nilsson och backarna Thor
elegant inprickad av hi Bisse I Svensson och Curt Isacsson'

Kedjan var för dagen något
ojiimn, men svarade stundtals för
fina kombinationer. Gerromgående
bäst lyckades yttrarna Håkån
Haglund och Nils Pettersson.

Kinnarp som förfogar över
månqa' individuellt skickliga spe-
lare lyckades aldrig komma igång
med något effektivt och vinstgi-
vande spel och dessutorn tYcktes
lag€t sakna gnista, Lagets utan
tvekan bäste spelare var unge vb
Bengt Persson som uPPvisåde ett
synrierligen lovande backspel. Bra
vår även chb Bo Johansson och

Ivarsson,

Ärets mål
Efter fem minuters spel svara'

de i andra ha"lvlek hy Haglund
för årets mål på Enevi. Med en
perfekt båkåtspark direkt på ett
inlägg ställde han mål-Wester-
berg helt chanslirs. fio minuter
senäre ökade Heine Nilsson till
3-1 efter närstrid med måJvak-
ten.

Ktnnarp pressar
Resten av matchen Pressade

Kinnarp, men hemmalaget drog
ner sitt lag och slog framgångs-
rikt vakt om sin ledning.

Planens båiste spelåre var BIK'

vhb Claes Göransson.
Domare: G. Claesson, Ljungs-

arp.

FBK;s fall blev tungt
mot ledande SIutarP: 6-2

Stuta,rp hå,ltor fortfaranale undan I eeriotoppen och avfä,rda'ds

dennå, gång FBK eom dook höll etäIlnlngen 1-1 l pausen sedan

l&get åven tagit lettningen rotlan efter tre mlnutors spel genom

ett kanonskott av Kent Wiiling.

Före pausen höU gästerna Jäm-
na steg med hemmalaget som
dock I andra halvleken tog hand
om initiativet. Tempot i u-Pgö-
relsen var inte över sig och sjönk
betydligt i matchens slutskede.
Spelet var väI heller knaPPast av
någon bättre kvalit6.

Bobust föfsvar
Hemmalagets försvar var be-

tydligt robustare i sinå aktioner
gentemot gästernas som hade det
besvärligt att hålla SlutarPs-
ked,ian på mattan. Därtilt hade
hernrr-lag 's kvintett fint under-
stöd av halvbackarna Ingvar Jo-
hansson och Roland Moberg. Som
vanligt visade Lennart Rutman
och kurt Karlen ett starkt spel
och backarna Anders Götlind -Lennart Pettersson skötte sig till-
fredsställande.

Herana,nsson tremålsskYtt
I kedjan var yttrarna Ing'emar

Irundahl och Hasse Ändersson de
som luckrade upp FBK-försvare-t
och i mitten var Bengt llermans-
son påpasslig målskytt med tre
fulltfåijfar på sitt konto. Mats

och Roger Ändersson komPlette-
rade väl på innerPlatserna.

Ha,ltantle FBK
Bollklubbs-elvan var betYdligt

ojiirnnare i sin sammansättning
och den veka kedjan kom inte
långt i s.itt spel mot hemma.för-
svaret. Bäst lyckades innertrion
Kent Widing - Tornas Ekberg -Håkan Johansson där den först-
nämnde tog det makligt men röJ-
de fina takter ibland. I försvaret
får målvakten Jan Jansson, vb
Tore Andersson och chb RaJf
Lindblad bästa betyget.

Målprotokoll: .

0-1 3 min. K. Widing
t-L 25 > B. Hermansson
2-t 4T
3-1 61
4-1 66
4-2 72
5-2 84

> B. Hermangson
> B. Hermansson
> I. Lundahl
> H. Johansson straff
> K. Karl6n straff

6-2 88 > R. Anderssorr
Domårex Lennarl Kardell,

Vartofta, skötte sin uppgift i stort
sett bra och diimpade tendenserna
till hårt spel i andre halvleken.

Geson

Vävare zrls45.

erhåller anställning omgående.

AB BRöDER,NA KARLSSONS PLASTINDUSTP.I, KINNARE}
Tel. 332 03.

Kort Fröt<indsarnmanträde il!.
alla räkenskaper godkända

Vid ett l<ort sammanträde med i

F r'ökindsfullmäktige i Centralsko- i
lan i Kirnarp i går beviljades de 

I

förvaltande organen jämte räken- i

skapsföraren ansvalsfrihet för {

tge+ års r'äkenskaper och bokslLit. 
I

Beslrrtet om ansvarsfrihet hade 
I

uppskjutits med anledning av vis-
.sa anmärknin gar fr än revisorerna.
Det gäUde bl. a. ett förlustbrin-
gande inhöp a,v flygbilder över
Frökindsgården, och socialnämn-
den hade avfordrats en förklaring.
Det visade sig att inköpet skett
bl. a. med tanke på gården.s egna
pensionärer, och fuilmäktige fann
förklåringen godtagbar. f övrigt
gällde det en liten felräkning: som
lätt rättats till.

Ordf. hr Gunnar Johansson
framhöIl att den slutliga, behancl-
lingen av räkenskaperna förse-
nats något men att clet måsrte ses
som tillfredsställande att dessa
öppna och godta,gbara förklarin-
gar framkommit.

Va-ledningar till NTO-
Ioka.Ien

NTO i Kinnarp hade begärt
frårldraEiardg av iedningar så att
förenin€iens lokal kunde anslutas
till va-nätet. Det blev fullmäkti-
ges beslut att ledningarna skulle
clras fram, och 1.200 kr anslogs
för ändan'rålet.

Parkerinr"snl ts n vi.l Fr'ökinds-
gården skall asfalteras. Kostnaden
är 2.500 kr.

Ecståilsstiftcir:en
Stiftelsen Frökincls hyresl-rcstä'

clers räkensl<aper, soill 1åg på fltil-
mäktiges borct, visa,de ett uncier-
skotl om 900 kr. Det har uppi'icln-
mit bl. a. Eienom s}<ador På en
valmvattenberedar:e till följl av
hög kalkhait i vattnct sa-nrt Pir
59run6 6v en <ie1 uteblivna vä':ten-
avgifter. Fullmirli'.ige fanl cle le-
clovisade förhållaeciena gotllr.qlra-
ra, och rälienskaPerna godkålndes.

För lågå att!;ud
El"al'ps s(61,a shail inte fijlslil-

jas 
- i yarje fal] ilrte i (ienna onl-

gång. Kommunaln?in"rriclcn hade
funn:it inkon'rna anilu.l alltför 1å-

3a och avstl'rkt försäril1r''?en. En
kommitf 6 har vtittlcl .rt fas"-;ghe-
ten tili 25.000 kr.

Det uppdrogs ät kcmmunal-
nåmnden att föt'eta en övel'syn av
kostnacierna för ävsyning av så-

I dana enskilila vä,gar til1 viil<a
I stal shldra - ei u iså r En le.lan:ol
I iflågasalte oin ej dessr kostnatlet
I vole för höga.
I iVV röstsamma.nr'äIir-iing s,t<all

I begäras hos läns,styreisen för ut-
I seende av ny ledamot av fullmä"k-
I tige efter hr Egon Martinson
som avflyttat från orten.

Årsrnöte i Kinnarps
kyrkotrrödrakår

Ki.trneveds kYrkobrödrakår har
hållit årsmöte i Axtorps missions-

, hus under ordförandeskap av Da-
niel Abrahamsson, SlutarP'

I Av årsberättelsen frarngich bl.
i a. att kåren hållit nio möten uri-
i der året. Kåren är sorn studiecir-
I kel ansluten till SKS i Skara stift.
Studieämnet har varit bibelirun-

Gunnar Göransson
till Borås \{V-

Förre lclrottskonsulebten l.s-
tergötla,nd, Gunnar Göransson,
Kinnrrrp, slutade som bekant sin
ånställning som konsulent i våras,
för att resa till USA och tre må-
naders studier och praktiserånde
av amerikanskt ungdonrsarbete, I
går kom han åter till Sverlge och
i morgon tiUträder han en .tjänst
som gymnastiiilärare vid Engel-
brektsskolan, där .grundskolans
högeta{ieelever finns.

skap. Vidare har anordnats tre
friluftsgudstjä"nster med kyrkkaf-
fe, personal och Pensionärer På
tr'rökindsgården bjöds På kaffe i

isamband med en andaktsstund På
senhöstea och julgranar sattes

j liksom föreqående år UPP vid vä-
i gen fram till kyrkan.
i Till ordf. för det nva verksam-
'l-retsåret valdes Daniel Abrahams-
son. .Sltttarp, v. ordf. Herbert An-
tlersion, Aldrp. sekr Nils Ax'
Halsäng v. selrr. Torqten.. Gus-
tavsson, Prästbolet, och kassör
Sigurd Johansson, Smedegårclen.
TilI ombud vid kYrkobrödernas
stiftskonvent I Alingså's den 18
och 19 sept. valdes Herbert An-
dersson, Alarp, och K-A Adams-
son, Slutarp.

Mötet beslöt också att inbjuda
Börstig-Brismenekåren till ett
möte samt anordna ett samkväm
på Frökindsgården .under hösten.

Efter förhandli.ngarna bjöd någ-
ra av hSzrkobrödernas fruår På
kaffe oeh sedan läste kvrkoherde
Lindholm, Börstig, om kYrkvand-
ringar i gången tid ur Samuel
A-drians bok >Redlig kristendom'>.
Iilan tackade också kåren för de
tiufällen han varit hos den och
önskade Kinneveds kyrliobrödra-
kår och församling lycka och väl-
sipJnelse i fortsättningen. Kårens
tack och välgångsönsl<ningar till
kyrkoherde Lindholm, då han nu
flyttar från Kinneveds Pastorät,
framfördes av ordföranden.

Mötet avslutades med bön och
ps. 163: 4-6.

Gunnar Gtiransson.



Konfirmendiubileqrp i Kinneved Då montör Julius Karlsson I

fr.o.m. 1:sta sept. avgår som'
tör. vill vi tillföreningens montör,

honorn framföra . vårt varma
tack för förtjänstfullt.och ald-
rig ospart arbete han utfört
och netllagt under den långa tid
som han verkat inom förening-
en.

Samtidigt får vi meddela att
vår nya rnontrör Ingvar Gustafs-
son står till medlemmars och
abonnenters tjänst, tel. 333 69.

Slutarps Ekonom.förening
för Elektr. Distrb.

'/q-bs.

Ynglin ;*"'
15-16 år får omgående plats

sorn tillskärarelev.

AB Kinnarps Textilinitustri
Tel. 0515/330 85.

På bilden ses fr. v.: Evert Larsson, I(inneved, Lars Ax, Kinneved, Gunborg Li4dgr'en, Grolanda,
Dagny Siivander, Kinneved, Karl-Erik Ändersson, Jäla, Edit Lillerskog, Åsaka, Ingrid Jonsson,
Skultorp, Åke Andersson, Kinneved, Henry Andersson, Trollhättan, Elsy Lindahl, Töreboda, Älice
Andersson, Vartofta, Britta Johansson. Kifineved, komminister Olof Magnusson, Borås, tlvy Da-
vidsson, Falköping (skymd), Elsy Perssoh, Kinneved, Erik Nilsson- Jönköping, fris Jo-hansson,
Falköping, Kail-custav Gustavsson, Vårkumia, Gillis Ändersson, Göteved, NiIs Netiman, Vårkttm'
ia, och Karl-Arne Adamsson, Kinneved,

Den gångna söndagen var en 
1 denna dag, för den märgfulla för-

st.or högtidsdag för Kinneveds och I kunnelsen och för den livfulla och
Vårkumla församlingar. Då sam- lupptryggliga samvaron vid mid-
lades konfirmanderna från år 1935 | dagsbordet. Till sist tackacle ock-
till 3O-årsjubileum kring sin kon- | så kyrkoherde Magnusson för
firmandlär'are, den forne kyrko- lsamhörigheten med sina konfir-
herden i Kinneveds pastorat,' nu- | mander och avslutade den högtid-
mera emeritus-korriministern i I liga dagen med lrtdräg ur sitt kon-
Borås, OIof Magnusson. Sedan I firmationstal för 

-3,0 
år s-edan, fned

konfirmanderna i sämlad trupp i utgå,ngspunkt i Hebr. 2: 1 >Där-

?:18. I sin predikan över andra,l . -.-_ 
-årgångens högmässotext utgick',

han från 1 Tim. 2:4. I derr efter '.1i ?. rl
liff?1i,,ffi1j;3:ii'"'L-.T "ål'i:f I Kinnarp sumpade chanser

Avblåsning offsldo
Efter pausen knöt sig kedjespe-

let för Slutarp där ideliga offside-
positioner förstörde många chån-
ser. De mål som gjordes var till
två tredjedelar skärker av Mell-
bys övertygande försvar.. Bengt
I{ermansson slog irr en målvakts-
retur och Hasse Ändersson snap-
pade upp en felaktig bakåtpass-
ning. Dessförinnan hade dock Ro-
q'er Ändersson inlett med 4-1 ge-
rom att dribbla av målvakten vid
en snabb framstöt. 3--0 till hem-
malaget var i överkant denna pe-

ga liksom ocl<så en del andra för-
;samlingsbor.

Efter den gripande högmässan,
*om avslutades av kantor Kjelt-
ström med Eivind Anderssons >>Av
djupets nöd>>, följde kransned-
Iäggning på avlidna kamraters
gravar, dels på Kinneveds kYrko-
gård, dels på Vårkumla kyrko-
gård. Vid gravarna talade kyrko-
herde I{agnusson till de bort-
gångnas minne. Mån sam-
Iades också inne i Vårkumla kyr-
lr'a, dät konfirmationen ägde rum
för 30 år sedan. Där ägde också 

I

fotografering rum, octrt kyrkvär- 
i

den Carl-Arne Adamsson över- i

l:imnade blommor till konf.lära-
ren. Av 31 konfirmander var 27 i
livet, och åv desså hade inte mind'
re än 20 mött upP tiU denna träff.

Efter högtiderna i helgedomår-
na var det middag På Kinna,rps

Matchen blev synnerligen un-
derhållande med ett gott spel av
gästernas pigga kedja och natur-
ligtvis bidrog hemmalågets höga
vinstsiffra till trevnaden. Som
nämnts hade hemmalagel lednin-
gen efter första halvleken med
3-1. Målen gjordes i nämnd ord-
ning av fngemar Lundahl, Mats
Andersson och Roger Andersson.
Det sista var en fin sak med Ee-
nomdribbling i försvaret. l'ör gäs-
Lernas enda mål warade vy Bengt

Äras de som äras bör i Kinn-
ary: Bengt Persson, ?ord Tors-
tensson, Bengt Georgsson, Bo
Ivarsson och Ingemar Karlsson,

Domaren Bengt

riod. Ett par må1 till sästerna ha-
de inte varit orättvisa.

Briiderna Hjetm
dominera.tle

Mellbys tnertrio, med tre brö-
der Hjelm, där hi med förnamnet
Bror var den drivande kraften och
en av planens b:i.sta spelare, ut-
gjorde lagets bästa tillgång. Ånnu
en lljelm fanns det i taäet och
denne- återfanns på stoppeiplatsen

I och får bästa betyget i ett annars
I virrigt försvar.

pensionat under mycket glad och 
I

otvungen stämning. KYrkvärden 
I

Adamsson hälsade a1la välkonha 
I

till bofds. Där talades om gångna i

tider och nutid, och alla bidrog'f
vicl det kommande >uppropet> |

med skildringar av sina hem un- 
|

der de flydda åren. KYrkoherde j

Andersson tackade å egna och sin 
I

makas vägnar tör inbjudan titll

Slutarp presterade det trästa
spdlef före pausen böh Roser An-
dersson och yttrarna Ingemar
Lundahl och Hasse Andersso; lvc-
kades genomgående bäst.

tr'örsvarsbästa var Lennart Rut-
man, Kuft Karl6n och Leanart
Pettersson.

Domare var fngvar Roos, !.1o-
Löfgren skötte

J_

P igg ?cb,, Llevlig mxtch
nar Slutaip s/og Mellby
Tvåan i Lidköpingsgruppen div. VIf, Mellby IK, gästade i Iör_

dags Tång'avallen och beeegra,des med 6-1 av hemmalaget
Slutarp, som ledde i halvlok med 3-1. Båda lagen va,r serielediga
genom att IiJ'd och Vättlösa dragit slg ur nesp. serier, och putlli-
ken kuntlo bjuda€ på ott mellansp€l i höstens poängstrider.

I f.. I 1 '. Ioch iorlorade mot v arlng
Mot ett välspelando Väring hatle Kinnarp inte mycket att häm-

ta I söntlags. 1-3 förlorade man meal, men siffrorna kunde blivit
betytlligt vackraro för Kinnarps del om man inte schåbblat sina
givna målehanser så fatalt. f'örsvarets Bengt Persson lycka'des

titl en alel hinilra Vårings anfall på sin vänsterkant.

Hela tjugofem minuter höll man
motståndarnas bollar borta, men
då var det dags för vY' Sten
Axelsson att ge Väring ledningen.
Mot slutet av halvleken såg det
stundtals illa ut för KinnarP,
Väring lyckådes med bedrift(
att skjuta ett stolpskott och
boll ovanför buren, det sista f
två meters håll.

Andra delen av matchen utsPe-'i
lades mest på Värings Planhalva.
x'örst efter 20 min. blev det jäm-
nade. Kinnarpsanfallet blev
farande som paralyserat då
fick eivna målchanser.

I 27 min. kom det enda målet,
detta på en straff, vilken Bo Ivars-
son förvaltade väI. Slutet av mat-
chen höll Kinnarp sPelet men
Axelsson kom fri med målvakten i
35 min. och det blev 1-2. Någon
minut senare fick Väring en
straff och Bo Kämpe spolieråde
definitivt Kinnarps reduceringsut-
sikter. sig bra. ,avt-bt.



Tre lördagsfrågetecken: ' 4^i; 
*ää 

"Åu) 
|

Klarår fAlf en poäng mot Kinnarp?i
Kan Tomten överraska tvåan Tibro?i
IFK:s höstpoäxrg smot MBK?

Det brukar alltiil bli spånnande matcher mellan FAIK och fiinuarp. Det vilar något av
derbysstämnlng över dessa kamper och jag förmoalår att eftermldtlagens drabbning på Oden-
plan inte kommer att utgöra något undantag. Inget ar' lagen har rosat mårknaden i år -tio poäng på tolv matcher är i minsta. laget. Pa, faktiskt så lite att båda lagen i dagens läge
är i farozonen. FAfK har protrlem a,v unelellig art.. Laget kan ornöjligen göra dig sjålv'råttvisa
på hemmabanan Odenplan och uran måste fiirsöka lromnca över tletta komplex. Jag har be-
vittnat två av lagets hemmamatcher i höst och bådn gåirgerna har det va,rit knackigt spel
mot föga märkvärdiga motstånilare.

Med hånsyn till tletta tror jag att F^AIK fär rnyckr:t svårt rnot Kinnarp, även om också
detta lag är vld sidan av forrnen. Längre än tiltr ett oovgjo.'t resultat sträcker jag nrig inte
I mitt tips. 2-2 pä Odenplan i e,ftermiddag ?

I'AIK-målvakten Seeelbrandt
kan inte ställa upp till* spel då
han befinner sig på kurs på a,n-
n.an ort. Jan Ändersson träder in
i målet, vilket betyder att ute-
försvarets spelstyrka avsevärt
försvagas. Ompiaceringar har
.skett och bl. a. spelar Björn Hed-
berg och Lennart Hermansson i
kedjan på högersidan.

Bengt Green har placerats i
reservlag'et efter den mindl'e go-
da insatsen mot Axvall och Toivo
Lundell blir Ä-stopper.

Som reserver kallar l'ÄIK
Magnus Sundbom och Anders
Claesson.

I Kinnarp noterar vi att Las-
.qe Westerberg sköter jobbet mel-
lan stolparna och att Lars Da-
rius, tidigare Tomten och Gro-
landa, speiar back. I övrigt inga
större förändringar.

KinnarD samlas och avreser kl.
L4 och för FÄIK gäller samlingJ
14.15 på Odenplan. Matchen spe-
las kI. 15 med Sten Rehnström,
Ivlålsryd, som domare, Kinnarp B: Stefan Johansson,

Marthel Johansson, .Karl-Gustav
Ahl, Åke Torstensson, RoY An-

I dersson, Rolf Andersson, Erland
I Johansson, Kjelt Ahl, Håkan KarI-
] steclt, Göran Grahn, Karl-Gustav
lJohansson. Match mot Skövde
I ArK B lördag 17.1ö.
l

I Slutarps Ilil A: Lennart Rut-

i Kinnarps och Slutarps söndags-
I skolor på utflykt
I Kinnarps och Slutarps söndags-
I 
skolor hade under söndagen lin

I.sedvanliga familjeutflykt, viiken
ii år företogs med buss och bilar.
Resan s.om utgör t erminsstart
för de båda söndag'sskolorna,
samlade i år ett 75-tal deltasare.
Färden gick över Falköping,
Skövde till !'agslsatlna där up-
pehåli gjordes vid rikSdagsmån
Harry Carlssons vackra gård
Lakenäs. Vid framkomsten sam-
la.des man kring de dukade kaffe- |

borden, varefter man samlades i irlen på gården uppförda kyrk- |

salen, vilken under sommaren är I

första

Stenstorp till hernorten, FIr Sten I
Ahlqvist, Slutarp, framförde för- |

ä.ldrarnas hjärtiiga tack till sön- I

clagsskolorna och dess arbetare, 
Inffii

r,iEfu@ffiffitr8lEffii#ffis!,i 
i

ÅR.SMöTN MED KINNARP I

köpings pojklagsserier, där två 
l

av de tre deltagande lagen belad€ i

i bruk vid de mång'a lägren som
hålles på Lakeniis. Riksdagsman
Carlsson välkomsthälsadeT rese-
närerna och talade i ansiutnine
lill bibelberättelsen >>Samuels
möte med Gud>. I'öp övrigt med-
verkade de båda söndagsskolor-
nas föreståndare Folke petters-
son och Anders Sigfridsson, öv-
i'iga lärare samt Yngve Johans-
son. Färden fortsatte över Hjo,

jnen: Kom till träningen, som
I nOriar den 14 september i Cen-
llrclalskolans g5.'rnnastiksal kl.
J 18.00 för yngre gtabbar och 19.30

pä 5.485:22. BehåIlningen var den
, 30/6 1965 2.148138. Då . är att
imårXa att detta bokslut omfattar
liden 1/1 1964-30/6 1965.

Sedan Kinnarps BTK gick med
i SBTI' år 1962 har Ä-laget från
en blygsam start i en av de läg-
re reservserierna, och med un-
dermålig och delvis lånad mate-
riel, gått upp i div. 5 östra Älvs-
borgsselien, där man belade en
fin 3:dje plats. Nu innehar man
bord och annan materiel av hög-
sta klass, Denna framgång har
möjliggjorts g'enom det oväntat
stora bordtennisintresset lnom
Frökinds kommun, framförallt
från ungdomens sidå. Dessa har
också låtit tala om sig i sina res-
pektive lag, alltså pojk- och ju-
niorlagen, vilka under den gång-
na säsongen deltagit i IFK Fal-

I 
rad särskilt på kornstubben med

I dess delvis sega lera.
I För Lennart Johanssons del be-
tyder årets SM elt betydande
avaircemang i prislistan och hans
bästa placering hittills. Två gån-
ger tidigare har han nått fjärde
plats. Tillsåmmans med sina två
kamratel från Skaraborg har han
gjort en mycket fin insats för 1ä-
nets färger. Efter fredagens om-
gång låg han på sjunde pläts men
lyckades i slutomgångens tydii-
gen mycket hårda konkurrens
erövra tredjeplaceringen i detta
hans sjätte SM.

' Prislista
1) Sture Johansson 634 p., 2)

Lennart Andersson, Veckholm 621,
3) Lennart Johansson, Tengene
612,4) Rolf F'rösling, Alvhem 611,
5) Ingvar Dalemo, Götene 608, 6)
Mats WettersEöm, tr'alköping C05.

man. Anders Götlind. Lennart
Pettersson, Ingvar Johansson,
Kurt Karl6n, Roland Moberg, In-
gemar Lundahl, Roger Andersson,
Bengt Hermanson, Mats Anders-
son, Hasse Andersson. Match mot
Dimbo A lördag 16. Samling Tån-
gavallen 15.30.

Slutarp IF B: Håkan Arnesson,
Rune Gustavsson, Kurt tr'ilipsson,
Kent Ahlberg, Rune Sand6n, Leif
Filipsson, Lc'r Hofbauer, Tomas
Pettersson. Lennart Eckerlid,

förstaplatsen i vår sin serie,
Det är en förhoppning f1ån

slyrelsens sida att det stora bord-
iennisintresset skall hålla i stg I

även under den kommande sä-
songen. Därför riktar vi nu en
uppmaning till all intresserad
bordtennisungdom inom' kommu-

Christer: Stenkvist, Kell-Åke San- i

d6n. Res.: Sven-Olof Johansson, 
I

Björn Lefler. Match mot Vartofta 
I

B lördag 16.30._Samling Mobetgsl
15.30. Avresa 15.30.

Fotboll
Tångavallen, Slutarp,

lördagen den 4 sept. kl. 16.00

DIMBO IF-SLUTARPS IF

för övriga. Även nybörjare är
väIkomna.

Lagen på Odenplan i dag
[-A[K

Jan Anclei"sson

R. Markrud S-E Heuberg
P. Markrud !f. Lundell A. Moberg

L. Hermansson R. Nyström

Domare: S. Rehnslröm, Målsryd

G. Andersson A. Ek B. Persson
B. Georgsson B. Ivarsson

S. Karlsson B. Johansson T, Torstensson
L. Dai:'ius T. Johånsson

L. Westerberg

KI]\INAR,F

Mats Wetterström 6:a7å,,

i traktorplofnings-SM
I årets SM-tävling på fretla-

gen och lördagen gjorrle skara-
borgarna en av sina finaste in-
satser hittills med en mycket
jåi,rnn stiillning i övre halvan av
prislistan. Lenna,it ;tohansson i
Tengene, Ingvar Dalemo i Gö-
teno och Mats trVetterström i
Falköping belade resp. tredJe,

femto och sjätte platserna i
slutresultatet blantl de 15 täv-
lantle. Lennart atohansson fick
612 och Wetterström 605 poäng.

Segrare blov östgöten Sture Jo-
hansson rnetl 634 poång.

För aTrangemangen, som fick
högt betyg av de tävlande, stod
Södermanlands låins hushållnings-
säliskap och länets distrikt av
'Sveriges 4H. Tävlingsjorden på
Ulfhälls lantmannaskola vid
Strängnäs va^r delvis svårbemiist-



Kinnarp slog FAIK med 4-2ll J F lEg{!!P_ I ,fi:a"$"årl:J*,r*ur'*l*l
o I ,l€nffi I bosomvidlördagensbesökpå

"Otäck" stärnning på planeni1].ffi i ;*;ft*al"S,,ihf^liiitl
Fatköpinss arK rortsätterattrasaittiv.vNorra\rästgii- llv"r""r.orseriFrökind. I ffl-t*":i*l,yjl::ttå1""ti*l1X

^_r^+^--r^ r.i,6 ll I r4åeLp pruo ru6u 4er
taserien. I lörtlagens match på Oilenplan mot gästande Kinn- li ?y-r^- r--^--- I rrar!

a,rp skrevs rörrustsirrrorna tirr z-4, rrarvmid'oli.;;- d"t ;" ll""Y:::"":::::,::T:-ltrn:^l,T::i 
*S3rffifuånd 

som Dimbo-ra€iet
suttatet finns inget att anmärka, det var rättvist. På vissalirar vrkeskurskommitt6n föliande I pr-*;;;ää"irääråä.' i#;ä";;;;
spelares öch domaren Sten Rehnströfns upptriida,nde på plan i illrkeskurser: grundkurs i masl(in-| äch laget hade faktiskt barå en

SLUTAB,P-DTMBO 8_O

anrlra halvlek finns dock e1 hel tlel att anmårka. Se nedan. llskrivning,kursiklädsömnad, väv-l rejäl målchans på hela matchen.

I len till trots gjorde hYggligt

mycket underligt att domaren I F AlK-buren. Åter var det Bengt
ifrån sig.

vär rör mycket sagt a-tt, ..d9-*?-l..T1,tf-llo"_ll3"l.Ill^1_;.i ijlll;l Tångavallen onsdag tik-av hemrnalagets spelare, som

Kinnarp inledde de I första tio 
1 
ning i 10 min. genom Bengt cu- ll 

t<""" och matlagningskurs. samt- | r övrigt fick man helt inrikta sig

minuternä starkast *.r,-å.i-nr", | "5sE"9",. 1'"" närx-iagr""a. gu llrsa turser börJar så rort tillräck- | låjtääfrrä""Tåå:å:".*1rå;
FArK som svarade fö. d1l igl:llj:9":r"j:'1:-*:,JI Fg?l'1"1i1.t::llrst antat erever anmäu sig. An-l ;ä #;;är--i ras.ei-sa ai äet
fårligheten. Cf >Pysen> Nyströmlson föste_in bollen i mål ef er..etllnretrn tilt fru Dasnv Johansson. l ;;;.il;l"bä"L"":"äki-aafu"X-slet sis rri och h'du !ul3-_.'*.t l :llåc^-_ni"1 ,_:1fl":i19 ,,-51:,: lt"r. roz os. I ten, vilken de åtta baktängesmå-
spåret mot mål, då rr""1ä"ä"-'liil;b?"s'.-4:; t""i.iirt"" r.urå[ä: ltel' 50268'

b]åst för offside. Det förefaller I lik framför Janne Andersson i 
I

mycKef, unoerrrg't af,r , oomaren 
I ::'-:lii1""j- i":'- J-iI -1",'^ "-!'lE! i rr .t rr f,. r o Med hänsyn till det svaga mot'

kunde blåsa i o"et Hget tI ;'Py- | 
G:glg:fl ,:orn antecknade sig i I Fotbollsfinal på 

"tå"åät..i"r, 
man näppetisen såsen> var inte offsidi;.D!l-^itl"Hlp#t:::*tl^-..,,, / , i or,,r | -*--^---rr^- ^-^',r^- in på någon mera ingäenäe t<ii

rens avblåsning fick av€iörande I nrinuterna men >Pysens>> skott
r dngavailcfl (,lrbuag, . tik av hemrna]agets spelare, som

Tångavallen i SlutarF L!:- ^*^r i många fall inte behövde pres-

pran rör årets rinar i ii#'""i;i: l'.? "lll-bTj: t:fftj Pl*^:'åbetvderse rör "matchens utsång, I tog i virket. - lrffiå?"ålt"ä 1,:t.,i,?'år?i11".ff1: L#ä; bä;"1åi ;;;';ai;.";G.
men ho vet hur det gått.ifort-l vi antvcltle rite i ingres""rrl.^,,- a'- hnr "- --^",^'Yl;l ^tll: Ett plus får sättas för Bengtmen ho vet hur d"t c'åt:.j.foll;l vi antycltle tite i insressenlpran tor årets t'"u" ?Yl:: j::; ntt' pi"s ra" sättas för Bengt
sättningen om FAIK fått det | ^*"nrl.ii,'rio'L',r"ä" -; :1.":"-ä: I 

bolls:cup' Det är tredje
mår men rärreriqtrh n""^o'f;lt nr"r"rf I om förhållantlery'. qå plan un- lidrottsredaren Thor-Åke 

-å";tnf;: HermanssoTl^."?11 på!ff:Jiqlt-tt
mål man rätteligen borde ha haft,l ä;; -;",r";-. hd"dr.. -i.ily*l:äi*ä""ffiäi?"*l^:1.*f:"fi1.'xtj; framför. måier denna- åang s"uoch alitså redan fr'ån början fått I siu" A"rr""t"o- 

- 
var yttertigt 

I rnyctret popurära 
"i.tlåå"å"J 

fem fullträffar. rrasse Ändersson
vind i seglen I ";;;.tnr,-to"to"ra" sreDDet oml^^ -.'-'-::,^^o--" var ocksä till sin fördel. !'örsva-vi notörar ytterrigare 

Tå,"l,#i :#n,:*"1,'"'3Jää:ff:fJ""J :öli_? 
,"Ä,åfi"*',lr".ä,åå'å-"ä 

Ifr {i.ffå"}..3.i"1,!"1"'};"'ffil*H :tHTi:ä .årå",ä'å iiå'l?! I ::;:":t*t*,lff"*.; ;ä; l-.u z-z .*aa "* '.i':öi!!: flåt"T"X1","å'åt0"",?,äi"'"ål'1"#men det tv- åtrörjand:,iJ."H::l i(i"";ä'?'.* ,ät"."p.,''"?1',';äll??åq*lll".:tl"å,t',tå"_i*iää3 iä#.q^"ä't*an hade en rusn er-
blev endast en halvträf
rand Karlsson ryckte :;s'i'z;,;l :','i,t"rLi:-"t""flr#"i,y;1":jt 3ff1å"ijjl;ii#. r.ut"."-s.'"e-Asalra stärniäeen i halvrirr var 3--0.rand Karrsson rvckte "jp,,l-2?;:l t1i"u"ii""*_"?{1--i"$g.T; äq;l#i iiili:?i..'å;T"",?:1:"i"T:1 siau"i{äen i harvricr var 3--0.
minuten fri, men fick bollen för I utrrorr,iä hotcrser i stl metr; I ;:',i^l''::""f^, ti:l it:.q":-^t111: Måtskyl"tar: Bengt Hermans-
rångt rramrör sig, och sa var den i iiLi'iå.1;i.li"'^.1f isgj,,ii;:4 l[?tl;:_t'å,.*"r,"3r:j ,Nå,i j"n|il": ,o"'ä, 

"äoru"a 
mor1"g__r,..Matf

chansen rörsatt' I tiq sarnt tii-".oo.-- täuen-atl*u" rrån at.,,. vi-rås:?';[1ä; ttf;äfii 1, Kurt'*Kail€n 1

l;1",g",1 
z-0 ^v I !i,1J,,".t,Tf"l,äi.åi:&?f".$1,",:;ln!l",gj"em,f 

iiäinuuJxo,,,r 
)]fiöåi: r?i rlfl*i"T."-T:g,".

I

(

l

nonskott från 20 mete| ställde I Ingen spelare i tr'AIK glänste, I Slutalp med början ki. 19.15.
Jan Andersson för dagen I lnen ett par höjde sig över de an- i r,ao,hh<rännino,r.
iklädd målvaktströian - 

'utan I ,lra, nämligen i försvaret Jan | ;;:;I';-":;;;:"';:j
q[q-sf .

iklädd måtvaktströjan ,,: out",l I 
,jlr;"å:*t,r.*r,t".j,lt""yåi::"tl|| rrioå-a"rka: bengr Kar.rsson, t I Kinneveds CUF

chans. I 30:e minuten kom 2-0.lAndersson i måI, som svarade förla;;-Jd;;ä;,"'Å:;.T;il;;: 'l'*""';.'
fl_å:X'iiå:t:"ffiå1, '""*ä,""f1| '.T,?"o'äL,ffuä'J,?ä.ri"åå1"? i;3;, 1;Å-i,*;;:Siili_*:""y,:: I finatrvann - 9-Ouurlrörerl urösLE öLrarr 

- 
Aurrr^L. I rlarvrs^ .. . I sollr Lars Johansson, sture .Ku_

Mårskytt i båda ra[en var Bossell:9]:1 q?:*_]ltå.ti,,l",,rl.l,"l'l1ltm, rnguu, Johansson, H._Å.. Jo_Johansson, H.-Å.. Jo- : I Finalen i CUF:s fotbollcup

"#i 
y,",.,å ",:l1";åf"gg ';;_ | ll';g'1'" ,å,r"l[*åil" 

ansta'r 

l*''u]:1,:1;'Xi'5i"f,$:1"ff#.n; :r, "'""Vä;rcn 
rätt 

å','.-fh

Ivarsson. iil:u"3:-J*,1|3* ':t^tj 11ti""j; lr,ur,r.or,, Hans sääker, ä'ösä i;: 'l *"; sperades i går kvim på

Redueering l;;å''d;;; *i'- [årra."r'åt,-'"-iilhansson' I {li*:"tx"n och gick i ellius

tr'em minuter in"på andra halv-lvy. aolåna-xärnson, som förut-l_Kinneved:: Lennart Rutman, I slutade_.meil vjnst för.hemma-t|em IIIInULeI tn pa all,ula Ilätv- lvy. nurdrru Aarrösutl, sulrl ruruL- I [lurrLvcu.; !c]tlr4rL 
^uLrlrdll, | -

lek red.ucerade faIX genom >>Py-lom sitt måI hann med. att. sättalTorgny Johansson, Bengt Pels- | tagst Kinneveal, som efter 5J)
sen Nyström, som karllt tog nedln'ryror i huvudet på sin back. ison, - Ingv4r'Johansson, Bo Jo- | i pausen gick upp till 9-0 in-
lrollen efter passning ffån Gösta I Bäst i Kinnarp var vi. R_o lhansson, Roland Mobe-rg, Tord I nan signalen gick för full tid.lrollen efter passning från Gösta I Bäst i Kinnarp var vi. Bo Inansson, faoland Moberg, ToId
Nilsson och iatte tö[en i nätta- | fvarsson - tvåmåisskytt -, och I Torstensson, Bengt Georgsson,
ket. GranL var det och förhopp- | vänstervirrgen Bengt Ceorgsson I Kurt, Kar16n, ' Göte Andersson,
ningarna hos FÄIl(-supporters I tvåmålsskytt - och Göte An- | Ingemar Karisson. Res^ Rolf An-
växte. Kinnarp ökadedocksinled-ldersson. 7/.. ,a Sevan ldersson.
ningarna, hos FÄIl(-iupporteis I tvamatssXftt - ocl.t Göte An- lfngeinar Karisson. Res\ Rolf An- | 

ffll **f säga, att segern gick åt
väx"te. Kinnarp ökadeaocrsinted-ldersson. 4/q.af. sevan ldersson. 

l;$ål,lihå",l:ffT#3til?*Jååff:

ket. cranL var det och rörhopp- | vänstervirrgen Bengt 
" 

ceorgsson l Kurt Kart6n, Göie Andeisson, I ." 
F rånsett. den-.l]öga målsiffran

-l-lJ, -:..-._-- 
l l rycllgt Jamnare over rag' ! orsvr

i,^*[?"1P ?Ji^,." 
i i ffi;:i]*i${#;iffianordnar poka"lskjutr

dagen den 12 sept. ",:ät Jä;l ll u1ae1.,_t?såIet 1965-66 pla-l sondagen denrtJg 1e65 kr. 14.30 ilKarr€n, ra"semal Karlsson och

kl.8:S0fm,sarntsladspiis-lil""-".1t-1öljandeft<eskurser-ii"OBS!lå?Xfr.9*'gssondesomrrämst
skjutning söndagen d",, ö'ö-illlry*,tf"5"ivning, klädsömnadl axva1,x, li*-xiilNepp rF | .. ,""i gästande taget visade

tember r<r. rs.oo. - -" """ illlffixJ*'*s 
samt matlasnings-l --:r- -^- ------:-- liå?iåyå"j:Jäjå#'ff: ffij,-! Fotboll I:":nf ,poi:1",,":i"iäl'.,.,,ffi'',-".,:

;ll Iser senast 1 okt. till Dagny Jo-l .lav samma klass som Kinneveds,

Älgbanan illld*""1 
tel' 50268' I H'LMA'ALLEN' il::i"ii"'ä:ä"f{f"t f*';u*"n

::: ltlI yrkeskurskommitt6n. ! oaoTTILSToRP I uarryttä", B_engt Geäqgsson 3,

äL äT3#f;.:li'ilå"",1o;.i! llLt ---rr "o"u'*.n 
den 11 sept. kr. rr eo | 

| fT,l#ål'3tå**'f;5r;:;,:
prov lördagarna den u ocir rs]l I SLUTARPS IF rlsle-nsson 1'

sept. s4mt- söndasarn: -'- -- ;; il nt t'Ieårnd I unriror-ra sri i | ".?ä:iå, 
"3J*ttåå$"\",tå"f,i,":och19sept.Samtli-"iå.#iij|sE!om'Arn{n|l1redsstä11ande

'tll",""den26".pt uiu.il Tf#Tlå:Tå1"äffilil Anhud l+
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Kinnlrpstrion soln visa de vagen
't bättre. T iil sist: Pålitligt mål- I

t'aktsarbcte av Lars \i/esterberg. I ,

I

' Äkesson punkt- |:
ruårkeredes I 

'

Axvall spelade som sagt inte I r

oävet, men man korn ingen vart imot det stabila Kianarpsförsva- I

l'et. När nu Åkesson punkmarhe- i

rades blev det mest och bäst spel I

på vänsterkanten, där innern Jan I

-A.ndersson vår tiil sin fördel. 
If försrraret spelade Lars Hjal- I

marsson bra i måIet och vidare j

kan gott betyg ges till de båda l

backarna Bengt Andersson och j,
S.-O. Karlsson, Stoppern Stlg i

,;,,t;i. ;:,|iit;flr,irrrrr*rW :,fi!i!!1fi, 
,..,ffi,.,.,'.Wt;,;'i|.,1,,t..i..i'.i-.....J."j|5,,H'"*':n*Tå*'l*".å}:#

Holm och hh. Jan Nissmo var
andra framtl'ädande försvarsspe-
låre,

, .':,:::,'l,i':i,:,:':':ri

,li..,:',.'.r 
;'i,i",tii"i..l i..;,.,i.,il

,.':ttj

min. för ett perfekt inlägg och

De tre stora i söndagens drabbningi på Tångavall-en, Ingemar Karlsson, Bengt Persson och Kiell llika perfekt mötte Bengt Georgs-- lson med sl<ailen - 2-0.Ahl poserade viltigt efter segermatchen. $lq-bg , |""ä*ujti iåÅi'"lrro. i 22 min. på

och skytt var Bosse Ivarsson

lh';;å$H"i-",äH$i*;

Påggt Klmnarp slog AxvaEE , I1-1|**t'*'å"?#"'1""1rfå:n'r ln#"t*;lrå**.{{'#ii:;
_ | : , _-. _ lhands gav Kinnarp B-1 i 48 min.

Storspel nv In$effiånr Kanfissgm l."y'ff"#å1tå#"'l*ittqrf DpöI UU lIEgUtffiUt Xlt!å fi&SqpU l'="u'o""* 
i raset rran sott betvs I Detta blev också slutresuitatet,

| ?:s åt hela cict bakre försvaret, 
I då andra halvrek inte gav någon

Kinnarp hade på söndagsmidatagen lånat Slutarps fotbollsplan I 
ctär becken Lars Dårius rensade lutdelning för lagen töts cnän-

Tångavallen och tog tlår emot gåstande .&xva[. irir,"arp tyct s | 11nt fa sin kant och Torgny .ro- lser. B. "a. sköt Bosse Ivarsson i
nu ha rått vind i sesren och erter en bra genornrörd -"!"n-1gg li?äåi"i"-"JT,:tåi:??1.;":3å]l;l*l.U;^r*t;*rt3r?"i,it f;?l
#'l"ffI;:å"XäTJ*;-i;"%T"'l$":l"lä"*'nä1'å*""il1. i;äruo'uo" 

har åter nått st?bilil::.X:,,:":aren sven Johansson,

.axvat iperane tärnrisen smånätt rorbou,*uo*l##f;'ää:ö"": li3#j ilitåf:t"uil3?.loåliåu',liå;i lt?t";*lifl?t'l?lå :i:,"H,*-rreulrqdos n4. An lstreiq.lo Tnr.Ä m^rcfo-cc^- *t i; I ' t 
^ I rrtspa(ket, rnycket ineffektivt och lagets rnåIl tillverkadeg på en lspeiade Tord Torstensson på trO- | *"^- ' ;;:-

strarrspark. Kinnarp å a,ndra sidan .x.pi"'-å"ää, 'å"ä 
lib.nrat"n,' 

'ioista iliJi.d- å;l ff;."frJJ%t?""t;'it"m1:*å?i
chanser och på minst ytteitigåre tre boldo man fått utdelning. lli*]d: lilt .:än:ter .efter paus. I råi",*oäiändes fultråffen.
Lagets stora överraskning.'gr--And.' :":::"',ti:y.T11 ___ii#'i",i";:":?: åi? ?'{lå,?:ä|i,,"tl,,ll.|ä" i?tå,"JåXJ,"":'å1rh. fngemar Karlsson, -soln _hclt lKiniiarp var hy, I3engt Persson lupp till samma stronga insats:l;;i;-;;' ."ii* ,,*.-"^_Log musten ur Äxvallskedjansjoch cf. Kjeil Ahl. Den scnare vi-lsom de övriga j cle ba[re tenen.il""o',,"';'

raitigaste spelare P.-o. Åkesson,ikarierade"r;;-;;;å;l;;;";9;l- r tetiian år två "aÅå"'å.Ji,ii"d;å:, J#'jå]-H" 
"i;Tilå:?åDessutom hann Ingemar med attlEk och gjorde en mycket bra in-ldessa två hade bästa stödet frånll;;;;;;-', ",::

hiälpa sina ovriga-rörsvarskolle-ll*".-ö"l.å;t.^;;";il;;;-".;;iåenst ceors.ror,, *åd"r,";;;:Jt.illutmartt domaravbete' 
Båss.ger. Kiart bäst på plan biir be- i för skrivaren av dessa rader i Bosse lvarsson och kanske fram- j '

tvset för unge Ingemar! Imycket stora överra,sklingar ochlförall! Göte Anderssgn qvqevärii-

N..l.$....ri.::
::i .:r::::j :::i$::L ::::.:j::

lli ioi ji i,il+i i i,,,,ii
N ::::ir::,:::s\.:: . .r:::

i:i: ::::: ii::tiii:li\ ji

Många Såfiger vå,r det fartgt når Kiarnarpskedian kom fram i anfåll I{är he_r T<ielr 
^hl 

cfälr+ riu hÄÄ h^&,x-



VARTOF"IA_SI,UTAtsP 2_4
Det var inget större sPel serie'

ledande Slutarp visade uPP under
]ördagseftermidda€iens match På
Holmavallen. Men det mYckna
regnandet under veckan har in'
verkat På Planens beskaffenhet'
;ä-åi:'å.ii?1?ilå'i;'!5i,'iliäl' 1 |(i n n e UOd - [|å il U m I a? ffä:ful*:1tä,ffi#äilä: i l |tiltttcttod-Uårlru|I|la

vartorta's kedja är rör^:iTl:' ll resronsuxpnDrrloNnN
got skönspel.

rande fullständigt under isen Iån' ll . .:.^":"'
ea stunder och detta var nos ock- | | hålles öppen inneva.rande veekaga stunder och detta var nog: ocl<'
så en bidragande orsak titl att ll ttirAag kl. 10.00-12.00.
spelet haltade. Men det blev ju
bättre takter i andra halvleken
från de: hållet, TWärr var det
tråkigt att Slutarps 4:e mål före-
gicks av grov offside. Då var det

I#t"',å?i"ä,i'ff':lli'J"l.,'"":;; Fpökin d
S.lutarps 5:e må1boll bortdömdes
alideles fel för offside. Detta var
under matchens sista 10 min., då
Vartofta fick spela med 10 man.
Målvakt Falemo fick nämligen ett
f,inger ur led och fick köras till
Ia"sårettet för omplåstring.

Det var Slutarp som tog kof-
mandot, men Falemo höIl säkert
nolla.n i 20 minuter. Men i 21 min.
hittade cf Hermanssc'n rätt. 0-2
gjorde hi Roger Andersson, 0-B
kom i 29 min. på straff, som ch
Karl€n sä,kert slog i mål.

1-3 aniånde i 43 min. Vi. Badh
slog från hy-plats ett inlägg som
vb i Slutarp styrde i nät.

f andra avd. blev spelet av säm-
re kvalit6, i 60 min. trodde man
2-3 var ett faktum efter det Ru-
ne Eriksson lyft bollen över Ruth-
mafl men hb hann emelian och
räddade. Istället kom det 1-4
genom cf l{ermansson, ett resul-
tat som stod sig tiden ut.

I Slutarp var mv Ruthman sorn
vaniigt brå, liksom hh Ingvar Jo-
hansson. I kedjan var innertrion
de tong'ivånde.

I Vartofta håller försvardt en

tld varit 0-4.

förallt oroade I LeksbergsförBvoret vår gästemes I eåirlrla,sr

och förbluifande lått tycktes man I rades gästerna för då Bengt Ge- | li-iJl. fit fördel. Därtill. fordras två

åå,.,$:fi Jft'"'"f"?"åino.$å: l5'?" X'å'T'"ff'l!å' "n"i"'fdåiäfl i I

'+JrJ'"å,?å.'är*,åir#"* | 'åår-åääl"ri'äi ii'I"'Jåö: 
I I ,#*xHitr"m:g;n-,å? | trot b o | |

tiden fartist med-gtura t<91!fnsarl Den ktåråste ri1ålch^årsön lo!*lln:jl'.+:1.:13,tt:Yry:.rseriösegernl:lnNCnV.qLLEN. SLUT]

rclq_bg- Pastorsämbetet

ANBUD inf,orclras härrnod å le-
veranser till Frökinilsgården,
Kinnarp, för år 1966, å följande
f,örnödenheter:

1) Eldningsolja 1

2) Kött, fläsk och charkuteri
- varor

3) Specerivaror

4) Pbtatis och grönsaker

Anbucl märkta >l'rökindsgår-
den> skall senast den I okt.
1965, vara inkomna till Frö-
kintls kommunalexpeditiion,
Kinnarp.

Frökintls Socialnämnil.

speret böriade *am och äter LJ i?Hf#"uå".,1årilft.ffi:1?: | | il& ää .;ii,ö fil #åi"S,"*l,i i 
:---=-

rela- första halvlek och måitill- |E. La"sson och Jan svensson. lito_tT. den senaste tiden och tot'de 
I'ällen radades upp på båda sidor, I llu"lllSqu ".1lt"1Yl till_\'inster. 
I

lock utan att nååoi av forwardsl Hrtobacka,r sla6ile li"^t, o-"t" blir Göran Lugn, Tida-l
i.yckadessättaprickenöverI:et'|rKinnaI?-Il.Ll,

I rr,'*äffen 
-- - 

l , "J'f#.T"-re.rinier f-,liffillI r andra harvJqk. böri{g Lek-s:lf:tl-ltå1. tvekan Be halvbacks-'l ut'o"å"".;;;;* med prisut-
juerg med en frisk satsning ochlk_edjan Torstensson - Johansson-ilUettrirrr far a*i" r.ii,
lhaae .let mesta art "dilifi ät*[r;;i*"" "ii g"fi-!ty;'i];f"i-ll:-"":"5."Y1. o'""s uurållv i NTo'

lr tionde minuten gav Per Nilssonllet märktes mest Bengt Georgs'lltokateni 
Kinn€rp påfredaS'klläll'

'sitt lag tedningeii'. Eit.r 
- 

dö"nä l con och Berrgt Perssonl

RCKI SD

tblq-rof
Ungdornar ger Kinnarp åter, sting 

i

Kinnarp tycks ha nått fin höstform igen. Seger med 3-1 mot Ax-
vatl nu senast kansks ints sä.ger så mycket, rvre:r fak+.um är att det
spel sorn Kinaarp visade irpp var riktigt trevligt. Det var något åv
tidigars års sting övey ett ungt Kinnarpslag, där jag framförallt im-
ponerades av halvbacken Ingemar Karlsson, hy Bcngt Persson och
cf KjeU Ahl - tre grabbar som säkerligen kommer att läta tala om

sig vid ytterligare tiluällen.
Kinnårp tycks ha fått sting igen - Trädet har helt tappal sitt.

Bakslag med 7-1 mot Töreboda var stora siffror, och frågan är om
det inte blir Träde1 och Hällekis som får ta ste€iet ner i lägre serie.

Just nu är i varje fau ]äget m-rrcket hotancle. Lägg därtill att Träclet
möter leclande Väring i nästa omgång. Väring med snabb kedja och
variationsrikt spel - en mycket farlig motsLåndare.

Kinnarps NTO-f örening.

Blidsberg har samlat femton poåing och det bör räcka ett tag -ytterligare någon poäng bör väl elvan klara av, även om hö.sten inte
varit så framgångsrik som vå1en. Dock: bra start av sn nykomling!

[u,- B$rt,r fl,L+l\

ffiilT,RA[,LY'
anordna-s i KINNARP söndagen den 19 sept. tr'örsta start från
NTO^lokalen kl. 10.00. - Vägsträcka ungefiir 6 mil.

Alla VÄLKOMNA!

fto IrFrrng{D - Ps:emiär
I SLUTARP onsclagen den 22 sept. kl. 20. Lokal: Stiftelseh'uset.

å?*l-fff iir-+*m*,,l".å'*r*,,"t-*g?t,-,T,ilii:*rl
l l Kaffeservering, dans m.m. NTO
l -.. lortl . t I t T:-- ': _-

Kinnarp Iöil mot leksb ery 
i1 
***""uu**

Georgsson framål men 0-l1t ^' 
I

Loksbörsö ruastdnerr gntsstade en anrns *.":-::t":?5:^:r.:: f l StltrtrtAl:p - ffiigng{[F
kade. må,r to bådl poängen I mötet mot Kinnarp. Slutredul' ]l
tetet brov håppt men råttvtst 1-0, eedan stötlnlngen t ha,lv- | Stiftelsehuseto Slutarp, onsd, 22 sept. kl. 20.

Lelrsberg ftck tntö iitt cpel ott klaffa ooh hsde ilet miikta I 
!.ina vinster: El.grill, fåtölj, vå,ffeljärn, täcke, TV-kann& m. m,

bosvärugt att håIla eln motstånatare etången. Vad som fra,m- ll Vinst på enkelrader. Mediemskontroll.

bästo spelare Bengl Geoi'gsson, öom iilöligen vår på eptång ge. li Slutarps IF
nom Lekrbergeförsveret. zt lri-$. ll lllllrlltllllltllrlllllllll$lfllBfi1ilililtillll!il!iltuiltttflillEfltff1ililtil|lfltt

, SLUTARP,

Menmed.enstarkbevakning1fram8ånghacle.Leksbers!3mvc.|1;

11,^J"?":11 Jll"'"#"?"*P"",Tå:15å'" X'å'Tt"ff'l:$'"A"ilfrTfJrl ii sLUrÅRP-R^PrD I -- r , r,

lha att-.komma fram..på trtlgery.llotgssoti'kom igenom och-v-ar rrillnoän_8, m"n^.g-,gä"!unj:. Rapidll lörclagen den 18 sept. kl. 1b.80|dan,därLeksbergförsvaretför|mettmåIvaktenStureNilsson.|la,r^vjltlgaattsläppatiIIdessa[
dag'en spelacle en -mycket öppen I p"""" rusade dåck och klarade. I i 

stal i vida fältet. Falköpingslaget ] BK RAFID-SLUTARPS IFotboll. I r Leksbers sår hössta betygetlllli:,fl:l, jl,j_"] ,b" T'I"h,""..ji



Nu är det kBart! *'rrq'br' Kinnoved-lJårkumla

Slutarp säkrade seriesegern genorn att i lörda6.cns match på
Tångava,ltren beseg'ra Iiapid efter. en föga övertyga,nde insa,ts.
Resultatet fastställdes töre panscn ocJr rn{gången a,v matchen
kan i stort sctt alses vara rätivis.

Hernmalagets större tyngd i rle avgörancle a,ktionerna hlev
utslagsgivande och även orm Rapiri-ell,'an visatle ett bra sam-
spel lyckades man inte skapa n:lp;ra, större fe,rliglxetey framför
Slutarps målbur. De bästa målchanserna hade laget i åndra
halvleken, där det ett par gån1;er. låg ytterst nåra till att ?nan
gjort ett reduceringsmiil,

Den första kvarten bjöd på
omväxla,nde spei där glutarp tog
Iedningen i 15 , minuten genom
Hasse Andersson, sofil relativt
ostörd kunde skjuta i må]. I[inu'
ten efter var det klart för 2-0
och nu var det Ingemar Lnndahi
som svarade för måIskyttet. Ra-
pid å sin sida knnde tilltvinga sig
ett flertal hörnor och en väUagd
sådan av Valter Grehn i 36 min.

AVSKENSPREDII(AN

i Kinneveds kyrka (samman-
Iyst) söndag den 26 september
kt. 14.00 av utnämnde

kyrkohlrden
Per Olof Lindholm.

Efter högmåissan samvaro

,med kyrkkaffe i Centralskolan.

i AIla välkomna.

I Pastorsärnbetet

q/q'rlr' Missionsf örsamlitrgarne

Pastor Yngve Johansson. som
under de senaste fem åren varit
föreståndarc för Slutarps mis-
sionsförsamling, lämnar i och med
stundande veckohelg' denna be-
fattning för att tillträda tjänsten
som pastor och föreståndare för
X'orserums missionsförsamling., J
anledning härav hålles offeniligt
avskedsmöte i MissionShuset oå
söndag kl. 11. då pastor Johan-s-
son avskedspredikar, I övriet
medverkar fru Bojan Johansson
och pastor Karl Stork.

Avskedsprotlikan
På söndag håiles avskedspre-

dikan i Kinneveds kyrka av kyr-
koherde Per-Olof Lirldholm, sorn
inom kort lämnar pastoratet. Ef-
ter högmässan blir det kyrkkaffe
och samkväm i Centralskolan.

SIutarp seråe\ramn
Avskerlsmöten

, Iflållös andra periotl 
i

I Dcn mirllösa andra perioden I

l,,jö.1 to.,, nämnts på chanser tiil 
I

ilral, clär bi. a. Inglernar Lllndahl I

Lujssade ett tillräIle f ra mf ör öp- |

pet rnål och gästelna å sin sitia 
I

harj.e ett skott i röverliggaren ef- I
Ler målvai<tsretur. Ett måI lrade I

hemmalaget inne men detta bort- 
|

rliinriles fullt riktigt för offside. 
I

I

touchade Ro1and Mobers och
gicl< i mål och därmed var stäli-

,ningen 2-1. Föt'språnget i irrål-
lprotokollet hö]ls emellertid åv
t-
I hemmalaget efter det ]i[ats Än-

I d""sson i 39 min. hittade rätt
I med ett välpläcerat skctt.

I{asse A, bäst

i försvaret var han docl< utan
tvivel, där Anders Götlind och
Lennart Fettersson assisterade
väl med Lennart Rutman som
lista säher utPost i målet.

Grehn sPeluPPläggare
Stopnern Henrik Johansson var

resen i försvaret och Råpid-eI-
vans bäste med fint understöd av
irb. Kurt Johansson och hhb. Jör-
;1en ögren. Kedjan hade stund-
tals bra kontal<t med Walter
(lrel1n som speluppläggare och
Jan Jal<obsson som snabb rush-
ni'e på högeryttern. .

Domaren Göran Lugn, Tida-
hrlm, gjorcle fint ifrån sig och'är
t-.n >coiling>> mån inom sitt ge-
bi.t.

Geson

neveds pastorat var i söndags
samlade tili 4o-årsjubileum i Vår-
kumla kyrka, där såväl deras
konfirmation sotn första natt-
vardsgång ägde rum midsomma-
ren 1925. Äv'de 22 konfirman-
derna var två aviidna, tre för-
hindrade genom sjukdon, och av
gluppen var nu 15 närvarande.

I högmässan hölls skriftetal av
kyrkohei'de l{enning Andersson
över Fsalt. 747:71, och i sin hög-
mässopredikan talade kyrkoher-

! den över ämnet >Nöd och nåd>.

iAlia konfirmander jämte anhöri-
lSa samt några försåmlingsbor
I 
deltog sedan i nattvardsgången.

lVid en kamrats grav på Vårkum-

Kinnsveds kyrkoltöt
börjar höstens rePetitioner i
skolan onscl. den 29 sePt. kl. 20.

Gamla och nya medlemmar häl'
sas välkomna.

från konfirmandgruppen, och
därefter samlades aIIa Då Kinne-
veds kyrkogård vid konfirmand-
läraren prosten Per Bjerkanders
grav. Där nedlades av Torsten
Gustafsson, Prästgården, en
krans med inskriptionen >>Med
vördnad och tacksamhet>. De
närvarande sjöng ett par verser
på ps. 14tt >>I himmelen>, och till
di:tta knöts några minnesord med
utgångspunkt från orden vid
prostens jordfästning >Det är en-
dast ett steg mellan mig och dö-
den> (1 Sam. 20:3).

På restaurang Ållebergs rytta-
re samlades man så tiil middas.
I konfirmandernas krets hälsades

I hemrnalageis kedja var l{as-
se Andersson den främste med
snabba u.ppdragningar, medan
samspelet i övrigt inte gick så
lyckat, där de övriga utom Mats

,.\nrlcrsson spelade undqr. sin van--
I liga form. Underbiödei bakifrån
I var väl inte heller det bästa där'
I t'tterhalvorna Ro1ånd },loberg och
I Ingvar Johansson inte . fibl( det

I 
rä,t1a greppet om 'mittfältet'

I Kurt Kår16n var den som ren-
I sacie upp framför må1et men Pla-
I ceringen av bollarna blev kanske
I inte äen ma-n önskat. Effektivast

0ffeltlliga au$kodsmtilen
för pastorsl'arriljrll Yngve Johansson,

SLUTA&PS iltrissionshus | ÅSAIIPS MlssionskSrrka
söndag kl. 11.00. I söndag kl. 18.00.

Kollekt. lKoli..för planerade ungd,lokaler
VÄLKOMNA!

Konfirmendiubileum i KinneveC
'ti,'r;:i:tifiilif,i:::i:iii,;lt

.'..,:;ffi:n. .: ::i.,,,)

,4

Pa biiden ses fr. v.: 'foi'sten Gustafsson, Iiintreved, Ingvar Nilssoir., Falrrugrng, lJer'l" lialisoll,
Falköping, Karin Andersson, Eggby, Evelina Andersson, Kinneved, Ingrid Ljunggren, Madängs-
holm, Gunnar Johansson, Kinneved,. Aina !'orsberg, Humla, kyrkoherde Henning Andersson,
Kinneveld, Greta Sanddn, Kinneved, Judit Lindström, Skara, Gustaf Gustafsson, Kimeved,
Märta Ahl, Kinneved, Thyra Lagergren, Göteborg, Valborg ClaUsson, Kinneved, och Einar Än-
dersson, I'alköping. LTlot-bfr

1925 års konfirmander i Kin- la kyrkogård nedlades blommor bl. a. deras forna småskollärarin-
hå, fru Elsa Karlsson, '!'alkö-
ping, välkommen av deras tales-
mah, direktör Bert Karison. Un-
der bästa stämning fortsatte så
samvaron, i vilken också kvrko-
herde Andersson förrättade >>upp-
rop>, och de uppropade delgav
sina kamrater minnen och upple-
velser. Ä allas vägnar tackade
till sist kyrkoherden.för den goda
kontakten och den givande sam-
varon..TiIl frånvarande kamrater
samt till folkskollärare Äxel Nils-
son, Kinnårp, som ej kunnat del-
ta i konfirmandträffen, sändes
blommor och hälsningar.



pdsss p&
RESTPRANI}E TRÄDGÅADSMöBT,ER UTFöBSÄLJNS

TILL KRAF'TIGT R,EDUCERADN FRISER
öppet varje kväll och lördag eftermiddag"

I\ETTOMöBLER, KinnaTp
Tel. 333 64

cKF-damer på utflYkt tt/q-tat'

Inemot ett 50-tal CKF-damer
fr'ån Kinneved, Groianda och..Fal-
liöping företog häromdagenten ut'
flykt till olika skaraborgska plat-
ser. Man besökte först Holma fa-
bril(er i Madängsholm och ställde
därefter färden till Hjo, där man
rlrac sitt medhavda utfiyktskaf-
fe. Ett besök gjordes På Guldkro'
kens heramikfabrik irulan resan
gick vidare mot Karlsborg. Här

|,intog> datnelna föstningen och
I fick en inblick i dess historia.
I Hemfä.rclen gick över Skövde
loch Aiphytldan, där kaffeborden

i väntarle. Reseleciarna fruarna
jlngrid Olsson och Dagnya Silvan-

I 
der avtackades för en trevligt ar-

lrangelad lesa av fru Ulla Karls-
i son.

KUNGÖREtSE

MEDDELANDA
ang. jourtjänst inom Slutarps
Elektr. förening uncler lörclagar
ogh sönCagar.

Vid felanmälan ring tel.
333 69 eller 332 00.

, Slutarps Ekonom. förening
; för Elektr. Distrib.

Div. V Norra Västgötaserien
Axvall-Blidsberg 2-3
I --:sberg-Töreboda 1*0
Falköping-Väring 1-B
Hällekis-Kinnarp 2-3
Trädet-Ärnäs 1-2

Byggnadsplan
Förslag till iindring aC bygg- 

i

nadsoplan för fastigheten Fast-,
arp Hulegården Zt'r m. fl. i'
Kinnarps samhälle, Frökinds,
kommun, upprättat av Kommu-
nernas Konsultbyrå - LBF, i

Mariestacl, hålles för markägar- j

nas granskning utställt å Kom- j

munalkontoret i Kinnarp under j

tiden den 25 oktober-1S no- 
I

vember 1965. 
I

Förslaget berör bl.a, samfälld 
I

mark (riksväs 46). 
I

Kallelse för samfälligheten i

har t,illställts Gustav E. F. Jo- 
I

k-*d-^- lY^l-:-i^- tz:--^--^: I

l-

Väring t7 73 2
Leksberg 17 t2 3
Blidsberg 17 8 4
Kinnarp t7 8 2
Töreboda L7 8 1

F'ÄIK
Årnäs
Axvall
Trädet

2 59-26 28
2 40-2t 27
5 32-27 20
7 37-34 18
8 33-29 1?

17 72 836-33 16
17 63 835-46 15
11 45 833-38 13
77 2 5 10 23-53 I

hansson, Nolgårclen, Kinneved,
Falköping, samt Johannes Jo-
hansson, Liden, Slutarp, att hål-
Ias för samtliga delägare i
nämada samfällighe1 tillgäng-
t]0

1964 års modell enligt avbetal-
ningskontrakt den 4i6 1965 med
Bröderna Larssons Bilfirma,
Kinnarp. Den utmätta rätten
har värderats till 3.000 kronor.

Falköping den 10 sept. 1965.

Kronof o gdem;mtligheten.

$änksnicltare

An hyrn

futrnd, 2-tumslä0otthol
rned garage hyresledig au eller
senare., besök på stället.

,Iohansson, Slutarp.

Hället<is L7 2 3 12 30-49 7 skall senas den 18 novernber

Glolanda 74 71636-33 15
V.-Kicva \4 61 730-31 13
Vartofta 74 50 936-40 10
Dimbo 74 t 0 72 76-76 2

Körkort
Unna Er nöjet att övningsköra
med Austin 1100.

Ny Teorikurs börjar måndag
1/11 kl. 19.00. Tel. 330 60 och
332 01. :'ri

BFöDNRNA LARSSONS'
BILSKOLA, KinnarpTel. 0515/331 55.

Undertocknail försäljer

5 tld mossiord
avsöndracle från Lillegårilen.
Mönarp. Hänvändelse till äga-
ren Karl Rutman, Slutarp.

Tel. 333 11.

o

ffism-

hmfim"$$m
ODENPLAN lördagen den 6 november kl. 13.30

Deltagande lag:
FÄ,IK Floby IF' - Kinnarps [F - Skövde AIK
Slutarps IIf - Torntens IF IFK Falköping

lag I oeh II.

Straffshow, tre horrar oc.h tre damer skall överlista C.-M. Asplunil

Arrangörer: IFK och FALKöPINGS TIDNING

Omkring kI.



Konventdag i Kinneved ll I w lpäxr*,' l.i F'röktnd
för kontraktets präster 

I i {&F:: I' 1,,,, H:;f5-".}'.f,?Tli,*
Falköpings kontrakts pråster med frua,r var l.torsdag: :uT- l{ L!{I-tö' l.lkomna till Kommuna,lkontoret,

larte tili kontraktskonvent i l{.inneveil. Kontraktskonvenfet _in- 11 ^--^,,^,^.__,,_.-_ l,lKinnarp, senast den g oktober.

Blanketter för ansökan erhål-

g*i';fi1'ffii*:fuY.l:-*T9l:äi:aktisterr*rä"orn' 
ilå'å.1åm ##l#ä,?iriiti?'.:1,1"' 

""" LffiijJilTj;. i

I kontraktet hacie betråffande|Edvardsson redogjorde för un9-I'hrEreniusförticleniRö-rstig'octtl-|-|I r r.rt.uktet hade beträffande I Edvarctsson redog'jol'de för ung- l- hr Erenius för ticlcn i"fOrstig o.ft l.l.
.l,ic prastertiga tjänsterna inträf- | 

domssekreterarfrågan' | ö.verlämnadg ut textad adress I

'lrat cten ändringen, xi-i.r*-r"i"-l Kommlnister "l 9 Rosancrer I li*:::l: *::::3:::T*$:I'^::Hi | tr lt:. -- r - !lrrtä""a"aii"s.",atthomminis-I Kommlnister P. o. Rosanderlrjämteinstörrepennlnggåvarrani'l l-rll. . !

;liiiliii'öi:ili}l'fl'åJ-$s:i*'J:ffä*:: llTå-råTiTr; I iliäitåF:#å:3ffi"r%Fi:l I f'il;usmatch
'le;orxu. Kontraktsprosten riktadeinitt>' oet på värctefulla s1'nnunk; 

I iia'*"åäå""rrrååt"i*.- kyrtotreraei I TÅNGAVALLEN, SLUTARP,
'lnåg'uordtiIltronommedtac1<||errikainlednin3sanförandet|lii"oi,"ri'tackadeförälit.unC]e"l*;o.oo-^-rtlaloo,lnågra ord till honom med EacI(lLer ..^o __.:l^":':::".:'::::':","liLindholm tåckade-.for allt unoer 1.. --lför sod semenskap ";; 

åå" iror:a.* av samtal rriecl inlägg tt' I laå" ga"gna tiden, rö" i',tigtiaG"n- 1 f 
t'lsdaSen den 28 sept. kl. 19.00

,ltorta'1d "komminister Lindholm la. av prosten K1oo, kyrkoh. Ed- | lden som..makarna Er-enius velat 
1 | VALTOBFS IF__.lrr;-oroi.rr i lrnni:raktet, lvardsson, kylkoherde Fägerlind I lorclna i sitt hem samt förden !!9: I I

l";;""ä;";";;;-l;;;l;s bevil-loch kyrkoadj. Hammar. Illlg.lll"ochblommornahanfåttll SLUTARPSIF
liuåÅ r.ur."förvaitaren for kon- | frter övrläggningarnas slut I i 'nottaga' .<t , -; I l--.-._---_
li.ri"trl.".."" ansvarsrrihet toraetlnioa -k{*kol-Td_:.i",1j" 

Henningl 
lmrrr".'"a. kyrkokör LIq'6)' 

i I yl--^..-J^ __^r^ _l

adjuukf Lewirr. solll sl{l'rrlerararc. vru sörrrrrusrrr I l'r4-r54!urs l1 _^;';.,;*;.;;;;;;" ;;; t-' - - ri I

hälsarIb'-llor1tra'lrtspfo"tiii.]Mur*"nstå:r'korrtraktisterrä.läitorn.]l9:l.-fiL'::l]:'l-:3:}.yf:i:?T':|l|1esfrankommunko

fåT'"iåT#5:"i;t';fuil:llru;;;TlLi"I -il;,";,uft:i;-iå;"","'#'''äi'l I Kinnnueds pa$lorat
Henning Ändersson och Rudol. r | | I Fr.o.m. 1/10 1g6b . hållesJolransson. Förslag tiil l;a*tt.t"i, | 6O år | | ntwisarte vägbesvär -,--.. .- ,-- | ioagaruppgjordes. I ll f,eeerinsen-]11,i*l:9t'^q:::ll pastorsexpedtionernaI I I "wär som anJörts av GunnarNästaårskonventhä1sadesiwll:..-^^^-t'iBnÄr,Ad svensson, Ledsgården, .}jT,"yf|, l | !. ". öppna: Kinnevetl freilagarr'älkomrnettiIlStenStorp.skrif.W1.''l'f"Fl,;x*,i''äX:.."H'?:-"ä'^*;;.;}'i;:ll:.'':

i;;r"';.;'-;;.i.."1.;;'-";; ;;;iror3a.* av samtar rriecl inrägg tt'lläåä-äååä'"1]ää",r""i',tistiaG""-lltilsdacen den 28 sept. kl. 19.00

Iro.ta',ild 
"komminister,rindhol* 

li;,å:.å:""-?ål:%xtiTå;,,T,1; I l3:a;*,rrå5ff:i*T'*ius 
verat I I vat,roBPs rF--

Itjän""tgjort i kontrakt,
I pd revisorernas rörslas bevil- loch kyrkoadi. Hammar. I I y g^11"" o.n rrro**å"lijut ffl ;å?; 

I I sLUTARps rF

läl-jr#åL$';il'{ru:;gi-*fii'qE-*'"' 1i tig,g*r*x-;å1".,,;'"'i:;T.; iI ri1;1;s11sus pa$rgrar

lå",*:S"".TåiJ,ä",,,iiä,:.ii;'T I 6o år lln,-ui"u,r* väsbesvär I I Fr.o.m. 1/10 1e65 håues

lr"s,;-"ppgi"'0"'l I ll_.fft"^l:t."^,X"^1,3"':19n^1:"ff;l I pastorsexpedtionerna

I'n*T'r'1'"i''' *w 
w[,$:ff*;ffw I 

| 

;gi;rulix*qirrin,.x ; åä l},f#åi
lHarnmar som suPPleat

Ig'åtrå"'JJå" T,TäTålliåI å: W?Iii,W.ii,ii,,,r- I 

-

i;;ils' ersa'lar{ff*ffi 
[ i|m**1.rr:l*lHtrl'å? i'LLä:r-

'lvid stiftsungdomstinl
lkomminister Per-OIol

iä' . xri:äåHå:l 

fl#,l"F# I 
ffi ffiry / Wlr;,#".,.'J,fJ::1,J;l',

I upptagas elier anslag

iäåi;.J'Tå#'tä?å"
1Denför'IäggestiilF1ob'}-;""l;ireffi'|ningsförasnärsom'l."'lt,ilå3;iii:*l
lltJääT?äffi-txvrkoir. B. l .. 60_-åJ ryrler.qen 26 ,"n,,il",rs'i"-;;id:'-^ --"'herstunderli_.jfu*. " _-

, 
- 

:-_-...;* l;r;i;*",t""tuåT'åt""t1$'ääällä;;;;;."r"*^Tldis ll"W:*"::*fiJJ;,,å1, 
ri' n.l

lW läiJå;:"å*äi:iå:iir1öi lqiö,lL:-:=":'r:'pirt"h j1",,*,""" kvrka kr. re, nr en.l

välkonltrrettiIlStenStorp.:.i:"äwffi.ffil''l.l;'na::l""*'ut"*'å|ii:llfJ;l:;:^-*f:'åj:5t
tetälare blir då komrrtetäia1.ebllrda""**Tö.5'i.W|;**,:sl,*åJ'::jä:x9'?il'i,;å;llrg***"-";;#?';,.;;l;.
Lidefelt med kyrkoadju
Hammarsomsuppleant'InledareWltj,t;i'.:t,;!uahi*',)ii,l;;;-irilia;;-ritr.tipingpe||0515/33026.
till samtal blir komminister T. A. [ffi7,i;1iij:!;.1." fV1i1;;7:1,tr,W lclelen slutar?-Luttra. ' I Pastorsämbetet.
Broman med kyrkoadjunkt B. ffiä,:';.;l.;il,,#:.!i",ii4ll.Wi!li!|id:ffi'l- ILe\\'insoi,}lel'Sättare.h,x'"'h11W|,.il,:::"'l:-.1iKinnuuodspasl0rat
lingshelg för kontrakte
nästa år i Gökhem. T

der \2 år och var där iit'ligt l-a
verksam nå olika områden. År | |y9lksg.m på olika -"*iä;Jl'''N; | | r 

--l -; - I dersson' 
n

l'"-J äi#'T,T""lål#-?'#T' :å;il I F lRÖKIHD ln'ttur'at'u'värkomna!
1åingreframrektor.JubiIar.en.ä.i.|går#'|Pastorsämbetot
leda.mot av ÄIvsborgs läns lands-lil L--l :; - l.-
Aurlrrrlurraur4rrurq,, v4u@x:,i y, I lMikaelialagen i Kinnevealförsäkrinssnämnd. Hanår^:i^::- I | 

--iiililäasen 
hätes barar_ ochta anlitad talare och föredrags-] 1""*l,i^-,iöf,jäx6+^n : r:r*_^-.^J^

hånare, inte minsr i ?ä'i};iiä":l ll::l**9"":0,3f:::.": 5::l:':9i

tine samt ordförande i Hökerums
kommunalnämnd,, valnämnd och

pastorat, I Ki.nn€veds kyrka kl.
iiTf'3*Tc; ",13;f.3i* ":h'11 | li,o *;, r.;"rirmandinskrilains, i
f::S ^ lju?_, : " "tycf_"j*: _ 

" 
f 9", - _": l l nå. rliiå r,- 

"i;i. - ilä; "ilr;;;äil;
llll_ o.h trivsam rran:stärrnin g'- 

| | ;;^;#ii*äoåi. i"äoitiäå' iiii'-konst. ka håller k]'rkoherde Evald

Larv spetrade bra
mot SIutarP 

- 
2'3

Larv gjorde en Lrra insats
mot Slutarp, men föll med ud-
damnlet av fem. 3-2 blev allt-
så resultatet efter .1*1 i paus.
Larv tog letlningep genom sin
vy. Uvesten och Mats .A.nders-
son svarade för kvitteringen.

f andra halviek spelade Larv
in 2-]- genom Bonander och
Bengt Hermansson kvitterade tili
2-2, 10 minuter före fult tid
sköt Hasse Andersson sesermå-
let.

Larv var överlag tämligen
jämnt och var en överraskning
för Slutarpslaget, där målvakten
Rutman,'backarna Pettersson och
Götlind samt stoppern Kurt Kar-
len var fråmst. I kedjan fram-
trädde Hasse Andersson och
Benst llermansson,--'--- ---'-'*_:"": 6lq_5,

Frökind
Må: potatisbullar, falukorv,

lingon. Ti: bruna bönor, stekt
fläsk, potatis. On: fisk, potatis,
gurka. To: grönsakssoppa, ost-
srnöfgås, apelsin. Fr: pepparrots-
kött, potatis, morötter.

Jubilaren tillbringar sin hög- j;i Svensson, Blidsberg, predikan kl.
Lidsdag på annan ort. lir14 och kl. 16 ky'rkoherde Anders-

it son i Brismene.

Shntarp Eingo
Onsdagen den 29 sept. kl. 19.45 i Stiftelsehuset.

Biand vinsterna märks bl. a. fåtölj, skärmaskin, spinnspö
med rulle, blombord, filt m. m. - Medlemskontroll.

Sutarps IF

RöKIND

ROKIHD



P. O. Lindholm avtackad i Kinneved

Kvrkoherde Lindholm tillsammens med kyrkvärdar från fyra församlingar:
sdn, Ktnneved, Sven Ändersson, Brismene, Erik Bohman; Vårkumla, carl'Arne
neved, och Ifaf,ry Lårsson, Brismene'

Herbert Anders-
Adåmsson, Kin-

I söndags avskedspredikade ut-
nämnde kyrkoherde Per Olof
Li:rdholm i den fbr Klnneved och
Vårkumla sammanlysta högmäs-
san i Kirureveds kyrka, som va?
fuusatt av åhörare. Kyrkoherde
Iiintlholm talade över dagens hög-
mtlssotext om )det mångahanda
och det ena nödviindiga>.

Från predikstolen riktåcle han
avskedsord till församlingarxå,
utgåends från bibelordet >Hållen 

.

tast vial Bibelns ord> (Fil. 2: L6),
och mana.de till ett trthåIltgt och
troget förblivande , viat Ordet,
>Bliven mig så till berömrnelss
på Kristi dag>. Han tackade för
bod gerhenskap och.brnerlig sam.
känsla med församlingarna un-
def, den tid av något över. tre år ,

som h&n fått verka i d.etta Pasto-
tat.

Efter ..strutpsalmen samlades
t<yrkvärdarna i Kinneved och
Vårkumla järnte kyrkohef,de å,n-
dersson kring kyrkoherde Lind.
holm ri koret. Kyrkoherde An-
ders$on förde .församlingamås
talan. Han oår-ninde om den .allt-
för korts fia tyrkoherde Lincl- Från. ka,ffesamkvä,raetr kyrkoherde och f?u Ändersson på ömse
hohhs tjiinstgöring 'sträckt sig sidor om festf,öremålet, lryrkoherde Lindholm,
över I pastoratet, blott pågctt -^* _*,,^_ {eR- n^dr^y4r^r
över )1000 dar>, varoni";nsil?;: *9-T -qlY.l rrån pastorätet, en

i:*tU""1.,*1"r,#;;äJ1il i tiT*X.lr*1piJ:'å#i,'1öf'{"i FOtbOlldenna dag, rtå avsteaeis'stundl :!j-"1,1?" t"* kan vål'a en symbol
stod för dörren. Ott varmt-6;t I Iö" det som är >>våra fötters lyk-
framfördes för god rtii.ä"äöl ll-g:1-:" ljus på.vår.s!is>'-som å KINNEMO, Kinnarp'
för sod kontakt'o. to" gä;;-kä; I ji:q"-"^11, .g*" till kvrkoherde ot^t"
ratskap i tjänsten samt'r-# ;;til- I Lindholm >iA.llenast i CuO ma 6u söndagen den 3 s$t' kl' 14'30

vård och övrist pastor"lt'u;ili;. 1 lly.: 9".-1o' min själ>' Kvrkobrö- ÅBNÄS IF-
Från kyrtrväräaråa o".irå*"åä.. i 9::-13: ot9förande, Daniel Abra-
var sin bukett rosor *;;;;;;;: I hamsson, framförde hårens Ivck- KINNAR'PS IF
toratets gåva spa.adur--iiii- s;;- t önskan och välsignelsetanhar in-
krärrret i-Cc'1-rirtlskoi a,n. - ' J för den nya tjänsten' 

, 

-

Kantor Kjellström avslutade I Slugisen tackacle kyrkoherde I

högtidsguristjånsten med ett verk I r,iiåääii'""*äiä*ääiö ä 1j FOt bOllav Elnst Pepping' 
l;ffi"ffL1t1,"*?'fffi".n1ittåä1,

sarnkvåm lratt tött* r a..*a församlinear o. I TÅNGAVALLEN, SLUTARP,
I Centralskolan vidtogåi3ll:li-hela-pastoratet.,Tjt| sjstplo.nSs, lsöndagen den 3 okt. kl. 14.00kväm under god och gemytlig'efter bön åv kyrkoherde Änders.l

stämning. Även hä-r tog kyrko- ison, >Frerre signe Du och råde>" I GTi0LANDA IF-
herde Ander.sson till ord^a o:h, al- t'-- | ,rUTAtspS IFknöt till och ailuderade på kyr- i I

koherde Lindholms initialer i I 

-:.=..-._---_.---.--
P O L, Till sisf fick cletta ord ge-

liitson Lerutårt Car16n, SlutarP' I

i'or hö3sta poiin3 i pilkastning. 
i

TilI freclagskvällens sanlkvåm 
I

håde cie flesta Pristagarna mött 
I

ppp lii<som en hel del av de öv- |

risä tavlanoe. Håkan silvander I

utialaOe d.ärvid ett tack tilt NTO'1
föreningen för ett Par utomor-
åenuigä tävlingar, oih ett leve
utbringacles för de tre banläg-
garns, Sten Ähtkvist'. Lars FaIe- '

gårcl och Sven Anderssorl

Kinnarp, 22; 5) Lars Rylander,
l'rädet, 23; 6) John Lundvall, j

Falköping, 24; 7) Agne Karlgren,
crolanda, 25; 7) Bengt Anders-
son, Grolanda,25; 7) Sund Sved-
berg, Slutarp, 25; 10) Gunnar
Eergsten, Falköping 26"

Dessutom el'höIl Gustav An-
dersson, Slutarp, och Bengt An-
dersson, Grolanda, pris för bästa
resultat i en iniagd frågetävlan

Prisutdelning ?Flq-u{'

i NT0"Iokalen
' Kinnarps NTO-förening har un-
rler sommaren anordnat två bil-
rallla, Det första hölls i maj och
samlade tjugo deitagare, medan
det andra kördes den 19 sept.
nred fyrtio startande ekipage.
Vid ett saml<väm i föreningsio-
ka,len i Kirurarp på fredagskväl-
len hölls prisutdelning för bådå
tävlingarna.

De fenr bästa vid maj-rallSt
blev: 1) Gösta Ändeisson, Kin-
narp, 0 prickar; 2) Äke Karisson,
Slutarp, 4; 3) Bo Johansson, Kin-
narp, 4; 4) Göran Karlstedt, Kin-
nar?, 5; ö) Iiåkan Sih'ander,
Kjnnarp, 6.

Resuitat av täulingen den 19
sept.: 1) Bo Dahlstrand, SlutarP,
1? pricliar'; 2) Ilåkan Silvander,
Kinnarp, 21; 2) Åke Karisson,
Slutarp, 21; 4) Gösta Andersson,

2/0-6.
Dussinet fullt 

- 
l2-O

Slutarp slog Valtorp
INn skräll blev det i etljus-

mal;chen på Tångavallen, där
div. I.l-fernman tr'altorp råka-
tle ut för ett måIhungrigt Slut-
arpstrag och fick resa hem
med hela I2--0 i baken.

Spelet vår jämnare än vacl I

Inålsiffran .anger, dock hade hem- 
]malag'et för det mes-"ta hand orn i

inltrativct ute pg ntanen och i I

högslå grad framför'mal. I

Ställningen i pausen skr.evs til!
4-n

f de ar.isc:'i;rle laguppställning-
arna slällde VaJLorp upp mcd ti;e
feserver och Siutarp med två.

Bäste målsi<yl"t blev Hasse An-(Iersson iried fem mål på sitt
lionto. övri3a nrålslr-r.ttar var,:
Ingemar Lundahl 3, Ben,gt Her-
rnansson 2 samt Mats Ändersson
och Roger Äncierssca ett va.rdera.
viiket betl'dcle att s^.rnilisa for-
iyards )scorade,-

Valtorp hade en .e.ori chans till
ett iröstmål på en straff som la-
(les av Arne West.erling men räd-
dados ar' "Lennart Rutman.

Bengt Johansson, Falköping,
skötte domarskapet tillfreclsstäl-
rande' 

Geson



Frökind
BLANKETTER

för årets folk- och bostatlsräk-
ning finnes att avhämta hos ro-
teombuden i resp. delkommuner
samt i affärerna.

Anvisningarna å blanketter-
na bör noga studeras.

Uppgifterna skall av hyres-
gäst avlämnas till hyresvärden
senast den 11 okt.. Fastighek-
ägare skall senast den 13 okt
avlämna blanketterna till rote-
ombuilet.

Brisrnene: Harry Larsson, Börs-
holmen, Brismene.

Börstig: Paul Gustavsson, Vin-
torp, Börstig.

Kinneved: Hilding VåLring,
I{ornmunalkontoret, Kinnarp.

Luttra: Ivar Lindström, Kvar-
negården, Sköttning, Falkö-
pin8. 

I

tr/årkumla: Nils Johansson,
Korsg., Vårkumla, Vartofta.

Uppgiftsskyldiga anmoclas att
noggrant ifylla uppgifter, där-
med inbesparas onödiga för-
frågningar och besvär för såvål
uppgiftsliimnare som gransk-
ningsmyndighet.

Samticligt erinras om skyldig-
heten att inom 14 dagar till ve-
deribörande pastorsexpedition
anmäla såväl flyttning lnom
kommunen som in- och utf,lytt-
ning. Underlåtelse hiirvidlag
kan meclföra åtal och böter.

Kommunalnämntlen

Sammantr{dq

SLUTARP_GI{OLANDA
Årets sista seriematch för

Slutarps del spelas söndag på
Tång'avallen och motståndare blir
då croianda IF. För hemmala-
get lral denna match ingen bety-
rlelse då seriesegern redan är
,säkrad. tr'ör gäster4as del bety-
der dock en vinst för dem att de
har chansen att belägga andra
platsen' i serien. En sådan slut-
piacering kan komrRa att ha en
viss betydeise när den kommande
seriesammansättningen görs upp.
'Ilroligt är dock att hemmalåget
inte slår av på takten och får
håIlas som favoriter.

Domare blir Erik Fredriksson,
Ticlalrolm. 2/fi -6f.

$burtarn - Bfrm$m
i NToJokalen, KINNARP

onsclagen den 6 okt kl, 20.00

Bland vinsterna märks: 714 gt'ls, matta, tavla, barometer m.rn.

Medlemskontroll. Upplysningar liirnnas per tel. 332 66.

OBS. änilrail lokal!

Slutarp slog
lätt Grolanda

Grolanda förmådde inte hintl-
rs en gäker hommavinst i av'

KUNGöREI,SE
Genom exekutiv auktion, som

därest laga hinder ej möter hål-
les hos Gösta Svensson, F.rid-
heur, Kinnarp, tisdägen den 26
oktober 1965 klockan 14.00
kommer att emot kontant betal-
ning försäljas rätten till per-
sonbilen R 59740. BMC 1100 A,
1964 års modell enJigt avbetal-
ningskontrakt den 4/6 1965 med
Briiderna Larssons Bilfirma.

SI.UTARPS
MISSIONSHUS

sönd: kl. 15 SKöBDEIIöGTID.
Carl Stork, Ingbritt Ekblom.

Servering - Skördeoffer.

Kommunanslag
tlll töreningar

I'rökinds kommunainämnd har
hållit sammanträde.

"Av inkomna ai-sökningar om bi-

arps idrottsföreningar 2.000 kr.
vard ia, Börstigs IK 1.000 kr.,
SlS-biblioteken i Kinneved, Lutt-
ra, Börstig, NTO och Brislnene
föreslås ta ZSO kr varclera. Var-
tofta hemvärnsområde 300, Kinne.
veds skytteförening 200, Skara-
borgs NTO-distriki 200,'förstags-
anslag till studiecirklarnå

M;iöpsö*r'"
när Kinnarp slog

gästande Ärnäs
Kinnarp dominerade kraftigt

nii,r laget i söndags beseg.ra,rlo
Årnäs. Slutresultatet skrevs tiU
3-0, halvtid 2-0, detta ofter
ett täm.lige11 matt spel. Kinnarp
borde l-rrnnit med Iångt stöno
siffror, men anfallsmånnen en-
visades med att försöha spela
bollen ända in i måI, is&i[et för
att fresta med lite långskott.
Båda lagen har sitt på det tor-

r&, ett faktum som avspeglade
sig i spelet. Årnås ligger tredje
sist och tabellen bottnas av Trå-
det och HäUekis. Kinnarp åter-
;"inns i tabellens mitt,

1-0 på målvaktstabbo
Kirinarp spelade förstq, 5a1y1slr

med vinden i ryg,.gen och pre$.sa-
de kraftigt. 1-0 tillverkades på
en måIvaktstabbe. Rune Wolf-
brandt i Ärnäsburen ta,ppade en
enkel boil mellan benen gch hy.
r3engl Persson var påpassligt
frerome och rullade bollen i tomt

1 måI. Kjell All nickade in 2-0 ef-
I ter passning från högerkanten o.
lsamme man fastställde slutresul-
I tatet 3-0 i andra halvlek.
I Kinnarpsförsvaret hade i:rte
mycket a1t ombesörja. Man hade
striingt taget bara a.tt hålla ögo-

I nen på Ärnäs farlige högerinner
| Ärne Wolf.brandt, och detta gjor-
I de man således rejält.

Kedjebäst var vy. Bengt'Ge-
orgsson och hi. Bosse Ivarsson,
Bosse var den enda bland an-
iallsmännen som frestade skott
alltemellanåt - skott som envi-
sades med att tråi"ffa målstäJl-
ningen eiier gå över.

Med urdantag för
Wofbrandt, kan inte
ges till någon spelare
van. Inggn nämnd
glömd. .ilrc- 6g

tlliusmalch
Tångav"allen, Slutarp

lisdagen den 5 okt. kl. 19.15

FBöJERNDS IF'

SLUTARPS IF

slutningsma,tchen på fånga- 
|

I vallen trots att man höll siff- |

I ran 2-1 i Parls. Två mål i 
I

I snabb följd någon mrnut in På |'| andra periodel gav hernmaled-
I ning med rt-l och ilärmed var

. matchen a,vgiortl. flrc-6"
I Stutarp gjorde första måIet ef-
I ter sex minuters sPel genom
I Hasse Andersson. Grolanda ut-
I SamnaAe på straff som lades av
I lan-Åke Magnusson men tio mi-
linuter före pausen gjorde Hasse

ll Andersson 2-1.
ll Bengt Hermånsson svaraoe
ll ror s-r och 4-1, medan Inge-
llmar Lundahl och Hasse Artders-
lison eiorde de avslutande målen,
| | aiir äxottett tog på Grolanda-för-
llsvarare och stälide den annars

I lSoa" målvakten Leif Kjellander,
I I ur sDel. I

| | ue'mmalaget giorde i stort -sett I

llhygsligt ifrån sig och någral
Ilöverbetyg kan knaPPast ges åtl
I Inåson. I

I I örolanda visade uPP ett hYf'|
I I sat spel ute på Planen, r4en kom 

I

I ltitt tä*a frainJör mål. Sven-Äke I

I I Andersson var en bra back och 
I

| | nra var även hh' Håsse Johans- I

I son. I kedjan märktes fråimst I

I yttrarna Ingvar och OUe Lars- |

I son samt hi. Hasse Gustavsson. I

I Do'maren Erik F redriksson, Ti- |

I daholm, kan g'es ett gott betyg. I

1.000, Falbygdens t.3mbygds- och
fornminnesförening 500, Skara-
borgs iäns blindföiiening'100, Ska-
raborgs läns föräidraförenins för
CP-barn 500, Västergöttand; tu- iristtrafikförenins' 100 DHR:s I

!'alköpingsavdeliling 30ö, Riksför- |

eningen mot reumatism 100 och I

Skaraborgsdistriktet av Vi unga I

100. Till enskilda vägar föreslås 
I

3.000 och titl f.olkhög;kclestipen-
dier -.200 kr.

Hundskatten föreslås oföräncl-rad 20 kr. Kommunalnämnden
uppdrog åt byggnadsnämnden att
fö:e den 1 febr. 1966 göra en kon-
trollbesiktning o-h genomgång av
bostadsbeståndet för ny poång-
såttning för v6,.-6yg.

Kinnarp. Den utmätta råtten I

har värderats till 3.000 kronor. I

tr'alköping den 7 oktober 196b 
I

Kronofogdemyrrdigheten, 
I

tr'alköping _ _ |

Slutarps samhäilsförening hade
begärt att kommunen sku-ile er-
sätta det öppna diket vid Jönell
& Lennartsson fastighet i Slutarp
med ett rördike av urigefär 100
metprs längd. ödegår.den5 dik_
ningsförening hade käntaktats ochförklarar sig.inte ha något emot
oenna anordning om samma rördi_
mension samt tie rensbrunnar aJr-

hi. Ärne
överbetyg
i Årniisel-

och ingen

Sevan
Slw-ts'

ordnas. Företaget hade kostnads-'
berä,knat5 till 6.000 kr. Kommu-
nalnämnden föreslår fullmäktise
att arbetet kommer tiil utföi.ancl"e.

Konf irrnationsinskrivning
ägde i söndags rum i i{inneveds
och Vårkumla församlingar. In-
skrivningen skedde efter guds-
tjänstens slut. Sammanlagi an-
mälde sig 22 ungdomar.

Kinnarps NTO-förening
håller möte i föreningslokalen

på torsdag, då förstå ronden i
Ordens frågetävling går av sta-

RGKU &!$

, peln.

Välkomrnen! Missionsförsaml.



KINNARF.ÅSARP
EXTRA PBIS tlenna vecka:

NöTKöTT, malet, r..r'..-.rt.i. "r 9:50 kg'

KöTTFÄRS, bl., r...';. 8:70 kg'

FALUKORV

VÄLKOMMEN TILL

VU,G0TSSONS tel. 330 06
ROSMAIIS tel. 5OO 21

t4ro'6f '

$nsgtffirg-$!ffi${A
i NTO-LOKALEN, KINNARP, onstl. tlen 13 okt. kI.20.00.

Bland vinsterna märtls bl. a. Elvisp, kaffeservis, ter-
mostatstrykjärn m. m

Virrst på ent<elrader;

Upplysningar per tel. 332 66.

i stowbilsl$,ns$ E
nen ho;ro- 4rl7 ,Eo Eåtag!

Nva BMC 1800 år en sensationellt
rymlig familjebil, med vägegenska-
per som är helt unika för en bil
i denna klass.

ll te. Kjeil AhI slog in ett inlägg

uällekis-Kinnarp il:än::: ä$,:"iJå:nffiåi,15
2-3 tzlr(-6s" l"Kå:'"111'.ttio minuter återstod

r en tämligen trist och hdn- lt."..13^t"t,ne .korn Hällekis reduce-

der seratti g u pp g iirers e ;; 
" 
c""- I :; L+"t31 ;f 

t 
: å"" fg ?t:'l:|:t"fidelserar'lrg upl'gurErse *:':; istraffsparx, sedan enKinnarpsr"ör.

de I{innarp Hällekis 19A.sjr- f sva .å tog.il mcl hand.

Täck vare att motorn ställts PA
tvåren kan över 70 % av bilend
totaliängd utnyttias för passage-
rare och bagage. BMC 1800 är
6tor inuti, men liten och lättkörd
på små ytor.

Outslitlig, underhållsfri vätskefiäd-
ring håller bilen Plan även På
oiämn vä9. Till ökad vägsäkerhet
bidrar också framhiulsdrift, kugg-
stångsstyrning, servoassisterade
skivbromgar fram och Dunlop SP
oördeldäck. Underhållsfritt slutet
[ylsystem. lngen rundsmöriningl
Oljebyte gör Ni endast var 1.000:e
mil!
Välkommen till en Provturt

rorna 3_2 (3-0) lt(atchen I F.ö""u""""t var KinnarDs starka
var utan betydelse. Kinnarp I lagdel. De båda backarna Rolf
har sitt kontrakt säkrat och I Ancler r och Klas-Göran Gö-

I{ällekis ä-. redan avsågat. Det- i ransson spelade resolut och sä-

ta satte väl sin prägel på spelet' I 
kert' Ch -losse l7lransto""..t?ll-97r4r 'r'r--a-- r* r 

. I vanligt dock klippan i försvaret'
I Tor.a Torstensson gjorde l-'l lvioare hade Tord Torstensson en

i på ett inlägg från höger och Kjetl I tyckacl dag - speciellt i första
Infrt Ot<aOe pä till 2-0. Kinnårps Ihalvlel<. Kediebäst var Kjell Ahl'
i trerl'e rnäI var matchens snyggas- i --..-=_.__--__-

Div Vll-segrarna Slutarp

'

Fr.v. Ingemar Lundahl, Roger Axrd€rsson, Bengt llermanssott, Kurt Karl€n, Mats Andersson,
Hasse Andersson crch lagledaren Bengt Stenqvist. Knråistående fr. v, fngvar Johansson, Änders
Götlind, Lennart Rutmen, I4ennart Pettersson, Roland Moberg. ft/rc_65,

byt till nytt biltä,nkund,e!

@wwsceffi€B@p
Brröderna Larssons B i lfi r rna

Tel. 0515/330 60. KINNARP

Matton och kassa
stalg i Kinnarp
En fabrik i Kinnarp hade

natten till onsdag påhii,lsning
av tjuvår. Plastmattor och en
växelkassa har tillgripits.

Genom att bryta upp ett föns-
ler på baksidan av byggnaden
har tjuvarna kunnåt_ krypa in i
en lagerlokal, där det förvarades
plastmattor. Mattor till ett sam-
manlagt värde av 2.?00 kronor
har försvunnit. Från lagerlokalen
har tjuvarna tagit sig in i en
kontorslokal där man vittjat
skrivbordslådorna. I en låda fann
de en växelkassa om femtio kro-
nor i sedlar och även denna till-
greps. De personer som Iåg och
sov i ett intilliggande boningshus
har inte hört något misstänkt un-
cier natten, Polisen är tacksam
för eventuella tips.

ROKIND
'.i4r:!.:!,(.4..:;.tilt7:i!:.:':
ir::::::n :l :;::::i:::jj 4 

: 
:; ::ri:::l



dag 19i10 kl.14. 
I

Me,dverk an'de: frökeni
Hildur Säll, Skövde: >Varllaes'l
kristenalom>, kYrkoherde Evald 

i

j Svensson, kh. Andersson. 
I

I Uår,aug 18/10 huwdsaktigen 
I

för Kinnarps, SlutarPs och Vår''
kurnla syförertingar.

Tiinker Nt Fsöpw, sssö&Pfier?'

Åk direkt till NETTOMöBLER, clet lönar sig.

Omstoppning och omkläclsel utföres till förtlelaktiga priser.

öppet varje kväll och lörilag eftermiilclag.

NETTOMUBLER
KINNARP - Tel. 333 64.

t6(w 4s'
I

Tisdag 19/10 huvuclsakligen 
I

för Börstigs, I)öve och Brismene I

syföreningar.

Alla öwiga intresserade ock-
så VÄLKOMNA.

Pastorsämbetot.

tNllusmntuh
Tångavallen, Slutarp, torsdagen

den 14 okt. kl. 19.15.

IFK FAIKöPING_
. SLUTARI'S IF

!

i

-l

byt tiil nytt biltiinka,nd,e!

@ffiSrtG ffiffiW
Bröderna Larssons Bilflrma

pspwlöra llundlco$an
- sna';rlt köpt i tuå, miljoner ex. !
BMC 850 Hundkojan är en av
världens populäraste småbilar
- snart köpt i 2 miljoner exem-
plar!
BMC 850 Hundkojan är den
idealiska shoppingvagnen, per-
lekt andra-bil och den motor-
intresserade ungdomens bil
framför alla andra. BMC:s nya
biltänkande med framhjulsdrift,

tvärställd motor, "ett hjul i var-
je hörn:' och outslitlig, under-
hållsf ri vätskefjädring gör art
Hundkojan är den lilla bilen
med de stora vägegenska-
perna.

Vill Ni vara med onr en verk-
llgt lrevlig upplevelse - prov-
kör Hundkojan redan idag!

Sludarp-Bimgo
i l{TOJokal'bno Kinnarpo

or{stlagen den 20 okt. kl. 20.00.

Bland vinsterna. märkes bl.a.: årsur, tavla, matta m.m.

Specerihinkar på varje enkelrad. - Upplysningar pr tel. 332 66.

Medlenr,skontroll, Slutarps IF.

RöKI H D
.rr.'i::lr,

Utdebiteringen i Frökind
blir oförändrat g kronor

Frökinds kommunalnämnd har
hållit sammanträde. I'örslag till
inkomst- och utgiftsstat under
1966 upprättades.

Äv detta framgår att den cen-
trala förvaltningen, kommunal-
fullmäktiee och kommunålnämnd,
kostar 48.401 kr. Som inkomst
upptages ersättning från bostads-
stiftelsen med 800 kr., rätts- och
samhällsskvdd 63.479, statsbitlrag
15.000 kr. Fastiqhetsförvaltninsen
slutar på 42.280 kr. med en berä.k-
nad in](omst på 12.480 kr. Ilteif-
ter för byggnadsnämnden 20.900
kr. och inkomster 500 kr. Kontot
för industriell rrerksamhet balan-
serar på 35.000 kr. Ävgiften till
Fa,lbvgdens skolförbund upptages
till 394.455 kr. och till .vrkeskurs-
kommitt6n 800 kr. Socialvårdens
stat slutar på 543.547 kr. med en
beräknad inkomst av 21.2.000 ftr.
Hä"lsovårdsnä.mndens uteifter blir
14.800 kr .och inkomsterna. 6.800
kronor.

På finansierinsssidån räl<nas
med skatt för fastirheter 1.000
kr.. räntor på aniåggningslå.n
85.000 kr., till fulir.riäI<tiges reso.
kommuna,lnä,mndens förfopancle
ställs 'l !5.000 kr. och 3.5 !5 kr.
Hä,r r'äknas m.ed inkomst av rund-
sliått 4.000 kr., räntor på likvida
mede]. 22.000 kr., återstå,ende del
åv kommunalskatt, 180.034 kr.,
förskott på skntt för 1966 854 422
I.r. och skatteutjämningsbiclrag
281 .000 kr.

'För tä,ckning atr 7984 års under-
skott upptages 21 .349 kr. till ATP,
siut:försäkrinns- och arbetsgivar-
avgifter 15.200 kr., avbetaining på
lån :93.380 kr. samt: för. av-
sättning till alim. investeringsfon-
den 126.400 kr.

1 Staten balanserar på 1.619.536

I kr. och kommunalnämnden före-
I slår fullmäI<ise att besluta om en

I uttaxering av I t<r. per skattekro-
I na, vilkct är lika med innevaran-
I Oe års debitering.

Kommunalnämnden föreslår att
70.000 kr .tages ur allmänna in-
vesteringsfonden för inköp av in-
ventarier till Fröi<intlseården. Till
utrednin€f smän av f ritidsnämndens
uppgifter utsågs Arne Olsson, Al-
arp, och Gustav Gustavsson, Slut-
arp. I bidrag för kostnader för
simundervisningen fick Röda kors-
avdelningen i . Kinneved 576 kr.
och i Börstig 348 kr.

Sten Ahlqvist, Slutarp, och Maj
Larsson, Luttra, fick i uppdrag
att utreda fråqan om kommunalt
bidraq för bevlstande av ungdoms-
ledarkurser.

I{omministertjänsten
Regeringen har förordnat att

komministertiänsten i Kinneveds
pastorat skåI] uppehålias på vika-
riatslöneförordnande: Den har va-
rit ledigförklarad två gånger utan
att iocka någon sökande.

Syföreningsdag i Kinnevetl
Sföreningsdagar anordnas un-

de1 måndagen och tisdagen i Kin-
neveds pastorat. På måndagen
samlas Kinnårps, slutarps och
Vårkumla syföreningar och föl-
jande dag samlas sJrföreningarna
i Börstig, Döve och Brismene i
Kinneveds prästgård. Vid bådå
tillfällena medverkan fröken Hil-
dur Säll. Skövde. som talar överI dur Säll, Skövde, som talar över

| ämnet >>Vardagskristendom> samt
I kyrkoherde Evald Svensson och
I kyrkoherde Henning Andersson.Tel. 0515/330 60. KINNARP



Fotboll
å l(innemo, KinnarP,

söndagen den 17 okt. kl. 13.30

TR,IiDETS IF-
KINNAR,PS IF

nl16-6f,
Tacksägelsoilagon
i Kinneveds och Vårkumla kyrkor
f irades med högmässogudstjänste1
med mJtcket god tillslutning. Kyr-
korna var mycket vackert prydda
med levande ljus och löv i höstens
färger i fönsternischerna samt
med skördealster i riklig mängd
vid altaret. Kyrkoherde Andersson
predikade öve1 dagens högmiisso-
text ur Psalt. 71 med ämnet >Lov-
sång även under nöd>>. I Kinneved
sjöng kyrkokören som inledning
vers 1 av psalm 8 >>Hela världen
fröjdes }ferran>> i sättninE av Val.
demar Söderholm, varelter för-
samlingen fortsatte med verserna
2och 3. Efter gammalkyrkligt in-
troitus fortsatte högmässan efter
fastställd erdning. Som hymn före
predikan sjöngs Albert Runbäcks
sättning av ps. 496 (parafras av
Psalt. 65), som ledde över till pte-
dikstolspsalmen 206:4-5. Efter
kyrkoherdens predikan upptogs
kollekt till Diakonistyrelsens verk-
samhet, vilken inbringade 200 kr.
På Joh. Crtigers 1600-talsmelodi
till ps. 523 sjöng så kör och för-
samling denna koral i sätthinq av
Siegfried Reda och Torsten Nils-
son. Efter stutpsalmen .spelade
kantor Kjellström, som också lett
kören, som postludium Micheel-
sens >>Med tacksam röst och tack-
sam själ>.

Slutarps Sa.mhällsförening
anordnår på fredag kväll sam-
kväm med paketauktion i Slut-
arps missionhus. Kyrkoherde Ru-
dolf Johansson, Falköping, håiler
föredrag om det heliga landet och
visar ljusbilder,

-
Kirrrra"p och Trädet

RöKIHD

spelade oavgjort, O-O
För årels serleavslutnlng på Kln.

nemo svarade på löndagsmlddagen
Ninnarp och Trådet, Poängen delader
lika efter O-O. Den mållö3a mat.
chen hade ingen stiirr€ betydelse tör
något av lagen, då Trådet redtn tör.
ut var avsågat och hemmalaget lör.

. nya sitt kontrakt,
Första halviek gick i Kinnarps favör,

men forwardskedjan kunde int€ göra
måI. Man arbetade alltför långsamt i
anfallet och gick därmed i Trädets
offsidefällor. I andra halvlek fick Trä-
det ner att säga till om och cf Rag-
nalsson och vi Ingvar Larsson var nära
att överlista Stefan Johansson, som
föt dagen vaktade Kinnarpsmålet, -

I I(innarpslaget kan i försvaret näm-
nas bollsäkre vb Darius och ch Bo
Johansson, medan i kedjan,,där forgny
Johansson spelade center ingen höjde
sig: ifuer den andre.

I Trädet som nu får ta nya tag i en
lägre serie kan ett gott betyg ges till
ch Olle Säll och vh Bo Bergsten samt
i kedjan centern Ragnarssan och vi
Ingvar Larsson.

Domare, och bra sådan var K.-E.
Nilssou, Skövde. fi|rc-65,

elw-6'

byt till nytt biltiinkanocil,e !

@ffimfficns(pg}
$rtlderna Larssons Bilfirma

Tel. 0515/330 60 - KINNARP

Gammaldalt$lm$
anoralnas i KINNARP.

l(inneueds pa$toral$

kallas att sammanträda i Kin-
neveds Centralskola tisd. den I

26 okt. 1965 kl. 19.00. - Ären- i

Förslaget berör bl.a. sa,mfällr
mark (riksväC 46).

Kallelse för samfälligheter
Vi hälsar Eder välkomna till en l har tillstiiJlts Torsten Auders

SIutarp

["trraiiiet 
"t tiillangug.

Föredrag meil ljusbilder frånl 
^----o-,--.>Det helisa landet> av kyrko-l-,-lSTYyqT T:t Idrslasel

fu*3:;t*:i*r:"*,i11,*:t;ää*'iäTå*'ä"ii''1ffiT3ä

gåvo- och paketauktion, lfgo'-Backgårclen, Slutqrp, sanor

uooi 
"o".doas 

i Slutaros Mis- lf<-arl otof Hugo sand6n' öde

sionshus fredagen a""'iz;* lF3**^slutarp; att hållas för

kl. 1e.80. lf"*11..'.c.3. l.|ig.L .i nåi.mndt

Bröcle'nra

Upplysningar och

tel. 330 46, 300 62.

Äugustssou.

anmälan pr

F ör samli,n g s d,ele g erad.e

den: se pastoratets anslagstav-ji
la. Statförslaget för år 1966 för
pastorats- och prästlönekassor-
na finns tillgängligt för påseen-
de å pastorsexpeditionen och
hos pastoratskassören, adr.
Brismene.

ORDF.

ping. Kaffeservering. Fri entr6 l ::::ji:^:ilser uusErlas t:vss'

Gåvor och paket emottageslll$tiTil"n i Frökintls kom'*Ji"'r.*åÅ"t. lääåä1"" åiJff:*".å'*åtr;

'.7. - il FrökinilsBYggnadsnämnit

ffin rr,e'aed
I

KYRKOFULLMÄKTIGA . 
I

i Kinneved kallas att samman'i
tråtla i Centralskolan, KinnarP' 

I

måndagen den 2ö oktober 19651.

kl. 19.00. I

Orilf. I

-__-l

E"ytnlig, slm,idig, elegw,set !
BMC 1100 är rymlig för fem,
men ändå behändig och lätt-
körd. Utrymmena inuti överträf-
far' många större vagnars.
Framh julsdrift, tvärstäl ld motor,
'ett hjul i varje hörn" och out-

slitlig, underhåilsfri vätskefjäd-
ring ger tsMC 1100 vägegen-
skaper i särklass.
Underhållsfri kuggstångsstyr-

ning, slutet underhållsfritt kyl-
sysiem och skivbromsar fram
bidrar till bästa körtrygghet
och god bilekonomi. BMC 1j00
har tvärställd motor på 50 hk.
Finns även i MG- och princess-
versioner med 59 hk motor och
dubbla SU-förgasare.
Välkommen till en provtur re-
dan idag!

Syföreningsdagar
i Ktnneved

I måndags oeh tisdags y6y
Kinneveds priiitgård .s5rförenings.
dagar ånordnade för de sex kyrk,
liga syföreningarna i pastoratel
jämte övrigarintresseråde. Ett' ?0
tal damef kom samman till dess€
hijstens förstå..samlingsdagar. .

Som talare båda dagarna hadt
eng'agerats res€sekr. i Skara stiftl
kyrkliga kvinnoförbund, fröker
Hildur Säll. Skövde. Hon talädr
inspirerande och uppfordrende till
de närvarande om >>vardagskris.
tendom>>, vaivid hon sårskilt
tryckte på glädjen som vittnar orn
att vi är kristna, om. förbönens
betydelse, om tfoheten och_pålit.
ligheten, alit i anknytning till
Jesus-orden i Joh. 15 om vinträdet
och grenarna

Kyrkoherde Änderssön inledd€
båda dagarna med hä.qninssord
och pråistfolket bjiid på kaffe]pla-
ner gjordes upp för hösttermineru
arbete. Särskilt betonades vikten
av att fördjupa kunskapen oin
misslonen, förslagsvis med hjätp
av studieplanen >Vi studerar mis-
sion>, byggd på missionsstyrelsens
senaste årsbok, Även visades ett
par färgbildsserier från Zululanrl
och Emtulwa. ,

På tisdagen. medverkade även
kyrkoherde Evald gysnsson. Blids.
berg, som hölt en betraktelse i an-
knytning till föredragets grund-
!91. G9_nom sparbösseinsamting in-
flöt tiil missione[ b6 kr_

Byggnadsplan
tr'örslag till iindring och ut

vidgning av byggnadsplaa fö:
fastigheten Slutarp 720 m. fl.
Slutarps samhäile, Frökindr
kommun, upprättat å .Kommu
nemas Konsultbyrå - LBF
Mariestad, hålles för mark
äga,r:ras gransknir:o utstiillt i
Ko,rnmunalkontoret i Kinnarl
under tiden den 25 oktober-ll
novernber 1965.

nytt blltänhande i f,amitJef,orntat !



Rö do Korsveckan inledd i Kinneved
med fo"nborg och koffebiudning

:i:tVlj/{1.t,
t:tlit)t?(.1,r4,
::i:r::: ::.: .::. :

Vid gudstjänsten i Kinneveds kyrka bars fanorna av rödakorsssmariterna Göran Hansson och
Allan Andersson. I bakgrunden Tage Ellström och Erik Gustavsson. - I r"

Kinneveds Rödakorskrets inled-
de i söndags Rödakorsveckan med
en högtidlighet i samband med
högmässan i Kinneveds kyrka.

Hemvärnets Rödakorssamari-
ter paraderade med Svenska fa-
nan och Rödakorsfanan, kyrko-
herde Henning Andersson predi-
kade över dagens högmässotext
Joh. 9: t-7. 24-38, varvid han
även i varma ordalag starkt be-
lyste Röda Korsets 100-åriga
verksamhet i käriekens och barm-
härtighetens tjänst.

Kollekten som uppbars med
håv av rödakorsmän inbringade
175 kr., som delas mellan Röda
Korset och Lutherhjälpen.

I Vårkumla kyrka upptogs kol-
Iekt för samma ändamål, och in-
bringade 65 kr.

På eflermiddagen besökte Rö-
da.korskretsen tr'rökindsgården
och bjöct pensionärer och perso-
na1 på kaffe. Herr Bengt Samu-
elsson hälsade samtliga gäster
vä1komna.

Efter Iraffedrickningen dekla-
merade fru Brita Wilgotson Bo
Zetterlinds prolog >Bären var-
andras. bördor>> oeh "samk\rämet
avslutades med psalmsång.

' Kinnarps lt
hälIer MöTtr, torsdagen den 28
okt. kl. 19.30 å Nya pensiona,-

tet, Kinnarp.
Styrelsen

Brita Wilgotson bjuder pensionärerna Edit Josefsson och Richard
Alfredsson på kaffebröd. Till.vänster på bilden Selma Kineil och
Josefina Eriksson.

taito;65 -

wi
',?rXlr:

l:.::l)tl

t

Sls-samkvärn r

Vid det av Kinneveds och Lutt- |

ra SlS-avdelningar arrordnade 
I

samkvämet i Stiftelsehuset i Slut- |

arp kor,lmer vinterzrs studiearbe- I

te att planeras. Distriktsstudiele-r
dare Yngve Pettersson, Skara, in-
formerar om aktuella studiepla-
ner. Dessutom blir det underhå]l-
ning av Kinneveds Vi Unga-klubb
samt kaffeservering.

RK-veckan i Kinneved
I samband med Röda Kors-

veckor med anlednins av Röda
Korsets l0o-årsju,bileum kommer
en del av kollekt som upntas i
Kinneveds och Vårkumla kyr.kor
att gå till Röda Korsets verksam-
het...I Kinneveds kyrka medver-
kår Röda Korset vid gudstjäns-
ten med fanborg.

Under de RK:veckor som i
morgon inleds i Kinnoved kom-
mer man g'enom listor att samla
in pengar till RK:s jubileums-
fond. Man kommer också att eö-
ra en offensiv för att få fler möd-
lemmar.

På söndag eftermiddag bjuder
Röda Korset pensionärer och per-
sonal på Frökindsgården på kaf-

Röilakolsafton i Börstig
Börstig-Brismene Rödakorskrets

anordnar en sammankomst i Bör-
stigs kyrka i morgon, söndag,
Varvid pastor Harry Olsson, Nor-
rahammar, och kyrkoherde Hen-
ning Andersson, Kinneved, med-
verkar. En kvartett från Trädet
medverkar med sång.

_l

Frökind
Bosiktning ,av enskilda vägar
för kommunalt bidrag, kommer
att föruättas freclagen den 5 no-
vember 1965.

Kommunalnämnden

Fröktnd
' Kommunalfullmäktige
sammanträder i Centralskrlan,
Kinnarp, torsdagen den 28 ok-
tober 1965 kl. 19.00.

Budgetf örslaget tillgiingligt å

kom.exp. t.o.ur. sarnmanträdes-
dagen' 

oritf.
-_-_=-



$|rc-tr'

$trrtarp-Singo
i NTo-lokalen,'Kinnarp, onsdagen ilen 2? okt. kl. p0.00.

Fin-fina vinster såsom tiansistorradio, gris-part, golv-
lampa, badrumsskåp, plastrnatta (120x1g0), kristallvas
rn. m. - Specerihinhar på samiliga enkelrader.

Medlemskontroll. - Upplyxningar pr tel. 932 66.

$Iutarps IF.

Kinneveds kvrkofullmäktige:

röst höjdes - 
icke mot inköPet

som såäant men mot risken för
vad underhåll och dylikt skulle fö-
ra med sig. Ytterligare en talare
ansåE dock att >det ej vore för-
sa*lingen värdigt att backa inför
ett erblutlande som detta som
kanske ej kan komma åter>. Vid
sluten omröstning visade det sig
att tretton röster tillfallit kyrko-
rådets förslag och fem röster av-
slagsyrkandet. Kyrkof ullmäktiges
Lresiut att för 3.500 kr. övertaga
Axtorps missionshus som Kinne-
veds försanilings egendom klubb-
fästes a.lltså.

S'rökåwd
IX'IVSSLKVI{LL kring studiefrågor i

torsilagon d*n åS oktober
&Iedverkancle: distriktsstudieledare yngve
håilning av Klnnsveds Vi Ungn_ * äildband. *

Ålla VåLK0MNÅ:
Kimeved.-Vårkumla ach

litiftels*husct,
kL 19"30.

I

Sluiarp, I

Luttra $LS-avd.

?5 örg Per skattekrona,
Vicl genomgången åv de UPP-

gjorda -förslagen till budget för
1966 påpekade kyrkoherden att
man med oförändrad utdebitering
med ?5 öre per skattekrona hade
kunnat dels avsätta Ytterligare
1.000 kr. för gravkarta, dels fon-
derat 10.000 kr. för kYrkogårds-
utvidgning, dels avsättä 1.000 kr.
till orgelfonden, dels återbetala
helt eller delvis fyra utestående
lån. För material till konfirman-
derna beräknades 50 kr. per kon-
firmåncl. Anslag till olika ändamål
i enlighet med den befogenhet som
församiingsstyrelselagen ger upp-
togs till 1.000 kr. Församlingen
hade att rfikns med 77.279 skatte-
kronor. Utan vidare diskussion be-
slutade kyrkofullmähdige att god-
känna den uppgjorda inkomst- och
utgiftstaten med en utdebitering
för nästa år av kr. 0,75 pe1 skatte-
krona.

txlrc-ti.
Rödåkorssudstjä nst
fira,des i söndags kväll i Börstigs
kyrka. Som högtidstalare var
kallad kyrkoadjunl<ten Hany i
Olsson. Norrahammar, som med
utgångspunkt från några ord i
dagens högmässotext >>Tror du
på människosonen?>> medryckan- I

de och konkret talade om derasr
öde som inte kan se och tro, och i

iärvid också i belysande bilder
talade både om församlingsansvar
och lrar:mhärtighet med särskild
tonv ikt på dagens 100-år'sjubilc-
nm, Röda ,Korset och dess bety-
delse. sångare fl'ån Trädet sjöng
i kvartett fyra hymner. Kyrko-

Kinneueds pa$torat
X'örskrivning äger rum:
Månilag 1/11kI. 10-13 i Bör-

stigs Prästgård för Börstig och
Brismene.

Onsrlag
Pnästgårtl
kumla och
neved.

DEN
som vid Slutarps-Bingon onsda-
gen den 27 oktober förbytte en
pojktiickjacka med iligga4de
handskar märkta med P. R.,
om,bedes ringa tel. 0515/331 53.

SlLl i Kinneveds
kl. 10-12 för Vår-
från kl. 13 för Kin-

Pastorsämbetet

Slutarps IF

Duktig hund
Skövde brttkshundsklubb år-

ordnade på söndagen bruksprov
för hundar vid sin klubbstuga i
Ryd. 40 hundar från hela västra
Sverige stäilde upp.

Resultat: Nybörjarkiass, spår:
3) Arry, Sven-Olof, Svensson,
Killarp 506,5, uppflyltad tiII hög-
re krass.

$[rutarp-$!llS68
I NTo-lokalen, Kinnarp, onsdagen ilen B nov. kI. 20.00.
Finfina vinstgr sårsom: Jordglob med belysning, grispart,
mats,ervis (6'; personer), skär'maskin och bord.slampa.
Vaifria vinster på alla enkelra.der. Upplysn. per tel. J8266.

I herde Andersson ,utgick i sitt an- I

förancle från åftonsångstexten o. 
I

, starrnarie inför ordet >Dock>), det I '

trotsiga, clet trosvissa, det g]äd- 
I

{ lefvttaa. Kollekten till Rödakor- 
I

I c:t inbringade 356 kr. Crrdstjäns- l
I ten, sonr samlat en mycket stor I

n-renighet, avslutades med åltar-
tjänst av kyrkoherde Andersson'

Församlingen inkoper
Axtorps missionshus

Kinneveds kYrkof ullmäktige höll
i måndaes sammanträde i Kinne-
veds skolr under ordförandeskaP
av kommunalassistent Hilding Vå-
ring. En donationsfond På 1.500
kr.lör vård av Johan Walfrid Än-
derssons, Gärdhem, SlutarP och
hans hustrus gravar mottogs'
Kyrkoherden belyste i sin egen-
skap av kyrkorådet5 ordf' det un'
dep sommaren föratagna och nu
avslutar'le årbetet med renovering-
en av kyrkans exteriör. Som en-
treprenör för rappning och utbyte
av murket virke m. m. hade hr
tr'olke Bergsten, Trädet, fullgjort
ett mycket gediget och av kYrko-
rådet liksom ock av landsantikv.
Ullenius, soin särskilt intresserat
sig för de frilagda gamla portaler-
na. en på nordsidan och en På sYd-
sidan samt en entigt hans åsikt
unik liljesten från 1100-talet, lov-
ordåt årbete.

Ett likalecles mycket gott albete
med uppsättande av rör och stttp-
rännor av koPPar hade gjorts av
hr Gert Johansson, Slutarp. För
allt arbetets fullgörande och för
kontrollen över detsamma uttala-
des från kyrkofullrnäktiges sida
stor tacksamhet titl kYrkorådet.
FulI och täöksam ansrrarsfrihet
heviljacl.es l<yrkorådet. Dess plan
för likvideringen av räkningarna
till hrr Bergsten och Gert Johans-
$on godkändes till alla delar.

Axtorps missionshus
inköptes

Inför behandlingen av inkomst-
och utgiftstaten för år 1966 UPP-
togs åter till Lehandling det från
föregående sammanträdet bord-
hgcla ärendet, rörande inköp av
Axtorps missionshus, vilket erbju-
dits församlingen av ett konsor-
tium i Axtorp, som på rotens väg-
nar inköpt lokalen för ett beIoPP
av 3.500 kr. och nu för samlna
summa erbiudit den till försam-
lingen >för att den skulle bevaras
som gudstjänstlokal. Kyrkoherden
vitsordade den föredömliga sam-
manhållning som inköPet vittnade
om och vädjade till fulimäktige
att täcksamt mottaga erbjudandet
och på så sätt visa Axtorpsborna
sin uppskattning för deras intres-
--- f iir det kyrkliga arbetet- En

SLUTARPS

MISSIONSHUS
Söndag kl. 19.30 familjen

Kindbom, C. Storck. Predikan.
Sång och musik. Offer. - Tisd.
kl. 19.30 pastor Arne Karlsson,
C. Storck. En grupp ungdomar
sjunger och spelar. - Offer.

VÄLKOMNA! zofip-5f,.

M öbelspekulanter
Vid behov av MöBLER vänd Eder meil förtroende till oss.

' PRISEF, KVALITET - allt talar för oss

' öppet varje kväll och lörilag eftermiddag.

NETTO.MOBLER

R.OK!ru0



FALKOPINGS TIDNING Lördosen den 30 oktober 1965

Oförändrad utdebitering i Frökind
Tra nsfornm a&mrs p$acering svårlöst 

ll ;flij*ffi;,:.', ::""
Utan diskussion fastställde Frökindsfulhnäktigo en utdebite- , veds Centralskolå under oydföran-

ripg av oförändrat l0 kr. pcl skatte!*onå virl torsda,gens fullmäh- | le vila på frågan, men kommunal- l deskap av kyrkoherde Henning
tigesa,rnmanträde. Äve,n hundskatten förblev oförändrat 2{l kr. nämndens förslag om omedeibarlAnd,ersson och med kamrer Erik
utan diskussion. r)ärernot debatteratle man pla,oeringen av en 

| ;;;t"i;;;;jån.täi., i Börstig får
transforrnator, som shall flyttas från sin nuva,rantle plats vid Frö- Oestetisk plaoering I vikariatsföroidna.nde enligt ieso-
klndsgården och bl.a,. hr .Ahlqvist påpekarle att trånsformatorer- På grund av Frökindsgårdens I lution av ecklesiastikdepartemen-
nn, nlq.eer.q,t. så. ilto. f,irtiqq.na i <notrnon q6 mqn n* ini lrär oäro cq_ tillbyggnad blir det nödvändigt att I tet meddelas av domkapitlet fr. o.na placerats så iua tidisare i socknen att man "itlt.T" göra sa- ;i;i'#f"ä1,':rää,ffii,i'iäå"*i: I ;;: i'"j:::'ä# ,'ii,'J'i,i5å'Jål il,;i;ken värre genom ännu en oestetisk pla,cering. Beträftande stat- rrålt, *."t mellan gamla och nya I årets slut har av clomkapiget
förslaget diskut€ra.des vilket belopp som skall anslå,s till underhåIt j vägen vid R.ossbacken. Att trans- | missiv utfärdats för kvrkohörCen
av kornmunens fastisheter. 3{fr-6S, 

I flf.lll"l_:n:f l{lti""_1T^.t1}- lgmeritry- Eu'19. s-vensäon, Blids-

Kommunen visar upp 
"".g..:..I"1 *l,l,illr1"3.l;il"'i'ffi;:;ll'å;:'å.,: n:ö?j"tä."åi.ril"'ä:fr."f"ål; 

| !"!*,":'{,} wså:åx?Tff?å"J*:
stark budget och man be.slöt- utde- 

| a""r*iis-od*t". ro"stark budget och man beslöt_ utde- 
| d";;-i;-00;;.lil-;;;;;lfini[*. ocir Ahtqvist ville ha den på mer 

I ritraoe åt pastoi i Kinneved.
biterlng åv 10 kr. D"tM1d{:]-:l 

I Kt;;";;;" nå"oiå""r.li"rr;'*';;ö, undånskymd plats. K:T11'ill I F''aststänåes. en summa-, 
-rrånslutar på 1.619.536 kr' m9d 0"""-li,JiÄärr vartumta bygdeo;årrls- nämndsordf. Gunnal' LT:T:-"11 lpastorate-ts sida av c:a 2.800 kr

föring till kapitalbudseten ,rl iö;;;i;;r. vardera 500. Börstlss fru Juliusson franthöll att_m_an är !som andel i Halsarps-Kinnarps
204.780 kr. oeh kapitalhudseten 

I b;gde;A;å"fOr""i"g 1.000. Brismc- beroenCe av hötspänninSSled.ninS- 
| dikningsföretag. Lägenheten Häg-

sruta.r på 21e.780 kr. s{ Erott-soml"å'dtiå'så"ä.tö"äi"g eö0, rinn- 3l-"*..j!_-:l:tti:}i"1i1.11111'lnetorp i Bö""!tq.skälr taggas titl
såmttlgå titlar i staten har ofrån-lä"o!"friö-r"r.äi-iå0.--Sf"t*f.-le, inte går med på att lä,gga tr-11s-lhuvuågården piästbotet. äästads-
komligen höits - större höining I iO'OO.- Sr"tä"rr" ifls "iniåri6".- 

forrna"torn svåråtkomligl _ elför- 
| nyggnäden, på ofri grund, behål-

är ciet endast i träsa om_under- 
I .åxt.' r.ooo, iå""r"p" rr r.ooo. 9|1]q"i"f"PT:_-1-11_9-"ti I":!.1i- | tds äocr< av hr Karl-Elom, Kors-

då man räknar med att j:-_i bllk 
I xinneveos skytteförenins 800. 7{) o0o anslogs till 'inv€nlaflel 

I tanoes i princip för^vidår"e bäar-
tirrhv*snaden nästa år. A'i.::"^T- In;-'Gt" n"-iå""."-"af," qqo.il,llX'*";:::-l*"#:ffj'J:ffi:ä9 |b"tni"g. slmtiriigt sran paatimaa
utsedrla behov har tilt kommunqti lå;il;;ä"r";'äiläii'i1ä*;#l I 

och förslaset om bestärnm"t."l jT i ;öä?i"ffi;åät"",i T"äiaä;;;ä;;
rullmäktises rörroqanrle ståillts l;;;?';00, sr.ä"ärr. Nro-åi.i"ixt I :tlf^T91,1,-:::^_d:ll?f3":^1 :tA- luu*routau"u och rör aefta änoamår
125.000 kr. och till kommunut- 

| ;öö;" sr.ä""u-'uli"arå""-r,s"-iöö, ; 
domsleclarkr-trser bjfölls.m"!..u"_li 

I å;;;iö;åö "rran 
pråistionekassan

nämndens 3.545 kr. Det är hö*re 
| åi.;"";:lb;åia"']0"å'i"ä iå" -cpj 

i:T"?:d:,::,:."å.t11:o1:,.1,j^:^,t; ltui på.toät'r"".'r, ett betopp avän tidieare år, men man_._väntar ltå"riä0. 
"nää, ;;ilör;d;;";Ji- lpenrlier skall utgå till deltaqa_re i lå.öoö'ri". uiärt.ft;;;;:i.äsom bekant hårda tönetörhanrl- 

I "irig""-äoö,- 
nir.rrti"å"iriår Å"t I 91.":1^:-9T::--{?*T9:^^"i -":5 | i"" ro" igaa med en utdebiteringIinsar. li:åtiätät.ä"io-ol'ör.ä"ät.'irl^u"."å ltral statlir mvnclishet med 15 kt.| ä"'r's"ä"å ö pastoratskassan och

Kommunen ha.r ränteutEif.ter rf I iöö; v#;"Fli-å.-ä"irit".rtul I 
p"" kursdag. 

| äö t * iirr pras}onerrassan, aut be-
85.000 kr. och ränteinkorns_ter på 

| förening 1001 Kinneveds och Bris-
urör<ning av byssna.ls- | :1lllltl-t9?;111'I9-:Ylt*j"X:'22"000 kr. Kommrrnens t^"'^tli.-ne lmene_Börstigs Röda kors 924, sti_ kvoten I 

godkändes ef.ter genomgång. .Be-avbetalnins på lån är 93 0o0 5r. I penaier till äeltasande i ung.ted._

till ATP- och sjukförsäkringsa.v- ll nänsionårstae"ih"te" bifölls oeh loeh att dessas
qifl' sqmt rrhaf <oi,,ovo'roiff Il :'-:':'1"'.'--*:;;*:-',:--:-::--';'--;-.;---";;'lför kommunen.

ll;ä::";"".ijö31.iåå1 ";1"i"0:"? l"_*l::" Larsson ifråsasatte o- | Ändersson, kvrkvärd Harrv Lars-

Mer pengar tin unrlerhåll ll lrommunala nostaaiir:,ip,;; ;;: len så.da,n hernställan sk-ulle ha ttå- | son' Brismene, och kvrkvärden
rr^r,ia+ rrh.r*oÄa nm ih+ö,-Ar,-^r r ÄÄ +6, ",jlliil;ii'^-.i'jilgon 

verkan om man inte dels ha-j carl-Ar1g 4g?*::o", slutarp.Hr Ahlqvist undrade om intellräknat. I de Jall rlostadstillägg*låä'"tiäffir"ä;.äi';ä;örälät Tiu sisr tiusattes'en valflered-

3r,:,33t::??,,"f1å:f,fråf:ä1ä lllå.*Sffi""3:ii1li,l"f3:ljåå:l,få li* ,qr"j": l:r*:.!.:',ärI l$ i,r"'il'-""" "";
ra6 vLri 'crÖaLLrurrb "'- Imö:iligt till extra tilldelning. Kom- ll En trivselkväll kring studie-Hans förslag bifölls och de 6'000 | fölls även liksom. instruktion..förlmunarassistentens förslaf irpptogrllrragor hölls förra veckai i stifts-

HriSår1;ä;S:äå"3:,t",ät:ä fir I 
tremvåraarinna och hemsamarit' 

[3y,,n:^+ltnlt:*::]-liy*tiå:-l: llll::::l t.::":?:*-,r1""-1^1d-yl:

avoelatnrnq pa ra'n ar vö'urtu Kr. lnendier till deltagande-.i-ung.1ed.-l Ko**,r.,u.IassistentVårinEfrrO"l:-|y!ig:s i enlighet med uppgjordTilI allmänna investerinqsfonden I irurser 500... ansläg till Kinirarps 
I i en strtvelse ti' fu*mäf;;äå iåä | 

utredning att - tillsammani -ineo

il;"::?:,*i:J,to"å";"luiläå åiffi iilI3, å?Låilti,l"""ombvggnad 
åv lsteut att runmäktis" ååt?; 'i'äÄ 

I :-rE-l^rän-crsbvgdspastoråt i tr'ar-

kr..titrv;ketviåterkomme*).r;t-l ri, rran**n,a*+ r^, ri,rhi,---^, tilt Bostadsstvrel..tt -åä-"n--ril:ll9ptl9j,3l^T:51^:^t'r-" littltl?kr.. till vilket vi återkommer). rlt- l Till kontr-ollant för tilb_yqc'"?- 
l 
rr[ bosr'aossf,vrersen -i1"1å"3I 

l "r' rtig.or*-""L"ut"""i"] ;;; ffi ldelriter-ineen nästa år qet.8F.4.422la"r^'ät'Nio:s samringslo4elyi-ll3:lå.'fi#',H'r1åu"Iiåä"?åäå;laättu är,or,.','ål beviljades ett be-lkr. vartill kommer skAtteutiäm- lsåqs kommunatasststeät Hildingl^* 
^^-^-^^ ,, , ^,,-,-^i?fl-"Tf::1 1r""" nä.ääi på tre öre/skattekro-ninssbidraE med 281.0#'"ö;#; liå1i"-I:äl#li?ijf"Trl""TJåX'ls 1"" 
r"ga"da 13. r "r."i""x;" 

pä*: llft,ll ;:*#åå1?åJ'#fåtå',H::2!.34e kr. åtgå,r för täekn.ine 1y | 
- 

3;;irhä;;;;;ä;hs;ä*o-lkacles bl.a. att komrnunen har in-
r?e64 års underskott :*"':,# il"nir'"?#"i? .l.vr!lr i lesp,':r:* l3:;tå1?'ä"::å:t?fl-illiuxtTli#: | ;ffi"i'ä:trä'::ä#:9":"'iä"f'

vlsning, dä,r avgiften till F'albvS- lk;;r"p;iF,," i"iiO"å1t"""kt. 1.000, derna för flyttning om den fiire- jbacken, Kinneved. codt<ändes in- 
|rlens skolförbund uppgår titl I Bt;ii;;ia"ottrf.f.irrf, 1-000,' Börs- slagna t:latsen antas. Hr fvar.Gus- | sättande av nv värmepanna i Kiir- |

39,1.455 kr., en ökninE med över lt,ii,-Sf-S-nltiioi"fo ZSO, Kinneve.ts tavsson framhölI att förslaget inte Ineveds prtistgåra tilf ett belopp 
I12?.000. f)ock kan kommunen 

"o: lSiS-Uifrfiotåt< ZfO, tuttra SLS-bib- r'ar tillrä.ckligt utrett. R^e.1ul.tate! iav Z.aBt kr. Företeddes grundrii- 
|tera en stödiande ökning även Då I fi"åf iSO, eri"*""u Sis-tibliotel. av diskussionen hlev att, förslaget 

I ningar till nytt arkiv i Klnneveds Iinkomsts!rian. sociarnämnrlgrs..3n. iisti, 
-xi""ä"ps 

NTo_bibriotek 25o. återrerrif ferades tilt byggnads- ln.altgaro, uppgjorda av ingenjör I

slas till Frökindsqården ärök:'tl.t.r,ri"åi"xr"i,förstassanstag1.000. l<ommittön. jb.aäamssonjSiutarp.oessägäd-|
då man räknar med att ta i bruk lrft";;;;;;-- skv6eförening s00. 70"000 anslogs tiU inventarier lkär,d"" i orinLin ta.'viAär"-rr?ar- |

re aivodet -'1 820 k" illl;å; l, _ , _,?:b*!."t_.dll iiTå;lrl,'llulf .if,ntlt""f,:,,å{å?; ii}åf;'" ojn'.n1å1"'iåt*:"u!l"ur,.'"7navårdsnämndens ordf'. .var för ll Det..blev disk-ussion..oT nygs- larneta vicrare på förslaget. " llr,rrtt.a sLS. Distriktistudieledarelågt' trlftersom fullmäktige .vid ll nadsnämnde.ns framställning. an- | r{ommunalnärnnclens iörslag o- il vr,gou p"tt"rsron informerade omsammanträdet btföI1 en-P:'-n1st:it- ll såenee" rörläggning åv öppet.av- l.relegerinq tiltr svenska ;;;.t;;:llrrot"". ri"dieprograrn, som berörlan från kantor Benct Kjellström ll loppsdike i slutarp' rgenläggning- 
l förbundets förhandtinesd;i"i"iiot l l n."u olika ämnen, bland demom entledigande från up-odraget ll 91 saue-r c:a 100 meter ytvatt"o- iorn koilektivavtar goakanåeJ 

-^--- 
ll"Ca.au" ny'ter agu.en och >>Trivassomledamotochorcförandpibar-ll dike från firma_Jönell_och T,en-1"'^"'""^"'""-":'-"_""- llfill."-*or*r. r den senare kur-navårdsnämnden och p:":"^1 :l'l ll n"T:::"^ I:":i1h:r^-:"n^^:.y:T I --- r l;;;-;öffies distriktssrudierecra_så blir vakant borde man-nos höjå ll till 9q"1". ä." ått pa.rk- och srön- | 

- 

l;:; ;ä";ääe damer och herrararvodet för att lättäre få en er- ll området inte.. kan tas .i anspråk i 
: :ligc ,å* A.ftääär.sättare, framhöll hr Ahlqvist. F{å- ll il"; ditet tactts. Kostnaderi Ue- llx5'a kommunalfullmäli

s.ån föt! doek sedan det framförrsil räknas ttil ä:å1ö"il;.';i;.^å;ilåll iiu ii"-*unalfullmäktGe i Frö- En srupp från Kinneveds vi
ått trtininrfinen så smånincomllmenade att det finns ingen -oi- llti"o* _|oy.mun efter 

--kontorist unga stod för undelhållning sotn

äi"a"iiääiisä'i'L"fo1'."'",., soeiar-llriehet att lägga rör innan diket lu*-?",.Ilartinsson'.K'ln1:l:-:-ol.'ltT::::"r*lstorieberättånde 
och

assistent och vtdåre 
"""aä'*-"""'å.i, ll;#';rör**"t. Blir det stam- lr,ottytttt,.. hr1.. 

"1q _.sammanräk-l -mannekanguppvisning 
för mods>'

samttiga ordförandeår";ä;;;å; 
| | äät, 

-tärrr"s helter ingen rens- | 
ning inf ör r3"?:tl:"11"1 skol- 

| 
Kaffeserverins ingick också i

ses över tirr nästa år 
llHHr *il"x[:tr :?Ålg; lnl"lr':;:m',å?il'\9,,J"]iT"ffJ ll3ä{ilT"Jil':}5fi'nål'"ifr:

*,'-^"":*:"1"*:L*3I "... . ilr"":.y:i::?ir;$**ä'*:'l:i: lu"r.. - --" 1*å.'å?X"; om komm.nalbibriotek
lll-l*q|.tjs" beviljadä följancre I företagets ggk att reasa. Hr 

-ös-t- diskuterades och eftersom sådantaaslag: till enskilda vägar, ftir- | lund hömställde om att man skul-u'r clö4uuä vaE aT, fOf- L 
lun(l rlernsLauutr urrr aLL rtrdu DAur- 

I Sat<naS i tr rökind f 1Amföf des .öns-slagsanslag 3.000, stipen=dier till l-- tr.^*år ^* oi+ oir hihlinfek horire
l elever vid folkhöeskolor m.fl. för_

DLrrJenorer tll' 
I kemåI om att ett bibliotek bordekolor m.fl. för- i linrättas i kommunen.

RSK;$$B



FALKOPINGS TIDNING Torsdogen den 4 nover

'llvl,otts Wettersf röms plogtaro
fortterxnde best p0 Folbygden

: .:i .:.:.. :'.:i'..:..4,.:......:. : ::! ..i:.ar. :ar

: i:t:: : a::a,: :l::: :::: : :

t::)::::: :tl:::::l:::: ::t:t:

Två av domarna, lantbrukäre Gunnar Bengtsson, JäIa, och jordbruksinstruktör fngvar lvarsson,
Falköping, granskar fårorna eftel Bengt Johansson, Jäla, )

I tisdags avgjortles Falbygrlsmästerskapen t traktorptöjning hos lantbruka,re fsak Eliasson,
Jäla. I å,r deltog sex plöjaro i tåvlingen, som blev mycket j:imn och av Eod standaril. Det viirade
sig att tle plö3'are som debuteraile t fjot lyckailes betyilligt båittro.i år. friining och tävlingsitel-
tagande ger bra rqrultat niir ilet gäller att tiira sgq p{imnqlinellegu.

lll::l:l

tn:

:.i i:::::: :. :: .:

:r: ::i 1: :tr..:.. ::::..

i:jtl:';l:tt':ttl::,.t:,tl:.11:)t::l)1

I år återfanns erfarne elitplö-
jaren Matt5 \,Vetterström, Slutärp,
åter på startlistan, och han var
naturligtvis favorit. Han vann
också tävlingen, men först efter
hård kamp från det nya gardet.
God tvåa blev Ulrick Johansson,
Hällestad.

Som vanligt utgör Falbygdstäv-
lingen uttagaingltill en länsfinal
nästs, år, och dit går alltså Matts 

l

Wetterström vidare från Falbyg- |

den. F?ån länstävlingarn6, finns j

det chans att gå vidare till SM 
I

och därifrån tilM. 
I

Arrångör av tävlingen var som I

varrligt Falbygdens JUF -krets 
I

med Owe Ryd6n som tävlingsleda- |

re. Domare var jordbruksinstruk- 
Itör l1gv63, Ivårsson, Falköping,

maskininstruktör Arne Veman,

I ning bjöds plöjare.och funktionä-

Hushållningssällskapet, Skara, ochIatbr- Gun_nar Bengtsson, Jäla.
Trots kyligt väder hadö en het

del intresserade lantbrukaro Sam-
lats för att studera de fina rysEa.roeh exemplariska slutfårof ämplöjarna presterade. Som avslut

1"r på- te och smörgås i Jiita byg-
degård.

- Resultat; 1) Matts Wetterström,
Luttra 85,1 p. 2) Ulrick Johans.
son, Hällestad 91,5. 3) Bengt Jo-
hansson, Jäla 28. 4-5) Kjel .e,n-
dersson och Bengt Lennartsson,
Tunhem 77.'6) Ingemai Samuels-
son. Jäla 76.9.

KINNARPS
MISSIONSHTJS.

Alla Helgons dag kl. 15.00
Familjen Algot Karlsson från
Göteborg. Kollekt.

SLUTARPS
1WISSIONSHUS

AKTUELI, MÅNDAGSKVÄLL
Måndag kl. 19.30

Past. Albert Johnsen, C, Storgh.
Sång och musik av Ing-Britt
Ekblom m.fI. Kollekt.

Kinneveds Rödakolskrets an- ,

ordnår_ en syauktion pä onsclag i
Centralskojan, Kinnarp. Kan-tor,.
Ragnar Adoifsson, Daietorp, be- i

rättar om en resa i sönclra Spa-
nien och Marocko samt visar bil-
der. En ungdomsarkester bidrar
också till underhållningen.

6fi^os.-*

öncher hyrr

Lägenhet
om 2 rum och kök önskas hyra
i Slutarp. Brevsvar till >De-
cember -65>. d.t.k.

ilyr,

"ffi&mm- v
fntfu&fi$"

ODENPLAN lördagen den 6 novernher kl. 13"30

Del"tagande lag:
FAIK - Floby IF - Kinnarps IF
Slutarps IF' . Tornteras IF - IFK Falköping

Iag I och II.

Straffshow, tre herrar och tre tlarner skall överlista C.-M. Asplund

Arängörer: IFK och Ii'ÄLKöPINGS TIDNING

I

I

!-la.

J F lRöKll{D i

=å,#l\SZr s/rr_ri: 
I

IiK-a,uktion i l{.innar.p i

Skövde AIK

Omkring kl.


