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Inlämning kan ske i samUiga

| | orgsson bollen framför fötterna.
Hela och rena kläder motta- | l"atect<a " förivracle sig dock och

fl roIor
till Frökindsgård
Regeringen avsiog "ä'.'*l I nattvis lfimnarglsseger med ,2-0

rnlämning kan ske i samtrisa I | återstod I mvc*eL I solru'Bs' "?^1tt'rri".ä1! 
il ;:nl,t'1",?'1",1""1"i,rfJå"Jilä

arrärer i Kinnevecr g:f," u^"i: | 1.,:,*3J"J;JJi:*ä'iffi*å'ål: lL*i{*:ll.:åä:'r*,::t';:x lli skottögonbricket Kurt Kar,6n

ffi"#f:å"??ifåä"iäT$tråq i I Farköpings arK besick seriepremiären i rotbou mett att på Kinnerno i Kinnarir rörlora. merl o-2,
domshemmet. Ärbetena fraae pa- I i håIvtitl 0-1. Mot det resultat€t finns intet att anrnärka. I(innarp var i överläge så gott som hela

börjats- .f.". tj9i4, P" .:1-I1Tl I I matchen, och ttet var enitast untter en kort period i första halvlek som FAIK tilläts sticka upp och
innän Uiclragsansökan ingavs till | | ' --*^-
onniqrrronar'rpmpnret 

""*'" "'^- 
i I oroa. HS"bk -

stötr Kinnevetrs Röda. 
"ii.- I i;;;'i-tlt"a sig uu pausvilan. 

li:l-t"#,'1?'1"3"*Jå,HTå"T;ll,^f"1?i,":r"T;t:U"il,iTf_ff:
kretskIädinsamting2-7maj.|!onhÄ'h.t.da|'lInÄa.,,".*vELvllr!LE

- -*^ { | å#",:f bara sekunde" 
l;|i:lå'ru"Tåä,111ä:nJ}T ii Il** x"} "i?f'J:'*:*^'"ii"'="å'i

isocialdepartömentet' I I o"o"' 
*r^o^^ *a^ orr cnaro ma 

>t) "us- 
nter medan Bengt "Blec-I i I .*tnå:"3,1%ä"i ?::#Ji: #å11 låå "å:l'5,ffiTry':iå'f 

'3?",K lå!1':.öiä"on och.vv Flemming
!Kläilinsam-ling i Kinnevednordnar 

i l 
ää. ö redan från siåiten trand f ningen" f.rårr kanten_ roeh, bofann l Torstensson var de som mest

I Kinneveds Röda Kors anordnar I l;;-i;trL;r*i'-*r, nä" en r.rart I sis-mol allena rned Segelhranrl 'oroade F-

l?-z rl1 klärlinsamring K.111"","i I l;å"'äå"tTj: å:l Jåå *" ttr | +g" rut"*':ä .'å"i-:,:.","t$t11i 
oroade FArK-försvaret' 

sevan.

lk_an lämnas .i *T:t'Ca, tt:?I:: I i löi eo;." Ivarsson slog en lrolt tiil | försvaret vid.det tillfället? | 
- 

|

lKinnevecl_osh yS.TyTla sarnt ti,in;irä'x""r..o"."orirycktesigl i r__^r
I sto.vaesgaroen i Luttr:-. . 

r loss från Rotf Mårkrud o"h ,rr"r'- | o"t böriade inte bra! - | Lyekad C{)fifeklA0k

-_ 
l;".t':.:;å,til T#å;Tt'Jf,Tjll | ,'å,niål"fll':lJTåf3#å:xå:Tx; ll ton sturarn . s-L:!t .

r skövdessårdeir:r'*' 

-' 
i:"#J:T$"#rrgliL*l"1ill; I sa,o,el,"tbå:ålfä11".Ji"1i",.- lt 

Lyekad comehacK

l#iiis:gTlå,I11'u,T"f,?'å:il i l* 'l'm**;*{"#äöii3t ll 
f:: slutarp , ;-L'-rit

I 65. I il;å?'l.t"i:,t :*;s,"tl*::''i*1äfuåX'å'fiöäiiii.tli5ll yi;"',T,iåå1T*J"T*,,1"å'";Jl
i W | .rot r I lket och via segeinrand smet bol-lbefinn€rtig-,1'o-T!!I""!]j.t'I^1"J:ll *t vånn m'n hemmapremiä-

- I l;;;';t;;i"t;t"s ;t *oi pr"tr.loch..anfall g,-. iuc""t -skall ha.,":ll _Sluta,rps come-back i tliv. VI
I ltå" vatae att sxjrita ur snä.v vin- | mö_jlighet.att hiinga t yl"i-T*_r{ ll btev lyckosam och med hela

KKIä.{_ I lm *t'å,i:ffpåTLä";ei,""';iiäi}!t'i:iiäi::i:"T,"ååä#il k';i,"l'"Hå.\T}'äH"äil
B 

- 
-!tn I \ l(I\I I I h^,i^ c^-öll^TohÄ äpliot fAlqt lDa QeIl gElltslaLrurrDva^rrlrx -urrr {l kr-r -ag&B- - I lHli"*ffr;?'""f':iä1,-'fl?:irurrru;ffäö,iil:f'il'.'"i:[il 

o;* på bra tempo he,a tiden

ilT&
w,nsamlingl lg'ft;äi'fgdildfäiil*:qilg-#61;i5fr{t[t'll ä'ip#.*'1'å':"å""ffTffril

kumla samt hos rm Birsit,An- | l;ffi'Tff 'ä!;äö "qöä;ä"{i l;::l ä"Silr"11f,.t#"få""ålll ll:+Ä.lil_;r crer utdömda srrarrer
Cersson, Skövdesgården, Lutbra, I l"ot s-nurrade upp ett par *rL'- lxr; ^* riraåna ri+d länorp frnm. llo'-^ ' ,urkståillighet'på rätt sätt'
efter kl. 1g.00. I Inar och serverads "Blecka" Gu- l"' wr rr!r54'5 '!! r@!16^v ^'*"' lll matchens 22;a minut blev det

I lorgsson bollen framför fötterna. I ^--d# +ÄF<r,,n li2-O och denna gång var det
Hela och rena kläder motta- | l3;i::i: ''' fö"i,,"'.l" sig ao"k oc;l Darrist 10"1:"-,, -..,- ll*öräå"*u,'"*o'Iom-förvaltade

3es mecl tacksamhet. I lgrl"* med målvakten slog han l Försvaret giorde ett osaKerf, ln- llett inläeg från. Kurt Karl6n och
I lbollen nart utanför" Där boräe fti- ltryct<. segelbrand i målet borde llnickade"i"mål utan chans för mål-

Kinnevetls l?,öda Korskrets. I vit ett måI. j-0 såg tänqe utlhatagitKinnarpsf9l"l".t"lll,ljnllvakten. Sju minuter senare var

_]att.brislutresultatet.t\iennåren-lharviclareovanattIntekns[ra|IdetI{urt_Ka-rl61-.somsjälvdrev' dast set<unoer återslod av matc-lbotten direkt, utan låter den-förstlligenom Trädet-försvared och ur

ges mecr taeksamhet. I l6i.;ä:r.å"ääriåit*i ,'"q^ii." l--.1''"*3i:1,fl1::*" l'L",::i";liå; ll:ll,glqq riå.L5*:-5;1t6"-i"*

r | €å44 B?srq {fl"r*) L I ;ätT:; t"ä";"# ;ffiä;1;' Ji luawott""_E"1ry.. 4n4""'*" l"r,

Kinttarp-Bingo Final
å NYA pnNsioNeTET, KINNARP, söndag,l mai kI. 19.

Vi kör denna g6ng ut JÄCKPOTTEN i form av ? st. pre-

sentkort å 99 kr" Bland andra vinster märks: Gasolkök -
2-sängsöverkard ' Köhsbord - Ryamattor m' m. -

Vinsterna på dub4relraderna utgörs av: Plädar - Pallar '
Blombord - Luftmadrass - Täcken - Strykjärn - TV-skinn.
På varje enkelracl specerihinkar. - Gratis'brickor - Tröst-
priser - Sidovinster.
Väl mött till säsongens sist,a BINGOKVÄLL.

Kinnarps IF.

urr rrrL{r Dlqrt *.--s - -- i lsatt som vansf,e-rr:t". T*," spe-,1- I Andra periodens båda måJ gjor-
på >>våra bredclgracler>> utkämpas kamp meilan Blidsberg och FIo- | loe5a-ao!t som hela m.atlh9n cen-,ldes av Bengt Hermansson i10:e

by - två lag, som i vårens förövningar visat gocla takter Floby. får I lterhalv. Han klarade sig från upp- llresp. 27:e riinuterna och för gäs-

lörlåta men jag håuer en femma på Bridsberg i premiärmatchen' " lå1T'X:"**rtTSrT'.lft'# #å: lffi; ;f;:å ,"räiå,#31 ;5*lörlåta men Jåg narler en rerlrrlrti Pa Duu'u!r6 '-:,-:'^^:_-;-^;--.,- !inte mer. Det sista _målet nåcte iGösta Ek vid ställningen 5*0 till
även om x.lobys genrep var mycket imponerande. Men på,nå9ot vls 

i han ingen skuld i, ty -de sista ltre--atåget
har jag en känsla av att Blidsberg är det mest stairila la'get av de I lfeq minuferna spelade han cen- 

| .. a.* nämnts var hernmala_get

tr,å rörnärvarantte. I lterforward' - l:"""-":"t^":- "o-:L"gi:^"1"",::.q1?
jag villig att ta tillbaka2:5o. I ii,ri'i rlOiJä"-J"t"ärrä*"åäLt men lmen Per-Ilno Gustawssons lugna

r3engt >Brecka>) ceorgsson har kommit på rnålhumör alldelel Iasom j låä'"#ääö;5;-6;"01. t1r lspet på stopper-platsen samt"de
,r,, -*ror.o ."emiä.r mot !.AIK. Röcltröjorria från !'alköping har I I st<ott som visades vållade inte lchanstagande målskyttarna Eengttill Kinnarps premiär mot FArK. Röcltröjorria från !'alköping har i I"r.ått 

-soä visiies vållade inte lchanstagande målskyttarna Eengt

arttid haft svårt mot Kinnarp och om matchen funnits meci på tinset I I st;i;" Johutr.*ot i Kinnarnsmå1s1 lHermansson och Kurt Karlön bör

hacre jas hart en ensam etta i korumnen 1*"i"n",, sneias"nå Nin- | ll:f;,*tff,-"$;.il"åå iål."il l:"il1å:'t11,-":" l*: gåtr rlrbaka
ncmo). I l;ä rrii iiri "to"rå"*"", 

Han be- lbe^tydligt- sedan tidigärg besök på

DäI'med sagt alltså ått FAIK:arna kommer till spcl-på Kilnelno i lfi;.; sig ståindist på språns-ocn l:Xifltl#t:1-,:^"h.-få.-T, -säkerligen|"-,,.'"*'lnederragstippade, detta även om rutinerade Rolf Markrud, Jan I li#{å"_3!t;ery*iuctb.na]uen lsvårt att hävda sig även i oeina

I Ancrersson och Hasse^Erixsson to4ar att rå upp ånsan' 4q- bb' I ilXi"fT:TI åX1i-i:i,:åil,?ä'u""; lii;';.tffii""*lå"1 ;;%'f,":rll

FAäH( i premiH&ren

gjorde och lYckades rned.

Ilätt så behiintligt
Kinnarp spelade ingen storfot-

boll men det behövdes ju inte i
söndags. Laget vann rätt så be-
hii.ndigt i alla fail. Kinnarp hade
förmågan att i den hårda blåsten
hålla bollen och vidare klaffade
samspelet mellan försva,r och ked-
ja betydligt bättre än fallet var
hos FAIK. Göte Andersson är en
nyttig spelars ssh hans försPel
til e1t par av KinnarPsanfallen
var granna, Bosse lvarsson spe-
lad€ framgångsrikt som tillbaka-

a oa

var det

Barnen fördelar sig på de olika
lområden på följande sätt: Kinne-
lved 7 pojkar och 3 flickor, Bör-
rstig 3 och 2, Vårkumla 1 och 2,

iluttra 
1, poike.

le nybörjare i Frökintl 5/i-66. 
I

I Frökind har 19 barn anmåiJts 
Itill grundskolans första årskurs. 
I

Antalet var i fjol 32. 
I

Darrist rörsvar llä"ötäå"*äiilä"?ä#ro"iårtä"
I l;;i;;näti 

"tå"rti"" 
oar noräe rli- ltryct<. segelbrand i målet borde llnickade"i"mål utan chans för mål-

Kinnevetls l?,öda Korskrets. I vit ett måI. j-0 såg tänge utlhatagitKinnarpsf9l"l".t"lll,ljnllvakten. Sju minuter senare var

G;; 
I ;:ll e ?,'ålå, i Så"äJft ,":å11 

| I :-:il#:L .;*,:lttl,mg;
En riten slant på Bliclsberg oeh Kinnarp lsåff;H*X,:åä1::ä#",JJå: l[""ifå::**:.:3'""i'#"]11*""-

4 rul lror

och i Floby brottas rrian med målvaktsfrågan. Kan den lösas är i i ruoj"tr fick aldrig igång n-ågot lf*:l.Att.framhål]a någon i det

r r o"å"ät"-.ämspel. rvrän 
"troir träm liamnl laget vore. kanske orätt

våra snabb och snar till skott' l:{...Göt|". Ek tillhörde också de

-ett fena"star man lnte teknik- lPli:tre i laget men-.drog ner sitt

"" ätt snabbbt få kontroll över I 
be-tyg genom onödiga protester,

bollen förvandlas man till en rätt I 
vrlket renderade den sistnämnde

äntei tigur om motståndaren sät- l 
t* P-"" varningar.

ter in si"n åttack gönast. och det I lJomaren- Yngve wetterbro i Hjo,ter in sin åttack gÖnast. Och det l,-Y-91'?tu"1 Yngve Wetterbro i H:
var just vad Kiinarpsförsvaret I 

svarade för en klanderfri insats.



"Gransrören spärr mot världens oro"

$.i.,....:.,.

HAgridsdag i Frökind
.7...

ald n)tLnalgntng to[s-tb,

0,n pensioniirshemmet Tjuvhyte

blir då numera mycket. g?*]". |närshem i Kinnarp. 
I alla småpengar.

En prog'nos säger att antalet 70- | | 

-

åringar ökar med 19 proc. under I Förestånilarinnefrågan
tidsperioden 1963-70. Under I Men förestårtdarinnefrågan var I Eiränsrören kring tr'rökindsgården
samma .period ökar antalet 80- lsvårlöst. Man annonserade och lskulle vara en spärr mot värl-
åringar med 33 proc. I blev utan svar. -Det var ett pre- | dens oro och att gådens gåister

Det är alttså ett mycket stort I 
kärt lä_ge. Så._föd$e1 en - snille- | skulle finna.. en verklig friståd

t'-g+" 
',\ : 

.

iiiiri

Som ett förnii,mligt instrument för en männishovåftlantle 
I

qärning beteoknatlo socialvårdskonsulent Maja Norrbohrn-Ja- I för 600 lcr
xobgson Flökindsgårtlen när hon i lördags nyinvlgde den efter 

I

tillbyggnatlen. Vi t nästa pensionärshemsgeneration råknar | : Tf :,-
mea, 

-sade fru Norrbohm-,rakobsson, att hemmen skall bli oss i I l\rufnäfp
till verkliga hern på vår ålderdom, inbjudande och männisl<o- 

I

våinliga -- a,ltdeles som lrrökindsgårde1 redan är tlet i denna I Natten till i söndags begicks ettgeneration' 
li"HlH.Yjil'iälriå'å?:?'iåå i!'ru Norrbohm-Jakobsson up-1hem. Denna, obetydliga summa lHro'o. i växelkassan o.i äi"ä"i# I

nehöll sig vid åldrandets probleinlräckte inte ens till tomten. iter tiir nmk'ins" aoo r.t'äÄr?.*äo"ri Iäch sairhällets åtsärder införl Men både tomten och lrtrcd- | ;;;;;" t"ä""'f"*åii'låiiii'i ,iä- i,.et. Iningen- ^ 
skaffades fram, o".!...i 

I ningarna efter förövarna. 
I

- Vi lever som bekant _r-undgJ lmars .1.953 .q"j"I99: en framstjlll- i Tluvarna hade genom att bear- j- Vl lever som beKanf, _))unOer lmars .r.vöJ .qlolg|f en rramsrau- i Tjuvarna hade genom att bear-
risk>. Det enda vissa i världen är lning till fullmäktig'e om att till- | Ueta trat i ctörramen kommit åt'.t vi blir gamla, nåmligen o-m lsätta en^ b5'ggnadskommittd. let ! tåskotven och på så sätt tagit sigvi överlever stressåldrarna, Vi I blev småningom ett fint pensio- I i.r i affä"etr. I växelkassan råtadei

t
I Kinnarps IF A: Stefan Johans-
'| son, Bengt Persson, Äders Ek,
I Torgny Johansson, Bo Johansson,
I Göte Ändersson. ljno Karlsson,
I Tord Torstensson, Bo lvarsson,
l Bengt Georgsson, F lemming Tors-
Itensson. 12:e man .Håkan Karl-

vårdbehov som våntar i samhäl-lblixt: Vi far till Floby och talarlinom dess väggar. Han uttalade
let. Vad som kan göras för att lsnällt med syster Viola, Hon ha- | en särskild erkänsla till social-
aktivisera åldrande måinniskor lde just pensionerats från sin I nämndsledamoten fru Ebba Ju-
bör göras, Det är en hel dei. I långa tjänst. liusson och byggnadskommitt6ns

- Vl ser i de gamla felaktigt I Syster Viola kom till Frökind, I ordf. hr Elof Rehn, som gjort
en ))grupp>), sade fru Not'rbohm- loch hon log med sig Rickard I ovärderliga insatser.
Jakobsson vidare. 'De är . i111s lLardson, Frans Nor6n och llster
mera ån vi i cle >produktiva åtd.- i Johansson som haft pensionärs-

"uina"=- 
oagöo-i ,eir-r€titC å"pö l 

uos.taaer- i Floby "Sist rvl t l Tack' till pensionärerrrå
Denna felsJ'n förleder öss-blådlmellan de _gamla _so.cknarna' Del !'ru Ebba Juliusson talade till
annat att acceptera en schablon- | i{unde nu återvanda tlli helnbyg- | pensionärerna, Hon ville tacka
mässig pensionEring. Till de g'öoa I clen.
bostärierna för måinniskor som I

ciem för deras tåiamod under den
bullrande byggnadstiden, då de

anses ha gjort sitt i samhället I fUy Fahlgren I två nya flyglarna blev till. Hon
bör komma err forskning i den I r,-ätiiomnad i tackaäe ocfså personalen somDor J{omma en lorsl{nrng r den I r,-älkomnad
åldrande måinniskans sp-eciella i Syster Viola drog i gång

också personalen som

Slutarp IF Br Gustav Eckeriid,
, Rune Gustavsson. Lots Hofbåuer,
lOtot Bergqvist. Rune Sanci6n,
I Kent Ähtberg, Börje Ändersson,
I Tomas Pettersson, Lennart Ecker-
llid, Kjeu-Äke Sand6n, Kurt Filips-
lson. Res.: Per-OIof Gustavsson.
llfatctr mot Edsvära B lördag
15.30. Samling Mobergs. Avresa
kt.14.

I Shrtarp A: Håkan At'nesson,
I Andcrs Göt1ind. Lennart Petlers-
lson. Ingvar Johansson. Per-Uno
I Grrstavsson, Roland luoberg, Ro-
I ger . Andersson, Kur't Karl6n,
I Rcngt flei'mansson. Mats Anriets-
I son. Hasse Andel sson. 12:e man
lLeii Filipsson. Match mot Sktrl-
I lorp frectag 1[i.45. Samlilrg Tån-
| ;avaIIen fredag 18.15.
-L

åldrande miinniskans specielia i Syster Viola drog i gång >rö- lunder en hel regrrig sommar haft
andliga tillgångar, så att de inte I relsin> vid Fröki;dsgå.d,e;, en I sin köksavdelning- ute på går-
blir liggande obrukade. De, gam- | god start. Fortsättnlngen har I clen octr på sin loit tått altetråoa
Ia är också produktiva, om delöckså varit god. Man irar ävenlomak under byggnadstiden. Siut-
inte förmenas att vara d7. I senare vid tiufälle varit i trång- liigen hälsade Län Oe pensionärer

Det var en stor dag i I rökind I mål ang. föreståndarinnetjäns- i som tagit de nya flyglarna i be-
och en stor fest på Fiökindsgår-lren. Menl går hälsades Fröki:rds-lsittning välkomna.
den. Biand de många gästerna I gårciens nyä förestånclarinna, El- | Konrlnunainämndens ordf. riks-

{"6:

Från festen på tr'rökindsgården,

F'OTBOLt
å KINNEMO, l maj kl. 15.00

FAIK_KINNARP

Ser ieprem iär
TÅNGAVALLEN, SLUTARP,

lörclagen den 30/4 kl. 15.00

TRÄDETS IF-SLUTARPS IF

stedt. Match mot Borgunda IK
A söndag 15. Samling 13.30.

Kinna,rps IF B: Lars Vesterberg
Mår'tel Joha.nsson, Åke Persson,
Äke Torstensson, Göfan Gran,
Kjell Karlstedt, Karl-Gustav Ahl,
Ingemår Karlsson, Håkan Kar'l-
stedt. Rolf Andersson. Ola Jarls-
son. .12 Erland Johansson. Match
mot Gauthiod B tördag 16. Sam-
ling 15.30.



ft//>
var socialnämndens mediemmar
och blancl utsocknes gäster f,
länsassessor Leo W-ohlstein, kas-
sör i socialvårdsförbundet.

Återblick
Kommunalassrstent Hilding Vå-

ring iämnacle en återblick på ålcl-
ringsvården inom kommunen.

Första gång/en tanken på ett
pensionärshem i FYökind nämns
i protokollen var den 9 okt. 1951,
alltså ilnan kommunen fanns.
Det fanns eneilertid ett samar-
bete mellan de socknar som skul-
le ingå i stofkommunen, Dessa
))rekommenderades>> nu att upp-
r'ätta en fond för ett blivande
pensionärshem. De tillhörde i
åtdri:rgsvårdshänseende olika
kommunalförbund, och det var
en trasslig härva att reda ut, och
komma ifrån. I oktober 1953 be-
gärdes 10.000 kr till utredning o'
tomt för ett blivande pensionärs-

hrrn

låriTifl,:',lrr"?',1-"JlTö?i',:l'ffi$i[.ir;+::,*"J,näo*?'ä&,?*;I FOTBOLLtid. I lrällets växande resurser också |

Hr Våring beteclinade sama.r- | Iiommer de gamla tiU del och ut- I

betet med V:Lrtofta or1 €ur biträ-ltrycktg sin förhoppning om attl
dande förestånr.larinna som ett I err"' hemkänsla skall följa perrsio- |

iyckokast" Tiäns{.e;i uppråtthålis lnärerna på tr'rökindsgården. i
ö.- -.,6+z\r r ilio- rrri<ol1\ T-rnr I larr'lImäL'iio'aa ^rrlf nä*nÄanan Iav syster Lilian (I'risell). Honl X'ullmäktiges ordf. nämndemanj
har uncler senare tid sköt{: tr'rö- | Gunnar Johansson framförde 

I

kindsgården, fram till avlösning- I kommunens tack till by3'gnacls- |

en i går. I l(ommittdrls orclf. hr Elof Rehn' 
I

TiII en bör.jan, en märkllg om- | Huvudentreprenören byggmäs- iTiII en början, en märkllg om- | Huvudentreprenören byggmäs-
st?indighet, fuiev gården inte full- | tare Carl tr'reij, Trädet, under-

I oetagA. Man tog in pensionärer I strök det goda såmarbete han
lfrån andra komrnuner. När går- lhaft med kommunen. Han vände
I den invigcles vid midsomnrartiden I sig särskiit till hr Rehn och hr
I 1959 trodde man att pensionärs- | Våring: >Det är två man kan li-
i bostadsprobiemet var löst för I ta på 

- de vet var skåpet skall
I iåns tid i kommunen. lstå.>
I lien tirrdringen kom snabbt. I Genom hr Våring överräcktes
I Det visade sig i själva verket I blommor titl socialvårdskonsu-
lfinnas en. kö av bostadsbehövan- ltent Maja Norrbohm.-Jakobsson.
I Det visade sig i själva verket I blommor till socialvårdskonsu-
lfinnas en. kö av bostadsbehövan- ltent Maja Norrbohm.-Jakobsson.
I ae. En tillbyggnad. blev nödvän- lKyrkoherde Henning Ändersson
I ale, l avslutade samvaron på F rökinds-
I Hr våring sade sig hoppas att lgården med €n kort andaktsund'

KINNEMO, Kinnarp

söndagen den 8 maj kl. 15.00

BORGUNDA_KINNAN,P

Lördagen den 7 maj kl. 16.00

Gauthiotl B-KinnarP B

ORDIISAR,IE

ålssammanträde
hålles med Slutarps Ekon. för'
ening för Elektr. Distrib. freda-
gen den 20 maj 1966 kl. 18.

Lokal: Stiftelsens lokal, Slut-
arp.

Ärenden enl. stadgarna, samt
redogörelse om förslag till sam-
mansiagning av el.föreningar.

Slutarp den 3 maj 1966.

Ivar Gustafsson.

F-'8T&Ott,
TÄNGAVAI,I,IIN SLUTARP

lrredageu tlen 13 maj kl. 18.45

Skultorps lF-Slutarp
Söndagen tlen l5 rnaj kl. 10.30

EKNDALENS SK B
SLUTAEP B

SLUTARPS
ilTISSIONSHUS

Kristi Ilimmelf.ilag kl. 19.30

VÄN,FAST
Pastorerna Carl Wilson och
Göran Carlsson samt jun.
medverkar. Servering. Kol-
lekt. ALLA VÄLKOMNA!

-66.
Solist välkornnånde till tr'rökindsgården. Socialnämndens ordf. hr Gunnar Rltdin, Bölstig,
flanlteras vid, entr€n av syster Lilian och nya föreståndarirutiln Elly Fahlgren'

Slutarp - Åsarp - Ulricehamn

Pingstnesa tiEl SHeåene

Jaktstig
anordnas vid AXITORP, KINNAAP, sönd. des 22 maj kl. 9-13.
Harbana och lerduveskytte. En förnämlig prissamling.

Kinnevecls itraktvårtlsförening.

OBS! Klubbmästerskap den 19 maj kl. 14.00.

,r'ri



"Blecka" Borgunda'!7,.
Riittuis Kinnarpsseger, 2 - 0

Kinnarp knep ytterligare två vårdefulla poäng i söndags vid
hemma,matchen mot Borgrmda. Kinnarp triumferade med 2--{)'
halvtirl 1-0. Bengt >Blecka Georg'sson svarade för lagets båda
fullträffar. Matchen bjöil på fint tempo oclr öppen fotboll i förs-
ta halvlek, medan spelkvalit6n sjönk i'andra.

Resultatet rnåste betecknas så'
som rättvist. Borgunda sahnade
föralidel inte möjligheterna att
göra mål men det missades friskt
åven från KinnarpshåI]. Det låg
viclare mer tanke och skärPa ba-
kom Kinnarpspojkarnas föreha-
vanden.

>Blecka>-mål
Kinnarp tog ledningen efter

cirka femton minuters spel och
målskytt var som nämnts Bengt
>Blecka>> Georgsson. Målvakten
Lars-Åke Johansson håde fingrar-
na på boilen men taPPade in den.

Synd för Borgunda
Två minuter senare hade Borg-

unda sin fetaste chans. Bengt
Lårsson fick en boll att springa
på och sköt från nära håll ur
trängt läge just utanför. Och
åven i fortsättningen hade Borg-
unda chanser alt utjämna Kin-
narpsledningen men av någon an-
ted:iins viliä det sig inte för de

blå-vitä-randiga i söndags'
Nåja. KinnarP var inte ofarliga

de hetler. Vi har således noterat

Trots stt Sluta.rp hade lika mycket av spelet som gästande
Skultorp i fretlagskvii,llens rna.tch på Tångvallen fick man notera
ott nederlag som ekrevg till 5-2. Skultorp inledtle starkt och
fiirskaffade sig pö ett tidtgt stadlum ledningen med 2--0, diir
målen gjordes av hi P-0 Lorsson och vi Sttg Bickstrand, vilka
för övrigl va,r de bii,stri i kedJan jii,rnte vy Leif Andreasson.
Sa.rntliga visade upp ett rappt eperl och hade förmågan att rycka
loss I de avgörande ögonbUcken. *4lS- bb.
Det mesta av spelet fördes an- 1 kan Ärnesson kan knappast las-

nars denn,. period på Slrultorps I tas för målen och gjorde över-
planhalva, men täckningen var I raskande gott ifrån sig, Bäs-t I
god i gästernas försvar och målet I försvaret var annars trebackslin'
var knappast i någon större ut- ljen Anders Götlind, P-U Gustafs-
sträckntng hotat. I son och l,ennart Pettersson.

Andra -perioden blev jämnare' I Skultorps försvar var stop-
men Skultorp hade tydligen be-, pern Gunnar Lindström jämte yt-
svär att få grepp om häindelser- iler]t-atvp1gkarna Bo 

_ 
Jansson och

na, Rolf Tjäder de dominera.nde.

stinkte

Nick ga,v 2*0
Andra halvlek bjöd itrte På

sam.ma fina fotboll som i första
åalvlek. Behållningen va,r >>Blec-

kas> och KinnarPs andra måI.
Kinnarp fick en hörna från väns-
ter och >Blecka)) mötte med hu-
vudl<noppen frän i höjd med
strafflinjen och bollen gick spik-
rakt i måL Mycket grannt.

Kinnarps och Planens bäste
spelare var som kanske framgått
Bengt >>Blecka>> Georgsson, IIån
rör siE över stora Ytor, är stark
och oö=m samt saknar .inte skjut-
förmåga. En häriig spelare. >>Blec-

l<a>> tillsammans med tr'lernnling
Torstensson var kedians främsta.

Lossna,r tlet för
Borguntla?

Skultorp gjorde fem mål
Slutarp två - 

jämn mateh

Två mål gjordes i snabb följd I Bengt >Tummen>> Johansson,
av hi Larsson och hh Bo Janssön j ratttiping, dömde utan anmärk-

Gustavsson på grund av skada
fick ta igen sig utanför planen.

Roger Andersson som jämte
Kurt Karl6n får sättas främst j
dagens hemmakedj& svarade f,ör
reducering tnl 1 4.

Straffar
Niir fyra minuter återstod att

spela blev det två stlaJfar. av
vllka den första tillföll Skultorp
och gav 5-1 genom vh Rolf Tjä-
der. I matchens sista minut blev
det hemmalaget som genom Kurt
Karldn knnde 'hy{sa upp siff-
rorna till 2-5
/ Bra trobacksllnje' Lennart Rutman saknades t
hemmarnålet. men ersättaren Hå-

FOTBOT[,
, å Kinnemo' Kinnarp,

DM
i dag kl. 18.30

VÄRING-KINNARPg[f-W.

Geson

;i

rl
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rl
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sr(CEmA'
nu med

$8.008 mrils

motor$firfirfififl
Välj kvalitet och trygghet - välj Skoda
med 10.000 mils (eller tiå års) motorgaranti.
Skoda 1OOO MB är nu rner än någonsin
årets bästa bilköp - endast 9.4OO
fritt på gatan i Stockholm och Trelleborg

Viktiga data för nya Skoda IOOO MB. Längd 417 cm. Bredd 162 cm. Höjd 139 cm.
I{julbas 240 cm, 4 breda dörrar. Våndraclie 5.4 m. Motor 48 hk (SAE). Utbvtbara
cyiinderfoder. 4-växlad låda med golvspak. Automatisk choke. Hvdrauliska 4-hjuls-
bromsar med 770 r:mt bromsvia. l4"däck. Tjänstevikt BB0 ke. Baeaeeutrymmen
340 liter. Fullständigt utrustad med bl, a. effektiv friskluftsvärmeanläggning, vind-
rutespolare, kylargardin. Underredsbehandlad och dubbelt rostskvddad kaross.

Aukt. återfiirsdljare fb Vulf & Co AB, Vdnetsborg

AB Kinnarps Bil & Motor
Slutarp, tel. 0515/332 62 tqk-66.

Frökind fick
110.000 kr i
"driftöverskott"
E rökinds kommuns bokslut för

1965 som nu föreligger visar ett
överskott på driftbudgeten med
11O.347t22 kr och på kapitalbud-
geten med 25.450:95 kr. Titl kapi-
talfonder har överförts 357.450:94
kr. tr'rån kapitalfonder har i en-
lighet med fullmäktiges beslrrt
ianspråktagits 175.030 kr. Räken-
skaperna omsluter 3.154.608:82 kr.
varav kommer på driftbudgeten
1.513.708:31 och på kapitalbudge-
ten 1.640.900:51 kr.

Utgående balansen slutar på
3.008.420:40 kr.

Vårfest i Slutarp
f Slutarps missionshus anord-

nas vårfest Kristi himmelsfärds-
dag. Pastorerna Carl Wilson och
Göran Carlsson samt juniorer
medverkar.

Jaktstig i Kinnarp
På söndag anordnas en jakt-

stig vid Axtorp i Kinnarp. Arran-
gör är Kinneveds jaktvårdsföre-
ning och jaktstigen upptar har-
bana och lerduveskytte.

trls46

>>Blecka>> för en farlig nick' där.i
bollen strök tätt över vänstra 

I

kiysset. Den bollen var värd ettl
näitre öde. 1-0 stod sig till paus- 

|

vilan. I



En l{innarpspoät g
mot Törebo da, 2'2 I{innarp öuerrs,shs,de Vtiring

4-L-rriwmf i DWdrabbning'lli
Det var definitivt inte V(iring s dag når laget i går gåstatle

Klnnarp och l{innemo. 1-4 ba klänges blev resultatet i DM-
drabtrningen efter hemmaledni ng i halvtid me.d 3-1. Nu ka,n väl
Väring deh'is försvara sig med att tvår tluktiga bröder Kjellberg,
B'olf och Göra,n, inte kunde stä lla upp till spel' mon även Kinn-
arp hade två reservspelare me d i laget' Segern var rättvis. I
första halvlek spelade Kinnarp upp raden av farliga anfall och
det var blott under en tiorninut ersperiod i denna ha,Ivlek som Vä-
ring visade sig från den bästa s idan.

Kinna,rP och Töreboda sPelatle
2-2 påt töreshof På lördagsef-
tormtåttagen. Resultatet va'r
rättvist i on nratch, ttär sPelet
var medelmåttigt och tlär tenr-
pot var tämtigen skralt.

Kinnarp tog ledningen genom

BenEt >Blecka>> Georgsson -:
väns'terinner och Töreboda
kvitteråde före Paus' genom hY'
Jan Olsson.- -I 

åndrå halvlek gjorde Töreboda
till 2-2, som också- blev slutre-
Kinnarps vi >Blecka>> kvitterade
till Z--Za som också blev slutre'

Han höIl
- (tls-t&-

noIlAIl . . .

, sultat.
I T Kinnarp var innertrion främst
| - alttså >Blecka>, Bosse lvars-
I son och Tord Torstensson' som
I närmar sig biista formen.
I För"ua"ät dominerades av vb
l And".* Ek, vh Göte Andersson och

i stoppern Bo Johansson. \|tf, 4b-
==::-_--:.--:-*

I andra halvlek försämrades
spelet'avsevärt - det hände inte
mycket, Bollen rullades mest ute
på planen utan några verkligt far-
liga attacker framför något av
målen.

1-0 gjorde Bosse Ivarsson ef-
ter tio minuters spel och efter
knappt halvtimmens spel ökade
vy. Uno Karlsson tili 2-0 sedan
Väring-må,ivåkten Åhs varit ute
på, vift.

3-0 gjorde Tord Torstensson
och så dags hade man spelat 35
minuter.

I slutet av halvleken tryckte
Väringlaget på ordentligt och det
eav resultat - Sten Axelsson re-
äucerade till 3-1 i 40 min.

Stra,ft gav 4-1
Ändla perioden inleddes med en

I I Uteförsvarets främsta var stop-

Jåg undrar om det inte är dags
för !'örbundets domarkommittd
att matcha den unge Tidaholma-
ren flitigt och gärna i lite högre
sammanhang. Han håller redan
Förbundsdomarklass, rörlig och
smidig i alla situationer. Den mest
lovande distriktet har just nu...

Båsse.

zt(r-(b.

Kinnarpsligan
1..erKanner aven

Slutarpsinbrott
Vårfest i Slutarps missioushus

Kristi Himmelfärdsdags kvä]]
hade många mött upp till den vår-
fest som församlingen samt ju-
niorförenlngen stod bakom. I bör-
jan förekom uppläsning av Tonny
Persson och Börje Gustavsson
samt sång av allå juniorerna, var-
på Rose-Marie Ing:varsson iäste en
dikt. Juniorledarna n.olke Petters-
son och Asta Johansgon svarade
för inledningsord och uppläsning.
Pastor Carl Wilson.predikade se-
dan över Apg. 1: 1-11. Efter kaf-
ferasten sjöng juniorerna ytterli-

i Kinnarpschans, men Bosse Ivars- | f'ati;pingepolisen förhör med | 4

I son sköt okoncentrerat högt över. I d" fy"u, Kinnarpsynglingar | åJ- | ;
lHalvleken gav annars i:,t-"--:: ll O"r" I5_l? år som för en fiil 

| 
1

| 1u:5_.^t"l:-":-;il 
n-t för Kinnarp li ""ar" sjorde inbrott i wilgotr- 1 ;

i""dåi;åi:Jåfftt's an, drog om-ll :".T"-:t*"riarrär i Kinnarp o* l;lxult vv. uno Ka-rlsson och"straf- li tett tilt att en stöld I stuterp t | fr

i fen som följde placerade Bosse ii aprit nu är på väg att klarae | fi

mycker mer-än 4-1 för Kinnarpli :;ä"';j#";il;;;"il,;;;: l*i!{.t; ., wpå straffspark:

;Tfu-å"å ff;g,.ål; "xi"".,i#:ll 
;:1";l"t:l'H.lJiä'?i*ll lffi;fr* ,,,ffi i' 

'

i;:...."#J:i,j'L,nii,,"n?u""**ii1åll-;-#::;:;ä|W.'i.'.
virrigt väringförstar.. ll tisen ertaniati_rran tillsammånsl Kir,r,r"p. rF:s pojklåg drabba-Gästande väring had9.e!! iE- llrned två av sina-kumpaner vid "lll a" på måndagskvä'en sammänsvar som spelade mvck:! Ylliigt lltitrrarre i april-bröt sig-in.i-ett I med rräclers gråbbar och vånnMålvakten Ähs var lå"fl!^yi?l-i llgrossistlager i slutarp och stal.ettl en vätförtiänt seger med 3-0.form och sak samma cä'lt^i^tlo-|:,l[assastrrii med en del.tg.r.rtartgl. llstaffan gjorcle två, mål och con-pern Roland Johansson som varll 

. o"fyraynglingarnai-Ilinnarp{lmy ett. r den tjusiga vårkvällenmycket tam' .---- lltiean har däiutöver-erkänt p;-olq.,oo"enstorpublilrmörtuppsom
n"i.ffj3*ål?åufiffi'1".": 

vtter- ll i"-n*ott i ""b.t.tu"u"ker 
i trakten 

I rt"r ,. rin iotbon. Vad månde
per Ändr6n. 

un[n ocn 
I I 

av Kinnarn I bliva av clessa löften . . .

r kedjan stred sten Axe.lssonl':i-- : _ | r Kinnarp stod Jerker carls-
a11rabäst.BrödernaArneochÄ1-|-1sonimål.i:Ianhö1lalltsånollan

i

g'are en sång och Göran Carlsson 
]

avslutade med bibelordet: >Vi ha- 
|

va här ingen varaktig stad utan 
I

söka efter den tillkommande sta- 
I

den>>. 
I

I

, Tlera inbrott
I r.7.
,N.\- Nillnarp

,i *ppLlarade
I Inbrottet natten till söndagen

, i Vl'ilgotssons speceriaffär i
I Kinharp ha,r nu klara,ts upp av

F a.lköpingspolisen. De skyldiga
är fyra ynglingar i 15-1?-års-
åldern, alla från Kinnarpstra,k-
ten.

Ivarsson'prydligt i nät. ll upp.
ll En av Ynglingarna har för Po'virrigt väringförsvar.. ll tisen ertaniatt_tran tlllsammans[ Kir,r,r"p. rF:s pojklag drabba-Gästande väring hade e.ll"joj- 
ll:l:g..trå,"r "il*,tlpp_?:"T_otd ^"lll de på måndagskväuen sammän

l?t,,"u'f"3åi*,åff"i1:å"Ti ;iil Slutarps kvarn | ;t,"å*,i,"1åJ'ii,1'#1"t11:::"'-men inte i rlen utsträcimen inte i rlen utsträckning att \,rrUtOI [J) I\YCll ll | ' _' 
t- ." I

lcle vårrarre KinnarpsförsvareE allt 1ördagsstängt 2tl5-2718. I -l_1it',t19:t:.:T: _Yt:iu:,_19;1.jg_. I

I för stort besvär. := | tiagne Jonsson prov på ekvilrblls- |

| ' tiska konstei med clen runda boll_ I

i S"Srarnas bästa I en. Han behandlade den ungefär I

I Toppar i segrarlaget var mål- | sotr den varit ett ägg. Tvåhun- 
|

! vakten Stefan Johansson. som i tlt'atjrtgoi.vå klacksparkar hann 
I

I första halvlek vid några tillfällen ] han med innan bollcn nådde mar- 
|

I visade fin förmåga på närskott. i __ | ken. 
I

i lper" Bo Johansso' ?l1l,l;,g"i: I aaoc9coccooeaoootcoooöoooo+ao
ii I Andersson. I kedjan, r

lllii?.ä- jä;ii;. ';;;-ä;;;^ i;;.;;; I t ttlr-6b.

ill:r;l.rfi'o'*'*'r"*o"oä'l tagerrensnitg
ll I Dags att matcha Freilrik 

I

ll I pri* rref,rltsson från Tidaholm l, lörtlagen den 2ll5
jf lvar ptanens 23:e man och han Lt o a E

Polisen kufide snabbt gripa en
a v ymglingarna. Denne erkände
vi;d förhör och uppgav att'hap
varit ensam om i0brottet.. Det
','i11e polisen av olika skäI inte tro
1:å, och så småningom kunde de
iivriga tre ynglingarnas insatser
I rlarläggas.

De fyla tonåringarns har ut-
ö,ver inbrottet hos Wilgotssons
erkänt att de även begått stölder
vid flera tillfäIlen både i år och i
fjol möt arbctarbaracker i Kinn-
arpstrakten. Det var främst läs-
kedryckel de då kom över.

i'l-i.ättä"'iii'ä";;;";ö;"å"iie'äi I kI. B-I5
1 'sätt som hedrar honom. I. 

AB ENGDAHLS MöBELLAGER, SLUTARP
Soffgrupper, fåtöljer, mattor, m.m. (Även begagnacle möbler

j lämpliga för torpet eller sommarstugan.)
I

I OO<tOOeeCOOCöOeöaCöOOaOeoaoooc
I
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trfinnemo Blidshergs turarena
Ater 1-O-triumf neor Kinriäfp

- Vi har tur i Kinnarp-. Så sade tslidsbergs spelande trrinare,Heine Nilsson, nör slagetpå Kilrnemo i går kviill var över ooh Blidsberg segrat rned matchens enda -å,r-- urrtra
samrna resultat som förra.gången gröntröjorna från.Eetlvåg kom på besök.

Vi skalt fatta oss kort och konstatera att det ilefinitivt inä var iionrra.pu dag i går. Lagetmissarle en straff och prickade ribban flera gånger i en match, där blåsten ttiåvciitc sperettotalt.luuaru. 
I

Lågen ha'de var sin halvlek -1i 35 minuten_. .Ser man till chan- , denna afton var alldeles rronsti.gt 
IBlidsberg den första och Kinnalp I serna borde Kinnårp klarat minst I runo och det förstår man .ru. 
rden andra. Blidsberg avgJorde_iloavgjort, men det år som bekantlstraffmiss och skott i äå"i"fJilmedvinden med matchens endalmålen som räknas. I (tre gån.gerl , OiUn ocfr fanste 
ImåI inspelat av vy Kenneth Raskl r Kinnarp tyckte rnan att bolten lrent äv iite-osxicklighet ocksÄ. I

t 

- 

t lr t 

-, 

' 
II I Chanse.r och missar I

F OTBOtt j |rk,*i*rä"lJ+TLffl*t|\./ 
"htr-6b- | ra*cevo'.','N, sLUrARp, I ::: ?å,J,n"#$'L1"::Täj:jlJ; liFolkskolor'a,

skoröverstyrersen nr:^^*"t,,?fl-t 
I 
fredasen den 27 maj kl. 13:45. I ää!';!ä rä,ä';;å:A sis Benst

f,I,it'11'':riå: i"{öiTå 
'T"i I saNDHnMs rF- I f.f"f*; nn1:J,i:fi{:i.*#

lskoleseminarict i Jönköping 3l SLUTARpSIF Lsaae...I nrej-1-S juni. I I I urt"r paus var det Kinnarp somrl-1,-..,1j.tter ligaeskapader -l ' lroroe Kommandot' men trots upp-
I ri--__--rid.n-_ ^år.nh^Ä^- Lr;, lrepade goda chanser ville {9t intei -r'rer risaesr(apader p;;il;;ä;ffi;ö;i#".il.;åi; 

II Kinnarpsligans eskapader blir
l ., ; ,. ^.._...i allt ller under Dollslornoren. lJe
rryra yngllngar som greps r sam- ra
|hqhd m6.i ihhr^tf h^a \^/ild^föc^hc U- --^ -trI- ---- , I ", " I

1*lS"n"S'*"Xi"tont*r,x Sasldhemr vann med ett nödrop
I brott i en laserlokal i Slutaro

i:*',ts:ilås"l:dlHiö''::'"ixt ÄIdqvist-mål avgjorcle och 3-2
arpsinbrotten kom tjuvarna över I ^

| 
'Su" 0-I" mot Korsberga

j Slutarp blev utan mål även i
I sin andra bortamatch, vilken gick
I i Korsberga på lördagen och re-
i sulterade i hemmavinst med 1-0,
I målet gjort i andra halylekens
första minut.

I*T-sport har haft kontakt med
föreningens ordf. Lennart Karl6n
som var åsyna vittne tilt uppgö-
relsen och han säger bl.a.: >>Förs-
ta halvleken ha.de hemmalaget
något mera av spelet för att i
andrs, perioclen bli jämnt med ett
par goda målchanser för oss. Må-
let som avgjorde matchen var re-
sultatet av ett missförstånd i vårt
försvlar vid en bakåtpassning till
målvakten. Ett oavgjort resultat
0-0 hade nog varit mera rättvist.
I denna match fick vi ställa upp
med reserver för Lennart Rutman
och Bengt Hermansson, vilka på
grund av sjukdom var förhindra-
de att deltaga. Målet vaktades av
Håkan Arnesson och i Herm,ans-
sons ställe spelade Kjell-Äke San-
ddn, vilken dock råkade ut för enjustering. 

r

Försvaret var bästa lagddl'en
och toppades av Per-Uno Gus-
tavsson och Lennart Pettersson.
KedJan i den nuvarande uppställ-
ningen var inte lyckosam i sina

Det rasade ayr

frir Kinna rt
Det var en håglös Kinnarps-

elva som gästade Kårlsborg
1rå lörtlagen. lVlatchen slöt väl

, Detta medförde också att de
Itog ledningen i 30:e minuten på
I ett närskott av Rcger Andersson.
I Sandhems center Erik Karlstedt,
I som i början av matchen misslyc.
kades merl det mesta, b'iev den
som fem minuter senare svarade
för utjämningen till 1-1. Detta
resultat stod.sig halvloken ut.

; Andrå perioden var endåst en
. mlnut gamrnal då vi, Stig Johans-
, son fick raka spåret genom ett
, föga samlat hemm:rförsvar och
,lämnade målvakten tr{åkan Ärnes-
'son utan chans.

Eohn i mål
: Denna halvlek vaktades Sand-
. hemsburen av Ärne Rehn efter
I det s.tt Hårnborg' I första halvlek
råkat ut för en skada vid lrolli-
sion med en Slutarpsspelare.

På Rehns plats som hb gick K.
G. Davidsson in.

Spelet, som före paus inte va-
rit av någon högre klass, försäm-
rades ytterligare och hombina-
tionerna i resp, lags kedjor var
lätt räknade. Det gästande laget
visade dock en del snabba frarn-
stötar men kom till korta mot
kärnpande hemmaförsvar. I 30:e
minr:ten koryr inte helt oförtiänt
hemmalagets utjämning till 2-2
och det var hb Änders Götlind
som rned ett fint sko'tt från lång-
distans kunde överlista Sandhems
måIvakt.

lyckas. Blidsbergslaget slog undan
fint och höll nollan. Gästernas
målvakt Vidar Bjälming räddade
t.o.m. en straff sedan en försva-
rare tagit med hand. Bosse fvars-
son sköt.

För skotten i trävirket svarade
>Blecka>> Georgsson - ett I bör-
jan och ett i slutet.

De bästa aktörerna i resp. lag
var:

Blidsberg: .målvakt Bjälming,
halvbackarnå N.-O. Carlsson. Kurt
fsaksson samt av forwards hi Å,
Rask och vy K. Rask. Och sÄ gt-
vetvis gamle Heine Nilsson, som
Iugnåde upp spelet högst väsent-
liCt.

Kinnarp: vb Änders Ek, ch Bo
.fohansson oeh i kedjan )Blecka>
Georgsson.

Domaren Bo-Lennart Jonasson
från Borås imponerade. Han kun-
de sannerligen inte hjälpa att
Kinnarp inte kunde göra mål den-
na afton i regnrusk och hård
blåst.

Båsse.

Äke Atrrlqvist fr!åmst
Äbselut bäst i San'Chems för-

svar var -vh Åke Ahlqvlst som
utom vinstmäIct svarade för ett
effektivt spel. Hh Kurt Gyllen-
svaan gjorde ochså ett gott ar-
bete på sin plats.

I kedja.n var vi. S'rig Johansson
en god tillgång och Erik Kartstedt
forclf,ade sin bevakning efter eir
mindre god inledning.

Den snabbe hy Sigge Gustavs-
son hade en övermiiktig motstån-
dare i hemmal&gets vb Lennart
Petterssor.r och märktes fråmst
för siit otrevliga umgänge med
såväl domare som rnedspelare vil-
ket också renderade honom en
välförtjänt varning.

Starkaste insatsen i hemmaia-
get, som saknade Lennart Rut-
rnan och Rotand Moberg, gjordes
av försvaret som toppades av vb
Lennart Pettersson och halvbäc.
karna Per Uno Gustavsson. Kurt
Karl€n och Ingvar Johansson.

f kedjan var.Srttrarna Hasse An-
dersson och Roger AnCersson
mest till sln fördel och detta gäl-
ler I hög grad första halvlek. -

Domaren Lelf Lund från-Sköv.
de gjorde ett blandat lntryck som
rättskipare I dagens match.

Geson

peng'ar och varor för.sammaniagt Efter en föga övertygande insats kunde Sandhem avgöra fre-
175 kr' r fabriksnederlaget i Kinn- I d"g"rr" uppgörelse på Tångavallen titrl sin förilel 6 rnin. före slut-arp stal'de kläder.

vinstmå.let. Dessförinnan hade r'natchen prägtats av jämnt spel
och där Slutarp i första halvleken hade de öppnaste och farlt-
gaste måtchanserna. Ct/546 .

i zq l.r-b6.
i Slutarpsmissförstånd

inte i ka.tastrof rnen näst irr-
till. Karlsborg vann således
fullt okej med 5-1, halvticl
2-0.

>Detta var natta>>, sade en
herre sorn har sina rötter I
trakten av Kinnarp. Försvaret
får ta på sig den stiirsta sliul-
den. Alla spelarna med undan-
t:rg för Göte Andersson spela-
de långt under den norrn:tla
standarden. Det ltiste sig all-
deles. Iiedan efter tre rninuter
tog Karlsborg ledningen på en
straff och sedan bara rasade
tlet utför. Karlsborg hann rnerl
att göra 5-0 innan Bengt.Ge-
orgsson hyfsade till siffrorna
till 5*1, Kertjan var för övrigt
siillsynt tarn och irl6fattig.

Nu får ni shärpa eI i l(in-
narp:

RöXIHD

i 
förehavanden>>. Geson.



Startrc premieringsretur på

I Lantbrevbäringen kommer så-,
I lunda att utsträckas till i stort 

I

I sett flertalet berörda hushåll, som 
I

ibor vid för bilkörning lämPade 
I

lvägar. Avsikten är att så många 
I

lhushåU som möjligt skatl få di- 
|

I rekt betjäning av lantlrrevbäraren 
I

li bostäderna, Denna förmedlar I

även värdepost, betalningar och 
'paket. 
I

För lantbrevbäringslinj, plane- 
|

ras följande sträckning. i
I(innarp--Brismene: Kinnarp- i

Naglarp, Svenstorp, axtorP, Hal- 
|

I Vintorp, Lagerstorp, Kinnarp.
jl Blidsberg-Kärråkra: Blidsberg,
lVtmmerstad, Björnarp, ALarp
f Börstig, Börstig p 2!2.6, Hjåimse-
'red. Tornarp, Döve, Kärråkra,

säng, ÄIarp, Fröje, Skansen, Ärn-
grinstorp, Brismene, Ekersgärdet,
Hallen. Rävlebacken, Västorp,
Ekarp, (Börstig), . Storegården,

Ulvsered, Kåirråkra hyrka, S.
Vånga, Rävike, Skattotnta, Trä-
lunda, Blidsberg,

Timmele-X{urum: Timmele,
Gammalstoqp, Prästgården, På.-
vagården, Knapagården. Katthög,
Nygård, Påarp, Murum, Munka-
berg', Murum, Ryda, Sölvarp, S1<å-
lerp, Årred, Getåryggen, Lyckan,

FOTBOtt
Tångavallen, Slutarp

fredagen den 3 juni kl. 1g.4b

FOLKABO IK-SLUTARPS IF

fr[iissfcilI pu unghiistur
ailtjämt Valdetnar Johansson, för-
ut i Siggagården, Han har nu
lämnat både lantbruket och häst-
aveln och bosatt sig i KinnarPs
samhäile" Men det skedde först
sedan han under 48 år varit
hingsthållare på Siggagården.
Hans gärning inom hästaveln är
halvsekeliång.

I Slutarp visa,tles i går sex föIston - och ingen enda unghäst'

*åTl'3#"iffiilfä;ä;ää;,;;;il;;n*i""i"' 
^ 

::"3T':?slistan:ue5 at Dlu arluarnurrS.vorv -"-..*-***: -_ A f dennef
Frökinrl meil dess fina betesma,rker. Antalet framvisede diur ;;,-.^-- - -- Fälston
sjönk rneit tro f j äralealel ar från i fjol' Då visatles omkrilrg ^ "*"*,

25 tljur upp, var&v 16 fölston. Visningen äg'le rum vid Siggagår- ,otr,-Sioräddaretomten,
den. 100 kr.

bröderna Jo-
Det finns en del ettåringar i tal ungdjur.lämnades.t-il_:-i1"1!"^ilr.#;;;;; Nolgården, Kinnarp. B;

;; F;tp' tvååringar i visnings- | ;9y -t<unoe 
väntas av fortsatt UPP- 

| son, Halsäng, Kinnarp. B; 4b kr.
ringen nästa år. Om det nu alls

Innan postdirektionen beslutår i
ä.renciet, har nu kommunelna tiII'
fä]le a.tt komma n'red sina syn-
punkter på planerna,

STUTARPS
MISSIONSHUS"

Söndag 15: Söntlagsskolans
sommerfest. (Vid lämpligt
väcler - i parkdn,) Medv. av
barnen, lärarna samt Len-
nart Magnusson och G. Carls-
son.

Servering. Kollekt.

Dolly e. Bosco, Inge Josefsson'
Backgården, Vårkumla. B; 40.
'Julia e. Jugard, Åke Gustafsson,

Millorngården, SlutarP. A; 100 kr'

Bilrallly
Kinnarps

första start
Kinnarp kI.
nio mil.

NTO anordnar På
5 juni, bilrally med
från NIIO-Iokalen i
9. Körsträckan är

50 proc. nedgang i Vartofta
i Slutarp ulr'bt'

' '' 
rr- r" 'rrri ' 'r'rr' i!et+:ilt r ' r: i..: i ir

Nestorn blancl hästkarlar, Valdemar Johansson, Björkhaga' tidigare

uid Siggagurden,

Falb,rrgden

har lämnat

Frökind och Hökerum får
uthyggd lanthrevbäring *![,

Poetdirektlonen i Göteborg har i dagarna skrivit till Fröktntls

och Hökerums komrnuner och motldelat, ått låntbrevbli'ringsnä-

tet tlär till hösten komrner a,tt byggas ut omkring ?0 km.

Backabo, Rävike, Hov ÄImestad,
Timmele.

0m1äggningen innebär enligt
postdirektionens mening atl det
inte länger finns tillräckliga motiv
för att bibehålla nuvarande Post-
anord,ningar i Brismene, Börstig,
Kärrålca, Murum och ÄImestad.
!'ör att tillgodose bl. a. industri-F ör att tillgodose bl. a. industri- 

I

iclkarnas behov åv en postanord- 
I

ning i Älmestad för inlämning åv-l
paket, värdeförsändeiser och in-
'betalningår seclan lantbrevbära-
ren pas-serat orten, har postclirek'
tioaen för avsikt att inrätta ett
postombud i Älmestad'

Ny postadress
Ändriagarna medför att orts-

borna i Brismene, Börstig, Kärr-
åkra, Murum och Älmestad måste
byta postadress till KinnarP,
Blidsberg eller Timmele. Post,
som åven efter omläggningen är I

aclresserad på det gamla sättet, 
;

kommer att sändas tiU de nya;
adressorterna för utdelning med
lantbrevbärårna, varför försening
inte bohöver befarås.aktiva arbetet men är självfallet med vid ring-side'

nönlwP

blir någon pr€miering då' An-

värkonmen! u[b'bt.



?
Gårdagens mstch på Tångavallen var rik på situationer. Här är det
en pers i början av första halvlek.

SlutarPsförsvaret, som får

'4/o-bt "

dan rnålvåt<ten tappat en Iuriglhela tiden. Gamla >ravårna> rvranlnaj..............lvg1"t-u11?'--Y-11^"ar-- Dachruaul

boll avsänd av per-u:no Gustafs- lÄndersson och Bengt Hermanssonloch Bror Johansson rvqkt"e n|,qral 2 snySg4A'30

xlxml,l;";,'9" nåra;sligt 
il 
äl"ii,!Iä!1"::l*q-'J'ä'3lt'??å: i'%åiå;1äi:'*"tr":'"å:-"f'l'.* i nnnu, [AB$$0il10 minuter före sI ,.. il.r läeengår lite lånssamt - fullt lrättvisa. Han missuppfa

,rnm yo,,rrocri,o tirr z-rullflii'"? ll 
tg'"?:tLql 

-P"^irt-,1i9: ::I'P^fx ln,::::?tl?,1'::^1'g?-n*'rek' men | - 
BTLFTRMA

Slutarp sl,og ledarluget Fol,habo

Situationsrik Tan gaau\,l,en'duel,l, 2-7
slutarp fick två fullträffar och trolkabo en vid gårtlagens drabbning på Tångavauen i dlv. vtr

Falköptngsgruppen. Ilet betytlde a,tt Sluts,rp också triurneratle över ledarlaget, fullt välförtjänt

förrest€n. Laget gjorile otf mycket gott tntr'-ck I de,nna Begermatch. Första halvlek blev må,llös'

men båda lagen hrrde goala tiluätlen tiu ledninggfullträffar i den situa,tionsrika matchen. Slutarp

hails de flesta Och farllgasto tillfållena fra,mför Kurt ilohansson i Folkalrorrrå,lot, men oturen gri-

nado hernmapojkarna I ansiktet flera gången då de befann sig i itloallägen. Dtt ellor t'o.m. två

Slutarpsrnål hatte into va,rit omotlvorat. | öVRIGA

Måten kom doek i andrå halvlek I nramtitlsmän .. _ $top^p"-rl Folnv...r9lrTt-19" f!g; I 1""--911 1991 9"1 ?nl .liI kedjan finns två framtidsmän lade v-årclat i alla lägen i ett något I Saab 96 1960 beige 6000 mllistället. I I kedlan rulns f,va, Irärrrlrlrstrrd! rauE varu4uLa[a'a5ELL reLvrr@6ve| pfralu yu rrwv weråe vvvv ssr- -8,ä;; I inledningen gjorde Mats li högervingen Roger Andersson* darrigt försvar. . . ., . I Opel Can 1960 blå 7500 mil
Ändersson r-0 olh eängt uer-ln9t{''a Mo}erg. P..1 .:t!lTl,* --5:dj:T"Tl,":^P{:":::.:Tl11t 9*l nw 1e58'ora4seÄndersson 1-0 och E€ngt t-ler-lrdoiåno rvLoDer5. uelr srsL'd'uruc ^sursruo'uer'*"'*;;;,';;;l yW
*"."o. spädde på med ä-o 

'9- lvisade. mvcket q"d blil'-.l.lli tl"t]:: l?*1^:y^iut1P.:ltt^T' -^-,.*--,dan rnålvåkten tappat "" 
iu"iglfrufu tia"å. Cq"th >rävarna> Matslhalvbackarna' Gunnar Båckmanl

boll avsänd av per-u:no Gustafs- |Ändersson octr eenet llermåxssonioch Bror Johansson rVc.ktg ntqra| 2 enyggaA-30

*",v#å1," ,';å "?i*ffi:;?'åiil 
ilffi;iil oa a.t ror:aae ara 

| | Kinnarps Missionshus
lag, även om det fortfarande finns I I I söneiag I I söndagsskolans eommarfest,några brister . I f'olkabo visa,ile inga I

Lagets ryggråd er nalvtlackar-l .lettartaktor- . : | | medv'.""b?:it':"'lärarnasamtevang'LennartaMgnussor:'

na, ddr lnsväi Johansson och F;- fi ..L9d3rla,aet llk?!-t l?g:-:1: I I servering' Kollekt'
uno custåtsson på ett utmälkt ll väntat sig mer av' Gåroagens I I Tisilag 19 UV-högtitl med UV-inviguing samt försätjning
sätt xompletterar Nuri K;;iat i lmanskap föreföll mvgket spända' l | :":";:;-;";*;--
mitten. ' r\arrsu ' 

| ?*"- stt"oti åii-täou ;.q*g* i I av skänkta v:'ror 
r ^e$6qe rr6dhrrÄ6^s

tennårt Pettersson skötte sig ock- 16,r"9 Johansson gjorde en tabbe I ---'--
,a u"., även om Göuind srreisoar- ö"ä"ärr*slutarpsmå1et, men i | :::.1,.:9:"::.1t_Yt:-'{:1t:' 

Kom med! Gåvor till rör'
kade lite vär mycket .tt i.g"i"åil- åä"räå']'#äT"#jj få;';"äå;'"; I särjningen mottages tacksamt!
ta perioden. Sista rrtposten Håkan fäkfa ingripanden som ger honom I q/O-
Arnesson är reserv. Gårdagens överbetvÅ.
uppgifter klarade han utan. an- 

r

sån. Herman höli sig pap*.ffit ll gjorde målen och fvller fortfaran- i$ån8er, men det var_ o_ckså allt.
fre.mme och slos kulan i iäi.: " 

ll ää sina platser, även om det i vis- | Gtiran Lugn, TidaholT' *ip?

,kom reducering till 2-1. D?t YiI ll ;i;; tOniiaga att plaeera sig t off.,rbetyget blir doek gott. 
I

l_GT^y Båckman som slog in den 
I sidepositioner lite väl ofta. I B å s 6 e. 

Ibollen. l^.rl
På vänsterkanten jobbade Has- l' 

- 
!!!!!! !l : I

I underkant se Ändersson bra och speciellt i | -@--- -
första halvlek var han med i de

Resultatet %-7 får sä.gås varå | flesta situationerna fra,mför F ol-

till, men det var få - ålltför få I med.v" av barnen, iärarna sålnt evang, Lennart Mågnusson.
Backparet Anders Götlind och s11sk1iya stunder. Lagets må.lvakt Servering.

märkning.

Avslutning i söndågsskolaD
Kyrkans söndagsskola i Kinne'

ved och Vårkumla hade annåndag
plngst avslutning av vårterminen
med utfärd tiil Borås. Färden fö'
retogs i bilar och i strålande sol'
Först besöktes djurParken, där
barnen och deras föräldrar be-
såg alla djuren under halvannan
timme, Därefter samlades man i
Alidebergs församlingssal, där
saft och förfriskningar bjöds.
Kyrkoadjunkt Bengt Kullenberg
berättade om användningen av s&-
len i församlingsarbetet. Till sist
hölls avslutning i Sjöbo kyrka,
som kyrkoadjunkt l(ullenberg vi-
sade och där han senare höIl af-
tonbön,

Ky'rkoherde Henning Andersson
avslutade vårterminen för sön-
dagsskolan och överlämnade till
Helen Torstensson ett exemplar av
>Bibel för barn>> för träget delta-
gande i söndagsskola". ZIO-6(.

Konfirmation I Kinneveali
Konfirmation kornmer att äga

rum i Kinneveds kyrka på lördag
med de barn som gått i konfir-
mationsundervisningen för kyrko-
herde Henning Andersson. På sön-
dag firas högmässa med natt-
vardsgång. TilI dessa gudstjäns-
ter välkomnas I synnerhet föräId-
rar och anhöriga liksom övriga
församlingsbor.

I samband med högmässan kom-
mer kantor Bengt Kjellström, som
utnämnts till ämneslärare vid
grundskolans högstadium och som

I därför begärt och erhållit entle-
i digande från skolkantorstjänsten,
I som han innehaft sedan 1 Jan.
| 1952, atl tjänstgöra för sista
I gången som ordinarie kyrkomusi-
I ker"

BMC
1800 1965 grön
MG 1965 vit
Cooper 1965 vit
1100 1964 vit
1600 1962 grå
A-55 1961 vit

3100
5500

L800 mil
2000 mil
2700 mil
3400 nil

mrl
dl

oran"ge
8800 mil

Kinnarp. Tel. 330 60



FOTtsOtt
Kinnemo

sön'dagen den 5 juni kl. 15'00.

AXVALLS IF'-IilNNARPS IT'

taslighetsauktion
å Dammhall, Kinnarp, 3 km
från Kinnarps samhäile, lörcla-
gen den 11 juni kl. 13.00

4 rum, 2 kök, cv, el. spisar.

Tomt: 1.400 kvm, fruktträd-
gård.

10 pr,ocent av köpeskillingen
lämuas vid. kontraktets under-
tecknande.

I(inenarp

Angående det vägrade statsbi'
clraset till Frökindsgården före-
kom en längre dishussion. Vid
densamma framkom att under
196.5 utfärdats vissa särbestäm-
melser som socialnämnden vårit
ovetande om, också länsstYrelsen
och socialstyrelsen t]'cks ha vat:it
obeka,nta med tolkningen av den-
samma., Någon ändring, trots
överkiagande hos Kungi. mai:t
torde ej vara att vänta. Det ute-
blivna statsbidraget uPPgår till
25.200 kr.

Från postmästaren i Ulrice'
hamn hacle ingåt1 skrivelse angå-
ende omläggning av lantbrevbär-
ningen inom kommunen. Enligt
förslaget kommer poststationerna
i Börstig och Brismene att indra-

Villa vid genomfartsleden om

två lägenheter, 2 nrm och kök
i varje, vatten, avloPP. Irokala
våirrrepannor' vc.

Kan passa även som enfa'
miljsbostacl. Bra uthusbyggnad.

Villan gedigen, uPPförd 1938'

sälies och visas genom

fotersson & Gustavsson
Tel. 05151122 88' 135 84

I(innarp slog Axvall 2-L

Auktionsförrättaren

Tord TonstenpEon avgjorde
+/6-66"

det var tämligen skralt spel när l(imrarp på söntlagen fullt
rättvist besegratle Axva,ll på Kinnemo meal 2-1. Den hårda blås-

ten förryckte tlelvis försöken till ordnat spel, men det år inte hela
förklaringen. Kinnarp fick ställa upp utan sin rnåIspruta Bengt
r>Bleka> Georgsson som var sjuk och det stod väl klart att han

ter', men mesr av utlgJoÅir"a""" |!l-'-Jilt"" -11=9{" 
i-irif.t, l-et bl\r lrnissaoä skottet-'

från Åsarps -i""tor,.rd..ä.irr;g. :*:i -ser.verinB 
av tårta octr | Äxvall-satsad",:lqu" denna pe- lTord rorstensson speiade in seger-

på söndagarna hånes 'ö;;;;;#ä- i {1I:: Tli:::-^"-"^i,1::"i^*,o::-, ll"g. På,.t"T113:t?111. ^^*t^:?i l:il**ti?i13,"ff:1"i;l-,'esurtatet

ett livligt 'barn- och ungdornsar- i ::-I:Tn"i ått gå till omkostna- I I Ivarsson, då. han några minuter
L^+^ n^+ rÄroor8< o., rnrr"otq 1..o6_ derna för den nystartåde UV-kå- linnan oåussiEnaien ur fritt lägeili"]'ä1,?"m.".ia""ä" räxäi"'[]11- oerna,fjl d.-q" :y"lu*g.qu J-y-],l 1il.; päussignaien ur rritt rage l ^^ . -!:q:{Ll|llt:29 minuter hade spelats när vi.

tidigare besök. Det ånordnas. ock- 6erstlor.shemmet.
- * .'lr ,,^- | den stabilaste formen'Kinaarp höll alltså sPel.- '*- -- ,så servering och kollekt upptages 

1

jag någon gång sPiiler På att'leta
kan inte jämföras med den tid det

på söndagarna hå'es ,ö;;;,,'#;- i rrutt. rti11!om uv-kåren och dess Irr"q pa. r."1trastötar, - ett par lfutiträffarna och 2-1-resultatet

ta och sedan påsk har rr-'i:r:;;;;. l1 
leaare meaverkar också här Len- I I 

il"iig"it.1qr hlde i3lietl som små- | stod sig tillställningen ut.

arbete, som en tid tegat ;;;:ät"* ll nar't lttagnusson med såns och 
{ l ni"g'äm klaracles upp av Kinnarps- | Kinnarpsförsvaret kom ifrån

upptagits. Denna har ,";-;';;-i,;- il vrttuesnöio. 1 | torivaret. I uppgörelsen med gott betyg' Bäst

cragarnasarnratstiusinä"Å;;;,1- . .,,.--^^- ll l:-:il;*1fl1{-"'"""1"nsson och

ffii.få:"'å:å1f.:lt#li#l,i|1'"*,,tut"r,rdfr* ,. ". ll orrsicremår(?!r {;öp;;;Å.rär'ä'''s"'
tiit ett 20-tar dertagare. ' 

Iralr upp 
I -"T.:*::'""t-:::l:,t:,::"1-ll":* l I r 

",'o"J-iä?"råäi.";å44..T1" 
*'l"-:?Tå1:"',T"'u:3H",5Y:1n"å*I ELL ru_Ldl UErLdådLs.

r morgon k, 11 har.orliff-"\t; iilå'.ix,jffiå':1t'jåi,å;1jl'ä!'; i lt#i**U l;ij}tr :if"ffi,; l;m6pqp'?1"J.-"':å'"."":1åKr <in anmmavfoci iitl rrilran sin sommarrest,"t iilu::.,:'l: ;i;;ä.-';:i"-r,.'iul i'.,p",r i 3_11 liJ;ä'låääri"i,iiäåä'ää"'å;;'";i;l"gl jl:q3a Jtotl och bra skott
häisas välkomna' Ijtöver',":1:l:i att ävslir. en rramstälJ4lg tol: I lirrt"e.r"rrde av orrenJiv"iJnåii.lvid flera tll-illt19i:-Tg" 119.L111;och lärarna medverkar 

":":"9:lT: iån.'iv."i.un om .statsbidåc l,lt I liä:iälå"*tä'-ä "1" "a";;;;; lt^a.a.e 
innlnrör ramen. vy. Kjell

Lennart Måsnusson, u*,|j"J:ifl t.o-*u"".'l rör tiubyssnad Jv å1-ilrr." ro* hjälpsumma; rä;;;;;;i.l+l] "3T.f:Itl.I:j:: som visade

arturarP "'"':;';;';å" I Mest framträclånde spelare i ipe även denna period c:: .-:---- I r*,,orr hahrhA.I!årn, -Te.r irör sönda€rsskolverksamhetä 
or- { 

sönaassstot*:' 
'_ :t1""n . I I itäl* i.]l.*'g![:ij.?i1,,*i;]: 

| *f.* "1il*,å,*3,X11"""" 
ran

På tisdag blir det å1På tisdag blir det 
"li'uål fi,:l r *o"go.' kl. 15 hårler srutårpsilä*.ö."ff-?.'i ry-xlåri ai't,lNissmoochstigHolm' ,

fentlig högtid. Då hålle
startade uV-kåren *i,, ''to;ä 'å';: l#,i;;:.?å"""äu'"äJ"iå;d.c:.ö;l liäi.lä*.ia'ixi åif"iäåpä.'ti"; i."R;,Tffåå ,:ä:"",t?ä:f,"f"'äå I

fdntiiga SaiRinäiiköIh.st.t{Å,f O.et f 
sin .sommarfest under medverXan i I nätade' i usrrarö^aqs

titlfäilet kommer 1? UV-ar (Ungaiav oarnen, Iärarna samt evånge f l'^ ffigl9-^tin^=,**:"-**l;lt0rjaae >hetta till>' 
Båsse

vilior, 8-12 år) *t, 
-""r.."i"å; 

I ij; i";;;it-r'rÅg""'"o-". -och q11- | I l*:: :-f11':-*l:rrij":.,'-'"^-",:'i
>)fostrinsstid> invi€Jas ,ui"n.,r.o Ji";1" &;;. ca!å'.oi vidare 'r-rir 

I lLinauvtt!,^1l3lfl:"*3: ::A"y:Tf
I ä;ir#:;ffi".å",ä'iluä*""'äät i det servering. Kollekt tas upp rör I | - här misstänkte man också orf- i

I llt 11111,: 
.:l-r:1,j111fl,1i-+1*, 

i 
;9,1*q:r-:,?:t ; ;l;";".;"" i liå*".- och gjorde stä,ningen 

L"Jiå,å,11"??å-"3i?'I"På ?#ff;I att hållas en försäljninq av skänk- | sonoagssKorarr' | '::"-
I tn u".o.. Sådana"moitages inect I yid lä.mpligt väder hålles festen I I Jamn.

i Järnvägsparken, annårs i mis- | |

-' I Efter dessä båda fullträffar bör- | alltid tyckt att ett välstädat ar-
jade det hårrlna till och spelarna I betsbord vittnar om 9n lat kem]st.
lanAe - på fel sätt. Efterslängar- i som Berzelius en gång uttryckte

ilangre diskussion i Frökinds
kornrnunalnärnnd orn statsbidrag

tr'rökinds kommunalnämncl hal'
hållit sa,mmanträde. Ett Par in-
konna ansökningar om lostads-
bidrag goclkäncles, Lilraså' tilldela-
des två elever folkhögsholestipen-
dier ä 100 Ut'. Prl5Ygdens väveri
i Sllltrl'p hade av komntunen be-
gärt ersä,ttuing för uPPkommen
vattenskada. Ärendet remmittera-
cies till 'byggnadsnämnden för ut-
redning. Besiutades att inköpa 15

ex. av clen nYa kommunallagen.
Socialnämncien hade i shrivelse
begärt två ti]läggsånslag å resp.
S.Z01:SO odn 2.718 kr, för utfört
merarbete med rnåIning m'm. På
Frökindsgården. Komrnunalnämn-
den ansåg sig nödgad att tillstyr-
ka anslagen, men ville samtidigt
uttala, att socialnämnden i fort-

I sättningen tillser att så kraftisa
| överskridanclen av anslagen inte
lförekommer. UPPrättad Prelimi-
I när köpehanclling angående Kyrk-
I skolan- i Börstig föredrogs och

I Bodl<ändes. o1önska fonden i Bör-
i stis. som hittills förvaltats a.v

I rottst<o:estyrelsen clär, skail vad
lförvaltningen beträffat överflvt-
I tas på Frökinds kommun. Beslu-
i ta.O"s att tillstvrka en utredning
I angående småbarnens lekpla,tser i
I l<inna'p oeh Slutarp. Kostnåderna
I för ar'hetets r.rtförande hade beräk-
I nrts till 3.000 kr.

llsaknatlesiforwartlskvintetten,somintevarheltlycka,tl.| , & TT-rr . . . ll Detvarendrabbningdärfetpassningarnavarmångaochtlär
i Sondagsskolfest, IjV-invigning I| #;-';l:;aläiåranoe''ögt'

, irl . ..1xvatt "c'* i_.T"*:q::,-::T I:?: ':1" Hfl-"l,åcjrg .:?il'"";I . T7. 
\J 

. c . ii l(innarps rnissionshus irnmul"**lä:r '"'!iä äfrili+.i:,älåå'rr';ti'"*:'Tffi:
r Kinnarps n,issionshus bedrivs l:i"i:!ip"I.:jlngLy, b*llll1{-'1ll;åtJ""Jritf'rXff,åtrT#å} EölqiH""*:ru å"ru*iåfl,'lå:i:åål

r/t^rnqår_ | en kommer ått gå trll Omkostna- , I Tvarsson då han några minuter I

u r F ö R S Ä L J N r N G I lir*:;;rlåå';31'*'ffiäf1ä?å:i;3; 
Berzelius en gling uttrvckte 

j

Hela lagrst såljes ut till låga priser. Soffgrupper, bädd- | | rott denna piriod väl tam : han I Kemiprofessor Göran Liljestrand I



RöKIHS tr(onfirmation avtackning
i Kinneveds rrlu^bb.

och
levrka

Ifinnarps
'NTO-rully'
Trettiosox ekipage startade i

sönalags i Ifinna,rps NTO-för-
enings bilrallytävling. Kanske
var det något mindre än man
hade räknat med, men diverse
omständigheter gjorde, att
många inte kunde starta. Man
får hoppas att arrangörerna
åtorkommer snart nog, ty belå-
tenheten med tåivlingen bland
deltaga.rna var stor.
Banan gick med Tidaholm som

centralpunkt, och de många små
och krokiga vägarna stä]lde även
kartiäsarna inför en del delikata
vägval. Förutom en del manöver-
prov och avståndsbedömning ha-
de även en mindre efterlyst bil
placerats ut utmed banan. RaIIY-
deltagarna var dock dåliga detek-
tiver, och inte någon enda delta-
gare upptäckte den lilla bilen, som
stod mycket tydligt piacerad. Ett
angenämt avbrott i tävlingen var
i Velinga vackert belägna bygde-
gård, där arrangörerna bjöd alla
resenärer och förare på kaffe.

Vi återkommer til1 prislistan,
så snart Cenna blivit klar.

Söndagsskolfest i Kihnarp
På söndagsförmiddagen hölls

söndagsskolans sommarfest i Kin-
narps missionshus. Den leddes av
dess föreståndare Änders Si#rids-
son, Åsarp. En hel del föräldrar
och släktingar hade mött upp. Ef-
ter gemensam sång inledde en av
Iärarna- Tio barn hade sedan en
uppläsning och sjöng någon sång-
vers. Ingel2, öman medverkade
också med uppläsning. Därefter
sjöng evang. Lennart Magnusson
samt talade med barnen. . Efter
paus för servering predikade Len-
nart Mag'nusson över Matt. 28:18

-20. Tre sy söndagsskolans lä-
rare sjöng till sist en sång. KoI-
lekt och se4vering inbringade
brutto 147 kr.

Söndagsskolfest I Slutarp
Missionsförsamlingens söndags-

skola höll på söndagseftermidda-
gen sin sommarfest I Järnvägs-
parken. Tiil dragspelsmusik mar-
scherade barnen och lärårna från
missionshuset till parken, där ett
{0-tal föräldrar och övriga intres-
serade hade mött upp. Efter ge-
mensam sång inledde F olke Pet-
tersson. Bårnen deltog med sång
och uppläsning. Därefter sjöng o.
talade pastor Göran Carlsson.
Folke Pettersson utdelade biblår.
till två elever som under året fyl-
lel' 12 är, Till sist sjöng barnen
en sång. Kollekten titt -sönCagi-
skolverksamheten blev 721 kr.

Kinneveds cp Vh-t't"
har nomineringsmöte'På tisdag Pl
Pensionatet, Kinnarp.

Konfirmation ägde i lördags
rum i Kinneveds kyrka med 19
konfirmander från Kinneveds och
Vårkumia församlingar. 1!ted ut-
gång från Jesu maning >F ö.tj 

Imig)) (Matt, 9:9) taiade kvrko- 
I

hel'de Ändersson först oil livet i j

Jesu efterföljd. Dårefter följde l

samtal med konfirmanderna om I

>huvudstycken> i Bibeln, kateke-l
sen, psalmboken och bönboken, I

vilket förde fram till rättfärdig- l

görelsen och helgelsen såsom må-
let för >>Guds rikes fulla liv>. Ef-
ter bön vid altarringen utdelades
till konfirmanderna av församlin-
garna skänkta biblar samt hon-
firmåtionsbevis.

Liksom på lördagen var iryrkan
fylld av en fulltali;; menighel på
söndagen, då konfirmanderna i
procession.med kyrkvårdarna och
kyrkoherden i spetsen tog plats i
kyrkan, Med ordet >Värtner l<al-
lar jag eder> (.Ioh. 15114) som ut-
gångspunkt höll kvrhoherden
skriftetal, och alla läste rlen ni-
censka trosbekännelsen liksom

[Bs$ffir$trtEffiflsB$
Ilela lagret säljes ut till iåga priser. Soffgrupper, bädd-
soffor,mattor, fåtöljer, köksbord.

NDTIOSIöBLER, KtrNNABP. Tslefon 333 64.

UV-hagfid I{innurp

j Kantor Kjellström
I a,vtackas
I

I I koret avtackades därpå kan-
I tor Kjellström, som nu - lämnar
i sin befattning efter 74 712 ärs
i tiänst, sedan han blivit utnämncl
I Lill ordinarie änmesiärare virl
grundskolans högstadium i tr'al-
köping. Kyrkoherde Andersson
förde församlingens tala.n och

1 
frambar dess och sitt eget tack
för det skickliga och inspir:erande

I 
sätt, varpå tr(åntor Kjellström

I med sin musik och nitiskt ]<örar-
i bete givit gudstjänsterna en vär,-
ldig inramning. Kyrkvärclarna
lövellämnade. som åvskedsg.åva
I två ljusstakar, formade som ly-
I ror, samt rosor, vårtill fogades
I ett varmt tack för gott samar-'bete. Kantor Kjellström nämnde,
hur han genom kyrkomusiken
alltifrån 7947 f.ätt en ny värld
öppnad för sig. Han tackade för-
samlingen för dess positiva in-
ställning tiII inte blott den klas-
siska hyrkomusiken utan även till
cien >kyrkans nya ton>>, som på
sistone r.'unnit insteg i både orgel-
musiir och i<örklans.

KINNEVED
Samtliga

Centerpartior ganisationers

medlemmar

kallas till nomineringsrnöte å
Pensionatet, KinnarP, tistlagen
ilon 14 juni kl. 20.00 för nomi-
nering till kommunaifullmäkti-
gevalet.

StYrelserna'

,M,4
i:W

#,

#',1 i,tIJ

l.,,;l;t.,,,1.*i

Pastor Göran Carlsson delar ut Nya Testamentet till invlgda UV'ar.

t;:i$"fi

Den återuppståndna UV-kåren i Kinneved hade på, tisdagen en,

inspirerande UV-invigning och I samband därmed försäljning av

skänkta varor till förmån för Uv-kårens tomma kassa' Till den-

na försäljning hade kårens ledare hoppats på ett par, tre hundra
kronor i netto. Det visade sig nu att dessa förhoppningar var för
lågt.ställda. Nettot blev hela 700 kr. Själva Uv-lnvigningen led'
cles av kårchefen, måIa-re Gösta Claesson, Åsarp: Pastor Göran

Carlsson ledde försäljningen. Vidare medverkade evangelist Len-

nart Magnusson, lt [o ^to6.

.v./eh,

Högtiden började med att kå-
rens medlemmar och ledare till
orgelmusik marscherade in i loka-
len med en fa,na i spetsen. De tog
plats uppe på estraden. Så skedde
s.k. lösen, vilken vä,xlas vid varje
TJV-möte: : Kristus har segt'at -vi kunna 6egla:>. >Här är unga
käcka viljor>> sjöngs och kårche-
fen välkomsthälsade. Högtiden
hade samlat fullsatt loFal och bl.a.
var Åsarps UV-kår med och tit-
tade på sina kamrater i Kinneved.
Bibelläsning och bön av fröken
Marianne Folkesson, ÅsarP, följ-
de och Lennårt Magnusson sjöng
en solosånE.

Invigningsakten leddes av Gös-
ta Claesson. Vid den förekom ge-
mensam uppläsning av den instu-
derade l-Tv-lagen och avgivande
åv UVIöftet. De femton riä,rva-
ranCe erhöll var sin röd snodd om
halsen, som tecken På sin UPP-
nådda värtlishet, varpå föIjde bön

samt överlämnande av NYa Tes-
tamentet med Psaltaren till var
och en. Tr'å invigningsklara var
förhindrade att närvara, va,rför
kåren nu består av 17 >riktiga>
UV-ar, nämligen Annette Arvids-
son, Ann-Britt Göransson, Ännika
Göransson, Ing-1\{arie Johansson,
Carina Larsson, Marita Lårsson,
Ulla-Ilritt Larsson, Ann-Louise
Sjöberg, Catharina Stam, Monica

I stigsdotter, Susanne Äkesson, Ro'
iser Andersson, Ulf Karl6n, Yngve
I il.^-r--^* 

^ 
.Ä^i"d \T6r'iffiäh /:Ä?ön

ngve
I Karlsson, Anders Neiimån, Göran
lNetiman och Dan-Ola Sand6n.
I Efter paus för servering av tät'
I ta och frukt följde försäl'iningen
I av den stora mängdeir nYttiga och

I bra älste+. Försäliningen med ser-
I r'ering inbringade brutto drYgt
I gso xr. Ett befogat varmt tack
I tilt givare och köpare framfördes
I av kårchefen. Till sist avslutade
lLenna.rt Magnusson med sång, bi-
belläsning och bön.

1 !'ader vår gemensamt. Efter hög-
1 | mässopreciil<an om Jesr.r 

->>Allt>>

ll fich konfirmanderna som minnes.'

| | ord Rorn. t2:2L >öveivilrn det

| )onda med dcl goda.. trifr;t'r' det
| | fOrsta clul<la3et nattvardsgästet',
I I bestående av år'ets konfil'mander'
i I fot;oe stora grupper a.v anhöriga,
| | ungdom och övriga församlings-
j I bor. som postluditrm spelade kan-
| | tor Bengt Kieilström preludium
| | och fuga i g-moll ?v J. S. Bach.
l:t



Rektor Georg #h,rrue&{, uutw,akw,d,

efter 11 G,rs [jmw,st i Fröfu,i,r.,,,d,
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Tack för gott samarbete, säger folkskollärare Helge Sönnergren från tärarkollegiet till fru AinaSandin. Bakom dem rektor öhrneil. s16-uo.
Lörclagens skolavslutning I x'rökintls kommun var extra festllg. trnte bara för att man had!

"1*"1 pa gammalt sätt o€h inte bara för att solen sken så va,rmt och klart $om den skaltr göra
på skolavslufningar utan fastmer rtärför att skolans rektor Georg öhrnell avgick efter att i 44 åt
varit knuten till Frökintls rektorsomlåde. Ännu en trotiänare bley avtackail viil avslutningen, fru
Aina Santlin, som varit i tjänst i 42 är och ett tack riktatles åvon till kantor Bengt Kjellström
6om efter att ha varit knuten till rektorsområdet sealan 1g5p lämnar skolan.
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Efter lektioner samlades barn,
föräldrar och lärare i gymnastik-
salen där avslutningen förrättades
av skoldirektör Karl-Olof Siidow
som jämförde skolavslutningsda-
gen med ett avsked inför en resa,
som man förväntansfullt ser fram
emot. Och önskan om >iycklig re-
sa> känns befriande. Skoldirektö-
ren vände sig till eleverna, till av-
gående med önskan om framgång
i livet och övriga med ett välkom-
men åter, och till lärarna med
tack för plikttroget arbete.

Skoldirektörerr vände sig så
särskilt till de avgående lärarna
och fektorn. Kantor Kjellström
knöts till Kinneved 7952 och
tjänstgör nu i Falköping. 'F ru An-
na Sandin kom till Kinneveds
skola 1924 och har sedan dess va-
rit den trogen. Rektor Öhrnell har
i 44 är varit i !.rökinds rektors-
områdes tjänst, från 1952 som
distriktsöverlärare och från 1958
som rektor, alltså under en tid av
stark strukturomvandling för sko-
lans del. Rationålisering har va-
rit den drivande kraften * sko-
lor har lagis ner, i kommunen är
som bekant Kinnarpskola,n nume-
ra den enda - men den som vå-
rit organisatör har inte känt av
rationaiiseringen. Av honom har
krävts än mer och rektor öhrneltr
har lagt ner ett mycket värdefullt
arbete för skolan, sade skoldirek-
tören, och överlämnade ett bok-
verk.

Folkskollärare Helge Sönner-
Tren talade för lärarkamraterna
ich överlämnade även han ett
iokverk. I{an tackade också för
ärarkoilegiet fru Sandin för de
;:ån64na åren och överlämnade en
iåva.
Rektor öhrnell avtackades ock-

å av kökspersonalen genom fru
Sirgit Andersson och a,v städ- och
aktmästa rpersonalen genom skol-
aktmästare Valfrid Johansson I l

Skoldirektör Ka,rl-Olof Siialow tabkar avgående 3'rökindsrektorn
Georg öhrnell för 44 års lärartiänst.

,'Funlctering
ri Luttra $t6-b6. hennes tr'å, bai:n. Vicl olyckspiat-

sen inträffade tydligen en punk-
tering, som gjorde att bilen siad-
dade ner i diket. Under slådden
vände bilen helt om men höll sie
hela tiden på hjulen. Tle däc[
var tomma efter slyckan, och det-
ta styrker vittnesuppgifter från
bakomvarande bilister att en
punktering orsakade dikeskör-
ningen.

4 skadade

De fyra i bilen fördes i ambu-
lans till lasarettet i Falköping.
Ing'en av dem har ådragit sig
nägts" svårare skador. Endast
Kinnårpsfrun fick sta.nna kvar på
lasarettet för observation. Hon
lrade råkat ut för en hiärnskak-
ning"

om båtla överlämnade blommor.r -Rektor öhrnell fraorrft;ä;- ;i;i I r I'r1l trersoner. fr.ån Kinn{r,rp
ch fru Sanciins tack och påpeka- I tick på rnåntlagskvällen föras
e: en oerhört stor procerit är, erl i arnbulan5 till tasarettet i Fal-
brn är här är mina skolbarn. { köping efter en trafikolycka vitl
llxamenspsaimen >Den bloms- I Vassagårtlen i Luttra på vägen

tertid nu kornmer)) avslutade årets rnellan lJlricehamn och Fatkö-
samling innan F rökindsbarnen ru- ping. Dera.s skatlor är irrte all-sade ut till värmen och somma- ,rurf"ig*.

En man hemmahörande i Kinn-
arp färdades från F alköping mot
sitt hen1, Som passagerare i bilenl.
hade han en Kinnarpsfru ochi



Slutarp
F.BILUFIISGUDSTJÄNST

sönclagen den 19 juni kl. 14.00.
Kyrkoherde Anderss'on dch pas-
tor Göran Karlsson talar.

Kaffeservering. Ko lekt,
Vid otjänlig väderlek i mis-
sionshuset.

Pastorsärnbetot

Yad har hänt
medrciillåäipt

Kinnarp noteratle på lörilagen
en ny storförlust. Den håir
gåugen var alet Ärnäs som till-
äts vinna rneal hela 5-0, halv-
titl 4-0. Nu måste dock sägas
att ilet resultatet var i överkant'

Kinnarp berövades bl' a. en sol-
klar straff och hade i övrigt en
gemen otur med måIskotten. De
6o1lar som Årnäs utmärkte mål-
vakt Rune Wolfbrandt inte lade
vantarna på tog i stolPe och rib-
ba om vartannat. Ulf.Åberg gjorde
de fyra mål och Leffiart Leijon
ett.

Hela Kinnarpsförsvaret med un-
dantag för vb Anders Ek gjorde
en darrig insats. I kedjan var vi
Tord. Torstensson mest lyckad.

Svag domare .rrai Stig-Olof
Jonssorl LidköPing.

SLUTAIiP-FT,OEY hl
I den första finalmatchen i nor-

ra gruppen av Bkara-Älvsborgs
pojklagsserie gick segern till Slut-
arp som i matchen på Tångaval-
len tog ett rättvis seger med 3- r

1. Vinsten gruncllades i första pe- 
|

rioden som gick till hemma.laget 
I

med siffrorna 3-0 efter två mål l

av Roger Andersson och ett avl
Per-Olof Gustavsson. Dessa båda
var de som mest oroade F'lobY- I

försvaret som hade tydliga besvär'
att håila dem på avståncl. Bra I
kedian var också G. Samuelssoh

Kinnsued - l/årkumla

till TIVEDEN planeras bussut-
{ärd måntlagen den 20 juni.
Start tidigast kl. 7.30. AlIa åld-
rar är välkornna. Anrnälan se-
nast torrsclag kl. 10 till pastors-
expeditionen (tel. 330 26).

som spelade vänsterytter På ett
övertygande sätt.

f försvaret hade man i central-
iinjen Gustav Echerlid i målet och
Christer Stenkvlst på stopperplat-
sen sina främsta tiligångar.

I-lobylaget som inte had6 så
starka toppar sont sina motstån-
dare visade dock ett bra sPel dår
man fäste sig för den lille snahe I

hy Lennart BIom vid de tillfällen 
I

han hade understöd i sina UPP- I

tlragningar. Bra var också hi f,en-'
na,rt Holm som svarade för målet
samt cf Eörje Gustavsson.

I försvaret var chb Roger Äh-
lin ciet sto,ra namnet jämte mål-
vakten Sten Wi'klund som trots
de tre bakiångesmålen gjorde ett'
gott intryck.

\u lb-66. Geson i
t

Bussutfärtl
3.ör Kinnaved-Vårkumla Pasto-

rät planeras en bussutfärd mån-
dageri den 20 juni. Anmälan till
pastorexpeditionen senast - tors-
dag.

KINNARPS NTO-IiALLY
Rcsultaten från Kinnarps NTO-

för'eaings bilrally förra söndagen
är nu sluträknade. Prislistan fick
följande utseende:

1) Bengt Ändersson, Grolanda
78,5 p. 2) Uno X'risk, Grolanda
76,0 p, 3) Vebster Martinsson,
Kinnarp 67,5 p. 4) Gunnar Berg-
sten, Falköping 67,0 p. 5) Leif
Pettersson, Falköping 62,0 p. 6)
K-G Gustavsson, Vårkumla 62,0P,
?) Bror Johansson, Kinnarp 61,5
p. 8) Knut Östberg, Kinnarp 60,0
p, 9) Håkan Silvander, Kinnarp
59,5 p. 10) Mats Ändersson, Slu-
tarp 59,0 p. 11) Tage Hellman,
Slutarp 58,5 p. 12) Göran Görans-
son, Mjäldrunga 57,5 p. 13). Leif
tr'ilipsson, Slutarp 57,0 p. 13) John
Lundvall, I'alköping 57,0 p. 15)
Stig Salomonsson, Åsarp 56,5 p'

tr avståndsbedömnlngen var
Bror Johansson, Kinnarp, denren-
de. som prickade in det rätta sva-
ret 13500 mter. Likaså var Göran
Karlstedt, Kinqårp, den ende, som
fick tio rätt på tipsraden. Där-
emot hade ett tjugotal lyckats lö-
sa ordcharaden. solrl blev: NTO är
målet, Redan till sensommaren
planeras ett nytt bilrally.

Befolkningsutvecklingen i Frökintl
Enligt av statistiska centralby-

rån nu framlagda definitiva siff-
ro ' hade F rökinds landskommun
vid fjolårets ingång 1.923 invåna-
re. IJnder fjolåret noterades 24
levande födda och 24 döda. Den
inrikes omflyttningen gav ett
överskott som uppgick till 31 Per-
soner. Inalles uppstod under 1965
en befolkningsökning med 31 Per-
soner, varför hommunen vid års-
skiftet 1965/66 hade 1.954 invåna-
re. Äv dessa var 1.034 manliga och
920 kvinnliga.

FOTBOLL
Tångavallen, SlutarP,

i dag, torsdag, den 1.6 juni kl. 19

VÄMBS IF'-SLUT"4,RPS IF

Sammanträden

i Kinnelled
i Klnnevetl kallas att sarnmån-
träda i Centralskolan, KinnarP, 

1

tisd. den 21 juni 1966 kl. 19.00. l

Ordf. I

Kyrkotullmåilttige

fbby startade rwed 2-0
men sed,an kom f{innerp
4-2 och I{ar\stedt-m&l

Det btev en drarnatisk upptakt i fretlagskvällens uppgörelse på
Kinnemo och inna,n lyra minuter hatle gått letlde Floby med 2{.
Direkt från avspark gick gästerna neil i anfall. Ch Bo ,Iohansson

bakåtpassaile till rnålvakten, som inte var meil på noterna och via
ena stolpen gick bollen I måI och av speltitlen hade tlå gält 25

sokuntlen Vy Ingenear ltrerbertsson kundo vltl ett väI genomfört
Flobyanfall setlan öka till 2-0 men därmetl stannade lagete sif-
form?issigaframgångar ilenna,gång. t6lO-bb.

Det första målet gjordes på- l.du.d" h.u" en bra ving och ell Cgtt

tomt mål-
I övrigt klaffade inte spelet helt I Arne Snygg, Skövde' skötte do'

i hemrÄakedjan, där åoct go I 
marskapet gott'

GesonTvarsson jobbade energiskt och
där Kjell Ahl kan bokas för en del
farligheter. Försvaret var ganskå
jämnt och här märktes främst Bo
Johansson.

Flobyelvan, som spelade med
svarta armbindlar med anledning

Det säg dystert ut för KinnarP,
men så kom lagets center Håkan
Karlstedt in i bilden och det med
besked, vilket ger honom epitetet
kväIlens man. 1\{ed fullträffar i
matchens 18:e, 37:e, 52:a och 57:e
minuterna blev det han som gre-
jade hemmavinsten.

I hemmalaget saknades denna
gång Hasse Andersson på vars
plats Lennart Rutman spelade.
Den förre burväktaren övertygade
inte varken som cf eller vy. över
huvud taget saknades det sting i
hemmahedjan, där Roland Moberg
och Mats Andersson på innerplat-
serna inte förmådde binda sam-
man spelet i kvintetten. Som van;
ligt tåg tyngdpunkten i försvarel
och halvbakstrion Per-Uno Gusl
tavsson 

- Kurt Kar16n - Ingvarl
Johansson stoppade det mesta arl
Våmtrs anfall. If det sedan tidigarq besök förj
5mgrade Våmb-laget lade man i
första hand märke till den starka
cenfral-linjen med målvakten Jan-
Olof Johansson, stoppern.Stig-Åke ;

av den så tragiskt bortgångne Ju-
niormålvakten Sten Wiklund, hade
svårt att spela ut och syntes sak-
na den rätta geisten. Det spelades
vål på sina håll och flitigaste skyt-
ten var Tnge Klarqvist, dock utan
större frarngång. Tillsammans
med vy Ingemar Herbertsson bil-

AIm och centern Tommy Johdns-
son. Bra var även vhb Leif Mell-
Sren iiksom hy Bengt Westman.

Slutarp tog ledningen i matc-
hens 19 mi:r. och målskytt var Ro-
land Moberg.

Utiämningen kom inte förrän
i andra perodens 38 min och det
Yär: vy Harry Lövgren som svara-
de för detta, medan en del av
Slutarpsförsvararna var på arrnat
håll.

I)onlalen Lennart lSgrdell, Var-
tofta, skötte i stort sett sin upp-
gift bra.

Geson

FRöKIND
KOMMUNALF'ULLMÄKTIGE

håller sammanträde i Central-
skolan, Kinnarp, måndagen den
20 jqnr'fS9O,,k"L,lJ.9i00.,, ,'i :: - ::il

Slutarp och Vumb

Två måI Sjordes i torsdagens match på Tångavallen och alessa
delades salomoniskt upp mellan de bå<la Iagen ett förhållande
som hemmalaget nog får vara belåtna med. Våmb hade nämligen
en stark offensiv i slutet av matchen och gick även förlustiga
en klar straffspark i sita matchrninuten. l{6-Ab.

spelud,e o&ugjort

Spelet var i övrigt ganska jämnt
fördelat och Slutarp hade sitt bäs-
ta före påusen. Några, farligare
målsituationer kunde dock inte
något av lagen -skapa och spelet
på planen var heller inte av hög-
re kva1it6t.



KYLSKÄP
TILL AXTBA PRIS

Fristående 130 lit. 440 r-
Inbyggnads 136 lit. 525:-

Sam,welssons, Slutarp
Tel. 331 19

f'rilnftsgudstjånst i Slutarp
Söndagen clen 19 juni kl. 14 hål-

Ies friluftsgudstjänst i Slutarp.
Vårkumla Bygilegårclsförening
håller möte på Vårkumla skola
tisdagen den 21 juni.
Nomirreringsmöte

Socialdemol(ratiska väljere t
Frökinds kommun har samrnerr-
träcie onsdagen den 22 jun-i på
Kinnarps Pensionat för nomine-
ring av kandidater tiu höstens
kommunalval,

Kinnarp B: Lars Westerberg,
M. Johansson, Lars Darius, Åke
Torstensson, Göran Gran, Åk€
Persson, Elof Andersson, Uno
Karisson, K.-G. Aht" Bengt Ge-
orgsson, Staffan Nilsdn. Res.:
Kjell Karlstedt. Mateh mot Skogs-
lund tisdag 19.15. Samling 18.45.

Kinna,rp A: Stefan Johansso{r,
Bengt Persson, Änders Ek, Rolf
Andersson, Torgny Johansson,
Gij{e Andersson, 3'lemming Tors-
tensson, Bo Ivarsson, Ilåkan
Karistedt, Tord Torstensson, Kjell
Ahl. Match mot tr*röjered i dag.
Samling 17.30.

I stutatg r: Gustav ockerlitl, 
I

lRune Gustavsson, Lots Hofbauer, I''OIof Bergq^vist. Kurt Filipsson, | .

"socialnämnden skyldig
tilt egenmäktigt förfarand.eu'

Bådo socialnämnilen och tloss ordföranile har gjort sig skytdiga'

till egeinmäktigt förfarantle, tyckte flera lealarnöter, när Frökinds-

fullmäktige sammanträiltle i går kväll, metl anletlning av att so-

clalaämntlen begärt 3.201 ka. och tless orttrförande 2'?18 kr. för ar-

beten på Frökindsgården. Arbetena hatle lnte beslutåts i fdlmäk-
tige. Man begärtle a,lltså pengar I efterhantl. Den selnare sumrn&n

hade socia,lnämntlen lnte gottkänt utan tlenna begäran stod ordfö-
randen själv för. ztlb- bb.

Hemmalaget iyckades ta båda
poängen och slutresultatet 5-2
i en match som var ganska jämn,
men där hemmalaglel hade betyd-
ligt lättare att spela till sig mål-
chanser.

Annars spelade gästerna bra
ute på planen, men framför må-
Iet hade anfallsmännen svårt att
avsluta på r'ätt sätt.

Sgern var helt på sin plats.
Målen: 1- 0 Jan E)f på f in

passning från hy. Pelle Bion-rqvist,
2-0 Jan Elfrnålet >>smakade>
offside, 3-0 och 4-0 Jan Elf,
5-0 Sune IlIf på passning från

lhy. Pelie Blomqvist . sedan han
elegant rundat sin back.

Slutarps båda måI gjordes av
vy, Hasse Andersson, det ena På
straff.
I Hb. Änders Götlind, ch. Kurt
I Karl6n var bäst i Slutarpsförsva-
I ret. Kedjan var ganska jämn rned
I hi. Roland llobers som bäst.
I Hemmalaget gJorde nog sin
bästa n-ratch för våren och samt-
liga skötte sig fintfint. Allra bäst
var fyramålssk5r11sr Jan Elf, som
förutom de fyra målen spelade
bra matchen igenom.

Bengt Johansson,' !'alköping,
hade hand om rättskipningen och
det skötte han bra.

åkej

SLUTA-BP_TOn TEN 8_1
Hemmalaget hade inga svår'ig-

heter att gå till semifinal i IIM
för pojklag och lördagens match
på Tångavalien gav storsegÖr
över ett ojämnt Tomt€n-lag.

Hemmalaget saknade av olika
anledningar Alf Ädamsson, Ove
Persson och Kjell-Åke Sand6n,
men ersättarna skötte sig hyg:g-
iigt.

Den sonr lyckades bäst med
målskyttet var Per-Olof Gustavs-
son som kunde notera fyrg, full-
träffar och även hade chanser till
ytterligare måI. De fyra övriga
målen delades upp på Rune Odh,
Thomas Rehn, Roger Andersson'
och Gunnar .Samuelsson. Den sist-
nämnde, minst till växten i laget
visade ett piggt spel med god
uppfattning. tr'örsvaret ståIldes
alctrig på hårdare prov och mitt-
fältet klarades upp av Christer
Stenkvist med god hjälp av bl. a.
Anders Eckeriid.

Tomten-iaget var alldeles för
ojämnt i sin sammansättnirg för
kunna bjuda hemmalaget något
motstånd att tala om.

I semifinalen som spelas inne-
varande vecka får nu SlutarPs'
laget möta segraren i matchen
IFK Falköping-Blidsberg.

z?/t-00. ceson

Pengarna till tr'rökindsgården I got sätt - eventuellt genom för-
skulle utbetalas, det var mån en- | iatring - kan få ersättning för
se om i fullmäktige, men man an- | aet uteblivna statsbidraget till
slöt sig också tiil kommunalnämn- lfrökinclsgårdens ombyggna-d' Bi'
dens ärinran till socialnämnden I draget uteblev som bekant för att
om att åtgärder bör'fattas i lagalkommunen ltom med sin ansökan
ordning oäh föranleda framstäIl-lför sent. Lekplatsens placering.l
ningaf på föreskrivet sätt. F uII- | Slutarp och lämplighetpn i att sät-
mäktige hade vidare att bevilja I ta upp vattenmätare i kommuneng
ansvaisfrihet för kommunens rä- | fastigheter för att minska vatten'
kenskaper och det gjorde man ! åtgangen var andra frågor som
med en reservation: utredning I diskuteracles i fullmäktige till vil'
skall ske om huruvida man på nå- ket vi återkqmmer.

Sanling Moberg's 18.30, .A,wesa
Moirergs 18,30.

Slutarp A: Håkan Arnesson,
Anders Götlind, Lennart Pe'uters-
son, Ingvar Joha,nsson, Kurt Kar-
l6n, Per-Uno Gusta,vsson, Rcig'er
Ändersson, Rotrånd Moberg, Bengt
Herrnansson, Mats Andersson.
12:e man Börje Andersson. Match
mot Mulisjö A i dag 19. Samling
Xfobergs, Ävresa ]Vlobergs 17,4ö.

Ltlb- b6.-
Nomineringsmöto

Socialdemokratiska väljare i
F'rökinds kommun har samman-
träde torsdagen den 23 juni (ej
onsd. d. 22 som felaktigt uppgavs
i lördagens noiis). Lokal: Kinn-
arps pensionat,

Frölcind
Alla högermedlemmar och övri-
ga högerintresserade vålkornna
till nomineringsmöte för hös-

FRöKTI{I}
På grund av den minskade
tentillgå,ngen vid
vattenverk upprnanas
ter ansluta till komrnunens v
tennät att iakttaga största
samhet me,il vattnet.

Bevattning i träctgårda
för,bjudes.

z,/6-t6.";JJälå-l:äffii"

Itens kommunalval på Nya Pen-

I sionatet, Kinnarp, torsdagen
'ien 23 juni kl. 20.00.

Högern i Frökinds kotntnun 
I

håller nomineringsmöte för hös- |

tens kommunalvål i Nya Pensio- |

natet i Kinnarp torsdagen den 23 |juni, yrlg -bb. I

mswsrwm

I{inwrrp missgd,e struff
spelud,e 1-1 Fröjeredi

frånKinnarp fick med sig en poäng Fröjered på tisdagskväl-
len. 1-1 blev resultatet och det får man betockna sorn ett rätt-
Vist slntresultat.. Chansernå, va,r. väI ungefär lika fördelade, men
Kinnar:p hade de mest öppna och b r ä n d e bl. a. en straff och
ber'ö'vat1-e's' en stra;ff när Kjell AIil i fint Iäge kroka.des. f
andra halvlek fick Fröjered ett visst övertag beroende på att
Kinnarp då spelatle något defensivt.

35 minuLer hade gått när 0-1
aniände, Fleming Torstensson
svarade för målet. l-örst i 80
min. kom kvitteringel genom Bei-
ron Freid.

Fyra minuter senare fick Kinn-
arp straff. Göte Andersson sköt
)ch måIvakten räddade.

Stefan Johansson vär mycket
ra i Kinnarpsmålet. I uteförsva-

ret spelåde backarna Bengt Pers-
son och Anders Ek till sig höga
betyg.

Kedjan var så där.
Fröjereds främste ys.r" stoppern

Erik Andersson och cf . Beiron
Frejd samt hy. Kent Svensson.

K.-4. Himmelman, Yara, var
domare på gott och ont.I Crister Stenkvist, Lennart Ecker-

llid. Tomas Pettersson, Lennart
lRutnran, Kent Ahlberg, Leif tr'i-
liinsson. L2:e man K.-Ä, Sandin.
ifatch mot Äsarp i dag 19.15.

nöNrwp



[-,årug fulhnäktigedelratt ",!7. Kinneved-Vårkumla församlingar
på lyckad utfärd till Tivedenom ieke heslutade

f . o lr:\ ..I . I o I tartleten oa r roKtn{Isgar{ten fö,x;1l,,#åi.""oxå,åån #"itä11-t 
,clettagare i måndags .li"u.*r".,ltilrinnevea= kyrkofullmäktigo

Som i korthet omnämntles i tisdagens tidning blev det bifall till jit;d ?ili biu"å.n. r,ä"a." rörätosr I samanträdae i Centratskolan t
begärt anslag till unilerhållningsarbeten. på Frökilrdsgården när Imed buss,^som skickligt fördes.;"Iäi"äå"i-ilirargr. En insamlings-
fullmäktige i Frökintl sammanträdde i måndags kväll. Nten först lb'usschaufför Erik Ohlsson' Döve- | gåva fån Äxtoip och Halsäng på
serrqm mqn ränrc .1iskrrfcra.f rref fcrå.Ltiq, i att en nänrn4 hep6r ] GgloT Vårkumla gick färden mot I i.200 kr. mottogi med stor tåck-

>>går sin egen väg>. Kommu.rens räkenskaper- ochl tatet. Så fortsatte man tiil !t"g? ir.v"täi"il*attige av 20. Ett för-
boksrut s'";;;eiä;.^'ä;å;;"";;; I I *^':TI":* ".1:::Jo::-03":,?11? | :tus-.rga kostnädskarkvt n^a .s,rz!rroksrut guno**iä*1"ä#ät";;; | | 

stavkvrka, nvuppförd nå s.1mm1 | .rus *ua kostnädskalkyl på 3.3?5
centrum i slutarp hade påpekat'åliiåi"r,åriå;ä;;-;il | | s"tnt" sätt' varpå den varit lest I rr.*ror inre renovering äv Äxtorps

Var är centrum i Slutarp? !'rå- kommunen kom rör sent med sinl l3:*?":'i:.lf"t?r',o3-t?l-Il"j;"Y'?lirörsamllne.:s?1 s1i9-T--11'."5"{.1T:

ä,1?"Si,1'1..:,,'''?x"'ilii{##t etfå:äå.:T 
:**xi::;i'i*i* 

i I i?,$?få.1äi'1'"'åå'H*'?äH.'r I n*.*ätut':iöffi*tn'tlgan ställdes mea anteårii"s * ansöka,n o*-"i^t.rria".r tiii r"o-l lsamlades dar[ill enstuxds.and€'Kr, lbete godkändes. Kyrkorådet fick
diskussion om var lel<platsen j kindsgårclen. Kommunalnämnden I ll:,:t* offerkällan och konfirman0- 

lu,qqaläret att låta-verkställa be-

Slutarp ska1l tigga. Kommunal- hade på hemställan av fullmäkti- | I 
Dvl.- .. lslutet. . Revisionsberättelsen ge-

nämnden hade tiustyrkt bvcg- {9! 9"9tii1'139 g"ti än iörrota"i"ql 1".,?å-5:"-I""1Ti::^":l?""Y,1J""*?ill:*1':o*"::11*::i}#""T3,1*lffiäääädä.i0"";öä"r"r.ifr?" ärii jåi-i"t"äii"ä;-ffi-;;;td ;A I 
I stirtets största landsortskvrka, titl I kändes, varpå röreslage^T. rull och

i bostadqområdet söder å; it;;: det hela r"".aa" pt 'tt 
"";'"ti-l 11".lttll-"i:-^iitr"*'-"1?,::'::":tllll**':""?i^'"1T"11::l-i::u{:,Tff;rää"iäiläö":#;iJJ'#f,å;: äi,ieå;åii""i"är..i,-i iiia.'i"riii med sin underbara natur och därlrådet och kassarörvaltaren bevil-

der var ru'mäktige 
"o:? :#qil *fi":*-** "*"*^:':*;""_'X;| ]:i-.1]äTå 'r'lH?#"å,,fi1,*åitfl: ln*:,nt**,*'#fåå;*'i#?ähr östberg tvckte att pratsen låF I 33f!iq:,_.som enades om att o*l 

I iä,1å'i'.ä;;;."ö,äö;ltä.i i",iå'", | ;ä;åtrffi:äi""uiilJ'iår ;iffä:i;
för långt från bebyggelsen ochl inte var mycket att göra åt sakeni 1,,-- -* 'r.- 

rFi'aÅJarn rr4r 
'atr 

t-,. ^r,dåndnö LocoÄran rÄ*ya .'rrrk-rör långt rrån bebyggelsen och I inte var mvcket att söra åt saken I 
i ä;-.å"ril,Jätiåäriäip,-ä; ;;i; | ;;äö;ä* kassören förre kyrk-ville hi lekplats i -ceitrum. 

Hr I utom att beklaga den och under- 
|

Gustarsson undrade "'ä':;; älä; äå:r'åi';6; "tt ta"t" d.t{iiil]'1?l*"*3:1-ry:"::,"f.1,.5*:"lvärden rvils"-J?13i'"1}',"Yff"tgl'
centrum och menade u,."uåi'ii"äl I i,iåu'u"ää'i,?0"ä"#i :ärää'il" --l 

I och inhandlade.en hel.del rlvktins- ltor hans 35-årisa kassörskap,

11s'*.':!1q ?!r i?11 {;_i iiyi I n:s-{y"":ii-1i;t? *:;l*i:i:*:: i I ;å:"'iå#33.,:"i3,3säl %'åJ3; I Ul"l?'.*"'.ilå11'#ååil'" 
och nit

arp. Oistussionen slutade med bi- | lgYtlj-?-d": 
för 1965 års räkenska- I I Pa' rre'!'"""-' '"'"" .T"äJ".är."" | 

'"' ^"'^"
fau till fuumäktiges försiag oml perrn"o J"aä"iä;";;-ffi;;;:l lfå"t'1fi1t.""x,1.f0"n1"*resan fort.
bidrag med 8.000 kr. t#i,Tå".,"-il| ff;*#ö"",'-:ä?å"'#å";ää;älloch städje sick hemresan fort'l
nins av rekpratser i srutarp ochl revisore""''toi''t"åå"ö-"""'*llT:*-:'f:il:',tå3lgF#:":?T*Xl;il-.. ". . ..

var derat på rvå surmmor: närnntre,,r begärtre "roT-å"*":ää-' Igtlffi:Trta*:"ftr?å:X'*J#:lSåjfr":äilåäl##ll*l*f*:
orilförande ensam lregärile 2.?18. Arbetena som skall bekostas av rernå ned mot Äi!.ares-Där sl?n- I ii*^ä'iäli'ttnnr"u. F,örsamlingen
tlet sena,re anslaget ha,r socialnämnden enligt uppgift inte gorl- inade bussen-först $d Thgre EIS-lsi<aff "görafrä-mställningomdiråkt
känt uttan tlessa har rresrutats av ordrörande ensam. lat.Å i"iinåo -J aåt. *åns" lfi- 

| '.Yiååi#l;ö'i'"r"åätfiåt iråtä"'Jål
, 
tre_ssanta fynd t^rån.. Dygden,. !m I tOrnunO med uppdrag för förbun-

Både nämnden och dess orclf ., vara 2.500 kr. Stiftelsen Frökinds- | vilken herr E. på ett mycket in- | det att på för-såm[rigens vägnar
har överskridit sin kompetens an- bostäders år's- och revisionsberät-l tresseväckande..-sätt -orie-nteradel föra ftirtrandlingar mäd arbetsta-
såg fullmäktige. Hr kSeilström telse återremitteracles för kom- | resenärerna. I-Älgarås kyrka möt- I gareorganisatioäer. Däremot awi-
ansåg det unclerligt att nämnden plettering av vissa felaktiga siff- | tes de så av komminister Anders 

I äia"r. "tanken på bildandet av ett
tog ävstånd från sin ordförandes ror. I Sv-enningsel soy pl t!1. levande 

I s. k. församlingiförbund, !'ör.kom-
åt[äroer men fick av ledamöter i I och måtande. sätt -berättad.-^:T lma"Oe mandätperiod beslutades
nämnden veta att ordföranden Utelrlivna statsbidraget | 9:,11"g"f3.:...1q"1": {T*""t,^o* lux.om- litttlll.ett medfms?}t?l i

tillsånsen i berintliga "^tt""*ix-l rr -I - -- i Kinneveds pastorat låiil,i"?',1;,iäu;åT"'"ri"å'å*1""';nr; ffl;,rl;:r'l,lt-6t*:;i 
tty"?,tp::ng. 'i 

";;;;;,;;d"i;;: karlas Jti*th:'..xä :.,''Jlid;,,ffk#
ll3i'T,l"Ji;,Jf'?ååx'J3å;;?lii till riksfinal

setran man ränse tliskuterat det felaktiga i att en nämnd besär ilä;ä ;;h';ä;""ä;;;^Bjilil;; i:jåUh;T:. äå;i'"rtårffiT,,ä:;r."äanslag sedan arbeten som inte beslutats i fuUmäktige är utförda. ut på E 4 vid Leksber€:. F-o*-t-" I ä;il'r"i;cknades tilt 
*protokol-

Socialnämnden lrar tidigare fått anslag för förträttringsarbeten rasten togs i Lyrestad, där. kaffe I iåi.- n.iu tilläggsanslag'på sam-
men nu utförila arbeten är inte beslutaile. Det tregäicta ansla,get . och m.edhavd matsäck. ilto$s- i I mantagt 5S1 kr:Iill kyrloiullmäk-

I'ullmäktige biföl1 förslaget om

Samarbetsnämnclens förslag om I Ett Kinnarpslag har gått till

non-sången u{o-,_ "ftg",,:3lI ^91r | | nruurtsgudstjänstKinnarp' 
. .: | ,,1å'iäi-fi?ååi?'å:1T"if'.äfr; i I l;,lar*ff':li".l 'åxi?ff å'jf, Il lt$""iä",':2ry,:*:'::trj:r:^":va*ner oti,,räck,igt I l?å f;å:i:"'""i'fr:å!"fl""':r*J'il?: I I fH ff;lt#*r3;:",ffi1"*"Tl ll :^-å:r:i"iii*:lqä.::i"#$i1iö

Man gör år rör mycket ått",, il &t-öf:f"a";.q t*i;;:krrg","as-1'l l;;l.,öi{id]ä, ffi'l*.lg::il$ li:: ;:?L#:?31,"å.:r,låå"",?;lå*i,i1:Frökind. Gräsmattevau:':1::i_,1I ::o ,;,i51'"tf,:*ff,,::Lltrx3lLl; I | :nt::r::i5*:,:"*#1111'""åq: il il,iåä" och mäktis. Efter in-okynne, ansåg hr östbergäoropal ga vintern, Kommunalnämndensllciceronskap en duk från fM:s Tj- lli;ä?ä:"'
rrågan om te-cknand" ;i"_lii_,.,ry, I i'.":-::*r1"""*:tij"jf:*ä; tå 

i l;;ääö,:lli'lg3! *1fr"i;y;gl' i I i::"XT li,il*?å,"åX"i;?-j#å:i l vedstorp. sa s(iloes.t,]3:i :l:^"o- | | oss nu äila. tatade kyrkoherde
| | tlden efter en i allo lyckad färd- i I a"our.".)n över dagens epistel ur
i , llFitipperbrevet. pastor Göran

derättsavtal för en vattentäkt nå I nämnden med en utredning' riden erter en i aro ry"k@ ]1ii0"..""äT;"r"ä;;;"":å;?#;';;Kinnarps Kontorsmöblers fastig-
het. Det har visat sig att,vatt.en-i - I rrr'- -____^t_ _^^c^...-a 'ifcartåson, Åsarp, utgick i.sin pre-

mätare 
-borde 

sättas "'.: J:,l-xll i till riksfinal ! 
i ll:. ffiråx'.'?jåå:äl'åä1*; lfi:å 3å""T1#å "få*l'ål äiåvisa att vatten kostar

I'ullmäktiee biröIl förslaset orn i _ li;-'ril;'*-!' vv----'-o 
ltottet t uppbars titl ulandsiör-

lil:::rl11T:,?:å.?å-äx1H"#i i frågesport i: lp*ff:ir+*ifilin:i1,.,r,'*
vattentäktpr.i"rTiltsamm.

till sa.mmanträcle i Centralsko- lmed de små och obitycltiga som
lan, Kinnarp, torsdag d, 30 juni ll'tqg.?d" i köttet .Y1-seu..-En g9d

*"nff;ff'?ä?#ä1ff"1?nlrf i#l 
",J#"firu;ä.:,-""i1åT,:il ll Iuå uårdhitläden iili{Tf'ffii,lffäjifti::51iyiii:'l?,":1,";;fl*"i"::it'ili: I ;;;;;;* Nro ska,, ,re.rra somratles för att nämnden skali un-l rrnnsrrrorlNlvDA&u ll _ -. - 167 kr. Kyrkoherden avslutade

dersöka hur man skafi ett;a måa I ett av sex vitl finalen i >Riks- | sökes till Frökinds kommuns med någr3 iankar kring ordet i
den försäkringsnämnd som redan I f"ågunu som håtls i Västerås un- | ålderdomshem, Kinnarp, msil dag€ns högmässotex-t >Låt de dö-
valts. Den har rler i"^g:itll i ;;;;;""mrnarhelgen samtittigt ltitttriiau den 1 augustl 1966. i :ib?flrava 

sina döda, men gå du
än den förcslagna gemensamma -::: -__---^._ o.,.-,.-- l;;: -^:r,* .-.1,r^*it^-orrlor 

^n_l 
och lorkunna Guds rike>, varet-nämnden. I mea att Nro firar sin Riksuns- | ilå" ""tst 

garranA""atal' An- I S:i åt:T-1y?.fiåff,"ii":;Jff;l-
trärsleqcr r.i,,, än.rrq.r r.r,to'*o o'I domsstämrna lsökan skall vara Socialnämn-lpsalmen >r denna ljuva sommar-*-.:-;;--_;;l 

- ^ .-- lrten- T'rökindseår,clen. Kinnarn. ltid> avslutade det sköna som-

r" ',lå,11äå"i.'if.1äråx*å'ätr i .;?:'*fl:l,J:H'g*ååä-åT: | ffili#;i'#iå1f'lbää:iffi: I 
n*#äf*de det sköna som-

kändesliksomförbundetsfram-j;:;:""";-i;;.somt<varirlceratsig|mareupp1ysningarlämnasav|
ställninq om reglerine'"':å:fl 

il]:$ i io:. i"rr"Ääiaåirt'aten. Kinnarps- lto"esta"oä"innan för hemmet, 
I13.858 kr. för år 1964.

åtrll.ffirll*T ",::r:::rtm:rl !åi!+'ii+:Si:åi:t å?:i.täl; 1"' T-1:111'-ul:* ,-,. -" I

än den föreslagna ger I oer rlrusur:i'"^.'l::::.:;;:-:,:'- l Ltrrlr@s *"--'| 
^^r fÄrl'yn1a Guds rike>>,

nämnden. 
nensamma 

| *ua att NTo firar sin Riksung- lLön enligt gällande- avtal.__An-liJi *"'"1-t" versernå ur sor

trärsleqcr r.i,,, än.rrq.r r.r,to'*o o'I domsstämrna lsökan skall vara Socialnämn-lpsalmen >r denna ljuva sor

"" pr"r*'"rt-i' iå"ti-ä.-,ira"irsärl Tävtinsen Riksfrågan har sårr 14.91, rJo\ild"9?t9:"' Kinnarp, ltid> avslutade det sköna

för-!'atbvqdens skotförouncr-god-L,,.ro, ,iitern och sammanlagt är ltiUfr*nau före 10 juli 1966. När-lmarmotet'
kändesliksomförbundetsfram-j;:;:""";-i;;.somt<varirlceratsig|mareupp1ysningarlämnasav|

i::åH"flJi#*"Tr"r.T'g:f, ilffi$ i iä q"r.*--"".åirt'aten. Kinnarps- lto"esta"oäinnan rör hemmet, 
I

ocTrsä r'irilr-tu 
'*-.,äri,l',i*lll Tff: fr'jj,:"å]dJ,ä åäliå*Xå:'lt"r. 0b1b/ss2 60. 

I

l?,XiTXJ'i]li;J-lffiiälil"j::l i.i^..":._'ti'"r-cu-stav Gultavsson'l r*om"irs socialni,mnrt. 
I

"ä!uj.ÄnsIutnineSa;;;t:'l,ik;il-."nLai'sFaiegård'+|



Ftirgrikt pu l{.innenlo
Justs med, ullsuenskur
homm,er i morgorl

På onsdag kväll får Kinnemo i KinnarT fint fotbollsfrämrnån-
de. Det blir nämligeu dratrbning mellan E, W. Just och Kinn-
arps llextil. En dubbelt färgrik tillställning kan man säkertligen
vänta sig 

- 
Just fårgerier rnot Textilgra,bba,rna, från Kinnarp"

Gästerna förfogbr över a,tt starkt lag rne<I fyra a,llsvenska, spe-
l:rre: Rolf )Kubben)> Joharrsson vaktar målet, Hasse Andersson,
Ifasse ;>Lien>> Gustafsson och Leif >Loket>> Olsson är väl inte
obekanta namn.

Lägger man därtilt Wardell
och Kjeil Molander toppspeiare i
div. III och vidare Morsan
Berntsson. Viskafors samt gamle
Grahn så förstår Ni att laget är
en attraktion.

Följande uppställningar har in-
rapporterats till I'T:

E. W, Just: Rolf Johansson,
Myrling, Lindbert, Stig Karlsson,
Warde1l, M. Berntsson, H. Än-
dersson, E. Grahn, Leif Olsson,
Håsse Gustavsson, Kjell Molan-
der.

Kinnarps Textil: Stefan. Johans-

'wlb-w.

kuultr,

I{innarpslag i finul,n,.*
pa M0-riksstiimma

Under midsommarhelgen sannlades 1,000 ungdomar från helr
Sverige i Västerås för att vara m€d om lVIO:s riksungdome.
stiimma, Många och tfevlige arrangemnag' bjöds - bl,a. tradi-
tionellt midsommarfirande, natttklurbben >003 -+ med rätt att
roa>>, idrottståvliugar samt riksfrågef lnal.

Blancl finalisterna i kunskans-
rtävlingen var ett fem deltagåre

son, Marthel Johansson, Anders
Ek, Göte Andersson, Bo Ek, Åke
Torstensson, Kjell Ah], Bo lvars-
son, II. Karlstedt, B. Georgsson,
K.-G. Johansson.

FOTBOTL
Tångavallen, SlutarP,

fredagen den 1 juli kl. 19.00.

rALKöPINGS BK
ST,UTARFS IF

å KINNEMO, KINNARP

onsdagen den 29/6 kI. 1-9.00

E. W. JUST
rned bl.a. Leif >Loket> Ohlsson, Hasse >Lien>> Gustavsson,
Hasse Andersson, Rolf >Kubben>> Johansson mot

KINN.A.RPS TEXTIL

rstarkt lag från Klnnarp. Visserli-
n kom inte NTO-arna från

tr1f-bilden visar från vänster

FOTBOtt I(innarp i prisklass 
- motståndet

var tiåit, de rrm övriga lågen var
minst lika dnkiiga som kinnafps-
borna,. Dock syntes inga leds-na
miner i skaraborgslaget för det,

Karl-Gustav Gustavsson, Anne-
Marie och Lars F alegård sa.mt
Ingrid och Sven Andersson, ICinn.
arp.

HåKå

T7.
"E\uyeree,rp ur
DM _rroqp Örby

bols-W.

IDe har gjort en fin prestation il
Itävlingen i allmänbildning, som

' I pågått sedan i oktober förra året. l
I a&I -i å:tt -!r--6:-^t *- a-&^ råt:Jl

1l Att gå till riksfinal är inte dåliet i

.ldet och ugglorna, som alia delfä-i. I qEL UUrr UtsSrurrrd, -ullt 4rra (tErLä- 
I

. I gare fick, är ju ett gott bevis för I

;llunrrande. I

Fanerare och Maskinsnickare
erhåller anställning.

Ats KINNÄRPS KONTORSMöBIBR
Tel. 0515/333 70 vx. tclb-fu.

il Slutanlp
11 lfuf6 och Bageri
ll , r-.. 1

ll semesterstängt tlen ? juli

ll ocrr oppnarJ[ter ilen 28 jult.
ll-

ör.bJr avancerade I D${-turne.
ringen utan a,tt behöva an-
sfränga sig alltför mycket, nren
även uåan aåt på något sätt
imponera. Siffrorua, mot gästan-
de Idinnarp blev 4-2 (?*2r,
Kinnary tog överraskande led-

ningen eftet 7 .min. spel genom
cf. Itråkan Karlstedt oeh den stod
sig trots markant hemmaövertag
i en halvtimma, 1-L orcinado
Inge !'ransson efter att ha såap-
pat upp en bakåtpassning,.och
min. senare tog örby ledningen
genom Ing'emar Persson som konr
fri och såkert nätade. Strax före
halvtid korn Kinnarps vy. Kjell
Ahl fri och sköt otaghar.i-.

F em min. efter pausen fäIldes
Jimmy Ung när han kommit en-
sam med nrålvakten, och den föl-
jande straffen sköt Gunnar Jo-
hansson säkert i må1. Slutresuita-
tet 4*2 faststäildes av Inge
!'r'ansson i 40 min. med ett ha;.t
skott från högerkanten.

Håir anländer Elfsborgs - 
förlåt Justs - 

frrllträff nummer ett genorn Elf$borgaren Hasse Gus-
tafsson-



Kul med kulan i l{innemo i g&r katil,t,

Bosse Falk, Leif Olseon, Rolf >Kuåben> Jotransson, Hasse Gustafssonoch Evert Grahn,

Det l'ar fotbollsunilerhållning av bästa märke som bJtiils
t går kväll på Kinnomo när Justs F-ärgerier gästaile Kinnarps
Textil. 3-3 slutaale drabbningen, som var rik på finessor
och on uppgörelso helt i vänskapsandans tecken. Just-laget
från Borås kom med en rad kända namn i sitt leil - båile
nuvarando allsvenskar och >rförodettingar>>.

Vi cirka 150 personer hado meil anilra orcl en trivsam
kväll och fick vara med om Iekande fotboll i nitdio minuter.

Arne Olsson, Älarp, John Frans-
son Alex Johansson, Halsåirrg'
Maigit Andersson, östergården,
Sixtön Lindberg, Äxtorp, Torsten
Gustavssoh, Prästbolet, Görån An-
derssnn. NaglarP, Dagny Silvan-
der, Sörby, ö. Ändersson' AlarP,
Håka[ Silvander, Hqssla" samt-
lisa Kinnarp.-*Hemmalaget * Kinnarps Textil

- >>stod rycket> bra denna afton
och även från dessa grabbars sida
presterades smånätt och alltige-
nom >skojig> fotboll. 3-3 blev
som sagt resultatet.- hade Jus-
tarna lagt in en högre våLxel kan-
ske det kunde blivit ytterligare
något mål i Kinnarpskassen.

12 minuter hade spelats när
>Lien>> Hasse Gustafsson skickade
in målboll nummer ett. Kvittering
kom efter 15 minuters spel genom
Bosse fvarsson, som överraskåde
>Kubben> med ett prydligt skott.

Håkan Karlstedt gav Kinnarp
Iedningen med 2-1 i 22 min. och
strax senare kvitterade Bosse Falk
till 2-2.

I 39:e rnln. tog gästerna ledning
med 3-2 genom >>Llen>,

I andra halvlek fortsatte det
pigga och amåtrevliga spelet. Stt
mål anlände dema period. Det var
Bosse Ivarssorf som ombesörjde
kvittqringen

Just-grabbarna var tmpolrerade
över Kinna,ry)sspelet - >Kubben>

mest imponerad av ch. Torgny Jo-
hansson och >>Lien> tyckte att and-
ra halviekens vy. Itj Seidler gjor-
de en storstilad insats.

Vi säger så här: alla skötte sl.
na kort väl i denna vänskaps-
drabbning.

Intressant kan kanske vara att
veta hur iagen ställde upp den;.ra
afton:

Just: >>Kubben> Johansson,
Eerntsson, Lindwert, Rune Ros6n,
Erik Johansson, Jan Käll, Evert
Grahn, Leif Olsson, Bosse F'alh,
Hasse Gustafsson, Björn Lind-
ström och nummer 12 Ove Anders-
gon.

Kinnarpr Stefan Johan$son,
Marthel Johansson, Rolf Anders-
son, Åke Torstensson, Torgny Jo-
hansson, Göte Andersson" Kjell
.dhl, Bo fvarsson, Håkan Karl-

7 CP"listor
i Frökind

I Frökind går centern f ram med
siu iistor:- 

Arne Gustavsson, Liden, Luttra,
Bertil Andersson, Skövdesgården,
Luttra, Karin Jolransson, Munka'

Gösta Ändersson, Sörbacka' 
i

Kinnarp, Lennart Fettersson, Hal- j

tagårdeä, Slutarp, Håkan Silvand- I

dJr, Hassia Ki'nnarP, Llnnart 
I

Persson, Backgården, SlutarP, 
I

Ingrid Olsson, AlarP, Kinnarp' B. 
I

Nilsson, KotarP, SIutarP. Ivan Jo'I
hansson. ödegården, Axtorp, Kin- 

I

narp, HarrY Lagerstrand, Marbo'I
gärden. Luttra, Ärtur zachlisson'
ilclda gårclen, Var'tofta, Bengt Len-
nartsson, Majnegården, Luttra' S.

Ekbom, Ledsgården, Sköttning'
F alköping, Olle Johansson Klocka-
regården, Luttra, Ingegerd Lars-
son, Nolgården, Luttra.

*

gården, Slutarp, Karin Hjortsäter,
I'röje, Kinnarp, Ingvar Gustavs-
son, Slutarp, Eva Karlstedt, Hass-
la, Kinnarp, Åke Gustavsson, Mil-
Iomgården, Slutarp.

*
Margit Änderson, östergårflen,

Kinnarp, Ingemar Eriksson, Sand-
hem, Börstig, Sigvard Andersson,
Grännarp, Vårkumla, Bengt Än-
dersson, Skatteg., Brismene, Arne
Gustavsson, Liden, Luttra östen
Andersson, Älarp, Kinnarp, Änna-
Llsa Johansson, Stommen, Döve,
Börstig, B. Ändersson, Skövdes-
g:ården, Luttra, Gulli Ärvidsson,
Stommen, Brismene, Rlrgnhild
Granlund, Billsholmen, Vårkumla,
Karl-Ärne Adamsson, ödegården,
Slutarp, Ingvar Thorstensson,
Bondarp, Döve, Börstig, Karin
Johansson, Munkagården, Luttra,
Göran Ändersson, Någlarp, Kin-
narp, Karl-Erik Torstensson, Väs*
terbo, Vårkumla.

stedt, Bengt Georgsson, K.-G. Jo. l
hansson och 12:e Itj Seidler. 

I

TiIl eisr: utmärkt domare var I
K.-E. Emanuelsson, Trädet. 

IBåsse I

Rune !'redriksson, Ledsgården,
Margot Pettersson, Hallagården'
Manne Rutman, Hans Andersson,
Karl-Arne Adamsson, ödegården,
Gustav Andersson, Alfhem, Hil-
dins Mobers, Äke Gustavsson' Mil-
Iom-"gården,- Märta Vilhelmsson,
Ledsgården, Bror Andersson,
Ledsgården, samtliga Slutarp.

*
Gunnar Johansson, Döve, ÄIlan

Johansson, VintorP, Änna-Lisa Jo'
hansson. Döve, Karl Lundgren' Dö'
ve, Ingvar Thorstensson, Döye,
Carl-Johan Hokn, Prästbolet' In'
gemar Eriksson, Sandhem, Elsie
Eriksson, Sandhem, Arnold Jo-
hansson. Sandhem, Bertil Broloerg''
Sandhem, samtliga Börstig.

*
Karl-Gustav Gustavsson, Stom' I

men, Sigvard Andersson, Griin- | "p;tl":::X"^
iiåi.:i, n"-g"triiå å"""r""d, itri"iror- i .^Tl :""-.I"9hinds 

vallistor sakna-

men, K-E Torstensson, vd,{;il"' l9:::t^o^Tg.:eckans 
nummer' Frö-

r-g'eril.".ott, nackgår'den, ,o'.t"r.i I }ll9t;."^".i1*l går alltså fram.med

aro*.ott, strängsilna,-ä;;itd I *i: 
"t1,.'^"1; 

Pen 
resterande listan

Vårkumrat i.%J;l,ixi,"råH:t{i;*"* paur
* Billman, Storegården, Lars-Olof

Abrahamsson, Ekesgärdet, I'rits
Landin, Millomgården, Maj Olofs-
son, Skattegården, Birger Svens-
son, Nygården, Anders Johansson,
Västorp, sanrtiiga Brismcne.

Delacl pott:
"l+'6b-i Slutarp

Sluta.rp och Falköpings BK
delade brotlerligt på poängen vid

RöHIHD
=Er-:,\=tr sb-bb. 

I

lluslig utbildning I

Vid seminarie-t för trustig ut- |
bildning i Göteborg har bl. a. inta- igits Monica Johansson, Alarp, I

Kinnarp. 
| :

fredagens möte. I,latchen slöt 
I

2-2, halvtial 1-1. tsåtla lagen I

ställde upp med flera reserver. 
IFBK tog ledningen efter tio 
l

minuter genom vi Håkan Johans- |

son men hy Roger Andersson var l

inte sen a[t kvittera. Det skctice 
I

fem minuter senare. I

vi Börie Andersson gav slu- 
|

tarp ledningen fem nrinuter in på 
I

andra halvlek. 2-2 dröide tills j

sex minuter av matchen återstod. 
I

Det var hv Leif Everfalk som höll I

Falköpingsbäst var mv Jan
Jansson, ch Sture Hje1m, vi Hå-
kan Johansson samt cf Roland
Hall.

Slutarp hade sina främsta
Karl6n, cf Börje Andersson
hy Roland Andersson.

iK.
och

I

sig framme och utjämnade.



I{uI med kul,an Kinnemo i g&r kati{,l,

-

il:lii$

i::il
:iiil

I{emmalaget * Kinnarps Textil lmest imponerad av ch. Torgny Jo-

- >stod rycket> bra denna afton lhansson och >>Lien>> tyekte att and-
och även från dessa grabbars sida I ra halviekens vy. Iti Seidler gjor-
presterades smånätt och alltige- | de en storstilad insats.
nom >skojig> fotboll. i:i ?.1"^" I vi ,ag., så här: alta skötte st-som sast resultatet - I?* jlj-1""'r.ä"i-rar i denna vänskaps-

Ilet var fotbollsunelerhållning av bästa märke som biiiils
I går kväll på Kinnemo när Juste, Färgerier gästaile Kinnarps
Textil. 3-3 sluteale drabbningen, som var rik på finossor
och on uppgörelse holt i vänskapsandans teckon. Just-laget
från Borås kom med en rad känela nanrn i sitt leil - båile
nuvarande allsvensl{ar och >föredettingar>>.

Vi cirka I-50 porsoner hado med andra ord en trivsarr
kväll oeh fiek vara med om lekantle fotboll i nittio minuter.

strex senare kvitterade Bosse Falk I son.
till 2*2. Klnnarp: Stefan Johangson,

Marthel Johansson, Rolf Anders-

kvitteringen- I fin eis': utmärkt domare var

*
Gösta Andersson, Sörbacka, 

i

Kinnarp, Lennart Pettersson, Hal- 
i

lagården, SlutarP, Håkan Silvand- I

de}. Hassla liinnarP, Lennart I

Persson, Backgårdeh, SlutarP' 
I

Ingrid Otsson, AlarP, Kinnarp' B' 
I

Nilsson, Kotarp, SIutarP' Ivan Jo'I
hansson. ödegården, Axtorp' Kin- |

narp, Härry Lagerstrand, Marbo'l

Arne Olsson, Als.rp, John Frans-
son Alex Johansson, Halsaing'
Maieit Anderdson, östergården,
Sixtän Lindberg, Äxtorp' Torsten
Gustavsson, Prästbolet, Göran An'
dersson. NaglarP, Dagny Silvan-
cler, Sörby, ö. Ändersson' AlarP,
Håkan Silvander, Hassla, samt-
liea KinnarP.

" 7 CP'listor
i Frökind

I tr'rökind går centern flam med
siu listor:

Arne Gustavsson, Liden, Luttra,
Bertil Andersson, Skövdesgården,
Luttra. Karin Johansson, l\{unka-något måL I Kinnarpskassen, ' I Intressant kan kanske vara att

12 minuter hade sperats 
"n" l;;r'å"ltr 

iagen stå]lde upp den;ra

tarna lagt in en högre vilxel kan- läå"iL',i.-'
ske det kunde blivit ytterligare I 

*^*"""'x6'

>Lien>> Hasse Gustafsson sklckade | _
in målboll nummer ett, k"iltu"i"e l_ Just: >>Kubben> _ Johattsson,
kom efter 15 minuter.q "".r ,.""rfi lBerntsson, Lindwert, Rune Ros6n,kOm efter 15 minUtefS Spel Eenom I 

DeIlILson, luluwel'L' Aulle AOscIr'

3*::å"TiH*'ki*,:i*"{il?.'"1'":h,i"L:å:'å?"iå,"f"?:i?:ä:>Kubben> med ett prydligt skott. l ::lenn' ^Lerr 
ursson' sosse 'b arK'

rtråkan Karlstedi !"n-rint."p I 
rT$fg 

- -Gustafsson, 
Björn Ltnd-

Iedningen med 2-i i"zz min. oci lström och nummer 12 Ove Anders-

eärden. Luttra, Artur Zachr'isson'
öddagårclen, Vartofta, Bengt Len-
nartsson, Majnegården, Luttra, S.

Ekbom, Ledsgården, Sköttning'
F alköping, Olle Johansson Klocka-
regården, Luttra, Ingegerd Lars-
son, Nolgården, Luttra.

*
Rune Fredriksson, Ledsgården,

Margot Pettersson, Hallagården'
Manne Rutman, I{ans Andersson,
Karl-Ärne Ädamsson, ödegården'
Gustav Andersson, Älfhem, Hil-
dinE Moberg, Äke Gustavsson' MiI-
lomigården,- Märta Vilhelmsson,
Ledssärden. Bror Ändersson'
r.eds[åroen, samtliga slutarp.

*
Gunnar Johansson. Döve, Allan

Johansson, Vintorp, Afira-Lisa Jo'
hansson. Döve, Karl Lundgren' Dö-
ve. Ingvar Thorstensson, Döve'
Carl-Johan Holm, Prästbolet' In'
gemar Eriksson, Sardhem, Elsie
Eriksson, Sandhem, Arnold Jo'
hansson, $andhem, Bertil Broberg,
Sandhem. samtliga Börstig.

Fröje, Kinnarp, Ingvar Gustavs-
son, Slutarp, Eva Karlstedt, Hass-
la, Kinnarp, Åke Gustavsson, Mil-
lomgården, Slutarp.

*

gården, Slutarp, Karin Hjortsäter,

Margit Änderson, östergården,
Kinnarp, Ingemar Eriksson, Sand-
hem, Börstig, Sigvard AnderSson,
Grännarp, Vårkumla, Bengt An-
dersson, Skatteg., Brismene, A-rne
Gustavsson, Liden, Luttra östen
Ändersson, Alarp, Kinnarp, Anna-
Llsa Johansson, Stommen, Döve,
Börstig, B. Andersson, Skövdes-
gården, Luttra, Gulli Ärvidsson,
Stommen, Brismene, Ragnhild
Granlund, Billsholmen, Vårkumla,
Karl-Arne Adamsson, ödegården,
Slutarp, fngvar Thorstensson,
Bondarp, Döve, Börstig, Karin
Johansson, Munkagården, Luttra,
Göran Ändersson, Naglarp, Kin-
narp, Karl-Erik Torstensson, Väs-
terbo, VårkuL

I 39:e rain. tog gäster.o larlninc I rlr4rrrrEr dur
med B-2 genoä ir,r""r.* l::l'_åI" Tflun:t:}l.lqT"X.{-";I andrf halvlei< fortsatte 6"1 lhansson, Göte Anclersson, Ejellyse Mh rhÄira'lieq .-;i;i ;;; IAhI, Bo Ivårsson, Håkan Karl-
lif,eä#h:H'TåHätr'få f* l$:ä!äd; Georgsson, K.-e. ro-
edsse rvarssån, ;ö- ;;bdirSG lhansson och 12:e Itj Seidler'

Just-grrabbarna var lmponeraae I 
K'-E' Emanuelsson, Trädet'

över Kinna,rflsspelet - >Kubben>l Båsse

Delacl pot[
Slutaip"{n'bb'

Slutarp oeh Fa]köllings IIK 
I

delade brotlerligt på poän;en vic i 
t|:l'.s yt-lilgl{H

rredagens möte. Rratch; "il i.,,N11,,;:'ääå?::."H"tl'X.t#-2*2, halvtirl 1-1. Eåttra lagen I gits Monica Johänsson, Alarp,
ställcte upp rned flera reserver. I Kinnarp.
FBK tog ledningen efter tio l-

minuter genom vi Håkan Johans- j

son men hy Roger Andersson var I

inte sen att kvittera. Det skeclde I fattOpingstast var mv Ja.n
fem minuter senare. 

I Jansson, ch Sture Hjelm, vi Hå-
Vi Börie Andersson gav Slu- lkan Jofiansson samt cf' Roland

tarp ledniirgen fcrn nrinuter in på lHs11.
andra halvlek. 2-2 dröjde tills I Slutarn hade sina främsta i K.
sex minuter av matchen återstod. I Karlön, it eOr3e Andersson ocl
Det var hy Leif Everfalk som höll f hu Rolu.od Andörsson.
sig framme och utjämnade. I 

-

aI

Bosse Falk, Leif olsson, Rolf >Kubben> Johansson, Hasse Gustafssonoch Evert Grahn'

möwumu

RöKIWD



I

jAntalet delegerade
blir oföriindrat
I'örsamlingsdelegerade i Kinne-

veds pastorat sammanträdde i
torsdags i Centralskolan, Kinnarp,
Frökinds byggnadsnämnd hade
ttllstyrkt ansökan om byggnadslov
för arkivlokal jämte vissa förbätt-
ringsarbeten i Kinneveds pråist-
gård. I princip hade redan tidigare
delegerade godkänt byggnadsarbe-
tena. Jämte deri tekniska beskriv-
ningen, som medföljde byggnads-
lovet, beslutade delegerade, att en
fullständig arbetsbeskrivning skul-
le utarbetas och sedan jämte kost-
nadsförslag föreläggas delegerade
för godkännande, Till byggnads-
kommitte utsågs pastoratskyrko-
rådet med rätt att med sig adjun-
gera lämpliga. personer.

Delegerade beslutade om oför-
ändrat antal. av 20 ledamöter för
den kommande mandatperioden
196?-1970. Änsökan skall göras
om direkt medlemskap i pastora-
tens riksförbund för direkta för-
handlingar orn kollektivavtal. Till
sist genomgicks boksluten för
prästlöne- och pastoratskassorna.
På revisorernas tillstyrkan bevil-
jades kassören och kyrkorådet full
och tacksam ansvarsfrihet för för-
valtningen under år 1965.

Pastoratsklrrkorådets på bo-
ställsnämndens förslag grundade
uppgörelse med arrendatorn
Quick, Ekarp Kronogården. g'od-
kändes. Detta ihnebar en'utlös-
ning:ssumma från arrendet med
kr. 10.000 jämte c:a 1.700 kr. i in-
lösen av vissa byggnader. Beslut
fattades om att låta anlägga en.
skogsväg för virkesforsling från
Kurebomarken, Börstig. Viss drä- l

nering på Prästebolets mark be- I

slutades, Brunnsånläggningen på 
i

Prästebolet inlöstes med c:a 3.000 |

kr. I

Tuå, s-Iistor
i Fröhind, 

ah'"t

I likhet med tidigare blir det
två listor att välja på för de so-
cialdemokratiska väljarna inom
tr'rökinds kommun, av vilka den
ena upptar elva namn och den
andra tio.

Nya namn på listorna är Karl-
Gustav Johansson, Lars l'alegård,
fnge Eckerlid, Gösta Andersson
och Lennårt Engdahl.

LISTA I: Sten Ählqvist, målar-
mästare, Slutarp, Gustav Gus-
tav Gustavsson, ha$delsbiträde,
Slutarp, Lennart Karl€n, bonare,
Slutarp, AIIan Ahlqvist, målar-
mästare, Slutarp, Mats Anders-
son, snickeriarbetare,. Slutarp,
Elof Rehn, snickeriarbetare, Slut-
årp, Astrid, fru, Luttra, I'alkö-
ping, Valfrid Karlsson, Axtorp,
Kinnarlp, Gösta Andersson, snic-
keriarbetare, Slutarp, Lennart
Engdahl, snickare, Slutarp.

LISTA II: Bengt Kjellström,
ämneslärare, Kinnarp, Ebba Ju-
liusson, fru, Kinnarp, Karl-Gustav
Johansson, textilarb,, Kinnarp,
Lars Falegård, murarmästare,
Kinnarp, Valfrid Johansson, skol-
vaktmästare, Kinnarp, Bengt Ju-
liusson, elektriker, Kinnårp, Inge
Eckerlid, t<yrkvaktmästare, Börs-
tig, Stig Johansson, bonare, Kinn-
arp, Gerha,rd !'risk, emballerare,
Kinnarp, Tilly Andersson, fru,
Kinnarp, Arne Ändersson, chauf-
för, Kinnarp.

gar: 288, 1.100, 33?. D:o utbetai,
ningskort; 3.147, 1.650, 2.691. D:o
återbetalningskort: 1ZB, 90. 1?4.

Antalet inlämnade rekommcrr-
derade försändelser och postspar-
banksböcker var följande: Kinn-
arp 214, Slutarp 648, Åsarp 840
D:o assurerade brev och askar:
9 resp. 0 och 13. D:o vanliga pa-
ket: 5.347, 1.759, 545. D:o assure-
rade paket: 1, 0,2.

I Kinnarp såldes under redovis,
ningsåret frimärken för 41.069
kr, i Slutarp för 19.846 kr och i,
Äsarp för 21.828 kr. I

Kinnarp är placerat i tionde
poststationsklassen, Slutarp i sjät- j

te, Åfalq i tiondel 
I

Bilrally i l(iltttarp
sönilagen den ? augusti

Start vid NTo-lokalen mellan 9.30 och 12.

Körsträcka c:a 5 mil. Kartblad 43.

ALLA VÄLKOMNA!

*{}:!1,

Poststatistiken 9[V -htoför
Ifinnarp, Slutarp, Åsa*p

Postens statistik för 1965 visar
följande siffror vid poststationer-
na i Kinnarp, Slutarp och Åsarp.

ÄRtal utlämnade rekommende-
rade försändelser: Kinnarp 763,
Slutarp 42?, Åsarp 1.457. Utläm-
nade assuretade brev och paket:
Kinnarp 8, Slutarp 6, Äsafp 92.
D:o vanliga paket: J,.517, resp.
816 oeh 1.9?7. D:o brelpostför.
skott: 1.011, 570, 1.365. D:o pa-
ketpostförskott: 661, 409. 791.

Antalet utbetalade barnbidrags-
anvisningar var i Kinnårp 327, i
Slutar'p 189, i Åsarp 419. D:o folk-
pensiönsånvisningar: 1.416 resp.
680 och 2.077. D:o postanvisnin-

NTO,

, $liftelsekun0örelse
Underteckaaile hava träffat

överenskom,rnelse om att bilda
ett aktiebolag, vilket skall hava
till föremål för sin verksamhet
att under firma B. Larssons
Bil Aktiebolag och enligt de be-
stämmelser, sorn upptagits i ett
samtidigt upprättat förslag till
bolagsorclning driva handel med
nya och begagnade bilar samt
bilverkstadsrörelse jämte där-
med förenlig verksamhet.

Unclertecknade stiftare, alla i
Kinnarp, skola såsom likvid för
av oss tecknade 240 st. aktier,
fördelade med 60 aktier på oss
var, äga rätt tillskjuta vår uu-
der firma Bröderna Larssons
Bilfirma i Kinnarp bedrivna rö-
relse med tillgångar och skul-
der enligt därom upprättat av-
tal, enligt vilket vi därjåimte
kontant till bolaget skola be-
tala kr. 1.068:55. Aktiekapita-
iet skall utgöra lägst 24.000:-
kronor och höSst 72.000:-
kronor.

Aktie skall lyda på 100:-
kronor.

cernber.

För teeknad aktie skall inbe- I

talas 100:- kronor jiimte ah-l
tiestämpel 1:- kronä omedel-l
bart efter bolagets bildande. 

I
Till teckning mtbjudes 240 st. I

aktier; vilka sa,mtliga enligt I
ovan nämnda bestämmetse sko- |

la tecknas av undertecknadel
stiftare. 

I
Konstituerande stämma skail |

hållas inom sex månacler från I

det registreringsnnyndighetenl
godkänt stiftelsehandlingarna. II förslaget till bolagsordningl
har upptagits förbehåll enligt I

70 och 17? $$ i lagen den 141
september 1944 om aktiebolag 

I

samt awikelse från 119 S 4 |

samma lag. 
I

Kinnarp den 20 maj 1966. I

Gösta Larsson Evert Larsson I

Folke Larsson Sven Larsson I

Egenhåindiga narnnteckningar- |
na bevittna: 

I

Solveig Johanss,on 
I

Bengl Blomdahl 
I

Kuagl. patent. . oeh",rrgiaF-l
ringsverket .har denna dasl
medd$l€.L god*äJ.rilAade,s.r'ftltg-' 

I

tr'ör teeknad aktie skall inbe- |
talas 100:- kronor jiimte ah-l
tiestämpel 1:- kronä omedel-l
bart efter bolagets bildande. 

I
Till teckning mtbjudes 240 st. I

aktier; vilka sa,mtliga enligt I
ovan nämnda bestämmetse sko- |

la tecknas av undertecknadel
stiftare. 

I
Konstituerande stämma skail |

hållas inom sex månacler från | '

Bolagets räkenskapsår skalli
omfatta tiden 1 januari-31 de- |

varande handling, betygas.
Stoekholm den 12 juli 1966.
Ex officio: Rolf Wern6nrs.
Utan avgift.

SEu{arps kvapn
SElVIESTERSTÄNGT

5/B t.o.rn. l3/8.

TÄLTMöTEI{ r SLUTARP 2617-7lS
(I H. Lagers,tranils triidgård)

l4edverkan ev pa"stor Oyvind Dahle, Göran Carlsson oclr'
olika sånggrupper.

IVIöten hålles varje kväll utom månd, och fred.
Mötena i 1:a vechan:
Tisdag 20, medv. av f.-8. Ek;blom o. Marianne Johansson.
Onsdag 20, May-Stina Kyl;berg; torsdag 20 sångare fr.
Äsarp. Lördag o. söndag 19.30.

DU är välkommen!

:;;KörRK0RT 'e6&

Ny Teorikurs börjar torsdag den 4/8 kl. 19.00. För de elever
som önshar Teorikurs i Falköping är detta ordnat med kvällkurs
ocn'även dagtid.

Välkb.mmet med Eder anmälan. Tet. 330 60, 332 07, 900 42.

Bröderna Larssons Bilskolao Kinnarp



Annorlunda semester på sjön
Ifinnarpsfarnilj hyggde hushåt
på tjugoen oljefat och 1,5 år

Om ma.n har 21 oljofat 6s1 tar ett och ett halvt å,r på sig så katr man otdna en annorlunda
semester för familjen och sig själv. Det har r,a'rs Nilsson i Kinnarp gjort' På måntlag drar han
ut på Åsundens vackra sjö tills,amma,ns mod hustrun Anita ochdotternLena,ä'tt'a, månaderpå
den nionde. Under sig har familjen Nilsson de 21 oljefaten, sarnmanfogatlo till pontoner merl
en sammanlagd lftkra'ft på 4.200 kilo, och kring sig en liten ontumm&ro om 5X2,5 kvadrat-
meter. Det blir i allt en husbåt! tU>-bb-

Slutarp , 
q\-w

FRILUFTSMöTE I PABKEN
söntlag kl. 15. Svensson, Ing-
Brith Ekblom m. fl. Välkornna!

Missionsf örsamlingen

I
I 17. I

i lr.rnneveds pastorat

Lars Nilsson är till vardags re-
paratör på Kinnarps Kontorsmöb-
ler. Han'har sjömansförflutet, och
det var kanske denna bakgrund i
förening med fAmiljebildningen
som nödvåindiggjorde en husbåt.
För ett oeh ett halvt år sedan
startade föIjaktligen La.rs Nilsson
båtbyggandet på föräldragården
Vintorp i Börstig. Och härom ons-
dagen - efter många turer mel-
lan Kinnarp och Börstig och efter
oräkneliga arbetstimmar * kun-
de husbåten sjösättas i Äsunden.

Ingen måirkvärtlighet
Lars Nilsson, själv tycker inte

att hans husbåt är någon märk-
värdighet, och han kan inte helt
förlika sig med det intresse som
tidningarna ägnat hans verF. Hus-
båtar finns lite överallt, menar
Lars Nilsson, och det har. han sä-
kerligen rätt i om man går till
Holland och Amerika, I Åsunden
finns det dock bara en husbåt,
och den är Nilssons. Därav tid-
ningarnas nyfikenhet.

Sin husbåt har Lars Nilsson
byggt mest efter eget huvud och
tili en del efter tips från facktid-
skrifter, inhemska och utländska.
Hån betraktar resultatet som ett
experiment, vilket i så fail har
siagit ut mycket väl.

Båt på hjur
F'iuessen med husbåten äx

egentligen att den går på hjul -når så behövs, Det behövdes na-
turligtvis vid transporten från
byggplatsen i Börstig till det rät-
ta elementet Åsunden. Under de
två yttersta av de tre oljeponto-
nerna under båten går hylsor, i
vilka man kan låsa fast en bog-
gieaxel. IIar rxan till det en drag'-
anordning är det i stort sett bara
att köra hela husbåten rätt ner
i sjön och dåirefter plocka bort
hjulen och låta pontonerna ta vid.
Den proceduren löpte fint vid sjö-
sättningen.

Bord blir säng
Fru Anita Nilsson har sjätvfat-

let fått ,hjälpa sin man vid hus-

båtsbygganclet. Hon har svarat
för interiören, valt textilier och
målat. Själva kajutan rymmer
också en liten teknisk underfun-
dighet. De två väggfasta soff-
grupperna kan med 'ett enkelt
handgrepp förvantllas till sovplat-'
ser eller 6ritsar som det heter på
sjön. Det sk€r genom att borden
mellan sofforna såinkes tiil soff-
nivå. och så tar man soffornas
ryggdynor till madrasser på bor-
den. På det viset har den nilssons-
ka husbåten möjtighet alt logera
hela familjen och kanske ett fäst-
folkpar ochså, om det skulle
knipa,

Köksavdelningen ombord
pentryt alltså - utgörs av en
gasolspis. Skåputrymmen i till.
räcklig utsträckning sakn6s i1,nnu,
men det är en så'n där finputs-
ningsdetalj som snart skall vara
avklaråd. Ett tvättrum med in-
gång från akterdäck fullbordar
det hela.

Ky"rkoherde Andersson är se-
mesterledig 11-28 juli. Kyrko-
herde Evald Svenssön, Dalum,
1e1. 03271323 87. vikarierar.

Pastorsexpeditionerna hållas
hädanefter öppna: KINNEVED
freclag kl. 10-12, BöRSTIG kl.
13*14.

Pastorsämbetet

Motorproblem
Ett problem har Lars .Nilsson,

och det är mo+"orn. Nutida farkos-
ter drivs som bekant av häst-
kraftstinna motorer med höga
varv. Men husbåten vid. Åsunden
kräver en lågvarvig propeller, och
en dylik är det svårt att upp-
bringa. Den nuvarande motorn är
en utombordare på 10-12 häst-
krdfter, och den ger en fart på
4-5 knop, fullt tillräcklig för att
folket ombord skall kunna njuta
av Åsundens vackra vyer. Men
den turbulens som pontorernå,
skapar kräver en lågvarvig pro-
peller. Lars Nilsson är inte främ-
mande för att så småningom för-
bättra sin farkost med en inom-
bordsmotor.

Svår lavigering
Navigeringen av >>ärken> krä-

ver sin man. Husbåten är ju in-
get sjögående fartyg i vedertagen
mening. Den har ingen kölyta öch
vindavdriften blif stor. Därför får
kapten Nilsson hålla tungan rätt
i mun när han skall lotsa sin hus-
båt ur och i hamn.

Åsunden är en präktig sjö ock-
så till omfånget, om än inte att
jämföra mecl flodsystemen i Hol.
land och Amerika, som år ett el.
doYado för husbåtsägare. Bara
Åsunden kommer dock att ta
mång'a serresterveckor för fåmil.
jen Nilsson att utforska. 8,00C
kronor för material och som sagt
ett och ett halvt års arbete har
det koståt Lars Nilsson att bygga
sin ark. Det torde vara en inves-
tering som räcker över många
solnrår. På måndag hoppas famil-
jen Nilsson kunna ge sig ut på
första husbåtsresan.

M/s >I-ena>?
Vid besöket ombord tlå husbå-

ten glömde y; fråga orn-farkosten
genom dop under övliga former
unclfått något nånur. Måhända
kommer' 8-r4ånaders gasten Lenå
att få bli gudmor. I så fall önskas
>Lena>> lycka och välgång på
Åsunden och andra hav som låter
sig åtkommas.

Hela familjen Nilsson från Kinnarp på husbåtens åkterdäck.



KinnarPs Rötla Korskrets

De äldres resa
anordnas onsclagen den 10 aug'

kl. 13.00"

Samline sker vicl Centralsko-

tan t t. i2'45. Rus*ål Liared

och Skottek.

'Kinneved & Vårkumla
RLF-avd.

anordnar en studie- och sä11-

skapsresa freclagen den 5 aug.
Anrnälningar före 1 aug. till tel.
330 64, 331 67, 330 40.

1 Piggt tempo
när l(innarp
slos Ekedalen\r Wl+-bto.

Kinnarps IF gästaile På ons-
dagskvällen Ekeda,Ien för en
vänskapsmatch, sorxr värilarna
fick finna sig i att förlora metl
1-5, halvtitl 1-1. Etf förhål-
lantlevis piggt spel visades rPP
från bårla håll efter sernestern
och ett gott t€mpo Präglatle
rnåtchen.

Ekedalen inledde målen genom
att i 10 min, göra 1--{. Det vår
Ekedalens hi som mötte ett in-
lägg med huvudet och svarade för
matchens grannaste måI. KinnarP
kvitterade genom Bengt Georgs-
son; lth 't-1 stoö 'sig" tralvlel{en
ut.

. På den andra halvlekens första
tjugo minuter lyckades Kinnårp
hinna med fyra måI. Bengt
ceorgsson gjorde 2-1 på straff,
Tord Torstensson ökade på till
3-1 och Håkan Karlstedt fast-
ställtle med två mål slutresultatet
till 5-1.

Slutar.ps IF:s
FOTBOLLSTRÄNTNG

återupptages med början i
kväll å Tångavallen kl. 19.00.

4r-bt" SIF

IGnneved
FRILUFTSGUDSTJÄNST

söndagen den 7 aug. kl. 14 i
Kinneveds prästgård.

Teol. stud. Da,hle, pastor Karls-
son, kyrkoherde Andersson tala.
CKF-da,mer svara,r för kaff,e-

sefi/erlng.{-,}{
Kollekt.

Vid otjänligt våder i kyrkan.

Pastorsämbetet
Kyrkobröderna

Tältmöten i Slutarp
På tisdag börjar en två veckors

tältmötesserie. TäItet kommer att
stå i Haffy Lagerstrands träd-
gård, Mabogården, strax norr om
Slutarps samhälle. Medverkande i
mötena blir pastor Oyvind Dahle,
känd som en mycket god talare.
Dessutom kommer olika grupper
att stå för sånglig medverkan.
Pastor Göra,n Carlsson blir mö-
tesledar.e.

I tisdagens möte sjunger och
vittnar evang. Ing-Britt Ekblom
och Marianne Johansson, i onsda-
gens möte evang. May-Stina KYI-
berg. På torsdag kväll sjunger
sångarna från Åsarp. Mötena bör-
jar kl. 20. Pä lördag och söndag
kväliar håIles mötena 9n halvtim-
ma tidigare. Z*/S- 06.

jlrlig, pålitlig flicka
får plats å Nya Pensionatet,

Kinnarp, 1 sept.

Tel. 0515/332 40.

Goat tiih;rhötesstå,rt i'iBlutarp''
Den tältmötesserie som i tis-

dags började i KinnevedsbYgden'
närmare besi:ämt på Marhogården
i Siutarp, har från första stund
fått god tillslutning.

Huvudtalare är Pastor OYvind
Dahle, Uppsala. I'ör sången har
svarat tillresande sångare. Mötes-
ledare är pastor Göran Carlsson'
Vid tildagskvållens möte väl-
komsthälsa.de och inledningstala-
cle Göran Carlsson. Evangelister-
na Ing-Britt Ekbtom och Marian-
ne Andersson vittnade och sjöng
solo och cluett. Sin predikan höll
Oyvind Dahle med text ur Mat.
1?:1-8 och manade därvid åhö-
rarna att höra och se På Herren
Jesus.

En ännu talrikare skara lyss'
nare hade samlats på onsdags-
kvällen. Tillresande sångare va?
May-Stina Kyltrerg och Margot
Strid. I mötet predikade pastor
Dat.rie från Ps. 94:9.. I torqdagens
möte sjöng sångare från Äsarp.
I kväll talar och sjunger pastor
Reidar Johansson från Norge till-
lika med Oyvind Dahle. Vem som
i söndagskvällens möle står för
sången är inte klart. Dessa båda
möten'hörjar kI. 19.30. bglT-tob.

I Kinnarpslaget skall i försva-
ret framhållas hb Bengt Persson I

och i kedjan samtliga agerande -ianfallsspelet löpte genomgående 
I

fint, vilket bådar gott inför höst-'
omgången. - 

Isen. I
.l =-l

FOTBOtS,
Derby å Tångavallen, Slutarp
fredagen den 5 aug. kl. 19.00.

Kinnarps lX'-Slutarp,s IF'

Lördagen den 6 aug. kl. 15.00

Kinna.nps B-lag-SlutarPs B-lag

Inbiudes aJIa, som under året 
]

1v111 .tier fYller ?0 år' Mal<ar i

iåfi*s at oavsett ålder' Anmäl- i

mngar kan göras i Wilgotssons' 1

Claessons och Samuelssons-ar- 
i

färer eller Pr telefon 331 39' 
I

Personer som önskar stiifla 
I

bilar till förfogande, ombedes I

annräla sig senast lördag"

$emester$tättgt
Den B-14 augusti.

HALSÄNGS REPÄRATIONSVERKSTAD
KINNARP

Kreatursauktion
kommer att hållas torsilagen ilen 11 aug. kl. 14.00 hos Lennart
Persson, Backgårilen, Slutarp, då lantbr. Torsten Gunnarsson i
Siidra Ruil, Moholm, låter försälja: 6 st. kor varav 2 sL hög'
dräktiga, 6 st. kvigor (varav 2 st. kalvar i nov.). I st. tiur 1 1/2
år. Till säkre kiinde käpare lämnas 6 mån. kredit mot ägancle-
rättsförbehåll. öwiga villkor vid auktionens början.

I Snvgiorå
R"p$!ffiq i fno F'ffiK 

*li,
;fu i åq.}å' å''*F'eh

brv-6b I i Kimmarp
Guclstjänst i Kinneveds prästgårcli 

Kinnarps S-lag tog stg pfi
I morgon, söndag, hålles en fri-l 1",xj.1oslrr.älk:n an trialk{ipi*gs

luftsgudstjänst i Kinneveds pt?:t- i nK i en vänskä$sr'rå,t*'h, s{ita

f,ååf;"'åålit-"l"tn".lhoå?1|:i ä:T::, sröå r*t $ednn he'''t'

Andersson medverkar. iid;'"-ä;;:: i rnalaset t halvtiit h$ft ltldni$g-

ring av kyrkkaffe svarar CKF- | en med t--"tt'
avdelningens medlemma_r. I. lji"- i 1.Irfsat spe1 nrlei'aJ.e$ fl*:'i l)i.r"

delse av olämpligt väder håUes .f" 
-iiCut. 

Ståf1:an Niels*n gj+l'*r
gudstjänsten i kyrkan. Kin$a'"ps mril, octr liy.,__q_t-* _j:.n;

Blrauy i Ki,,rnarp f"m*-Xm nr1-iJ',XikiH:
Kinnarps NTO-avdelning anord- vgn $. Crahn och Ingetna-t' na|tu'

nar i morgon, söndag, äif rii""uv toii' r I,'Bli märktes i förs-vnrer

i Kinnarp med start ;id- Niii- *rl .i"r, J;lsson' tlt:ll Til,Yl
lokalen mellan kl. 9.30 och 1?, ocir Bennv odpr n]coan ,:.,1'-:",''

C.l un, iir'n drivanrie i.kccjrt.tr'

De äldres resa, i Kinneved I - "i"- 
Nilss*n, Faiköping' i1ön:

Kinneveds Rödakorskrets anord- | de ora'
nar onsdagen den 10 aug. de äld-
res resa. Resmål är Liared och
Skottek, Samling sker vid Cent-
ralskolan och alla som fyllt eller
under året fyller 10 år inbjudas.

Falköping: tel, 0515112348 - Skövilet tel. 0500/110 10.

Inre lösöreauktion
.kommer att hållas lörtlagen tlen 13 aug' 1966 kl' 13"00' då

Anna Johansson, Källensro, Kinnarp, på grund av skedtl

fastighetsförsäljning låter försälja: soffa, bord, fåtiiljer'
stolai, sängar, b}'råar, buff6, sekretär, glas och porslin,

kaffeservis av nickel' tennskål, ljusstakar av tenn' mat-

silver, dukar, linnevaror, mattor, sängkläder, kokkärl' div'

kökssaker, dammsugare, el. tvättmaskin, bordsmangel'

inotorgriirsklippare, trädgårdsmöbler m' m'' ryL m'

KoJtant båfahing om annan överenskommelse ej har
träffats.

Sn*trfiui L?*LL, Falköping ' Tel. 051'5/123 48 ' 153 48'



Kinnarp vann kommunfighten med 4-z

men Slutarp horde nått oavgjort 
n/-\o'

Frealagskvällens komnr,underby mellaar Slutarp och Kiunarp på Tångavallen^5lutatt3..rn,1d b2'
seger föi Kinnarp eller samma iiffror sorn då iagen sist möttes, nii,rnligen förra- Jrösten' Det

var stundtals en untlerhå,llande och trevllg drabbning, där la'gen ha'de var sin ha'lvlek' Kinnarp

tlen första och Slutarp den andra. FiLgan är för övrigt om ints Slutarps grepp i andra ralvlek

v&r mer, konsta[t än det Kllrnarp hade före pa,us. Sett titl tletta och måIchanser för Slutarps-

pojkarna i båda hålvlekarna hade nog ett oa,v8:io* resulta't gett rner rättvisa åt tillställuingen'

Efter paus blev det mer liv i
Slutarpsliedian, men första full-
träffen kom ändå inte för'rii,n ef-
ter drygt 30 minuters sPel' Det
var Roger Andersson som snyS'gt
lossade skott. Fem rdrinuter se-
nare flck lfasse Aridersson en fin
boll oah gjorcte inget &iisståg'
3-2.

Nu fick Kinnarp lite väl enkelt
under första halvlek slå in tre
målbollar. Den första anlände i
10 min. genom Bengt >Blecka>
Georgsson, den andra kom 4 mi-
nuter senare genom Håkan Karl-
stedt, som utnyttjade en miss i
Slutarpsförsvaret.

KinnarpsanfallEfter snyggt Kinnarpsailall
kunde >Blecka> pricka rn 3-O i Man väntade nog lite till mans

ctt kvitteringsmål under do sista'
minutern&. men istället blev det
KinnarD som kontrade och Fle-
rning forstensson fasbställde slut'
resultatet 4-2.

0m andra halvtek är att säga'
att den gick klart i SlutarPsfa-
vör. Sidlädsspelet liimnades där-
härr och man gick så att säga
mer direkt På sak.

I segrarlaget KinnarP. som
saknade KjeU A-Ll och Göte Än-
(lersson, var hb. Bengt Persson
sp fin'tiilgång. Bra var också
stoppern TorgnY Johansson.

28 min. Slutarp började halvle-
ken bra, men man tappade tidigt
mittfältet.

Ifinnarp
Alla mopedåka,re inbjudes till

MOPEDRALLY
med start vid NTO-lokalen,
Kinnarp fredagen den 12 aug.
kl. 18.30. Sta,rtavgift 2:-.

Nfo

I(innarps 1\TO anordnade
trevligt men svårt rally

Kinnarps livaktiga NTO-avd elning anorclnade i söndags sitt
sommarrally, som samlaile 38 deltagando ekipage. Banan var
cirka fem mil och kunate nog i nte betraktas som särskilt lätt
och de som >rgjorde bort> sig s tupade i tle flesta fall på oriente-
ringsuppgifterna, omkring Flob y. Tävlingen var trevligt upplagd
och de tävtande körtle runt ba na,n på något över två timmar.

Start och mål var förlagyda tiil I >Kräftpremiär>> och nog var det
NTolokalen i Kirurarp. Utefter I aktueltt så det förslog. De flesta
banan fanns ett antal frågekon- | av deltagarna hade också klarat
troller. Det fanns också ett antal I den uppgiften.
bokstäver utsatta efter fi,trdevä- | Det blev två segrare, enär förs'
gen och av dem gällde det att I ta plats delades av Bengt Änders'
bilda ett aktuellt ord, Ordet blev I son, Grolanda, och Erland Johans-

- | son, Kinnarp, som båda hade 8

fi[t-L6. _ T-..-q ry I:'":IT. Det var de sex

Vilske"Kleva' "beJegradel oTlå 
;ä"1'åtä anordaar Nro

iGästerna segrade med 2-0 eftgr
iM i paus. Tillställningen var

I Kinnarp B med 2-Oi å!.91 eft. Jatlv, m-en denna. såns
| ' I gäller det mopeder. Start blir
I Det bjöds på smånätt och trev- I även nu vid NTO-lokalen.
llig fotnotl när Kinnarp B På mån'l
dagen gästades av Vilske-Kleva. 

I

lprickar. Uno Frisk, Grolanda, blev
I trea på I prickar. 4:e och 5:e
I plats delades av Bengt Persson,
I Skörstorp, och Lennart Karl6n,
I Slutarp, 10 prickar, och på 6:e
'plats kom Ärne Pettersson, I'loby,

rannars tämlisen jämn, men Kinn- I

I aroslaeets äftettivitet framför il ken Äke öst överraskade och

l*åt .rrä", som framgår av resuita- ll 
halvbl:karna-var -framgångsrika

I i"t. tOea tiUfreds;tällande. Här ll med_ Bertil Gustafsson och Åke
I sxäil sägas att Göthe Wallander ll 

Atelis-gn som de bästa'

lprickade" in båda Kleva-fullträf- il , LITlllp märktes de båda Ä'
r rorno nnlr wqr wäI oekså. den som I lagsspelarna Bosse lvarsson ochr farna och var väl också den som ! EåösPtsrärrl

I var fr?i.rnst I en i övrigt jämn I l:osse Johansson, som Fp€lade in-
I Kleva-kedja. ! rar'
l--i r-år.u"i"t var mv Bengt Alex- | . F,9ngt..,,{,91-"::i91 . tr'alköping,
i andersson säker sista utpo-st, gu". I skötte rättskipningen bra.

Änfatismässigt gick det fint
under första halvlek' Bosse Jo-
ha.nsson spelade högerYtter med
växlande framgång, Bosse Ivars-
son och >)Blecka>> Georgsson var
piggast, men även Håkan Karl-
itäåt oi'oaoe från sin centerposi-
tion. Vy. I'leming Torstensson
konq lock i4!9 !ång! dennlgel!ä' I

Slutarps bäste bollspelare åter-
fanns i hy Roger Andersson, men
iiven centern Börje Andersson vi-
sade god uppfattning om sPelet.
Roland Moberg sidledsspelade i
första halvlek, men >>lade om
stil> efter paus.

l'örsvaret var passivt I första

--:-

halvlek under en period, men spe- |

Iade upp sig och i andra halvleki
giek det som sagt riktigt bra. 

I

Riktigt bra gick det också för 
I

domaren K.-E. Emanuelsson, Trä- |

det, som dömde inför cirka 75 
|

Personer' Båsse I
I

"Falbygd,sduaan" titrl 'Vedum
Kinnarps Gun$,grrbleu tuå,a

Segraren Birger Sandberg tJr. tlllsammans med Guncle Johansson,
Falbygdskytten, som blev tvåa.

24 skyttar från stiirre tlelenr av Västergötlanil etä,llde upp I tff-
rlagens Fa^lköpingstävling >f'albygilsiluva,rur I skot Birger Sanil-
berg från Vedum triumferade ofter särskjutntng med Gunde
ifohansson, Kinnarp. Det tåvlatlee om Pripp och Lyckholms vand-
ringspris för sjätte gångein och en inteckning i priset fick nu
Santlberg.

De tio bästa fick hederspriser.
Resultat: 1) Birger Sandberg,

Vedum, 47 träff; 2) Gunde Jo-
hansson, Kinnarp, 47; 3) Bengt
Äkesson, Kinnarp, 45; 4) Egon
Karlsson, Tidaholm, 44; 5) Vil-
borg Olofsson, Tidaholm, 44; 6)
Bengt Jonsson, Sörby, 43; 7) 8,,
Kje[6n, Axvall, 42; 8) L.-8. Nits-

son, Annelund, 39; 9) Eilert
Storm, Skara, 39; 10) Sune Tors-
tensson, Axvall, 38.


