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rt\" :'t':oo - ilrulgixi*f ;*r'*- nI Byggnadsptan l!:$t,iåtfå?påT:l"lHvill vi framföra vårt hiärtiga tack för jultesten och julgåvan. 

| |

Till Bröderna Siökvist ll 
1iliouerrren på 1'250 kr' därav re"" 

'- ni Byggnadsptan lr,tg+iptmeälrunlvill vi framföra vårt hiärtiga tack för jultesten och julgåvan. 
| |

sarnttriga anstäIila vitt slutarps Möbelintlustri. ll I . förglas titr, alffne och ut' I svensson predikade t Börstls där 
I

lmxt6:'*r'ptr*""r1,11']""""n1"o"11-YT'l'=o

't I

sarnttriga anställila viil slutarps Möbelintlustri. ll I . f'örplae t'ix, ä11-11-1*- ?:l :"t: I i:iåi:r* nTilT:f"r,1,T#tlg där

qel aV ll'lnneve(I l1'yl'l<etal-(len a- ll | ,
m.fl. inom Kinnarps s:e, Frö-ill
kinds k:n, upprättat av xom-lll t:-t7- Uinnnrna

€? r"" lm.tl. mom l(lnnarps s:e, ö:ro

Tg ;.ä lkinds k:n, uPPrättat av Kom

1l rooa. 
lll r,au* ÄRSMöTE i rörenings-Frökind aK 1111 -' 61 'l
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I | 1966.
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-|lHjärtligt tack I I g;'"Ogcåmd *n].ii r'at"' iåiäÄrirg- i*i- | | 
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"""J.utsh"ti 

I stvrelsen'

till postabonnenternat å linjenl il -. " ", I ltittgiingtig'Läsningen vid Frökinds folk- |

Hjärtligt tack I I g;'"Opsåmd i lru';:'l'fjffiJ'3#Hfi-1.i;l 1"""''o 
o'"' 

stvretsen.

till postabonnenternat å rinjenl | , *^-r-^^- *-iÅ F_iilrinÄd f^!r,_ | !tittg?hgiig. I l-
r(innarp-ttralsäng tor i"r-'ä.i.| | ,",1*llgen vid Frökinds fotrk'l | | ISLUTARPS Samhällsförenings

nyårsgåvorna. I it ?11'il. "ilp" ;i*;il ;";-iil'l**n:;Xl''111äl,,f":?ffål ll"-:'-"Ttr,I*l*i::*:iL*'I ljan. ld. 8.40.
Webster illartinsou | |

I lY"ll.-:"'^.t..*:.1,.. o rcur'.'":"1 
I extra föreningsstämma i Stif-

I rl skriftJigen tiilställas Byggnads- 
lj I ters"ir"s."s totat måndagen denRektor. ll| nämnden i Frökinds kommun| .t t s r.^uruD ^u'ururr l!124 jan. 1966 kl. 19.30.-.:::Lil under adress Byggnad.snämn-ll r-^-,r^. p^dl'+6 : +såd^ ^*-

r L.b. I I 
roLnlur. 

| 
.l uaniluell_ I F I'uKurus Kurrurufi 

lj i 2a jan. 1966 kl. 19.30.

"t,-fr' - | -_*l;lunder 
"g:.g'*.BvtåluS*T1.'-il-^i;;nde:Beslutairrågaang,dens ordförande E1^" o^u- ll ----^'*-')L rlEur!' 

I I Vägföreningens övertagande av
Soläng, Slutarp. j l tö..nirrgunJ el-ljusnät.

Slutarp den 13 jan. 1966.

Frökinils Byggnadsnämnil

Styrelsen.

MöT UPP TILH, ÅRETS FöRSTA
rQr I -r E!-E 6
SE IEEA rf,Bs - HF ö Bs &'{F
sorn hålles i NT0'Iokalen, Kimrarp, onsd. d. 12/1 kl. 19.30

Värilefulla vinster, såsom fåtölj, kaffeservis, bords-
larnpa, golvurna, dokurnentväska rn.rn.

Välfytlda specerihinkar på varje enkelrad.

Upplysningar pr tel. 332 66. SIF

å NYA PENSION.A.TET, KtrI{NARP,

söndagen ilen 16 jan. kl. 19.00.

Bland vinsterna märks: Gungstol eller golvlampa,
fåtölj, strykjärn, badrumsvåg, TV-kanna rrr m.
Vinster på enkelrailer: penninglott,er, kaffeske-
dar och cromfat.

Missnöjda julklappar medtragas.

HillxnffiW ffi&H&ffiffi

Mecllemskontroll. Välkomaa till en treviig BINGO-träff!

Kinnarps trS'

@ Famille{nst @
i NT0-lokalen, KINNABP, trettondedagen elen 6/1 kl. 19.30.
Program : frågesport, underhållning, kaffe.

Adds@Fo@trgas ffidrog:o
å Nya Fensionatet, Kinnarp, sötlagen den 9 ian. 1966

kl. 19. -- Vinster: Golvlarnpa, el. rakapparat eller el. visp,
elastontäeke, TV-skinn, TV-kanna m.m.

På enkelrader, borclsset och specerihinkar.

Mecllemskontroll. - VÄLKOMNA.
Kitrnarps IF'.



$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.) - Våf-
feljärn - 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.
Upplysningar per tel. 332 66.

Slutarps IF.

SHasäffitrffi-m&ffimffiffi
i NTOJokaIeno Kinrprp, onsd. d' 26lL kl' 20

Vaifria toppvinster såsom: Armbanclsur - guldarm;band - Mat-

sewis - Kaffeservis ' Kikare - Filtar - Spinnspö m'm'

Spucerlirio:."r på varje enkelrad. Sna'bbingo med chans at't vinna

Zöo.OOO kr. F'ritt spel nästa vecka för vinnaren av högsta vinsten'

Upplysningar Per tel. 332 66. Slutarps IF,

Sammanträden

Kinnarps
Samhallsförening

håller föreningsrnöte å .Pensio"
natet, Kinnarp, det 28 jan. kl.
19.30. Varvid rnan bl. a. kom-
rner att besluta om vägföreni:rg-
ens övertagande av föreningens
el.-ljusnät.

Styrelsen.

Kinnarps NTO-förening
har håUit årsmöte i föreningslo-
kaien, Äv årsberättetsen tramäict i

att mötesverksamheten inte:va- I

Slutarps SarnhälIslöf, eniu g
iråll.er föreningsstämma i stiftöl-
sehusens 1ol<al på må:rdag, var-
vid mån bl. a. kommer att beslu-
ta onl vägfiireninqcns övertagan-
de av föreningerrs cl-liusnät.

Kinnarps NT0-förening
hålier årsmöte i förenlngsloi<alen
i morgon, fredag. :l

rit t! livlig, som under tidigare 
Iår. Två bilrallyn har anordnats j

med många deltagare och vidai'e Ihar studieverksanrheten varit I

god. Medlemsantalet var vid års- I

skiftet 113. Kassan visade en ba- I

lans på 13.093:46 kr. med en be- I

hållning av 1.758:86 kr. En om-
byggned ev föreningsiokaien har
förberetts under året och sålecies

Klnna,rps sa,rnhåIlsf örening
håller möte den 28 jan. på pen-
eionatet, i Kinnarp, varvid man
bl.a, kommer att besluta om väg-
föreningens övertagande av förä-
ningens 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 be-
talning försäljas följande hos

Bengt, Jpnsson, Timmele' ut-
rnättä egendom, nämligen en
personlbil P 94005 av fabrikat
Dodge Coronet, 1959 års mo-
dell, samt en bilgrammofon av
farbrikat PhiliPs.

Falköping den 26 jan. 1966'

Kronologtlen i FalköPings

Slutarp v, ordf., Lars Falegård,
Kinnarp kassör, Stig-Åke Brodd,
Kinnårf) sekr. övriga ledamöter:
A.rne Karlsson, Vårkurnla, Håkan
Silvander, Kinnarp oeh Birgitta
Posth, Äsårp.

Till revisorer valdes: Sievard
Gustavsson, Göran Karlstedt och
Gustav Gustavsson, samtl. Kinn-
arp, och till biblioteksstyrelse ut-
sågs: Sven Andersson, Sigvard
Gustavsson, Elsa Johansson, Ann-
Mari tr'alegård och Bo Dahlstrand.

X-öreningen har kvalificeråt sig
till finalen i distriktets fr'åge--
sporttävling och följande fem-
mannalag komrfler därvid att täv-
la: Karl-Gustav Gustavsson, Ann-
Marl och Lars Faleeård sa.mt
fngrid och Sven Ändersson. tr ör
den fortsatta verksamheten pla-
nerås närmaSt en ungdomstråiJf
med progrem från Habo. en fa-
milJefest och en offentlis tillställ-
ning med paketauktion.-

i
Styrelserna.

Kittneveds $tlf
hålter årsrnöte på Nya Pensio-
natet, Kinnarp, måndagen den
31 janua,ni kl. 19.30.

Icke närvarande me'cllemmar
får finna sig i mötets besilut.

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen.

Kinnevetls Cp-CKF Ldt'hU"
håller gemensamt årsmöte På NYa
Pensionatet i Kinnarp på måndag.
Riksdagsman Torsten Andersson,
Brämhult, ger en bild av aktuell
oolitik och kommunalassistent
i+ltaing Vår:ing informerar "om
kommunala frågor och angelägen-
heter.

Itimm&rm - ffiisn$o
å Nya Pensionatet, KINNABP, söntlagen tlen 23 jan. kl.
19.00. Vinster: guldarmband, golvlampa, kaffeservis,
sängöverkast, el. rakapparat, plastrnatta, täcke, pläd m.m.

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

Kinnarps IF.

I Kinneveds CP- och CKF-avd.
håller gemensamt årsmöte på Nya Pensionatetr, Kinnarp, månda-
gen den 31 jan. kl. 19.30.

Aktuell politik - föredrag av riksdagsman Torsten Anders-
son, Brämhult. Kommunal information - anförande av kom-
munalassistent Varing. Utlottning till närvarande medlemmar.
Underhållning, kaffeservering.
Till talrikt besök inrbjudes medlemmar i Cp, CKF och CUF
samt alla för centerrörelsen intresserade.

skolmatsedeln i rud*äJi'f,?fu"?o"?;,,"n3;ru'o'* |

zz-lt-6b. Frökind l;"räBää";,1'ä,,"r1}1";:t"å:"iiä 
i

M: 3'attiga riddare. äppelmos. årsmötet beslutades att köpa yt- 
iM: 3'attiga riddare, äppelmos. ärö,trruLeL De$ruLaqo-,q ar[ .l<opa yt-

T: Köttbullår, potatis, rå 
-morot. terli-gare tomtmark på ungefär

O: Ärtsoppa, oslsmörgås, apelsin.,3-000 kvadratmeter av HildingiO: Ärtsoppa, ostsmörg'ås, apelsin. 1!1!up kvadrårmeter av Hilding
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;

har ritningar gjorts. upp. Om

nöxrxo

ilistrikt



"Brämhult" - tal på Cp - möte Kinnarp

Frökinrls kornmunalqämnd
har håI]it sammanträde. Besluta-
des att traktaments- och reseei-
sättning till leda.möterna i samar-
betsnämnden shall utgå efter sam-
ma grunder som i andra nämndei
och styrelser. Socialnämnden hade
gjort framstii,llning om att få an-
ställa deltidsanstälid vaktrnästare
vid Frökinclsgå11dcn. Då vare sig

I instrukticnsförslae eller kostnads-
I beräknins hifogats fråmställnins-
: en tillråc'ldes socia,lnämnden ått
I som hittills vid hphnv anstä11a till-
I fällie arbetskraft för fastighcts-
I skötseln.
I Innehavaren av Nya Pensiona-
I tet haae gjort framställning om
I att få servera pilsner till spisande
l*äster. tr"ramställningen tillstyrk-
r [es.

Vid uppvaktning hos länsstvrel-
sen hade framkommit a,tt genom-
fartsväeen genom Shitarps och
Kinnarps såmhällen ej kommer
att få den sträckning som tidi-
qare föreslagits. Med anledning
härav beslutades att ändring i
bvgflnadsplanen för samhällena
skulle företagas. Till uppgörare
av uppgiftskort för värnpliktiga
valdes kommunalassistenten och
överblocklecl aren.

Vågtöreuingen överta.r gatutrelys-
ningen
Slutarps Samhällsförening hötl

i månclags extra föreningsståmma
varvid behandlades överlåtelsen
s.y föreningens anläggning för ga-
tubelysning tilt den nybilda<te
vägföreningen, vilken är gemen-
sam för Kinnarp och Slutarp. Ti-
digare har sammanträden håIliis
med styrelsernå för de båda sam-
hällenas föreningar tillsammans
med interimstyrelsen för väsför-
eningen och på grundval av des-
sa föl'elåg vid sammanträdet ett
förslag om att belysningsnätet
med befintiiga tillgångar och
skulder skulle övertagas av väg-
föreningen fr. o. m. den 1 febr.
detta år.

Det föreliggande förslaget till-
styrktes enhälligt av förenings-
stämman.

Idel gtada miner, F r.v. vice ordföranden I
man Torsten Andersson och kommunalass.

I{innevede CP-avdelning, Bror Andersson, rilrsdagl-
Hildins Våring. >/z-lob.

Kinrieveds Cp- och CKF-avd.
hade den 31 janua.ri samtidigt an-
ordnat sina årsmöten å Nya Pen-
sionatet, Kinnarp.

CKI'-avd. rnöte öppnades av
ordf. sonr också valdes att leda
årsmötets förhandlingar. Av
verksamhetsberättelsen framgick
att verksamheten under året va'

Luttra cp-avtlelning
hålier årsmöte hos Ragnar Wig-
holm på fredag kväll'

Missionskollekten i Kinnevetl
Missionskollekten från Tretton-

cleclågen har nu översänts till
nrostämbetet. Från Kinneveds
lörsamling har influtit 2.453 kr,
från Vårkumla 1.328 kr, Börstig
970 och Brismene 368 kr'

ängsholm, Guldkrokens keramik- lMargot Pettersson, Slutarp. Täv'
fabrik, Hjo, och Karlsborgs fäst- | lingsled. Thyra. Thor, Kinnarp'
niag besöktes. Flera olika irurserl 

-

niag besöktes. Flera olika irurser
hadi anordnats under året. Ävd. allvar ställer oss den frågan vad

på uppmärksamhet. Under för- 712.60.

7I- t t. vill ha kvar värdenapå, det vi
Kinneveds cp_ar..d. 2/L- bV. lhar. Inflationen måste på något

höu sitt årsmöte untler ordfö- l sätt stoppas. Kanske .är enda ut-
randeskap av v. ordf. ;;";';;- ll "n,*t-l , 

ett 
.. 

regimskifte' men ' vi
dprc<^n (Fhrrarh srr,,rJ m ^-- 1l måste komma ihåg att vi får intedersson, Slutarp. Styrelsen om- il :l:o-ot" Kurrrrua uraB 4LL vr rdr rlt&u

vatdes i sin helhet o.h';;;;år";; ll !ältu för s!.9.t? förhqPpninq?l
ordf. Torsten CustavssJri," Xi"ä-ll Int_e- ens politikerna är några

arp. v. ordf. Bror Andersson, ll [rollliarlar'
Siutarp, sekr. Sixten Lindberg, ll - nfter Torsten Anderssons an-
Kinnaip, kåssör Lennart PetterS- llri;ranOe. ill.o:.t"""19.9. kommulll
son, Sliriarp, samt Bertii x;"tt"tl-ilassistert Hiltling Våring, om vad
aer, Stutaip, och Arne Olsson, lsom tilldragit sig i kommunen un-
Kinnarp. lder det gåttsnq året samtglt.9l

Efter kaffepaus följde förecirag 11 
gll-g:It:r på vad som för den

av riksdagsman rorstå';;ä;# il :l*JT,1"5.:::Tt'*,"* Jt""'ras 
på

il",' ;;ä;";;;" r;;;;' å'"i;;å [ldet kommunara pranet'

inledningsrris hur mJ'cket det
finns ornkrlng oss som Pockar I - 

- 

-

SIISTARP'BINGCI
i NT0-Iokalen, KINNAEP, onsdagen tlen 2 fcbr. kI' 20'00'

Valfria toppvinster såsom: armbanilsur' gul'larmband,

kamera, spinnspö, kaffebryggare, rostfri haffekanna'
matse,rvis, kaffeservis, specerikorg m. m.

Gratisbrickor till all.a speland€. Specerihinkar på varje
enkelracl. - SNABB-BINGO med chans till200'000 kr'

Gratis spel nåsta vecka för vinnarea av toppvinsten-

Upplysningar Pr tel- 832 66. 
S I F

\--_.__ 
--

Slutarps IF
Fotbollsträningen börjar frecl.
412 79.30 i Centralsk., KinnarP.

handlingarna har här talats om I
insamlingen till cancerforskning- 1l

ron, u*landshjälpen ro. m.,tr;'ågor 
I

I som insen kan stå. lil<giltig för' I

Man kan inte heller glövrma att 
I

milioner människor lever i svält 
I

medan vi i vårt överfiöd undvi- i

ker att äta oss mätta. Talaren I

$0ndagsskolan
börjar i SlutarPs och Kinnarps
missionshus, sönaleg kI. 9.45.

berö1'de vidare löneförhantllingar-
na och d.ess inverka,n På inflatio-
nen. En persdn som för tio år
sedan placerat en viss summa
i bank finner om han i dag tar
ut dessa. pengår att sulnmans
köpkraft är avse'trärt mindre än
för tio år sedån. Vår statsbudget
hcr mångdubblats, 4ren om vi På

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

sionärerns. bjöds på kaffe. En I son, Slutarp. Revisorer Degny
studieresa anordnades under aug. I Silvander, Kinnarp, och Ftjng
varvid Holma indultrier, Mad- | Gustavsson, Slutarp' Studieled.



KNruruARP-BEffi&ffi
å NYA PDNSIONATET, 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.
Insatsbingo på transistorapparat.
Vid full bingo två brickor gratis.
Vinnaren av högvinstren speiar gratis nästa gång'

iry
I ;'tiuNl rF I(-Krl{NAriP
i Torsrla.gs]<väilens uppgöfeise i
IOrienhalle-n mellan IFI{ ch Kinn-
I anr blev en mvcket jämn olh
1 *niinna.nrle tlllställning, där IFI(
I titt *iot clros clet Iä:ns'sta strået
I och vantr mecl 6^*4. Kvällens biis-

i l,e spolare var ånnårs KinnårPS
] l,lrl.an.l Johans-son. sotn vann alia
i sina tre singelmatcher' Hans gr)-

] drr fornr och rrä1 arrväqrla spel qöl'

ll,nt-ton't till storfavorit i å'rets ]iä'l-
hvgtlsnriistel'skap, som i år al'l'rll-
?pl'as av I(innarp. IFI{ fick st;illa

I rr.'€Äer'är.-

'inri 
rrtan Jan Nohlgren. Nlrförrrä'tr

uut Hur,. Skoogh fick clärme(i 
I

ehanspn att debutera i A-Iaget i t

seliesammanhanq. j

Rosrtltnt (TFK-snelare först ) : l

I'Ians Skoogh-Bo $vensson 0-2; 
I

Ärne ,Jonsson*Birger Johansson I

'2,--n: I-ennart Kailsson'*Erland,
.Iohansson 1-2: A ,Tonsson*-B' \

Tvårsson 2-0i H. Skooqh*E' 'To- I

lransson 0-2; L. Karlsson-B' Jo- I

hansson 2*0. I

.Iorsson/Kttlsson - Johansson/ 
1

Iva.rsson 2-0.
A. Jonsson-E. .Tohansson 0-2; I

|.. I{arlsson-B. Ivarsson 2--0; H' I

iYl:ll"llTi-""-a---- I
I

$lutarps lF 
I
I

håller år-smö1-e I

fredagetr den 11 febr. kl' 20'00'I
Lokal: Nlobergs Kafö. 

i

Ärenden: enl. stadgalna' 
I

StJ'relsen. i

Vlz-oo'Officiellt om Frökinil
Av clen senaste årgången av

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
tätortsgrad C (10,0-29,9 % tät'
ortsh'folknin3;). I(ornmunens nä'
linsskaraktär' framgår av att e:å
50 proc. av de inom kommunen
fiirvåirvsa.r'betande anges som sys'
sels:rtta inorn jorrlbruk, skogshruk
o.dyl. samt c:a 30 Proc. hänförs
till sluvdrift och tillverkningsin-
dusti:i e.dyl. etlcr till byggnads-
oclr anläggningsverksamhet.

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

åker'.
Ta.xe|ingsvärclet av de sl<atte-

plil<tigzr fästigheterna inom kom-
i munen var 1964 19,70 milj. kr.'
l,varav 14,33 rnilj. kr. utgjorde vär-
I Oet av jordbrul<sfastigheternå.
i S}(atteunderlaget inom kommrt-
I nen r-rtgjoide eniigt 1964 års tåxe-
I r;nsar ?,4? rnilj. kr., d'v.s. 3.864

i lrr.- per invånare (ril<sgenomsnit-
I tet var 6.037 kr. Per invånare)-
i l<omrnunens 1964 uPPgjorda
I bokslut utvisade inkomster på 1'56

I nrilj. kr'. tvat'av 0.54 milj. kt. rrl-
I sioldes av statsbidragi och utgif-
: tÄr' på 1,10 milj. kr. (vat'av 0,04

mitj. l<r. utgjorcles av kapitalut:
I gifter).

Kinneveds

Röda

Korskrets

' Kinnarps IF

Kinneveds Pasloral
Välkomna till KYntlelsmässo'

elagens barr- och familjeguils'
tjänster.

VÄRKUIITLA kl. 10.00.

åISIIIULVL llrrEuö rltsu rvreur@5 il rJuEw@b.

och bilder av sekr. i Svenska 
I i fott"t t t,ill Skara stifLs ar-

Vita Bandet fru Astritl Ham';l'^.^+^-,r'
mar-Albinsson, Låstad. Ämne:ll oe*ro'q' 

pastbrsämbetet.
Besök i Berlin - en delatl stan' ii ; ,,,'','nr",,ffi*"",.

Kretsen bjuder samtliga när'i j ihirller ärsmöte i Centralskolan I

varande på kaffe. ]l lxin"arr torsdasen,q1.t l9^j*:'varande på kaffe. ] | lxiutt"tt'. torsdagen den 10 febr'
I i i arsLnijt:t inlecis med föredrag och

Till talrikt besök inbjuder ll. trit,tc. uv spkr'. i Sv. Vita BatrLlet,

_ stvrersen I ,i;::lli ,'ril,,iåTi"äJå;tåli:

ÅRSMöTE avhålles i central- i nrnrrnvnD kl' 14'00 Barndop'

skolan, Kinnarp, torsdagen aen I nnrSuENE kl. 16.00 Barndop'
10 febr. 1966 kl. 19.00. I ntinsffC kt. 19.00 Barneus

Årsmötet inleds med föredrag 1 r ljustå9. Ljrxmässa'

å Nya Pensionatot, Kinnarp, söntlagen d. 6 fobr. kl. t-9.00.

Vinster: Guldarmband - Gungstol - Transistoradio -
Matservis . Ka^ffeservis - TV-skinn - Sängöverkast - Täcke
m. m.

Jättefina vinster på varje enkelratl.
Inteckningsbingo på transistorapparat.
Gratisbingo vid full bingo.
Vinnaren av högvinsten spelar gratis nästa gång.

flinnarps IF'.

$LI$Y&ffiP * ffiHruffiffi
i I.{TO-LOKÄ'LEN, KINI{AIiF, onstlogen den 9 febr. kl. 20

VÄRDEFULLA TOPPVINSTER ! Bl.a. Armbands-
ur - Guldarmband - Elvisp - El. rakapparat - Lin-
neduk -.Elåstontäcke - Filt m.rn. at,t välja på'

Gratisbrickor till samtliga spelare. Fritt spel näst-
. kommande vecka för vinnaren av toppvinst-en.

Välfyllda specerihinkar på varje enkelracl.
. Snabb-bingo rned chans att, vinna 200.000 kr' SIF

Kinneveds pastorat 121t"66.
Kyndelsmässodagen firades il -#

Kinneveds pastorats samtliga Ua- I ----kor med barn- och familjeguds- 
|

tjänster. I Kinneveds k'rLå hra- |

å"iraoä-i.v"r."rie"a" u"åiå'"s"å;;- | flIT:Tt;* l{:*"$fPggIT
äå"1äir,'ilvi:riånå;;";ö; t;å k"- L.^51,'":t: rtr'' har hårrit årsmöte,
_^r^-: --*6:d,. -***-,---'io:;;";, I varvid följande styrelse valdes:raler i rytmisk sättning, niofaldigt I :::;'" .;.:_1*"""
kyrie och Bach-koralen 

-;+iii;; 
i l'^oi ^Y?:tn"t 

Johansson' sekr'',j;^; ;:- i l{arl-Gustaf Johansson, kassöri en behaglig tid> tiII Johan Ec- I F,rrf raholSSOn, V. Sekf. BO JO- 
]cards melodi. Gudstjäns-t,ei ill,._d, I 

^rä..Jn]'-*'"",ot v. ordf. .roirn ]des med barndop. Så skedde ock i I l'.Ll'll:"l
Brismene kyrka, aa" r.i?i."ri*äål l:l:tt::',^ Till revisorer 

-valdes i

Andersson rörrättade Hå;"tjä;;: I 9^*" *19::Tol-o'.1" ?|""i."h:l:: i

ten riksom i övriga ky'"t; i';;;- I lT';",Tiål:"""1i1";J.;:3:;, "$:iItoratet. I Vårkumla talades. 9."."" I b'.iäiå,"ääi.l'ai.'-Är.ii*^i"*rä- I

'>Himmelriket som ett vårdträd>.I ;;;; ia" """:r.iåä"ti^ä.rät;ä;;- 
IPå kvällen hölls ljusmässa i Börs- I ;;;'";; .iorr.ru Johansson. Bil_ |tigs kyrka. Efter predikan. över I t.iiitii*iil"*i ä";;;;;;..";. I

3:.t:j11fl "l'I11 ^,. - Tol^,. "1T:3t I 
v;, ilt'iå.i;' ; p; 

- - 
iå'"iGpr ;;;;; 1

>Ljus och gemenskap> följde bar-l ;;,:-'^i;;;;^- '*
neås rjusrå'g, i vlket'äåräil's I X 

j:,.:Y'j'""rx.,...1:i:'{,1?ii""TåJtä:: 
Isöndagsskolebarn och konfirman- |,i;. 

-K;.1"ä;;i;i-'i;;;";;; 
;;h lder^ f)e läste texter växelvis med l .;' , --;'- - --' :;-;l;..;.. ------- |ider. De läs_te texter växe.lvis --"d I Nr".t 

"iå',rn".on. 
Statistikförare: I

l*"g-,,.y?l:rt:I .lJ!:g:.^pl,g?T3d:," I iiäi. a,,ää'.i,ån. L"grua".e tor at 
Ilpå altaret. KyrKoneroen^l:rr""Yltae:.t: Gösta Anclers=son, för B-la- j

I 
ett kort tal till 3r.".91 ogh ffr- | 3:,;i Vra.tn"r Jotransson, samt mecl- 

1

lsamlrngen - 
om rq/ndelsmassooa- | lriiilnare i uK John Fransson och i

| 9ffi"*"tllo!u,;",s"3år,"*"i1"*::: I 
eiL 'iä;irå' sle - 6b' I

I r'5n4. | --*-:=--
L
rT:
tt-
!I KINNARP - BINGO

la Nve pENSIoNÅTrlT,IilNNAf{,P, sönilagen den 13 febr. kl. 19

lVinster: Grtngstol - Presentkort (100 kr.) - Matservls - Kaffe-
lservis - TV-skinn - Blomsterbord - Täeke m.m. - Jackpott 200 kr.
Inteckningsbingo. - Som vaniigt fina vinster på enkeiraclepna.

Kinnarosskidor
Klubbmäs'rerskap på skidor
för KINNARPS IF d. 6 febr.
Samiing Lilia Korsbacken,
Kinnarp. kl. 10.

Vid full biqgo grat,isbrickor. Gratisspel nästa vecka för vinnaren
av högvinstten. Kinnarps IF.



RörfllrD

Stort intresse för Årsmöte i llögerföreningen
Kinneveds RK-krets I zo.uu. uösl n.y ocn urrvsam roK'nr' | | Frökinds högerförenin_g har 6rs-

Kinneveds Röcra r(ors-krets hår I vutt"iu tonovinster, bland vilka märkes: Jordglob ll lf9l: på.f"":lo1?j:t iSinnårp på

håilit årsmöte i c.'ti.Åäåä, I tnil.iri"s) - ,ie.ser'is (kera,:nik) - Fotogentamp" - firu- ll I fi:i'3;-1"?ol,?,iål'iJåååiår#,*t113#;r". 
ännnarre< o., ^*,rr .=^- I piaa -"c"iu*et - Mocca,servis - Martiniset - Ei,astontäeke ll | il;;dä; av HUtr :s distriktsord-| Årsmötet öppnades av ordf. Gö- | prau ' \trlröuL ' rvrw!@8"--:_::T:;:^;^", ";;""-*^" l l l roreulas av -rrur{ :s ursLnKlsoro-

lran Andersson, som häIsade väl- | m, m. - Speeerihinkar på 'rarje enkelracl. - Fritt .spel ll I toranoe -sten svensson. Vidare
i;Xäå#:^å??,."i\;ä:?T 'liå | #"ä;#ff;ffi;; ;; iä-il';il;. s";;fc; ll i;ii; r"t karreservering.Dvrrrr^4 v rL4 | nasLa veufi' tur vluads 4y svSD!@ | I I

lB.andet try .A:t1q...Hammar-Al- | med chans att vinna 200.000:- kr. ll 
--

I Drnsson. .Lastao. nolr ett mvcKe! | | I I

Itrevlist r.e,:ekåsäri över ett ry;ot I Denna vecka börjar vi metl JACKPOTT. li i Vid fel på
I i Berlin. Fru Albinsson var förra I S I S. | | I

ihösten tillsammans med 5 andra | "-: ti i Kinnarp-slutarps
i representanter för svenska kvin- r '- . 

I

lnoor:ganisationer inbjuden av; t- I vägförenings
iåfil;å:l;n iTti"3:lr:t;,fT? | tti"ttarp-Slutarps I sr rTTÄRp åot'-t"" i vtterbervsningsaniässninsar
lbinsson visade som avslutning ett | -ägförening | il skall anmälan ske i Slutarp till
lanta-r rärsb'der rrån Berrin' Ii '::*:"--""^.- 

u o.-_ll nnlssIoNSHUs {"r.l.td; rngvar Gusrar.sson,I Erter röredraset oiotuul.jir? 
| ix.'n* att sammanträda å pen-il .^-;';;;;';;;_ u."_ l;;;:ää6e och i Kinnarp tilrlsamtliga närvarande

lÅrsmötets förhandringår leddes av I sionatet, Kinnarp, tisdagen den I Sönd' ,k1' 19'30 Ing-Britt Ek- i :::i,-:::"
lkretsens 9rdf. cö1an-Ändersson. i 22 febr.1e66 kt. 1e.30. "bl;;.';i: vÄ;KöftN;i" -- 1l;!t}l;:t" 

Bengt Juliusson' tel'

Årsberätte1se"'o*u""ff*ff1#:lViktigafrågorbet,r.föreninc-FliStyretsen.
densamma kan antecknr
relsen under clet gångna året haft I ens verksarnhet.

$IUTARP - tsINffi{}
å Nya Pensionetet, Kinnarp, onstlagen tlen 16 februari kl'
20.00. OBSI Ny och trivsam lokal.

Vatfria toppvinster, bland vilka märkes: Jordglob
(plexiglas) - Tsserris (kera,:nik) - Fotogenlampa ' Ylle'
ptåA - CriUset - Mocca,servis - Martiniset - Ei'astontäeke

m, m. - Speeerihinkar på 'rarje enkelracl. - Fritt spel

nästa veckJför vinnare av högsta vinsten. - Snabbingo
m".d chans att vinna 200.000:- kr.

Denna vecka börjar vi rnecl JACKPOTT.
SIr.

6 sammanträden. I Si,yrelsen. .Kretsen. har under året enord-

iilälJ#;-ä::'-,#'t':**lu;ligm.'.,iFrökindsHögerförening|i
lprivatbilar besökte Alphems arbo- ilTyra Thgr' Astrid Andersson' | | :-Lj..r-_ .,,, ilo.,^-- 

r il
iiåi""i, Fiånv, cöt h"-;;-i;t;;;-å;" llt<innarp, valborg clqyqsgn, B-g.nqt i I inbjuder till ÅBSMöTE 

I
iprosten l\dalmensten var värd, llsamuelsson, Tage Ellström, slut- ltl rn frarlqoan rlpn IR fohnrori t:lno!:qn .,o on lllsamt st. Biurums stott;;;in'ä;;llarp, Karin samuelsson, rngrioi\j Pensionatet, Kinnarp, frodagen den 18 februari kloe$an 19.30.rl

li;::?*ä':"1i",'å,å: Sf,i'å#ål llHtr*' "iåta"å'"1fö3".i:5,ff | | .,,.::9.::jy:"åTT?::"t1lT1:"å?j.- Föredras av HUF:s ji
irörresd riu rrädet. Jää;"Täilmou...oä, Lutrra. Suppl.'Torstin I lclistriktsordförande Sten Svensson, Skara.

i 
;;i;;:". nt;' - Fik::ttiä.iäi"i'åä lg:::31:."*. jlg:**:'*' Y,?i.^T"- | | .Karreserwering.
rekvirerarts och försålts 500 st. llarsson, Kinnarp, Bengt Vård6n,l I vvr'45!

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 i

totterlmeclel 404 kr., tiI föimån l-_.Revisorer: _ Bengt_-Kjellström, I Styrelsen.
för de handikappade iårAefaOås lKinnarp och Lennart Karlön, Slut-
sålunda, att 206 

-kr. 
översänts titt iarp. Suppi. Karl-Erik Eriksson,

Övelstyrelsen och 204 kr. att an- lVårkumla'-..
våndaj inom kretsen, Klädinsam- i Förrådsförvaltare: Anna San-

lår1,:ki'&å!;drf5#' 1q 5[:p: :ffi:l"::: | | Ftöltinds kommunmästerskap
leumsfonden. Jubileumsårets rö- I UmOucl [llI otstrlKlels arsmole I I
dakor.svecka 2sl],0-7 ltL slutades Ii Skövde: Brita Wilgotsson' Val-l | ^å alriin.dako|svecka 23110-7 l].L stutaaes li Skövde: Brita Wilgotsson' Val- | |
med stor reklamkampanj lörda- 

'borg 
Clausson' Astlid Anderssonl I ll{l Nfillllll

sen den 28. Krets€ns råä#i,iä-,ieirlit Äncre.sson, rngrio Gustavs-l I På Skidgt
öades i såväl Kinnarp. r?'"i'siri- lsonlxarin samuelsso-n. sunnt. rv-l I söudagen den 20 fobruari kl. 10"00rerps sanrhällen. På Sndagen slöt lra-Thor, Ingrid Torstensson, Ebba I

lkretsen upp med rrnoorr-iiijri"i,- l.rutusson. -' - - | | tlörsta start 10.15 vid Lilla Korsbacken, Kinnarp.
l;;ä;ä;t;';;;;;;;;;;'";^;;l- L ornbuo lill Riksmötet i stoct- j I Klasser: seniorer, juniorer, damer, ftiekor och poji<ar
Itektmeåel erhöll 100 kr., i Vår- ihrilm € och 4 nov. Brita Wilgots- | I

lkumla kvrka 40 r<r. ocrr''i L"ä;" lson, Tyra Thor. Suppl. Vai6orgl i KINNARPS IF:s SKIDSEKTION
27kr,Fiökindssårdenspensionä..ClaussonochBengtSamuelsson'|..-*-...L-o, 

^.h -.."^-"1 h;aa. ia r.arpa I Stvrelsens förslag att även i årllreroch.pe"'onair':oå.i,atartå,|^-|jg:';':.""förslagattäveniå'l.-_.servera0avstvretse''jdamer.larrang.erautflyktfördeäldre,'l:.
,Listinsamlinsen dav Z.B4g:80.111y- jordna sirnundervisning samt val- ll . I

ju***'l****## 
iätr'Hå'tHg*ffi** ii I i Kffi ru ruA Rp-Br r\rG0 Isyföreningen har varit i flttig i ttooa !\orsets vel'Ksamnet I Inolen I

vårtsamhöt med 15 samman"- loch Algeriet. 
I

komster. Syauktionen gav ett I i

netto av 2.873:?0 kr. iFrökinds kommitt6 av Första I

Vid distriktets årsmöte i Marie- | majblomrnans riksförbrrnd I

stad den 7 maj representerades lhar_hållit 
"årsmöte. Av den fram- 

|

gav ett I li | å lgla Fensionatet, Kinnarp, söndagen ilen 20 febr. kl.komster. Syauktionen
netto av 2.873:?0 kr. .. iFrökinds kommitt6 av Första ilil 19.00. - Vinster: Guldarmband - Presentkort (100:- kr.)

vid distrihtets årsmöte IST!: l, *q;9]:lr:ans..riksförbrrrd- ll I - Kiliare - Kaffeservis - Rakapparat - Kastspö - Elaston-

ii?t.ff",J #?'; fffi:::l:-ä.ffi liä.i'i:1,:,:W':"*"u1,"f""1ää: ll 
i i t*k..' - på,i" -. m. - JACKporr 2b0:- kr. - rnteck- 

|
lwitgotsson, Tyra Thor och Göran jsei framgick att nettoinxomster- lil ning:biugo på transistorapparat - Jättefina vinster på I

lAndersson. - Jubileymsmötet i lna under år 1965 uppgått till å I varie enkel;:rd - Gratisbrickor vid futl bingo. - Fritt I

fril;",3:ru$5ä$;iffi5iilt.11$H*-;i'il,.],il :;;1 iii 
spei näs'rasansrörvinnarenavhögvins'|e';;#:T:" 

Ijsiffran.|avrektorGeorgöhrnel1,orof.,-ljt
I Räkenskaperna balanserade a I timt. Lena öhineli, sekr., och.
116.877:03 kr. Kapitalbehållning ltriassaförvaltare samt ledamöternat
110.353:70, översJ<otl 7.542:93. jfoltskolt. Helge Sönnelgren, sm6Jli 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: 
ll *"r, COra., Sandin. ' 

I

ROITIHD



mot det för dagen säkert spelan- i

de IFK-laget. I

I

Resultat: lF-ti. B-Kinnarp B 6-2

I{IN}{ABPS I}'IK BI'SAGRADA
IITK IIJO ITI)D 6_1

Resultat (Kinnarps spelare först) :

Ellancl Johansson-Valter Elvin
?1 - 1.-r, 22-2A: Bo Jva rsson -Bengt-Göran Karisson 22-20,
21-12: Stefan Johansson -Ynq-
ve Wetterbro 2I-12. 14- 2I'
2A-22; B. Ivarsson-'V. trlvitr
15-27, 21-1"4, 2I-77; E. Jo-
hansson-Y. Wetterbro 27-73'
21-78; S. Johånsson-8.-G.
Karlsson 2l-15, 21-18; E. Jo-
hansson-B- Ival'sson 21-16'
21-18.

I och med seg'ern över FIjo har
Kinnarp en god chans att bli två.a
i serien efter suveräna tr'alköping.

Kinnarps bordtennissPclare trä-
nar i fortsättninS'en onsdågar och
lördasar.

De pojk- oeh juniorsPelate som
önskai stätta upp i IFK Falkö-
pings ungdomstävling sönd. 20
febr. skalt anmäIa detta snarast
till Kjel] Karlstedt.

IFK SLOG KINNAIII'
Vid fredagskvällens derby i

Odenhallen mellan IFK och Kinn-
å,rp lyckades IFK vinna båda
r.rppgör'eIserna.-ållagsmatchen 

vanns med siff-
rorna 6-2, men spelet vår be-
tydligt jämnare än vad resnlta-
tet utvisar. IFI(:s llans Skoog
vann sina tre matcher och visade
8od form.

C-Iagsmatchen vanns med. siff-
rorna 6-1. Endast Kinnarps Ulf
Kjellström lyckades ta en match

Kent Andersson-Bernt Nilsson
0-2, Hans Skoog-Kjell KarI- I

stedt 2-0, Göran Einarsson-Ste- 
r

fan Johansson 2-7, H. Skoogh- I

B. Nilsson 2-1, K. Andersson-
S. Johansson 0-2, G, Einarsson
-*K. Karlstedt 2-0, Einarsson/
Skoogh-Nilsson//Johansson 2-0.
II. Skoogh-S. Johansson 2-0.

Resu-ltat: IFK C-Iiinnarp C 6-l
Kurt Carisson-Ola. Jarlsson

2-0, Tommy Pettersson-Conny
Qvist 2-0, Stig Carlsson-Ulf
Kjellström 2-\ 'T. Pettersson--
O. Jarlsson 2-0, K. Carlsson-
{J. Kjeliström 1-2, S. Carlsson-
C. Qvist 2-0, Carisson/Peiters-
son-Kjellströn/Jarsson 2-0.

t9{F;an- l't
Vi unga - nytt

Lagtävlingen i Nordisk lrlutids-
orientering som anordnas av tr'ör'
bundet Vi Unga har avslutats.

Den här gången gåillde det den
yngsta klassen, 1G-14 år. I hela
tandet tävlade 281 klubbar. Vid
uttagningstävlingen i november
deltog cirka 4.000 ungdomar. De
bäst; i varje distrikt-går nu t'ill
distriktsfinal den 2? mars.

Kvalificerade dit är från Skara-
borgs län: Klnneveds lag 23,5 Po-
äng, Vilske-Kleva 23,5, I''alköPing
23,5, Forsby 22, Tibro-TolsbY 22,
Fredsberg 22, Töreboda 22.

Framgångsrikt
verksamhetsår
för Slutarp
Slutarps Itr'kunde vid nyligen

tlåUet årsmöte se tillbaka på ett
synnerligen fra,mgångsrlkt verk-
samhetsår, Ärsmötet som hölls
på Mobergs kaf6 var telrikt be-
sökt och förhandlingarna leddes
av föreningens ordf. Lennart Kar-
tdn.

Av styrelsen och de oliha seir-
tionernas berättelser framgick trl,
a. att medlemsantalet uppgått
Lill 80 st. betaiande jåimte 10 he-
dersiedamöter, vilket ger s:a g0

st.
Kassaornslutningen utvisade en

oala.ns på kr. 7.861:82.
!"rån l'röklnds komnun har er-

håliits kr. 1.000 kr. i driftsbidrag
och i övrigt har bidrag influtit
från Riksidrottsförbundet för bi.
a. rapporterade fritidsgrupper.

tr'örenilgens Ä-lag kunde efter
nedflyttningen till div. VI notera
en serieseg'er i'denna grupp oc.h

tog därmed steget upp i den hög-
re divisionen genonr en god in-
sats där seriesegern säki'ades i
höstomgångens matcher.

Ett glädjande tecken var pojl..
lagets insatser undei året som
bl, a. gav serieseger i södra g'rup-
pen av Skara-Älvsborgs pojlt-
lagsserie och som därmed läg-
ger grunden för en rekr;tering
inom de egna leden i fortsätt-
ningen.

De vid årsmötet företagna va-
ten g'av förljande resultat och vid
dessa följdes de av vålberedning-
en framförda förslagen:

Ordf. för år 1966 Lennart Kar-
l€n (omval),

Styrelseledamöter för åren 1966

-67: Gustav Gustavsson (omval),
Gösta Andersson (omval).

Styrelsesuppleant för åren 196€

-67: Kurt llarldn (omval).
Revisorer: Bengt Samuelsson

och Reidar Sanfridsson (omval-
rla).

Suppleanter; Arne Setterberg
och Ärne Persson (omvalda).

Fotbollsektion: Bengt Stenkvist
och Kurt Karlön.

Lagledare: A-laget Bengt Sten.
kvist.

Ungdomssektionl Bror Andevs.
son, Thomas Pettersson, Christer
Stenkvist.

Lagkaptener: A-laget Bengl
llermansson, Roland Mqberg,
Pojklaget: Crister Stenkvist.

Ledamöter av idrottsPlatsstY'
relsen: Lennart Karldn och Är'
thur AJrdersson.

Matchkassör: Bror Gärtner,
Anders Andersson, Tage Hellman'

Uppbördsmåin: l\{ats Andersson,
Hilding Moberg, Kurt l'iliPsson'

Ombud till Västergötlands Fot-
bollförbund: Lennart Karl6n och
Gustav Gustavsson med Mats Än'
dersson och Bengt Stenkvist som
ersättare.

Festkommittd: stY'relsen jämte
l)iträdande &v Kurt FiliPsson,
Bengt Hermansson och Sven-Olof
Johansson.

Bordtennissektion: Thomas
Pettersson, Olof Ändersson, Ro-
land Moberg.

Vinteridrottssektlon: Anders 
I

Andersson, Olof Andersson, Karl- 
|

Erik Lundin omvaldes och enligt 
I

förslas på årsmötet utökades 
I

sektionen- med tre ledamöter och 
I

n1'valda blev: Bo Jonsson, Leif 
I

tfilipsson och Roland Moberg' 
,1

Utöver de stadgeenliga ärende- i

I

Körde av vagen 8/z'6b' 
I

På måndagsmorgonen kanade en i

Eilist av vägen under färd på 
|

Skövdevägen mot FalköpinS. Hän- 
i

delsen inträffade vid Torbjörntorp I

och hilen slog rur-t några gånger. 
I

na behandlades en del vid års-
mötet väckta. frågor och bl. a'
valdes Mats Ändersson att ingå
i en av tr'rökinds kornmun ev. till-
satt idrottsnämnd med Lennart
lKarl6n som ersättare.

I övrigt föijdes stYrelsens för-
slag om uppsättande av tränings'
priser för det kornmande verk-
samhetsåret. De tidigare avise-
rade arbetena på såvåiJ Tånga-
vallen som på isbanan kommer
r.tt intensifieras under året,

Vid konstituering av styrelsen
fördeiaded de olika funktionerna
enligt följande:

Sekr. Gustav Gustavsson, kas-
sör Mats Andersson, v. ovdf. Hil-
ding Moberg, kontaktman l(urt
Karl6n.

X'otbollsektionen: ordf. och sekr.
Bengt Stenkrist, - (styrelsens repr.
I fotbollsektionen Gösta Anders-
son).

Vinteridrottssektionen: Ordf.
I(arl-Erik Lundin. kassör Än'ders
{.ndersso'n, sekr. Olof Andersson"

G-sonå1#-tr-t(

Ilnclerlaget var mjukt och varken
hilist ö11er bil erhö11 allvarligare
skad.or.

I söndags inträffacle en mindre
trafikolvcka i Slutarp vid 14.30-
i.iden, där två personbilår var in-
f)landåde. Den ena hade stannat
för att ta högersväng, tlen andra
som Iåg bakom kunde inte stan-
na... Skadorna blev obetydliga.

I lördags vid 16.15-tiden kroc-
kade två bilar vid utfarten till
Falbvqdens Sjui<hus och en lik-
nande kollision inträffa,de på sön-
dågen Då såmma ställe. Sikten

i skynes här av höga snövallar. Ska-
I clorna inskränkte sig till enbart
I ptåtskaclor. (&* orKVc/Q

fiLF-aud,

Frökinils högerförening
har hållit årsmöte På Pensiona-
tet. Kinnarp. Styrelsen omvaldes i
sin helhet-och består av: Ilrik
Bohman. Vårkumla ordf., Ivan
Gustavsson, Brismene, v. ordf ',
Mats Wetterström, Slutarp kas-
sör. Sven Andersson, Kinnarp
sekr. övriga ledamöter: OIof Wes-
telmårk, Börstig, Lars Ax, Hals-
än.g, Ivar Gustavsson, Kinnarp,
Alilan Johansson, Alarp och Bengt
Samuelsson, Slutarp. Styrelsesup-
Plelant: Gösta Sahl6n, Brismene'
Till revisorer omvaldes Tage An-
dersson, Slutarp och Egon Jo-
hansson, Kinnarp med OIof Nils-
son, Slutarp och Gunnar Wilgot'
son, Kirrnarp som suPPl.
-vrr, erq!eÄl:|

son, Kirrnarp som suppl. 
i

Till ombud vid årets nomine- 
I

ringsstämma '--.ldes Erik Boh- 
|

man. Ivan Gustavsson och Sven
Andi:rsson. Årsavgiften bestämdes
till oförändrat femton kr. för äkta
makar och tio kronor för enskild.

Mötet gästades av unghögerns
distriktsordförande. personalche'
fen Sten Svensson, Skara. Denne
gav en livfull redogörelse för det
äktuclla politiska läget och de ol!
ka partiernas inbördes förhållan'
den till varandra. Efter föredra-
get följde en stunds livlig diskus'
sion och mötet avslutades av ordf.

Kinrlnvsd ' Ilårkurnla

håller årsmötq med familjesam-
kväm å Nya pensionatet, Kinn-
arp, t,orsdagen den 24 februari
kl. 19.00.

Årsmötesförhandlingar, före-
clrag av lantbr. Harry Brink,
Vara. Kaffeservering och gra-
tis familjebingo med ett fler-
tal värdefulla vinster.

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen.

Kinneuuds pa$torat 
i

FöR,SAMLINGSAF'TON
frectagen clen 25 febr. kl. 19.30
å Nya Pensionatet, KINNARP.
Resesekreterare Margit Farkas-
Niisson talar över >I barmhär-
tighetens tjänst>.

Ljusbilder. Ka^ffe.
Insamling till IM:s flykting-
hjälp.

Pastorsämbetet.

SLUTARPS
MISSIONSIIUS

Söndag kl. 15.00 avskedsmöte
för Stork, välkomstmöte för
Karlsson. Distriktsföreståndare
G. Haag mi. fl. Offentligt.

Väikomna! zolz-66.

a En del köper lör dyrl
t andra köpor frÄn

Lars Gustafseone

Möbelaffär. Slutarp.
a Allt t möbler ocb eoffgnrp-
a per, bäddsoffor, tak- ocb
a golvarmaturer. mattor.

o Tel. 0515/331 79.



Outsiciers: Bcsse lvarsson, ! tl-r fattoping.. I -" .^.^.*,^- ^^L rrdr ,- '-r .o I I 
--Kinnarp, Flalrs skoosh, iFä;lil1--o-"t510*,--i,i"obto*-Frirnan,l"-:å"t"Jiifå$lå,ll?Xltto}t,ii,:ll Skolmatsede!fr;åä:' 

nans sKoosrr' rr n " ''- 
| 
*.!r"iäi_' I rp.å. Hunömilsterskap för ju'

rrerrar duubel: Favoriter: r,u"-!--ö"ri-clärmed väI mött till_-des-l-"_'-?i* Itldl1,.i;*,*t":i-*iiå
;täå::n::l:'*.**:"-t t;l'llBfuru*s,räi*tå:','i",uffå:iä#U##*l.i'tl'"-fr:*ijl l";,"trr**HJlt*r*"r"å,ä;lttiiiåift 

konkurrentor. Tl.år.s_ läIpsreår' , I 
lrrotatis, rå morot. T: ntauarskram, 

Ison--urlånd Jotranssonl Kr,i"äii.il 1;r .. 1 . r r f o - 
lkolvsmörgäs' F: pepparrotskött

rian överraska: E#*Ä;;;;;-i I .t fökfndS kOmmgn tåf en potatis, giönsaker' l'y-rot'
son. Vet'iofta I I

f{c;rrur lrtrrp}Jass: }'avotiter:ll TI I rF .,.1 .. , t+lZ-ttL- l-
ff*X;tr,"gfr.""i, 

-siu"r'"'s'il rdrotts- och rHtrdsnamnd _.: I rcinneveds
O'tsiaer: firörnqvist, Vartofta. ll F-rökinds komrmrnalnämnd hå,r hållit sammanträtle. Besluta- | - r - o r n.. .

I(innarp BTK står på lörtlag och sön(lag som värd för Falbvgtlsmästerskapen i bor'ltennis'

l}åda, dagarna blir tlet spetstaft. 11. 15 i Skola,n; I(innarp. På lör'tlag spelas pojk- oc'h juniorklas-

ser (singel-dubbel) ooh på söndag 8öf seniorerna upp oln titlarrra i sillgel och dulrbel samt vida-

rc .blir det en korPklass.
lul \Eruåcr-uuuuer,/ vvlr l,4 uv--ur{6 b*- ----*"--

re .blir det en korPklass. I

FIär kan för kännedom omta]as 1 Pojlrklass: Favorit - TT'Ty 1 IFK:s bordtennisspelare l

abt söndagens finarer ;ill* - l.i i rettå'"ror', irN^ *"J-oIr jarts'- 
l. ^*:.fl^ 

*ållfå::L-:'i93* 
.T; IaLL sonuaEcrrs rurdrcr Dt/E'.! 1\r' 

'1g spölas klubbmästerskap för
19.30. Och"här föIjer tipi om ut-lson, Kinnarp^ och Ove. n-ils1o1' l-^.,,^- i^ÅÅd 1t,a <1 arra* spnå-
åä'iJ;""i'ä""äit'iå"fi"#åi"å'1" *'- liä1i yåä ä-ia5q*, Ä"5:.'.1"-l-'::: i*i*""i*?"""11;-'årfl',"åå??"i*"iiå;il ::;;ä;,^fi#å'iiä'' r. i'-;i,';;;ä' 

-'åärär'--- 
Favoriter: lie. ntta möter aIIa. startavslrt 2

lånd Johansson, Kinnarp och Len- lKarlsteclt-Nielsen. -KinnalP' :o-- lkronor'
,ruii r"tt".on, IFK raitclping. I *" Pettersson-Stig Kar'lsson'

Byydens bästu bt-spelure korcts

aid miistersku,p i I{innolpss kolu

I

$ilä$Tffiffitr*mffiffiffigB

z{z- $.

matse{leln
Frökind

Onsdagen il. 2 mars kI. 20.00 å Nya Pensionatet, Kinnalp.

Som vanligt värdefulla och vaifria toppvinster blancl vil-
ka märkes : Jordglo,b, herrarmbanclsur, spinnspö, rakappa-
rat, kaffeservis, täcken, ylleplätl, våffeljärn m. m. Jack-
pott, 300:-: kr.. Välfyilda specerihinkar på varje enkel-
rarl. Snabb-bingo metl chans att vinna 200.000:- kr. -Gratis spel nästa vecka för vinnaren av toppvinsten.

Upplysningar låmnas pr tel. 332 66.
SIF.

y.i":illåi'; 'äY;iiiläJ'".-f;1:,tli f:_L-1 antaga sven anderssons, Äsarp, anbud på *:$g I Juktoardsföreninginnehåller segraten (?l: Stig1l iBörstigpå40.000kr.Nuva,ranrlehyresgästenuppsägesmed l-
Karlsson, lrui fatto.;ping, I.ind- | | ante6n;pgL härav titl avflyttning den 15 a,pril. I nåtter årsmöte å Nya Pensiona-

3l?,T'r#t"iåi $t",}lH "*::*å:;ll, ryu*"l.er tiLt?!!*.dt ?t 1"tyu"qi_..*Ll_"',,o', ösrergården, i3:"T'frXTÄ 
tisdagen den 8

bort' al^ uslr DLarrarr jlr.o-munär idrottsnämnd hade ut-lsom"ersättare. lmars kl. 19.30.

I lretts B.v hrr Gustav Gustavsson, I Samarbetsnämndens anhållan I f'ri Bingo. Styrelsen.

i lkommunen. Ledamöternas antall100:- kr tilldelades fyra elever
MISSIONSTIUS I lrc;'restas till sju och vid utseendelvid folkhösskola. TilI kontaktman

i lav rlessa, bör olika föreni:lgsin-lför Västergötlands Turisttrafik-
Fredag kl. 19.30. Meclverkan I f tressen beaktas. - lförening våIdes köpman cöran

av past. Jan Gust,avsson, Vara- I | _ T_.?Sg" om tjänstebostäder vid lSandin, Kinnarp.
hem, o. Göran carlsson, Åsrtp. l l|::I:dsgården var Äter uppe tilll 

-

'"',;:; 
^;:' j i behandling. Kommunalnämnden i ,

för utredningens alt. 2 om en I kind innebär detta en kostnad av
KINNÅRPS I ltarotts- o"fr fritidsnämnd för l 1.1Bb kr. F yra st. stipendier ä

srand vrnsrerna marKs: JacKpott JUU Kr, uuldarmbanct,
Presentkort (100 kr), Skärmaskin, Kaffe- oeh Matservis,'
Rakapparat, Kastspö, Elastontäcken, TV-skinn, Plädar,'
m. m. Inteckningsbingo på transistorapparat. Som vanligt

i morgon, fredag, församlingsaf-
ton på Nya Pensionatet i Kinnarp. I =--.--_.------ -Resesekreterare Margit Farkas- l -
Nilsson talar över >)I barmhärtig-

sor o - och duett s ån g. - kot teki. i I :iå,lJ,i' äi?' o".t';Hr?u?"1iäTä?1 I

Allavälkomna! 
'lt-W. 

I lso-nalen bäst löses i bostadsstif- l

I 

- 

I 
-Hå:t'i1",{ffixs, r*, I Kt trilIfl BP:-4 ruG$

i il Sammantnäden i i IÅ;å;;;-;", Lorsgården mea rru | Å NYA PENSIONATET, KINNARP

i il i r , I söndagen den 27 febr'. kl. 19.00i u# I I il .öndagen den 27 febr. kl. 19.00
.l I lKinneved-Yårkurnta RLF I I

i6 er | | t I | ?i-*^.,^Ä \/Rer,1r'-r- DrD --,n6r ll Bland vinsterna märks: Jackpott 300 kr, Guldarmband,lFrökind i 1",#-i,?-.';Y3*tr'äå"T;1t"1$:
I noru muN aLFULLMÄKrrcE I I ä#jJå*, t*,il,1i.i:ili"."'lå1,,l

llnatter sammanträde i Central-i l!.yol"ö Harry Biin!,-va!q.,.nag^" | "" '*' -'"""--:ffiä;;";ä"^tili*"*-
rlclrn'lqn Trinnqrn månrtqqan 6or{ lföredrag och vidare bllr det o"riäi I fina vinst'er på enkelraderna' Gratisbrickor vid full bingo'

lli;-;;;"-ffi;.;i:iö.od- i lserverins 
och sratis ramiljebinso'1,1 Vinnaren av högvinsten spelar gratis nästa gång.

'l Ordförantlen. i I ntirsamtingsafton I Kinna,rp | | Mecllemskontroil, Kinnarps IF
rl:l I I Kinneveds pastorat anordnasll

iiTiii:,å"i'r,,H'"l"Ht'S:" ""i,1 | $ H" w TA ffi p - m F ru ffi ffi

å Nya Pensionatet, KINI{ARP, onstl. clen 23 febr. kl. 20.

Valfria vinster, och blan'd toppvinsterna märkes bl.a.:
Gutrdarmband' Armbanclsur - Ka.ffeservi,s' Ma.rtini-
set - Yltepläd - Brödrost, - Elastontäcke - Moccaservis
m.m. - JACKPOTT-200:- kr.
Fritt spel nästa vecka för vinnaren av toppvlnsten.
Välfyllda specerihinkar på varje enkelrad.
SnaUb-fhgo rned chans att vinna 200.000:- kr.

STF'

Sammantnäden



Erl,and uil,Ttn, final matLfltr{:s{ ,ere,wurtK

ffi
T#r

f{irewerp h,s,r byyder&s h&ste bt-spe{,*,re

;t':ffi,,':=::i

IFK Falköpings ,Iommy Pettersson och Stig Carlsson tlllsammans med lcnnarpsparet Karlstedt/

Niels6n - framgångsrika juniorer.

Falbygtlsrnästerskepen i boriltennls grck på lörttag och söntlag__-a,v stapeln I Centralskolan'

finnalp med Kinnarps BTK som utmårkt arrangör. .Av ile 6 tltlar som stod på sdlel tog Kinn-

arp 3, IFK F'alköping 2 6fu Gutlhem 1. Erlantl Johansson, i{innarp, vann herrsingeln och tltlb-

beln i par med Ilo lvarsson" och den sympatiske l$nnarpspelaren år diirmeit Falbygdens bäste

bordtennisspelare alla kategorier.

i;!li];

Finalen i herrsigeln vann han
över Lennart Karisson, IFK, med
siffrorna 27-],3, 21-17.

Bo Ivarsson, Kinnarp, höll På
att ställa till mecl sensation i den
ena semifinalen, där han hade
Lennart Karlsson På gaffeln.
Trots att Ivarsson hade matchboll
lyckades dock Lerrnart avgöra
matchen till sin fördel.

I herrsingeln gick favoritParen
Karlsson/Skogh, IFK, och Johans-
sonilvarsson, Kinnarp, Program-
enltgt till finalen, och där vann
Kinnarpsparet en säker seger med
21-72, 2L-79. Andersson/Ehn'
Vartotts, blev trea,

Arne TernstiOrnSuanem, To-
minerade korphlassen och slog i
finålen P. A. Gustavsson. Posten.

Från lörCagens tävlingar i ju-
nior- nch pojkklasserna kän rap-
porteras, att finalen i juniorsin-
geln blev en intern historia för
Kinnarp mellan Staffan Nielsen
och Kjell Karlstedt, där den förs-.
nämnde vår den för dagen bäste I

och vånn i en hård tresetsmatch" I

Pojksingeln vann IFK:s Benny 
I

Fettersson överlägset oeh slog i I

finalen Ciaes Är'ne Wallju. Var- Y:*Y-:.
+^rr^ Singelnräs:ta;err Erlancl Johansson, Kinnarp, och Ove Nilsson, IFK,
"""1,"1"" 

r.juniordubbeli.g"y.:i :i',i:',,';:j.:il'ii;i?,ä1åt *1ä|:-:" - Errands värste konkurrent

mycket rafflande historia. Med --
Zz-.20 i avgörande "", uåtil 1ffi V_artofta, ?) ETg"" Johansson, 

I 
arp, a) Tord Johånsson' IFK'

paret Carlssonll)ettu*.uårr^' irrit Xmnarp, Si Göån Einarsson, I Juniorer' dubbel: 1) T' Petters-

i,riersenlKarrstecu, xinnali. '"o' tffå"";;o;: 
1) E. Johansson/ l::liå ?_ät"',:?låfäfJ"f J'ä

Prislistan: tB, Ivarsson, Kinnarp,'2) L. Karls- lJarlsson/U. Kjellström, Kinnarp,
Herrsingel; 1) Erland.Johans-l;""/H. ak";h, 1;--,-i) L. -anders- 4) Lindblom/tr"riman, Mullsjö.

son, Kinnarp, 2) Lennart Karls-l*o"7X.-C. Oiin, Vartofia,'4\ B. Jo- Juniorer,- singel; 1) Staffan
son, lfX,3)-i{ansSkogh, IFK,4)lf,u"i"o"7b. r.fii..son, Kinnarp. ,Niels6n,.Kinnarp,2]..Kjell Karl-
Bo Ivarsson, Kinnarp, 5) K.-G. l Kolpsinget: rl ai"tre Ternitr:öm, stedt, Kinna"p: 9J.S!ig Carlsson,

'n"' Y"':r 6) Lars Andersson' 
Ls#,1il!,?uu';tt,",$Eå::äilå, ffi 1r.{"T-äf'1if,l1t9,i)ir{i1Erlk Lindbtom, Mullsjö, ?) OIa

RSKIHF

Kinneved-Vårkurmlo RLF :qre
kritiserqde Frökinds vägor
Rl-tr'-arrd. i Kinneved-Vårknmla

irar hållit årsmöte å Nya pensio-
natet Kinnarp, varvid sa.mtliga
berättelser eodkändes och ärr-

lArne Adamsson.
I Diskussion förekom angående
ilörsiaget om sammanslagning av
i avd. till större en;heter. Länsför-
I lrundets försiag kritiserades och
uttalande gjordes att om ändring
skail ske bör den framtida RLF'

j avdelningen bestå av avdelning-
iarna inom Frökinds kotnmun'
I \ridare klitiserades vägarna in-
I om kommunen starkt. ]\{ed tanke
ipå clen allt mer ökade tlafiken,
I ot. a. skolbarnstransporter, kan
lman inte rälrna de vägar vi nu
jnar som tidse-r-rliga' tr{.an beslöt
att framföra kiagomåi hos väg-
myndigheterna.

Lantbr. Harry Brink. Vara,
höU ett mycket intressant före-
drag om Rl-tr'-organisatlonen, och
särskilt om den nu Pågående re-
versinsamlingen. Densamma möt-
te starkt intresse, då alla nä1'-
r;arancle Slirev Under sina reVer-

I lDfter att aIIa undfåP;nats med
;kaffe, cleitog samtliga i bingo-
j spel ordnai på ett trevligt sätt

iav Tord Torstensson, KinnarP..

I tiinncveds Jaktvårdslörening
I iiar at'snröte på NJ'a Pensir-rnatet
Ii Kinnarp på tisdag, den 8 mals'
I rri bilqg rnqlr i programmet.

.farlsson, Kinnarp, 8) Tommy Pet-
tersson, IF K.

Pojkar, singel: 1) Tommy Pet-
tersson, IFK, 2) C. A. Wallin,
Vartofta. 3) S. L !'riman, Mullsjö,
4) Ove Nilsson, IFK, 5) Kenneth
Elomqvisi, ItrK, 6) Ola Jarlsson.
I(innarp, 7) Kent Änderssol'r, IFK,
8) Conny l{ermansscn, II'K.

Kinnarps BTK vitl genom FT
rikta ett va,rmt tack till cle fir-
mor, som skänl<t priser till täv-
lingen. Vidare ska,il ett tack fram-
föras till rektor öhrnetl och vakt-
mästare Johansson, utan vars sto-rå tilhnötesgående tävlingen ej
kunnat arrangeras.

*
J.v säscngen återstår nu för

Kinnarps del klulrbmästerskapet,
Detta börjar. i morgon, 6nsdag, kl.
18 för nybörja.re. AIla möter alla
ochstarravg,t,*1U..



|(inltnusds

Centralskola
FöRSAMLINGSAFTON

onsdagen den 9 mars kl. 19.30
irring >En kyrklig kulturgär-
ning i Lappiand>. Kamrer K.
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 Mar-
gits Farkas-Nilsson talade över
ämnet >f barmhärtighetens
tjänst>, Hon ställde mot vartan-
nat överflödet och fattigdomen i
stora delar av Europas ]änder och
påvisade de väldiga kontrasterna.
Talaren lät åhörarna följa med på
en med färgbiider illustrerad färd
runi i Europa, där IM verkar,
Bilderna underströk instruktivt
det hentres föredra.g behandlat.
Kollekten uppgick ti]l 238 kr. In-
komsten av kaffeserveringen som
frrr Nielsen bjöd på likscm den
däri inkluderade lckalhyran gick
oavkortat till ändåmålet och gav
102 kr., sammanlagt alltså 340

ff ,#:,år ff:l:rsft -,.f-3:: 
il Ul|]t *i,ålg' 

t*ltlli,l!; 
I

ning till sv. ps. 340. psalmen om I | flermal"s.o-nl 
-torsdagen 

den ]i 
]

bön"ens väseri, talade om att bön | | mars kl. 19.30. 
]

är att stätla iig uncler Guds vilja. i I Styrelsen.
Denna insamling gav en god UPP- | |

takt till passionstidens offerända- I | 

- 

|

Dennå insamlins gav ."-ääå "tä I I 
Dtyr

takt till passionstidens offerända- I | 

-

mår. l1 T

[,T,ä"äi3åä?i,?fi']iå"utst mö- li Jtktstig
te under medverkan av pastorer' I -- --.-,-- ^ -na Jan custåfsson, \tilffi;, li anordnas i Kinnarp sönclagen

samt Åsarpskretsens nye predi- li den 22 maj kl' 9-14'
kant Göran Carlsson. Förutom lr Kinnevetls Jahtvårdsförening.
predikan blir det solo- och duett-lr 

-

sång. I

Ouer 50 Fröhindsda,mer pu husmorsgymn&stik

Ir:iir::
ii::iri::
i:itl:::i::

ili:::l:i
:i::i:;::::l

il::n::l

ill:iial:ii

:il!liiti:j

iiir.i.ii

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

I Over femtio husmtklrar motionerar flittgt varje toredagskviill
I Kinna,rps eentralskole. I)emorna kommer från Frökindd korn-
mun 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 gymnasti-
ken skulle upphöra när det finns
så stort intresse. Och husmödra,r-
na i tr'rökind iir glada och tack-
så.nma över att ha en ledare till
sin torsdagsträff med >Träna, med
TV>"

o'Btrecka" gjorde
Kinnarpsmålen

mot ffeimer.3-7
Heimer inledde våinskapsmatch-

andet i fotboll genom att på lör-
dagseftermiddagen sPela mot
Kinnarp i Lunclsbrunn. Med 7-3
skrerrs Heimers segers!ffror.

Lundsbrunns gamla idrottsPlats
bjöd på fint underlag.

Kinnarp spelade en pigg och
trevlig fotboll. 1)s tre Kinnarps-
målen gjordes av >Blecka>> Ge-
orgss0n.

Härligt att få träna muskler som inte tränas i det vardagliga ar-
betet I

Heimer gjorde 1-0 och 2-0
men seclan kom Kinna,rp och
kvitterade till Z-2. Det blev dock
7-3 tilt H'äirner innan Curt Liecl-
berg, Lidköping, blå.ste slutsignal.
Målgörars var Börje Rosenberg,
John Kramer och Rcland lVall-
gren 2 var samt Rolf Johansson 1.

intresset och behovet ?ir av verk-
samheten, Nu kunde man tyvärr
inte ta emot alla, trots att man
har två grupper som avlöser var-
andra kan man bara ha 54 del-
tagare. Gynnastiksalen räcker
inte för fler.

Fru Margareta Thor. Slöta, tiil
yrket småskollärare, tycker na-
turligtvis det är roligt med gym-
nastiken och det stora intresse
den rönt, men skulle allra helst
se att den leddes av en fackman
>jag är ju egentllgen inte kompe-
lient>. Men hon gav efter för aila
iröner och får man inge4 exami-
neråd gymnastiklärars till hösten
är nog inte fru Thor ornöjlig att
övertala. Hon tycker liksom vi

1i :::;:;, :,:;: 
i 

: l::;:i:,:;,; ;;:,: :.;:; iffi :.,::

iii :.t::,,,i ,,,:, , :t:::,;ti:,:,,t,::,I

ii::::ii:::iiii:i:i:iiii:ir.:, ::i:ii:::*..,r
it:::::r:;:::::::jNi:t;j{::::$. .:r::::::::ij::t:l
$::::::s::::*ii i::i:i:liir::il!.: : I r:+ti{ i
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Kinneveds jaktvårdsförening
llar hållit årsmöte på Pensiona-
tet, Kinnarp, under ordförande-
skap av Harry Johansson, Kinn-
dL u.

Styrelsens oeh revisorernas be-
rättelser föredrogs och lades med

avslutade i torsdags en 10 tim- 
|

mars kurs i sjäIvskYdd. Kursens 
I

Iedare har varit sjukvårdare Ste- |

fan Bogar, Höverö. Kursen sam- 
I

lacte 1f deltagare, varav 14 er- |
höll intyg. Det blir nY kurs i 

I

Luttra 
-Bygdegård, där 17 delta- 

|

sare är anmälda' Ytteriigare I

nåsra deltagare kan beredas 
I

nlats. AnmäIan kan ske till fru-'
ärna Birgit Ändersson, Skövdes-,
sården, och Ingrid Gustavsson, I

Liden. Kursen är avgiftsfri. 
I

Församlingsafton i l{inneved 
I

I Kinneveds Centralskola blir i

det på onsdag, alltså i molg.gn' 
i

rförsamlingsafton. Kamrer Welin-r

rnsraxa" 
i l i$ltr.#*+.j?*'",,#'"i.kJåä l

i fo'".lås for Frökindsgården ii$fi,i]lä3fu"ruiai;*fl;

Berger, Stockholm, lalar om >>En

kvriilie kulturgärning i LaPP-
täna>.-Vidare blir det kaffe' Kol'
lekt upptages till Svenska Mis-
sionssäiiskaPet: I

Frökinds Arbetarekommun
har haft årsmöte och omvalde
därvid till ordförande för 1966-
6? Allan Ähtqvist, SlutarP. Omval-
da hlev även styrelseledamöterna
Gustav Gustavsson och Lennårt
Karl6n. SlutarP, för samma tid'
Kvarstående i styrelsen är fru
Siebritt Kjellström och Gustav
Atigustsson, Kinnarp. Till kassör
för innevarande år utsågs fru Sig-
britt Kjellström och till sekr. och
korresponclerande ledamot valcles
Gustav Gustavsson. TiIl styrelse-
suppleanter omvaldes fru Ebbå
Juliusson,,Kinnarp. Sten Ählqvist
och Elof Rehn, SldtarP' Till revi-

Tilt Frökintlsfullmäktiges sammanträde på måndag förelig- I l"it*,"t blev mötets beslut'
;-;-;..,-^ ;,, ; i Till ledamöter i älssk.Tilt Frökintlsfullmäktiges sammanträde på måndag roreug- ll';;; i;:;;;;"- ";i;:;l ' I

ser e*, rörsras rrån. soJarnämnoen rm 6an"i-å"ä',::g" i: ii*$iLL'""X1ä."åå3t%Tn:'T?;liå"dt *o.rr" ,'id F"öt iod.gårtlen. Enligt nu gällande taxa- är I äioaA och Gösta S"u"".åå. ?ijj i

avgifrerna differentiera<le efter inhomst- ""n ,10"_T:-g::::t::::: I }ql:"t"j l lerduvekommitten 
I

l"ti ä "år.täa'iä"t:å"ii 
på ouuio I J1tryr, "?"ly__g:" ":ll1j:'L*3d! lring, v.ordr. Linnar Hermansson,

I inr,ättas vid -_ Frökindsgärden. I 
ljv_e! i -"_**.ltu:, ,t"Ti:9"::'i-' Initi.' kassör Harry cöransson, v.

joetta ttar emeitertid ej vunnit bi-]Jokkmokk 9"-l_9:,1 """1-11 
u|l"l-lsernr. Harry Johansson, övriga'le-

lå?,'1"1":,,u"#il93il?Ti"Tå ??,ft i iåiå"-lT;äå"""å?f;"u#fl1,'åi"i': l*t','"*:*";.i*'j;J," l;,1,':::

vårdtåxorne vld lror<rnosEaruerr' Brtuå! !u s-"-'il'" l*:*--.*- | urodd och Gösta Svensson. Till
avgifterna differentierade efter inhomst- och förmögenhetsfÖr- | ledamöter i lerduvekommittdn
htlllanden. Niirnndens förslag är att en enhetlig vårtltaxa upp- | vaides. Gunde Johansson, Sven-
rättas. Avgiften biir bli lika med folkpensionen ntetl avdrag av I plof f'riberg, Yngve Nilsson, och

>vårdtaga.res a'tlel av pension>>' 
I 

u'f.r"T*iots 
att skottpengar på,

Denna andel är lika med vad;nalbostäde_r.. till- pensionärsrum'l räv skulle utgå med tlo lronör.
som nu kallas >fickpengar>. Det-lKommunalnämnden , .._-ttl'"tf^T:"llTiU I'atbyg'dpns jaktstigstäviing
ta belopp stannar sålunda hoslatt viss utrednrng .narom Kom-ilför femmannalag anslogs 50 kro-
vårdbagäien oavsett storieken avlmer tiII stånd' llnor, fi}l lagtäv'iingar I lerduve-
återstående pensionsbelopp. I av- jioch älgskytte anslogs 400 kr.
giften till hemmet ingår emeller- 

i Församlingsafton i .Klnneveal ll Man ,beslöt anordna en jaktstiggiften till hemmet i"g#%*.ff""- I Fi;rsarrrlirrssafton i Klnneveal ll Man feslöi anordna en jaktstig I

tid utöver nämnda pensionsbelopp i Församiingsafton hölls i ons- | den 22 maj. TilI kommitt. för 
I

det av kommunen beslutade _b9- ldass i Kinnevecls Centralskola un-ljtlenna utsågs Gunde Johansson, 
I

stadsbidraget. För sådana vård- I .tei meOverXan av kamrer K. We- jiSven-Olof FYiberg, Åke Blom, I

tagare som på gruld al-ink-omst-Ilirr-3".g"". Stockholm, sekr, i Sv.il Äke Brodd, och Rune Grahn. Hos
eller förmögenhetsförhållanden ej 

I *i"^.iorr"rratmkapet för kyrkan och I länsföreningen skulle ansöl(ås
et'håller sådant kommunalt bo- I ."-"""r_ lom tilldelning av fasaner och in. 

1

;:1$*1-.""r31t"""i11, 
u",,illåiå 

._;'";_{y*9herde. Henning o.ll- loon 
skurle ske rör 200 kr' l

en summa motsvarande bostads_ our"ror,r,.,.åTS::i::1",*;::l*tj"rf;*åflt.åffi#r-iff fiXti**Xn'l'*;,:"Jål'å" il!;:ä:l u.ff11"#'J5;!:":!{il,i:öJij:l iiII täviingsredare utsåss Gun-l

tillägget. komna t.t.äe ila*"er welin--Ber- lcte 
Johansson. ombud vid läns' 

I

I(ommunalnämnden har efter ger o* s.1å"ä'n'iå-iå'it"tåiGxa-iföreninsens årsmöte Sven-olotl 
I

ingående överläggningar anslutit I 
pets uppgiti util"".". den mång- 

| 

FriberC och Gösta Johansson' I

sig tiu sociarnämndens Jörslas,lsidisa o"n'leptå.trae 
-kulturön]:äilil1Ji: iaktvårdsdasen pauil

I ;1,*1.;i,:,äÄ'-iiiiilvi 
r.r* r,;;' 

-r;'n: 

i ffi:ll"fffi:,1J"#å.ii: ry"":i i ;#:;å*ä.,ff.j:ä", 
,1."..,,;",,$å: 

Ir tiirigi önskar sociatnämrtdelig.ig".., iil::lT.i!:'1*:Y3,^t3:å;iran Karrstedt, sekr. Börje vå-ir tiirigi önskar socialnämndenloiaget illustrerades t"-d iYl,f::9: ii
,tf en uättmästartjänst på cleltidltitmer, varav den 

""11 ..tktl1T?ol It
nr'ättas vid Frökindsgärden' I livet i samernas roiknogsKola r ll
)etLa har emeilcrtid ej vunnit bi-iJokkmokk och den andra under- 

l!
:all hos kommunalnämnden, som I bara naturscenerier - från, .ltpP- l,
rnser att arbetsuppgifterna tiils I ländska bygder och det nutrda Ir- 

|

,/idare bör skötas genom anlitan-lvet dä-r. _ _- .l
le av extra arbetslraft. Man vill I Kyrkokören-- medverkaq"" 

-1"-d I

Ivvakta erfarenhcterna sedan I tre hymner. Kyrkliga syrorenrn- 
I

nemnret någon tid varit i full\gen stod för kaffeservering.ochl
lrift. I behåuningen av denna samt en 

I

En kommunal idrotts- och fri- l't<otteXt, som upptogs uppgick till I

ticlsnämnd, förordas av kommu- IZfO:OO kr. Kyrkoherde Evald 
I

nalnämnden. lSvensson avslutade sammankoms- I

sorer valdes Gerhard !.risk och

anlitan- I vet där.

I Socialnåmnden har vidare före-
I slagit att en utreclning görs om
I omändring av nuvarande Perso-

lista och en Slutarpslista. Kandl-
dathomineringen skulle äga rum
före april månads utgång.

i vidare bör skötås genom ånlitan- I vel dar. _ .. lransson och Arne olsson.
la" "" extra arbetsf,raft. Man vill I Kyrkokören medverkad€ m.ed 

I

ä"uäiltu^- ä"iåtettttnt".tt: sedanl tre hymner. Kyrkliga syförenin-
tr"*r,:*t någon tid varit i full[gen stod för kaffeservering. och
drift. I behåuningen av denna samt .91- btr to**.tnal idrotts- och fri- l't otteXt, som upptogs uppgicX till
ticlsnämnd, förordas av kommu- IZfO:OO kr. Kyrkoherde Evald

ten.
Personalbostäderna

Pä fullmäktiges bord ligger
frågan om bostäder för Persona-
len vid tr'rökindsgården. Social-
nämnden har föreslagit att frå-
gan om en särskild Personalbo-
stad vid hemmet utreds. Kommu-

I Bengt Juliusson, KinnarP. Ätt
i 'iämte kassören fungera som UPP-
I Lördsmgn vrldes Lennart Karlen
i och Gustav Augustsson.

Ätt representera vid Vartofta'
Frökinds kretsorganisation, vars
årsmöte hålles i Madängsholm
fredagen den 17 mars, utsågs Al-
lan Ahlqvist och Bengt Kjell-
ström. TiIl ombud vid distrikts-
kongressen i Skövde den 28 mars
valdes fru Sigbritt Kjellström
med Gustav Gustavsson och Len'
nart Karl6n som ersättare.

Beträffande höstens kommunål-
val besiöts att sorn tidigare gå
fram med två listor, en KinnarPs-

liääaäia"" ;;;;;. emellertid att
I trågan bättre löses genom ett
lflerfamiljshus med insPrängda
I tjänstebostäder för Personalen
lvid hemmet.

Kgffiru&ffip-ffif,rusO
å Nya Pensionatet, tr{INNARF, sölltl' den 13 mars kl. 19.

* I vinstlistan: Ja'elipott 400 kr. Gulilarmband - te-
* servis (Rörstrand) ' Kaffeservis - soffboral - blom-
* borcl - Rakapp. - Kastspö - Bailnrmsvåg - Täcken,
* Pläclar m.m.
* Inteckningsbingo på transistorapparat. Som vanligt
* fina vinster på varje enkelrad. Gratisbrickor vid
* fullbingo. Vinnaren av toppvinsten spelar gratis

den 20 mars.

Kinnevetls Rötla Korskrets

nöxltt0
tulg-# '

Kreatrrns' &
Lösöreauktion

å LILLEGÄRIIEN, SLU'IARP (c:a 8 km. från Falköping)
TORSDAGEN DEN 24 MARS 1966 kl. 1 em. Iåter lantbr. Mats
lvetterström, tel. Falköping 0575/340 70, med anledn. av skedd
utarrendering och upphörande med jordbruk genom offentilg och
frivillig auktion försälja sitt därvar'ande yttre lösöre, ss.:

19 st. NöTI{RDATUR (12 st. Iåglands och resterande SRB),
varav 4 st. nykalvade kor, ? st. dräkt. kvigor, 3 st. obet. kvi-
gor, 4 st. kalvar samt 1 st. SLB-tjur,2 ät.
MASKINER och REDSKAP: Traktor, Farmall D 440 (diesel),
1959 års modell, nyrenoverad och i bästa skick, halvbandsut-
rustning, plog, 2-sk. 13", helautom. Harvesters, Hyringa kul-
turharv, 25-pinn., ny, tr.fj.harv, 3-del. ringvält' 69-ring', ny, så-
maskin, Harvesters 19 skivbill. bogs., konstgödn.spridare, ViIl-
mo, 3 m, ny, tr.kärra, lastbrygga f. traktor, tr.räfsa' tr'släp-
räfsa, bindare, 4-fot, mj.maskin, Manus, hässjestör' tomsäckar
m.m. m.m., som ej här uPPräknas.

Sex månaders villkorlig kredit med sedvanligt äganderättsför'
behåtl. övriga villkor vid auktionens början'

16. I''ÄLKöPING
109 75. Bostadstel. 0515/11675.

..o. ttOYnAllSft$IåI? lb

ALBERT prtrct{ts tSEI's#.

VÄLKOMNA! Kinnarps IF'



Fina arrangemang i Kinnarpsregi tlv66'

Kinnarps bordtennisklubb stod under weekenden som arrangör för'
Falbygdsmästerskapen i bordtennis. Arrangemanget klarade man av
pertekt och man har all anledning att glädjas med Kinnarp som ock-
så 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 ställde

upp till spel om måisterskrpet för seniorer. Han tog singeltiteln och
hån triumferade i dubbeln tillsammans med Bosse fvarsson. Bra
gjort !

I Juniorklåssen tog I'alköping hem dubbeln genom Tourmy Pctters-
son oclt Stig Carlsson, men i singeln blev det Kinnarpsvinst genom

Staffan Nielsen, som tillsammans med Karlsteclt hör till kategorien
lovande Kinnarpsspelare.

'I'ommy Pettersson från IFK var främst i pojhklassen och segrade

icke oväntat.
!'avorit i korpklassen var Ärne Ternström från Gudhem. Han kla-

rade av favoritskapets tunga bör'da och spelade hem klassen. Jag
undrar om han inte sLulle kunnat trassla till ritningarna för herrar
aktiva i slilrrrlassen omrran "rln "nflojjil irgf sa**)

Kinneveds

Jaktvårdsförenine, Alla NTO-are
Medlemmar med clarner inbjudas
till prisutdelning och dans som
anordnas tillsammans mecl

Skytteföreningen lörd.agen den
19 mars kt. 20.00.

Styrelsen.

och övriga intresseraile inbjudes

POP.AFTON

$L&$TARp-m[zu&&
å Nya Pensionatet, Kinnarp, onsdegen tlen 16 rnars kl. 20.

Valfria toppvinster bland vilka märkes: Armbandsur,
clam och herr - Kikare - Kamera - Yileplädar - Rakappa-
rat - Rostfritt bestick - Elvisp - Våffeljärn - Täcken -
Kastspö - Matkorg'm. m.
JACKPOTT på 450 kr,onor. Specerihinkar på varje enkel-
rad. - Fritt spel niista vecka för vinnaren av toppvinsten.

Snabbingo med chans att vinna 200.000 kr.
Uuplysnilga" per tel. 332 66'

S. I. F.

lngen enhetlig taxa rs/7-bb.

vid Frökindsgården
Sociala frågor stod i centrum niir Frökinds kommunalfull-

mäktigo sarnmantriidile I går kvå|I.. Socialnä.mnrlens och kornmu-
nalnämndens tialig?,re refererado förslag om enhetliga vårdavgif-
ter vitl F!ökintlsgården blev mycket snabtrt avklarat. Kommu-
nalassistent Hikling Våring refererade tlll eocialstyrelsen som
avrått från systemet med enhetiig avgift och s6m föreslagit att
en utretlning i frågan skall awaktas. Flu Dbba .tuliusson före-
slog åtenemiss till socialnåi.rrnden och det blev oekså fullmäk-
tiges beslut.

I det ytterligare utredning, i sist-
I närnrida följdes nykterhetsnämn-
I dens förslag om avslag efter vo-
I terine som slutade 14-\2. Vi
| äterkommer med utförliga referat

i i nasta nummer.

Frågan om balkonger till pen-
sionärsIägenheterna föranledde en
mycket längre debatt, likaså frå-
gan rm ölrättigheter på ett pen-
sionatj förstnämlda ?irendet blir

Delägarna i

lJ|önarps

lr/Iossuf di k n i n gstörnn i n g

14.00.
Ärende enligt stadgarna.

i Föreningslokalen, KinnarP,
lörelagen tten 19 mars kl. 20.00.
Undenhållnin gspro graln. Musik-

gissning. Dans. Lekar m. m.

2 POPORKESTRAR
För programmet svarar llabo
NTO-förening. Välkomna såväl

yngre som äldre.

Kinnarps IF' A: Stefan Johans-
son, Rolf Andersson, Anders ICk,
Torgny Johansson, Bengt Pers-
son. Göte Andersson. Tord Tors-
tensson, Kjelt Ähl, Bo Ivarsson,
Beirgt Georgsson, Flemming Tors-
tensson. Match mot Sandhems IF'
A-låg 13.15.

4-1 men, spe!,et nx,r iäm,ntr tsls-bb- "

tyngd och målande stil som man roch 3-0 kom då vi. Lund tryckte
tidigare fått, och som motstån- | hårt på en försvarai'e som hade
darna har så svårt att bryta ner. i del i målet.
Tränaren såg nöjd ut och uttryck- | Dessförinnan hade Kinnarps
te redan nu sin glädje över de finai )Blecka)) Georgsson haft två bra
grabbar han fått tillfälle jobba I s1611 inot rnål" varav ett i stol-

Tomten-triumf mot l{inwarp

I{innarp och Tomtens IF möttes i lördags på E}<vallens trä-
nihgsplal i Floby. Trots den hå.rtlf,rusna och svårspelade planen
blev det en ga,nska bra genomförd match av båtla lagen. Tomten
vann med 4-L, rnen l{innarp hade onekligen chanser sorn rnetl
Iito tur kunde givit jä,mnare målsiffror. qamtens IF följdes av
nyo träna,ren Kar:-Erik lljoltmar som från sidlinjen syntes följå
varje spark av sina nya adepter med stor inlevelse,

Laget, med sina från tidigare I På, 1-0. Tomteninnern Rehn,
säsonger r'ä1 sammansvetsade I som gjorde ett fint arbete, ökade
mannar, gjorde ett intryck av I till 2-0 pä skott från nära håll,

giabbar han rätt iitratte :otnal "tåiil;;iäi-;;;""*"it-i-'i"r-lmed. Ny i gänget vår yy Äke An- i pens insicla som försvaret hade I

dersson, tidigare Valtorps I!', som I besvär meO. I

nu inte sattes så mycket i arbete, L .-.,r. hnt,.lok< r,Äyio- Äke.le I

men som svnbarligen b"1t,"T,?l:? l"r cä.""'i"""""" lliif ö'oa r'r'' 
Ibrr in i laget. Inga namn i övrigt l"ä"ä"rfi"i'rtnvttiarle titen miss Iså här i tidig vårvintermat"h, 

I ;;';;';; 
"i""*r"oå 

n"rrä" ii"t I

n::,::gå : : :--"r S:"o1 {ll'-'-?1:,"1 | ä"ri-^'täip"". Ai";;";" ti -,, 
er."- 

|ro_rwards som har "åryt-f::l t 
l iä:jiJ;;'är igenom och robbadealla sina förehavande på planen. 
I l'"if*".*.rt över utrusande mv,

>Blecka> r{innarpsbdst I f,?"nSrrl;" 
ivckades klara bollen

Kinnarps mannar har ofta sin I Ingen turdag för den ctuktige
styrka i ettrig satsning, men då | Kinnerrpsinnern clenna dag tydli-
underlaget inte nu svararle på clet j gen. trtt välförtjänt. tröstmåI fick
fotarbetet y6p laget inte att kän- | docl< Kinnarp sedan vy I'leming
na ig'en. Dock gjordes rnatchen I Torstensson nickat en hörna 'i
ganska så jämn och nrålchanser- I måI. 4-1.
na skapades främst av hi >Blec- | ErlanA Molander. Fatköpins, I

ka>> Georgsson som gav Tomtens I OOrrrO" den iusta matchen eott. 
- 

1

stopper Tiverman stort brydcri. I ffä t e ITomten tog ledningen efter ca l-
20 min. då cf Geron Jonsson sprin-
tade fram på en löpboll sorrr 'Wes-

terberg i måIet tvekade att rusa

Kinneveds
frr c -Jkyltetorentng

AR,SMöTE i
,ll I

Lörttagön den 19/3 kl. 1?.00 åli
pensionatet, Kinnarp. Prisutd"el- i

ning oeh dans kl. 20.00 i sam- 
|

bantl med Jaktvårdsförenin8en. 
I

Styrelsen. I

ffi$ruru&mffi-mffiruffiffi
i Nya Fensionatet, Kinnarp, söndagen d. 6 mars kl. 19"0{t

Vinster. Jackpott 350:- kr. Guldarmbancl - Fåtölj, hög
l{affes'ervis - Matservis - Skärmaskin - Rakapparat - Kast-
rpö - Täcken m. m. Intechningsbingo på transistorappa-
rat. Fina vinster på varje enkelrad. Vid full bingo gratie-
brickor. Fritt spel för vinnare av högvinsten nästa spel-
orngång. Välkomna till en trevlig bingoafton. Kinnarps IF.

lrt]* tu Samling 
"*"", irr: ]



öl-dehatt i rrölåi{a
Idrottsnämnd tillsatt

Frågan om balkonger eller ej till de redan uppförtla pensio-
närslågenheterna i Frökintl föranletlde debå'tt vid må,ntlagens
kommunalf.ultmiiktigo i Frökind. Ett förslag om att pensionärs-
Iägenheterna i de redan uppförda fterfamiljslrusen i efterhanal
skall förses med balkonger hade avstyrkts av den kommunala
bostadsstiftelsen med motiveringen att det skulle medföra höga
kostnader. Fullmäktige hade förut haft ritningarna till påseen-
de och förslaget borde ha kommit då. Kommunalnämnden ha.de

också a,nsett att alet är >>tekniskt och ekonomiskt otä,nkbart> att
i ofterhand förse lågenheterna merl balkonger.

försåtdes till fru Britta Karlsson,
östäng. FörsäIjningssummån var
61.000 kr.

Idrotts- och frititlsnämnd
F ultmäktige beslutade utse en

komunal idrotts- och fritids-

l. Vårkumla. Allan Johansson, Börs-
tig, Erik Kjell6n, Luttra, Gustav
Gustavsson, Slutarp.

lrnämnd med sju ledamöter och sju
llsuppleanter. Valda för tiden t.o.m.
ll tg6i btev John Fransson, Kinn-
ll arp, Mats Andersson, SlutarP, Sö-
llren Harrysson, Brismene, Verner
11 Granlund, Vårkumla, Rune Jo-
llhanssorr, Börstig, Bengt Lennarts-
li son, Luttra, Göran Ändersson,
llMossagården, Kinnarp (samman-
llkallande). Suppl. blev Karl-Gus-
lltav Johansson, KinnarP, Lennart
11 Karl6n, Slutarp, Lennart Holm,
ilBörstig, Karl-Gustav Gustavsson,

gärt att få uppföra 20 lägenheter
men att man inte fått något till-
styrkandp besked. Det är slltså
mycket ovisst när en bYggnation
kan kommå I gång.

Till representant i en kommit'
t6 som skall.utreda b'iblioteksfrå-
gan inom FalköPingsblocket ut-
sags Sten Ahlqvist, ers. Karl-
Gustav Gustavsson.

Samarbetsnåimnden i Falkö-
pingsblocket beviljades ett anslåg
på 1.135 kr., d.v.s. ett öre Per
skattekrona. för utredningsarbe-
!en.

Tiil rörläggning av ett öPPet
clike r Kinnarp beviljades 2.000
kr. Ett förslag till ändring och
utvidgning av byggnadsplan bet.
Kinneved Kyrkogården m.fl., bi-
fölls också.

Fria va,lsedlar

Hr Martin östberg, Slutarp, ta-lctenna-r1ar..den bästa möjliga -
lade varmt för att Uaffoo"su'r' s11- | utan debatten rörde sig om prin-
skaffas till lägenhet.""ä.-iväii- | clner: bör.det finnas tillgång- -til]
gen har lnat i-rrt" ror:t-ineå"åånlot l en.Iokal där ungdom håller
fekniska utvecklirfen, ansåg tran.{titt om kvällarna?
Numera klarar man av en sådan I

sak som att uppföra en lite; btt- i Det förekommer ännu
kongiefterhänn.Detärgamta|-ölförsäljning!
peröner som shall lo i iafe"ite- i Ur eengt Kjällström:n'fl' t]n-
terna. och rle har svart iorätiealstyrkte ansökån' Fru Ebbå-Ju-

underligt att stiftelsän ish iämn- | 
som helst 

- 
kontroll på försäli-

aen tafit ställning utan att utre- lningen där? Det förekommer att
da kostnader"nå. lpojkar i 14-16-årsåldern köper

urreclning rör nytt I nrr 
^9y:h",^911t31::*' ^Yl*-

I terna och de har svårt för att gå I sLyrKre an

ii'träö; iå"' 
"4" 

a" .t"rr 
"åo?ä | tiu.sson var inne på lam1nl. liljg

I kläder eller ut o"n toialis. -ljei 
I octr framhöll hur värdefullt det

lfinns de som nu tnappäst äta.ie | är med pensionatet i orten' Om

I r;ä*å. ,i i ri:å ruriän. " 
le-tt tiustånd sku[e rlisskötas kan

I Hr Sten Ählovist stättae sis p5 |aet ju dras in' För övrigt får ju
I O.io".Sr 

"iaa 
åcn tyctte ctet"vär I affärerna 

. 
sä1ja', F,ii* .d"t-":1ä:.t

Hr sten Ählqvist stäride sig pe låäi :""å";;'i;. rör övrigt ra":"lj'ott rörslas om utredniig,.ro"l öäil"uäfti'aiåäiåift";åä;;-l
östbergs sida och tyckte cleivar laffärerna.säJja.,Fil* .d.t-"t_1gen iuppförande av. en .särskild liäll-l XOp".. I

unclerligt att stiftelsän och nämn- I sonr helst 
^ 
kontroll på t9lia-,]; 

ll 
tebostad för nämnda-personal av- | |

aen taiit ställning utan att utre- | ningen gil?. D.e^t :9-"".,k:T*:I"a^tt I slogs. Däremot skall .man- ujl:_l. I I

da kostnade*ra. lpo.ikar i 14-16-årsåldern kÖper I möjligheterna att omändra nuva- I _ I

län"trasse pilsner och sedan förtärlran-di pe."onaibostäder 'på Frö-l Kinneveds SkytteföreninC 
I

Dyrt eler biltigt? laet via korsvägen. Bakom q!!"Si- ll 
kindsgården. _ till- vårdrum, oml håller årsmöte på lör-dag p4 19"-.

Hr Sven Ändersson,'Brismene, jrage i tätorten.I?tt-_T.""..o.kså-se I andra bostäder kan ordna'q. Pål sionatet i Kinnarp, där det_ bl.a.
som är v. ordf. i kommunalnSpl-lOtgubbar hålla till. Ytterrjgarg ia-len fqlga om när ovannämndal btir prisutdelning och samkväml
den. tyckre det var svårt att göra llare rekommenderage lyi(Tllets"- | flerfamiljshus_ sk_ulle. kunna .byg- | tillsammans med Jaktvårdsför- 

I

ett såäant ingrepp i husen nu ocb I nämnden-..att"..t. .tig en titt Pa I Bas svarade hr Våring ltt kqm- | eningens medlemmar. 
I

flerramiljshus l,ä:å;r#tT.".t"å,?1,ä;'*"",oÄ?fr:Ett förslag från kommunal-lla"p. o"ir'Le'nart Andersson, Maj-
nämnden att utreda fl?Ca: 9m ll ,re*'årAen, Luttra, hade motione-
uppförande av ett nytt flerfa- | ."t- "tt kommunen måtte bekosta
miijshus tillstyrktes av fullmåik- I anskaffandet av valsecllar tillrrurJDrrus LuI.LJrALLD |ånskatlanoef, av vatseura,r Lrlr
tige. I detta skulle_ man_ ocksäI nö.t.ns fullmåktigeval. Fullmäk-
kunna placera i1 .lottiide: ,{öt l tisu tiilstyrkte ett anstag. Kost-
personalen vid Frökindsgård9o.l 

"äO.tt 
hade beräknats tili 300 kr.

Ett förslag om utredning fö" I Tol' valskärmar skall också in-
uppförande av en särskild tjäns- | ta.,""_

ansåg att kostnaden nri" [.iJuär- l;t;;d^ förhållanden". ^.. |il";; hos bostadsst]relsen be-l """''.--^- "'- 
i

de. I F ru Andersson yaTtgtl .lF i --Kommunalassistent Hildins Vå- lkommunen i clet har faile! Dor ll
ring erinrade om att r.åÄ.fiun.n ltanta på ungdomep' raigrle5lail

i:rri?T1i#tr:.T'ti*r I Fxå{ää::'?i:örfut'-1'if il+: i I P O L I O Y M P I\ 111 Cbygga husen. om"ae roiavrati, t. I oet vore o.lvckligt 
"T,d," -ql 

hiq: 
ll

ei.''-geno- balkonger, hacle 
'vi 

ltittgang t^ill pilsner i lokalen' Hr ll
kanske inte ens fått igenom be- | östberg _ 

traånon sina farhågor ll inom FALKöPINGS provinsialläkarilistrikt.
slutet om bygge. lom att kvaliteten på pensionatet ll

Hr östberg återkom och f.am- l siuntet i.det atlmänna-medvetan- ll r) oe, som våren 1965 fick 2 injektioner, får nu 3:e injektionen.
höll att folk"förvånar sig över att I det om pilsner serveras där-' ll
de sarrta inte fått .n nrixäoä. ö" | 

- oet uiu" uot."i"g ti lPåiilg: llZ) Oe' som fått 3:e injekt'ionen 1962 eller tidigare' får nu 4:e
g"rita hr.Lt"gar sig ini" 

-ridr"". lo*. valvid nykterhetsnämndens ll inietrtionen.
men de skulle bli glaaa Ä äåli"t I rotår"g 9eg"ra!-e med 14 

"ö:l9.tt 
H" 

ll
denna förbättring. lKjellsfröms förslag om tillstyr- ll 3) 411a, som tidigare icke ympats, kan ru bli ympade.

Det var svårt för fullmäktige ltän tict 12 röster. ll Ympningarna äger rum å följande platser och tider:
att ta ställning till en sådan de- jl

talj när ritningarna e'ranskaOes. 1! Xamndemannar-al - ll KINNARP' skolan 2213 kl' 17-18
nå naoe man uigefärTio minuter | ..rilt.ledarnot i.j1_T,'li.!t^ql1q: ll GUDHEM, skolan 2313 lrl.1?-18 

.på sig rör att studera dem' 
lå?,il|i;: "Ifrt1T, 

T?j|f ,"i'i#ä: ll "r,rnsrAD, 
skotan zuts kr.1z-18

' Ny utreclning i balkorrg- lst-v-relsen Ällan- Karl6n' Slutarp' ll Ven''OfTA, skolan 2413 kl. 19-20
fr'ågan - 

Ibåda efter hr Gustav Gustavsson ll ;";; :;:;";Hr Lars custavsson, slutaro. lsom utsetts 
-till. 

kommun,?] .f.*- il aSln' skolan 2913 kl' 77-18
ansåg också att man uo.ä"-iöid ls-or' Tiil luppt' i samarbetsnämn'll
erter vad balkongerna ko,star. Do lden,erter hr Arne 9$91 .P.i 1Y- ll. .sfi:" Tt:gio' tel' 14315 kl' 9'00-9'30' Svster Aina' tel' 30210

torde sanska enxett xuniä;ä"t"; I sagt sis-, 'gtsaqs irliy-11-tnd"i:; rl kl' 9'00-9'30'
genom ett expandersystem. Beslu- l::1-"51:ifl;i^^jtl,1""i;o.'# I uälsovårdsnärnu<terna.

ön- kasse pilsner och sedan förtär

I iJ' rliå" 
-ätt'iä;å;åiirt"i;" ;t- I ll*"9:T1l-Y1ld':..::::- Anders-

tjänsten kunde göras till en hel-

Några som helst anmärkningarilrar framträder.
mof pensionatets skötsel fråm- it *: :-:::- '--

terrisare får utreda rr"san.-- i tot-!9I:qlti"t-5:T"fP;.,--^-. I t-
Soiialnämnden hade -föreslagit ll !-astigheten ostang I Krnnarp 

I i
att en vaktmåistare deltidsanställ- I 

-l 

I

l;il:';irl;*;;#ffi;äJi ;"n 
il ffi I I KI I

UppIOrAnOe Av ell SalsKrru Uarrs-| könaS.
tebostad för nämnda-personal av-l
slogs. Däremot skall man utreda
möjligheterna att omändrå nuva-

"atride" 
p""sonaibostäder 'på Frö- | Kinneveils Skytteförening

ffiruNARP-BHNGO
å Nya Pensionatet, Kinnarp, söndagen Oeri ZO mars kl. 19.

I prislistan: Jackpott 450:- kr. - Gultlarmband ' Få'
tölj (hög) - Matta 130X190 - Kaffeservis - TV-skinn -

Rakapparat - Kastspö - Vaffeljärn - Strykiärn - Rökugn -
Täcken - Plädar m. m. * Inteckningsbingo på transistor-
apparat. - Jättefina vinster på varje enkelrad. - Gratis-
brickor vid full bingo. - Vinnaren av högvinsten spelar
gratis nästa gång. - VÄLKOMNA till en trevlig Bingo-
afton. Kinnarps IF.

tidsanstälrning med arrei."fpgir- Il MISSIONSHUS i
ter även vid annan kommunal I I

byggnation. I likhet med kommu- lSönAag 11.00 familiegutlstjänst, l
nalnämnden föredrog emellertid il Ssk.-baraen. lärarna, G. Karls- I

ä?'"#::'T;"å1"äill'""i.åtl"'1'1 ll *o' - A'a vÄLKoMNA! 
- I

tande av extra arbetskraft vid b.-T 
Ihov. ll I-!'rågan om tillstånct till ut- ll eop-afton i Kirrnarp 1a!9-Qb

skänkning av öl vid Kinnarps il Xtnnarps NTo-fbrening anord-
Pensionat föraniedde en längre ll nar i kvtil, Iördag, en popafton
debatt. Resultatet blev att i"q*: ll i Föreningslokalen i Kinnarp. Det
ställningen avstyrktes i e-nlig_het ]lttir unOeitråIlning, musikgissning,
med nykterhetsnämndens förslag. ll dans octr lekar. -Två pop-orkest-

kom inte - alla var ense om att



Ärsmötet hölls tillsammans med I lhård som cement. Detta medför-
Cp:s landstingsvalkrets i Frigger' I lde.att.bot|9n sty{s1{e oberäkne-
aiers fygaeägra. Före mötenal lligt ocir.att spelet blev ehansar-

"amtaOei 
må titt gudstjänst il ltat. Trots detta.visade båda -la-

Friggeråkers kyrka. Efter guds-l Jgt"- upp. ett. stundtals mycket
i:åfiåtu" intogs iryrkkaffe i..b.vgde- | k"PP[3-t1?-":ikt 

^:P:!,,.-, ^;ää:- vari?ier" stemmoförhänd- | I stutarp- var centrallinjen Rut-
ii"ärrri. viOtog i skilda tokaler I nT' Karl6n och llermansson

Frisseråkers kyrka' d;#';rä.:l 1;;;..;;ii ett. stundtars mvct<etl

:';,x"rål:ff J':rffi 'i:i.lilåfå:l-"i"3illii"i"äl'"iffi '*'":u,,n,,t-l
ii"*rrriu viOtog i skilda lokaler I T.aT, Karl6n och Hermansson 

I

för-Cp- och CKtr'-kretsarna. I oa!t' .-- ^,--. I'-vi-o- öp-r.retsens årsstämma, | ^-P-""-^::"åre 
svarade för Slut'

Vartofta-Frökinds | | IFK-feSefVefnA
CKF- och Cp.kretsa-r. I I r
har hårrit a,,^ai*"!t6ä | I slog Slutarp

Ny ordrörande har valts I I I -"1T1- ":lT:-'lg" åt""q ,Tå^l
Varåfta-tr rökinds CK'.-krets. | 

'l sönaagt rev&nsch för fjolårets

Elsie Eriksson, Börstig, efter- | | nederlas Pgt fJularns rF'. Den-

trädcte Margit Anderssån, Kin' | | "" sTs fick slutarp ee si8 be-

neved, som innehaft posten i er- | | s-Crat t1eit-3-l' Itralvtldsståill-

va år. t'r. Eriksson avtackade I I nincen vär 1-1'
den avgående ordföranden och | | eå grund av de senaste dågar-
överlämnade blomsterchecker. I lnas kyla hade grusplanen blivit

mun som skulte gå ut till omröst-
*"i'T'?Jåf *å?ar : 1 ) rvra ti'*' | "i"g 

i ö"r;'-q**p* cu!'-avd' in-

Kinneved, 98 p.; 2) nltJ å"u"o", I 
om tandstingskretsen'

!,alekvarna, 96; B) Emma Anders- | En nornineringskommittÖ t]lls_aj-
I tes' bestående av tre representan-son, Slöta, 95 P. | .. " ^^L ^zFBarnklänningar: 1) Ann-Marie lter från vardera Cp- och CKF-

s"ga'a, nanoi ss p, ; i ) {ersti" i }L"i""* ^ å1il ^::å ^1?n-if,:j}:"1t:;ffiä#ä";,V;i'ä.iå'är 
-C;;"* 

| r'ån r"trvgdens cuF-k|e.ts-och
ilä'.H, är.',i,?s'p. len-r,"ån Tlg"TlTYlTj^:ET;Valda blev Bo Lundgren, !'aikö-

Lantlstingsnominering lPing, Ingernar Hagård' Mullsjö'
Efter årsstämmorna samiades | öch Einar Johansson' Skörstorp'

man till gemensam iörnomine- ltran cp, Astrid Kartpson' Slöta'

;i'"s".å;*ä rör cp, .cKT . 9"1'lPtti: Pll$:.:l, F::::i?'^"^*.Y:LT'ctä i"fil-i"nästingsvatet i höst. I E.itt R"tt"*tig, Gustav-Adotj.{pn
sJÅ i"i"o"i"g undärhöll en trio icrr samt -t9".ct 

P"::oi; 15?i1-
öff ,r"u från-fati<öping med sa- ltorp, Rune Hjalmarsson' Vartofta'
ga Gusbrsson i spetien,-m.ecl.sång I:"3 å?iFtr, !111111L,.*g:H
äärt-*".if.. etier- unOe.nattnin gen I ttat CUf . Nominerin.gskornmitt6n
r,iijO"- 

"å*i"eringsstämman, 
lödd 

I 
skall vara klar rrred sitt 31!-"i""-^t]l

u/r-66 .

Sandhems - seger mot Kinnarp
Milton - Karlstedt bra par

Kinnarps IF och Sandhems IF tråningsspolade en rutch på
Ekvallen i Floby, och gjortle en ofter planförhållantlona goil in-
sats meal periotlvis hyggligt spel. Segern gick till Sauilhem, med
rnålen i första halvlek, 2-1. I segrorlaget sågs ee.naste ny{ör-
värvet Harry Milton och han visado redan nu vad det flnns av
fotboll i den seniga kroppen.

Tillsammans med alitid målfar-
lige cf Erik Karlstedt har Sand-
hem här en stark forwardsduo, I
denna match var den sistnämnde
inte så på alerten men de två hit-
tade varann fint i attackerna.

Lagets starkaste man var dock
hh Astor öberg och med Äke Ähl-
qvist på andra ytterhalven, lnte
mycket sämre, var här en stark
ryggrad i laget. Nämnas biir hy
Sigge Gustafsson, innan man näm-
ner den sista utposten, mv Sten
Härnborg, en så bra keeper som
är nödvändig för att ett lag skall
sikta på serieseger, när den da-
gen komrner. Och det bör Sand-
hem med tillförsikt kunn6 göra
med denna iag-besättning, där
spelande tränaren Arne Rehn med
rutiq och lugn är en annan till-
gång'

Kinnarp håller nog stilen även
om nu forwardskedjan inte har
hittat de jåmnare kombinationer-
na,.Cf Bo Ivarsson arbetar stort
men är inte så samlad i avslut-
ningfarne. Nu är det främst >>Biec-
ka>> Georgsson som skall göra't,
och det gör han oekså. Snabb i
steget, hård i skotten, och blick
för fina positioner, Vy Fleming
Torstensson var i denna match
så framträdande att han får sät-
tas bland de bästa. I försvaret
gjorde mv Stefån Johansson gott
ifrån sig och halvbackstrion ar-
betade jämnt matchen igenom.

lUatchen var genomgående
ganska jämn med något plus för
Saridhem. 1-0 gjorde Kinnarp g'e-
nom hy To'rd Torstensson och 1-1
kom genom Sandhems Sigge Gus-
tavsson som löprushade mot må-
let. Kinnarpsförsvaret var hårt
pressat och en ivrig handpålägg-
ning gav straff och 2-lledning
för Sandhem.

Kinnarp svarde med anfall och
ensam framför mål fick cf bollen
utanför stolpen. Liknande tillfålle
hade Sandhems Milton, som också
missåde målet. Eljest var de fles-
ta målchanserna Sandhems denna
perioden. Offsideåvblåsningarna
var osedvanligt många på båda
sidor.

Andra . halvlek noterades en
Sandhemsattack med mv ur spel
men bollen slogs bort precis på
mållinjen. Kinnarps vy. Torstens-
son sköt hårt i stolpen vid bra
Kinnarpsperiod, och senare note-
rades farligt nära mål ig:en, men

-

Härnborg i Sandhemskassen hann
fatt lädret i sista stund,

Mycket nära oavgjort alltså för
KinnarpspoJk&rn&, men nu elutade
m&tchen med rättvis seger för
Sandhem, som hade det något ge-
dignare spelet denna dag.

Dom&ren, Charles Johansson,
hade en stundom hetsig match att
döma, men klarade det hela på ru-
tinerat sätt.

Hete

Slutarpsnederlag
mot Blidsberg, 4-7

Slutarp och Blidsberg möt-
tes i en träningsmatch på lör-
dagseftermicklagen, vilken spe-
lades på Brunnsvallen i Åsarp
och gav till resultat att Blitls-
berg vann med 4-1.

.o#j.aaiä ""-å.aiotu"oen 
i kret- | arns mtl'

;;-ö;;;;" iind6n, Folkabo, om- | rFK spe-lade ch' >BåIeQ

äi0." hela styrelse_n vilken be- | Larsson en framträdande roll.

äd;"ä;'ä;t"är 
-i,i"ae", 

Gunnar I P]3,19, kediespelarna märktes 2-

i<ärr.ro", Habo, Bo iundgren, I måIsskytten Leif Karlsson och

i'^;iiöp;;'g, 
-ir"i r,ittaett, algne' | Äke ,?idkvist' Det tredie rx'K-

iö,--iiiåi"g våring, kitt"ätp, I måIet gjordes av Bernt Milton'
Gustav r,arsson, ctte, o"rt iä"ståt I tclZ'51, ' K i
Ekered, Habo. Till riksstämmo- I 

- -ombud föreslogs Gunnar Linden' L
till kretsens ledamot i distrikts- I I Famlt"iesudstjiinst I Kinnarps
styrelsen omval av StiB Anders- | 1 missionshui ZZ/l- 66.
son, Björstorp, vartofta' I I r sönclags förmiddag sanrtades

CKF-kretsen||stinoag.sstolansbarntillsammans
valde till styrelse: ordf. ntsielrlmeA mån$a föräldrar oclr,1ld1a
Eriksson, Börstig, ". ";ä. 

r"-gå: | 1 ltiit e" trevlig familjcgudstjänst'

LiII Linden, tr'olkabo, ;;;. B;iä" I 
t lsom ieddes åv Anders Sisfrids-

Johansson, Korsnerga, v. ;;;;. I I l:::' +:itp' 1\'Ialqareta. valrrids-

Kerstin Gustavsson, r,u"i,' r."."ot l' l:,"-l-*:::'p' inleclde' Några ung-

cunbors Brobers. Bö".ö'd;;;;: I il:*?: jrån samtna ort sjöng rle-

rer Gulli Arviclsson, e"t#i#ä, "å{ ii?-tuiq:-' i mötet' Gösta claes-

Gurri Jonsson, Farekva;;;';;;;: il 1:"-i:^:'u"å Äsarp' taiade med

cp-kretsen Elsie Eriksåä. 
^;är: 

I I lXt:"-" ^.0"t" 
en biidberättelse'

tis, i !-arköpings cur-;iåi. -e;i- I 19.9-t13-,gtrlsson predikade avslut-

ta pettersson, rarr<opi,iJ,"? ttää- | niiräsvis över Jotr' 6: ö2-€6'

hohns CUF-krets Bi'itta Johans- I -son, Korsberga, tävlingsnämnd | 1

Astrid Karlsson, Slöta (ledåre), I 

-

Ingrid Glans, Näs, och lngrid Gus- | 
I

tavsson, Habo, studie"åf". 
-a"ä 

| l:i::t::",l: on-r förutsättnins.arnå 
I

Bengtsson, Karlebv, xöI."t-eå"r: I *til ".1i."^t, 
och om nominerings- 

]

'"Håhl'å?"f |åå:lis"i:å,?"*J*li"'l;*T"!"åT?ti?*i":-"rl

I
Spelet biev väl inte av bästa I

alit6 till en dei beroende på |

n delvis snötäckta planen, som I

ställde hårda pi'ov på konditio- 
1nen, Ställningen i pausen var I2-1 efter det att Slutarp taeit I

Iedningen genom hy. iennärt j

kvalit6 till en del beroende Då
den delvis snötäckta planen, som

Eckerlid. Blidsberg utjäm-nade på
straff inlagd av hi. Haglund oeh
för ledningsmåIet svarade cf .

Rask. För andr6 periodens båda
måI svarade vy. Isaksson och vb.
Merlander, varav det senare på
ett långskott.

I Slutarpselvan gjorde hh.Ing-
var Johansson och chb. Kurt
Karldn bäst ifrån sig i försvaret
och även Åke Karl6n, vilken er-
satte Rutman i målet får ges ett
gott betyg. I kedjan var Hasse
Andersson den bäste. Blidsbergs-
laget verkade vällränat och för-
fogade över en synnerligen jämn
uppsättning. Bästa intrycket
gjorde cf. Rask och lagets trå-

""" ""]" *ttlir, "'?-66'

0rd, årssalntnatttffido
mecl delägarna i Kinneveds m.fl.
sookners hingstf. m.b.p.a. hålles
å IVlobergs Ka"f6 i Slutarp tors-
dagen den 31/3 1966 k1. 19.30.

Ärenden enligt stadgarna.

Styrelsen.uu"Grlttttr" Lindön. lden slutiiea nomlneringsstämman
Ombudsman Sven Thorstenssonromkriry q9f !ry

Ltirouerket" leder ettun oclr ltinnurp su,net'

fihpsson, Byggnud,sstruteg mot S/ - åTit"
Korphån.lbouen rortsätter .metl orörmir"ua *tv"t t'. r sön- - fltlrl t"= ; g I ii:ll : I

<lags a,r'verkades sju matcher inför glest besatta Odenhalliik- Kom/Pol II 3 2 0 7 75- 7 4l
tare. Stiirst intresse tilklrog sig gmpp f-matchen mellan SJ och Domus 3 2 0 | fO-f S + |' Byggnåds, som slutade ?-A i Byggnads fåvör. Pro8rarnmet, B-lomgrens 2 \ 9 + \!-?! ?l
ryrntle även en dammatch: SGU-Yrkesskol-4n. SGU triumfej l\{ålarna 4 9 9 1 11-?q 9lffi;;lllll-ffi: f-l ' Haslunds 

"1:j'-"'l

tint i 1:un,
- seger B-7



stuTARp-mgruss
å Nya Pensionatet, Kinnarp, onsdagen clen ?3 mars kl. 20.

Som vanligt värdefulla vinster med valfrihet. Biand
toppvinsterna märkes: Fåtölj (svart galon) - El.-
grill - Damarrnbandsur - Matservis - Teservis (Upp-
sala-Ekeby) - Kamera - Kikare - El.visp - Ylleplä-
dar - Rosfritt best,ick - Kastspö - Våffeljärn m.m.
Jackpott 500 kr. - Specerihinkar på varje enkelrad.
Fritt spel nästa vecka för vinnaren av toppvinsten.
Snabh-bingo med. chans att vinna 200.000 kr.

Upplysningar pr tel. 332 66. SIF.

NT'O - mgdomar fran, Habo
roud,e pu iiinnarps - trtiff :tf'
->>Skaraborgs-toppen>, NTO- lungdomarna från Lla"bo hade mo_distriktets poångjakt går rtda- | btDserat 19 deltagare r s;n unOår-re och f,öreningarna kimpar ltiptlning, vari ingick NTO-ViIjan

för att samla poäng och nå en lcltibs två- >hus,band> Pimpernölls
qnd nncifi.- i +;!,ri'^.^i r rx- lmecl Vokalissan -Anne-Chrisiingod position i tävlingen. I fOr- lf..el,_ voka-lissan Änne-Christin
dags ska.rrade sig Nro-rö- läji!!i:l 

.*,fr.*ä:ånj.n"åi-
eninsen i Kinnar! su-poå"s lf,äffi!"å"åffi ,i1åTtlgå..f,ilgenom att a,nangera en pop- l.err-.i/""å"--för de vokala insla_tråff i Föreningshuset, Kinnarp. 1S"". Uli-i"evtigt program hadeMen gåstande NlfO-Viijan låstådkommits meå olrclföranden
club, Hebo, nådde 14tS poäng, lKjell-Ove Oscarsson som primus
då man g'enom besöket avver- | 

motor. Roliga sketcher varvades
kade sin >str;lska> i tlen i no- 1".99 sång och musik av Pimper-
ängiakten ingående p"og"d*- inells och Anne-Christin-
stafetten, I Any-Beat's inledde kvällen och

lfick upp stämningen fr.ån första

Auktion å yttne lösöre
och spannmål

å SIGGAGÄR,DEN, SLI]TARP
ONSDAGEN DEN 6 APRIL 1966 kl. 1 em. låter lantbr. Valde-
mar Johansson, tel. 0515/331 15, med anledni4g av skedd fastig
hetsförsäljning och upphörande med jordbruk genom offentlig

. och frivillig auktion försälja sitt därvarande yttre lösöre, ss:

tr'ordson traktor diesel med lastare, 39,9 hkr,, skördetröska,
Thermaenius, 6-fot, säck, med kamhaspel och hydr, manövre-
ring, såmaskin, Ilarvesters 25 skivb., 3,60 m. bredd, ired areal-
mä,tare, konstgödn.spridare, 8-tallr. gummihjul, 3,40 m., 6-fots
slåtterskära, 2x14, Delfin, hydr.buren plog, 1 st. dito bogserad,
Delfin, 33-pinn. hydr.buren fj.harv, ringVält, ?2-ring.,2 st. lätt-
harvar, AVA sJälvavläggare, 15-hkrs el.motor, Arentorps dub-
belrens. långhalmsverk, ma€iasinskärra, kapsåg med 2 klingor
och klyv, vag:n o. gummihjulskärror, cyklonrenåre, cykelkärra,
decimalvåg, Alfasax, hackelseverk, svinburar, kyckl.moder,
värpreden, el stängsel, 2 st. hissblock, kilrepsskivor o. remski-
vor, Elektrolux kylskåp o. tvättmaskin m. eentrifug m.m. m.m.
som ej här uppräknas.

F.ör annan persons räknlng försäljes: 1 st, trädgårdstraktor
med gräsklippare och kärra. (Obetydl. använd.)
C:8 10 TON INGRIDKOEN samt c:a 10 TON coNDoBIIAv.
Rtr och BLANDSÄD.
Sex månaders villkorlig kredit med sedvanligt äganderättsför.

behåJl, övriga villkor vid auktionens början.

Storgatan 16, I'ALKöPING
Tel. 05151113 75, 774 75, 109 75. Bostadstel. 0b15/116 ?s

. .r tiov tÄtttrotaf,t3
ATBSRT &1fl6rc8 FÅ5fl6*T

zqls-6b.
Ålderclornshemmen

!'rökinds kommun har hos re-
Eering'en ansökt om statsbidrag
för om- och tillbyggnad åv ål-
derdomshemmet. Ärbetena påbör-
jades för rner än ett år sedan o.
var klara i februari i år. Liinssty-
relsen tillstyrker att kommunen
trots detta skall få statsbidråE.

Slutarp
VÄLKOMNA ALLA tilI

Missionsauktion i Slurtarps llIis-
sionshus onsd. tl. 30 mars kl. 18.
Inledning med kort andakt.
Kaffe. Lotterier av olika slag.
Försäljning. Pakeiauktion.

(Paket till ett värile av cirka
3 kr. är välkomna.)

Även anclra gåvor mottagas
med tacksamheL

Slutarps kyrkliga syförening.

T7. a'rÄJnnarps Dam

hallsforening
håller årsmöte torsdagen den
31 mars kl. 19.30 å Pensionatet,
Kinnarp.

Styrelsen. 1

Arrangörer av fester och ung-lst'nd,- varpå Ntö xinnärp.;;äf: Idom-sträffar får 50 pr_räng iiksom lrande Svcn A"d;;;;; ;å1[;;;_ |oe rorenlngar som fullgör sin del I de de g0_talet deltasarna i non_ |av prog'ramstafetten. Men dess_ lträffen. Under kvällås tono 'svi- I.utom Jå-r varje dertagare i pro-lrade sedan de bådå o"o"rfå"t"är-lrgramstafetten fem poäns. NTo-lna för dansmusiku" ä;ii-il;;*s_1.

Juniorer: 1) Staffan Nils6n, 6 I

vunna matcher; 2) I{iell KarI- |

stedt, 6; 3) Ola Jar'lsson. 5. I

Pojkar: 1) per-Oiof Gustavs- i

son, ? vunna matcher; 2) Gustav i

Eckerlid, 6: 3r 'Conny Qvist. b. I

Nybörjare: 1) Jonny Kai.lstedt, 
I

7 vunna Dratcher; 2r Jonly Nils- |

son, 5; 3) Änders Eckerlid, 4. 
I

I

KINNARP.ilruGO
Ä NYA PENSIONATET, KINNAIIP

söndagon ilen 2? mars kl. 19.00
I den förnämliga vin$tlistan märks JACKPOTT 500 lir.,
Gungstol, Guldarmband, Skärmaskin, Kaffeservis, TV-
skinn, Rakapparat, Kastspö, Biombord, i5kugn, Täcken,
Pläilar m. m.
Jnteckningsbingo på transistorapparat. Som vanligt fina
vinster på enkelraderna. Gratisspel för vinnaren av hög-
vinsten, nästa gång. Välkomna till en trevlig bingoträff.

Kinnarps IB-

cux':s bordtennisserier har avslutats och Kinneved stod som slut.
l9är11"- Hilr eir segrrarlaget: Bosse Börjeeson, Håkan ra;Giäåt
och Sture Ander,sson.i - åq.i q.?-å')



Slutarps sumhtillsfören in g,'17

fortsattet' sin, uerhscr,ntl'tet
Slutarps Samhällsförening l<orn- | Till pRrkhommitt6 utsågs sty-

mer att bestå även i fortsättning- I relsen. TiiI uppbördsmä,n 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 möj-
Sand6n. Stätnman inleddes mecl en j ligt airorrtna en aftonunderhåll-
parentation över de medlemrnar I ning i a,pril månad.
som avlidit sedan för'egående års- i --*stämma, och deras minne hyilades i

mecl en tyst minut.
A.v verksamhetsberättelsen f ram- i

Bordtennis: z6lt-b.

I(innarn vann CUF - tui'nerins
I\J

Håkan Karlstedt ohesegrad
Det I'a.r tlrarnatiskt värre när C{rF:s Lrordtennisserier avslu-

t&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.
Syrnerl:y-Kinneved 5-5

Resnltat: t'
Synnerby-sjogerstad5-5 I Siutställningen:
Kinneved-Gustav Adolf 6-2 I Kinneved i
Gustav Adolf-synnerby 4-6 I Svnnei,bv :ynnerby 312076-144

321017-105
i gick bI. a. att vägbelysningen som 

]varit föreninsens huvudändamå.I 1

I fren ocn med ärsskiftet övergått i 
J

: den nybildade vägför'eningens le- 
I

I gi. Styrelsen gav i berättelsen ut- 
1

sjogerstacl-Kinneved 3-6 i, -j"""*ij.. ; ; ; ; i;-i; ;l
Gustav Adclf-Sjoger.stad 4-6 1 Crrstav Adotf B O O S rO_fA Ol

I tryck för den förhoppningen att
j föreningen skulle bli bestående
I och ägnå sig åt bl. a. hembygds-
] 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
Frökinds byggnadsnämnd disku-
terat ev. nyaniäggningar av lek-
platsor och pai'kanläggningar
inom de båda samhällen.a. Den s.k.

i Slutarps-dösen har också med
lrri:itp äv kommunalt anslag rus-
I tats upp.
J Vid de val sonr företogs vid
I stämman blev det omval över hela
I linien vilket innebar föIjande:
I styrelseledamöter för åren 1966-
I {i7 Evert Sand6n, Olof Nilsson och
] Bengt Samuelsson. Stylelsesupple-
Ianter 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
Gertner som suppleanter.

Kirrnarps sarnhållsf öretf ng
har årsmöte på torsdag, den 31
mars, på Pensionatet, Kinnarp.

z6/e-66-

ålrökindsgården får ny föreståndaninna
Trivsel i nya bostadsflyglarna

Socialnälnuden i Frökind an-
tog vid sammanträile på tors-
dagerr ny föreståndarinna vid
!-rökindsgårclen. IIon tillträtler
1 maj, Vid ungefär sa,mma tid-
punl<t invigs tillbyggnaden vid
gården. Inflyttning skedale re-
dan i januari och februari,
Därmed lättas avsevärt situa_

tionen för kommunens pensionä.
rer. De nytillkomna flyglarna in-
nehåIler fjorton enmansbostäder.
Därtill kommer stora utrvmmen
i undervåningen för förråd ocli

lfritidsverksamhet samt för per-
lsonalens behov, bl. a. omkläd.
lnin€Jsrum, duschrum och såm.
llingsrum. I samband med till-
byggnaden har köket på trrö.
kindsgården morlerniserats och
avsevärt byggis ut.

Kostnadskelkvlen Iigger 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-
byggnaclen>>. Detta gör att korri-
dorerna är ganska korta, ingen
har lång väg tiii matsal och sam-
iingsställen. I de båda nytillkom-
na flyglarna finns trevliga da,g-
mm. Intet'iören gör ett tilltalande
intrycli.

Här ses i bakgruilden
i väster. >Uterummet>

Fltt Elin Pettersson från Brismene i en sällskapsvrå i en an/de nya flyglarna. Hon flyttade in i februari. Det var verkli-
iien skönt att komma så gott i hus undan vintern, säger hon.
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östra nybyggtia flygeln. I förgrunden gaveln till den
mellån flyglarna sl<aIl småningom få parkkaraktär.

nytililtornn;r. fiygein
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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 

"os"itu,t 
ha.de smaka,t bättre.

'Z 
swqffiHBA

=t=-:tai://

-*'-1- kap q r b i I kosf m e d e r n s
r+
!:i;:
ia-: Nu endastr,g;*-

= 
ffi.@ffiffi

:' :: - ett otrotigt tågt pris för en så rym-

-: 
lig och elegant 5-sitsig bil - en vagn

:1- som I storlek, komfort och prestanda

-:: hÖr hemma ImellanKlassen men som

€ i pris, driftsekonomi och försåkrings-

i€ kostnader tävlar med småbilarna.

= 
Skoda toooMB är årek bäsla bilköp::-

Väring inledde med att göra
1-*0 varpå Tord Tol'stensson ut-
jäninade till 1-1. Kinnarp pres-
sade sedan kråftigt.men en kont-
ri:rg från Väring gav ledning
) _-1

tog Väring emellertid på nytt
ledningen: 3-2. Detta hände för
övrigt när Kinnarp spelade med
endast tio man. Håkan Karlstedt
tvingades nämligen lämna plan
efter en sammanstötning tio ml-
nriter före fuil tid,

Kinnarps starkaste lagdel var
halvbackstrion Bengt Persson,
Gijte Andersson, Torgny Johans-
son. Även målvakten Stefan Jo-
hansson skötte sig utmärkt.

Demare: Ärne Snygg.

! I andra halvlek föll Kinnarp
I tiilbaka något och spelet L.l?v
l iämnare. Eosse Ivarsson sköt iu
lz-Z ne en målsvaktsretur och
I oet sag' Iänge ut som om det re-
i sultatet skulie stå slg tiden ut.
. När endast två minuter återstod

V-Kleva slog'1.,5""TåLåTuålå""ffi",1nffi

Slutanp i nm i:ill'l"iir'iitåio;:;:;

och 
I

ratt 
I

Ar- |

I

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. 05151332 62

Få en snötäckt och tung-
Eprungien plan gjorde Klsva och
Slutarp upp om vem som skulle
gå vidare i DM. Båda lagen
stäIlde upp rned reservbetonat
manskap, rnen ma.tchen trlerr en
just och trevlig uppgörelse sorn
först i slutrninuten avgjordes
till hemmalagets fördel.

Sfter en trevande inledning
kunde Kleva t6, ledningen g'enom
vi. Göthe Wallander nå ett över-
raskande långskott. blutarp ha-
de det mesta av spelet utan att
kunna göra mål. På ett kont-
ringsanfall höll sig cf. Evert Tid-
kvist fint framme och ökade till
2-0.

I KlevamåIet fick Bengt Alex-
andersson göra ett flertal ut-
märkta råddningar, 1nen fick in-
nan paus släppa in ett reduce-
ringsmål inspelat av cf. Ecker-
lid, Båda lagen hade dessförin-
nan haft utmärkta målchanser,
som dock mest resulterade i >)snö-
skottning>.

Kleva kom igen och när 8
ledningen efter halvlek avgöra
matchen, då Klevaforwards en-
sarnma med Qarl€n i Slutarps-
målet borde gjort. mål, men pe-
tade bollen utanför och över.
Slutarp tog åter kommandot och
efter press framför målet hittade
Roger Andersson rätt och kvitte-
rade till 2-2.

Kleva kom ingen och när 8
min återstod fick hi. Rttne Wal-
lander en chans som togs tilivara

Tr. ult'&-I\Innarp
Pastor Algot Karlsson leder

barnmöten: i Kinnarps Mis-
sionshus onsd. o. fred. 17.30 i
Slutarps llissionshus torsd.. o.
lörd. 17.30 samt sönc[. 9.45, då
barnmötena avslutas med fa*
miljegudstjänst. övriga off. mö-
ten: Kinnarps Missionshus tors-
dag 20 o. sönd. 17 i Vårkumla
skola löril. 20.

Pastor Göran Carlsson m. fl.
medv. Kollekt uppbäres.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Kommunkretsens årsmöte
Medlemmarnå i tr'rökinds Cp,

CKF och CUF kallas till kom-
mrinkretsens årsmöte på Pensio-
natet, Kinnarp, i morgon, fredag.
Ombudsman Sven Torstensson
håIler föredrag.

Vad man odlar i Kinneveil
Av statistiska centralbyråns re- | 1

dogörelse för den senaste jord- 
| 

I

bruhsräknlngen framgår att avlj
den vid räkningstillfället tiil 1.994 l,på rätt sätt, 3-2. Efter fint

V. KLpVA B-SLUTABp B Z-21 framspel blev vi. Göthe Wallan'
Det blev även Kievas t"r""u". I d"" ensam med målvakten och

förunnat att vinna rnot Stutarn. I fastställde slutfesultatet 4-2 när
Med hela 7-2 skrevs seeer^n. I endast någon minut återstod a'v

Slutarp fick dock spela mat-chen I matchen'
med tio man. I den-pigga xturr"-l--I. Stutarpslaget var cårl6n och
kedian E.iorde Rune 

-.16ässon 6.5 Moberg försvarsbäst, medan iI med tro man. I clen oisca l(leva- | r Dr ular lj'raå'E! v @r

kedran siorde Rune '.l[ässon o.6 Moberg föt'svarsbäst, nredan i 
Igvert t"iäkvist tre mål var o.it 1 kedjan Hans Andersson och Ro- 
|

Äke öst sv&rade för eit. - 
| gu" Andersson uträttade det mes- 

|

- 

-lttka*putrxto" 
övertag visaoesj

1..-,- ^ , 7r^--^rx,"^-,^-^+ ^'r+ t

hektar uppgående åkerarealen iil
Kinneveds landsförsamilng utnytt- l;Dornus-I(itrnarps Textil 3-?

Domus kämpade brå men dPt
räckte inte mot Georgsson & Co'
>Blecka>> svarade för 4 av sitt
lags sju måI, alltså bäst. I Domus
var det rnest Kenneth HoIm som
märktes. Målen: Domus: B. Hed-
quist 1, K, I{o]m 1, B. Andersson
1, Kinnarps Textil: B. Georgsson
4, 1:, Karlstedt 3. zA/S- 66 "

jades 43 hektar till höstvete, 3 till j

vårvete, 5 till höstråg, 61 till korn, 
I

613 til] håvre, 64 till blandsäd, 1 
I

till baljväxter, 10 till oljeväxter, I

11 till grönfoder ochieller ensi- 
|

lageväxter, B.l1 till slåttervall på |

I aker, + till fröskördsvall, 2?0 till i
'betesvall på åker, 28 till potatis I

samt 5 till foderrotfrukter, medan 
I

35 hekta,r tå,9 i träda eller var a!'I

möxlHp

$TIITARP-B!NSffi
Säsongen^s sista bingo-kvåIl onstlagon ilen 30 mars kl. 20
å Nya Pensionatet, Kinnarp. - Värdefulla toppvinster så-

som: Teservis, (Uppsala Ekeby) - Matservis - Snapphane-
grill - Kikare - Kamera - Ylleplädar - Hårtork - Plast-
matta - Kastspö - Våffeljärn m. m. - Specerihinkar på
varje enkelrad. -. Snabb-bingo med chans alt vinaa
200.000 kr. - Upplysninga.r pr tel. 332 66. SlF.

- 

tlttkä*putrxto" 
övertag .,rirao"sl

lupn av Klevaförsvaret, nlen etti
I eitta plus skall ges till rnv. 

I

lBengt Äiexandersson och hb.l
lvngve Andersson. I andra skål obrirkade. (PRK)



I

Illll--.:t-:-^ ^l['r()tltfltr
Mocllemmar i Cp, CKF och CUtr'

kallas till
kommunkretsens

ÅRSMöTE
på Pensionatet, Kinnarp, freda-

gen den 1 aprit kl. 19.30.

Program: föredrag av ombuds-
man Sven Thorstensson.

,,53ttu""ru."11q 
-_ cytis bingo.

| --ml;
I llissionsauktion i Sluiarp ' 66

SluLarps kyrkliga syföreniag
har Missionsauktion i SIutårps
Missionshus i morgon, onsdag.
Äuktionen inleds mgd en kort
andakt och på programn'ret står
också kaffeservering, lottefier,

z/q-bb- l

Kinneveds pastorat 
I

På söndag, PaImsöndagen, in- 
|

bjucles tili familjegudstjänster i 
I

alla kvrlior i Kinneveds pastoråt. 
I

Det lrar väl blivit en daglig sed 
I

i hemmen att efter slutad måltid I

rtacka för dagligt bröd) genoml
a,tt lägga en slant eller en sedel 

Ii Lutherhjälpens fastesparbössa.i
På såmma sätt skulie det vara i

glädjande, om alta i familjen, 
I

håde stora och små, funne vägen i

till kyrkan på söndag för att bä- 
!

ra fram, vad som samlats i spar- 
,

bössorna 
- 

eller gärna mer där- I

tiil 
- 

vid offergången. Den som 
I

tiil äventyrs inte har tiilfälle att 
I

frambära sin gåva då, är hiärt- 
I

ligt välkommen med den till pas- 
|

torsexpeditionen eller till kyrkans 
I

för'tr oendemän under den kom- |

mande l'eckan, >.stilla veckan>>. 
1

Slutarps ky'rt<liga syförenirg 
I

anordnade i onsclags sin sed- I

vanliga vårförsäljning i Slutarps I

försäljning och paketauktionr...

I Kinnarps missionshus tAll46
leder pastor Älgot Karlsson

barnmöte på onsdag och fredag.
I Sluta.rps missionshus hålles lik-
nande möten På torsdag och lör-
dag samt På söndag, då lrarnmö-
tesserien avslutas med famil.ie-
gudstjänst. På torsdag och sön-
das hållcs off. möte i Kinnarps
miisionshus och På lördag i Vår-
kumla skola. Pastor Göran Carls-

Frökinds kommunalnämnd har.
håIiit sammanträde. Länsstyrel- 

|

sern hade i skrivelse påvrhat att I

kolrmuncn, med anle'lning äv I

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

i

KINNAAPS

son m. fl. medverkar.

ris]< för mtil- och klövsjuka, i be-
redskapssyfte skulie utse slakta-
re, vaktmanskap m.m. Frågan
här'orn hänsköts till hälsovårds-
nämnden.

Förbundsstyrelsen för Fel]ryg-
dens skotförbund hade föreslagit
ett par'ändringar av förbunds-
ordningen rörånde utdebitering-
ens beräkning. Framstäi.lningen
tillstyrkes hos fullmäktige. Att
upprätts. och underskriva köPe-

handlingarna - vid försälining av
Kyri(sliolan i Börstig föreslås hos
ful1mäktige kommunalassistent
Hilding Våring, Kinnarp, ocl't
hemmansäg. Sven Andersson,
Brismene,

Kommunivlassistenten befull-
mäktigades'att omgående utbeta-
la retroaklliva löner och övertids-
elsättningar, som kan bli a.ktuel-
ia efter nrr pågående löneförhand-
lingar. 'Brandstyrelsen hade i
skrivelse begärt att få utreda
frågan om inför'ande av vatten-
inätare inom Kinnarps och Slut-
arps samhällen. Kommunalnämn-
den hade intet att er.inr'a mot
förslaget. Hos frrllmäktige tjll-
styrktes viss utökning av vatten-
och avtroppsanläggningon inom
området l{assla 3: 1 och Ross-
bachen.

missionshus. Kyrkoherde Anders- j

son inledde med att utveckla någ-
ra tankar kring orden >>En Iy-
sande k]ädnad> i passionshisto-
riens fjärde akt, . aqdra . stycket.
Efter kaffeservering'r'idtog för-
säljning 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 un-
der försäijningens gång förrätta-
des dragning på s. k. >årlotte-
rier> och i förväg sålda lotterier.
Skänkta paket inbringade något
över 600 kr. När hela försäljning-
en 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

5to-----l
i ln:qxenps MTSSIoNSHUS-

l;;;;;,.*;; i; il Påskensl

{rnuastap i ial"och 1uLi._9.!
-buctskap I tal ocn sarlt. \r.t
lCarlsson och sångare fr. Äs-r
t . rr .'i' ,----- - r

arp,
1-

Alla välkom"\tr_U. I
-r-'-d

ROKIN T}

utanför den lilla sykretsens när-

Slutaryr

ICA prosentera.r Siemcns nYa

Tvättrnaskiner
Specialvisning äger' lum olls-

dagen den 6 april kl. 14-19.

3-I ainst fA, Kinnarp
Folkabo borta ur DM

På Fröjereils träningrplan som för dagen var i tämligen gott
sldck spelade Folkabo-Klnnarp 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
Kinnarp lörunnat att ge sitt lag ledningen mett'l-O. Det sked'
de efter 43 minuter.

maste medarbetare, och en god
och glad stämrring hela denna
auktionskväIl. TilI sist frambår
kyrkoherden allas tack till >ropa-
ren> Sten Ahlqvist, . >>skrivaren>>
Bengt Samuelsson och kaffeko-
kerskan Lydia Abrahamsson, vil-
ka belönades med blommor från
syföreningens sida.

Slutaru uannr glu-bb'

rnot Rupid, 4-I
Slutarp hade inga svårighe-

ter att besegr& Fapiit i r*intls-
gone träningrmatch som spela-
des på den gaanla planetr i Ås-
arp. 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 ked-

jan" I försvaret gjorde I synner-
het fngvar Johansson en bra
match och i rnålet visåde Lennart
Rutman sedvanug säkerhet.

Rapid, där bl.a. Henrik Johans-
son saknades, tycktes ha dåltg
kondition och tappa.de orken helt
i a,ndra halvleken. Den bästa in-
sa.tsetr l-laget gjordes av Jörgen
ög:ren sorn spelade centerhalv.

Hjärtligt välkotnmenl r andra halvlekens femte minutltio minuter var Bo Johansson
kunde Folk&bo kvittera till 1-1 Jframme och fastställde segersiff-
på straff, Straffläggare var som lrorna till 3-1.
vanligt Bror Johansson. I Uei"rnnae Bo Ivarsson var jäm-.ll'1.^.:..4,*"."iUAmuelsSOnS r-1 b,ir B-1 lnåå;"3å'ål'fi.:i'äLJå.ffi:

Därmed var framgångarna för li Kinnarp.
Folkabos del över och Kinnarp I F olkabo hade sina bästa man-

i tog mer och mer hand om initia- llar i cir. rngemar Fogeiberg och
Huscrjuren i Kinneved zlrl-6b. i iiårl"? 

""""å.T;å 
"äåttä;#:å;lffii#il;ffiä:Av statistiskacentralbyrånsredo-i Tord Torstensson 2*L på slf t-

görelse för den senaste jordbruks- | långskott och efter ytterligere i
räkningen framgår att inom jord- j :lr öhurIItsEIl 114111641 4L! ururlr JUr u- ] --:: I

bruket i Kinneveds .landsförsam-. 1 f

ling fann5 vid räkningstillfället 64 
|

li:'?:;å",Tgl -ä 
'å; 

ffli"Ji I KEnnewed - VårkumHa
465 kalvar, 6 fargaltar, 233 mo-l 

I

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. I

statistiken bygg.er på uppgif-r Långfredag: Högm. i Kinneved kl, 10' i Vårkumla kl. 14' kyrkoherde
ter från Oe joiAbrutsfastiifrJter , Andersson. Aftonsång med HHN i Kinneved kl. 19.30.

som vardera 6sfattar minst två Kyrkoadjunkt Bengt Kullenberg.
hektar åker. En del husdjursslag, i
såsom getter, gäss och il,I:., n* 7/rt-bb _ Pastorsärnbetet.
inte tagits med i statistiken. ''t1



RöKIffi$

$lutarps $t|issionshus
TORSDAG 19 JIIN. MISSIQNSFöRSÄLJNING

Försäljning av jun. arbeten m. tn. - Kaffeservering
Inledauile andaktsstund.

VÄLKOMMEN att stödja arbetet bland ungdomen
bygclen!

KHruru&MP-8EruSO
å Nya Peneionatet, Kinnarp, sönd. den 1? april kI. 19.00.

Idel toppvinster såsorn: Gasolkök - Nöthårsmatta 130
X190 - Campingliggstol - 2 sängöverkast - Elvisp - Skär-
maskin - Frukostservis - TV-skinn - Blombord - Täeken .
Piädar m. m. - JACKPOTT 650:- kr.

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

I

isniutvarning
lKinneveds skytteförening an-

It"rp, xi"""-pl -' _- 
I

I Farligt område: öster Katte- 
|

lskalla-Tången, väster Leds- 
|

lSårclen-Fröje till ett djup av 
I

12.000 
m. |.

I "{q-06. 
stYrelPen. l,

-*:--.---.--.;-;;*..*-==*=Jl

|(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. .'

3'ru Gustafsson sydde €n ran-
dig bomullsklåinning med volang
nedtill, avsedd för en 4-åring,

Signe Gustafsson, är kassör i
CKF-avdelningen i Grolanda Ee-
dan starten för drygt 10 år se-
dan. Sedan 8 år arbetar fru Gus-
tafsson som tiltskärerska hos AB
Nat, Andersson i I'lo.by. Dessför-
innan var hon hemsömmerska.

I Nu syr hon enbart för sitt eget 
I

loch famiijens behov, Segerklän- |

lnin-gen var gjord efter egen mo- 
|

I dell. 
I

I Tyra Thor vann med en virkad I

I duk av 16 fyrkanter, vilka sytts 
I

I ihop till en duk i nngefårlig stor- |rlek^30x30 cm. Mönstret togsl

Kgruru&mp*ffiffiruffi#
å Nya Fensionatet, KinnarXr, rnåndagen den lL april (An-
nandag Påsk) kt. 19.00. Bland toppvinsterna kan närnnas:
Guldarmband - Nöthårsmatta 130 X 190 - El. visp - Kaffe
servis - Sängöverkast I Rakapparat - TV-skinn - PlasL
matta 120 X 180 - Blombord. - Rökugn - Täcken - Plädar
rlL fii. - Jackpotten är denna gång 600:- kronor. -Inteckningsibingo på transistorapparat. Om ej någon skul-
le få sin andra inteckning denna gång speias en extra
omgåg för alla inteckningsinnehavare. - Fina vinster på
alla enkel- oatrr dubbelraeler. - Gratisspel för vinnaren av
högvinsten nästa gång. - Avsluta Påskheigen med en
trevlig BING.OKVÄLL i KINNARP.

KIF

Grolarudo-, I(inneuedsdarYber

aann CKF:s distrikttiiali,ng
Slgne Gusta,fsson, Grolanda, och Tyra Thor, Kinneved, vanlr

årete distriktstiivlingar i CKI'. Det gälltle att sy en barnklän-
ning och att virka en duk i DMC-garn. De två trästa från var-
je krets kva.lificerade sig till distriktstiivlingen. 4"-bb.

Ba.rnrnötesveckan i Kinneved
avslutad
De möten för barn, som under

den gångna veckan pågått orn-
växlande i Slutarps och Kinnarps
missionshus, har varit mycket
välbesökta. Genom att fiera
hjäIpt till med att skjutsa har
det varje gång varit samlade 60

-65 barn från Kinneved, Vår-
kumla och Luttra.

Pastor Algot Karlsson, Göte-
borg, tidigare Kinnarp, har med
hjälp av flanellografbilder och
pl.anscher med bibliska 'motiv
samt sin begåvning och kunnig'-
het på området gett fängslande
skildringar av bibliska berättel-
ser. Barnen har också med iver,
snabbt och säkert, st'arat på de
frågor de fått. Dessutom har de
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 var-
je gång genom lottning fått pri-
ser. Några har då haft tur att
vinna både två och tre gånger.
Missionssparbössan har' varje
gång fått ett vackerl bidrag av
barnen.

På söndagsförmiddagen avslu-
tades i Slutarps missionshus
barnmötesserien med en fa-
miljegudstjänst, som samlade
fullsatt lokal. Pastor Göran
Carlsson inledde. Algot Karlsson
hölt på vanligt sätt lektion med
barnen, Lantbrukare I'olke Pet-
tersson avslutade den rikt givan-
de stunden.

X'örutom dessa möten för 
-barn

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

I l(innarps missionshus
hålles möte långfredag kl. 19.30.
Då medverkar G. Carlsson och
sångare från Åsarp. Påskens bud-
skap förmedlas i tal och sång.

Fältskjutning
Kinneveds skytteförening har

fältskjutning på söndag, den 11
april.

Inbrott i Slutarpsfirma
Under förra weekenden gjordes

inbrott hos en firma i Slutarp.
Kassåpengarna, 75 k.t, lade man
besiag på.

1: :t--.-

VID DRAGNING

från ett gammalt tidningsur-
klipp.

Tyfa Thor har varit tävlings-
ledare i Kinneved i många år.

De bästa alstren utstä]is vid di-
striktsstämman i tr'alköping 13
april. Klänning:arna visas av unga
mannekänger.

De hästa resultaten:
Barnklänningar: 1) Signe Gus-

tafsson, Grolanda 98 poäng, 2)
Ann-Mari Hagård, Habo 97.

Virkad duk: 1) Tyra Thor,
Kinneved 98 p., 2) Elsa Jansson,
I'alekvarna 95,5, 3) Eida Friberg,
Synnerby 95,5, 4) Lissie Johans-
son, Göteve oeh ElIy Johansson,
Tengene.

I ordnar fältskjutning mecl

lskarp ammunition söndagen den

111 april mellan kl. 8.00-14.00.
lAnmälningstiden mellan 8.00-
110.00. Samling Ledsgårclen, Ax-

$-14'w.

Knappt nederlag
för Slutarp - L-z

Ett knappt nederlag btev det
för Slutarpselvan vid matchen
mot Månstad, som de senale
vann med 2-1. Ma.tchen sorn
spelailes på Vistavallen I Ulrice-
ha,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. För-
svaret 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 Her-
nransson,

ffio'"".@
IiINNEVEI)

Prisuldelningsfesl
i Nya Pensionatet, Kinnarp, I
DAG, torsdag, kl. 19.30. Riks-
tävlingen >CUX' för Dig>.

Musik. kaffe.

Tävlingsnämnden.

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

nar Slutarps juniorförening mis-
sionsförsäljning i Slutarps Mis-
sionshus. En andaktsstund inleder
och därefter blir det försäljning
av juniorårbeten m.m. samt kaffe-
servering.

trevlig BlNGO-s-ammankomstr. Kinnarpa IF.
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Pfomenadseger ror
Kinnarp

Dotnarna hade uppenbarligen
skt'inlagt alla planer att vinna den
häf flnalomgången och tillät
Kirularps Textil att triumfera med
5-0. >Blecka>> stod ånyo under
hård bevakning och i stäilet fick
Håkan Karlstedt tillfäIle att visa
sig på styva, linan. Han gJorcle två
mål. Staffan Nilsson ett och
>Blecka>> bara ett. Det femte och
sists. svarade Kinnarp5 målvakt
Lennart >>Goldfinger> Qvick för.
Han passade på när Änders Ek-
ström i Domarburen tillfällietvis
befann stg på annat håll.

z3h-66. 
i

Irrökinds kornmunkpets av Cp 
]

har håJlit årsmöte. Det mvcket l

välhesökta årsrnötet öppnadås av I

orrif. Titl styrelse för 1966 valdes: I

.4t ne Olsson, Kinneverl ordf.. I

Lennart Pcttersson. Kinneved j

kletsolganisatör och kassör, Ber- 
Itil Broberg, Börstig sekr, fril Gur- j

li Arvidsson, Brjsmene v. sekr. Ee- |

slttt fattacles om ått kommunkret- j

sen vid årets korrmunalfullmäkti- j

g'eval skall deltaga med en lista. 
]En non-.inerjngsl<ommitt6 beståen- j

de av fern personer valdes rnecl i

uppdlag, att eftor förslag från de Ii kretsen ingående avd. upprätta I

förslag till denna lista. 
1

Eitcr förhandlingarna höll om- i

buclsman Sven Torstensson, Ska- j

ra, föredrag. Vidare förekom dis- j

kirssion. 
i

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, må- | bch så skall vi slugigen tillåta
len. Sitt andra sköt han.ln-m-ed l*" "if ""å lite grintgä Visser-tre Mullsjöbor hlingande_i arTar' lligen har vi inhnefuänit oss i
ben och hår. Nåja, P. 9..F,,t?T: lOäenhallen alla kvåitlar.det-spe-

I Tröttkört Kinnarp
Ilet qlc\ tnte, trots j Kinnarp hade tyciltgen givit sitthejaklacken ;l m"ti *åt 

-iårori""rret 
och WV-

Kinnarps._ Textit var !.! ,:ij" jl Cm ua"" 
"att behiindigt med 5_1

llg som hölt sig med egen h"j}: 
ll i kvällens sista matclh. )pirre>klåck och den. tog verkligen til 
I orsson var på målhumör och skötbrösttonerna lnför mjltgt. mot 
I tre *vgg, måI, Lennaii- rrå"_

M[L+-66-

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

tittt::ii
i::tlttii

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

'talii

Korphandbollen ä,r rru inno på sluttampen och i tisdags awer-
kades den första flna.lomgången, d. v. s. iegrarlagen i räspektivegrupp möter va"randra. X.ortsåittnlngen föIjer nu på fredag. Avtlsdagekvältens matcher elutade ile flesta tipsenligt. öveirask-
ningen 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 sen-
sation 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

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

mot Kinnarps Textil. Herrar Nlar-
qvlst och Carldn sköt ofta och
gärna men dessvtiire inte så väl-
riktat. Kinnarps stöttepelere
>Blecka> Georg:sson vai föremåJ
för intensiv uppvaktning och kom
aldrig till skott. Och med >Blec-
ka> eliminerad står sig Kinnarps-
pojkarna tämligen slätt. fnge
Klarqvist och Ove Carl6n gjorde
två mål var för Volvo Sport och
Håkan Karlstedt svarade för
Kinnarp5 tröstmåI,

tqlq-t"b.

Storförlust
för l(innarp
Klnnarps fotbollselva, beseg.

rades på lördagen av Ska.ra -och det rejålt. Slutreeulta,tet
skrevs nämligen till hela ?--0,
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-

Den ocn nar. I\aJa, l-. Y...",,t:11: lodenhallen alla kvåillar.det spe-qvist octr sune llf grana{e_-litt 13r | åts r.årpiiå"onån, m"" åe iru gå;_sitt mål i slutminuterna för Mull- iser vi ä;då varit'ditr, har detälra
sjö och saken var klar, 

| [re gångerna hänt att någon spe-

Bra. ruter, '.i,lljq. . i11.?fr#'ii;äil :lliäi,l'$ffi:
. {i$?Ip hölI Låiroverket__.9å ter och en såx. Och tite plåster

sträckbäriken "r* qle.s,ö-irti,ä ::i X"J # -åå 
3'Jlrå':rfJl":i;

ti l:"I:l jåq_ad""kl3-f Pq.:" iuppbrinsa. Nu låter aeisig ui..är-ut. En god bit in på andra 
.trarv- | 

ri^g.än salal, ait aeCä" i"gä"; ä;"lek le_dde Kinnarp_ med B-1 innan I säk att "ortina med en förstå. för-Bertll EJrdbgfg hittade l?tt (S;zi 
I bandslåda, men samtidigt måsteoch Rolf Helrström sluilig^en gSor- 
| aet väl eri<iinnas ett detta blir ettde.slag I såken_(3-3,.1_3). Lug- lotymptigt förfaiingssatt. Vore deinet var därmed återstälrt- hos ett 1 inle im-ioigare ai a^rrångoreinar par damer_på b?inken bakom _oss att ha en fölrUnedåda stååde vid

i :* gclr på lagledarbänken. Håkan 
1 funttionåisnordet . . ?rKarlstedt (två) och >>Blecka>r - 

Sev&n
€lJ9ld9 m.{]en för Kinnårp.

l
,l

v.Kleva Ä-Kinnarp B
2_3 tlq-bb.

f en föga underhållande match,
på svårbemästrat underlag va'nn
Ki:rnarps reserver över Kleva, se-
dan dessa i halvlek haft en klar
lednfure med 2-0.

Hemmalaget dominerade rätt
kraftigt törstahalvlek och 1-0-
Iedningen nickade Bertil Gustavs-
son i mål i sitt första framträ-
daBde 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
att säga tiil om. Ingemar Karls-
son reducerade till 1-2 och för
kvitteringen svarade Uno Karls.
son. På hörna slutiigen val vh.
Åke Torstensson framme och
>knoppade in>> vinstmålet.

I hemmalaget var väl ha,lvor-
na Äxelsson-Aurell rnest till sin
fördel, även om försvaret efter
paus verkade rätt öppet, Höger-
vingen Rune Wallander och Mor-
gon Allansson började hittå, vå'
ranrr bra och hörde till de som
oroade Kinnarpsförsvararna mest'
charles Johansson gjorde inga
misstag som pipblåsare.

$h-6b-
Förlust för Slutarp
Kedjespelet klickade
Lördagens mateh som utgjorde

generalrepetltion inför seriestar-
ten slutade med nederlag för Slu-
tarp efter det att Timmele i första
halvleken tagit ledningen med
2-0.

I Slutarpselvan gjords per Uno
Gustqfsson come back på sin gam_
la plats som centerhaiv oeh kla-
rade sig bra. Kurt Karlen hade
intagit platsen som hv där hans
spelförmåga clock inte kom till sin
.r?tt. fngvar Johansson gJorde
å ter en fin insats och var iämte
P"oland Moherg lagets främstä spe_
I"are denna gång.

I(edian svek I
Det slog inte riktigt väl ut t I

kedjespelet där sambandet läm-'

Kinnarps Textil - grupp 5-vinnare.

ödela fls ,o1r'rotn'

på iltrönarp
nedhrunnen

En ödelada på Mönarps gårtl
i Slutarp tlrann ner till grun-
ilen på fredågseftermiddagen.
Brantlkåren i Falköping var
snahbt på platsen, merr efter-
som latlan ändå skulle rivas
fick den brinna ner.

Elt stort område krins la,dan
, ar svett, och det är troligt att
branden börjat i gräset en bit
från ladan. En ung pojke, som
var den förste att upptåcka eI-
den, kunde för polisen utpeka
platsen, där det, började brinna.
Här fann polisen en glasskär1'å,
som gårdågssolen mycket väl
kan ha förvandlat tiU ett bränn-
glas.

hade förmågan att göra mål i al- |
la lägen. 

I

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

nade en det att önskå. Mats An- r I

dersson och Hasse Andersson sjor- | I

de de mål som gav anAra päiio- | |
dens resultat 2-2. - 

Irl
Timmele torde vara ett las på lir

väg uppåt och har I förre Vist<a-li
forsspelaren Wigståhl ett fint nv- |förvärv. - lr



K[ruru&mp*ffi8ruco
å NYA PENSIONATET, I{INNAIiP,
söndagen den 24 april kl. 19.00.

Bland vinsterna märks: Gasolkök - 2 sängöverkast,
Campingliggstol - Ryamatta - Skärmaskin - Elvisp,
Strykjär:n - TV-skinn - Bloraborcl - TäclGn m. m.

JACKPOTTEN är denna gång 700:- kr.

Å varje enkelrad en penninglott.
Välfyllda delikatesskorgar å samtliga dubbelrader.
Gratisspel - Gratistrrickor - Tröstpriser - Siclovinst,er.

VÄLKOMNA! Kinnarps IF

Trio som haft mycket att bestyra inför och under kongressda-
sarna. De som tackades med blommor är fr.v. Sven Andersson,
iia.lköping, Lars Bertilsson, Slut.arp, och fru Gunvor Landerholm,
Falköpins. (Cg-dtr,,.i*la loqrq,ölqfo) ZCh&ö.
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StT]TARPS
BILTACKTRTNG

m-r teo 1QlEl. uua ru.

Ittlör all slags la"keri*g

metl centralt läge i samhället, ll

tvåvånings, mea e r. o. köf i1l t"ea valborgsmässofirantle _vid'
varje våning med cv, tå, r.oä- ll {"ry:qitden, Kinnarp, lördag I

munalt vattän och avlopp, mat- li 
kl' fO'OO' 

]

källare under huset jämte ut-ll Tal av kantor Erland Lars-i
hus. Tomt om 1.152 kvm. Helailson, Åsarp. Musik av Göteve j

huset lecligt. Säljes uncler hand.llEFS-orkester. Sång av Göteve-|
Visning lördagen den 30 april ll ftobv ungclomskör. I

mellan kl' 10-12 fm' ll *irrnuuurls RörIa Kors-krets. r

n.ISACSON, Mutlsjö.
Tel. 0392/101 88.

I(inneuuds Co-avd,
håiler NOMINEEINGSMöTE
till landstings- och kommunal-
fullmäktigevalen å Nya Pensio-
natet, iKnnarp, fredagen den 29
april kl. 19.30.

Styrelsen.

Kinnarpsvinst
rnot Vartofta

Kinnarp och Vartofta spelade
i liirilags träningsmateh på Ås-
arps garnla fP, och Kinnaxp
storl tiltr slut scrn segrare med
8-8, ett resultat sorn är smick-
rande för Kinnarps del, då ett
Par a,v måIen verkade offsitle.

Målen: 1--0 Uno Karlsson, 2-0
IJno Karlsson, 2-1 Utf Leijon, 3

-1 Uno Karlsson, 4-1 Bengt
Georgsson, vilket var halvtidsre-
sultat. 4-2 Hans Ungh, 4-3
Hans Ungh, 5-3 Bengt Georgs-
son, 6 -3 Bengt Georgsson. 7-3
Flemming Torstensson och 8-3
Göte Ändersson på stråff.

I Kinnarpsförsvaret var hålv-
backstrion Torg'nv Johansson, Bo
Johansson och Göte Anclersson de
hlart bästa, medan inrarna IJno
Karlsson och Bengt >Blecka>>
Georgson var de främsta i den
jämna kedjan.

I Vartoftaför'svaret gjordc Bill
Niklasson i n ålet en 

"bif, insats,
trots att han fick släppa åtta bol-
lar förbi sig. Fra var även Bengt
Allansson, Bror Hjerp 6sh Anclers
Bergsten. Av kedjespelarna lyc-
kades Ulf Leijon bäst denna gång,

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

stensson. I andra halvlek slog
Kinnarp av på takten; man var
väl nöjd med 4-1-resultatet.

I Kinnarn Var yfo Anders Ek en
säker stopper och i kedjan var de
mest framträdande herrarna B.
Georgsson - naturligtvis - samt
Tord Torstensson. Bra var även
vh Göte Andersson.

lllå,lvakts-Rudolf säker
I Mullsjö svarade målvakten

Rudolf Svar6n för flera våckra

Grolanda -tÅrrrnt 4'4.
_bb.

lTu 4-1 rnot Slutarp
Istället för 5eriepremiär blev det

för Grolandas del tråininesmatch
mot div. Vl-laget Slutarp i sön-
dags. Grolanda vann matchen med
4-1 sedan Slutarp haft halvtids-
ledning med 1-0.

Slutarp som mönstrade ett lag
med flera reselver startade bäst
ouh åsttdiir]til t}n rl*l iariil.tir0r-,'t
da t'ötstå 2{) minuterrlai. .[,e]ijr]l11r.:i-
IniLlcl k()lrt rld(,h r It .rj lri 5t. )1,( I

nä,r rf lltrngt, Hor'Ynen$sor! slår]-
pr;.de rrpp en för l0st- slrgln 1:ll*lr.t,-
passning.. Sai åliirnlilgaifl glril iili-
i.iatjt *f iiviir f-ill Llrrrlr;ritl;r, srirn
llnrlii] li;il ltvitltrai. ir; trrtn hl Ir'{..ir'1s-

\:ilårn. Sliltårpsft;livalitoll l,eiiit;,i.I t.

P't.ttnl:{11 hiiii ti*ck 1lål{:1. f rjtl t1tL,{l
r.tl p.tr ultr,irik'I li.,1, rrr.lg-;ir'..{inder 

arrdr;l ha}vlfir {rioirintlr"8.^
ei* Gfoi3.ndå. Krrit-teringsn:i.li:L
horu grnain t:v $-Å. Ånr,ier.,is0n
soln bohij.rsi{ilt 'l.hh.rdo i rn;ti r.jr.i
klrlabnlrk frr,;rit-ilr brrr rn. ) . I
gjordd lii frUa!'{i}t L,ål'$ri.rt i.rt:jr iiir
::i- - 1 s1-Rrade inne'rkollt{:it {)r.ru.r;.t
Rosen. $illl.rcs:rli.at.e{; fristrtälirL;r

, In.g1'6y l,åirssoij.
I Slutarp J1i1lr" si;; l.i;i.$l.* t)r.ljt i

I firf I-enrdfi. Iiltrili,ln. Ovitfi)itt.:/'g
j får oclrstb vb T,err.narl Fct.l-crsson,
I clt Kurt Karl6n ofh (]f llilngt. Llrl.-
, rr"rånssiln, lliu var lai:01. inl-t or'rii-
I nå.rie, r,"ren koriditiir!teil i'e!,.ki{r.l{.j
i dålig"
j ]. $roi*ntl;r.fiirsvnrtt. lr1:r1.1.:r{le
imålvakt T{j*il H;rliin fiir ell hr,i j

I dei sij.kra ing'ripanclen. åv ?.rrickur"* i

. n{r får Chri.,;ler A r;rli:i,ssriti hiig.l i

belyg- Crnt*r'l::tiv {lunnal. "Tr,nss,rrn i
i srlgs i gg..mntllt, go1"t slng. I{erl;ian i

I korn igå.ng så, sir:åningr;n, .[ng"r.ar i

:La,r$soy: donrinelnrle rrrclt. i' t'ttt;,ii liL rl',lr,jtr. . irt.,i'1,,.., .i1r
j hanssorr
1

"BEecks"
Fyru m&l

ltultsjö vållade inte Kinnarp några nåi,rnnvårda besvii,r niir la-,
gen rnöttes på sönd.agen i Åsarp. Kinnarp vann mod så pass kla-
la siffror som 5-1, halvtid rt-l, Det var frärnst i första halvlek'
som Kinnarp uppvisade ett stuntltals njutbart bollspel och målen
uteblev inte. Det såg Bengt Georgsson till.

femte mål gjorde Flemming Tor- lövrigt gjorde målet, var lagets
stensson. I andra halvlek slog i bästa.

Han svarade snga,m för fyra av I räddnlngar och skall inte låstas
sitt lags fullträffar, varav två var lför målen, Han tillsammans med
verkligt vacl<ra saker. Kinnarps lhv Per Olof Blomqvist, som för
femte mål gjorde Flemming Tor- lövrigt gjorde målet, var lagets

{}&, nnåIhumör
- 
*öin i,Iutl,sjö

Enervera,nde tjat
Och till nästa söndag förvii^rrtar

vi oss att spelarna i Kinnarp slu-
tar upp med att ideligen kommen-
tera spelet. Det gjorde man i sön-
dags och det var mycket enerr/e-
rande, omtalar vå"f rapportör.

Och samme man tillägger att
domaren Bengt Löfgren, tr'alkö-
ping, var den bäste domare som
hittills har skådats denna sfi,song
i Åsarp.

j Kinneveds CP-avdelninq I våren lralsaE i Kinnarp
I har nomineringsmötg pä Nu, ffo- | Kinn.eveds Rödakorskrets är

I 
terret. xinna"pl i ,no"ion, iråoää I ::":""9^": rör vårrirandet i Kinn-

4hJ; 
I ?iä 

';:*#:3:":'"iTå?' J}JS
I Larsson, Åsarp, hålier tgl till vå-
I ren och Göteve El'S-orkester sarnt
tGöteve-Floby ungdomskör med-
j verkar.


