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r\lla helgons dag

RöKIHD

firades högmässa med nattvards:Jång i Vårkumla och Börstigs
i(yrkor.

I

Kinneveds

kyrka hölls

SEsn€srrp-BII{GO

på

kvällen ljusgudstjänst med mu$ikandakt, Gravarnå 1'är smycl<ade, och på somliga brann lykt;or, varigenom en gammal sed i

Kinnarpsmöte:
Inflationen
måste stävias

i NT0-lokalen, Kinnarp, onsd&gen den 10 uov. kl. 20.00.
Värdefulla vinster såsom: fåtöij, kaffeservis, grispart,
taklampa, el-visp m. m.

återupplivades. Gudstjänsien inleddes med ps 199 >>Dig vare lov
och pris, o Krist> med v. 1 sjungen av kyrkokören i Gottfrid

Frökinds centel'organisationer
i torsdags anordnat informå-

hade

tionsmöte i aktuelta politiska frågor i NTO-lokalen, Kinnarp. Kom-

mu.nkretsens ordförande hälsade
mötesdeltagarna välkomna, vårvid
han särskilt vände sig till kväIlens
huvudtalare, riksdagsman Gunnar
Larsscn, Luttra, och Stig Ändersson, Äbotorp, Vartofta.

nerade verksamheten på studiefronten redogjorde Stig Ändersson
för en under utgivning varande

Upplysningar pr tel. 332 66.
Slutarps IF.

l3ergs sättniag och åtföljande
vel'ser som församiingssång. Allhelgonadagens g'ammalkyrkliga
introitus med dess inledånde segerfanfar utfördes av liturg och
kör, varpå dagens evangelium

om >Saiigprisning'arna)> lästes
fr'ån koret.
Efter psalm 424 >Ack låtom
oss lova och bedja vår Gud> talade kyrkoherde Andersson om All-

Efter en kort orientering av helgonadagen

riksdagsman Lårsson om den pla-

Specerihinkar på varje enkelrad.

Alla

|(innelleds R0da l(ots-lrols
$yauktior

helgons

clag, om arbetsvecka och sabbats-

vila samt lät stödjepunkterna
som vår förebild>,
>>Bilden al" dem som voro intill
korrespondenskurs i kommunala r-löden trogla> >>Kristus som trons l
frågor för förtroendemän och and- hövding> leda över till läsning av
ra intresserade. Hittills har ut- dagens aftonsångstext ur He;br. i
kommit två kursbrev, brev nr ett 12. Kören sjöng den stilla, medi-'
har fått titeln >>Kommunal ekono- lativa >>Kommen till mig> av 3..
mi> och brev nr två >-rAtt arbeta Micheelsen.

i

kommunalfullrnäktige>. Meningen är att försöka få i gång studiecirklar i dessa ämnen, och att arbeta vidare på frågan utsågs en
kommittd bestående ay Margit
Andersson, Kinnarp, K.-G. Gus-

tavsson, Stommen, Kinnarp, Sune
Harrysson, Brismene, Ällan Jo-

r>De avlidna

Därpå lästes namnen på de un-

der året i Kinneveds kyrka jordfä,sta och på kyrkogården grav-

satta. Till varje namn fogades ett
bibelord, i anknltning till det en
gång håUna griftetalet över en-

hålles onsdagen den 10 noverober kl. 19

i Centralskolan,

Kinnarp.

Kantor Ragnar Ädolfsson, Daretorp, berättar samt visar film
frå,:i en resa

i

sötlra Spanien och Spanska Marocko. Dessutom

mealverkar en ungalomsorkester.

Paket

till ett väntle av minst 3 kr. mottages tacksamt.

Ka^ffeservering'

syföreningen.

i

i
I
]

PREMIÄR PREMIÄR

PREMIÄR

allhelgonapsalmen >I

var. tlnder
i
himmelen,' uPPtogs kollekt tlt]

hansson, Börstig, och Sven Ek- diakonien på Stora Sköndal. Så
bom, Luttra. Efter kaffepaus läm- fölide altartjiinst' i vilken som
nade Gunnar Larsson en ingående väielsång sjöngs Psalnl 440 med
redogörelse för en del organisa- Margarefa
köi'so*nfter Johansson som
toriska frågor såsom mittensam- Iist.
slutpsalmen, > O Gud'
verkan, medlemsvärvning, mötes- för de trogna martYrer>, Psalm
verksamheten, valorganisationen 150, sjöng kören som Postludium
och sist om byggnadskvoten, Sär- slutkoialen ur J' S. Bachs Johanskild den sista frå.gan tilldrog sig nespassion: >Sänd, Herre, dina
mötesdeltagarnas intresse, och vid änåar ut'. Orgelmusiken utförclen efterdöljande diskussionen ytt- deJ av kantor Bengt Kjellström,
rados bl. a. att det är nödvändigt som också ledde kören.
med inflationsstävjande åtgärder.
I)essa får dock inte främja arbets-

|

l(lt'fl'IARP$ BI}|G0

I

i

NTOlokalou, Kinnarp, söntlageu tleu 21 nov. kl. 19.0t)
Bland vinsterna märkes : GUNGSTOL, ELASTONTÄCKE.
EL-VISP, PLÄDAR, BORDSLAMPA m.m.
- CHANS

ATT VINNA 200.000:- på alla

enkelrader.

Vi inbjuder till en trevlig Bingo-afton. Upplysningar ge.
nom Gösta Anclersson. tel.332 62.

Kinnarps IF

löshet och inte heller oåskvnda
landsbygclen5 avfolkning-

Kinnarps lF

Slutligen gav kommunalassistent

Hiiding Våring en kort översikt
över den kommunala verksamheten, särskilt med tonvikt på nästkommande års budget.

ALLA MEDLEMMAR med fruar och fdstmör hälsas välkomna
ÅBSFEST söndagen den 14 nov. kl. 19.00 i NT0-loka.len,

till

trfinnarp.

Ur programmet:

Tesup6

- Bingo -

för grov olovlig körning. Han

Dans,

Festkomrnitt6n.

Vil[a

Frökåmd

I ett av Stiftelsens uppförda
i

SLUTARP, finns för
uthyrning en samlingssal, som
hyreshus

inrymmer en större- och

en

minclre sal, samt pentry med ut-

rustning för kaffeservering.
Lokalit,eterna är.väl tämpade
för sammanträclen och mindre
sammankomster.

Uthyrningen omhänderhas av
B. Samuelsson, tel. 331 19.
Stiftelsen Frökinds
Hyresbostätler

,

S0 dagsböter för dillkött
Den 25 september tillägnade sig
en I'aiköpingsbo oloviigen on hurk
dillkött ä 7 kr, på ett våruhus.
Burken biev dyr: 30 dagsböter
En Slutarpsbo fick 40 dagsböter

i Kimmärp

trots detta anvåint sin bil. Ha,rr ertappades på $und av felaktig

parkering.

Untler hand försäljes villafastigheten DALIIN i Kinnarps sa.rnhälle orn 4 r. o. 2 kök i två våningar rned cv, vatten o. avl. samt
vc., matkällare under huset järnte uthus. Visas lördagen den
13/11 mellan kl. 14*16, eller annan tid efter överenskornmelse
med fvar Gustavsson, Slutarp, tel. 331 02. Hela villan ledig.
R. ISACSON, Mullsjö, tel. 10188.

,lhi- At,

KUNGöRELSE
Låinsstyrelsen har genom beslut

denna dag faststiillistadsar för

vägföröning I
flrrnarp-Slutarys
rlroKmds
kommun.

Mariestad

i

landskansliet åen

november 196b.
LÄNSSTYREII,SEIN

Sömmersko
erhåller omgående anställning.

SLUTART'S SYFABRIK
Tel. 0515/332

09.

{/s1-6f,.

ha-

de mist sitt körkort bl, a. på
grund åv rattonykterhet men

Z

Slutarps Mlssionshus
kl. 15 Distriktsf. Gustav Haag, C. Storck. Sång' musilr av lilla gltarrgruppen från Äsarp, Kouekt.

Söndag kl. 15 rektor Stig Wikström, C. Storck, så'rigare från
ilÄsarp.
^
Offer för byggnadskassan.
AKTUELT MÅNDAGSKVAII
kl. 19.30, pastor Jan Gustavsson, C. Storck, sång och
I Måndas
Välkomna!
llekt.
Ko
Imusik.
l:-._
-

Söndag

MISSIONSFÖRSÄIJNING
Mändag kl. 18 Pastor Carl Wilsson. Servering. Gåvor mottages tacksamt. VÄLKOMNA!
zz'ln-6S-

I

I

I

-_

rl

$faltarp-8ilr$o lil*nxn't;;-eå*ås*

MöKIND

r-r o^ ^^
KTNNABP, onsilagen ilen 1? november- kl. 20.00.

i Nlo-tokalen,

{n i traktorsläp
En Trädetbo fördes vid 1?-tiden
på tisdagen till lasarett efter en

t"*1*i-nlter 33266'

rnörkerolycka utanför Slutarp.
Han ltörde med sin bil bakifrån

på ett traktorsläp sedan han bländat av för möte. Bilisten ådrog sig
en käkskad,a men fick senare läm-

därmed awerkat första häIften av

i**-

ltl?i+-","",Ti=i::fffJ#:ä

Karlsson/A

.tor,".or,'å1;i:i;:

lirrr^ir.oping t'r seriesEgern.--''l
lnirrnuo.a, Lv"xon"oau:ilääi:'ä'ä"i'äätää!itttraditio.l..'.Fl.1i^!'.punktenförKirrnarps|l-..o|'l||-6S.
lha.detförr&.veckan$gt=g*i"-.],"f,li:".'jt3:"*n#{':'sj"*|jna|v.u!:
den gångna veckan ät
r"år.i"aräär- i'l-l^i:gt:samkväm på. rör.i"arää'rieria
rreua samkväm-på
lX:l^::-dt:^den
lllt
jl;i38i1,"i1T"5.:.39:
pensiönäp"'*o"år,i'
och
iiu" tti"
T:3
9"S'lllU:---..-.r
lfe-r--.3;il-ii.i?ä."*T,'åfå
TJå
?1,1
i
f:tJ"tuTtilå:.m:*:.:iiöH:
;;il;dffi;ir;;;il;i;d,
Io"l^ l
(Hova'spelåre
för'st)
"it
""ttinngUgd
Uåf ltUmf a
ll i
derhåliningsprogram o"'ri' Å--roä"t i
"^T^t:"t^'il
andaktsstuncr. som inredning i i5"
SlSf:'åT;}åTut i*"1o1 l'l -*
a r-.^_1 , n^Atlvent
1965.
;FE!-p;:aor o"r,. r.a"."*--åiår=. l*r^,^l_t1d.^ Rroms'ren-Inga .ro- | | ---_Danielsl | tr -paiiet A,brahamsson läste lllltt,o-1-?,-0, Anne-Marie7*2,
1
sönA'
i
Advent
s' | |
Dav. 23 psaln samt naöd"'äiu i::'::5'^*t -Karlstedt
velromnd och inbiöd tiir oe ou- YroTsten-B. Nilsson 7-z s. l I xrwnnvEDs kyrka kl. 10 högmässa, kyrkoh. Andersson,
**,.;*lf*itt,".::"fn#:fiä:fi:Ti-",k*f:iiTir,"1;?
Daielsso-n/!'
kören.
n"
*"r"åoJ
underhålrningen
-"{:,?',,1,i'o,,: l3;l-P:M*' {'-.Y'
||
r''s'u" r';åbiuä'
lf''",ii1Tt3 uil'lä."#I" fåli:livan*uulA kvrka kr. 14 högdet han visade en se

möxrauo

i

'

:

RK-kretsens auktion
inbringade 2.BOO kr.

I

Kinnevecis Rödakorskrets syiiircning höll i onsdags sin sedvanliga auktion i Centralskolan,
Kinnarp. Auktionssalen var full-

I

1

satt då ordf, i

Rödakorskretsen
lrr Göran Andersson. hälsade väl-

kommen.
En poporkester från
- ------ ---'
bygden medvel'kade, villiet bii drog till att det för kvällen var
ett mycket starkt inslag av ung|
I

,.1

l*,**ffiilffj*ffi1

na lasarettet.

tEftrbf

I

| , l;;;ilä; ""äl.iJ""""r, med stor
iäget nästa år
Bland vinsterna märkas bt.a. MANG$LKORG metl SPECERIER' | ' lsäkerhet kommer
;
buflyl?
berinna
!is' i åi"'
diY: rt.
rv.
VÅFFELJÄRN
VÅFI'ELJÄRN
TV'KANNA,
TV-KANNA,
TAVLA,
FILTAR,
GRISPART,
äniSpenr,
|I 'Il*t3!::Lg:l'
l'ttil:::g:l
-'-ig i
nesurtat (Kinnarpsspelarna
"
|
SPECERIHINKAR PÅ VARJE ENKELRAD.
m.m.
1 , lnämnes först): Bo lvånsson-Jan
-

rth-69.

j

_-

dom.

I'
I

svensk lantbrukare, bosått i Marocko, som genom djupborrning
efter vatten fått den torra jorden
att grönska och ge rika skördar.
Spanska staten tagkade för detla, genom att taga ut låga skat-

I

I

ll

-*lf;;r,ffi
centralskola

,t*lxi.?t;*

ll
30/11 kI' 15 i Vårkumla
i rorsdags mot Marie- li risilas
skola.'
laarc dito i den s. x. po3r<rag.spo-ll
svrtiR_ENTNcaRNAS
'i;xi::
I5,i'ii#lr'iHå'Ti,?:11"""åjf
lnu"åå"!lf;i$å"fJ';åäfå
angenäma,resAUKTIONDB
den
för
är-dock
inget
säga
att
omli
ibröderna
på lOöt
I då Mariedal undir en fölid av årll
lben samt aIIa. som. medverkat
unsdonassekr.
Gunhild
*att. Han. höu
.rut.puret och nr." li {.,
luil Jnu"-"""ät
"d.l ii ffi;äi;"iiu
^,
(senast i Hongkong) beett flertal gånger vunnit detsam- [l Stahie
ldan en andaktsstund med utgång
i Ef- - 6. kaP' *".
I fr'ån några verser
ll rättar och visar bilder från sitt
luingslyllda

;;ttcker
Ina Karlssonl;*gäd;

BTr{:s pojklag
noitrln.s
Kinnarps BTK:s
"rrs

sång', en band-

av sysrrar- |I

och

sperade

il

1

i IM:s tiänst.
lfl?tå',",''''iåiiöl"t':iål!ii:i:
| ,.,1[il"ä1, .J#ill"1'1","".',:låå: il ""::':
It'a.en .'1ll kii:l:i:^1:t',-:""* lli I't'tim'o- z, xjeri-r<*-r.iåai-i{-å Kaffeservering. Lotterier.
hr?rä:*ä{;!;f"å':å -'ttl u'sarJ'rng av ffXå:ä:,."'
lil'"l*'
r,ri€It beredd.
iq[ö:i-:tå:åä!,*r,
n
sarnmankonlsten^av- xrrrriåäL"1. Kinström 0-2, o. I ,- I$åIå1,Tå'J"*.T

ter. Svensken var numera välbetrots att han beLalade sina arbetare, för landet,
osedvanligt höga löner. Efter

.stäUd mj.ljonär,

isfitaaes så med ps'

kåffesamkväm vidtog auktionen
under ledning av Håkan Silvander och Sten Ahlqvist, som skick-

ligt lockade fram buden,
Kväilens auktion gav med lotterier och beh#lningen av kaffeserveringen ett netto av 2.800 kr.
Ordf. tackade aIIa som bidragit tiil detta fina resultat. Ett
sårskilt tack tillägnades sYföreningens damer för allt det arbele de nedlagt.

IrnäJ,g.t?åi*iå?'fiärl*i:
nåturscenerler beled' ,
[insperning insjungen

Kantor Ragnar Adolfssön, f)aletorp, berättade samt visade film
från en nyligen föietagen resa i
södra Spanien och Spanska Marocko. B1, a. hade han besökt en

ili::"i-å *-* oT{i,;ä"

I

324

v. 3 o.

4. ä"ru"l-"-li.-G. Otovsson 0-2, s. I *. *.

naket-j
il]"'?;rtå-Yiäl'"%r""k*l r Kinneved dessutom
o_,2, s. Nietsen-r. Kindströrn i :"I'i:l' T.ut\:1*t mottages pa-l
z-r. o. Jarlsson-P.-G. Magnus- ket till ett vii.rcle av 3 kr.

-

son

0_2.

|

I

'l

r-..*
xvrrrris&:syfi,reninST+1

lBegränsad Kinnarpsbrand
,i toe tolv timmar att släcka

I

Slutanp-BinEo
i NTO-LOKALDN, Kinnarp,

onsdagen iI.24 nov. kt. 20.00.
Värtlefulla vinster såsorn: fåtölj, gris (part), bilplädar,
el. ljusstake, specerikorg m. m.

Specerihiakar på varje enkelrarl.
upplysningar på tel' 332 66'

II

ffrand utbröt på tisdagseftermitldagen

i

en stor epånficka vld

Kinnå.rps Kontorsmöbler. På något sätt hatle en främmande partikel kommit in i spånficka,n och antänt spånen. Brandkåren i
Falköping åtra.rmerades och sliickningsa.r'betet tog över 13 timK/u-t6
mar. Dessbättre kunde trranden begr:i.nsas.

Spånfickan är säkert brand- , och relativt stora skador våilades.
styädaA. Den åir sammaakopptad letden förstörde bl. a. finkänsliga

med fabrikens flåiktsYstem,
strutarps rF.

och reningsanordningår.
vara lrtrt"rmöjligen kan brandorsaken --!lf
l-.--.--. . -*^
Arbetet
med att tömma spånficgäistor
från någon maskin I
att"
förts genom ventilatioirstrumman lkan
den rymmer 500 kubiktill spånfickan.

Rökutvecklingen

- och arzhjälpa
I meter
- omfattande.
var kraftig, ldorna blir

brandska-

i

i

|

]

Shttcrri!-Bingo

llinnar$-8lNS0

i

NTO-lokalen, KINNARP, onstlagen tlen 1 tlec. kl. 20.00.
Som vanligt bjuder vi på fina vinster, sorn denna gång

i

Nlo-lokalen, Kinnarp, söntlagen den 28 november 1965

kl.

toppas av bl.a. GRISPART, MATSERVIS' SPECERI-

19.00.

Liksom tidi.
KORG, YLLEPLÄD, JULSKINKOR m.m.
speceri'
gare utgörs vinsterna på enkelrader av välfyllcla

Bland vinsterna märks: gungst'ol, elvisp, el' rakapparat'

t[. -'På samtliga
der bordset och koPParurnor.
Välkoimmen till en trevlig BINGO-ÄFTON'
Mecllemskontroll'

elÅtontäcke, presentkort fiL

enkelra-

hinkar.

_

upplysningar pr tel. 332 66.

srutarps rF

Kinnarps rF.

VäIkornmen tiII

ESSO:s Julmarknad

Fina

iul-

klappstips
vi hos ESSO
stor julmarknacl. Ni är hjärtligt r'älkomna - tag hela
familjen med Er!
På söndag ordnar

Tävlingar och överraskningar
Stor julskyltning med biltillbehör
F'ina julklappsfynil

P. S. Varför inte ett presentkort.

God

\/

jul på bjul -

Välkommcn

titl

6)FAlttliPttto-$ttULIoRP
$ttottDt-$TEll$loRP
$LIJTARP

- TIERO

FINNERöDJA . JUNGSKOLA

ffiinrgarn$-Bim$o

MARIESTAD

GUI,LSPÅNC
LIDKöPING - SKARA
GöTENE . LUNDSBRUNN
TöREBODA . VARA

NTO-LOKALEN, Kinnarp söndagen den 5 dec. kl, 20.
Vinster: Golvtrampa, el. rakapparat eller torkhuv, ef ijus-

i

stake, pläd, julskinkor m. m.

På enkelraderna specerihinkar och bordssetr

I
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15 glada elever

bilisterna

i

Sörby skola väntar på

att det kan finnas skoibarn i

att springa öve1'vägen..Det gäller att se upp, för det finns inga skyltar, som talar ep för
närheten.

Gamla skolan

i Sörby åter till heders

glada tredieklcss are Järneklints mekaniskavill behallo srn !'trihet" i egen verkstadslokal

15

I dessa tirler, 11å centralisering följer nrett grundskolans genomföranale och elevern4, åker allt längre skolskjuts till allt större centralskolor, är det en förnöjelse att finna fenrton trS-åriilgar
som glli.der sig åt att få r'ara a,llileles själva orn sin skola. En
tredjeklass i Frökinds kornmun går närnligen i Sörb.v skola någon kilometer tlortanför Centralskolan i Kinnarp.

Sörby skola har *stått tom på 1 Nu är det inte troligt att cle
i fyra år. I höstas räckte | åtta flichorna och cle sju pojkarna
remellertid klassrummen inte till i I far behälls. sin >>frihet:>. De komelever

rCentralskolan, och den bästa Iös- lrncl att ))dräs inr till Ccnlrelsko(ningen blev att öppna Sörlly skola ians igen. Till nästa höst öppnar.
I
:igen! 15 glada tredjeklassare trivs I grundskolans hög-staclium i Faikö:redan så bra att de inte skulle ha I ping, och dit försvinner då klasnågot etnot att gä även sitt fjärde I ser'n4
arskursurna som
- påeller
grundskotau
och femte och sjätte år i Sörbyl I det heter
och
- 7 och
Det förklarar de med en mun, när | 8. Så blir det lediga klassrum
FT hade väg:arna förbi och fick I så får man ]<anske s]å igen Sörby
en pratstun6 i den h?irliga snön på I skola.
skolgården.
Men det är "skojigt så. länge det

vara.r
s}rclåt'et _för tn:dielJasi sarrra. i,- Sörby. Och det är skojigt

att mair behörrt hjälp av et1 gi:i.nisl{o]å för att hunna €aenomföimal
jra

i1

den nya skoian:
Men vägförvaitningen har inte
Nils Järneklint oclr hans anstäIlde Bengt Hermanssoll över ett
j hunnit mecl i utvccJ(lingcn, t)speciaJjobb.
a1t
hösttermincn
snarL
ärj
Itrots
De,t står I telefonkatalogen ott NiIs ,lärneklint I Slutarp har
j Bangen har inga tarningsskyltar
en
beslagsfabrik. Det är nog b&rå €n del a.v sanning'en, efterkring
upp
skola!
Söi.lry
I
lsatts
sorn
bestragen till kontorsmöbler barå, är en del av produhtio--:-: :]-]

I
I

I

I

nen. NiIs Jäfneldint åtar sig det mesta, och meka.nisk verkstad

Lördogen den

4 december

ar en mera riktig benåmning
röretag.
benåmning på ha,ns
lla,ns företag.
j är
Järnehlints
mekåniska
verkstad
I
ljärnlager en mekånisk
lbörjaOe verksamheten 1947 i 1o- lrnåste lrålIs. sig rns4.

.|965

lltaler soryI förhyrdes av möbei- | Nits Järnekiint har bara en
i Slutarp, Jus[ i dagar- ianstäIld, Bengt llermån.qson, Han
na.häf emellertid Nils Järneklint lskall göra sin mititiirtjänst Llll
blivit sin egen åvei1 när det kom- lvåren, men Nils Järnektint räkrner till tokaliteter. Den i novem- lnar nred att det inte skall brt
n
ber flyttade han sin verk,stad iill svårt att
Det
^rc4ifqro
en nybyggnad a.lldeles bortom liiittls alltln
möbelfabrikcn. Det räknar han jinrro-"araa
qom en försi;a etäfti, fcir till qqmldet vet iiiir.
rnaren skåll e11 9-neterslälga tlll- lhar >>uppfoslrar>
lromma,'Den skali räclea till det 'sin vetkstad-

lferlriken

#w8fts,wrre€#,,e9,we

&

C6

Fffi{EKdKruKB

verkstad

FATKOPINGS

TIDNING Lördagen den 4

i10.000 kronor
i.
I mer än normalt

december' 1965

till NTO-lokalen
NTo-lokalen i Kinnårp skåII
tlyggas om för 38.000 kronor.

Det åir 10.000 hronor mer

!1.i..",.!.:i:

än

vad som lrormalt anslås av full-

!:!

I måktige till sådana.äntlanråI.
! Nfo-totralen i ombyggt skick
I

ger hela samhäilet en större sam-

lingsplats, och det har man belhov av. Nu $kali man först ha
lbyggnadstillstånd, ocir där komimer vägförvaltningen in i bilden,
I

'4;,"4dr?lfrn

'&
ii;ii;ittffi

i
i

eftersorn NTO-lokalen ligger nära
väSen.

i

Det kan tiiläggas ått Kinnårpsllogen är tänets största NTO-avI delning. Det har den varit sedan

lång tid tilllraka.

a?

cccoacc9{}eo
För MATTOR till iulen
fråga efter Carldn-matatn hos Er handlare'

45 aktiva medlemmar i
Kinn arpsbor dte

s em
berättar att med-

n

Tillt:erknre

nn?

Kinnårps BTK (bordtennis- ens kassör
klutrb) är en livaktig förening lemmarna i- föreningen kommer
och medlemmarna 45 är samtliga från både KinnarP och ShitarP.
aktiva, 7957 började man så X'ör närvarånde seriesPelar man
smått att förbeleda sig för bt- 6sn merl trb lag och tränar tre
spel i Kinnarp då rnan bildåtle gånger i veclian. Dessa stYr och
Bordtennisklubben Star. Någon stäIler: ordf, StePhan Johansson,
riktig ordning på torpet blev det sekr. Ulf Käilström, kassör Erernellertid inte förrän 1962, då Iand Johansson. vice ordf. Bo
man bildade Kinnarps BTK och Ivarsson, vice sekr. Kjell Kat{'
fick flytta in med sitt pick och stedt.
Bilderna visar några åv de
pack i Centralskolan,
förening- unga aktiva ilom förenittgen.
Eriand Johansson
-

: AB Bröderna

Karlssons

PTASTINDUSTRI, KINNARP

öoooöoocao{sota(}cooaoocsooeaoo
KINNARPS LASTBILSÅKERI
JOHN FRANSSON

Tel. Kinnarp 331 18

G O D S T R A N S P O R T'E R

SLUTARPS BÄGERI OCh CAFE
H. Moberg, Slutarp. Tel. Kinnarp 331 83
Matbrötl, småbröil och tårtor, Även hombak på beotällning

Täntrt aad, målning och nYa tngeter

kan piggd upp !
SLÄ EN SIGNAL

med arbete och råd.

jag står gärna

till tjänst

STEII AHLQVISTS Målerifirma
0515/333 00
- Tel.

SLUARP

AE KINruARPS
TEXTIIINE['STRI
*
*
Tol.
330 85

Rekommenderar sina förstklassiga

tillverkningar av

DAM. OCh HERRUNDERKLÄDER
* i CHARMEUSE oeh NYLON

Visst har också erfarna husmödrar
något att lära på matlagningskurs

Kiwlr,eued
!

::::::t-

::t:11
::,::1.

j:t:::l

t:ii

ttt';
:::lt-4

;it::l
t:tt::!
ii:.r.

ii:i;

IIUSFöR,HöR
Slutarps ''itfote ma:ifrig 6/12
kl. 19.30 hos Karl-Arne Adamsson, ödegården,

Axtorps rote tisdag 7/l2.kt.
19.30 hos Bengt Andersson,
Lunnagården.

Itruilene rote onsdag

s/t2

kL

14.30 hos Nils Syensson, Krogs-

torp.
Lagerstorps rote onsdag 8/12
19.30 hos fru Edit Andersson, Nydala.

kl.

Fastarps roto fredag 10/12
19.30 hos Valfrid Johans-

kl.

son, Bergharnra.

Svenstorps rote lördag 11/12
kl. 14.30 hos fru Hilda Andersson, Storegården.
Kinnoveds roto måndag 13/12

kl.

19.30 hos bröde.rna Adams-

son, Kyrhegården.

Koliekt till sjömännens Jul.
Pastorsämbetet

Britta Nilsson gör sallad under överinseende av fr. v. Dagny Johansson, kursledaren Barbro Andersson, och Gulle Arvidsson.
vlhz-65.
Vad kan erfarna husmödrar lärapåmatlagningskurs? Enhel del, försäkrade damerna I den
matlagningsktlti som tust_1t1 pågår-I Kinnarps skola och som har deltagare från Kinnarp, Börstig,
BrisnreneochVårkumla. 13husmödrarträffas.varJetisdagiskolköket och lär under G'dning'av
hushållslärare Bårbro Anderssonattlagadeläckrasterätter.Fröken Andersson är mer an ntiiO
med sina kursdeltagare. och undra på det: så intresserade elever har hon knappast i vanliga fail.
Köttfärsrätter, vilda västernsal- resten tar med sina maträtter got att lära i matlagning, dels
lad och äkta mandelspån stod bl.a. hem.
kommer nya.rätter, nya kryddor,
på matsedeln vid vårt besök. Det
trler vill vara med
nya hjälpmedel i köket, nya kostvattnades i munnen när damerna
E'ru Dagry Johansson, Börstig, vanor och dels är det, som en av
knöt på sig stora förkläden och ledamot av Frökinds yrkeskurs- damerna sa, så mycket man
aldrig
började ta fram ingredienserna. komitt6 tog initiativet till kursen vågat sig på för det verkar så
Snart spreds ljuvliga dofter i skol- som alltså slagit mycket väl ut. krångligt. Men så upptäcker man
köket och vi är avundsjuka på de 13 deltagare är man, dubbelt så här att det egentligen inte alls är
många familjer som den kvällen måqga hade velat vara med och svårt.
fick något gott att äta när hus- hoppas nu bara att fröken AndersDeltagare i matlagningskursen
mor kom hem. En grupp av da- son hår tid ett ta hand om vtter- är Margit Andersson, Kinnarp,
merna lagar något som deltagar- ligare en kurs,
na avslutar kvällen med att äta. I På tisdåg har man avslutning
loch då kommer man eventuellt att
lbjuda in sina äkta män, som säI kert med förtjusning kommer att

äta av de läckra rätter damerna
I tillrett. Och upptäcka att mor i
I huset lärt sig något nytt. tr'ör
i även erfarna husmödrar har nå|

I

effi Kårlffiarp$ Bi! &, Mu$nr

Anna-Lisa Johansson, Gerda Olsson, Cajsa Erenius, Maj-Lis Jo-

hansson, samtliga Börstig, Gulle
Arvidsson, Brismene, Britta Nilsscrn och Elsy Eriksson, Börstig,
Ella Andersson, Ragnhild Granlund, Astrid Andersson, samil.
Vårkun:Ia, Asta Westermark och
Dagny Johansson, Börstig.

ROKIHD
[fusförhör

i

Kinneved

Under den kommande

hålles husförhör

i

arps rote på måndag hos KarlArne Adamsson, ödegården, för
Axt_orps rote på tisdag hos Bengt

Anrlel'sson, Lunnagården,

dens rotg

på

Svensson, Krogstorp, 1ör Lagerstorps rote hos fru Eldit Ändersson.
I\ydala, för tr'astarps rote på fredag hos valfrid Johansson, Berghamra, för Svenstorps rote på töidag den 11 dec. hos fru Hilda An-

dersson, Storegården, och för Kin-

neveds rote

på måndag den

kegården.

BYT TILL ETT
BIT,TÄNK'{NDE

TRAKTORREPARATIONER

"m.m.

ESSO bensilr

. ESSö beErsin - ESSO bensin

18

dec. hos bröderna Adamsson, Kyr-

UTFöR alia slag av

sarnt ROSTSKYDDSBEHANDLINGAR

för Hu-

onsdag hos Nils

KINI{ARP - Tel. 332 62

BIL- och

veckan

Kinnevecls församling. Förhör hålles för Slut-

1966-års rnoilelier är här.

Bröderna Larssons Bilfirma
Tel. Kinnarp 330 60.

Optimismens blaa hlomma
på Kinmrps Kcntorsmöbler
Io, sönerna Assar och Ola, ännu
så länge i färd meci
skolutbildning.

i'

^sin

Arbetarstammen består

I
av en
väl avvägd Mndrring av äldre
och yngre ar.betskraft.

Gammal

erfarenhet och ung entusiasm har

geromgått en lycklig för.ening
och svarar tillsammans för ett
gott driftsresuttat. Trots att träjndustrin tiilhör låglönegrupperna
nar act<ordsmöjlighcterna för
många skapat ett hyggligt löne- |
iäge, särskilt om man ser till in- i
dustrins beiägenhet på rena

i:l)t:)tt'!::.1

"ttiill;
iir:',i'ii.i

lanclsbygden.
Liksom vid andra industrier

med en dyrbar maskinpark kan

det vid Kinnarps Kontorsmöbler
bli aktuelit med skiftarbete för
ått lrunna utnyttja maskinerna
på bättre sätt. En viss utöknine
av arbetsstyr'kan blir då ifrån-komlig men betraktas inte som
något oöverkomligt problerir. De

lya

ge'f,

ntaskinerirä'rkorhrirör nämli-

att

kunna. ersijtte en del av

den manuella arbetskraften.

Direktör Jarl Andersson i utställningslokalens kontorslandskap.
Neonskylta*ur, på den stänrligt växa,ndo intlustribygglrarren har
optimismens bråe

är också med optirnism, handtingskraft

fårg och det

frarnsyntiret son:r f.abrikår
.{udersson i Kinna,rp
* familje{öretaget sonr rmed JårI
rätåå
ka,n stå som ett mo_
nument över svensk företagsanlhet av moalernt snitt.
dess möjligheter att leva vidar.e!
Den dynanrislra utvecklingen a,v företage-t beskriver en brant kurva, slp*
bars, undsr eft tiotal år trån en r€rativt btygsam start fört
Rolf
rrpp Kiltnarps-Iöretaget till en air tle stora i bransahen.
Det hela är naturligtvis också en sa,ga:
r31!lten i, ite-n lilla r'äsfgötasocknen soln rned ett närrnast amerikanskt å,ffårssinne
.om
lai1n
s.{^erc Stna ptatrer t vFrke:t Öcir med våistg'ötsk envishet fu}lfiitjde
dern. Därmed skåpade han ar_
betsrniiiligheter för många i en kommun, sofir annå,rs håde mååf förja många
anaia hndsbygoskorrrmuners €xempel ått förå, en tynande tillva,ro rnetl folkutfiyftning
och en sakia firrtvining
a'v atrla resluser. r dag står a-ts Kinnalps Kontorsmöbler sch dess a,nstäilda
som bårare &v en
betydantle del ay skattebiirdan i lrrökinrts kommun.
snrivmåstrinFlor- f.,lyngsta kon.j
På ett tidigt stadiurn var fabAtt tlen tidiga vintern sått€
Rätionell drilt
"
torsflickan. Här fogas tusen och stopp för skridst<oåkiring i Slutrikör Jarl Andersson medveten
Rationell drift och attraktiva en detaljer samman, detaljer som a.rp och Kinnarp låter rnotsäone att en rationeil drift mi:d tillgång till de rnodernaste maski- priser.,på produkterna förutsätter i sitt färdiga skick g'e1 alit för gelsefullt. I varje fail tarvås
av kontorsmöb-jdet moderna kontore.ts :inredning. en förklaring.
nerna i bra.nschen .tu*
iO.J- .en .tiilverkning:
stora serier. Huvuddelen-aviFåtöljer och stoiar stoppas vid
sättning för a.tt lyckas."r,
r snabb le,r'i
Förklaringen är att isbanan i
tillverkningen är därför sådån'lden leparata tapr,tserarverhstatakt har därför stora i""*t""'iö
Slutarp
är f otbollspla,, po
fö::l,ucut
har
betvdan'l6utt
också
och efter ytiehandling och
ar i nybyggnåder
och -""r.i"E" Tt"
"o--nn
maren för de yngsta utövarna
rårlavsvnins
star
måst ske.
ae
stor:'a
retyoann"
biå bus- .av denna bollsport.
::
_':Tå^1':::':1Yy::l'l'_^-:"f
gå."i{
sidan
av
löpande
till-lsarna
Irotboilspladen
"tuffs"fårdiga
rr;r rastnlns ;;hl nen behövde ctt sandunderlag.,
lracl pågår jnst nu o"rr rråt:aiilu
bti inflyttningsklar tiII ;t;"; verkningen' De stora seriernajnattransport öi'er hele st*rl:g" o.l och
just som nran höit på att
aw övrise 1';u,'1,'E-. vr".iei
1e66. Recran nu errordras etb

har skapat AB Kinnårps Kontonsmöbler

oc.h

Tidiga vintern

hindrade isbana

::111 llil1. l:1 .t:1T'i:11",
"iJ- lilg?:
H;llf
åL*fft#:å1åflå"i31T:
lt,':::'::':' tYd.tiiingarna skulle nästan iffi . Ti*,o ä013 ;;*\l

;rIilq,ä*;;
ytterrigar"
hans.
.

;;;åff;; i
torcte bll beroende pg"""'ot'^o"iI
.irrnlrrrrrer"r:.
junl<turerna står
sråp sig'
siq .":i":"::
""}.f:,Y;
nT^-l"i'-'
ä"ff:'J':!f,:-t|i"3:ä
-r] kontorsgäller
inredningar och n*
;
l#ix1_**;
.

lämna fabriken

Iivara i

för att

""*i
år*"nro-

forsla

I

sanc'r.en tilt planen kom
vintern. Man fich inte tid att
jämna till ma,ricytan och därför
kunde man inte sp01a barian och

behov av någ'on form avduktionen inte skali siunta, 5-"
transportmedel för att utan ticls1få is till skridskoål<arna.
permanenr ursrårl'ing
l,'tffil?ä""a inspektera sina
behöver man i glutarp någ;;;;;,- Jar sor'yt,n sanimanragr 1 på treclje våningen rinns ..., i raNu
nilddagar för att lägga r-rt den
slsta sanden och jämna till den.
iå,:1il,1",:'"1"'.ö
Får man det btir det is till jul _
förutsatt förstås
Tusen och en tlctaljer för
virltern kom' 4$bler måste sjäIvfallet g'å ut' 1
att se vad företaget har att j mer igen efter ått
det
erforderliga
'lFFd,r ]öns"-he?el. tr'n ::is'a.**- | Maskinverkstadeir är netägen t ."il:"jå.är"?ä;""'";;"""
kommer jl mildvädret.
råi'ds"också
rör
a*
vid en rundvanrrrr och adminis'!:rativå åveiernins- j sräres o" ;1':1,9i:"tj;*"';^;;::
ryl
Det har cliskrrterats om isbanan
:i"Ti
kan väl inte helrer helt rä*nasi
i
för-att
passa h,rp'iid ilrveruningen
i skail förses nled sarg eiier ej,
!'rver{nrngen
går
:::.r:"
tili.
till.
"äkningen,
i monteringen på andra våniirger,.
beslut har inte fatta.r-s, vilr'/
I Från nästan rena kryggsat*oer r AB Kinnarps Kontorsmöbler I Något
ket l:1, a. beror på att en sarg
sammansätts här de elegantaste ibestår av famiijen Jarl Alders- är en gans)<a
l<ostsam
direktörsskrivbord och konferens- l son. Där finns bl. a. fru Evy An- l, Som sagt: till jul historia.
skali barnen
bord för direktionerna i slor.före- jder,sson, lcende, mild rnen effektiv i Slr"rtarp och
Kinrrar,lt
få sin is,
:kontorschef,
tagen, bol<h5'llor, jalusisliåp o"6
sonen fl6,n1 .- in,"o.- | oin vädlet tillåter.
L"-'-- :.'1v :"'^I1ör, experimentator
och åi,i'iäi_,

*

tffi{{:*ffi-,ffi;lle#;å:lr:ån:T'"i:l^

I

do-

ö;:t

,ir"l

I

I
i

jl,-***,

li ;t3***li*,".1l

1

l;;r,l|: I;u."'i";H]1lj;

r

I

|

I

I

i

,{llt i

Nlöbler

Gör ett besök hoe

AB ENGDAHLS MöBELIAGER
Slutarp, tal.

05151332 54,

L613{ (bost.)

Tönk aad måIning och nYa taPeter
kan pigga upp!
jag står gärna tiI1 t,jånst med
51å en signal
arbete och råd.
STEN AHTQVISTS MåIerifirma

:.::ii;:,it:::ril :,,":i l,,,j;l

Tel. 0515/333

SLUTARP

00

$lutarp$ Billnck$riltg
TeI. 332 13

l[ttör all

slags lackering

f{ya pe rl$iortatfit iKinllilrP
kaffeserveanordnar fester av alla slag - familjefester,
Gott och
*
festioi<alen'
nybyggda
i
den
ringar och c1Yi.

riklist bord till biiliga priser' - fel.

bandet,

tlcrrrl

börjar vid den nya fandr'

Ökrung med 49
på 10 månader

december 1965

startpunkten
Cykelverkstad
f ..
f
IOT IVTA Bröderna Larsson
I

Bröderna Lårss0n
stycken

och Sven

är

fiok hli en cfirelverkstatl, där
rnan oehså kuntii: utföra vissa
smidesarbeteu. 193.{ flyttåde de
till dr:n tomt clä.r deras fiiretåg
i dag ligger och b.vggde en
verkstad, tlots ått def egentligen fortfare,ntle inte fånns
pengar till en sådan utvidgning.
&Ien lilail gjoriie det m€sta
själr', satsa<le tljärvt och lycka-

t"Yra

Gösta, I,'olke, Evert

i nu nämnd ålclcrsIle 1ir atria selftnade
för i början På 3{)-talet

ordning.

merr,
sta.rtade

tle err liten verkstatl

att ha någrå pengar På
fickan. På den tiden var cyklarnn, fler än bt:lå, så alet
utan

iles.

STORT BYA.I'\TRESSE

tr'ramgårrgarna ilonr naturligtvis med bilarna. 1955 bk:v Brödernå Larsson återför-qäljare för
BMC, och när den s. k. bundko-

En kurs i

ryaknYtn.ing, som
Kinne!'eds CKF-avdelning arrangerat i nära samarbete med Skaraborgs Läns Hemslöjdsförening,
lrönte stort intresse: I't delLagarA.

i

:an kom rvckte

försäljningen

ligång' på allvar. För två år

se-

Konsuient Greta Johansson, Skövldan byggdes en utstäliningsiokal
lde, ledde de tre ammankomst"er- I i anslutning till rrerl<staden, och
rna, soin kom att sträcka sig ö'.rer
'clen är redan för liten. Förutonl
betydligt längre kurstid än de av- lokalen i Kinnarp har Eröd, Lars-

I

332 40'

lsedda 10 timmarna, Men så lär son som bekant en utställning
många arbeten vara färdiga på Landbogatån i Fa,lköping.
] också
I lagom till jul.
De fyra lrröcierna ficlr så småningom dela upp sig på företa-

get. Äldstebfor Gösta sköter I
das körskolan
den startades
- --, X'olke har
f. ö. redan 1938

hånd om försäljningen,

medan

Evert och Sven klarar arbetet på
verkstaden. Det är fullt upp att
;göra på alla tre >avdelningarna>.

Kinnevetls försa,mling note-

rar

seda,n.

rande

början av inneva-

år en viisentlig

befolk'

ningsökning. Den 1 januani va.r
församlingsborna 1.090 till &n'

talet. På tio rnånader tillkom

49 människor. Detta, år viirt
att notera i tialer atå landsbYgden avfolkas.

Kinnarps
Textilindustri
* rekommenderar sina f örstklassiga
* tiilverkningar av
* DAM. och HER,RUNDERKLÄDER
* i CHARMEUSE och NYLON
Tel. 330 85

Allt i

Mlöbler

Gör ett besök hos

AB ENGDÄHLS MöBELIÄGER
Slutarp, tal.

05151332 54, L64

34 (bost.)

Tänlt, oad måIning och nya tapeter

kan pigga upp!
jag står gärna
Slå en signal
arbete och råd.

till tjänst med

STEN ÄHIQVISTS Målerifirma
SLUTARP
Tel. 0515/333 00

$lutarp$ Billackerillg
TeI. 332 13

Iltför all

slags lackering

$luta rps
!-ru Inga Nielsen

i

, i Kinner

den nya lokalen, där man

o

.

f estvo..nr;l

ItTl

t

i

dag har bO-årsfest.

ila n def s-

inviqs med \}-srskalas

frädgård
*

I

dag i'r. det å0-årsfest i Kinnarp. Sån't har ju hänt fijrr, så det
iir inger iing märkvåi,rdigt med det. Det notabla, ligger I att kalaset beJås i den a,lldeles nya >flygelbyggnaden> tift Nya Fensio_
nat i l{innarp har fått en >>festvåning>.

ru fnga Nielsen korn

F

tiil Kinn- - är

hemrcs rörelse som

+

LöKBLOMMOB.

KBUKVÄXTEE m.m.

i tlag--arrgu
växer

arp för nu nio år setian, och clet rned B0 nya piatser. Sa
I
,l gäster

_*-

^f
l?.I"flå,WeUefi,
HUSFöRHöB

ll

kan hon nämligen ta emot

i flsn rrltiilkomna

Laserstorps rote onsdag
19.30 hos

fru Edit

Med vad som ry,,s i
il;;,t;;;;.
de >Bamra> tokalerna kan hon hyll
ll ^sa

bort

12ö middagsgäster, och

B/u I i:::"#i"'H,,Xåäl ;ätt"ålt"å;

Anders- l' har nu fyltrs.

Nydala.
I Den nyå festiokalen är ljus och
X'astarps rote fredag 70/t2lvacker, fa,ktiskt fest-inn5ucanäe.
kl. 19.30 hos Valfrid Johans- | Genom att ta upp ett fi;ng1.r ,*t
gett lokalen en egen ingång
son, Berghamra.
- [tt]tt
svenstorps rore rörda g lt / rz i,"J :i:
;illitJå?I
""ä:riTJIlf
k]. 14.30 hos fru Hilda Anders-rl| resten för
5ig och 3ui<eboxÅ för
son,

son,

Storegården.

i *,s.

tlf:äl
riirrneveds rore måndag
f, iä
i..
::
kl. 19.30 hos bröderna Adams- i;,;;;;;;.

i!:

Kyrkegården.
%
I(ollekt till sjömännens Jul.
Pastorsämbotet
Iq 65-

soir,

TeI. Falköping 340 70

detcn av Nya

Slutalps rote måurdag 6/72llett såclant utryrnms-siail sårert
kl. 19.30 hos Karl-Arne Adams- ll räcta titl för de flesta högtidtiga
son, Ödegården
ll be8;ivenireterna i Kinnårp ett tag
fl'amåt'
'1i
Axtorps rote tisd,ag 7/12 kl.l
Fru.
Nielsen
har
ticligare
mat19'30 lio* Bengt Ändersson,'lI
servet'ing, kaf6rör'else, bågeri och
Lunnagården.
I rusanclerum på N).a peniionatet.
Huilene rote o,nsdag 8/12 kl. I Där'tilt hnr lrpn arrangerat midctra14.30 hos Nils Svensson, Krogs- | sar i olika sammanhang runt om*
torp.
I ,rrlng i bygden. Det har ernellertid

kl.

rekommenderar sitt
qälsorteraile lager av

kad byggkvot
ett livsvill kor
J..

r

IOr Kommunen
Vi måste få en

rar i a,vfolkningstitler,

Frökinds tilldelning för

säsrer.

1966

iir 2 (tr'å) läg,enheter. Bara

på
I(innarps Kontorsmöbler bor

20 av ?0 anstälkla, utanför
kommunen.

Det blir

många

förlorade skattekronor, Från
kommunens sida har förhåIlan-

det påtalats i skrivelse till
Kungl. Bostadsstyrelsen.

Tl f".låär:l,.i;

ökad

byggkvot.
Så säger man i dag i Frökind, komrnunen sorn expanile-

En ökatl byggkvot är ett
livssillkor, fört;'dligar rnalr i
Frökind.

Kinnarp-Slutarp
nu i vägförening
Nu skall det bli crdning på
vägar och vägbelysning i Slut'

årp och Kinnarp. I tisdags
, kväIl konstitureratle sig styrelsen för I{innarp-Slutarps vägförening, och därmed har

en

mångårig tanke realiserats.

TiIl ordförande i vägföreningen
utsågs Lars Gustafsson, till vice

orclförande Hilcling Våring, till
kassör John Fransson, till sekrelterare Bengt Juliausson oh till
lviee sekr. Karl-Arne Adamsson.

Redan

i nästa vecka samlas

vägföreningen ,till ett viktigt möte. SamhäUsförening'en har tidigare haft ansvaret för det elel(triska vägbelysningen, men nu blir
det troligen så alt vä8föreningen
övertar deri uppgiften.

resten fylide Hilding Våring ut
Nykterhetsrörelsen skolade rtms
med
"Ingen trafik
morbror var
i !'rökind, och det blev
Frökinds kommunalassistent sör
görande för Hilding
kan ersätta
En
en ganska vitllyftig
är i våra
Förr framtid. Han började vikariera
>)skrivbordsarbete>. Hustkommunalkas-.
av-

Vårings

kommun
dag'ar
a,ffär,
i tiden sköttes kommunala angelägenheter på )fritid> alr uppoffra,nale och intresserade krafter. Så srnåningom ökatle bestyren oeh kornmunenra uppråttade kommunalkontor med halvtidsanställda rnedhjälpare. I våra tlagar är dess& medhjälpare
heltidsanstäIkla och kallas kommunalka,mrerer. skolat folk med
socia,linstitut eller annan hög utbildning bakom sig.

ut

I

iärnvägenn'
kommun,finns

I

se-

ra'var fem dagar 8'uTTut' ?-11 dan'.rökinils
f1'ra, år tillbä,ka en jii.rntiden minns Hilding Våring, som vägskåmrnitt€. Deli arbetar för
den me,st prövande, för ordinarle ati 3ärnvägen skall bibehållas.
kommunalkassören var sjuk och
tjugo år, och till en början för det var många bestyr m^ed*d.en llari kärnpar mot en befaxad
500 kronor om året. l\[en han tog nya ordningen efter kommun- netlläggelse, annonserad från
statsåätternas 6idå. trrökin'
under tiden till vara de möjiighe- sammanslagningen.
vill hålla jiirnvägsförtrindelserter som fanns tiII krrnskaper:
1954 hlev Hilding Våring ordi- na med Fa,lköping och. Ulricekorrespondenskurser, ideeilt och
narie, men bara på halytid, fast hamn öppna. De argument man
politiskt föreningsliv.'
har åir talantle siffror: t. ex. att
* Nykterhetsrörelsen blev för i praktiken blev det heltids- uniler
1960
förordnades
förra året omkring 16.000
tjänstgöring.
mig den bästa skolan, säger HiIoch godsenheter exp,edierades vi6
ding Våring, fortfarande nykter- han till kommunalassistent
hade han köpt I stationerns, i Slutarp och Kinnhetsvän och eng'agerad i NTO ochl nu på heitid. Då
fädernegård men arren- | arp.
hustruns
MHF. Längre tillbaka var hanl derät
ut den, når de kommunala
aktiv på fältet, reste på före-l plikterna
hör ihop' Pen'
krävde
l-,I:l::i.järnvåg
dragsturnder och manade till nyk-l
"tltm;;';;-h;;
nan kvar på illl1fit':,lTlCen .på-poststatiorraoe flan
tid". litf,f,
tltl'
konror J]iioe
sitt Konlor'
terhet.
";:'
och Kinnarp var
-. i Slutarp
| 1""""a
-,-ända till april i är, lidå 1l
"-.:- .Hilding Våring blev så små- Hassla
stod
- i"-i' | :1T"":1':"::::l1i']iT::^i'.:ningom en betrodd man i kraft det nya kommunarhuset
lnor. Med järnvägsnedläggelse föl-'
av sina förvärvade insikter i '\,rrhinosLrårr
tjer en försämrad postdistribution,
många ting. Han anlitades att I Hilding Våring har väl förva.l- därom är man övertygad i F"-röhjälpa till med deklarationer, ltat sitt medfödcta intresse för kind.

tr'rökinds kommuns heltidsanställde medhjälpare är Hilding
Våring. Han benämnes kommunalassistent, därför att han än så
länge reder

i:"'ä,iffi'U'*?åi:l.Sä":"'*
i dess nuvarande omfattning ta-

l<ommunens ajfä-

rer utan assistent, I motsats till
de flesta av sina kollegor i landets kommuner är Hilding Våring en självstuderad karl, utan
soeialinstitut eller annan hög ut-

bildning bailom sig. Han klarar

Frökinds angelägenheter bra än-

I

då.

Hilding Våring ville en gång bli
studerad karl, jurist närmare bestämt. Men det gick inte för sig
på den tiden i de små förhållanden han växte upp. Sex års folkskola var vad som bestods den
som inte hade medel till vidare upprätta köpehan$lingar och skö- lsiffror, kalkyler och utredningar'
utbildning. På landsbygden var ta boutredningar, bland mycket lKommunförbundets kurser har
den fortsatta vägen fastställd: ut annat,. !942 gifte han sig. Hust- lvarit som tillrättalagda för en
| runs fädernesgård Hassla i Kin- siälvlård man. Det har ytterst
och tjäna bonddräng!
I

Det gjorde Hilding Våring

att järnvägslinjen tr'al-

köping-Limmerad inte är bärkraftig, De siffror som för I.rögav halv dagssysselsättning, Frökind,s kommun dragit nytta kinds kommun iir vitala blir kan-

I

-

Nu har statsmakterna kalkyle-

rrat fråm

av.
_ Frökind är en

iske ett decimalbråk i marginalen
lättarbetad lpå de stora sammanstälbringarna.
kommun, och jag har goda che- iJärnvågsstyrelsen har förberett
fer i de olika kommunala nämn- | och bordlagt iirendet vid ett första

derna, säger llilding.
Hilding Våring. lgÅ*""i"aoe.
näsfa år går
lsammantriide. Efter nästa
eår
]4e11,
troligt
Det
är
att kommunal-, 1ärendet på remiss till de olika
I
assistenten själv bidragit till att
I
lko**rrnätttr, som inform""u. o,'
tr''rökinds kommun ..Iättar1göralden tänkta ersåttningstrafiken.
i!9tJo': _
| r tr'rökind vet man bara att
ingen trafik kan ersätta järnväi
I

i

lPtan U

till

F{

'sen'

-

ll
""
ett |
|

U till ett H sedan i vå!:as. Då
börjatle man nämligen bygga
till det ursprungliga U:et rned
två staplar eller längder. I alag
är H:et nästar färtlighyggt,

I
||
||
||
I

Kinneveds församling note;

rar

sedan början av innevarande år en viisentlig befolk-

ningsökning. Den 1 januari var
församtingsborna IlO90 tiU an-

ll talet, På tio

Med tilrbyggnacren av,I.rök:"1,:_

gården skapar man ptat5

måna.d,er tillkom

i?, äälffläJ:T
för yt-i ll'l ;::':";;.^^
4"" avfolkas.

teriigare 14 pensionäro"- i
,l vardera längan. på väntelistan

|
\--sål re

llstår ett 10-tal pensionårer,
skenbart ser det ut som orrr *urt
tagit till några rum i överkant.

"ffi#j

I

Så är det emellertid inte, snarare
tvärtom, På tr"rökindsgården bor

i

:
,i

:i.,,,

i.:

,t:

,,,:

,

,

.;i

,i:l

l

,n

i::

..i:::

:

,,i::,:

rliiii:i;tiii:iii:iii;:.l1i ':i*r;iiiti

.'i:.

::i.l.i

"-11*:iiiiir;rii.
Kommunalassistent Hilding Våring.

I

|

Fri-krnd:e1:du"lffi)

lran sriurle kunna säsa
tr'rökinilsgården växt från

:ri::::iiri:;riiiiii

I

I

I

li växer 2 länsorll - .- .-:'
pa IU mAnAdeI

i

,

i

gn öysrdag 26 pensionärer
beläggning på 6. Man- kan ailtså
KINN,C.RP
säga att Frökindsgårdcn re.-lan är I
för liten när cie tl'å n)'a längorna I anordnar JULFEST nyårsdagel

ta; i

trruk.

Strax efter årsskiftet skail den
ena länsan vara irlrlyttni;s;i;;;
och inte mycket senare den"andra,
34 pensionärer skall Frökinclsgården därmed ha piat5 för, men fler
lär det bli redan från början.

trt. ZO. Julklappsutdelning, lekar, bingo. Julklapp medtages
I
titt ett vårale av 3:- kr.-Keffe'
I
NTO
I

I

45 aktiva rnedlemmar i
Kinnar psbor dt eel må sen

emellertid inte förrän 1962, dä
man bildade Kinnarps BTK och
ficlr flytta i4 med sitt pict< oöf,
pack i Centralskolan.

Erland Johansson

förening-

- att medberättar
kommer
föreningen
i
llemmarna
]från både Kinnarp och SiutarP.
rens kassör

ifååf:

l::l.u{ ut
' l-l

å

T1

t

I

t

Fesfp lo.tsen

s-/

!'ör närvarande

L

ii'qi

Ulf Källström, kassör Erllana Johansson' vice ordf' Bo
lsekr.

'

l"
I
l:i
Htngcn
levg
död
or
är

. För inre sä särskiu lä1se.1ec]an! _Epo_r.ur,. död på
L1ll
i;Oa ta" glaLla rop och skratt rtn-'s16"nd oeh popsångatu-1l d-:1 t{]

söriesPelar man

trno

"Hiio""nu visar några

"u "{u
aktiva inom förenill8en'

ffffä"i"1 ff':,f*ff..1ätJnii1""*"

ir,, på någron av bar:,stig;',rra i
publik för att i o-ri.rr;rr"'.. T{är
.t:"..p."0t:I.-t::_:ja
der sommarkväilarna,
1i6sn fordrar
fordrar. stor
sommatkvällarna, och dan- 1i6sr,
Här såi.l
sait idrottsidrotts_
iomgivningen.
gå
gå'.top.iö:
JöT
arrall-lkassörer
a{1a11-l;;"1;;;;-;;
ihop
>;gammal.lu det heia skall
vid eil*iitet*tcro
ett litet bcrr] strax
sen gick taktfast på >;gammalt>
isen
.*1-19:.",'^'j::::"tYlintlr gamla Äsarpsväsen
ri"*äiiälf:::""1^:":::"i3j,",:':::::"t"fflintil
ii"*rii-år-]so"tt"t..o"
vis til
tiu drasspetsÄsarpsväeen och sålsår,r,is
drasspers".n tombola- l3t"?. o"T lig"tll:1tj":,i'Y^31lu- entr'ebiljetter tiir unga och
kestrar. Här snurracle
eKonosrn
fll.kLutu
med llalldsPygd:1
hjutet och dolten av senap -åt.^f
i ga mia. Enkronorna skr'anrlarle
mi l-å.""d"? t?tl-l1 c:::*^::*lin.o
varm korv konr aprten oi.r
annut ta,a" a'.' l'
l\tl-..str:::r loch kanskc
"tt hcuharje
idealiteicn cckså
cckså !"Pffi'
mellan turerna pa clansbanan, lmårfester i hagen'
stör-l
j;;;l'"ä:å:
allt
till
'Sä'1'""cn
tt
annat
värrie
nerråll
LrrftEevärsskiutnine
.ii"i?'1X11- man Bingo och litar
n"rr
r.rn.iaii
6i'*,.go'.rw4,,,
ciå
friiä"n::fi:l?,'å" ..ii*rirx".l-f
l:'?
kommunens- och lon t
oo". ..
ning hade sin sivna niil,io,^T* i::-::i:::^fqån"i3:-'jT:':::*
drival'
W"ffit
pa' sKogsslrgäl'z'
på,
skogsstigarna u^.nå.".i* putllttutt"".sida för 1tt,l)t"tu
Lvssnar man noga til! vinclens;
"""t:'"":",f1;i.itt
verksamhet.
verksamnet'
ur!!r6a
I
pår ut och vänslades, ntedanlDur "vttiga
om par
L,:l'::t*?"i
!,,,", n" *"""i.," ff;-:,,::":.1t:::
i.^^-:j.
"tttiga
'nn.,uoi'-lä"åi'11'i"
åä1','l
.y"u-o",,a sperade
t
*u'uo" u..,'. g1,lp _t::*-::.:? I |ä,å: Tä'T#ffi:iX'?åli1 f
nrnd över lingen oöd i skönhet precis rttan i ri lrira. -,nqvn stonr si,,r^"
ske steg månen röd och
",n.;.''
^., I
grantopparna och strödde sitt ro- | gr långsåm förrtlttnelse.p"?":.t ,Ui-,Oär.,."p;J;";;;';;,1 g':är:
l
mantiska skimmer över tillställ- medvinclochväclerspelandetUu:l-r" 19b6 eiler var clet fi;?f';;t I
'Kanske smög fuktig gamla
ningen. " ,
dansbanans trävirke ocltlo.^r. är.
är r:rÄÄ
döcl nran
men mirror tnrroyr t

lffi;ä rl

i:

I

**-***=*'**ru

.-ffi:Ji'f;k

'

"'"-

;"j

och kanske någon gång med
-var- teckningen härintill hittacle FT
andra, men tjo vad det var livat
par kilometer söcler om Kirurpå den tiden i aua fa]], tycker ",,
u.o"- Måns-a ä1clre invånare fr.ån
den nu medelålclers >gråhårsmann nÅti'ra nled ornnejd .trar säkert
som var nred rrå den tidenl
här ta!'it sirls föista sl c3 Pä

*'*'t';':i':

W :

W

:

Geson

tlrblick över fotbollsidrotten i
I- Frökinds
och

Redvcigs kommuner

il

r'-itl en utblick över fotbollsidrotten inorn Frökinds och Eedvägskommunersåfinnerma,nhär

en koncentration a,v lag med sSmnerligen god spclstyrka. Om ma,n
nu först ska s'e till tle båda stola, närnligen Kinna,rps rtr' och Blidsbergs rK så har trakten ett
llar gorla representanter i div. V i dessa båda.
på en förhållandevis liten yta

Kinnarp har flera år legat och
i toppen men framåt
iröstkanten når det dragit ihop
och slagits

i

så har man missiyckats. Efter

I

I

Slutal'ps nedflyttning år 1963, åi.r I
lagct crrsarnt om atl representera
Frökinds kommun i denna sel.ie.
Bliclsberg som för första gången
cleltar i div. V har gjort en överrashancle fin debut och belade en
hedrande tredjeplats i tabellen.
Föreningen tycks i likhet med
Kinnarp förfoga över goda reser,ver och låget blir säkert att räknå med åven nästa år.

I

I

J

Kinnarps Textil dubbelt scl sfor
Tillby ggnod står inflyttningsklor
'.tta;

::lt?il
ttlt:
ir::l t:.ti:.t::l

::aat:t:t::::i:::t

;t :.:.

t:tla:::.:7,a1:::.:t

):ti::i.:i:it:i

Arätlet-Slutarp

i samma, grupp
I div. VI återfinns kommande
spelåy Trädets IF, efter att ha
spelat i cliv. V en nrångfalcl år
och med gästsPel

tal

l:lltaiN.4t:i:::.

::i.:::1:::ijii:ii

i div' IV ett fler-

:l::::..:l

;;t:i:t

s?isonger. Avtappningen aY

spelarmaterialet under de senaste

åren har gjort sig kånnbar för

hlubben, som förra året räddade
sig kvar i >)femman>> med ei.t nödrop.

Slutarps Itr' kommer att nästa
spclar äterfinnas i samina seliegrupp som Träclet och det är gar-

ska

längesedan

de båda

lagen

möttes i serie-sarnmanhång. }{är
kan man vänta sig en del matcher

mc(l delby-karaktåir genom att
Sandhem, Slutarp och Trädet

i såmma grupp.
De två övriga är Hössna IF'och
Börstigs IK. Det förstnä^rnnda laget spelar i Kindsgruppen av div.
hamnat

Fåbrikör lvar Gustavsson med sina tillskärare.
Kilnarps Textilintlustri [lir duhbelt så stor från och metl årssskiftet. Då flyttar man nämligen
in i tlen nytilltryggnad, som påbörjades i ma.rs i år. 900 kvm. tillkornmer, va,lav 600 i två etager
och 300 i källarpla,net. Fabrikör Ivar Gustavsson räknar med att behöva nyanställa. ett 10-tal
medhjälpare i och med utvidgningen. Sn del kornpletteringar i maskinvåg blir vidare nödvänöga.

VII och där gjort hyggligt ifrån
sig. Eörstig å sin sida håUef till i
Falköpings leservserie grupp

vilket varit förhåIlandet

C,

under

flerå år. Laget består av en stor
del yngre speiare, som visar god
sammanhållning. Detta har gjort
att man lyckats hålla laget intakt
trots att flera av spelarna har sin
utkomst på annan ort.

{av\o.

'"ii::.ttri::::,xl:il:ii:iiii;t:ij]njtiiat].::i:t:,:ii::;tiiiliii:itii:::'-"'::t"i't'::!:?:'ii::t:
:.:::::)..:'::||]:.::::).|::::|)|:.::::|i|::::|)::..::|||..|)::|.

Geson

"fi{^{

t11

-rytå

ffi'u'1

tillbyggnadema

i

besittning.

Bra bollfacit för S/u tarp
A- och pojklog sefievinnere
Sluta,rlls IF kan redovisa, ett framgångsrikt år som bjurlit på
seriesegra.r för såväl A-laget som pojklaget. R.eservtraget dåi.remot kan inte visa rrpp samma fina siffror rletta år. A-la,gets reentr6 I >sex&n> är resutrtatet av en måltnedveten strävan att göra
seionren i den Iägre serien endast ettärig. Vicl våromgångens
slut stod dock frågan fortfarande öppen om var den slutliga segraren skullo va;ra att finna,. De två inledantle matcherru, under
hösten som gav seger över Vilske-I(leva rned ?-1 och över F.BK
med 6-2 gav dock klara besked om att Slutarpselvan var de-

att vinna serien rletta år.
Nu får man väl inte dra för 4 matcher liurt F'iiipsson.
stora växlar på framtiden med
3 matcher: Åke Karl6n, Lutz

GöR EDRA

JUIMöEEL.
inköp
hos

FIBMA

NETTOMöNNEN
.Kinnarp.

av seriesegern. Antalet
matcher i den stympade serien

Hofbauer.

träningen.

vänts 21 spelare, därav 16 stycken

2 matcher: Håkan Arnesson.

blev endast fjorton och detta är Ii;nt Ahlberg, Rune Gustavsson,
för lite på en hel säsong för att Rune Sanden, Leif F'ilipsson.
det ska bli något helt med matchSammanlagt har under året an-

Man är irrom föreningen till- i Beriematcherna.
freds med att man nu slipper lagen från Vara-slätten, som var
, Bengt IlermånBson
sklttefrämst
föga publikdragande näir man sist
Skytteligan toppas av Bengt
spelads i >>sexan>>. Nu blir det i
ståIlet matcher av derby-\araktät Hermansson, vilken står i särklass
rned sina 31 fulltrii^ffar, De bäs'
bl. a. mot Sandhem och Trädet.
ta efter, honom åir följande: Hasse
Utrga pojkå,r ghdtle
Arrdersson 14, Matg Andersson,
Ett annat glädjeämne var pojk- Roger Andersson och Ingemar
lagets vinst i södra gruppen åv Lundahl med I vardera. Lennart
Skara-Älvsborg's-serien där man i Eckerlid 7, Kurt Karl6n 6 och Ro-

333 64

$luf a rp

signerad

ledning

fel.

- BINfiO

i NT0-lokalen, Kinnarp, onsdagen ilen 8 ilec. kI. 20.00.
Viirdefulla vinster såsom : grispart, kaffeservis, rostfritt
bestick, köksur, julskinkor m. m.
Som vanligt välfyllda
specerihinkar på varje enkelrad. Upplysningar pr tel. 332 66.
Slutarps IF.

.

hård kamp med förrå, årets segra- land Moberg 3:
re, Sandhem, lyckades ta hem speBeservlagets statistik
let. Detta bådar gott för framtiden och i laget finns sn hel del Serie
L442 834-46
goda ämnen. Roger Ändersson har Vänskapsm.

sålunda varit ordinarie i >>ettan>>
under året och bland de övriga så Summa
har Thomas Pettersson, Christer

420 214-18

Kiursrarps Bingo
i

NTO-IokaIen, KINNABP, siintl. den 12 ilec. l-965 kl. 19.

* Blancl vinsteraa mårks: Gungstol, torkhuv
* eller el. rakapparat, el. ljusstake, sängkam* marset, elastontåeke m.m.
* Som vanligt fina vinster på enkelrader.
* Välkomrnen till en trevlig Bingo-kväll!
Kinnarps IF
* Medlemskontroll.

----,,--:--

it--

Församliugsdelegerade 'l
18627048^64
c f
,
i
TilNNEVEDS PASTORAT
Stenkvist oeh Kjell-Åke Sand6n
Bn spelare, nämligen Lutz }Jof'
""
haft sina givna platser i reservla- bauer, har cleltagit i samtliga se- kallas att sammanträda i Cen- i
get.
riematcher d. v. s' 14 matcher och tralskolan, Kinnarp, torsdagen li Axtorps missionshus, tistlagen
Som nämnts kan ju inte reserv- följs av Rune Gustavsson, Rune den 16 decernber 1965 kl. tS.rf. j tlen 14 dec. kl. 1-9.30.
laget-peka på samma fina place- Sand6n, Christer Stenkvist och
Ordföranden. Lucia * Kaffeservering.

i

I rlctafest

ringar men har gjort en habil in- Kjell-Åke Sand6n samtliga med 13
sats i sin omgivning även om Pla- matcher. Därefter kommer Tho- *
' Andaktsstuntl avkh. Henninr
ceringen blev så blygsam som mas Pettersson med 12, Kurt F iald3rsson'
Eckei;.
sjåtte lag i serien.
Iipsson och Olle Bergkvist med 11 HJns Ändersson, .anders
VÄLKOMNA !
samt Åke Karl6n och Lennart Ec- lid, Thomas Pettersson och Chris'kerlld med 10 matcher.
ter Stenkvist. Närmast föIjer GusA-Iagets statistik
Roger i---I serien har använts samnran- tav Eckerlid, Ove Persson,
Seriematcher t4 72 0 2 ö4-1"6
4lg-65"
Andersson, Kjell-Åke sand6n och |
1 007 2-3 lagt 20 spelare.
sDM
med 1G matcher. I
Samuelsson
Äke
tre
speav
toppas
SLUTARPS
4
2
7
36-42
13
Skytteiigan
Våinskapsm.
Iare vilka gjort 9 mål och dessa 12 matcher har Gunnar Samuels- |
och 10 matcher kån-l
MISSIONSHUS
210
92-61
28
76
äi': tennart Eckeriid, Thomas son spetat
Summa
för
Bengt Ändersson. I
noteras
Sand6n.
Pettersson, och Kjell-Åke
Lagets leclande må"lskvtt. har I
Det finns ingen spelare som del- På andra plats kommer Åke Kar'
TUCIAHöGTID
tagit i samtliga A-lagets matcher I6n med 5 mål och På tredje Lutz varit Roger Ändersson som komdetta år men en stark trio med 27 Hofbauer och Kent Ahlberg som mit upp tiu 98 måt och eftel no- lfredag kl. 19. Iag-Britt Ekblom,
nom kommer Kjell-Åke sand6n lC, Storctr m. fl. Omväxlande
5pelade matcher toPPar listan som svarat för 4 mål vardera.
rned 18, Thomas Pettersson 1,1 lprogram. _ Servering.
har följande utseende:
samt Christer Stenkvist 6 och It - .statistik
Pojklaget
Hermansson,
matclj.erl.
Bengt
27
Ällavarmt VÄLKOMNA!
Äke Samuelsson 4.
Pojklaget kan visa upP följande
Ingvår Johansson, Roland Moberg.
Det sammanlagda resultatet
tabellrad:
26 matehert Lennart Rutman.
årets matcher för de tre Ia12101764-5 från
25 matcher: Lennart Pettersson, Selie
gen har följande utseende:
2 7012-8
Kurt Kar16n, Rog:er Änderssou.
KM
28 t6 2 70 92- 61
3 2t 0 8-3 A-laget
23 rnatcher: Ingemar Lundahl' Vänskapstn.
18 6 2 70 48- 6+
B:laget
21 matcher: Anders Götiind.
L7 73 Z 2 74* rt)
Pojklaget
17 132274-16
2o matcher: Mats Anderssän.
Summa
---tgmatlb9LE$qe-Åadcrsson-'
63 35 6 22 2t4-L4t Vinsterna utföll på följande
Fyra spelare har deltagit -i Summa
9 matcher: Lennaft Eckerlid.
Geson nummer:
ii.r:
dessa
och
samtliga
matcher
7 mathcher: Thomas Pettersson,

Slutarps IF:s
skinklotterier
Serie D nr 13 och
Serie J nr 40 och
Serid H nr 28 och

L.

nr

nr
nr

7
34

94

Tltorsson

Kontrollant. tl/e-åf,.

VÄI,KOI}IMEN

LGdtgr platrcr

TRADITIONELLA

N,wef,w{est

Ledig tjänst

IUissionsauktioner
i Kinneved

TILL NTO:s

I

Vid Frökinds kommuns ålderdomshem, tr'rökindsgården,
clen gångna vectarr. nar Kinirarp, finnes plats ledig för
. Under
de
traditionella nissirinsauktio_
ETT VÄRDBITEIiDE
nerila håIIits i Centralskolan.
Kinnarp, anordnad av Klnnaros metl tillträde d. 1 januari 1966.
kyrki. syförening och i Vår.kumta I Tjänsten är placerad i slutlöne.sl.iola. diir Varkr.rnrla kyrl;liea sy_
för'i-'ning stod som arränsör- Vid | graal 7, meal reglerad befordbåda tiltfäilena inledde - stiftcts ringsgång. Sökande är skylclig
Iörra ungdornssekreterare fröken fullgöra tre månaders provGunhild Stahie mecl att i ord och tjänstgöring innan placering
förnfr,mlig3 färgbilder skildra s.itt
arbete under fyr.a år soar före_ l, sker i ordinarie tjänst. Läkarinståndare fiir fadderbarnsmottae-1, tyg skall företes vid anfordran
nLngel._.1 Jlongkong i Luttrerhjälfrån socialnämnden.
I,r'ns IJä,nsl.
jämte
I Kinnarp vidtog efter kaffe- deAnsökningshancllingar
handlingar
vill
åbesökande
servering och lotteriförsäljning
auktionen med hr Sten Ahlqvist ropa för löneklassuppflyttning
sorn förträfflig rrtr.oparc och med
sändes till föreståndarinnan,
Ir"u Bril"a Wilgotson, Kinnarp,
som shrivare. },långa och goda, Frökindsgårclen, Kinnarp.
Under förutsåttning av komrnrop noterades, b1. a. ett inrop
på ett I'i|kat räcke på 20ti kr oeh munalfullmäktiges goalkännanett på en flamskvävnad, som be- de kommer ytterligare en liktingade 106 kr. Blanci lotterivins- nande tjånst att letligförklaras
terna märktes
l

FöRENINGSLOKALEN. KINNARP
fredagen den 17 dec. kl. 19.45 (precis)
Luciatablå. Underhållning för barn och vuxna av barn
och vlrxna. Kaffeservering. Lotterier m. m..
Inträde: Vuxna 2:50, barn 1 kr.
NTO

i

I

S$.ur*su!ps iunEbimgo

I

{

i
i

e1 filt, en duk, en
bricka, en pläd och et1 värdefultt

täcke. Dessutorn såldes

ett 60-tal
skänkta paket för 10 kr per st.
De hacie en strykande åtgång och
som vinst på de sålda paketen
ritlottades en husiiållsvåg. SlutresulLate'L av auktionen blev inte
r-nindre än kr 4.419 .r'ilket betyder
100 kr mer' än föregående år,

f Vårkumla sköttes utronen
{iirtjänsLfuili av arrendator' .KåriGllstaf Gustafsson, Stommen,

ireten var mycket begärliga.
Bland lotterivinsterna märktes
en skä,nht filt. Slutresultatet blev
Itr mer än föregående år.

Närmare upplysningar

ledamöter

I

om

tjänstern-a lämnas av föreståndarinnan te]. 0515/332 60.
Upplysningar betr. löneförmåner lämna$ av kourmunalkon-

Aktuella och värclefulla vinstei, såsom: julbord, julgransbelysningar, julskinkor, våffeljärn och väggur
m. m. I Specerihinkar på varje enkelracl.
Upplysningar per tel. 332 66.
Sista bingokvällen före jul.
SLUfARPS IF

Till fabrik0r Jail Anderssolt ln$d famili
SAMTLIGA ANSTÄLLDA
viil AB KINNARPS KONTORSMöBLER

toret tel. 05151330 53.
Frökinils Socialnämnil.

styrelsen för

t"thz-6.s.

|(rnnarps lF
håIler årsmöte å NYa Pensionatet söndagen den 19/12 kl. 14.

flw,sswffwå

StYrel'sm,

100

Styrelse för Kinnarp-Slutarps
vägförening

TilI

Flasdxnnadtq}xr

ATT FöRNYA EDERT KöK TTf,L JULEN
Köksbord med PP-platta och 2 utdragsskivor samt
4 st. köksstolar för enilast 185;-.
öppet varje kväll och lördag eftermiddag.

i

65 cm, 70 cm, 90 crn, tZQ cm
bretlcl. Trappmattor, flossa, ta-

Nstls"Möhlen,

Kiunarp-Slutarps vägförening har
uisetts Hilding Wåring, Kinnarp,
ntsedd av länsstyrelsen, samt Lars
Gustavsson, Lugnet, Slutarp,
Bengt Juliusson, Solåkra, Kinnarp, John !-ransson, Ängby, Kinn-

årp, och Carl Ärne

Eleborg, Kinnarp, och Gert Jo- luc'iatablå
hansson, Slutarp, utsedda av våg- barn oclr vuxna.
föreningen.

Krav pli >>iotiln-lngställande>
Frökinds koryrniinalnämnd har

vid vq.gsammanträde

Till orr&ud
i Mariestad

vaides brandchef Elof Rehn, fab.

rikör Jårl Andersson, kommunalassistent Hilding Våring, riksdagsman Gun.nar Larsson och
fLitI.-mäkt.-ordf, Gunnar Johans-

$on,

Det beslntades att såväl KJrrl<skolan sonr Ekarps skola i Börstig skall utannonseras tiII försälining eller,uthyrning.

!{innmrp

Tel. 333 64.

Adamsson,

öciegården, Slutarp, utsedda av
vägföreningen, med föijande suppleanter: Eicf Rehn, Slutarp, ut- NTGluoia,fest
sedcl av länsstyrelsen, samt Evert
Kilrnarps NTO ånordnar På fre'
Sand6n, Slutarp, Håkan Silvandqr,
da:
sin traditionella luciafest med
llassla, Kinnarp, Gösta Karlsson,
och underhåIlning för

tåTnt--änmrånträde.

kl.20.

o.

tingacle höga priser. En vepa
gick för 57 kri lakan och örngott
fiir samma pris, även virkade ar-

kr brutto, även här c:a

NTO-LOKALEN, KINNARP

orudagen den 15 december

den 15/1 1966.

skril'are vär fru Märta Boman,
Slättäng. Också här fanns det
riånga flna hanclarbeten som be-

2.479

I

$lutarps Missionshu$
*

SöNDAGSSKOLANS JULT'EST söndag

kl. 14.30. *

Medverkan av lärarna och barnen samt Carl Storck. Serverins.
Kollekt för söndagsskolan. Välkomna!

nörumo

i Kilflöfrd-;

"Kyrkostvnelserun"

i

på sarnkvöm efiter $ammontrödei
Kinnoveds kyrkobrödrakår

hade nyligen inbjudit Börstig.
Brismene kyrlrobrödrakår med
fruar tiil ett möte i Centralskolån
i Kinnarp. Sedan värt{kår€ns
ordf. hälsaf gästerna vålkornna
serverades kaffe och lussebullar.
Vid ka,ffet, beslöts på förslag av
hr Våring, Kinnarp, att båda kå-

!tr

I

Högtidlig luciafest
i Axtoru

torsdags kvält höll församli ngsdelegerade för Kinneveds pas-

torat och Kinneveds kyrkofullm äktige sina sista samma,ntråiden

för året. Efter de båda samma nträdenas slut samlades ledamöterna titl ett sa61y5p1 på Nya Pensionatet, dåir bl. a,. de >>tre
patriarkerna> Ivar Gusta,fsson, Nils Ax och Nils Johansson avtackades för mångårigt arbete i kyrkans och försa,mlingens tJåinst.

Axtorps försanllingssal, f. d.
var i tisdags kväll
,platsen för en högtidlig luciafest.
missionshnset,

,Saien var ljusomstr.ålåd, upptyst
I av en stor g'ran utanför på bacrerna gemensamt skulle sånd-a en
]ken och av en g.l,an mcd levande
Börstig-Erishälsning till en av
ljus inomhus. I den underbart
menekårens medlemmar so,m 1åg vackra kvä]len hacle så mvcket
sjuk på lasarettet i Faiköping.
folk sanrlats som församlingssaVid en frågetävling ledd av hr
rimligtvis kunde rumma.
llen
Våring utgick en av Börstig. I ter en hälsningssång, >Goder ErafBrismenekårens mån som seg:rå,båcl' heu'e och fru>, sjungen

Församlingsdelegerade

gotsson, Kinnayp. Ängående sam-

Iedcles

manträdena för 1966 beslutades
att de
under förutsältninq av

av sin ordf. kyrkoherde Henning
Andersson. Kamrer Erik Gustafsson, Slutarp, var sekr. Ävslag hade kommit från Kungl. statskon-

Falbygdens
skolförbunds mäAgi.
y3nflg
skall håIlas i Centraltoret på ansökan onr byggnadsför- skolan,- ått de skall annonseras

till byggnationen å Varskäl
allt under hänvis;
till att det till för normalre och belönades med en bloms- lton
'av Axtorpsdamer gjorde luciata- ning
terbukett. Tvåa blev en Kinne- get sin entr6. Lucia var Irene uppskattningen från år 1961 bevedsfru som också fick belöning. lLarsson och hon åtfölides av siu råknat byggnadsförskott på 16.000
ej tagits i anspråk. Vidare
tärnor, två stjärngossär. octr lvt<t- kr
meddelades att ansökan om byggen del ljusbilder och höll sedan I bärande tomte. !-tickor'na
sjöng
nadstillstånd m. m. för arkiv i
en andaktsstund, Med utgång fr, rucråsången
lucläöången o. >>Stilla
zStiila natt>>
natt> samt
sgnlt I i Kinneveds prästgård
nåEra versar i Hebr. 11 framhöll 1ästb vackra för luciatablå
nu var ute
lämhan tron som en av hörnstenarn"a pade verser. AlIa medverkande på remiss från Frökinds byggoch förutsättning för ett liv med var från klass 6 och allt hade nadsnärnnd till berörda högre
mrrndi ohof an
Kristus och i hans efterföljd.
sammanställts
inövals av fru
Gästernas tack framförrdes av Anna Sandin.och
Omval skedde för år 1966 av
deras o'rdf., hr Harry Larsson,
Under kaffeservering till vilken ordf., vice ordf., sekr., v. sekr., resorn därvid uncierströk behovet Axtorp- och Halsängsiborna hade visorer och pastoratsornbud. Beoch värdet av gemenskap rnän- skänkt alltsammans, spelade Ing- träffande annonsering 66 nästa
niskor enellan. ., t
var Lundblad på skiva ett pot- års sammanträden beslutades föl1,,1/tt- 6,r.
purri på julvisor oc.h psalmer. En ja sarnma ordning som nu gäller.
Omkörningsolycka
kollekt upptogs till omkostnaEn trafikolycka inträffade i lör- derna, vilken uppgick titl 180 kr.
Kyrkofullmäktige
dags vid järnvägsövergången i Kyrkoherde .A,ndersson grep tillKinneveds kyrkofullmäktige
Slutarp. En lastbil som fått mo- fället och frambpr alla,s hjärtiiga
sammanträdde omedelbart däreftorstopp hade parkerats i den sva- tack för initiativet till iuciafesten
ga kurvan strax söder om över- och dess rika innehåll, allt vitt- ter under ordförancleskap av kommunalassistent Hilding Våring och
gången. Från Kinnarpshållet kom nande om den goda sammanhållmed kyrkoherde Andersson vid
en person med militärer. När den- ning som är kiinnetecknande för
protokollet. J rask takt klubbades
na skulle köra om lastbilen Upp- Axtorps rote.
igenom. Ordf.
stod möte med en bil från !'alköEfter ytterligare musik, kör- föredragningslistan
pingshålIet. Inga personskador sång m, m. talade kyrkoherde v. ordf. och sekr. omvaldes med
vållades men plåtskadorna blev Andersson med utgång från Joh. acklamation. Till revisorer omvalomfattande. Båda bilarna fick 1:4, >>Livet var människornas des lantbr. Ivar Gustafsson, Slutbogseras från platsen.
ljus och ljuset lyser i mörkret och arP, och kamrer Erik Gustafsson,
mörkret har lcke fått makt där- Slutarp, samt nyvaldes efter kantor Kjellström, som avsagt sig,
I

I

som under innevarande år.i tr'ålköpings Tidning och att varje .leclaraot skail.få personlig kallelse.

skOtt

Gä?det, framför

I

I likhet meq församlingsdelegerade beslutades att dela kostnaden

I

I

för kvällens samkväm.

I
I

1

Sa.mkväm

I

I

Efter slutade

|

nas ledamöter jämte särskilt inbjuclna, bl, a. kylkomusiker och
revisorer, tiil samkväm på Nya
Pensionatet i dess nyinredda lokaler. Vid kaffet hälsade först

I

I
I

i

I

kyrkoherden samtliga hjärtligt

j

välkomna till dsnn6 åvslutninqshögtid. Hr Våring talade som oräf.
i k5rrkofullmäktige orn hur alla
säkert besjälats av innebörden i

I
,

|

i

att både >>tro och veta> och tackade för det gångn6, årets arbete till

I

g-ag:r

liv.

för kyrka och församlings-

Tack till >>tre patriarker>
Kyrkoherclen tog sedan åter tiil
orda och vände sig särskilt till de

;

patriarkerna> Ivar Gustafs-

I

>>tre

I

son, Nils

Äx och Nils

Johansson,

Den gamla ännu gällande kassa-

I

boken från 1831 förevisades, Där

I

=-

sammanträden

samiades så de båda institutioner-

i

förekom Ivar Gustafsson som remed). Han beröi'de Luciaeestaltens säregna historia och nutida kassör Arne Persson, Solgläntan, visor första gången vid 191? års
innebörd, varefter högtiden avslu- | SLutarp. Till revisorssuppi. utsågs bokslut och han avtackådes för
|
I
I

tades med psalmen >Det

utsprungen>).

är

|
ros I j fabrikör lvarGustafsson, Kinnarp, sitt alltid mönstergilla och samfru Ingel Persson, Solgläntan, vetsgranna handhåvande av revi| | Slutarp,
och köpman Gunnar Wil- sionen av räkenskaperna. Till Nils

Äx, som varit kyr.korådsledamoa
från slutet av 1920-talet tilt för
blott ett par år sedan och till Nils
Johansson, som nu efter Sb år
som kassaförvaltare avsår från
denna befattning, öveiiämnade

tt[tz-6.

KEmglarp$ Jt!! -

mEffiffffi

GUNGSTOL eller GOLVLA'MPA,
SKÄRMASKIN, TV-KANNA, JULGRANS.

DELT'
5,r BELYSNING, JULHINKAR. metl
KATESSER m.m.
På enkelrailen: JULKORV, JULOST,

D nr 6 blå lott
M nr 57 grön lott
D nr 8 skär lott
G nr 90 skär lott
C nr 13 grön lott
G nr 65 blå lott
E nr 22 grön lott
L nr 84 biå lott
>> E nr 66 blå l,ott
> B nr 40 grön lott

!

Kinnarps IS'

>
>
>
>
>
>
>

Lars F'alegård
Kontrollant.
Vinsterna får avhämtas
gotssons

Fnökind
Kommunalfullmäktige
i Central-

håller sammanträale

skolåx, iKiunarp, månalagen alen
2? december 1965 kl. 19.00.

Ortlf.

kyrkoherden diplom med >>tack för
god gärning i kyrkans tjärxt>, undertecknat av biskopen, kontrakts-

Serie

söndagen den 19 december 1965 kI. 19.

PRESSYLTA.
Medlemskontroll.
Välkomna till årets sista bingo

för Kinnarps SamhäIlsförenings
skinklotteri.

i NTO.LOKAI,EN, KINNARP,

t;r

Dragningslista

aJfiir.

,

Lqtz-{os.

prosten och k3'rkoherden.

.Denne

fogade härtill tacksamhetens ord

för insatser i olika såmmanhang
för församlingens triista, Nestorn
bland revisorerna Ivar Gustafsson

höll ett hjärtligt tacktal. Så gjorde även Nils Äx och Nils Johansson. Vice ordförandena i kvrkofullmäktige resp, församlingidele-

hrr Karl-Arne Adamsson,
nwald kyrkokassör. och Sven AnI dersson, omvald iastorats- och
gerade

I

i

prålstlönekassör, tackade presidiet

för det gångna året och så utlviixlades önskningar om god jul
I och gott nytt år 1966.
I

Vil-

l%

i
I

rc

Kommunala val i Frökind

Valberedningen i Frökind har to1 Georg A. öhrnell, Kinnarp
gjort upp följande förslag till lfru Maj Larsson, Luttra).
Slutarps idrottsf örenings

idrottsåterbesättning: av nämnder och befattning'ar fr. o. m. årsskiftet 1965 platsstyrelse : handelsbiträdet Gustav Gustavsson, ödegården, Slut-

arp

(målarmåist. Sten Ahlqvist,
Källedal, Slutarp ).

Ombud vid sammanträden med

Kommunförbundets länsavdelning :
lantbr. Gunnar Johansson, Döve,
Börstig, och lantbr. Sven Anders-

son, Millomgården, Brismene (rektor Georg A. öhrnell, Kinnarp, och

lantbr. Ärne Olsson, Alarp, Slutarp).

Ombud

vld

sammanträde med

nämnlVårkumla, Vartofta llantbr. HoI- | tingshusbyggnadsskyldige:
deman Gunnar Eriksson. Halla] ger Käll6n, Strängsg., Vårkumla,
gården, Slutarp (lantbr. Åke DaI Vartofta), plåtslagare Gert Jo- i
j hansson, Sothag'a, Slutarp ldirek- i nielsson, Grevagården, Börstig).
I'örsäkringsnämnd: lantbr. !'ii tör Ivar Gustavsson, Kinnarp), j
Itantbr. Göran Ändersson, Naglarp, I Iip Winggren, Storegården. BrislKinnarp (lantbr. Bengt Nilsson, I mene (lantbr. I"rits Landin, SonnKotarp, Slutarp). rörmontör Vi- { arp, Millomgården, Brismene),
king Pettersson, Sköttning, Lutt- lantbr. Karl-Erik Torstensson.
tä, Falköping (bonare Lennart' Västerbo, vårkumls, vartofta
Karl6n, Alfhem, Slutarp), lantbr. (lantbr. Bengt Vården, Nolgården,
Karl Lundgren, Döve, Börstig Vårkumla, Vartofta). tadtbr.
{lantbr. Gunnar Blanck. Döve, Bengt Lennartsson, Majnegården,
I

1

]

Broberg., Luttra (fru fngrid Guståfsson, LiBörstig (lantbr. Inge- den, Luttra), lantbr, Olof Vy'esfgr'-

Börstig), iantbr. Bertil
Sandhem,

mar Eriksson, Sandhem, Börstig), mark, Döve, Eörstig (handl. Evert
lantbr. Ivan Guståvsson. Vä.ster- Erenius, Döve, Börstig), fru Ebba
gärdet, Brismene (byggnadssnic- Juliusson, Kinnarp (verkmästare
kare Bengt Andersson, Skatte- Flans Svedberg, Slutarp).
gården, Brismene). elektriker Revisorer
Bengt Juliusson, Kinnårp (målar- kenskaper; för kommunens räkassör Arne Persson.
imäst. Ällan Ahlqvist, Slutarp).
Solgläntan, Slutarp. handelsnitr.
j Särskild taxeringsnämnd: direk- Gustav
Gustavsson, ödegården,
tör Ivar Gustavsson, Kinnarp Slutarp, och
I
Hå_kan Anders(handlanden
Bengt Samuelsson, son, Bdrstighancll.
I
(fru Inger perspop,
I Slutarp), kamrer Erik Gustavs- goigläntan, Slutarp,
lantbr. Karljson, Marbogården, Slutarp (handianden Håkan Ändersson,-Börstig) Erik Eriksson, Eackgårdeq VårI

,

\

NTO-föreningen
I Kinnarp har

hållit Luciafest
Kinnarps NTO-förenings luciafest hade även i år samlat full-

satt lokal. I'öreningens ordföran-

de, Sven Andersson, erinrade inledningsvis om att det var Stockholms-Tidningen som 7927 ordnade det första Luciavaiet, i Sverige då man i tidningens reg-i ge-

nom omröstning korade Stockholms Lucia. Rädan i början på
trettiotalet startade NTO-föfening:en offentliga luciafester, och
dessa har sedan fortsatt årlieen.

Näi. nu St.-T. kommer att iäggar
att detta
inte skall bli fallet med förening'ens luciafester, utan att de
shail kunna fortsätta länge ännu.
Årets Kinnarpslucia, Annika
Johansson, fråmförde tillsammanc

ned, hoppades talaren,

med tärnor och stjärngossar en
utomordentligt vasker och stämningsfull tablå med deklamation
och sånger.

Sedan man druckit kaffe med

Iluvudman i !'alköpings sparbank: kantor Bengt Kjellström,

Kinnarp.

Kinnarp (måIarmäst. Sten Ahlqvist, Slutarp),

Börstiqs

Ledamot

i Brismene

Bygde-

Olle Ärvidsson, Stommen, Brismene (Sune Harrysson, Bör'sholmen,
Brismene).

Ledamot av Vårkumla Bygdegårdsförenings styrelse: lantbr.

son, Börstig (lantbr.

fvarsson, Döve, Börstig).

Gerhard

Frisk, Nyborg, Kinnarp. Revisor:

kamrer Erik Gustavsscn, Marbo-

gården, Slutarp (kassör Arne

Persson, Solgläntan, Siutarp).
Vartofta lfemvärnsområdes förtroendenämnd: handelsbiträdet
Gustav Gustavsson, ödegården,

Slutarp (lantbr. Äke

Gustavsson,

Millomgården, Slutarp ).

Falbygdens hembygds-

och

fornminnesföre4lngs styrelse : rek-

kr. till

till

missionenl

Isr.aclsmissionen, 450 till
sj.öm_anwård och stadsmission, b00
till Lutherhjäipe:r, 200 till fnomeulopejsk nriss.ion, 100 till Flämslatt, 100 tiil Hjo folkhögskola,

900 tilI Kinneveäs rörsarilingsl
ih."*,
1gg tiu tauidnins i;;-Ä;;_
rrges-.btinda,
Skara stifts
stifrs
i .<yrKtlga
l1q-e,:..btind?, 100 till skara
kvinnoförbund. Sam_
manlåEt alitså 8.900 kr. Dessutom har beslutats att i likhet
med föregående år tieltaga i pre_
numeration på tidningen >Kirk_
I'agen, för årets konfirmairder
:clr att med .övriga sförening.ar
gejS _.it julklappar och bekosta
Julrtdningar åt patienter och per.sonal pa Frökindsgår.den vid
lul_
bonen på .julafton.

.T-urherhjäipen 800, titr

ulg o?;,.

därav till missionen 200 kr., tili
sjömansvår6 och stadsmission

))I<yrkvägen>

till

konfirmanderna

rch deltasa i årets julgåvor tili
Frökindssården.

Lennart

Kinnarps Missionshus

Revisor I Brismene Bygdegårdsförening: handl. Håkan Anders-

SöNDAGSSKOLFEST

son, Börstlg (lantbr. Anders Ändersson, Lillegården, Brismene),

Strängslund, Vårkumla, Vartof ta)

v. ordf. emballerare

250

förening: handl. Håkan Anders-

Annandag Jul kl. 14.30.(barnen
samlas kl. 13.30). Barnen, Iärarna och pastor Carl Storck medv.
i ett omväxlande program.
Servering
Kollekt.

1966

VÄLKOMNA!
Pastorsämbetet.

Gun-

nar Johansson, Döve, Börstig, och

till v. ordf. Ärne Olsson, .dlarp,
Kinnarp, samt till sekr. Bengt

Kjellström, I(innarp,

-

.

i Frökinds BygRevisor i Ldttra Bygdegårdsdegårdsförening: riksdagsman förening: lantbr. Vidar Sand6n,
Gunnar Larsson, Luttra (kommu- Lillegården, Luttra (lantbr. T,ennalassistent Hilding Våring, Kinn- nart Efraimsson, Klockaretomten,
arp).
Luttra).
Kommunalfullmäktige: till ordArbetslöshetsnämnden: Till ordförande för år
föreslås
förande föreslås bonare Lennart
Karl6n, Alfhem, Slutarp, och till

s1'förening
.nar
^ -!Vrklisa
-Kinlolp:
sanr_l.000

prog'ram. tr'örsta avdelninEen var
elt barnprogram där Oe Jmå-ak-

framfördes ett underhållnings-

Revisor t Vårkumla BygdeKarl-Erik Torstensson, Västerbo, gårdsförening:
lantbr. KarI-GusVårkumla, Vartofta (jordbruks- tav
Stommen, Kinnarb, Ingval Johansson, 'Huleg., arp Gustavsson,
(handl. Bertil Andersson,
Vårkumla, Vartofta).
Styrelseledamot

auktions.

medei:

hembakta kakor och lussekatter.

i

gårdsförenings styrelse: lantbr.

Fördelade auktionsmetlel
lry,rkliga syföreningar
, -Fglju.ng..
n&
Jorcietal tillgängliga

_ tt:tcljea*sv&irenlq
.
llr^!1 besrurar fördela 2.8{'0 kr;

i
Bysdegårdsförenings styrelse: tant6r. "Attanl
Johansson, Vistorp, Börstig (Är- Lennart lvarsson, Stommen, Döve,
nold Johansson, Sandhem, Böf- Börstig).
stigl.
Rurri=o" I Börstigs BygdegårdsLedamot

RE$KI ffi D

199, ^ _titt
törerna gestaltade kineser och tn.t
200, till stiftsgården och stiftomtar, två små fruar och tre cets folkhögskola 100 varclera, tili
käringar i en backe. Allt fram- taltidningen för biindå 100, och
fördes med en så awäpnand€ till SSKK 100, samt att fondera
ytterlig'are 400 kr. till f,örsam_
I charm och i så fantasifulla och
iingshusfonden. Konfirmanderna
I trevliga dräkter att succen blev
stor. De äldres avdelning &v får >Kyrkvägen> och Frökindsprogrammet upptog musik ev gåt'den får julgåvor efter sarnma
Iiåkan Silvander och Lars Fale- g'runder som i Kinnarps_utdelgård, sång av Britt-Marie Karls. nin€ien.
son och Sven Andersson. Även
ky'rkliga syförening
. Vår'kunria
r . icfenna del av programmet mot.
nar
sant in 500 kr. tiil olika mis_
kumla, Vartofta. och kontorist 'ttogs rned långvariga applåder. sionsändamå1.
Lutherhjälpen har
Bengt Johansson, Västårp, Bris- lKvällen avslutades med någta ia tt_ 300. It\I 200, sjömansvård,
mene).
alrsanger.
stadsmission och andr'a diakoni_
I
trtevisorer för stiftelsen l.rökinds I På lördagkvällen vår Lucia med äntlamåI 250. Till stiftsändamål
Hyresbostfider: kassör Ärne pers- I tärnor och stjärngossar på Frö- har avsatts 100 kr., till Vårkumla
son, Solgläntan, Slutarp, handl. lkindsgården, där man fråmförde kyrka 200, till talticlningen 100,
Håkan Ändersson, Börstig (lantbr. tablån, och där NTo-föreningen och SSKK 50 kr. Sammanlast
alttså 1.200 kr. Även denna siSigvar6 Johansson, Grännar.p, bjöd aila på kaffe.
förening kommer att bekosia
Vårkumla, Vartofta. och lantbr.

Omnua för statliga bosättningsI tan;
rektor ceorg a. öhrnätt,
I
I
I

ll-

Vi önskar våra kunder

en

GOD JUL
SLUTARPS KIOSK

DEIV HELTGA fr,fADOAryVIIf

,w-6t.

z4p-bS.

Iiinneveds p&storats julhelg

Vårkumla kyrka får på jutda-

i sämband med högmässan kl.
10 sorrr don&tion en vit mässhrud,
konip,;i-iera<l och tiiiverkail av fru

gr'n

Ilrita Wid6en, Kyrkliga textilier,
S1',at':r.

Den vil-a stolan, som

se-

nare srliåll kompletteras mecl stolor i(re ör'riga liturgiska f;irgerna,
Itommel också från sarnma ateljö.
Alban kommer från Borås, firma
IiosenSren, och halsiinnet har brodcrats av Ann-Charlotte Gustavs-

I

son,

I

Glaskulla.
Helgens övriga gudstjåinstct
irli: julbön på Frökindsgården kI.
i,,l^?+^6
i^l^++^1-r 5.30
"^ julafton,
jolottor
^ah
k]. t On och
kl. 7, varvid kyrkokören medverkar, i Kinneveds kyrka. I Börstigs
kyrl<a hålles också julotta efter
traditionen kl. 5.30. Annandag jul
i,

14 ,1

blir det

högmä.ssa

i Vårkumla hi.

10

ilulfest i Kinna.rp
Kinnarps NTO-förening anordnar julfest på nyårsdagens kväll,
Det blir julklappsutdelning, iekar,
kringospel m. m.

l_
De bibliska motiven har i alla
tider lockat konstnärerna. de

stora rnästarna och de folkligt

naiva

bygdekonstnärer"na, I
många variationer finns Maclonnan med barnet
ett centralt
julmotiv. Bildens -älskligå, naivt
fromm& Maria finns i Kinneveds

kyrka, en skulptur vid

södra

långhusväggen invid triumfbågen. Ett mästerverk där vi dock

inget vel om den som skåpåt

konstverket. I kyrkans inventarieförteckning finns endast uppgiften att madonnabilden är från
1400-talets senare hälft.
Träet har ålderns fåror, fär-

gerna är ma,tt dämpade.

Den

fängslar som konstverk, som ut-

tryck för tro genom tiderna"

KINNEVEDS PASTORAT
,IULAFTON kI. 24 Brisrnene kyrkå' midnattsmässa' Kh Svensson'
JULDAGEN kl. 5.30 och 7 julottor I Ki'nneveils kyrka' Kh Ändersson'
JUiDAGEN kl. 10 högmässa i Vårkumla kyrkå' Invig'ning ev vit
mässkrud.

JULDAGEN kl. 5.30 julotta

i Börstigs kyrka' Kh Svensson'

TiII AB KINNARPS

TEXTILINDUSTRI
KINNA R P

vill vi framföra ett hjärtligt tack för julfesten

och jul.

gåvorna.

DE ANSTÄI,LDA

ANNANDAGJULkI.I0högmässaiVårkumlakyrka.KhAndersson.
Pastorsämt etet.

BRöDERNA I,ARSSONS ETLFIRMA
KINNÄRP
Ett hjärtligt

t,ack

för julfesten oeh iulgåvorna'

DE ANSTÄLLDA

TiTI

FAERTKöR II{ANI{E RIJTNflAN l!{ED F'AM.
vill vi framföra vårt varma tack för julfesten och ile storslagna julgåvorna.

SA]ilTLIG,A. ANSTÄLLDA

l

I
1

sat';z-ss"

ruppbebyggelse bevitriad
fem hus i Kinnarp, Slutarp

Julfirandet po Frökindsg arden

Som FT tidigare i korthet redogjort för hatle Frökinds kommunalfuilmäktige i rnånilags kväIl
sarnlats till årets sista samrnanträde. Vitl sammantråtlet biföll fultrmäktige stiftelsen Frökinds
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närvara.","*'li'"'-?tl;t:l
Gustav
valdes
stäIle
i
hans
och
ngen som vet. Fru Juliusson
I
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I

Andcrsson, Alphem, Slutårp. 'Iill
revisor
för Frökindsloostäder utlännu inte tagits tillbaka,9cq.."o; lostrrerg höt1_med om detta'me.
som suppleant Karl Gustaf
att kommunen.borde se "ag.
äustafsson, Kinnarp, i *tätGt ro"
Ft?|1tf:$:1,*J..^11t"ij:å"-*11,]il'",enaoE
tYl i,stiftels.ehusen...För,övrigt,]lili
oui tt"rr.lekplats_er.äyg-. sieuurdÄndersson,varr.uäiä.öirr
Iftyckte
fru Juliusson, är uthyrnin"ii
stifinte^bodcle
i
,t" barn som
suppleant i vatberedning;;;";;"
ramhöl] också att denna anmälan

]l
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ll '-

lro"

valdes åkare John

"son, KinnFrans
]
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franrföt'de även sitt personliga,I
tack till sina medanställda i
konmunens tjänst för ett gott
i

oeh förtroendetuut samarbelglun-

a"i'ååi g""ena året r"oit tntor'"alia."pensionärer. och an\qg:"
stälida på Fir;t<inOsgården en god

