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Fnöklnd
FASTIGIIETSÄGARN

tät'

inom Kinnarps och SlutarPs

i-ru:

iI
I

Afi $röd, l( ail$sorl$ Plastindustri, |(innarp

tröltindsdamer

I

"ou*ooERscYMNASTIK
r'll
igångsättas i Kinnatt röauö,D4L
l{olruuer
trommer

I

I arp. Intresr"åa" kunna anmäjan. till
| la sig senast den 15

j

orter påminnas härmed om
skylilighet att under vintertid I Elsie Antlersson, tel. 333 62 som
necllägga sopor och avfall i Pa'
också lämnar vidare upplv*I
keterat skick i soPtunnorna.
lnlngar.

I

j

I
I

X''rökinils hälsovårilsnämnd

ort!f.

Ett hjärt ligt tack för julfesten och julgåvorna.
SAMTLIGA ANSTÄLLDA II/I.I,b.

l

w.ino*rp* r n
i

Fotirroirsträningen startar {" *,
tisdag, kl. 19.00 i Centralskolan,

Kinnarp.

i-';.,11-r*!:i1"#.å?#"å."
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nTJi:l'hli"H ff.*;li:i:
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*
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nredikade också pa rr'Otindsgår.
ll den i Kinnarp där man gav 285

||

-)t!t-w

Fotbollspelare, möt upp lnan- il 5'

--

I

o*i l-tårkumla lilla försam-

llijli;,",i;";ll3T;.ä:3if#;

, i koliekten

nå

1

.

t6n lfr

rrdro,, ro*

Byggnadsptan I ;,Tätjå1#*'ffå?r"}tr

|""
'L.

i

Förslag till ändring och ut- I fu-"-"lno" predikacle I eörstig där li
viilgning av byggnadsplan förl Korlel(ten t'ppgtck till 807 kr. l,
!
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Frökind
Kinneved i*. .-.'. ,r
Vårkumla i.6 d,.,. !r'
Luttra
Blismene i-. -. -..-.

15
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)
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Börstig

Hjärtligt tack
å linjen
Ifinnarp-Itralsäng för jul- och
postabonnenternat

nyårsgåvorna.
Webster Martinson
L,bb.

<h-61.
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del av Kinneved Kyrkegården
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Mariestad hålles för

tfJ#tJ;
1966.
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I-äsningen v id Frökinils folk-|
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Anmärkningar mot förslaget
skall senast den 8 febr. 1966

skriftligen tillställas Byggnads-

Rehn,

Soläng, Slutarp.

-

tornt.
Bingo -, m.

Beslut pm inköp av

I

Elof

Slutarp den 13 jan. 1966.
Frökintls Byggnadsnämnil

SLUTARPS Samhällsförenings
medl.emmar kallas härmed till
extra förenings,stämma i Stifteisehusens lokal måndagen den
24 jan.1966 kl. 19.30.
Ärende: Besluta i fråga ang.

Vägföreningens övertagande av
föreningens el-ljusnät.
Styrelsen.

HimHEffitrffi ffiffimffidr
å NYA PENSIONATET, KII{NA&P,
söntlagen den 16 jan. kl. L9.00.

Biancl vinsterna märks: Gungstol eller golvlampa,

fåtölj, strykjärn, badmrnsvåg, TV-kanna rrr m.
Vinster på enkelracler: penninglott,er, kaffeskedar och cromfat.

MöT UPP TILI, ÅMATS FöRSTA

SErndarps-

m.$s&@e>

i NT0-lokalen-Kinnarp, onsd. d. 12/1 kl. 19.30
Värdefulla vinster, såsom fåtölj, kaff,eservis, bortlslampa, golvurna, dokurnentväska rn.m.
Välfyllda specerihinkar på varje enkelrad.

som håIles

Upplysningar pr te1. 332 66.

Mecllemskontroll. Vätkomna

i

|

I

j

I

li I t<t. ZO.OO.

|

d,ens ordförande

å Nya Fensionatet, Kinnarp, söilagen tlen 9 jan. 1966
kl. 19. -- Vinster: Golvlat'npa, el. rakapparat eller el. visp,
elastontäeke, TV-skinn, TV-kanna m.m.
På enkelrader, bordsset och specerihinkar.
VÄLKOI\INA.
Medlemskontroll.

-

ll I tot<aten fredagen den 21 3urruä"i

Rektor. lr nämnden i Frökinds kommun
*-._--'---_*
l: under adress Byggnadsnämn-

A:disesowtrffs ffidrag:o

rns

ilTg' fören ing
i
llli,au"" ÄRSMöTE i förenings-

ii

m.fl.

-

Kallelse för samfälliSheten
Kaffeservering,
har tillställts Sigurd Adamsson,
^,,
Kinneved Kyrkegården, xinrr- | i .-#t-1- m-edlemmar uppmanas
inii"""
*i*'
*p,''ii r'att"- ?åiä"ätirg" äui- I I
Styrelsen'
i
nämnd.a
ägare
samfä"llighetil

mdi

jan. kI. 8.40.

-

|(inna
ll i
t-^--r--:-^il i | frrtot |i ----

Förslaget berör bl.a. samfälld
väg för Kinneveil Kyrkegårtlen
13

-
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m.fl. inorn Kinnarps i:e, Frö-ill-

a
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till

I

titl

en treviig BINGO-t,räff

!

Kinnarps trF

l

i

$ffiuerp,

BENffiIB

Onstlagen rt. 19 jan. kI.20.00

i NTO-LOKALEN, Kinnarp.
Valfria vinster såsom joqclglob - Spinnspö - l\{atsenris -

Kafteservis - Yllepläd - Matta - Brödrost (autom.) - Våffeljärn - Krytldhylla - Tavla m, m.
Gratis spel nästa vecka för vinnaren av högvinsten.
Snabb-bingo med chans att vinna 200.000:.- kt.
Speeerihinkar på varje enkelrad.

SHasäffitrffi-m&ffimffiffi
i

NTOJokaIeno

Kinrprp, onsd. d' 26lL kl' 20
-

Vaifria toppvinster såsom: Armbanclsur - guldarm;band Matsewis - Kaffeservis ' Kikare - Filtar - Spinnspö m'm'
Spucerlirio:."r på varje enkelrad. Sna'bbingo med chans at't vinna
vinsten'
Zöo.OOO kr. F'ritt spel nästa vecka för vinnaren av högsta
Slutarps IF,
Upplysningar Per tel. 332 66.

Upplysningar per tel. 332 66.
Slutarps IF.

Sammanträden

Slutarps SarnhälIslöf, eniu g
iråll.er föreningsstämma i stiftölsehusens 1ol<al på må:rdag, varvid mån bl. a. kommer att besluta onl vägfiireninqcns övertagande av föreningerrs cl-liusnät.

Kinnarps NT0-förening
hålier årsmöte i förenlngsloi<alen

i morgon, fredag.

Kinnarps NTO-förening
har håUit årsmöte i föreningslo-

Kinnarps
Samhallsförening

kaien, Äv årsberättetsen tramäict
att mötesverksamheten inte:varit t! livlig, som under tidigare

år. Två bilrallyn har

håller föreningsrnöte å .Pensio"
natet, Kinnarp, det 28 jan. kl.
19.30. Varvid rnan bl. a. komrner att besluta om vägföreni:rg-

har

hållning av 1.758:86

kr. En

har ritningar gjorts. upp. Om
i rud*äJi'f,?fu"?o"?;,,"n3;ru'o'*
zz-lt-6b.
l;"räBää";,1'ä,,"r1}1";:t"å:"iiä
årsmötet beslutades
ärö,trruLeL
De$ruLaqo-,q ar[
att .l<opa
köpa ytM: 3'attiga riddare,
riddare. äppelmos.
T: Köttbullår, potatis, rå -morot. terli-gare tomtmark på ungefär
kvadrårmeter av Hilding
Hildingi
O: Ärtsoppa, ostsmörg'ås,
oslsmörgås, apelsin.
apelsin.,3-000
1!1!up kvadratmeter
T : Ungstet<t. falukorv,-potatismos, I Våjing,. Hassla.
gurka. !': tr'iskfärskot'letter. rro- | Styrelsen omvaldes i sin helhet

l.:i,'tl':11

lne*in_s'11_ I l""?"$jål ?I;,i'åe""Tf,älå;
Slutarp v, ordf., Lars Falegård,

nöxrxo

INSATSBINGO på transistorapparat.
Vitl full bingo två brickor extra.
Vinnaren av högvinsten spelar grat,is nästa gång.

I Kinneveds CP- och CKF-avd.
håller gemensamt årsmöte på Nya Pensionatetr, Kinnarp, måndagen den 31 jan.

kl. 19.30.
Aktuell politik
föredrag av riksdagsman Torsten

Anders-

information
son, Brämhult. Kommunal
anförande av kommunalassistent Varing. Utlottning till närvarande
medlemmar.
Underhållning, kaffeservering.
Till talrikt besök inrbjudes medlemmar i Cp, CKF och CUF
samt alla för centerrörelsen intresserade.
Styrelserna.
i

Kinnevetls Cp-CKF Ldt'hU"
håller gemensamt årsmöte På NYa
Pensionatet i Kinnarp på måndag.
Riksdagsman Torsten Andersson,
Brämhult, ger en bild av aktuell
hålter årsrnöte på Nya Pensio- oolitik
och kommunalassistent

Kittneveds

$tlf

natet, Kinnarp, måndagen den i+ltaing Vår:ing informerar "om
31 janua,ni kl. 19.30.
kommunala frågor och angelägenheter.
Icke närvarande me'cllemmar
får finna sig i mötets besilut.

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen.

Kinnarp kassör, Stig-Åke Brodd,
Kinnårf) sekr. övriga ledamöter:

A.rne Karlsson, Vårkurnla, Håkan

Silvander, Kinnarp oeh Birgitta

Posth, Äsårp.

Kinnarps IF.

I

byggned ev föreningsiokaien har
förberetts under året och sålecies

sängöverkast, el. rakapparat, plastrnatta, täcke, pläd m.m.

JÄTTEFINA VINSTER på enkelraderna.

I

I

Frökind

å Nya Pensionatet, KINNABP, söntlagen tlen 23 jan. kl.
19.00. Vinster: guldarmband, golvlampa, kaffeservis,

j

om-

skolmatsedeln

Itimm&rm - ffiisn$o

I

I

el.-ljusnät.

:l

studieverksanrheten varit

I

god. Medlemsantalet var vid års- I
skiftet 113. Kassan visade en balans på 13.093:46 kr. med en be-

ens övertagande av föreningens
Styrelsen.

anordnats

med många deltagare och vidai'e

i

Klnna,rps sa,rnhåIlsf örening

håller möte den 28 jan. på peneionatet, i Kinnarp, varvid man

bl.a, kommer att besluta om vägföreningens övertagande av föräningens el- lJusnät.

Kungörelse
Genom exekutiv auktion som'

diirest laga hinder ej rnöter'
hålles hos AB KinnarPs BiI &
Motor, Slutarp, tisdagen den 8
februari 1966 klockan 11.00
komrner att ernot kontant betalning försäljas följande hos
Bengt, Jpnsson, Timmele' utrnättä egendom, nämligen en
personlbil P 94005 av fabrikat
Dodge Coronet, 1959 års modell, samt en bilgrammofon av
farbrikat PhiliPs.
Falköping den 26 jan. 1966'
Kronologtlen

i

FalköPings

ilistrikt

Till revisorer valdes: Sievard
Gustavsson, Göran Karlstedt och
Gustav Gustavsson, samtl. Kinnarp, och

till

biblioteksstyrelse ut-

sågs: Sven Andersson, Sigvard

Gustavsson, Elsa Johansson, AnnMari tr'alegård och Bo Dahlstrand.
X-öreningen har kvalificeråt sig

till finalen i distriktets

fr'åge--

sporttävling och följande femmannalag komrfler därvid att tävla: Karl-Gustav Gustavsson, Ann-

Marl och Lars Faleeård

sa.mt

fngrid och Sven Ändersson. tr ör
den fortsatta verksamheten planerås närmaSt en ungdomstråiJf
med progrem från Habo. en familJefest och en offentlis tillställning med paketauktion.-

|

i
i

"Brämhult"

-

tal på Cp - möte

Kinnarp

Frökinrls kornmunalqämnd

har håI]it sammanträde. Besluta-

des att traktaments- och reseeisättning till leda.möterna i samarbetsnämnden shall utgå efter samma grunder som i andra nämndei
och styrelser. Socialnämnden hade
gjort framstii,llning om att få anställa deltidsanstälid vaktrnästare

vid

Frökinclsgå11dcn.

Då vare sig

instrukticnsförslae eller kostnadsI beräknins hifogats fråmställnins: en tillråc'ldes socia,lnämnden ått
I som hittills vid hphnv anstä11a tillI fällie arbetskraft för fastighcts-

I

I

skötseln.

Innehavaren av Nya Pensionahaae gjort framställning om
att få servera pilsner till spisande
l*äster. tr"ramställningen tillstyrk-

I
I
I

r

tet
[es.

Vid uppvaktning hos länsstvrel-

sen hade framkommit a,tt genomfartsväeen genom Shitarps och

ej kommer
att få den sträckning som tidiqare föreslagits. Med anledning
härav beslutades att ändring i
bvgflnadsplanen för samhällena
skulle företagas. Till uppgörare
av uppgiftskort för värnpliktiga
Kinnarps såmhällen

Idel gtada miner, F r.v. vice ordföranden I I{innevede CP-avdelning, Bror Andersson, rilrsdaglman Torsten Andersson och kommunalass. Hildins Våring. >/z-lob.

valdes kommunalassistenten och
överblocklecl aren.

Vågtöreuingen överta.r gatutrelysningen

i

Slutarps Samhällsförening hötl

månclags extra föreningsståmma

varvid behandlades

överlåtelsen
s.y föreningens anläggning för ga-

tilt den nybilda<te
vägföreningen, vilken är gementubelysning

Kinrieveds Cp- och CKF-avd.
hade den 31 janua.ri samtidigt anordnat sina årsmöten å Nya Pensionatet, Kinnarp.

CKI'-avd. rnöte öppnades av
ordf. sonr också valdes att leda
årsmötets förhandlingar. Av

verksamhetsberättelsen framgick
att verksamheten under året va' Iämnådes

till Lutherhjälpen. .Den lKinnarp. v. sekr. Ingrid Adams13 mars besöktes pensionärerna I son, Slutarp, kåssör UUe, Kårls-

för Kinnarp och Slutarp. Tidigare har sammanträden håIliis
sam

sionärerns. bjöds på kaffe. En I son, Slutarp. Revisorer Degny
studieresa anordnades under aug. I Silvander, Kinnarp, och Ftjng

för de båda samhällenas föreningar tillsammans
med styrelsernå

varvid Holma indultrier,

med interimstyrelsen för väsföreningen och på grundval av dessa föl'elåg vid sammanträdet ett

förslag

om att

belysningsnätet

med befintiiga tillgångar

och

skulder skulle övertagas av vägföreningen fr. o. m. den 1 febr.

Mad- | Gustavsson,

Slutarp'

Studieled.

ängsholm, Guldkrokens keramik- lMargot Pettersson, Slutarp. Täv'
fabrik, Hjo, och Karlsborgs fäst- | lingsled. Thyra. Thor, Kinnarp'
niag besöktes. Flera olika irurserl
irurser
hadi anordnats under året. Ävd. allvar ställer oss den frågan vad

Luttra cp-avtlelning

hålier årsmöte hos Ragnar Wig-

vill ha kvar värdenapå, det vi
t t.
7I- bV.
2/Llhar. Inflationen måste på något
utDet föreliggande förslaget tillMissionskollekten i Kinnevetl
höu sitt årsmöte untler ordfö- l sätt stoppas. Kanske .är enda
styrktes enhälligt av föreningsett regimskifte' men ' vi
Missionskollekten från Tretton- randeskap av v. ordf. ;;";';;ll "n,*t-l ,
..
rlt&u
vr rdr
ihåg
får inte
stämman.
uraB 4LL
att vi
komma
Kurrrrua
(Fhrrarh srr,,rJ
cleclågen har nu översänts till dersson,
dprc<^n Slutarp.
m omStyrelsen
:l:o-ot" för s!.9.t? förhqPpninq?l
^-- il måste
nrostämbetet. Från Kinneveds vatdes i sin helhet o.h';;;;år";;
ll !ältu
lörsamling har influtit 2.453 kr, ordf. Torsten CustavssJri," Xi"ä-ll Int_e- ens politikerna är några
från Vårkumla 1.328 kr, Börstig arp. v. ordf. Bror Andersson, ll [rollliarlar'
970 och Brismene 368 kr'
Siutarp, sekr. Sixten Lindberg, ll - nfter Torsten Anderssons anKinnaip, kåssör Lennart PetterS- llri;ranOe. ill.o:.t"""19.9. kommulll
son, Sliriarp, samt Bertii x;"tt"tl-ilassistert Hiltling Våring, om vad
unaer, Stutaip, och Arne Olsson, lsom
- tilldragit sig i kommunen
året samtglt.9l
Kinnarp.
lder det gåttsnq
den
Efter kaffepaus följde förecirag gll-g:It:r på vad som för på
av riksdagsman rorstå';;ä;# il :l*JT,1"5.:::Tt'*,"*
Jt""'ras
il",' ;;ä;";;;" r;;;;' å'"i;;å [ldet kommunara pranet'
i NT0-Iokalen, KINNAEP, onsdagen tlen 2 fcbr. kI' 20'00'
inledningsrris hur mJ'cket det
finns ornkrlng oss som Pockar I Valfria toppvinster såsom: armbanilsur' gul'larmband,
på uppmärksamhet. Under för712.60.
kamera, spinnspö, kaffebryggare, rostfri haffekanna'
handlingarna har här talats om I matse,rvis, kaffeservis, specerikorg m. m.
detta år.

holm på fredag kväll'

Kinneveds cp_ar..d.

1l

SIISTARP'BINGCI

all.a speland€. Specerihinkar på varje
SNABB-BINGO med chans till200'000 kr'
enkelracl.
- nåsta vecka för vinnarea av toppvinstenGratis spel

Gratisbrickor

till

Upplysningar Pr tel- 832 66.

\--_.__

S

I

F

11

insamlingen

till

cancerforskning-

1l

$0ndagsskolan
ron, u*landshjälpen ro. m.,tr;'ågor I
I som insen kan stå. lil<giltig för'
i SlutarPs och
börjar
- Kinnarps
Man kan inte heller glövrma att
kI. 9.45.
sönaleg
missionshus,
milioner människor lever i svält I
medan vi i vårt överfiöd undvi- i
ker att äta oss mätta. Talaren
berö1'de vidare löneförhantllingarna och d.ess inverka,n På inflationen. En persdn som för tio år
sedan placerat en viss summa
i bank finner om han i dag tar
I

I

I

--

Slutarps IF
Fotbollsträningen
412 79.30

i

börjar

frecl.

Centralsk., KinnarP.

ut dessa. pengår att sulnmans
köpkraft är avse'trärt mindre än
för tio år sedån. Vår statsbudget
hcr mångdubblats, 4ren om vi På

KNruruARP-BEffi&ffi
KINNABF söntl. ilen 30/1td. I"9'
Viaster: Guldarnrbancl - Torkhuv' El. rakapparat,
Kaffeservis - Matseryis - Plastmatta - Polydyntäc'
ke - Strykjäsl m. m.
Som vanligt fina vinster på eirkelraderna.

å NYA PDNSIONATET,

Insatsbingo på transistorapparat.
Vid full bingo två brickor gratis.
Vinnaren av högvinstren speiar gratis nästa gång'

'

Kinnarps IF

iry
I

;'tiuNl

rF

Officiellt om Frökinil

Ärsbok för Sveriges kommuner
(vill<en publikation denna gång

r.rtkorn betydligt senare på hösten
än för'egåencle årgångar) framgår
att Frökinds landskommun är av

I(-Krl{NAriP

i Torsrla.gs]<väilens uppgöfeise i
IOrienhalle-n mellan IFI{ ch Kinnjämn olh
I anr blev en mvcket
*niinna.nrle tlllställning, där IFI(
I titt *iot clros clet Iä:ns'sta strået

tätortsgrad C (10,0-29,9 % tät'
ortsh'folknin3;). I(ornmunens nä'
linsskaraktär' framgår av att e:å
50 proc. av de inom kommunen

1

I

Vlz-oo'

Av clen senaste årgången av

fiirvåirvsa.r'betande anges som sys'
sels:rtta inorn jorrlbruk, skogshruk
o.dyl. samt c:a 30 Proc. hänförs

och vantr mecl 6^*4. Kvällens biis-

var ånnårs
i l,e spolare

KinnårPS

l,lrl.an.l Johans-son. sotn vann alia
gr)sina tre singelmatcher' Hans qöl'
] drr fornr och rrä1 arrväqrla spel
ll,nt-ton't till storfavorit i å'rets ]iä'lhvgtlsnriistel'skap, som i år al'l'rllst;illa
?pl'as av I(innarp. IFI{ fick
I
rr.'€Äer'är.-

]
i

till sluvdrift och tillverkningsindusti:i e.dyl. etlcr till byggnadsoclr anläggningsverksamhet.

Vid 1965 års ingång hade kommunen 1-923 invånare. Lånda1"eå'
ten uppgick tili 12.985 hehtar'
varav 5.083 hektar utgjordes å-v

rrtan Jan Nohlgren. Nlrförrrä'tr

'inri Hur,. Skoogh fick clärme(i
uut
ehanspn att debutera i A-Iaget i

I

åker'.

t

Ta.xe|ingsvärclet av de sl<atteseliesammanhanq.
komKinneveds Pasloral
Rosrtltnt (TFK-snelare först ) : plil<tigzr fästigheterna inom
I'Ians Skoogh-Bo $vensson 0-2; i munen var 1964 19,70 milj. kr.'
Välkomna till KYntlelsmässo' Ärne ,Jonsson*Birger Johansson l,varav 14,33 rnilj. kr. utgjorde värelagens barr- och familjeguils' '2,--n: I-ennart Kailsson'*Erland, I Oet av jordbrul<sfastigheternå.
.Iohansson 1-2: A ,Tonsson*-B' \ i S}(atteunderlaget inom kommrttjänster.
Tvårsson 2-0i H. Skooqh*E' 'To- I nen r-rtgjoide eniigt 1964 års tåxed'v.s. 3.864
10.00.
kl.
lransson 0-2; L. Karlsson-B' Jo- I r;nsar ?,4? rnilj. kr.,
VÄRKUIITLA
(ril<sgenomsnitper
invånare
lrr.i
2*0.
hansson
nrnrrnvnD kl' 14'00 Barndop'
.Iorsson/Kttlsson - Johansson/ I tet var 6.037 kr. Per invånare)ÅRSMöTE avhålles i central- i
i l<omrnunens 1964 uPPgjorda
2-0.
Iva.rsson
Barndop'
1'56
skolan, Kinnarp, torsdagen aen I nnrSuENE kl. 16.00
A. Jonsson-E. .Tohansson 0-2; I bokslut utvisade inkomster på
H' I nrilj. kr'. tvat'av 0.54 milj. kt. rrl2--0;
Ivarsson
10 febr. 1966 kl. 19.00.
|..
I{arlsson-B.
Barneus
19.00
kt.
I ntinsffC
I sioldes av statsbidragi och utgifLjrxmässa'
rvreur@5
föredrag
rJuEw@b.
ljustå9.
rltsu
med
llrrEuö
inleds
åISIIIULVL
Årsmötet
: tÄr' på 1,10 milj. kr. (vat'av 0,04
il r
mitj. l<r. utgjorcles av kapitalut:
och bilder av sekr. i Svenska I i fott"t t t,ill Skara stifLs arI gifter).
Ham';l'^.^+^-,r'
Astritl
Vita Bandet fru
oe*ro'q' pastbrsämbetet.
mar-Albinsson, Låstad. Ämne:ll
en delatl stan'
Besök i Berlin
håller år-smö1-e
ii ; ,,,'','nr",,ffi*"",.
Kretsen bjuder samtliga när'i j ihirller ärsmöte i Centralskolan I fredagetr den 11 febr. kl' 20'00'I
Kinnarosskidor
febr'
den 10
torsdasen,q1.t
lxiutt"tt'. torsdagen
kaffe.
Nlobergs Kafö.
varande på kaffe.
Lokal:
l9^j*:'
]]l| lxin"arr
och
föredrag
Klubbmäs'rerskap på skidor
I i i arsLnijt:t inlecis med
Ärenden: enl. stadgalna'
Till talrikt besök inbjuder ll. trit,tc. uv spkr'. i Sv. Vita BatrLlet,
för KINNARPS IF d. 6 febr.
StJ'relsen. i Samiing Lilia Korsbacken,
stvrersen
Kinnarp. kl. 10.
,i;::lli ,'ril,,iåTi"äJå;tåli: Kinneveds pastorat 121t"66.
Kyndelsmässodagen firades il -#
Kinneveds pastorats samtliga Ua- I ---kor med barn- och familjegudstjänster. I Kinneveds k'rLå hraå"iraoä-i.v"r."rie"a" u"åiå'"s"å;;flIT:Tt;*
l{:*"$fPggIT
rtr'' har
hårrit årsmöte,
t;å k"- L.^51,'":t:
äå"1äir,'ilvi:riånå;;";ö;
varvid
följande
styrelse valdes:
_^r^-:
I
-***-,---'io:;;";,
--*6:d,. sättning,
niofaldigt I :::;'" .;.:_1*""" Johansson'
raler i rytmisk
-;+iii;;
sekr'
kyrie och Bach-koralen ',j;^; ;:- ii l'^oi
å Nya Pensionatot, Kinnarp, söntlagen d. 6 fobr. kl. t-9.00.
Johansson, kassör
^Y?:tn"t
i en behaglig tid> tiII Johan Ec- I l{arl-Gustaf
F,rrf
raholSSOn, V. Sekf. BO JOVinster: Guldarmband - Gungstol - Transistoradio cards melodi. Gudstjäns-t,ei ill,._d, I ^rä..Jn]'-*'"",ot v. ordf. .roirn
skedde
ock
i
med
barndop.
Så
des
I l'.Ll'll:"l Till revisorer
Matservis . Ka^ffeservis - TV-skinn - Sängöverkast - Täcke
Brismene kyrka, aa" r.i?i."ri*äål l:l:tt::',^
-valdes
m. m.
Andersson rörrättade Hå;"tjä;;: I 9^*" *19::Tol-o'.1" ?|""i."h:l::
Jättefina vinster på varje enkelratl.
ten riksom i övriga ky'"t; i';;;- I lT';",Tiål:"""1i1";J.;:3:;, "$:iI
Inteckningsbingo på transistorapparat.
toratet. I Vårkumla talades. 9."."" I b'.iäiå,"ääi.l'ai.'-Är.ii*^i"*rä""":r.iåä"ti^ä.rät;ä;;Gratisbingo vid full bingo.
'>Himmelriket som ett vårdträd>.I ;;;; ia"
hölls
ljusmässa
i
BörsPå
kvällen
;;;'";; .iorr.ru Johansson. Bil_
Vinnaren av högvinsten spelar gratis nästa gång.
tigs kyrka. Efter predikan. över II t.iiitii*iil"*i ä";;;;;;..";.
-flinnarps IF'.
p; iå'"iGpr ;;;;;
v;, ilt'iå.i;'
3:.t:j11fl
I
gemenskap>
^,. - Tol^,.
följde
bar-l
>Ljus och"l'I11
'*
"1T:3t ;;,:-'^i;;;;^neås rjusrå'g, vlket'äåräil's I X j:,.:Y'j'""rx.,...1:i:'{,1?ii""TåJtä::
söndagsskolebarn och konfirman- |,i;. -K;.1"ä;;i;i-'i;;;";;;
;;h
--;'- - --' :;-;l;..;.. ------"iå',rn".on.
der^ De
f)e läs_te
läste texter växe.lvis
växelvis --"d
med l .;'
Statistikförare:
ider.
I Nr".t,
l*"g-,,.y?l:rt:I
.lJ!:g:.^pl,g?T3d:," I iiäi. a,,ää'.i,ån. L"grua".e tor at
lpå altaret. KyrKoneroen^l:rr""Yltae:.t: Gösta Anclers=son, för B-laett kort tal till 3r.".91 ogh ffr- | 3:,;i Vra.tn"r Jotransson, samt meclI
lsamlrngen - om rq/ndelsmassooa- | lriiilnare i uK John Fransson och
eiL 'iä;irå' sle
9ffi"*"tllo!u,;",s"3år,"*"i1"*:::
|
I
I
i I.{TO-LOKÄ'LEN, KINI{AIiF, onstlogen den 9 febr. kl. 20
--*-:=-I r'5n4.
|
j

Kinneveds
Röda

l

I

I

I

Korskrets

I

I

1

I

I

iYl:ll"llTi-""-a----
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$lutarps

lF

I
I

I

I

I

i

I

_

I

|
|
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I

|
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$LI$Y&ffiP * ffiHruffiffi
.
.

VÄRDEFULLA TOPPVINSTER ! Bl.a. Armbandsur - Guldarmband - Elvisp - El. rakapparat - Linneduk -.Elåstontäcke - Filt m.rn. at,t välja på'
Gratisbrickor till samtliga spelare. Fritt spel nästkommande vecka för vinnaren av toppvinst-en.
Välfyllda specerihinkar på varje enkelracl.
Snabb-bingo rned chans att, vinna 200.000

kr'

SIF

j
1

6b'

i

L

rT:

tt-

!I

KINNARP - BINGO

la Nve pENSIoNÅTrlT,IilNNAf{,P, sönilagen den 13 febr. kl. 19
lVinster: Grtngstol - Presentkort (100 kr.) - Matservls - Kaffelservis - TV-skinn - Blomsterbord - Täeke m.m. - Jackpott 200 kr.
vaniigt fina vinster på enkeiraclepna.
Inteckningsbingo.
- Som Gratisspel nästa vecka för vinnaren
Vid full biqgo grat,isbrickor.
Kinnarps IF.
av högvinstten.

RörfllrD

$IUTARP - tsINffi{}

Stort intresse för
Kinneveds RK-krets I

å Nya Pensionetet, Kinnarp, onstlagen tlen 16 februari kl'
trivsam lokal.
roK'nr'
ocn urrvsam
n.y och
uösl Ny
zo.uu. OBSI
20.00.

I

Dvrrrr^4
i;Xäå#:^å??,."i\;ä:?T

lB.andet

vinsten. - s";;fc;
iä-il';il;.
|
#"ä;#ff;ffi;;
av högsta
vinnare ;;
veckJför
nästa
- Snabbingo
'liå
kr.
kr.
v

rL4 |

nasLa veufi'

try .A:t1q...Hammar-Al- |
I Drnsson. .Lastao. nolr ett mvcKe! |

ett ry;ot I
I i Berlin. Fru Albinsson var förra I
ihösten tillsammans med 5 andra |
Itrevlist
i

för

tur

vluads

4y svSD!@

m".d chans att vinna 200.000:med
JACKPOTT.
metl JACKPOTT.
Denna vecka börjar vi rnecl

r.e,:ekåsäri över

representanter

i llögerföreningen
Frökinds högerförenin_g har 6rs-

Årsmöte

| |

Jordglob ll lf9l: på.f"":lo1?j:t iSinnårp på
toppvinster, bland vilka märkes: Jordglob
vutt"iu tonovinster,
Vatfria
,ie.ser'is
firu- ll I fi:i'3;-1"?ol,?,iål'iJåååiår#,
Fotogentamp" -' Ylle'
(plexiglas)
tnil.iri"s) - Tsserris (kera,:nik) Fotogenlampa
Ei'astontäeke
Ei,astontäeke
Martiniset
rvrw!@8"--:_::T:;:^;^",
-"c"iu*et
Mocca,servis
piaa
ptåA
prau ' CriUset
\trlröuL '
roreulas av -rrur{
HUtr :s ursLnKlsorodistriktsordllll l| il;;dä;
";;""-*^"
toranoe
spel
Fritt .spel
Fritt
Speeerihinkar på 'rarje enkelracl.
m, m.
ll I
-sten svensson. Vidare

Kinneveds Röcra r(ors-krets hår I
håilit årsmöte
c.'ti.Åäåä,
*t113#;r".
o., ordf. Gööppnades av
| Årsmötet ännnarre<
^*,rr .=^- I|
lran
Andersson, som häIsade väl- |

i

ROITIHD

svenska kvin- r '-

av;
iTti"3:lr:t;,fT? |
iåfil;å:l;n
lbinsson visade som avslutning ett |
lnoor:ganisationer inbjuden

SIr.
S
"-:I S.

ll i;ii; r"t karreservering.
|I

ll| I

I

I

li i -Vid fel på
ti| | i Kinnarp-slutarps
.
I

I

t-

I

vägförenings

tti"ttarp-Slutarps I
sr rTTÄRp åot'-t"" i vtterbervsningsaniässninsar
|
skall anmälan ske i Slutarp till
-ägförening
'::*:"--""^.- u pen-il
lanta-r rärsb'der rrån Berrin' Ii
rngvar Gusrar.sson,
nnlssIoNSHUs
Erter
röredraset
oiotuul.jir?
{"r.l.td;
I
sammanträda å o.-_ll
att
och i Kinnarp tilr
ix.'n*
närvarande
il

.^-;';;;;';;;_
u."_ l;;;:ää6e
I Sönd'
Kinnarp, tisdagen den"bl;;.';i:
,k1' 19'30 Ing-Britt Ek-- i :::i,-:::" Bengt Juliusson' tel'
I sionatet,
vÄ;KöftN;i"
1e.30.
kt.
febr.1e66
22
i
1l;!t}l;:t"
Årsberätte1se"'o*u""ff*ff1#:lViktigafrågorbet,r.föreninc-FliStyretsen.

lsamtliga

lÅrsmötets förhandringår leddes av
lkretsens 9rdf. cö1an-Ändersson.
densamma kan antecknr
relsen under clet gångna året haft

6

sammanträden.

Kretsen.

|

I

har under året enord- I

ens verksarnhet.

Si,yrelsen.

.

iilälJ#;-ä::'-,#'t':**lu;ligm.'.,iFrökindsHögerförening|i
r
|
il
ilTyra Thgr' Astrid
:-Lj..r-_ .,,,
ilo.,^-till ÅBSMöTE

Andersson'
lprivatbilar besökte Alphems arbo|
inbjuder
Fiånv, cöt h"-;;-i;t;;;-å;" llt<innarp, valborg clqyqsgn, B-g.nqt i I
I
ltl
Ellström,
Tage
slut.,o on ll
var
värd, llsamuelsson,
iprosten l\dalmensten
rn
frarlqoan
rlpn
IR
fohnrori
t:lno!:qn
Kinnarp,
frodagen
18
Pensionatet,
den
februari
kloe$an
19.30.rl
rngrioi\j
Karin
samuelsson,
lsamt st. Biurums stott;;;in'ä;;llarp,

iiåi""i,

Föredras av HUF:s ji

Sf,i'å#ål llHtr*'
li;::?*ä':"1i",'å,å:
| .,,.::9.::jy:"åTT?::"t1lT1:"å?j.Sten Svensson, Skara.
Lutrra. Suppl.'Torstin |I lclistriktsordförande
"iåta"å'"1fö3".i:5,ff
irörresd riu rrädet.
Jää;"Täilmou...oä,
.Karreserwering.
nt;'
;;i;;:".
jlg:**:'*'
vvr'45!
i
Fik::ttiä.iäi"i'åä
Vård6n,l| |I
llarsson, Kinnarp, Bengt Y,?i.^T"rekvirerarts och
försålts 500 st. lg:::31:."*.
lotter. HemhJalpsnämnoei tt.r tati ly.artlurya' Arne^Gustavsson, Ber- 1 1 Mediemmar och övriga intresserade hälsas hjärtligt välkomnal
bidrag mecl +d0 kr: Kollekt och ltil-Rnaersson' Luttra'
I
Styrelsen.
totterlmeclel 404 kr., tiI föimån l-_.Revisorer: _ Bengt_-Kjellström, I
och Lennart Karlön, Slutför de handikappade iårAefaOås
i

lKinnarp
-kr.
sålunda, att 206
översänts titt iarp. Suppi. Karl-Erik Eriksson,
Övelstyrelsen och 204 kr. att an- lVårkumla'-..
våndaj inom kretsen, Klädinsam- i Förrådsförvaltare: Anna San-

|

5[:p: otstrlKlels arsmole |
lår1,:ki'&å!;drf5#'
leumsfonden. Jubileumsårets rö- 1q
I UmOucl [llI :ffi:l":::
I
liIi

Ftöltinds kommunmästerskap

I

Val-l| ||
Skövde: Brita Wilgotsson' Valdakor.svecka 23110-7
dako|svecka
2sl],0-7 ltL
slutades
alriin.
l].L stutaaes
^å Nfillllll
Clausson' Astlid Anderssonl I
med stor reklamkampanj lördall{l
Skidgt
På
'borg Äncre.sson, rngrio Gustavs-l I
sen den 28. Krets€ns råä#i,iä-,ieirlit
öades i såväl Kinnarp. r?'"i'siri- lsonlxarin samuelsso-n. sunnt. rv-l
söudagen
den 20 fobruari kl. 10"00
rerps
I
sanrhällen. På Sndagen slöt lra-Thor, Ingrid Torstensson,
-' Ebba
tlörsta
start
10.15
vid Lilla Korsbacken, Kinnarp.
l.rutusson.
upp
med
rrnoorr-iiijri"i,|
|
lkretsen
Klasser: seniorer, juniorer, damer, ftiekor och poji<ar
ornbuo lill Riksmötet i stoct- j I
l;;ä;ä;t;';;;;;;;;;;'";^;;lL
Itektmeåel erhöll 100 kr., i Vår- ihrilm € och 4 nov. Brita Wilgots- | I
KINNARPS IF:s SKIDSEKTION
lkumla kvrka 40 r<r. ocrr''i L"ä;" lson, Tyra Thor. Suppl. Vai6orgl i
27kr,Fiökindssårdenspensionä..ClaussonochBengtSamuelsson'|..-*-...
L-o,
lreroch.pe"'onair':oå.i,atartå,|^-|jg:';':.""förslagattäveniå'l.-_
^.h -.."^-"1 h;aa. ia r.arpa I Stvrelsens förslag att även i årl
.servera0avstvretse''jdamer.larrang.erautflyktfördeäldre,'l:.
,Listinsamlinsen dav Z.B4g:80.111y- jordna sirnundervisning samt val- ll . I
I

ju***'l****##

syföreningen har varit i flttig
vårtsamhöt med 15 samman"komster. Syauktionen
Syauktionen gav ett
netto av 2.873:?0 kr. ..
Vid distrihtets
vid
distriktets årsmöte
årsmöte i MarieIST!:
stad den

7 maj

representerades

ttooa !\orsets vel'Ksamnet I Inolen ii
iätr'Hå'tHg*ffi**
loch Algeriet.
I

i

I

i

Kffi ru

ruA Rp-Br

li | å lgla
I

I
iFrökinds kommitt6 av Första
Första ilil
majblomrnans riksförbrrnd
|l, *q;9]:lr:ans..riksförbrrrdlhar_hållit
Av den fram- ll I
i
I
I

i

ll
fffi:::l:-ä.ffi liä.i'i:1,:,:W':"*"u1,"f""1ää:
ii?t.ff",J #?';
i
jsei
Tyra
Thor
och
Göran
framgick
nettoinxomsteratt
lwitgotsson,
lil
Jubileymsmötet
i
under
år
1965
uppgått
till
lAndersson. lna
åI
"årsmöte.

|

:;;1 iii
fril;",3:ru$5ä$;iffi5iilt.11$H*-;i'il,.],il
jsiffran.|avrektorGeorgöhrnel1,orof.,-ljt
Räkenskaperna balanserade a I timt. Lena öhineli, sekr., och.
kr. Kapitalbehållning ltriassaförvaltare samt ledamöternat
110.353:70, översJ<otl 7.542:93. jfoltskolt. Helge Sönnelgren, sm6Jl
i styrelsen utökades från 10 till I skoll, Alice Larsson och slöidl. i
112 ledamöter; Ordf. Göran Änders- jl Inee Eckerlid, Revisorer diev
:son, vald.på 3 är. Omval förekonr ll fott<sl<olt. Anna Sancun och köp'
lav samtliga ledamöter, som äro: *"r, COra., Sandin.

I

116.877:03

,
|

ll

I

r\rG0

Fensionatet, Kinnarp, söndagen ilen 20 febr. kl.
19.00. - Vinster: Guldarmband - Presentkort (100:- kr.)
- Kiliare - Kaffeservis - Rakapparat - Kastspö - Elastont*k..' - på,i" m. JACKporr 2b0:- kr. rnteck-

-.

-

-

ning:biugo på transistorapparat
vinster på
- Jättefina
varie enkel;:rd
Gratisbrickor vid
futl bingo. Fritt

spei näs'rasansrörvinnarenavhögvins'|e';;#:T:"

I

|
I

I

I

j Kinnnued-Ifårkumla

i

$H"&$Kffiffip-m&ffiffi9ä

A[F"avd,

F'öR,SAMLINGSAF'TON

fredagen den 25 febr. kl. 19.80
å Nya Pensionatet, KINNARP.

å Nya Pensionate! KII{NARP, onsdl. elen 28 febr. kl. 20.
Valfria vinster, och bland toppvinsterna märkes bl.a.:
Gulda"rmband - Arm;banclsur - Ka^ffeservi,s - Martini. set - Yllepläd - Brödros,t - Elastontäcke - Moccas,ervis
m.m.
200;- kr.
- JACKPOTT
Fritt spel
nästa vecka för vinnaren av toppvinsten.
Välfyllda specerihinkar på vaa'je enkelrad.
Snabb-bingo rned chans att vinna 200.000:- kr.

natt.. årsmöte med familjesamkväm
å Nya pensionatet, Kinr-rI
I arp, t,orsdagen den 24 februari
I

lkl.

Kinneueds pa$torat

19.00.

Årsmötesförhandiingar, föredrag av lantbr. Harry Brink,
Vara. Kaffesewering och gratis familjebingo med ett flertal värdefulla yinster.

Resesekreterare Margit Farkas-

Nilsson talar över >I barmhärtighetens tjänst>.

i
I
IL-

SIF'

Ljusbilder. Ka-ffe.
Insamling till IM:s flyktinghjälp.
Pa"s.torsämbetet.

Hjärtiigi välkomna!
Styrelsen.

I

nönr

SLUTARPS
MISSIONSTIUS

nn

Söndag kl. 15.00 avskedsmöte
för Stork, välkomstrnöte för

I

Karlsson. Distriktsf öreståndare
G. Haag mL fl. Offentligt.

Frökinds komrnun får en
Idrotts- och fritidsnämnd

I
!

Frökinds komrmrna,lnämnd har hå.llit sammanträde. Besluta-

tet, Kinnarp. Styrelsen omvaldes i

l'

sin helhet och består av: Ilrik l'
Bohman, Vårirumla ordf., Ivan
Gustavsson, Brismene,

v.

ordf.,
Mats Wetterström, Slutarp kas-

Frå€iån om tillsättande av en Margit Ändersson, östergården,
kommunal idrottsnämnd hade ut- som ersättare.
retts av hrr Gustav Gustavsson,
Samarbetsnåmndens anhållan

sör, Sven Ändersson,

Kinnarp
sekr. övriga ledamöter; Olof Westermark, Börstig, Lars Äx, Halsäng, Ivar Gustavsson, Kinnarp,

Slutarp och Arne Olsson, Kinn- om

per

föreslås tiit sju och vid utseende
av dessa, bör olika föreniagsintressen beåktas.

hansson, Kinnarp med Olof Nils-

Frågan om tjänstehostäder vid
Frökindsgården var åter uppe till

son, Slutarp och Gunnar Wilgotson, Kihnarp som suppl.

I

I

I

Frökinds
Ärbetarkommun
håller årsmöte

i

Samlingssalen,

100:- kr tilldelades fyra elever Slutarp, fredagen den 4 mars
vid folkhögskola. Till kontaktman
för Västergötlånds Turisttrafik- kr. 19.30.
förening valdes köpman Göran Ärenden: 1) Enligt stadgarna.
Sandin, Kinnarp.
2) Höstens kommunalval.

kommunen. Ledamöternas antal

Till revisorer omvaldes Tage Andersson, Slutarp och Egon' Jo-

behandling. Kommunalnämnden
vidhöll att bostadsfrågan för per- lr
sonalen bäst löses i bostadsstif-

vid årets norrrinelingsstämma '-:.ldes Erik Bohombud

1'

man, Jvån Gustavsson ocit Sven
Andersson. Årsavgiften 5estärndes

telsens regi
I en utredningskommitt6 angående biblioteksfrågan inom kommunblocket invaldes lantbr. Sven
Ändersson, Lofsgården med fru

till oförändrat femton kr. för äkta
makar och tio kronor för enskild.
Mötet gästades av unghögerns

distriktsordförande. personalchefen Sten Svensson, Skara. Denne
gav en livfull redogörelse iör det
aktuella politiska läget och de oli-

Kinneved-Vårkumla

IiIJ'

Kinneved-Vårkumla Rl!'-avdel-

ning har årsmöte med fa.miljesamkväm på Nya pensionatet i
Kinnarp i kväll, torsdag. Lant-

ka partier:nas inbördes förhållan-

den

ett anslag av ett öre

arp. Ko,mdunalnämnden stannade skattekrona tillstyrkes. För Fröför rrtredningens åIt. 2 om en kind innebär detta en kostnad av
idrotts- och fritidsnämnd för 1.135 kr. I'yra st. stipendier å

Ä,llan Johansson, Älarp och Bengt
Samuelsson, Slutarp. StyrelsesuppierLnt: Gösta Såhl6n. Brismene.

Till

att

anta.ga Sven Anderssons, Äs&rp, anbud på Kyrkskolan
i Börstig på 40.000 kr. Nuva,rande hyresgästen trppsäges med
anledning hiirav till avflyttning den 15 a,pril.
des

'.?Yo ""' .,,. ."uk,-9!:
Arbetarkommunen
!'rö]<i1ds arbetårkommun har
årsmöle i Samlingssalen i Slutarp
på fredag, den 4 mars. Bland
ärendena är bl. a, höstens hom- j
munalval.

till varåndråi'Eftei'föredra-

get följde en stunds livliE diskussion och mötet avslutades av ordf,

brukåre Harry Brink, Vara, håller
föredrag och vidare blir det kaffeservering och gratis familjebingo.

Körale av vagen */2-$. I l"tt'-:Tilgsafton i Klnna'rp
på måndassmo"go',",,
_ll I I, l5äTT::"jå:'räåt"ålå?å?:
rarg-..nå
1v vägen- undefl,:_,_*
lirist
.
I li.;';;-ffi;,'åääi;"åiåii'äiffi;l
qk:vqel'qcgl mot F atköpinfl:
{ä"- jt I äälå"ftiiåierare Marsit Farkas_
delsed ixträffade vid To

l i Nilssott talar över >I barmhärtigttl":-1"tll\-111".-b]der' vidä?Til:'; I I netuns
ä";il å'.t r'tr"o""u"",,,g.
i ;itff"å?i?f ;å'Hå,T'J,iåffi5:å i; |

KIRINARP-BIf;UGO
Ä NYA PENSIONATET,
söndagen den 27 febr.

KINNARP

kl.

19.00

Bland vinsterna märks: Jackpott 300 kr, Guldarmband,
Presentkort (100 kr), Skärmaskin, Kaffe- och Matservis,
Rakapparat, Kastspö, Elastontäcken, TV-skinn, Plädar,
m. m. Inteckningsbingo på transistorapparat. Som vanligt
fina vinster på enkelraderna. Gratisbrickor vid full bingo.
Vinnaren av högvinsten spelar gratis nästa gång.

IVledlemskontrotl.

Kinnarps IF

och hilen slog runt ,rå*."DJo1o'o"P

lnderraqet var mjukt ;1'

|sl'odor'
J
' I son.lags intråiffade en mindre I I
tlafikorvcka
I
r,rru"o,,llo.
. En det köper tör dyrt
-t personbilnr
11 ?9_
i tiden, där två
vaf
in: |I |I _ -' .
j blandade. iiålää#ä.'r"1#;li
frln
Den ena rt"a" .tä"".i I I a andra köper rrrn
iil;;'ä;.
tf}
ta
höserwäng,
j'
den
andra
I ryl
:ä'fi*'i#åiTålå; ffä "Ji*1i L ^_- J---^r_r^^-__Gunrafss'ns

c

I

I

i'",

ii,"åIJ.u"Jtr

u"*

#il;å"1"iT3å- ll Mauelarrer, slurarp.

1 alt t möbrer ocb sorrgmp'
Io

'j:fl":l ,l-'11 | per, båddsoffor' tak' ocb
l5:ff"Jå:"J"å,1'ä1"
! nandö"tollisioti i"t"årr"åå Jä .d;- I i
' golvarmaturer. mattor.
, ri teen nå samma ställe. Sit<ten j I o
rer. 0515/$r ?e.
l:;xl} HJ#åil'S#'åli"t,$ä?; i
lriråtskador.

'\L

(ol** qrKhd)

|

l.--

$t&$TAffip-mgru#s
Onsdagen tl. 2 rnars kI. 20.00 å Nya Fensionatet, Kinnarp.
Som vanligt värdefulla och valfria toppvinster blantl vilka märkes : Jordgloib, herrarmbands,Llr, spinnspö, rakapparat, kaffeservis, täeken, yllepläd, våffeljärn m. m. Jackpott 300:----.. kr.. Välfyltila specerihinkar på varje enkelracl. Snabb,bingo med chans att vinna 200.000:- kr.
Gratis spel nästa vecka för vinnaren av toppvinsten. -

Upplysningar lämnas pr tel. 332

66.
S

I

F.

Bygdens biistu bt-spel$,re kor"cts ze/z-$6.
aid miisterskup i I{inn{rlpss kolu

Ilinnarp BTK sttir på lördag och söntlag sorn värtl för lralbl'A,ttsmåsterskapen i boriltennis'
I}åila ttagarna blir tlet spelstait kl. L5 i Skolan, Kinnarp. På lörttag spelas pojk- otrh juniorklasser (singel-dubtrel) och på sönita,g gör seniorenra upp orn titlarua i sillgel och dubbel samt vitlare blir det en korpklass.

Pojhkl*ss: Favorjt Tonrny 1 llrtrl:s bortltennisspelare
finaler
fii. I f'"ttå'"tot, IFK med Ola Jarls- | Wu pa måndag och tisdag kl'
"p.i..
om
19.30. Och-här föIjer tipå
'- ut- ison, Kinnarp och Ove Nilsson, irS.. spetas. - kl-ublb-mästefskap för
gången i de olika totrutå"o*,
| t nri *<,m sva11s-te- konkurrenter. n::o:I
möter alla. Startavsift 2
}IerI'arsenioror:""";'åT;'#;:l'.ji'$:åi,r;.'"""':ir]ärjä'fr:#ii;i;åtimoterarla.",l.."'l''.^|'WÅå
;iä;;;;
;;";;;;;,"F";Jriter: 1qr- i Juniorer <tuubel: !'avoriter': ilie. atta-t:99?^.1'?I:-tl--"lt-?1,j,""1";
I:lär han för känn-edom omtala-s
I
-

att

sönclagens

land Johansson, Kinnar'

F;J'lå|,'"* I

'"å',,.Tå'.':=":"'

*

H[X^'u?$l??;"",1äy"
Lindbronr -Frirnan,
*Kinnar p, Ilans Skoogh, rFK r,'arSkolmarserlein
JKOImåtSe{letn
klubbnrästelskap för jt,i,l I II
.uf,:"tTii;fr''åSå,lllTttof'
I spetas
lrÄni n o'
rrönino.
lnf'-'ff-riO.
l*..3ii1T.u.',
senare. 11
föclda
täåJr-i,;z-+s.ttier
Frökintt
Frökintt
1,'7-48€ller s.enare.ll
.
cles-lnioi'er
.r..-i"i*ät
till
till
väl mött
Iier.r.q.r <-lutrbel;
drrhhel
!'a wo r.jter:
T,en-l o"fr clärmed vät
riter: r,en-l"'öii"än.rned
tr'avo
i
Ilerrar
mästeilskapstävlingar i Kinn- lÄven här spelar alla .mot ålra I i r': kött_grotta,, potatis, lingonfnxlsa
nart Karlsson--Hans skoogh,
är
2_L.":"t:_
och
startavgiften
oeh
stekt
O:
fisk,
['atköping.
lår.psr.egi.
]i |
,vitkålssallad.
rå ntorot. T: blåbärskrätt't.
-Svä;,asrc konkurrentcr: f\.ar.s-; iltolatis,
I kot'vstirörgas. F: peppafrotskött,
son-..iiriirnd Johansson.- Kr""".o. I
potatis, grönsaker"
.
I{an ör,elraska: nhn- Ancters- |
I'S -tol
son. V:r'iof trt.
|

i
j

I

t

I

Ilfner+lrnr.ni:lesc.
I'qrrnzitor'
}'avor'iter:i
I{ei'riå{. l(orpklass:

I

Tä : f{"iruyp,c{rp h,ar bygderc,s buste bt-spe{,cat'e
-:"s'r"T
li
Lerp'w&rt K
Eiland
afr,rbn,
---J final mafrfFf(;s
rommy^|,?:l:::-i
yt
qr-6b.
,-----'ll;f
l
son, IFK

ffä-;::i:n,'cLdhenr'
Outsider: Thörnqvist

Juiritrrci:: f-OtjånAe' kvartett l

inrrehårrer

Xarlsson, IF

Falkötr

brom, Murrsjö,
och Staffan Nielsen,

-

l

Kinnarp.

i

--_.r1T*-*-l
lrf

rssroNs[iris

tr'redag kl. 1,9.30. ltedverkan
av past. Jan Cust,avsson, Varnhem, o. Göran Carlsson, Åsarp.
Solo- och duettsång.
Kollekt.

Alla välkomna!

9lr-W'

i
I
j
I

I

I

-l
Sammanträden

Fnikind
KOI1flITUNALFULLIIÄKTI GE
i Centralskolan, Kinnarp, måndagen den
14 mars 1966 kl. 19.00.
Orilförantlen.

håller sammanträde

IF.K F.alköpings 'fommy Pettersson och Stig Carlsson tillsammans med Kinnarpsparet Karlstedt/
framgångsrika iuniorer.
Nieis6n
Fa,lbygtlsmästerskapen I boraltennls gick på lörilag och sönilag av ståpeln I Centralskolan'
Kinnar.p med Kinnarps BfK som utmärkt arrangör. Av de 6 tiUår som stoil på spel tog Kinnarp B, rFK Fa.lköping 2 och Gualhem 1. Erlantl Johansson, i(inna,rp, vanr hefrsingeln och dubbein i-par med Bo lvarsson, och den sympa,tiske Xlnnarpspela.ren åir därnred Falbygdens bäste
bordtennisspelare alla, kategorier.

Finalen

i

herrsigeln vann han

över Lennart Karlsson, IFK, med

siffrorna 27-13. 27-!7.
Bo lvarsson, Kinnarp, höU

På

att ställa till med sensation i den
ena semifinalen, där han hade
Lennårt Karisson på gaffeln.
Trots att Ivarsson hade matchboll
lyckades dock Lerrnart avgöta
matchen tiII sin fördel'
I herrsingeln gick favoritParen
Karlsson/Skogh, IF"K, och Johansson/Ivarsson, Kinnarp, Programenligt till finalen, cch där vann
Kinnarpsparet en säker seger med
27-\2, 27-79. Andersson/Ehn'
Vartofta blev trea,

T'IJ\::+ri'sI'i|\:::'1'::Ii'::J']

^t
+(/{t''

Ärne Ternström, Gudhem,

do-

Kinneveds
Jaktvårdsf örening

miner:ade korphlassen och slog i
finalen P. Ä. Gustavsson, Posten.

mars kl. 19.30.

och Kjall Karlstedt, där den förs- Vartofta,

3"rån lördagens tävlingar i junior- och pojkklasserna kan rapporteras, att finalen i juniorsinhåller årsmöte å NYa Pensiona- geln blev en intern historia för
teto Kinnarp, tisdagen den 8 KinnarD mellan Staffan Nielsen

Fri

Styrelsen.

Bingo.

nämnde var den för dagen bäste
och vann i en hård tresetsmatch.
Pojksingeln vann Il'K:s Benny
Pettersson överlägset och slog i
finalen Ciaes'Arne Wallin, Var-

tofta.
Finalen t juniordubbeln blev

en

mycket rafflande historia. Med
22-20 i avgörande set vann IFI(-

paret Carlsson/Pettersson

över

Nielsen/Karlstedt, KinnarP.
Prislistan:

Herrsingel;

1) Erland

Johans-

son, Kinnarp, 2) Lennårt Karlsson,IFK,3) Hans Skogh, IFK' 4)

från Il'K Falköping väntar på sin tur'
7) Blrger Johansson' Jarlsson, Kinnarp, 8) TommY PetKinnarp, S) Göran Einarsson' ' tcrsson, IFK.
Pojkar, singel: 1) TommY PetIF'K. ,
Herrdubbel: 1) El. Johånsson/ tersson, II'K, 2) C. A. Wallin'
B. Ivarsson, Kinnårp, 2) L. Karls- Varto-fta, 3) S. I. !'riman, MuIIsjö,
son/H. Skogh, Ii'-i, 3) L. Änders- 4) Ove Nilsson. IFK. 5) Kenneth
son/K.-G. Ehn, Vartofta, 4) B. Jo- Blomqvist, IFK, 6) Ola Jarlsson,
Kinnarp, 7) Kent Andersson, IFK,
hansson/B. Nilsson, Kinnarp.
Korpsingel: 1) Ärne Ternström, 8) Conny Hermansson, IFI(.
Kinnarps BTK vill genom I'T
Gudhem. 2) P.-A. Gustavsson,
Posten, 3) Håkan Karlstedt, Kinn- rikta ett varmt tack till de firmor, som skänkt Priser till tävarp. 4) Torcl Johansson, trFK'
Ji:niorer. dubbet: 1) T. Fetters- lingen. Vidare skall ett tack framson/S. Carisson, IFK, 2) S. Niel- föras till rektor öhrnell och vaktsen/K, Karlstedt, Kinnarp, 3) O. mästare Johansson, utan vars stoJarlsson/u. Kjellström, KinnarP, ra tilimötesgående tävlingen ej
Skogh-Einarsson

I
I

|
i

K'-G. 4) Lindblom/FYiman,
Juniorer. sing:el: 1) Staffan
Andersson'
Lars
Ehn, Vartofta, 6)
Niels6n, Kinnarp, 2) Kjell Karl-

Bo Ivarsson. Kinnarp, 5)

kunnat arrang'eras.

Multsjö.,

*

nu för
stedt, Kinnarp, 3) Stig carlsson' I Kinnarps döt kiubbmästerskapet.
börjar i morgon. onsdag. kl.
If'K, 4) UU Kjellström, KinnarP' I Detta
fS titr nybörjare. AIla möter alla
5) S. I. Friman, Mullsjö, 6) Lars I och
startavgift är 1 kr.
Erik Lindblom. Mullsjö, 7) Ota I
I lv

säsonEsn återstår

I

I

qt'Ao'
Fina arrangemang i Kinnarpstegi
Kinnarps bordtennisklubb stod under weekenden som arrangör för
F aibygdsmästerskapen i bordtennis. Ärrangemanget klar4de mån av
perfekt och man har all anledning att glädjas med Kinnarp som också klarade hem de flesta titlarna.
.Erland Johansson höll ordnlng och reda vid sekretariatbordet, men
han såg också till så att det blev ordning och reda när han stållde

upptillspelommiisterskrpetförseniorer.Hantogsingeltite}noch
han triumferade i dubbeln tillsammans med Bosse fvarsson' Bra
gjort,!
I Juniorklassen tog F alköping hem dubbeln genom Tommy Pettersson oclr Stig Carlsson, men i singeln blev det Kirrnarpsvinst genom
staffan Nielsen, som tillsammans merl Karlstedt hör till kategorien
lovande Kinnarpsspelare.
'fommy Pettersson från IFK var främst i pojkklassen och segrade
icke oväntat.
!'avorit i korpklassen var Ärne Ternström frän Gudhem. Han klarade av favoritskapets tunga börda och spelade hem klassen' Jag
Singelmästaren Erland.Johansson, Kinnarp, och Ove Nilsson, IFK,
Erlands viirste konkurrent
vic'l sek;:etarjatet. Lennart Karlsson

-*

>>viia.r>

sig

-

mo-t.-duons axlar.

avd.

Kinneved-Vårkurnlo RLF :ore
kritiserode Frökinds vögor

till större

enheter, Länsför-

bundets försiae kritiserades och
iuttalande gjordes att om iindring
iskall ske bör den framtida RLX'lavdelningen bestå av avdeh'ringiarna inom Frökinds kommun,
I Vidare kritiserades vägarna in-

Kinneved-Vårkumla lom kommunen starkt. 1\ted tanke
har hållit årsmöte å Nya pensio- !på den allt mer ökåde trafiken,
natet Kinnarp, varvid samfliga I nt. a. skolbarnstransporter, kan
berättelser godkändes och an- l man inte rähna de vägar vi nu
svarsfrihef beviijades, De styrel- lirar som tidsenliga. Man beslöt
semedlemmar som var i tur ått att framföra klagomål hos' vägavgå omvaldes och styrelsen be- myndigheterna.

i

står av ordf. Sigvard

Lantbr. Harry Brink,

Anderssgn,

I
lv. ordf. Bengt $årddn,

Vera,

höIl ett mycket intressant före-

kassör

drag om Rltr'-organisationen, och

lSixten Lindberg, seirr. Carl-Arne

v. sekr. Torsten gus- särskilt om den nu pågående reDensanlna mötItavsson samt Göran Karlstedt, versinsamlingen.
Äke Gustavsson och östen An- te starkt intresse, då alla när|
ldersson. Styrelsesuppleanter för uarande skrev under sina rever| 2 år blev Lars Eckeriid, Sigvard
Efter att alla undfågnats med
I Joharsson, Knut Börjesson ocit I
Ändersson. Till revisorer ;kaffe, deltog samtliga i bingolBror
spel ordnat på ett treviigt sätt
i valdes Sven Andersson och Bengt I
jAdamsson,

lNilsson. Ombud vid länsförbundslståmma blev förutom ordf. Lars

j
I

av Tord Torstensson, Kinnarp.

.Iaktvårdsförening
lEckerlid och Sixten Lindberg. I l{inneveds
TiU kontaktmän i Jordbrukets ut- I liar årsmöte på Nya Pensionatet
li Kinnarp på tisdag, den 8. mars.
I redniagsinstitut valdes Lennart
Lletle,rssoa och jör Jq&brukskas- I Fri lingo ingår i programmet.
I

till

ritningarna för herrar

* 'Toifu

set*^ q&LO

Diskussion förekom angående
försiaget om sammanslagning av

ROKIF{S

RLF-avd.

undrar om han inte skulle kunnat trassla
aktiva i seniorklassen om han ställt

ffigruru&mw*ffiffiru&ffi
å

Nya Fensionatet, Kinnarp, sönalagen d. 6 mars kl.

lg.CItt

Vinster. Jackpott 350:- kr. Guldarmband - tr'åtölj, hög
i(affeservis - Matservis - Skärmaskin - Rakapparat.- Kast"
spö - Täcken m. m. Inteckningsbingo på transi,storapparat. Fina vinster på varje enkelrad. Vid full bingo grat,isbrickor. Flitt spel för vinnare av högvinsten nästa spetomgång. Välkomna till en trevlig bingoafton. Kinnarps fF.

|(inltnusds
Centralskola
FöRSAMLINGSAFTON

9 mars kl. 19.30
irring >En kyrklig kulturgärning i Lappiand>. Kamrer K.
onsdagen den

Welin-Berger, Stopkholm

Ljud- och färgfilm. Kaffe.
Kotlekt till Svenska Missions'
sällskapet.

Alla häisas välkomna!
Pastorsämbetet.

F'örsamlingsafton i Kinnarp
Församlingsafton var i fredags

anordBad å Nya Pensionatet i
Kinnarp, IM:s resesekr. fru Margits Farkas-Nilsson talade över

ämnet >f

,#:,år ff:l:rsft

barmhärtighetens

*i,ålg'

-,.f-3::

t*ltlli,l!;

il Ul|]t
tjänst>, Hon ställde mot vartan- ff
till sv. ps. 340. psalmen om I | flermal"s.o-nl -torsdagen den ]i
nat överflödet och fattigdomen i ning
väseri, talade om att bön | | mars kl. 19.30.
stora delar av Europas ]änder och bön"ens
vilja. i I
Styrelsen.
Dtyr
påvisade de väldiga kontrasterna. är att stätla iig uncler Guds
insamling gav ."-ääå
insamlins
en god UPPDenna
Talaren lät åhörarna följa med på Dennå
"tä I|I |I
takt till passionstidens offerändaen med färgbiider illustrerad färd
runi i Europa, där IM verkar,

mår.

li

Bilderna underströk instruktivt

det

T

Jtktstig

hentres föredra.g behandlat. [,T,ä"äi3åä?i,?fi']iå"utst möKollekten uppgick ti]l 238 kr. In- te under medverkan av pastorer' I anordnas
-- --.-,-- ^ - i Kinnarp sönclagen
komsten av kaffeserveringen som na Jan custåfsson, \tilffi;, li
22 maj kl' 9-14'
den
predinye
frrr Nielsen bjöd på likscm den samt Åsarpskretsens
li
däri inkluderade lckalhyran gick kant Göran Carlsson. Förutom lr Kinnevetls Jahtvårdsförening.
oavkortat till ändåmålet och gav predikan blir det solo- och duett-lr
102 kr., sammanlagt alltså 340 sång.
I

pu

-

husmorsgymn&stik
-
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Och bakåt, och

varje torsdag.

bakåt... Det känns i ryggen men det känns skönt, tycker över femtio husmtidrar t Frökind som gymnastiserar

I

Over femtio husmtklrar motionerar

flittgt varje toredagskviill

I

Kinna,rps eentralskole. I)emorna kommer från Frökindd kornmun och leds av fru Marga,reta Thor. Man följer programmet för
>>Triina m€d TV) och intressst och entusiasmen är det i oanning
lnget fel på.
4s'6t''

att det vore sprd om gymnastiken skulle upphöra när det finns

så stort intresse. Och husmödra,rna i tr'rökind iir glada och tackså.nma över att ha en ledare till
sin torsdagsträff med >Träna, med
TV>"

o'Btrecka" gjorde
Kinnarpsmålen
intresset och behovet ?ir av verk-

mot

ffeimer.3-7

Nu kunde man tyvärr
Heimer inledde våinskapsmatchinte ta emot alla, trots att man andet
i fotboll genom att på lörhar två grupper som avlöser var- dagseftermiddagen
sPela mot
andra kan man bara ha 54 del- Kinnarp i Lunclsbrunn. Med 7-3
tagare. Gynnastiksalen räcker skrerrs Heimers segers!ffror.
inte för fler.
Lundsbrunns gamla idrottsPlats
Fru Margareta Thor. Slöta, tiil
på fint underlag.
yrket småskollärare, tycker na- bjöd
Kinnarp
spelade en pigg och
turligtvis det är roligt med gym- trevlig fotboll.
1)s tre Kinnarpsnastiken och det stora intresse
gjordes av >Blecka>> Geden rönt, men skulle allra helst målen
se att den leddes av en fackman orgss0n. gjorde
Heimer
1-0 och 2-0
>jag är ju egentllgen inte kompe- men
seclan kom Kinna,rp och
lient>. Men hon gav efter för aila
kvitterade till Z-2. Det blev dock
iröner och får man inge4 exami- 7-3 tilt H'äirner innan Curt Lieclsamheten,

Härligt att få träna muskler som inte tränas
betet

I

]

|

l1

-

iii :.t::,,,i

]

|

Ouer 50 Fröhindsda,mer

1i :::;:;,

I

i det vardagliga

till hösten
Lidköping, blå.ste slutsignal.
är nog inte fru Thor ornöjlig att berg,
Målgörars var Börje Rosenberg,
övertala. Hon tycker liksom vi John Kramer
och Rcland lVallneråd gymnastiklärars

ar-

gren 2 var samt Rolf Johansson

_*:_

y[t_66.

1.

Kinneveds jaktvårdsförening
lrar hållit årsmöte på peniiona-

tet, Kinnarp, under

ordförande-

skap av Harry Johansson, Kinn-

Enhetlig "folkpensionsraxa"
foreslå* ror Fiokindsgården

Kinneveds Röda Korskrets
avslutade i torsdags en 10 timmars kurs i självskYdd. Kursens

varit sjukvårdare Stefan Bogar, Höverö. Kursen samlade 15 deltagare, varav 14 ethöll intyg. Det blir nY kurs. i
Luttra Bygdegård, där 17 deitasare ät anmälda. Ytterligare
några deltagare kan beredas
plats, Anmälån kan ske till fruledare har

ri''
TiIl

sammanträde på rnåndag
Frökindsf'rlmäktises *y:f:*131"
Frökintlsfullmäktiges

rorerg-

-::,,,y'*å*,t-.j"'"r;
älråring ?.t
ger ett förslag från soJahämnilen till rÄdit'at
xu gäIlande
-*^*-.*Duuå'! nu
ö4!ro!ruv taxa-.är
llror{rlus5äfuErr. Enligt
vld F"ökiod.gårtlen.
iå"dt"*o"nu, oid
vårdta,xorna,
förmögenhetsfördiffer.entierade efter inkomst- och förmögenhetsför'
avgifterna diffelentiera'de
vårdtaxa upphållanden.
hålianden. Nämntlens förslag är att en enhetlig vårtltaxa
ärna Birgit Andersson, Skövdes-,
med folkpensionen med a,vdrag av
lika
biir
brir
bli
Avgiften
rättas.
gården, och Ingrid Gustavsson, I
-__a_r.^^^_^<
pension>>'
pension>>'
av -anci^n\r
^..Äar ^r,
>vårdtaga.res amtlel
>vårdtagares
Liden. Kursen är avgiftsfri'
I

I
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I

I

lli:;q#fr{Hrfl,}h,g,T{1fl{i'I
l l "ä;;
i l"",rii
!*ff:t"
I

"
";ii:;:
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Hä*tl?t"iTJ$1,
t"ffä:"äååt%T*:ti?;

urodd och
och Gösta
I| ätooo
Gösta Svensson.
svensson. Tiil
Till
Ii ledamöter
tedamöter i lerduvekoÅrirftier
lerduvekommittdn
Gunde Johansson, Sveni| valdes
Olof J'riberg,
I'riberg, Yngve Nilsson, ocb
Ilr\ke
oH"IT*iots
Blom,
I räv skulle att skottpengar pä,
utgå med tio kronor.
I

I

l
i
I

*til'^
^-r^l
vacl inalbostäde-r .. till- pensio.nårsrum'
rhed rto.l
lika ';ö^
andel
är
Denna
^^--^
som nu kallas >fickpengar)>. Det-lKomnrunalnämnden ,..,_.tt,t.{1-*:"lifiil Falbygdrns jaktstigstävling
xtrednrng ilarom Kom-ilför femmannalag anslogs 50 kro-ta belopp stannar sålunda hoslatt vissstånd'
I
vårdtagäien oavsett storleken avlmer till
llnor. till iagtäv'iingar I lerduveförsamlingsafton. Kamrer Welin- återstående pensionsbelopp. I av- I
jl och älgskytte ansiogs 400 kr.
>En
Berger', Stockhotm, talar om
emeller-iFörsamlingsafton i.Klnneveal llMen
giften till hemmet ingår emeller-lFörsamtingsafton
beslöt anordna en jaktstig
llltan lesttit
5at<tstlg
kvrllie kulturgärning i LaPP- tid
nämnda pensionsbeioppi
ull;- lw.n 22
IIraJ, Till
LIO utöver
ULOVUI' IIAIIIIIUA
zÅ maj.
IUI kommitte
Kommllf,e förl
IoI
hölls
nolrs iI ons-llden
lrsflDrurrsuEru]ry
I
Församlingsatton
Församtingsafton
llclenna
iand>.1idare blir det kaffe. Kol- det av kommunen beslutade
b9- | .tu*"
beslutade -b9denna
utsågs
unGunde Johansson,
Centralskola
i
Kinne;eds
ll
ctaes
lekt upptages till Svenska Mis- i stadsbidraget., För sådana- vård- I Aei medverXan av kamrer K. We- jjSven-Olof
BIom,
]jSven-Olof trYiberg, Åke Blom,
sionssällskapet'
l tagare som på grund av-inkcmst-'iirr_B"rs"". Stockholm, sekr. i Sv. lÄke Brodd, och Rune Grahn. Hos
eilmission'ssällskapet
eller förmögenhetsförhållanden
för kyrkan och I länsföreningen skulle ansöl(as
,lom tiltdelning
elhåller sådant kommunalt bo- ;;;"r;a_
tilldelninE av fasaner och in,
:;;^;;"
stadstillägg gäller att de utöver
.kohercte Henning .A,n_ | Xtip skulle ske för 200 kr.
pensionsbeloppet
skall inbetalau.:å11"#Y:"t de ;G;;;ilå
titt täviingsledare utsågs g:::
Gun-riotsvarande
närvaranl"J::- |1..å'lt"rtåJ:',:-":[gf;":t*
bostads- |erssonl?ls"*t3:jijJliåiil"_Jli-la.
i1$:ä:1
är' surn*u
ä"'i:Hå","t#rt
Johansso-n. ombud .,io ran.-li
"ar_
talacle
kamrer.welin-R.er-uGionssalrst<a- l;
komna
tillägget. "JåX'å.
årsmöte
llli:911f I
ilöreninsens
Kommunarnämnden har efter Ber o* su"rrix,,
och
Gösta rohansson'
Johansson'
mångde-n
lrrriberS
ingående överrässnins#":.r"tl"ä
överräggning#1.r;;ä i frets nppgrrt att!"u"". o"1.
+1lg:
Paur I
Påul
iaktvårdsdasen
iaktvårdsdagen
kulturön ]3åii.*"#:
egenårtaae -ilgt;"it"
förslag, II sidiga ocir' ää"åä"lt{"tiu sociarnämndens
socialnämndens försrag,
sis tiu
sig
]3åii.*"#:
'
""i,
xv..rxfrämja-det
och
samerna
hos
fufihos
viihet' alltså tillstyrks
Flrökinds Arbetarekommun
t

I

arp.
Styrelsens och revisorernas berättelser föredrogs och lädes med
godkännande tilI handlinearna.

Församlingsafton i Kinneved
I Kinneveds Centralskola blir
det på onsdag, alitså i {nolC-gn'

I

I
I

I

l

I
J

1

I

!

il;";ä;#;tö";{

har haft
därvid till

årsmöte och omvalde
ordförande

för 1966-

Allan Ählqvist, SiutarP. Omvalda blev även styrelseledamöterna
67

Gustav Gustavsson och Lennarf,
Kar16n. SlutarP, för samma tid'
Kvarstående i stYrelsen år fru

Sigbritt Kjellström och Gustav
Arigustsson, Kinnarp. Till kassöf,
för innevaranfls år utsågs fru Sigbritt Kjellström och till sekr. och
korresponclerande ledamot valdes
Gustav Gustavsson. TiIl styrelse'
suppleanter omvaldes

fru

Ebba

|

iinrätras

avvakta erfarenhcterna sedan I tre hymner. Kyrkliga syrorenlntid varit i fulligen stod för kaffeservering. och
hemmet någon
drift.
lbehållningen av denna samt .91
En kommunal idrotts- och fri- lnoUext, som upptogs uppgick tiU
ticlsnämnd, förordas av kommu- IZSO:fO kr. Kyrkoherde Evald

representera vid Va,rtofta-

fredagen\en 17 mars, utsågs AI-

frågan bättre löses genom ett
flerfamiljshus med insPrängda

UPP-

Ätt

Frökinds kretsorganisation, vars
årsmöte hålles i Madängsholm

Ian Ahlqvist octr Bengt Kjellström. Tilt ombud vid distriktskongressen i Skövde den 28 mars
valdes fru Sigbritt Kjellström

med Gustav Gustavsson och Lennart Karl6n som ersättare.
Beträffande höstens kommunalval beslöts att som tidigare gå
fram med två listor, en Kinnarps-

ten,
Personalbostiiderna

Krest-nrs- &
Lösöreauktion

stad vid hemmet utreds. Kommu-

nalnämnden anser emellertid att

tjänstebostäder

för

personalen

vid hemmet.

Socialnämnden har vidåre före-

stagit

att en utredning görs om
av nuvarande Perso-

omändring

KHruru&mp-mf,ruso
å Nya Pensiönatet, K.INNABP, söud. ilen l-3 mars kl. 19.
* I vinstlistan: Jablipott 400 kr. Guldarmband - te* servis (Rörstrand) - Kaffeservis - soffborcl - blom* bord - Rakapp. - Kastspö - Badrumsvåg - Täcken,
* Plädar rn.m.
't Inteckningsbingo på transistorapparat. Som vanligt
* fina vinster på varje enkelrad. Gratisbrickor vid
* fullbingo. Vinnaren av toppvinsten spelar gratis

å LILLEGI{RIIEN, SLUTARP (c:a 8 km. från Falköping)
TORSDAGEN DEN 24 MARS 1966 kt. 1 em. låter lantbr.. Mats
lVetterström, tel. l'alköping 0575/340 ?0, med anledn. av skedd
utarrendering och upphörande med jordbruk genom offentilg och
frivillig auktion försäIja sitt därvarande yttre lösöre, ss.:
19 st. NöTKREATUR (12 st. låglands och resterande SRB),
varav 4 st. nykalvade kor, 7 st. dräkt. kvigor' 3 st. obet. kvigor, 4 st. kalvar samt 1 st. SLB-tjur, 2 år.
MASKINER och REDSKAP: Traktor, Farmall D 440 (diesel),
1959 års modell, nyrenoverad och i bästa skick, halvbandsutrustning, plog, Z-sk. 13", helautom. Harvesters, Hyringa kulturharv, 25-pinn., ny, tr.fj.harv, 3-del. ringvält, 69-ring', ny, såmaskin, Harvesters 19 skivbill. bogs., konstgödn.spridare, Villmo, 3 m, ny, tr.kärra, lastbrygga f. traktor, tr.räfsa, tr.släpräfsa, bindare, A-fot, mj.maskin, Manus, hässjestör, tomsäckar
m.m. m.m., som ej här uPPräknas.
Sex månaders villkorlig kredit med sedvanligt äganderättsför'
behåIl. övriga villkor vid auktionens början.
..o. tlOYe Af TStr{)tå81å

AI,BE RT R' Fse' s $_E-EII s

den 20 mars.

VÄLKOMNAI

I

Svensson avslutade sammankoms-

På fullmäktiges bord ligger'
frågan om bostäder för personaIen vid Frökindsgården. Socialnämnden har föreslagit att frågan om en särskild Personalbo-

bördsm,4n valdes Lennart Karl6n
och Gustav Augustsson.

Huäå"r.ä

Frökindsgårdgl. lljr".! ....*.1tu:--t"T::9"::'å_r lbtr'.' kassör Harry cöransson, v.
Detta har emellertid ei vunnit bi-lJokkmokk-"-9"1_l:,1 -""":"11 ulltj- lsetr. Harry Joharisson, övriga'le,
nalurscenerler Irå/II rapP- llamöter yirgve Nilsson och- Ivar
]tatt tros kommunalnämnden, soml
- trvsder
li-llr;l;;;";'";";i;;;;'
tiltq i !?r?
lÄn,loLo
nutida .lilbvgder och det nutida
-++ arbetsuppgifterna
^-^^{ att
^-a^}-,,-nairrarnq tillslländska
lanser
Nils Jodär. -.
ånlitån-lvet uo'._
r.ansson
lvidare
skötås genom iimrLärl-lv""
vrdare bör
bor sKotås
lransson och Arng
Ärne Olsson.
ölsson.
m.ed
medverkad^eKyrkokören
vill
cle av extra arbetsi<raft. Man
I
l'

Bengt Juliusson, Kinnarp, Att
jämtq kassören fungera som

v.ordr. Linna"

i

vid

nainämnden.

och

I

'
lrga tivet i-råpsta rvg99".-{.:"-i",S]td:ä'5;"":::",tll1"ol"tlål
,
i r öi.is.t önsl.rar socialnämndeli9,{ig*il1Tl1:.il:ti"^o:Y,?,^t*lfllkan
Kartstedt, sekr. Börje våuti *;år.tääJärt:å"st på dertidllil*:": y?iil__q:"":l1j:',l*3d!1.i,,g,
mäktise.

Juliusson.,Kinnarp. Sten Ahlqvist
och Elof Rehn, Slutarp' TiU revi-

sorer valdes Gerhard Frisk

ll'"t'"""

Kinnarps

trF

Tel.

0515/113

s

Storgatan 16, T'ÄLKöPING
75, 17475, 109 75. Bostådstel. 0515/116

75.

Ill mr-teserverna
I slog Slutarp

Kinneveds
Jaktvår dsf öreninq
Medlemmar mecl clarner inbjudas
till prisuttlelning och dans som
anordnas tillsammans med

'*mhetlig taxn
vi{$ Frc}kimds*ården

Skytteföreningen lörtlagen den
19 mars kl. 20.00.

i

IFK Falköpings BJag tog i
söndags revansch för fjolårets

I
I

Xmgen

i

nederlag mot Slutarps IF. Denna gång fick Slutarp se sig be-

3-1. Halvtitlsstii,Il1-1.

segrat med
ningen vår

Styrelsen'
!i{)(,i$.til lrå,6r$r ntfid i rfir)t.rlrm rr!.ir lr'r{jliillcls lronr|nrrnlrlfull- | På, grund av de senaste dagar#_r,liilitiit'urrrlrntn,rtf'rlLrttitirårlrl,ii|l,stlptrtIniirntlt1*tt{it}{:It;;;;;;;-|ilä:,-Jå:3å"""f3"lä"ä":|ä:
lnas kyla hade grusplanen blivit
"
nålflliru;t{trr,:nx l,lrlip';nnc rof$r*räd$ fiirslllg cnr nxhet}lg*, vlird*vgiflde att bollen studsade oberäkneoch att spelet blev chansartt,r vitl ;;'riilliridsgjrrr:d*' llcv rl1"ckgt riggght, {*k1pål{.' I,i*ulrri*lligt
r+at. Trots detta visade båda latr.lltrrriilrt$nt
Hiltliulg
lråring
re
llr*rna:l*
tlll
s*r.ilrlqt.r'r{tl*r,lr
Sammanträden
rcnr
l:
..
r den upp ett stundtali mycket
l,r'rirlt frrin 1t,1,$l{:rirot, nt(Xl eulrotti# nv#ift och np*r fiir*lrtrngit nt*
llombinälionsrikt spel.
tlx lttrctlnirrli i frrl.gu,n skal! avvakta*, ärr Hhbn ,jirrllr{,u{{ln fijroI Slutarp var centrallinjen Rutman' Karldn och llermansson
Delägarna i
I slcg rrt{:rret}}irii, till ri,rr,i'llniiLrnndi:n c}r,h rlrt bkrv t1-rli"".iii fillhuiik'bäst'
li,g't,$ bfi,,lut,
Den senare svarade för Slutarps må,.
;ä::lii'no,un,,*.,. ri,i

pon-

i,tönarps I

lilltjTiliil;til;;#lrl',lfil ry;k#,:ffil:ik#:3:i:

ir|ossutdikninsstörenirrg/.1it'i:lltrllilltit*1" pt'r, rr"l piinL l,{ttn {iil
I iir"strliilutl{lu. iircndct blit'i
till ordinarie sammanträ-i s;i.p11.
r/r1 r.rli':11r.r utretrnins,
urf$(lnin$, :i..$ist:i sisl- 1
de i Göteve
GöteVe FörsamlinSs*Urd.Jrtt.t
Fö"rr-ffi;;;;ä,1:]:l:.,tlli,i:iifr.u,
n.vitterlii:tsniinrn-l

målsskytten

i

kallas

f

torsclagen den 31 mars 1966 kl. l:i;l:l:';iji".i:i:jt1*n
;;" ;;',;r';s

14.00.

Ärende enligt

i;,.]il,;-';;;,1

tq7'66'

;;*t;;l

rt.erlinrnrnor rned
rn{ d ut,ftlriigå.
stadgarna.
dgarna. iI rt.erltnrnrnor
iltfa,rliÅ*
rtList'a'ur'tttLrr''
styrelsen.
Df,Jirels€n. i
l,i

referat
referfrt

Leif Karlsson

och

iÄke Tiakvist. Det tredie rrK{målet gjordes av Bernt Milton'

I
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-

;
;

.

I rrl

ff

f
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__--_r-rr-'l lomrcn-ffLurnl n'l,ot l\Lnrvarp
ulltf nuu
åtSS
åtssammantläde
Kinneveds li0ld,
men speJgt,, n&,r jtivnnt
tl
110d,
1|
Fl3-bto"
:ning iiimts;*-*ru;."#:J:1ifr,::l
Skytteförenins
tteförening
ilmts;*-*ru;."#T.:1iffi:l
*:**j:f*
I Kinna,rp och romtens rF möttes i rörrags på Ekvarens trä-

llÅ, E

,d"

4-1

1

'

ÅRSMöTE
E
iiÅ
Kkå i Slutarp
SlutarP tors'1
tors-i I
Mobe"gs Kaf6
llå M.,h".r"
I l,looo. dpn
3'l/3
1966 kl. 19.30.
s1.s.1e66,k1-1e'30'l
gen
den Itl1e/3
uEll
d 4..
kr. I1?.00
a.Uv d
elI iaug"n
UUr
Lörrlagen
UOåGu
I

pensionatet, Kinnarp. Prisutdel-l I
ir
ning oeh dans kl. 20.00 i sam-12

band med Jaktvårdsföreningen.

Ärenden enligt stadgarna'

Styrelsen'

I

Styrelsen.

$tMTARp-ffiäruGS
å Nya Pensionatet, Kinnarp, onsdagen den 16 mars kl. 20.

Valfria toppvinster bland vilka märkes: Armbandsur,
dam och herr - Kikare - Kamera - Ylleplädar - Rakappa-

rat - Rostfritt bestick - Elvisp - Våffeljärn - Täcken Kastspö - Matkorg m. m.

JACKPOTT på 450 kronor. Specerihinkar på varje enkelrad.
Fritt spel niista vecka för vinnaren av toppvinsten.

Snabbingo

med chans att vinna 200.000 kr.
Upplysningar per tel. 33266.

och övriga intres.serade inbjudes

till
POP.AFTON

i

Föreningslokalen, Kinnarp,
lörilagen den 19 mars kl. 20.00.

Under,hållningsprograln. Musikgissning. Dans. Lekar m. m.

2 POPORKESTRAR
För programmet svarar Habo
NTO-förening. Välkomna såväl
yngre som äldre.

I

I I

i

Fioby. Trots den hårdfrusna och svårspclatle planen

:f-"-t*Jfll'Y-:"?.fl":":-::y:::1,,^:lYl1fl""iTll
vann med 4-1, men l{innarp hade onekligen cilanser sorn rned
lito tur kunile givit järnnare måIsiffror. Tcmtens IF följdes av
nye tränaren Kar:-srik rrjor.tmar som från sirliinjen syntes fötja
va,rje spa,rk av sina nya adepter med stor inlevelse.

Laget, med sina från tidigare lpå, 1-0. Tomteninnern Rehn,
säsonger vä] sammansvetsade I som gjorde ett fint arbete, ökåde
mannar, gjorde ett intryck av I till 2-0 på skott från nära håll,
tyngd och malande stil 566 man loch 3-0 kom då vi. Lr:nd tryckte
tidigare fått, och som motstån- | hårt på en försvarai'e som hade
darna har så svårt att bryta ner. I del i niålet.
Tränaren såg- nöj_d ut och uttryck- | Dessförinnan hade Kinnarps
te r-edan nu sin gläcije ö191 de fina | >Blecka> Georgsson haft två nia
grabbar han få.tt tilifälle jobba I sl{611 mot rnål. varav ett i stolmed, Ny i gänget var vy Åke An- i pens insicla som försvaret hade
dersson, tidigare Våltorps I3', som I besr,är med.

i arbete, L --n_^ ,
L3l#.rå11;::T,,,"?1T.gYj;
d ;rjill
",
rtå;-;;^;
::l:f,r lpäpui=risi'.ii"iii:ä,i"'

nu inte sattes så nrycket
soR synbarligän

men.

I
b* in i laget. rnga ""il^:
så h.är--l tidig vårvinte:iiilltl;;1;ä;
_

placerade lrouen rint

,"å,äää-å#*t'".,:
$i*i+!r:-="1n!1.r,_:il::ilir":*:1f
alla sina förehåvånde på pranen.
S.

Alla NTO-are

ningsplal

I. F.

I

ilii";"ää

över utrusand.e mv,

lvckades klara bo[en
r{innarpsbii,st | il,?"ns;,ä"
Kinnarps mannår har ofta sin I Ingen turdag för den duktige
styrka i ettrig satsning, men då | Kinnarpsinnern denna dag tydli
underlaget inte nu svarade på clet I gen. Xtt välförtjänt tröstmål fick
fotarbetet var laget inte att kän- | dock Kinnarp seclan vy Fleming
rla ig'en. Dock gjordes matchen i Torstensson nickat en hörna i
ganska så jämn och målcha1ser- mål. 4-1:
na skapades främst av hi >BiecErland Molander, Falköping,
ka>> Georgsson sonr gav Tomtens
dömde den justa, matchen gott.
stopi,er Tiverman stort brydcri.
Håte
Tomten tog leclningen efter ca
>Elecka>>

20 min. då cf Gei'on Jonsson sprintade fram på en löpboll som Wes-

terberg

i

måIet tvekade att rusa

försåldes till fru Britta Kar:lsson, gärt att få uppföra 20 lägenheter
något tillöstäng. tr'örsäljningssumman var men att man inte fått
styrkandp besked. Det är alltså
61.000 kr.

\417-6t'

Öl-deban

i Frökind

mycket ovisst näf en byggnation

Idrotts- och fritidsnämntl kan komma t gång.
Titl representant i en kommitF ullinäktige beslutade utse en
komunal idrotts- och fritids- t6 som skall.utreda b'iblioteksfrå-

Idrottsnämnd tillsatt
Frågan om balkonger eller ej till de redan uppförda psnsionårsliigenheterna i Frökintl töranledtle debatt vid må,ridagens
kommunalf.ullmåiktigo i Frökind. Stt $örslag om a,tt pensionärslägenheterna i de redan uppförda flerfamiljshusen i efterhand
skall förses med balkonger hade avstl'rkts av den kommunala
bostadsstiftelsen med motiveringen att det skulle medföra höga

nämnd med sju ledamöter och sju gan inom FalköPingsblocket utsuppleanter. Valda för tiden t.o.nl. sågs Sten Ahlqvist, ers' Karl- |

1196i blev John Fransson, Kinn- Gustav Gustavsson.
Samarbetsniimnden i
I arp. Mats Andersson, SlutarP, Sö-

I

Falkö-

lren Harrysson, Brismene, Verner pingsblocket beviljades ett anslag
Granluno, Vårkumla, Ruhe Jo- på 1.135 kr., d.v.s. ett öre Per
l! hansson, Börstig, Bengt Lennartsskattekrona, för utredningsarbell son, Luttra, Göran Andersson, ten.
kostnader. Fullmäktige haile förut hatt ritningarna till påseen- llMossagården, Kinnarp (sammanTiIl rdrläggning av ett öPPet
blev Karl-Gus- dike
de och förslaget borde ha kommit då. Kommunalnämnden hatle llkallande). Suppl.
r Kinnarp beviljades 2.000
KinnarP,. Lennart kr.
Johansson,
lltav
Ett förslag tiu ändring och
också ansett a,tt det år >tekniskt och ekonomiskt otänkbart> att
Karl6n, Slutarp, Lennart Holm, utviclgrring
av byggnadsplan bet.
i ofterhand förse lågenheterna meil balkonger.
llBörstig, Karl-Gustav Gustavsson, Kinneved Kyrkogarden m.fl., bimöiliga
Börsbästa
Allan
Vårkumla,
Johansson,
föils också.
i Hr Martin östberg, Slutarp, ta-ldenna-var.,den
- L
att balkonser' an- | utan debatten rörde sig om prin- tig, Erik Kjell6n, Luttra, Gustav
i lade varmt för
-iå*;ä;t*;;.'i",li;tillgåns.
finnas
Irr.ätr".--iiir
lciper: bör det
-till Gustavsson, Slutarp.
Fria valsetllar
l;;;-hr *"r-i-J" roiit rnea"oånloL t en lokal där ungdom håller
titt om kväIlarna?
Hrr Gustav Gustavsson, SlutI Iekniska utvechlirrrn,-ansåg han. I
Utredning för nytt
lNumera klarar man av en sådan
arp, Ällan Johansson, ÄlarP,
flerfamiljshus
Det förekommer ännu
Kinnarp, Lars Gustavsson, Slutl;"k ;; att uonfOra en liten bal. I
ölförsäljning!
Ett förslag från kommunal- arp, och Lennart Andersson, Majgamla I
I tårg t erterrråia. Det är
rrr. -eengt KjäIlström :nfl' tlll- nämnden att utreda frågan orn negården. Luttra, hade motioneI peröner som shall to i- iafenire- |
ru- uppförande av ett nytt flerfaEbba JuFru puud
ansökan' !r.u
I lerns. och de har
hår svårt för
för ätf
att gåislyrKte
e-alstyrkte ansoKnn'
att kommunen måtte bekosta
Iterna
på samma linje miljshus tillstyrktes av fullmåik- rat
av valsedlar till
ii t.appor. t.ex. när oe statt "åo?t
I liusson var inne
anskaffandet
p"i loch framhöll. hur .värdefullt det tige. I detta skulle man också höstens fullmäktigeval. F ullmäklllä;åt-ä";-;i;;-;tF
om
"lg.
i
orten'
placera
för
in
bostäder
m9d
kunna
finns de som nu t<nappäst ätatig" I ar
tige tillstyrkte ett anslag. Kost-pensionatet
skuile misskötas kan personalen vid I'rökindsgården. IlauclMaqE
.
300 kr.
titl
ltrr uvv
kommer ut i fria luften.
vtr 4nllaLD
naden hade beräknats
I ett tillstånd
^.
ju
får
övrigt
för
För
utredning
Ett förslag om
Hr sten Ählqvist stälide sig pa laet..iu dras. in'
Tolv valskärmar skall oekså inöstbergs sida och tyckte deivär laffärerna sålja', ril* i"t-"i19:"" uppförande av en särskild tjäns- köpas.
unclerligt att stiftelsen ish iärnn- i som helst - kontroll på försätj- tebostad för nämnda'"personal avOen tafit ställning utan att utre- lningen dår? Det förekommer att slogs. Däremot skall man utreda
köper möjiigheterna ått omändra nuvada kostnaderna.
lpojkar ,i 14-16-årsåldern förtär
rande personalbostäder'På tr'rö- Kinneveds Skytteförening
I en kasse Pilsner och sedan
Bakom gtt"g?: kindsgården till vårdrum, om håller årsmöte på Iördag på Pen- I
Dyrt eller billigt?
lAet via korsvägen'
Hr Sven Andersson,"Brismene, irage i tätcrten kan man också s€ andra bostäder kan ordnas. På sionatet i Kinnarp, där det bl.a.;
som är v. ordf. i kommunalnSpl- ltitgubbår hålla till' Ytterligare ta- en fråga om när ovannämnda blir prisutdelning och samkväm
den, tyckte det var svårt att sor.a ll1_r9_r;l_o1T,"1*":9: :{ut-if"tj; flerfamiljshus skulle kunna byg- tillsammans med Jaktvårdsför'
ett såäant ingrepp i husen nu-och I nämnden^..alt Ja sig en titt på gas svarade hr Våring att kom- eningens medlemmar.
muqen hos bostadsstYrelsen beansåg att ko;tnåaen blir betydan- lnämnda förhållanden'
framhöll att
de.
I fru Andersson
Kommunalassistqnt Hilding vå_ lkommunen i clet här fallet bör
ring erjnrade om att komräunen ltanra på ungdomen' fi*9:itni
redän satsat 226.000 k;. iö;;;: lsaknar ungdonrsgård - alltsä blir
sen. Vi får vara glada ait vi fick lserveringen ett. tillhåll. ftt: 9:T:
t. loet vore o,lyckligt om,de då hlqe
bygga husen. Orn*Ae föidyrats,'vi
pilsner i lokalen' Hr
Lru r,urrrwr
truSarrå tili
g'enom båtkonger,
liacle vl I tiUgang
DåiKong:er' naoe
ei.""genom
ex.
inom f,'ALKöPINGS provinsialläkarilistrikt
Östberg - framhöll sina farhå'qor
bekans[e inte ens fåt1 igenom
|
p,u"tl99i:t
slutet om bygge.
lom -ati kv-aliteten..på
Hr östb,eif"återkom och fram- {sjunker i.det allmänna medvetån- 1) De, som våren 1965 fick 2 injektioner, får nu 3:e injektionen.
höll att folkJörvånar sig över att idet om pilsner serveras där'
injektionen 1962 eller tidigare, får nu 4:e
de garrrla inte fått en balxong. De 1l Dpt blev- votering, !3 ".i-11-:lg: 2) De, som fått 3:e
injektionen.
garila beklagar sig inte slälva, ll om, - va:vid nykterhetsnämndens
äen de skulle"bli gläda om dö fick ilfltrqiaC :ecraq.9 med 14 "ö:!:.1:.5-t
xjettstrtims fp-r;laS om tillstyr- 3) Alla, som tidigare icke ympats, kan nu bli ympade.
denna förbättring.
ll
Ympningarna äger rum å följande platser och titler:
Det var svåri för fullmäktige ll kan fick 12 röster'
att ta ställning till en sådan de2213 kL.17-78
KINNARP, skolan
Nämndemannaval
talj när ritningarna granskades.
Till Iedamot i familjebidragsDå hade man ungefär tio minuter
2313 kl. 17---18
skolan
GUDHEM,
på sig för att studera dem.
nämnden valdes Martin Östberg,
2413 kt. 17-18
YLLESTAD,
skolan
brandi
suPPl'
Slutarp, och till
SlutarP,
2413 kl. 19-20
Ny utredning i balkottg- st]rrelsen Ällan Kar16n,
skolan
VARTOFTA,
båda efter hr Gustav Gustavsson
frågan
2913
kr. 17-18
ÄSLE.
skolan
utsetts tiil kommunal reviHr Lars Gustavsson, Slutarp, som
i
samarbetsnämnTill
suppl.
sor.
höra
man
borde
ansåg också att
Syster Birgit,, tet. 143 15 kl. 9.00-9.30. Syster Aina, tel. 302 10
avefter vad balkongerna kostar. Do den efter hr Arne Olsson, som
Anderskl.
9.00-9.30.
hr
Sven
utsågs
sig,
sagt
torde ganska enkelt kunna fästas
genom ett expandersystem. Beslu- son. Meilomg., Brismene. Till
Iträl s ovårilsnä rnnclerna.
valdes Sven Anderstet'blev att bostadsstiftelsen yt- nänlndeman
Alrur4rP.
Lofsgården, KinnarP.
son, LorsBarucrl'
son,
terlig'are får utreda frägan.
I
Östäng i Kinnarf
f'astigheten
Fastigheten östäng
Socialnämnden hade föreslaglt
att en vaktm?lstare deltidsanställdes vid Frökindsgården. Ett par
talare framförde tanken på att
VI
KINNAR Psto[s-bb'
göras
ii

11

I

I

|

I

I

I

I
I

I

POLIOYMPNII\C

I
I

tjänsten kunde

till

MISSIONSHUS

ter även vid annan komtpunal
byggnation. I likhet med kommu-

Söndag 11.00 familjegurlstiänst,

nalnämnden förednog emellertid Ssk.-barnen, lärarna, G. Karlsmajoriteten i fuilmäktige att ha son.
Al]a VÄLKOMNA:
det som hittills, d.v.s. med a'hlitande av extra arbetskraft vid be-

hov.

Frågan om tillstånd till utskänkning av öl vid KinnarPs

Pensionat föranledde en längre
debatt. Resultatet blev att framställningen avstyrktes i enlighet

med nykterhetsnämndens förslag.
Några som helst anmärkningar
mot pensionatets skötsel framkom inte -- alla var ense om att

ffiruNARP-BilNGO

i

en hel-

tidsanställning med arbetsuppgif-

I
i

i
I
I

i

i

-l

å,

Nya Pensionatet, Kinnarp, sönclagen ilen 20 mars kl.

19.

I prislistan: Jackpott 450t- kr. - Guldarmband -, Fåtölj (hög) - Matta 130X190 - Kaffeservis - TV-skinn Rakapparat - Kastspö - Vaffeljärn - Strykiärn'Rökugn Täcken - Plädar m. m. * Inteckningsbingo på transistorvinster på varje enkelrad.
apparat.
- Gratis- Jättefina
spelar
full bingo. - Vinnaren av högvinsten
brickor vid
gratis nästa gång.
VÄLKOMNA till en trevlig Bingoafton.

ulr-66

Vartofta-Frökinds
CKF- och Cp-kretsar.
har hållit arcmate"ll6t'
Ny

ordförande

har valts

'Vartofta-!'rökinds

I

CKF-krets.

Elsie Eriksson, Börstig, efterträclde Margit Andersson, Kinneved, som innehaft Posten

i el-

va å.r. t'r. Eriksson avtackade.
den avgående ordföranden och

överlämnade blomsterchecker.
Ärsmötet höIls tillsammåns med
Cp:s landstingsvalkrets i tr'rigger'
åkers bygdegård. Före mötena

till gudstjänst i
Frisseråkers kyrka' Efter gudstjän's-ten intogs kyrkkaffe i bygdee-ården, varefter stämmoförhandl-ingarna vidtog i skilda lokaler
samlades man

för Cp- och CKF'-kretsarna.
Vid Cp-kretsens årsstämma,

som leddes av ordföranden

mot Kinnarp
Milton - Karlstedt bra par
Sandherns - seger

i kret-

Pop-afton

i

Kinnarp

Kinnarps NTO-förening anordnar i kväll, Iördag, en popafton

i

I'öreningslokalen

i

Kinnarp. Det

blir underhållning, musikgissning,
dans och lekar. Två pop-orkestrar framträder.
r^lz -61.

Kinnalps Missionshus
Söndag förmiddag blir det fa-

Bo

Lundgren,

Custav Larsson, Gate, och Torsten

Ekered, Habo. Till riksstämmoombud föreslogs Gunnar Lind6n'
till kretsens ledamot i distriktsstvrelsen omval av Stig Andersso-n, BjörstorP, Vartofta'
CKF-kretsen

valde till stYrelse: ordf. Elsie
Eriksson, Börstig, v. ordf' Inga'
Lill Lind6n, Folkabo, sekr. Britta

Johansson, Korsberga, v. sekr'
Kerstin Gustavsson, TiarP, kassör

Gunborg Broberg, Börstig. Revisorer Gulli Arvidsson, Brismene, och
Gulli Jonsson, !'alekvarna, repr' i
Cp-kretsen Elsie Eriksson' Börs-

ti;, i

Ifalköpings CUF -krets Brit-

ta- Pettersson, FalköPing,

i

Tida-

holms CuF-krets Britta Johans-

RöKIHS

Sigge Gustafsson, innan man näm-

ner den sista utposten, mv Sten
Härnborg, en så bra keeper som
är nödvändig för att ett lag skall

Sandhem, som hade det nÄgot ge-

dignare spelet denna dag,
Domaren, Charles Johansson,
hade en stundom hetsig match att
döma. men klarade det hela på, ru-

tinerat sätt.

Hete

sikta på serieseger, när den dagen komrner. Och det bör Sand- Slutarpsnederlag
missionshus ZZ/C- 66.
hem med tillförsikt kunna göra
f söndags förnriddag samlades med
denna iag-besättning, där mot Blidsberg, 4-l
söndagsskolans ;bårn tillsammans
tränaren Arne Rehn med
med många föräldrar och a.ndra spelande
Slutarp ooh Blidsberg mötrutin och lugn är en annan tilltiil en trevlig familjegudstjänst, gång.
tes i en träningsmatch på lörsorn leddes av Anders SigfridsKinnarp håller nog stilen även dagseftermicldagen, vilken speson, Åsarp. Margareta Valfrids- om
inte har lad.es på Brunnsvallen i Åsarp
son, Åsarp, inledde. Några ung- hittatnudeforwardskedjan
jämnare
och gav till resultat att Blitlsdomar från sanrma ort sjöng fle- na. Cf Bo Ivarssonkombinationerarbetar stort berg vann metl 4-1.
ra sånger i mötet. Gösta Claes- men är inte så samlad
i
i avslutson, också Åsarp, talade med ningarne. Nu är det främst
Spelet blev väl inte av bästa
>>Blecbarnen över . en biidberättelse, ka>> Georgsson som skall göra't,
kvalit6 till en del beroende på
Gör.an Carlsson predikade avslut- och det gör han också. Snabb i den delvis snötäckta planen, som
nihSsvi.q över Joh. 6: 62*66.
steget, hård i skotten, och blick stäIlde hårda prov på konditioför fina positioner. Vy Fleming nen. Ställningen i pausen var
Torstensson var i denna match 2-1 efter det att Slutarp tagit
så framträdande att han får sät- ledningen genom hy. Lennart i
tas bland de bästa. I försvaret Eckerlid. Blidsberg utjämnade på
gjorde mv Stefan Johansson gott straff inlagd av hi. Haglund och
ifrån sig och halvbackstrion ar- för ledningsmålet svarade cf.
F-amiljegudstjiinst t Kinnarps

I
I
I

1

I
I

son, Korsberga, tävlingsnämnd
Astrid Karlsson, Slöta (ledare),

Ingrid Glans, Näs, och Ingrid Gus- orienterade om förutsättningarnä
tavsson, Habo, studiesekr. Anna inför valet och om nomineringsBengtsson, KarlebY, kretsorgåni- förfara-nclet. trfter detta föreslogs
satöi Lilian Gustavsson, Karleby' ett antal namn från varje komResultat meddelas i ett Par mun som skulle gå ut till omröstkretstävlingar.

ning i Cp-, CKF- och CUF -avd. inVirkacle dukar: 1) TYra Thor' om landstingsl<retsen.
Kinnevecl, 98 P.; 2) Elsa Jansson,
tillsatX'alekvarna, 96; 3) Emmå Anders- En nomineringskommitt6
representåntre
av
beståcnLle
tes,
95
son, Slöta,
P.
och CKFBarnklänningar: 1) Ann-Marie ter från vardera CPrepresentanter
två
samt
kretsen
K€rstin
2)
Hagård, Habo, 95 P.;
och

Cutr'-krets
Andersson, Valstad, TS; 3) Gunvor från F'allrygdens
en från Tidaholmsortens CUF.
Larsson, KarlebY, 75 P.

Va"lda blev Eo Lundgren, Fallrö-

Landstingsnominering

fint i attackerna.
Lagets starkaste man var dock
hh Astor öberg och med Äke Ahlqvist på andra ytterhalven, inte
mycket sämre, var här en stark
ryggrad i laget. Nämnas biir hy

ItrOu ,r"rarrtt

valdes hela stYrelse-n vilken består av Gunnar Lffidön' Gunnar

Lars Lind6n' AgneFalköDing,
-Hiiding
Våring, KinnarP,
torp,

Tillsammans med alltid målfar- ,Härnborg i Sandhemskassen hann
lige cf Erik Karlstedt har Sand- | fatt lädret i gista stund,
hem här en stark forwardsduo, I
Mycket nära oavgjort altså för

miljegudstjänst, Söndagsskolbarvar den sistnämnde KinnarpspoJkå,rn&, men nu'slutade
nen, lärarna och Göran Carlsson ldenna match
iinte så på alerten men de två hit- matchen med rättvis seger för
medverkar.

sen Gunnar Lind6n, Folkabo' om'

Karlsson. Habo,

Kinnarps II' och Sandhems IF tråningsspel,ade en match på
Ekva,Ilen i Floby, och gjorile en efter ptanförhållandono goil lnsats med periorlvis hygg[gt spel. Segem gick ttll Sandhem, med
rnåtren i första halvle\, 2-1.. I segrarlaget sågs rc,naste ny{örvärvet Harry Milton och han visadö redan nu vad det flnns av
fotboll i den seniga kroppen.

ping, Ingemar Hagård, Mullsjö'
åch gtttar Johansson, SkörstorP'

Efter årsstämmorna samlades
Karlsson, SIöta,
man till gemensam förnomine- från Cp, AstridBörltig,
och UIIarinssstämma för CP, CKF och Etsle Eriksson,
från
CUI'inför landstingsvalet i höst' Britt- Runestig, Gustav-Ädolf
Bengt Persson, SkörsSom inledning underhöll en trio CKF samt
CKF:are från FalköPing med Sa- torp, Rune Hjalmarsson, Vartofta'

ga Gustafsson i sPetsen, mecl sång och Bengt Lundblad, Fröjered,
och musik. Efter underhållningen trån CUF. Nomineringskornmitt6n
föIjde nomineringsstämman, ledd skall vara klar med sitt arbete till
den slutliga nomirreringsstämman
av Gunnar Lind6n.

betade jämnt matchen igenom.

Rask, För andra periodens båda

Kinnarp svarde med anfall och
ensam framför mål fick cf bollen
utanför stolpen. Liknande tillfälle
hade Sandhems Milton, som också
missade målet. Eijest var de fles-

laget verkade välLränat och för-

Matchen var genomgående mål svarade vy. Isaksson och vb.
ganska jämn med något plus för Merlander, varav det senare på
Sandhenr. 1-0 gjorde Kinnarp ge- ett långskott
I Slutarpselvan gjorde hh.Ingnom hy Tord Torstensson och 1.-1
kom genom Sandhems Sigge Gus- var Johansson och chb. Kurt
tavsson som löprushade mot må- Karl6n bäst ifrån sig i försvaret
let. Kinnarpsförsvaret var hårt och även Äke Karl6n, vilken erpressat och en ivrig handpålägg- satte Rutman i målet får ges ett
ning gav straff och 2-1-ledning gott betyg. I kedjan var Hasse
för Sandhem.
Andersson den bäste. Blidsbergs-

ta målchanserna Sandhems. denna
perioden. Offsideavblåsningarna
var osedvanligt många på båda

fogade över en synnerligen jämn

uppsättning.. Bästa intrycket
gjorde cf. Bask och lagets tränare Heine *tt*":
ZZlg, -66.

sidor.

Andra . halvlek noterades

Sandhemsattack med mv

ur

en

spel
men bollen slogs b,ort precis på

mållinjen. Kinnarps vy. Torstensson sköt hår't i stolpen vid bra
Kinnarpsperiod, och senare noteracl-es farli_gt nära mål igen, men

Ombudsmaq Svert Thorstensson gmkring den 1 juni.

Liiroaerke| led,er ettun, och Kinnurp suaeriint
i 1:un
' ,zb_bb.
Filipsson Bvggruudsstruteg mot S/ ' etiun, - seger 8-7
Korphåndbolten fortsätter merl oförminskad stvrka.

r sön-

dags a,rwerkades siu ma,tcher inför glest besatta Otlenhalliiktare. Störst intresse tilklrog sig grupp I-matchen mellan SJ och
Byggnads, som slutade Z-A i Byggnaals favör. Programrnet
SGU triumfery,rnde är,en en dammatch: SGU-Yrkesskolan'
-(tz**
ilit^*)
råde mec sirr'orna rrj:

flliiTn

tt*

II
Domus
F-lomgrens
l\4ålarna
Haglunds
Kom/Pol

it|i

3å-1å

i

3 2 0 1 1,5- 7 4
3 2 0 1 10-19 4
2 t 0 7 17-21 2
4 0 o 411-20 0
3 0 0 3 71-27 0

l

Tf .

r\rnnarps

$tUTARP-MHruGO

hallsftirening

Nya Pensionatet, Kinnarp, onsdagen tlen 23 mars kl. 20.
Som vanligt värdefulla vinster med vaifrihet. Bland
toppvinsterna märkes: Fåtölj (svart galon) - El.grill - Damarmbanclsirr - Matservis - Teseivis (Uppsala-Ekeby) - Kamera - Kikare - El.visp - Ytleplädar - Rosfritt bestick - Kastspö - Våffeljärn m.m.
Jackpott 500 kr. - Specerihinkar på varje enkelrad.
X'ritt spel nästa vecka för vinnaren av toppvinsten.
Snabb-bingo metl chans att vinna 200.000 kr.
Upplysningar pr tel. 332 66.
SIF.

Ä

rlltlertlomshemmen

håller årsmöte torsdagen den
31 mars kl. 19.30 å pensionatet,

zql s_ 6b.

X'rökinds kommun har hos re-

dags skaffade slg NTO-föreningel i Kinnarp 50 poäng
genorn att &rrangera en popträff i Föreningshuset, Kinnarp.
lVle,n gästande NlfO-Viijan
club, Habo, nådde 14S poäng,
då man genom besöket avverkade sin >str54P4n i tlen i poängjakten ingående progra,m-

derdomshemmet. Arbetena påbörför mer än ett år sedan o.
var klara i februari i år, Länsstyrelses tilistyrker att kommunen

lrots detta skall få statsbidras.

hållit årsmöte i bygdegården. Hela styrelsen blev omvald.
Den består av ordf. Ingemar
Eriksson, v. o. Åke Danielsson,
sekr. Gunnar Johansson, v, sekr.
Gunnar Rydin, kassör Ällan Johansson, vald av kommunen, v.
kassör Inge Eckerlid och Bertil
Broberg. Revisorer är Oskar Niisson och Herbert Kling samt Håkan ,Andg15s,sn. våId av kommu-

ungdomarna från l:la.bo hade mo_
biliserat 19 deltagare i sin undern-å!ning, vari irrgick NT,O-Viijan
clubs två >husband> pimpernölls
med vokalissan Änne-Christin
trlricsson och Any-Beat,s, där or-

ganisten Hasse Sandström
kompgitarristen

sdn svarar
gen.

nen,

bruksräkningen framgår

I

rr. rlOvlÄll3XOttFr3

AtESRt HNetAS FÅ$nq$
Storgatan 16, F'ALKöPING
114 75, 109 75. Bostadstet. 0515/116

Tel. 0515/113 75,

Tb

att

av

Börstigs landsförsai'nling utnyttjades 10 hetr<tar till höstvete. 10

med sång och musik av Pimpernells och Anne-Christin.
Any-Beat's inledde kvällen och
stafetten.
fick upp stämningen från .första
Arrangörer av fester och ung- stund, vårpå NTO Kinnårps ordf_
domsträffar får b0 poiing tiksom
Sven Anderssoit väikomna- |
de föreningar som fuitgOr sin del lrande
I cie de 8O-talet deltasarna i nooav programstafetten, Men dess- Iträ_ffen. Under kväilens topp svä-1.
utom får varje deltagare i pro- I rade sedan de båda poporkestrar_ I l
gramstafettel fem poär"lg. NTO- Ina för dansmusiken öcfr nanoung-le

med gräsklippare och kärrq, (Obetydl. anviind.)
C:a 10 TON INGR,IDKONN såmt c:a 10 ToN coNDoRIIAv.
RE och BLANDSÄD.
Sex mänaders villkorlig kredit med sedvanligt äganderåttsför.
behåll. övriga villkor vid auktionens början.

i
I
]

i

I pojkkiasscn oeh nybörjar-l
klassen vann per'-Olcf Gustivsspel.

I

I

son respektive Jonny

I(årlsteclt.

j

Seniorer: 1) Erlancl Johaitsson,

I

9 vunna maicher: 2l Do IYarsson,
6; 3) Birger Johansson, 6.

i
]

i

Juniorcr: 1t Staffan Nilsfn, 6
vunns matcher; 2) I(;ell KarIstedt, 6; 3) Ola Jarlsson, b.
Pojkar: 1) Per-Oiof Gustavs- l
son, 7 vunna matcher; 2) Gustav
i

I

den vid räkningstillfället till 865
hektar upgående åkerarealen i

åstadkomrriits merl Jrdföranden
Kjell-Ove Oscarsson som primus
motor. Roliga sketcher varvades

som ej här upprä!<nas.
F.ör arnan persons räkning försäljes: 1 st. trädgårdstraktor

i Biirstig

Av sta.tistiska centralbyråns reför den senaste jord-

dogörelse

hade

å SIGGAGÄRDEN, SLUTAN,P
ONSDAGEN DEN 6 APRIL 1966 kl. 1 em. låter lantbr. Valdemar Johansson, tel. 05151331 15, med anledning åv skedd fastighetsförsäljning och upphörande med jordbruk genom offentlig
och frivillig auktion försäIja sitt därvarande yttre lösöre, ss:
l'ordson traktor diesel med lastare, 39,9 hkr., skördetröska,
Thermaenius, 6-fot, säck, med kamhaspel och hydr. manövrering, såmaskin, Ifarvesters 25 skivb., 3,60 m. bredd, rired arealmätare, konstgödn.spridare, 8-tallr. gummihjul, 8,40 m., 6-fots
slåtterskära, 2x14, Delfin, hydr.buren plog, 1 st. dito bogserad,
Delfin, 33-pinn. hydr.buren fj.harv, ringvält, T2-ring.,2 st. låttharvar, AVA självavläggare, 15-hkrs el.motor, Arentorps dubbelrens. långhalmsverk, magasinskärra, kapsåg med 2 klingor
och klyv, vägn o. gummihJulskärror, cyklonrenåre, cykelkärra,
decimalvåg, Alfasax, hackelseverk, svinburar, kyckl.moder,
värpreden, el stängsel, 2 st. hissblock, kilrepsskivor o. rernskivor, Elektrolux kylskåp o. tvättmaskin m. centrifug m.m. m.m.

,

I

och

Auktion å yrtre lösöre
:ffgl
spannmål
%#oeh

?,41f - 66.

KI-\:{-{RPS_R-1I
I l{innafps klubbmäster skao i
bordtennis segrade Erland Jo_
hansson utan att förlora ett enda
juniorer vann Staffan
set. I .iuniorer
Staffnn NiltVits6n mot Kjell Karlstedt efter. om-

I

Vaal man odlar

Hany !'reclerikför de vokala insla-

Ett trevligt program

Stpelsen.

jades

M'O' ungdoma,r fran Habo
roude pu iiinnarps - traff :tå,
ilistrlktets poångjakt går ridaro och föreningarna kämpar
för att samla poäng och nå en
god positiol i tävlilgen. I lör-

Kinnarp.

geringen ansökt om statsbidrag
för om- och tillbyggnad av åI-

Börstigs Irygdegå.rtlsförening
'har

>Skara,borgs-toppen>, NTO-

a't

Dam-

till vårvete,5 till höstrag,9 till
k.orn, 277 till håvre, 2T till blandsäd, 2 tiu baljväxter, 2 till grönfocler och/eller ensilageväxter. 452
till slåttervail på åker, 1 till fröskör'dsvall, 60 till betesvall på
åker samt 24 till potatis, medä.n
12 hektar låg i träda eltei var av
andra skäl obrukade. (pRK)

i

Eckerlid, 6; 3) Conny Qvist.'b. i
Nvbörjare: t) Jonny Kailstcdt,
I

7 vtrnna rnatcher: 2r Jonrlv Nilsson, 5; 3) Anders Eckerlid, 4.

l

I

I
I
I

Slutarp
VÄLKOMNA ALLA tiII

i Slutarps tr[is.
sionshus onsd. d. 30 mars kl. 18.
Inledning med kori andakt.
Itlissionsauktion

Kaffe. Lotterier av olika slag.

Försäljning. Paketauktion.

(Pahet till ett värde av cirka
3 kr. är välkomna.)
Även anclra gåvor mottagas
med tacksamhet

Slutarps kyrkliga syförening.

KIIIINARP.BINGO
Ä NYA PANSIONATDT, KINNARP
söndagen ilen Z? mars kl. 19.00
I den förnämliga vin$tlistan märks JACKPOTT 500 trr.,
Gungstol, Guldarmband, Skärmaskin, Kaffeservis, TVskinn, Rakapparat, Kastspö, Biombord, RSkugn, Täcken,
Pläclar m. m.
Inteckningsbingo på transistorlpparat. Som vanligt fina
vinster på enkelraderna. Gratisspel för vinnaren av högvinsten, nästa gång. Vålkomna till en trevlig bingoträff.

Kiirnarps IF

z6lt-b.
Slutarps sumhtillsfören in g,'17 Bordtennis:
vann CUF - tui'nerins
I(innarn
I\J
uerhscr,ntl'tet
sin,
fortsattet'
Slutarps Samhällsförening
| Till pRrkhommitt6 utsågs styHåkan Karlstedt ohesegrad
mer att bestå även i fortsättning- relsen. TiiI uppbördsmä,n
l<orn-

I

utså'gs

en framgick det vid föreningens I 'Iage Helllnan och Sten Ähiqvist.
trettiofemte årsstämma som hölls I alsavgiften faststäildes till 5
under ordförandeskap av Evert I kr. Därjämte beslöts att om möjSand6n. Stätnman inleddes mecl en j ligt airorrtna en aftonunderhållparentation över de medlemrnar I ning i a,pril månad.

som avlidit sedan för'egående års- i
stämma, och deras minne hyilades
mecl en tyst minut.
A.v verksamhetsberättelsen f ramgick bI. a. att vägbelysningen som
i

Det I'a.r tlrarnatiskt värre när C{rF:s Lrordtennisserier avslut&des med matchen Synn€rbv-Kinne'r'etl. Resultatet blev 5-5,
vilket gav Kinneved nrästerslialttitcin rneC en poäng tiil goalo
på >>finalrrrotståndaren,> Synne rbv.

t'
Synnerby-sjogerstad5-5 I

Resnltat:

--*

i

I

huvudändamå.I

fren ocn med ärsskiftet övergått i

den nybildade vägför'eningens leI gi. Styrelsen gav i berättelsen utI tryck för den förhoppningen att

:

]
1

1

J

I

ålrökindsgården får ny föreståndaninna

1

föreningen skulle bli bestående
I och ägnå sig åt bl. a. hembygdsj

]

Trivsel

vårdande uppgifter. Föreningen

har ocirså skötseln av sin parkan-

läggning vid järnvägsstationen
jämte en lekpla,ts att tänka på.
Dessutom har man i samråd med
Kinnarps samhällsförening och
platsor och pai'kanläggningar

inom de båda samhällen.a. Den s.k.
Slutarps-dösen har också med

lrri:itp äv kommunalt anslag rusI tats upp.
J Vid de val sonr företogs vid
stämman blev det omval över hela
I linien vilket innebar föIjande:
I styrelseledamöter för åren 1966I

{i7 Evert Sand6n, Olof Nilsson och
Bengt Samuelsson. StylelsesuppleIanter för samma tid: Elof Rehn
I och Sten Ahlqvist. Kvarstående i
I
]

styrelsen är Nils Järneklint och
iTaqe Hellman. Revisorer: Martin
östberg och Gustav Gustavsson
mecl Anders Andersson och Bror
I

Gertner som suppleanter.

i

nya bostadsflyglarna

tionen för kommunens pensionä.
rer. De nytillkomna flyglarna innehåIler fjorton enmansbostäder.
Därtill kommer stora utrvmmen

i

för förråd ocli
lfritidsverksamhet samt för perlsonalens behov, bl. a. omkläd.
lnin€Jsrum, duschrum och såm.
llingsrum. I samband med tillbyggnaden har köket på trrö.
undervåningen

kindsgården morlerniserats

och

avsevärt byggis ut.

Kostnadskelkvlen Iigger

Kirrnarps sarnhållsf öretf ng
har årsmöte på torsdag, den
mars, på Pensionatet, Kinnarp.

z6/e-66-

Socialnälnuden i Frökind antog vid sammanträile på torsdagerr ny föreståndarinna vid
!-rökindsgårclen. IIon tillträtler
1 maj, Vid ungefär sa,mma tidpunl<t invigs tillbyggnaden vid
gården. Inflyttning skedale redan i januari och februari,
Därmed lättas avsevärt situa_

Frökinds byggnadsnämnd diskuterat ev. nyaniäggningar av lek-

i

Siutställningen:

Kinneved-Gustav Adolf 6-2 I Kinneved
i
321017-105
Gustav Adolf-synnerby 4-6 I Svnnei,bv
ynnerby :312076-144
sjogerstacl-Kinneved 3-6
i, -j"""*ij.. ; ; ; ; i;-i; ;l
Gustav Adclf-Sjoger.stad 4-6
Crrstav Adotf B O O S rO_fA Ol

i

varit föreninsens

Syrnerl:y-Kinneved 5-5

31

på

650.000 kr. Man tror att den
kommer att hål]a.

Efter utbyggnaden har I'rö-

kindsgården H-form, med dubbla
flyglar på ömse siclor om >>kärn-

Detta gör att korridorerna är ganska korta, ingen
har lång väg tiii matsal och samiingsställen. I de båda nytillkombyggnaclen>>.

na flyglarna finns trevliga da,gmm. Intet'iören gör ett tilltalande
intrycli.

Fltt Elin Pettersson från Brismene i en sällskapsvrå i en an/
de nya flyglarna. Hon flyttade in i februari. Det var verkliiien skönt att komma så gott i hus undan vintern, säger hon.
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Här ses i bakgruilden östra nybyggtia flygeln. I förgrunden gaveln till den nytililtornn;r. fiygein
i väster. >Uterummet> mellån flyglarna sl<aIl småningom få parkkaraktär.
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Fonåust fo5]$innarp

Bara 2 rnlnuter kvär
ldå Varing gjorde 3-z
Trbts ett rejätrt spelövertag i första hatrvlek lyckades tlet
lnto för l(trqnarp att lura. Väring på ens,dgqeipa poäpge.n.nii,r
lasgJr mötte$: på -sondagel.i {i!ro. Yäring 'triqmtgade mee
3-2, halvtid 2-1, ett resultat som måste anses tnisstisande.
Ett oavgjort
ha.de smaka,t bättre.
"os"itu,t
Väring inledde med att göra tog Väring emellertid på nytt

swqffiHBA

kap q r

b

!:i;:
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r,g;*-
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-::
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kosf m e d e r n s

Nu endast

ffi.@ffiffi
- ett otrotigt tågt pris för en så rymlig och elegant 5-sitsig bil - en vagn

som I storlek, komfort och prestanda
hÖr hemma ImellanKlassen men som
i pris, driftsekonomi och försåkringskostnader tävlar med småbilarna.
Skoda

1-*0 varpå Tord Tol'stensson ut- ledningen: 3-2. Detta hände för
till 1-1. Kinnarp pres- övrigt när Kinnarp spelade med
sade sedan kråftigt.men en kont- endast tio man. Håkan Karlstedt
ri:rg från Väring gav ledning tvingades nämligen lämna plan
) _-1
efter en sammanstötning tio ml! I andra halvlek föll Kinnarp nriter före fuil tid,
jäninade

toooMB är årek bäsla bilköp

tiilbaka något och spelet L.l?v Kinnarps starkaste lagdel var
Eosse Ivarsson sköt iu halvbackstrion Bengt Persson,
lz-Z ne en målsvaktsretur och Gijte Andersson, Torgny JohansI oet sag' Iänge ut som om det re- son. Även målvakten Stefan Joi sultatet skulie stå slg tiden ut. hansson skötte sig utmärkt.
När endast två minuter återstod Demare: Ärne Snygg.

I
l iämnare.

.

V-Kleva
Slutanp

slog'1.,5""TåLåTuålå""ffi",1nffi

i nm i:ill'l"iir'iitåio;:;:;

Få en snötäckt och

tung-

Tr.
I\Innarp

Eprungien plan gjorde Klsva och

Slutarp upp om vem som skulle

gå vidare i DM.

Båda lagen
stäIlde upp rned reservbetonat

och

I

Ar-

|

ratt

I

I

ult'&-

Pastor Algot Karlsson leder
barnmöten: i Kinnarps Missionshus onsd. o. fred. 17.30 i
Slutarps llissionshus torsd.. o.
lörd. 17.30 samt sönc[. 9.45, då
Sfter en trevande inledning barnmötena avslutas med fa*
kunde Kleva t6, ledningen g'enom miljegudstjänst. övriga off. mövi. Göthe Wallander nå ett överraskande långskott. blutarp ha- ten: Kinnarps Missionshus torsde det mesta av spelet utan att dag 20 o. sönd. 17 i Vårkumla
kunna göra mål. På ett kont- skola löril. 20.
ringsanfall höll sig cf. Evert TidPastor Göran Carlsson m. fl.
kvist fint framme och ökade till
medv. Kollekt uppbäres.
2-0.
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
I KlevamåIet fick Bengt Alexmanskap, rnen ma.tchen trlerr en
just och trevlig uppgörelse sorn
först i slutrninuten avgjordes
till hemmalagets fördel.

yiktiga data för nya Skoda

IOOO MB. Läncd 417 cm. Bredd 162 cm. Höid t39 cm,
Hjulbäs 240 cm. 4 breda dörrar. Vändradie 5'4 m. Motor 48 bk (SAE). Utbvtbara
cvlinderfoder. 4-våxled låda rned goivspak. Automatisk choke. Hvdrauliska 4-hjuls'
bromsar med 770 cme bromsl'ta. 14"däck. fjänstevikt 880 kg, Bagageutrvmmen
i1,10 liter. Fullståndict utrustad rneci bl. a. effektiv {:iskluftsvärmeanläggnlng, vind'
rutesDoiare. kylargardin. Ijnderredsbehandlad och dubbelt rostskYddad kaross.

Avkt. åteqförsiiljare

.fh Vulf &

C,o

Å8, Vdnersborg

AB Kinnarps Bil & Motor
Slutarp, tel.

andersson göra ett flertal utmärkta råddningar, 1nen fick in-

05151332 62

möxlHp

nan paus släppa in ett reduceringsmål inspelat av cf. Eckerlid, Båda lagen hade dessförinnan haft utmärkta målchanser,

$TIITARP-B!NSffi
bingo-kvåIl onstlagon ilen 30 mars kl. 20
Värdefulla toppvinster så- - Matservis - Snapphanesom: Teservis, (Uppsala Ekeby)
grill - Kikare - Kamera - Ylleplädar - Hårtork - PlastSpecerihinkar på
matta - Kastspö - Våffeljärn m. m.
- chans
alt vinaa
varje enkelrad. -. Snabb-bingo med

Säsongen^s sista

å Nya Pensionatet, Kinnarp.

i >)snöårsmöte
Kleva kom igen och när 8 Kommunkretsens
Medlemmarnå i tr'rökinds Cp,
ledningen efter halvlek avgöra CKF
och CUF kallas till kommatchen, då Klevaforwards en- mrinkretsens
årsmöte på Pensiosarnma med Qarl€n i Slutarps- natet, Kinnarp, i morgon, fredag.
målet borde gjort. mål, men pe- Ombudsman Sven Torstensson
tade bollen utanför och över. håIler föredrag.
som dock mest resulterade
skottning>.

Slutarp tog åter kommandot och
efter press framför målet hittade
Roger Andersson rätt och kvitterade

Vad man odlar i Kinneveil
Av statistiska centralbyråns re-

till 2-2.

|

1

för den senaste jord- | I
bruhsräknlngen framgår att avlj
lander en chans som togs tilivara
på rätt sätt, 3-2. Efter fint den vid räkningstillfället tiil 1.994iill,
V. KLpVA B-SLUTABp B Z-21 framspel blev vi. Göthe Wallan' hektar uppgående åkerarealen
Dornus-I(itrnarps Textil 3-?
Det blev även Kievas t"r""u". I d"" ensam med målvakten och Kinneveds landsförsamilng utnytt- l;
Domus kämpade brå men dPt förunnat att vinna rnot Stutarn. I fastställde slutfesultatet 4-2 när jades 43 hektar till höstvete, 3 till
räckte inte mot Georgsson & Co' Med hela 7-2 skrevs seeer^n. I endast någon minut återstod a'v vårvete, 5 till höstråg, 61 till korn,
>Blecka>> svarade för 4 av sitt Slutarp fick dock spela mat-chen I matchen'
613 til] håvre, 64 till blandsäd, 1
@r cårl6n och
ular lj'raå'E! var
Stutarpslaget
tio man. II clen
den-pigga
xturr"-l--I.
l(levaoisca
| r Dr
lags sju måI, alltså bäst. I Domus I med tro
-.16ässon
'.l[ässon
medan i till baljväxter, 10 till oljeväxter,
försvarsbäst, nredan
kedian siorde
E.iorde Rune
6.5 Moberg föt'svarsbäst,
o.6
var det rnest Kenneth HoIm som kedran
kedjan Hans Andersson och Ro- 11 till grönfoder ochieller ensimärktes. Målen: Domus: B. Hed- gvert t"iäkvist tre mål var o.it
- 1 gu"
Andersson uträttade det mes- lageväxter, B.l1 till slåttervall på
quist 1, K, I{o]m 1, B. Andersson Äke öst sv&rade för eit.
|
tlttkä*putrxto"
-lttka*putrxto"
1, Kinnarps Textil: B. Georgsson
visaoesj I aker, + till fröskördsvall, 2?0 till i
övertag .,rirao"sl
4, 1:, Karlstedt 3. zA/S- 66 "
1..-,^ , 7r^--^rx,"^-,^-^+
^'r+ 'betesvall på åker, 28 till potatis
Klevaförsvaret, nlen etti
lupn av
samt 5 till foderrotfrukter, medan
ges
till
rnv.
plus
skall
eitta
I
35 hekta,r tå,9 i träda eller var a!'I
hb.l
och
Äiexandersson
lBengt
andra skål obrirkade. (PRK)
lvngve Andersson.
200.000

kr.

Upplysninga.r

pr tel.

332

66.

SlF.

Kleva kom ingen och när 8
min återstod fick hi. Rttne Wal-

dogörelse

j

I

v

I

I

|

|

t

I

I

I

|
|

I

I

I
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KINNARP.BINGO

i Cp, CKF och CUtr'
till
kommunkretsens
kallas

på Pensionatet, Kinnarp, fredagen den 1 aprit kl. 19.30.
Program: föredrag av ombudsman Sven Thorstensson.
,,53ttu""ru."11q

I

cytis

|

alla kvrlior i Kinneveds pastoråt.
Det lrar väl blivit en daglig sed
i hemmen att efter slutad måltid
rtacka för dagligt bröd) genoml
a,tt lägga en slant eller en sedel

I

å N5'a Pensionatet, Kinnarp, söniläg den 3 april kl. 19.00.
I den värdefulla prissamlingen märks: Guldarmband Gungstol - El.-visp - Skärmaskin - Kikare - Rakapparat TV-skinn - Blombord - Täcken - Plädar m. m.
O' Jackpotten är nu uppe i 550 kr. Inteckningsbingon på
transistorapparaten fortsätter. Fina vinster på samt-

ÅRSMöTE

|

I
I

I

i Lutherhjälpens fastesparbössa.i
På såmma sätt skulie det vara i
glädjande, om alta i familjen,
håde stora och små, funne vägen

liga enkel- och dubbelrader.
Vem vinner högvinsten och gratisspelet nästa gång?
Välkomna till en trevlig bingokväll.
KINNAAPS

bingo.

--ml;

i Sluiarp ' 66
SluLarps kyrkliga syföreniag
har Missionsauktion i SIutårps
Missionshus i morgon, onsdag.
Äuktionen inleds mgd en kort

i

llissionsauktion

ROKIN

T}

Slutarps ky'rt<liga syförenirg
anordnade i onsclags sin sed-

Frökinds kommunalnämnd har. handlingarna - vid försälining

tAll46

håIiit sammanträde. Länsstyrelsern hade i skrivelse påvrhat att
kolrmuncn, med anle'lning äv
ris]< för mtil- och klövsjuka, i beredskapssyfte skulie utse slaktare, vaktmanskap m.m. Frågan
här'orn hänsköts till hälsovårds-

leder pastor Älgot Karlsson
barnmöte på onsdag och fredag.

Sluta.rps missionshus hålles liknande möten På torsdag och lördag samt På söndag, då lrarnmötesserien avslutas med famil.ie-

I

I

I

ett
ordningen rörånde utdebiteringens beräkning. Framstäi.lningen
tillstyrkes hos fullmäktige. Att
upprätts. och underskriva köPe-

MTSSIoNSHUSPåskensl
i;

il
l;;;;;,.*;;
-buctskap Ii tal ocn sarlt. \r.t

{rnuastap och
ial"och
1uLi._9.!
fr. Äs-r
sångare
lCarlsson
.'i' ,----- - r
t
. rr
arp, Alla välkom"\tr_U. I

1-

hos

ful1mäktige kommunalassistent
Hilding Våring, Kinnarp, ocl't
hemmansäg. Sven Andersson,
Brismene,

Kommunivlassistenten befull-

nämnden.

5to-----l

ln:qxenps

|

Kyri(sliolan i Börstig föreslås

av

mäktigades'att omgående utbetala retroaklliva löner och övertidsFörbundsstyrelsen för Fel]ryg- elsättningar, som kan bli a.ktuelpågående löneförhanddens skotförbund hade föreslagit ia efter nrr
par'ändringar av förbunds- lingar. 'Brandstyrelsen hade i

gudstjänst. På torsdag och söndas hållcs off. möte i Kinnarps
miisionshus och På lördag i Vårkumla skola. Pastor Göran Carlsson m. fl. medverkar.

i

skrivelse begärt att få utreda

frågan om inför'ande av vatteninätare inom Kinnarps och Slutarps samhällen. Kommunalnämnden hade intet att er.inr'a mot
förslaget. Hos frrllmäktige tjllstyrktes viss utökning av vatten-

och avtroppsanläggningon inom
området l{assla 3: 1 och Ross-

bachen.

-r-'-d

3-I ainst fA, Kinnarp
Folkabo borta ur DM

ICA prosentera.r Siemcns nYa

Tvättrnaskiner
lum ollsdagen den 6 april kl. 14-19.

i tämligen gott
i söndags DM. Kinnarp drog
alet liingsta strået och vann med 8-1' ha,lvtitl 1-0.
Trots bra, tnleilning av Folkabo med flera fina målchanser
bt.a" ett farliga skott a,v cf. Kurt Behn blev det Bo Ivarsson i

Hjärtligt välkotnmenl

de efter 43 minuter.
r andra halvlekens femte

Kinnarp lörunnat att ge sitt lag ledningen mett'l-O. Det sked'

.ll'1.^.:..4,*"."i

minutltio minuter var Bo Johansson
kunde Folk&bo kvittera till 1-1 Jframme och fastställde segersiffpå straff, Straffläggare var som lrorna till 3-1.
vanligt Bror Johansson.
I Uei"rnnae Bo Ivarsson var jämr-1 b,ir
lnåå;"3å'ål'fi.:i'äLJå.ffi:
Därmed var framgångarna för li Kinnarp.
Folkabos del över och Kinnarp I F olkabo hade sina bästa mantog mer och mer hand om initia- llar i cir. rngemar Fogeiberg och
iiårl"?
""""å.T;å 2*L på slf tTord Torstensson
ytterligere i
långskott och efter
"äåttä;#:å;lffii#il;ffiä:
:l--::
I

UAmuelsSOnS
i Kinneved zlrl-6b. ii

Av statistiskacentralbyrånsredo-i
för den senaste jordbruks-

rräkningen
framgår
öhurIItsEIl 114111641

bruket

i

|
inom jordatt ururlr
4L!
JUr u- ]j

Kinneveds .landsförsam-.
ling fann5 vid räkningstillfället 64

li:'?:;å",Tgl

son inledde med att utveckla någ-

ra tankar kring orden >>En Iysande k]ädnad> i passionshistoriens fjärde akt, . aqdra stycket.
Efter kaffeservering'r'idtog försäljning av en stor miingd .fila
.

handarbeten, vävnader och skänk-

ta alster, allt under ledning av
Sten Ahlqvist, som fick fram
mycket gcda priser'. I pauser under försäijningens gång förrätta-

des dragning på s. k. >årlotterier> och i förväg sålda lotterier.
Skänkta paket inbringade något
över 600 kr. När hela försäljningen var över, visade bruttot

det lysande resultatet av nngefär
3.800 kr., mer än 200 kr. över
förra årets brutto, Detta resultat

var frukten av flitiga händers
arbete, mångas goda meoverkan
utanför den lilla sykretsens när-

-ä

ffli"Ji

god

och glad stämrring hela denna
auktionskväIl. TilI sist frambår
kyrkoherden allas tack till >roparen> Sten Ahlqvist, . >>skrivaren>>
Bengt Samuelsson och kaffekokerskan Lydia Abrahamsson, vilka belönades med blommor från
syföreningens sida.

På Fröjereils träningrplan som för dagen var

sldck spelade Folkabo-Klnnarp

Specialvisning äger'

görelse

vanliga vårförsäljning i Slutarps
missionshus. Kyrkoherde Anders-

maste medarbetare, och en

Slutaryr

Huscrjuren

i
!
,

I

I
I
I

|
I
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försäljning och paketauktionr...
Kinnarps missionshus

till kyrkan på söndag för att bära fram, vad som samlats i sparbössorna
eller gärna mer därtiil
vid- offergången. Den som
tiil -äventyrs inte har tiilfälle att
frambära sin gåva då, är hiärtligt välkommen med den till pastorsexpeditionen eller till kyrkans
för'tr oendemän under den kom-

I

mande l'eckan, >.stilla veckan>>.

andakt och på programn'ret står
också kaffeservering, lottefier,

I

l

I

Mocllemmar

-_

Kinneveds pastorat
På söndag, PaImsöndagen, inbjucles tili familjegudstjänster i I

1

B-1

f

I

KEnnewed

-

VårkumHa

465 kalvar, 6 fargaltar,
'å;233 mo-l
dersuggor, 1212 övriga svin, 11 I Skärtorsdag: Naitvardsgudstjänst i Vårkumla kl. 1.6, i Kinneved kl.
får, 1946 höns, 1664 kycklingar i
f9. prosten llarry Johnson..
och 14 kalkoner.
statistiken bygg.er på uppgif-r Långfredag: Högm. i Kinneved kl, 10' i Vårkumla kl. 14' kyrkoherde
Andersson. Aftonsång med HHN i Kinneved kl. 19.30.
ter från Oe joiAbrutsfastiifrJter ,
som vardera 6sfattar minst två
Kyrkoadjunkt Bengt Kullenberg.
hektar åker. En del husdjursslag, i
Pastorsärnbetet.
såsom getter, gäss och
_
''t1
il,I:., n*
7/rt-bb
inte tagits med i statistiken.
I

Slutarp hade inga svårighebesegr& Fapiit i r*intls-

ter att

gone träningrmatch som spelades på den gaanla planetr i Åsarp. trtirsta håtrvlekeE slutåds

1-1 efter ett stort

övertag fn

Slutorpe sida,, som bara gav ett
måI och iletta gjortles sv lfas-

se Atrdersson. I den andra
ha,lvleken gjorde samme spela.

re ytterligare et0 måI och för
de två övrlga evarade Bengt
Ilerrna,IrBson

Dessa båda var de bäst& I kedI försvaret gjorde I synnerhet fngvar Johansson en bra
match och i rnålet visåde Lennart
Rutman sedvanug säkerhet.

jan"

|

I

Slutaru
uann
r glu-bb'
rnot Rupid, 4-I

Rapid, där bl.a. Henrik Johans-

son saknades, tycktes ha dåltg

kondition och tappa.de orken helt
i a,ndra halvleken. Den bästa insa.tsetr l-laget gjordes av Jörgen
ög:ren sorn spelade centerhalv.

I
I

I

j

I

RöKIffi$

isniutvarning

Kgruru&mp*ffiffiruffi#
Ba.rnrnötesveckan
avslutad

De möten

i

för barn, som under

den gångna veckan pågått orn-

växlande i Slutarps och Kinnarps
missionshus, har varit mycket

-65
kumla och Luttra.
Pastor Algot Karlsson, Göteborg, tidigare Kinnarp, har med
hjälp av flanellografbilder och
pl.anscher med bibliska 'motiv
samt sin begåvning och kunnig'-

av bibliska

På söndagsförmiddagen avslutades i Slutarps missionshus
barnmötesserien med en familjegudstjänst, som samlade
fullsatt lokal. Pastor Göran
Carlsson inledde. Algot Karlsson
hölt på vanligt sätt lektion med
barnen, Lantbrukare I'olke Pettersson avslutade den rikt givande stunden.
-barn
X'örutom dessa möten för

har två offentliga möten hållits
i Kinnarp och ett i Vårkumla
skola.

l(innarps missionshus
hålles möte långfredag kl. 19.30.
Då medverkar G. Carlsson och

mot Månstad, som de

vann med

dig bomullsklåinning med volang klipp.
Tyfa Thor har varit tävlingsnedtill, avsedd för en 4-åring,

Signe Gustafsson, är kassör i ledare i Kinneved i många år.
De bästa alstren utstä]is vid diCKF-avdelningen i Grolanda Ee-

för drygt 10 år

striktsstämman

se-

i

tr'alköping

13

dan. Sedan 8 år arbetar fru Gus- april. Klänning:arna visas av unga
tafsson som tiltskärerska hos AB mannekänger.
De hästa resultaten:
Nat, Andersson i I'lo.by. Dessförinnan var hon hemsömmerska. Barnklänningar: 1) Signe Gus-

Nu syr hon enbart för sitt eget tafsson, Grolanda 98 poäng, 2)
loch famiijens behov, Segerklän- Ann-Mari Hagård, Habo 97.
Virkad duk: 1) Tyra Thor,
lnin-gen var gjord efter egen mo- Kinneved
98 p., 2) Elsa Jansson,
I dell.
I Tyra Thor vann med en virkad
I I'alekvarna 95,5, 3) Eida Friberg,
I duk av 16 fyrkanter, vilka sytts Synnerby 95,5, 4) Lissie JohansI ihop till en duk i nngefårlig stor- | son, Göteve oeh ElIy Johansson,
rlek^30x30 cm. Mönstret togsl Tengene.
I

I
|

2-1.

senale

Ma.tchen sorn

spelailes på Vistavallen I Ulriceha,mn inleddes med övertag för
Månstad, som tog Iedningen
merl 2-0 före paus.

Ändra perioden blev jämnare
och }Iasse Andersson lyckades
därvid reducera till 1-2. Försvaret gjorde den bäqta insatsen i
Slutarpslaget och toppade5 av

målvakten Lennart Rutman och hh

Ingvar Johansson samt ch Kurt

KårI6n.

Kedjan gick riktigt bra och de
främsta korten i denna lagdel var

Hasse Andersson och Bengt Hernransson,

|

I

ffio'"".@

sångare från Åsarp. Påskens bud-

skap förmedlas

i tal och sång.

Fältskjutning
Kinneveds skytteförening har
fältskjutning på söndag, den 11
april.

i

Slutarpsfirma

Under förra weekenden gjordes
inbrott hos en firma i Slutarp.

Kassåpengarna, 75 k.t, lade man
besiag på.

1:

-

Ett knappt nederlag btev det
för Slutarpselvan vid matchen

I

I

Inbrott

Knappt nederlag
för Slutarp L-z

Slgne Gusta,fsson, Grolanda, och Tyra Thor, Kinneved, vanlr

dan starten

$lutarps $t|issionshus

IiINNEVEI)

TORSDAG 19 JIIN. MISSIQNSFöRSÄLJNING
Försäljning av jun. arbeten m. tn.
Kaffeservering
Inledauile andaktsstund.

Prisuldelningsfesl

VÄLKOMMEN att stödja arbetet bland ungdomen
bygclen!

Kinnarp, I
DAG, torsdag, kl. 19.30. Rikstävlingen >CUX' för Dig>.
Tävlingsnämnden.

KHruru&MP-8EruSO
VID DRAGNING

|(innarus [|T0:s
lotleri
utföll föliande lotter mecl vinst:
155, 365, 33,342, 10, 456,
180, 617, 310, 746, 400.

Lars Falegåril och
Bengt Samuelsson

kontrollanter.

i Nya Pensionatet,
Musik. kaffe.

:t--.-

.'

å Nya Peneionatet, Kinnarp, sönd. den 1? april kI. 19.00.
Idel toppvinster såsorn: Gasolkök - Nöthårsmatta 130
X190 - Campingliggstol - 2 sängöverkast - Elvisp - Skärmaskin - Frukostservis - TV-skinn - Blombord - Täeken .
Piädar m. m.
JACKPOTT 650:- kr.

-

Specerihinkar och ostar på enkelrader. Plastmattor 120
Gratisibrickor
X180 på dubbelraderna.
- Eder åter välkomna
- Gratisspel
Tröstepriser.
Vi hälsar
till en ny

trevlig

BlNGO-s-ammankomstr.

Kinnarpa IF.

I

$-14'w.

årete distriktstiivlingar i CKI'. Det gälltle att sy en barnklänning och att virka en duk i DMC-garn. De två trästa från varje krets kva.lificerade sig till distriktstiivlingen. 4"-bb.
3'ru Gustafsson sydde €n ran- från ett gammalt tidningsur-

barnen.

|

|

m.
|.
stYrelPen.
I "{q-06.
l,
-*:--.---.--.;-;;*..*-==*=Jl

aann CKF:s distrikttiiali,ng

Missionssparbössan har' varje
gång fått ett vackerl bidrag av

I

12.000

Grolarudo-, I(inneuedsdarYber

också starkt och med inlevelse
sjungit med i flera sånger. Från
möte tiU möte har de sedan fått
frivilliga tävlingsuppgifter att
iösa. Sju lyckliga har sedan varje gång genom lottning fått priser. Några har då haft tur att
vinna både två och tre gånger.

-'

xi"""-pl

berättel-

ser. Barnen har också med iver,
snabbt och säkert, st'arat på de
frågor de fått. Dessutom har de

mecl

It"rp,
I Farligt område: öster Kattelskalla-Tången, väster LedslSårclen-Fröje till ett djup av

KIF

fängslande

ordnar fältskjutning

lskarp ammunition söndagen den
111 april mellan kl. 8.00-14.00.
lAnmälningstiden mellan 8.00_110.00. Samling Ledsgårclen, Ax-

matta 120 X 180 - Blombord. - Rökugn - Täcken - Plädar
är denna gång 600:- kronor.
rlL fii.
- Jackpotten
på transistorapparat. Om ej någon skulInteckningsibingo
le få sin andra inteckning denna gång speias en extra
Fina vinster på
omgåg för alla inteckningsinnehavare.
- för
alla enkel- oatrr dubbelraeler.
Gratisspel
vinnaren av
-Avsluta Påskheigen
med en
högvinsten nästa gång.
trevlig BING.OKVÄLL i KINNARP.

välbesökta. Genom att fiera
hjäIpt till med att skjutsa har
det varje gång varit samlade 60
barn från Kinneved, Vår-

skildringar

I

å Nya Fensionatet, KinnarXr, rnåndagen den lL april (Annandag Påsk) kt. 19.00. Bland toppvinsterna kan närnnas:
Guldarmband - Nöthårsmatta 130 X 190 - El. visp - Kaffe
servis - Sängöverkast I Rakapparat - TV-skinn - PlasL

Kinneved

het på området gett

lKinneveds skytteförening an-

F'örsäIining i Stutarp ltlq'rb
På torsdag, den 1.9 april, anord-

nar Slutarps juniorförening

mis-

i Slutarps Missionshus. En andaktsstund inleder
och därefter blir det försäljning
sionsförsäljning

av juniorårbeten m.m. samt kaffeservering.

'd-rLaru

c"rKL,re,L)

z3h-66.
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Irrökinds kornmunkpets av Cp
har håJlit årsmöte. Det mvcket

]

l

välhesökta årsrnötet öppnadås av
orrif. Titl styrelse för 1966 valdes:

I

I

ne Olsson, Kinneverl ordf..
Lennart Pcttersson. Kinneved

.4t

I

j

kletsolganisatör och kassör, Ber-

til Broberg, Börstig sekr, fril Gurli Arvidsson, Brjsmene v. sekr. Eeslttt fattacles om ått kommunkret-

i:1.::;l
tltl:l:,ii
tittt::ii
i::tlttii

I
j

|

j

sen vid årets korrmunalfullmäktig'eval skall deltaga med en lista.

En non-.inerjngsl<ommitt6 bestående av fern personer valdes rnecl
uppdlag, att eftor förslag från de
i kretsen ingående avd. upprätta
förslag till denna lista.
Eitcr förhandlingarna höll om-

iili

:i;:i
':l:.1t1:.::

'talii

buclsman Sven Torstensson, Ska-

j
]

j
i
I
I

1

i
j

ra, föredrag. Vidare förekom dis- j

kirssion.

i

Kinnarps Textil

-

grupp 5-vinnare.

Korphandbollen ä,r rru inno på sluttampen och i tisdags awerkades den första flna.lomgången, d. v. s. iegrarlagen i räspektive
grupp möter va"randra. X.ortsåittnlngen föIjer nu på fredag.
Av
tlsdagekvältens matcher elutade ile flesta tipsenligt. öveiraskningen finns a.tt hämte trån dommatchernu" Vi terrt *" främst på
mötet mellan Beol och Kontor rom slutado med Beoleege r 24.
Även Kinnarps textil var på sod viig att ståIla tilt en r--iten sensation genom ott >niietaq> ctå grupp t-segr&rn& Läroverket.
Kvällone behå[ntng I övrigt: Kulas" måIvaktsspel i motorlaget
och Domåana,, åom verkugen satte lii,rg på anrättningen
Pfomenadseger ror

överrock på >Bleciko>
Volvo Sport nådde bara 4*1

Kinnarp

Dotnarna hade uppenbarligen
mot Kinnarps Textil. Herrar Nlar- skt'inlagt alla planer att vinna den
qvlst och Carldn sköt ofta och häf flnalomgången och tillät
gärna men dessvtiire inte så väl- Kirularps Textil att triumfera med
riktat. Kinnarps stöttepelere 5-0. >Blecka>> stod ånyo under
>Blecka> Georg:sson vai föremåJ hård bevakning och i stäilet fick
för intensiv uppvaktning och kom Håkan Karlstedt tillfäIle att visa
aldrig till skott. Och med >Blec- sig på styva, linan. Han gJorcle två

I

Tröttkört Kinnarp

Ilet qlc\ tnte, trots
j Kinnarp hade
tyciltgen givit sitt
-iårori""rret
hejaklacken
;l m"ti *åt
och WVKinnarps._ Textit var
jl Cm ua""
behiindigt med 5_1
!.!
,:ij"
sista matclh. )pirre>
llg som hölt sig med egen h"j}: i kvällens"att
klåck och den. tog verkligen til llI orsson var på målhumör och sköt
brösttonerna lnför mjltgt. mot I tre *vgg, måI, Lennaii- rrå"_
Mullsiö. Nu hjälpte det inte, tV i mansso'n-å.f, eo*". Gustavsson ett
lf ,,qåi*:.;"til,ffjnu#",iffi l;3";,',fn";fiH"ii"y"'*lTi;H:
oeh jublet visste inga gränsef tV I äio"-trä"Jäaf.
>>Blecka>> hade gjort alla fyrs, måbch så skall vi slugigen tillåta
len. Sitt andra sköt han.ln-m-ed |l*"
grintgä Vissertre Mullsjöbor hlingande_i arTar' lligen"ifhar
""åvi lite
inhnefuänit oss i
P.
l-.
hår.
nar.
Nåja,
I\aJa,
ben
Den ocn
och
kvåillar.det spe9..F,,t?T: lodenhallen
Y...",,t:11:
lOäenhallen alla kvåitlar.det-speqvist octr sune llf grana{e_-litt
åts r.årpiiå"onån, m"" åe iru gå;_
13r
|
sitt mål i slutminuterna för Mull- iser vi ä;då varit'ditr, har detälra
sjö och saken var klar,
gångerna hänt att någon spe| [re
Bra. ruter,
i11.?fr#'ii;äil :lliäi,l'$ffi:
hölI Låiroverket__.9å. ter och en -åå
såx. Och tite plåster
. {i$?Ip
sträckbäriken
qle.s,ö-irti,ä ::i X"J
3'Jlrå':rfJl":i;
"r*
jåq_ad""kl3-f Pq.:" iuppbrinsa. Nu låter aeisig ui..ärtiut. l:"I:l
En god bit in på andra
ait aeCä" i"gä"; ä;"
.trarv- | ri^g.än salal,
"ortina
lek le_dde Kinnarp_ med B-1 innan
med en förstå. förI säk att

'.i,lljq.

#

ka> eliminerad står sig Kinnarps- mål. Staffan Nilsson ett och
pojkarna tämligen slätt. fnge >Blecka>> bara ett. Det femte och
Klarqvist och Ove Carl6n gjorde sists. svarade Kinnarp5 målvakt Bertll
EJrdbgfg hittade l?tt (S;zi I bandslåda, men samtidigt måste
två mål var för Volvo Sport och Lennart >>Goldfinger> Qvick för. och Rolf
Helrström sluilig^en gSor- | aet väl eri<iinnas ett detta blir ett
Håkan Karlstedt svarade för Han passade på när Änders Ek- de.slag I såken_(3-3,.1_3).
Lugförfaiingssatt. Vore dei
tröstmåI,
Kinnarp5
ström i Domarburen tillfällietvis net var därmed återstälrt- hos ett lotymptigt
1 inle im-ioigare ai a^rrångoreina
befann stg på annat håll.
r par damer_på b?inken
bakom _oss att ha en fölrUnedåda stååde vid
på lagledarbänken. Håkan
funttionåisnordet
.. ?
i :* gclr
-

rKarlstedt (två) och >>Blecka>r
€lJ9ld9 m.{]en för Kinnårp.
1

tqlq-t"b.

l

Storförlust

v.Kleva Ä-Kinnarp B

2_3

för l(innarp
Klnnarps fotbollselva,
rades på lördagen

och det rejålt.
skrevs nämligen

la

lägen.

beseg.

av Ska.ra

Slutreeulta,tet

lednfure med

till hela ?--0,

att göra mål i

al-

2-0.

Hemmalaget dominerade rätt
kraftigt törstahalvlek och 1-0Iedningen nickade Bertil Gustavsson i mål i sitt första framträdaBde

i

Klevadressen

i

år.

Yh. Åke Axelsson som under'
Btödde kedjan fint fick fullträff
i krysset och ordnade 2-0.
I andra halvlek blev det mer
ombytta roller, Kinnarp fick mer

|
I

Vi. Tord Torstensson, hb. Bengtl
Ek lyckå-l
iies bäst i Kinnarp, säger vår rap- |
Persson och vb. Anders

podtör,

tlq-bb.

f en föga underhållande match,
på svårbemästrat underlag va'nn
Ki:rnarps reserver över Kleva, sedan dessa i halvlek haft en klar

efter 2J) i halrtlal. Nu gället
det tlock att hå,lla i minnet att
Slra,ra vanligtvis spela,r I div.
III, medan Kinnarp ännu rör
sig bland serierna, ett par pinn-

hade förmågan

Sev&n

I

,l

Förlust

$h-6b-

ödela fls ,o1r'rotn'
på iltrönarp

för

Slutarp
Kedjespelet klickade
Lördagens mateh som utgjorde

generalrepetltion inför seriestarten slutade med nederlag för Slutarp efter det att Timmele i första

halvleken

2-0.

nedhrunnen

tagit ledningen med

En ödelada på Mönarps gårtl

i Slutarp tlrann ner till grunilen på fredågseftermiddagen.
Brantlkåren i Falköping var

I

Slutarpselvan gjords per Uno
Gustqfsson come back på sin gam_
la plats som centerhaiv oeh kla-

rade sig bra. Kurt Karlen

snahbt på platsen, merr efterhade
intagit platsen som hv där hans som latlan ändå skulle rivas
spelförmåga clock inte kom till sin
fick den brinna ner.
.r?tt.
fngvar Johansson gJorde
att säga tiil om. Ingemar Karls- å ter en fin insats
Elt stort område krins la,dan
och var iämte
son reducerade till 1-2 och för P"oland Moherg lagets
, ar svett, och det är troligt att
främstä
spe_
kvitteringen svarade Uno Karls. I"are denna gång.
branden börjat i gräset en bit
son. På hörna slutiigen val vh.
från ladan. En ung pojke, som
Åke Torstensson framme och
var den förste att upptåcka eII(edian svek
I
>knoppade in>> vinstmålet.
Det slog inte riktigt väl ut t den, kunde för polisen utpeka
I hemmalaget var väl ha,lvor- kedjespelet
sambandet läm-' platsen, där det, började brinna.
na Äxelsson-Aurell rnest till sin nade en det där
att
önskå.
Mats An- r Här fann polisen en glasskär1'å,
efter
försvaret
om
fördel, även
dersson och Hasse Andersson sjor- | som gårdågssolen mycket väl
paus verkade rätt öppet, Höger- de de mål
som gav anAra päiio- | | kan ha förvandlat tiU ett brännvingen Rune Wallander och Mor- dens resultat
glas.
2-2.
Irl
gon Allansson började hittå, vå'
Timmele
torde
på
vara
las
ett
lir
ranrr bra och hörde till de som väg uppåt och har förre
I
Vist<a-li
oroade Kinnarpsförsvararna mest' forsspelaren
Wigståhl
fint
ett
nvcharles Johansson gjorde inga
I

I
I

misstag som pipblåsare.

förvärv.

|

lr

K!ruruffimp*ffiEruGo

|(innsvuds Co-avd,
håiler NOMINERINGSMöTE
tiil landstings- och kommunal-

å NYA PENSIONATET, I{INNAIiP,

fullmäktigevalen å Nya Pensionatet, iKnnarp, fredagen den 29

kl. 19.00.
Biand vinsterna märks: Gasolkök - 2 sängöverkast,

söndagen den 24 april

Skärmaskin - Elvisp,
Campingliggstol
Strykjärn - TV-skinn - Blomborcl - Täc1ftn m. m.
JACKPOTTEN är denna gång 700r- kr.

april kl.

Välfyilda delikatesskorgar. ä samtliga dubbelrader.
Gratisspel - Gratistrrickor - Tröstpriser - Sidovinster.
Kinnarps IF
VÄLKOMNA!

Nu

Grolandas del träninssmatch
mot div. Vl-laget glutarj i sön-

dags. Grolanda vann matchen med

4-1

sedån Slutarp haft halvtidsIednlng med 1-0.
Slutaip som mönstrade ett lag
med flera reserver startade bäst

oth

m:rllt

6-3

st.r)b(

L:j

91Lr1.1

;ni-

{,inrler irrtdr.a.

1

l-il

lvLtj;

I

;

{i()tnin*,,:.ri-

rlosen." $lir1-rr*suli.at,ut; f;lst.stiiih.lr:,

;

Ir1g1'a.r

i

r,äfssOn.

Slutarp h;rde sin

I

Göte Ändersson på straff.

i

I

bj;.st{:}

nrr. 1,*n,rntt. Illtjitiin.

fil.r ocksil. vh

ntirl

f.)f f ibrtt."i.g
["{:}}]1il.r'l f.}i+l.i.onisl11,

Kinnarpsförsvaret var halv- I ch Kurt Kål'l$n i:ch rf Fli.lgt }{erbackstrion Torgny Johansson, Bo :n"ra.ns$ilil. Nu var i;lr:t:l inlc ortliJohansson och Göte Ändersson de i nFlrie, nlcn korirlitir;nen 1'et,irå{1ij
klårt bästa, medan inrarna ltno idåtig.

Karlsson och Bengt >Blecka>> i I Gre.rlanda-fiirsvt r':i sl-t1].ädrl
Georgsson var de främsta i den imålvåkt Kjeil I{r}}in fiir t:n l*i

jämna ked.jan.
: r"le! sij.kra ing'ripantlen. Av lj:iclsiryI Vartoftaför'svaret g;jo-rde Bill i nå f år (-lhrisi.er .An{]{irss0tl hii" t
Niklesson i rnälet en 6rf, insats, r betyg. {"lcnter.h:riv Llufiniil" ,Ionsstlr
trots att han fick släppa åtta bol- isrlg$ j i$tmnrali gnr.t 51as. I{.e{ljån
lar förbi sig. Bra var även Bengt , kotn ig:.t.t"q så "rlrJnit::u::,, In;,;tI
Ällansson,
Allansson, Bror Hjerp och Anders , L;l.fsstt:r drJirt;ir.! ;I{irt ]]rr.'.q|.
Bergstcn. Av kedjespelarna lyc- i . Ulnrä.r]il doniil,r'L'i Chrll*^l
I

Ulf Leijon bäst denna gång,

Trio som haft mycket att bestyra inför och under kong:ressdegarna. De som tackades med blommor är fr.v. Sven Andersson,
Falköping, Lars Bertilsson, Slutarp, och fru Gunvor Lånderholm,
Farköpins. (Cg-dti.l*lA \Dhrq^ y"{'"")
4h&t.

tlrlla i

Kinneveds CP-avdelning
har nomineringsmöte på Nya Hotellet, Kinnarp, i morgon, fredag.
Våren hälsas

i

Kinnarp'

i

Kinn-

ren och Göteve Etr''S-orkester sarnt

meal valborgsmässofirantlo vid
Mossagården, Kinnarp, lördag

1e.00.

I

I

Tal av kantor Erland. Lars-i
son, Åsarp. Musik av Göteve,
Kinneveds Röda Kors-krets.

nbålhannör
,

I andra halvlek slog i bästa.

naturligtvis

samt dags och det var mycket eneryeäven rande, omtalar vår rapportör.

Och samme man tillägger att
domaren Bengt Löfgren, !'alköping, var den bäste dornare som
Må.lvakts-Rurlolf säker
I Mullsjö svarade målvakten hittills har skådats denna s5s6ng
Rudolf Svar611 för flera vackra i Åsarp.

Möt våren

ungd.omskör.

I

Han svarade ensam för fyra av I räddningar öch skall int€ låstas
sitt iags fullträffar, varav två var jför målen, Han tillsammans.med
verkligt vachra saker. Kinnarps lhv Per Olof Blomqvist, som för
femte mål gjorde Flemming Tor- lövrigt gjorde måJet, var lagets

Tord Torstensson.
Bra var
vh Göte Ändersson.

verkar,

Floby

"ii:-

Å....."

I

Mullsjö vållade inte Kinnarp några nii.mnvä.rda besvii.r nåir lagen rnöttgs på söndagen i Äsa,rp. Kinnarp vann meal så pass klara siffror som 5-1, halvtitl 4-1. Det var främst i första halvlek
sour Kinnarp uppvisade ett stlrn-ltals njutbart bollspel och måIen
uteblev inte. Det såg Bengt Georgsson till.

Georgsson

Göteve-tr'loby ungdomskör med.

EFS-orkester. Sång av Cöteve-

in&nss0n,

I

Enervera,nde tjat
Kinnarp av på tal<ten; man var
väl nöjd med 4-1-resultatet.
Och till nåista söndag förvåi,ntar
I Kinnarp var vb Änders Ek en vi oss att spelarna i Kinnårp slusäker stopper och i kedjan var de tar upp med att ideligen kommenmest framträdande herrarna B. ters, spelet. Det gjorde man i sön-

arp, som inleds på lördag kl. 19
vid Mossagården. Kantor Erland
Larsson, Äsarp, håller tgl tiU vå-

k].

|

I

Fyru m&l *6i'Wultsjö

stensson.

Kinneveds Rödakorskrets är

arrangör för vårfirandet

|(rnnaru

"B&ecks,"

|

I

I

I

rie G1'ols.ndii,. i{rrit-ter,inrisniålll.i
kon: genom h3r S-.Å. ;L:rdersson
:olt l,r ili,t'sl(,,1 | ,lrt',ld( trpii r r,t.
kala.bil.ljk 1lru,r'r-r1'ör !.rri;t,en. :. 'ii
.:j,tftl,, J:i lr:gr'.1'- [,rrssng; .,."i; Jilr
il I sr';'rrir,l,. ;l))teri{r,ll.: n (-.r:r,:r

7-3

Dcmaren Sven-Olof Johansson,
Falköping, har setts bättre.

i

illt päf utnriirkla rililrining'rr.

I'lemming Torstensson och 8-3

kades

L

r:ilarr. Si u larp rfi :l vfi f.ilr)Jl l,c nr:a. r't. j
Rutrrlå:r htijl dcck lrå1c'1. frjtl nrrrl

Bengt ceorg's-

Bengt Georgsson,

k()1il Llr-)i'i, , il hn.l!<

p,assning, Sli sriir:ninqoiri

Uno Karlsson, 4-1 Bengt
vilket rrar halvtidsresultat. 4-2 Hans Ungh, 4-3

son,

ialiil-lltt'1,.r,

|iativut iiver t_ill Orllr.rr:d:r l;rril
llol'lie lt* lrvitLrra.l irrnn hl.lr.t.iris,

spelade

-1
Georgsson,

5-3

tjci

når rf llclgt Hcrmanssorl snarirr,.ln rr6,p prr fiit ltrs; sj;r:. L t,., li:.1

lördags träningsmatch på Åsarps garnla fP, och Kinnarp
stotl til! slut scm segrare med
8*3, ett resultat sorn är smickrande för Kinnarps del, då ett
Par a,v målen verkatle offsiile;
Målen: 1-0 Uno Karlsson. 2-0
IJno Karlsson, 2-1 Ulf Leijon, 3

I{ans Ungh,

å-stii{:ikci}ri etr:

dg försts. ?{f nliåutet'nn. .l,erjnrnl-l-

Kinnarpsvinst
mot Vartofta
i

mot Slutarp

fstället för 5erieprelniär blev det

Styrelsen.

Kinnalp och Vartofta

4-l

-t iur* !f6.

för

19.30.

- Ryamatta -

Å varje enkelrad en penninglott.

Grolanda

I

i

