RöXIID
ul*4b.
Tältmötena i Slutarp s,vslutade
På söndagskvällen hölls det si6-

ta av de tältmöten som hållits På

Marbogården, SlutarP, under två
veckor. Platsen har befunnits va'
ra i fle.ra avseenden mYcket lämPlig. Därtill har mötena varit för'
hållandevis välbesökta, vid flera
tillfällen omkring 50 åhörare' Huvudtalare har varit Påstor öYvind
Dahle, Uppsala. Han har ingåen'

de men ändock klart framburit

Bibelns glada budskaP. Solo- och
duettsång samt sång och musik
av olika strängmusikgruPPer har

berikat varje möte. Mötesledare
har varit pastor Göran Carlsson.
Det sista mötet samlade välfyllt
tält. Lantbr. I'olke Pettersson inledde med bibelläsning och bön.

!'ör

sången svarade Åsarps mis-

siongförsamlings sångare. Pastor)

KälI lede* tq?..
Floby mot Kinnar;'o
Ä.rne

f dag spelar F loby IF mot Kinnarps IX' på Ekvallen och därmed
börjar höstens ödesmatcher för

Ekve?lem
i

,

d.ag l<1.

Div. V N. Västgöta

-Vb,

KINNATET}S IF'
!''lobypojl{arna som sannerligen
får skärpa sig för att förnya konFI..SBY EF'
traktet i div. V. Kinnarp har ett F
ir'IåI€
!
merd ihopspelt lag än väa ftofy
har och får spelå med favoritskaK{lrt Augustsson, Borås.
pets tyngd.

Arne Käll tycks nu vara så pass

stark efter meniskoperationen att
han får gå in som kedjeledare

och det bör ge F.lobylaget ett stör-

re

självförtroende, speciellt då
bland anfallsmännen.
Flobyledningen tror på de yngs-

ta och plockar nu bort >>Ludde>
oeh Turesson ur halvbaekslinien
till förmån för B-lagsgrabbar söm
pockar på A-plats.

Kinneveds pastorat
Hos regering'en anmäler Skara

domkapitel, att komministertjänsten i Kinneveds, Vårkumla, Börstigs och Brismene fötsemlingars
pastorat inte lockat någon sökande vid ledigförklarande två gånrI
ger:. Regeringen har därför att
I bestämma
hur med tjänsten skall
förfafas. För sin del föreslår domI F?ilttfLsgudstjänst i Axtorp I kapitlet, att tjänsten utan nytt
- få uppe'X'örsa^mlingssalen söndag den 21 | ledipförklarande
- skall
längst intill 1
aug. kl. 15" Predikan av kyrko- hållas med vikarie,

,1

I KTNNEVED
tt
herde Andersson. Ko

lekt till juli

också att Kristus åt dessa berett fullkomlig rättfärdtghet inför
Gud. I avslutningen gav pastor
Carlsson en appell innan sångår-

Kyrkobröderna

Kurt Äugustsson, Borås, blåser
till spel.

Pastorsämbetot

relse kan man säkert vänta sie då

na sjöng två sånger.
kollekt blev c:a 125 kr.
Friluftsgutlqtjänst

i

Kvällens

Kinneved

I'riluftsgudstjänsten sistlidna

söndag

i

Kinneveds pråistgårds-

trädgärd, anordnad av kyrkobröderna i ekumenikens tecken, försiggick i utomordentligt gott sommarvåder. Den talrika menigheten

tog plats på stolar bch i gröngräset framför verandan. Kyrkoherde

Andersson hälsade talare och församlade viilkomna efter psalmen
>Siind av himlens sol en strimma>>

samt inledde med några tankar
om >>Guds mångskiftande nåd>,
viika ledde över till läsning av
söndag'ens episteltext. Alla före-

nades så I trosb€kännel€en, Efter
Bengt Nyströms spalm >)Som sådden fönimmer Guds välbehag> pre-

dikade så pastor öyvind Dahle,

Uppsala, över högmässotexten om

>trohet och klokhet i Kristi
tjänst>, däri hån skildrade det
spåinningsfyllda i att vara en kris-

ten lärjunge, värdet av det ringa
såvåI som det stora, valet mellan
liyet i rättfärdighet
Gud

Mammon,
en styggelse inför-och
Gud.
Koliekten, som tillföll I.M. uppbars av två C.K.F.-damer. C.K.F.
svarade också för kaffeserveringen. Tillsammans med nettobehållningen av kaJfet inflöt 265 kr. till
LM. Den givande gudstjänsten inramades

av

psalmsång. Pastor

Göran Karlsson avslutade

mecl
>>Gud giver de

någrå ord om hur
ödmjuka nåd>>, varefter alla läste
Fader vår gemensamt och kyrkoherden avslutade sammankomsten

Klubbmästerskap i lerduvo
På lördag, den 13 augusti, anordnar Kinneveds jaktvårdsförening klubbmästerskap i lerduve

ltopeilrally

i

Kirura,rp

Kinnarps NTO inlrjud,er på.
fredag alla mopedåkare till rnopedrally. Start sker vid IrrIO.
lokalen.

Kinnarps RK

for de el&e'T*.
Kinnarps Röclakorskrets anord,
nade i onsdågs en lyckad utflykt

Vårkumla församlingar.

och

Man
samlades vid 13-tiden på gnsdags-

vid Centralskolon och
ett 50-tal deltagare mötte upp.
Färden
i l€ravan på 1? bi- en
lar
gick
över Äsarp
Sol- till Liareds kyrka. och
berga
Iliir fiöll
komminister Otto Jansson en
sånggudstjänst och kyrkoherde
middagen

Henning Andersson, Kinneved,
medverkade vid orgeln.
Så fortsatte resan över Hössna

till

Ulricehamn och Skottelr, där

pensionärerns, 6jöds på Eerre.

\no

varje kaffekopp låg en lott i rödakorskretsens lotteri. Vid drag-

ningen befanns det att tre lotter
utfallit med vinst. Blommor utdelades till både den äldsta kvinnliga oeh äldsta manlige deltagaren,
som Var fru Hanna Sahl6n; 89 år,
och hr Karl Ruthman. 86 år. F'ru

Selma Danielsson, 89 &r, fick
>tröstprls>
en skänkt ka.ffe-

åller möte å Nya Pensionatet tisdagen d. 23 aug. kl. 20.00

SöDRA REKTORSOMRÅDET
Lisåret 7966i67 biirjar torsdagen den 25 august'i 1966 enl.
följande ordning:

Vartofta

sko'l,a

kl. 8.55-10.45. Samtliga elevet

kl. 8.55-10.45.
Ki,nnarps sloola kl. 8.40-10.30. Samtliga elever från tr'rökind
Yl,lestads sltola

undervisas här.
F red.riksber g s hö g stad,i,um. Upprop i Skolmåltidslokalen, Centralskolan, Falköping kl. 8.15. Ilögstadiet omfatta elever, som
förra läsåret gick i klass 6a, 6b, 6c, 6d och 6 hj Centralskolan,
X'alköping, 6a, 6b och 6 hj Vartofta skola och klass 6 Yllestads
skola saJnt 3 elever från klass 7b och 7e X'alköp. C och 2 från
klass 7 i Vartofta. Klagslistor, uppsättes 22i8 pä Centralskolans

anslagstavla.

Skolskjutsarna för åk 1-6 går denna dag till skolan i vanlig
tid. För åk 7 enl. utsänt medd. Komrnunens buss biirjar.vid
Ätravik.
Upplysningar lärnnas på tel. 30180.
Lärarna samlas 24/8 till plan.-dag.
Rektor

burk.
Vld kaffesamkv?imet upptogs en

kollekt till förmån för söndagsskolan i Liared. Söndagsskolan
stod i begrepp att planera 9n utflykt, men finanserna var dåliga
och resån fortfarande en önskedröm. Deltagarna i riidakorsutflykten samläde in hela 128 kr
och söndagsskolutflykten för Liaredsbarnen torde vara räddad.
Vid 19'tiden på kvällen vår del-

i Kinnarp, mycket
nölda rned dagen och resan.

underyisas i

Centralskolan.

-

tagarna åter

Kirtnarps lF

Falbygdens skolförbund

ordnade resa

för pensionärerna i Kinneveds

1967.

I\{ission. Kaffeservering

En rafflande och ettrig uppgö-

Dahle predikade med text från

Rom. 3 och underströk därvid hur
alla står med skuld inför Gud men

nöKtrD

7430 t''lr\

VÅRDBITRÄDE
erhåller plats å Frökirdsgården,
Kinnarp, den 1/10 1966. Hänvändels'e

til

föreståndarinnan.

Tei. 0515/332 60.
Frökintls socialnämnil

YNGLINGAR
15-18 år erhåller

omgående

fast anställning.

AB Kinnarps
KontorsmöbIer
KINNARP - Tel. 0515/333

70.

Arne Katt aagjord,e mot Kinnarp'Yfr"
2-I i Lördags VAndni,ng pu gå,ng?
Det blev Floby IF som med 2-1 gick segra,nde ur serierrot€hen mot Kinna.rps IF på Dki lördags. Först som sist vill ma,n alock ha sagt att Kinna4rspojkarna ver viirda milrst
ena, poängen, &v do tv{ ty laget hado en dag alå tnget vllle lycka,s och oturen va1 efterhiingvallen

Glimtar frqn

setr de 90 rninuterna igenom. Dessutom hatle Floby en målvakt med båtle skicklighet och tur,
vilket Ju oftast fötjs åt. Det va,r en ma,tch i riva,nde tempo, eu mateh där händelserna följde
slag I slag sslr dii,rfö1 alalrig blev likgrltig.

KinnarP

av
som gav

tr'loby hade perioder

IIåindelserna

En hel del vore att

Bortavinst
\b/*

trycka

hiindelserna, men ur blocÅke Klaeson sågs på ch., dår hårt kets anteckningar må nä:nnas 8:e
inte var tullgod ersättare, men min., då >Blecka>> Georgsson
ändå gjorde en överra.skände bra spriager i tritt läge men skjuter

fnge Bergströn1 varför Bengt- ner om

all heder av sitt
arbete. Hotrrn6n i måIet gjorde
återigen en stor mateh och klarade t. o. m. ett par till sJmes
insats, och har

tekniska kunnande matchen den

i

överliggaren.

igonom. Ame KälIs återinträde
Strax därpå kommef 1-1 då
ssm cf. betydde myclret för la- Kinnarps gode vi. Tord Torstens-

get. ltan spelade hela tiden med son skjuter utanför Holm6ns
inslden &v huvudet, och med ut- råckvidd. Sista, måltillbudet densidan avgjorde han matchen med na halvlek har l'lobys vi. Rune
fint nickmål på hörna. Rune Claeson då han går igenom och
Claeson på vi. ser ut att komma €nsam med nrv. skjuter tått utanigen och- arbetade hyfsat. Ytter- ror.
spelet var inte så effehtivt och
Ändra halvlek är c:a 5 min.
dribbel och dragningar överdrivs.

gammal då Floby får dubbel-

.

och >Bleoka>

varon av ordinarie centern var
givetvis en avgjord försvagning
av laget men å andra sidan spelade Georgsson så sfarkt på centetn att han var en av plarens
biista. IIan gjorde flera gånger
bort sina bevakare, men hade
verkligen otur med avslutningarna och fick nu gå rnållös i från
matchen. I anfallet var Tord
Torgtensscn på vi. stilfull forwerds och något av strateg. Bo
Ivarsson gjorde ett bra arbete
som hl. varför det var en överraskande niir hen togs av banan
en bit in i andra perioden och
ersattes med tr'Ieming Torstens-

Kjell Ahl på hy.

j

re$r och rusk.

Industrierna lrör för fullt och
någon kris på arbetsmarknaden
låir det inte bli inom överskådlig
tid. Vid AB Kinnarps Kontors'

-{}6

Strrltarp

möbler arbetar mån redan nu
övertid I begråirxsad omfattning på

Slutarp knep båtl* p{}ärlSl'Il
i söltdagr'n. hrtrlnlLirl{'11 lttrrt
Vrl nrb. l,:rg-et

känlpatit

tdr{t{l

vissa avdebdngar och orderingången anses tillfredsstäUande.
Redan föro gsmestern tog företaget sin nyq, tillbyggnad i bruk,
var{ör den toppmoderna fabriksanläggningen nu omfattar inte
mindre än 14.000 kvm" Anskaff-

i;}11-

ligt or:h ii*L bler t'tt rlitfvist
segerrr:suilat f,iir' Siltttarltslaget.
of ter 3"[ miuutt'r tog' lt,ilningr* genonr }}engl 1{i'r'rlt:lus-

seirn
!io rt.

I luå|cl1{:tls

5.1

:., trrin. hvitltlt arit

i

Vlltiil.r grnr:rir I'i Br: Joiru.ns"scrt,
I)åpi,i.ssli gt ulri ylt r'aile si ut.;,rrpt gn* j
tern Bijr:ie ÅIiio|sson i 6{):a lI)in, i
!

rn rniss i r';l.tnbförsvilrel, t' .1" Hh
Ingvår' .Joir,iitssor: fasisliillle i
?0:r nlir). tsluifo:iultalr't, I--:J..
I t]tl liir d:lgen l;lek:l Vtitttl-rs-

I
I

i
I

l:iget. r"ar hb ,5-O Torst.rnssofi b{jsl

i

'l för'star.et tillsilmn:rns nrcrl rnr
.I-O Johansst,n- I kn(l.jän fåil rn-

I

j

ciilst. lJo .Johrinsson gorlliiint" b*1.yg.
Siularps hai.slil s1>ell.rr* vll nir. L.

1

I
i

Iluttr*n u,'n n"-l:Litt" :lirlel'I';$ill.

f

t

Axtorp
I morg'on, söndåg, anordnar
kyrkobröderna och p4storsiimbeFriluftsgu,rlstjiinst

tet gudstjänst i församlingssalen.

Predikan.hålls av kyrkoherde Andersson. Kollekten går till missionen- Efter andakten blir d€t ka.f-

från hy. feservering.
ul,g'bb.
går Arne Itiill till Kinnarps NTO-förening
våderc och nlckade fint i må]
anordnade i förra veclian ett
2-1. KälI nick&de f. ö. fint på rally
mopedister. Elva ungdoytterligare hörnor. Fioby har mar för
upp på den 18 km
hand orn spelet under en matt- långaställde
banan. Start och måI var
hetsperiod för Kinnarpspoikarna
till NTO-lokalen, och seoch forwardsspelet flyter riktigt förlagda
gick banan över Hög-Bredeprydligt emellanåt. Kinnarp dan
F örutom ett par
kommer dock igen starkt och ne-Vårkumla.
Floby får dra ner mannarna på manöverprov fick deltagarna $vapå sex frågor om mopeden
försvar. f,'leming Torstensson ra
dribblar sig fri och är nära ut- samt fy'ra trafikmärken. Vid jårnjämna. En frispark av cf, >>Blec- vägsövergången i Bredene var en
ka> stryker utsidan på målkrys- hemlig kontroll inlagd. Här är en
set. Sista kvarten noteras också stoppskylt för järnvägen. Inte
praktråddning av Holmdn, då mindre än fem deltagare stannade
inte här och ådrog sig så många
Kinnarpsbacken Bengt Persson
gått upp i anfallet och från c:a prickar, att de var utanför alla
placeringschanser. Säkerlige4 en
5 m. håil tror sig nå utjämningsmål. En Kirnarpshörna niekar nyttig tankeställare. Segrare med
endast en prick blev Kennet Rhen,
>Blecka)) Georg'sson fint mot målSlutarp. Till övriga placeringar
krysset, där Holmdn åter gör en
pråkträddning. I 43:e min. snap- återkommer vi efter prisutdelpar >Blecka> upp en bakåtpass- ningsfesten, då även pristagarna
ning inom Flo.bys målområde, i årets båda bilrallyn skall hyllas.
men skjuter tått utanför.
Matchen dömdes mycket bra
av Kurt Augustsson, Borås, som
inte hade allt för lätt uppgift i
den friska metchen där hetsen
hörnå. På den andra

Kinnarp fick stäIla upf utan
sur skadade cf. Karlstedt, där nu
Bengt Georgsson spelade. Fiån-

son;

for

utanför. Floby trycker på efter

hörna följer målsituationer avslutat med ett skott av hi, Klarqvist, tätt utanför. 16:e min,
givna, måI. Jonny Isaksson på skott av vi. Tord Torstensson i
vb. började trevande, men gjor- måIkryssel och på returen skjude en bra andra halvlek. Åke ler >Blecka> utanjör.
1-0 kommer då F loby får en
Bergström på hb. gjorde bra
lfrån sig, men fick utgå på grund frispark som försvarare niekar
av ska.da i början av andra halv- ut på planen, där Klarqvist får
lek och ersattes med Stig Gus- Itag-i daret octt "ta" på'en katåvssoq som därmed överraska- Inon I nättaket. Samme man löper
de med mycket starkt backspel. lfritt fram på genomskärare av
Ulf >Ludde> Lundin gjorde ett cf. Kålll, , men mv. rusar ut och
verkligt slitjolob över stor yta klarar fint. Kinnarps hy. Kjell
söm vh. och Rydberg på andra Ähl skjuter firt, men Holmdn i
ytterhalven tåckte bra på defen- l'lobymålet gör lika fin räddning.
siven, speciellt i an(lra halvleli, Flobycentern Kåill skjuter bra och
mål-Stefan halvryåddar, på retuten skjuter hy. Ottosson utanför.
Inge oeh Arne...
I 35:e mrn. springer >Blecka>
I anfallet var Inge Klarqvist ifrån Flobyför8vara,rna och skjuklårt båst och spelade upp hela ter I stolpen, får returen och slår

sitt

n Semesten är slut - leve artill norbetet! Ant har återgått
mala gängor igm efter den långa
och vackra sommaren. ja, t. o. m.
vädret har blivit >normaltt med

bra kompletteras med lite mera prebra cision i passningsspelet.

speluppläggning
grepp på matchen, vilken dock
fördes starkast av Kinnarp. tr'loby otällde upp utan försvarsres.

våUade

Flobyförsvaret en hel del besvär.
I halvbackslinjen vår ch, Torgnu Johansson en av planens för-

sitt rivande
spel.Gtite Andersson på vh. utförde ett både trevligt och effektivt halvbacksspel, På vb. sågs
A.nders Ek som resolut och ettrig kåimpe. Sista utposten Stefan
Johanssoil i' mål skulle möjligen
nåmnts först eftersom han gjorde ett fint arbete emellan stolperna.
Som helhet ett lag med bästa
grundsfigurer med

kärnpatag som dock borde kunna

Herbertsson

återspeglades från gåisternas lagledarbänk g'enom högljudda grova ord då domaren ei genast gav

tecken till hjälp åt skadad spelare, som ganska snart var på benen igen'

,,åte

FOTBOtt

å Kinnemo, KinnarP
sönd. den 21 aug. k]. 15.00
Div. V l$orra Viistgöta

Årnäs

tu[Y'$('

lF-Kinnarps

[f,'

nilxgen av högrationella maskiner
fortsätter och snart kan man, som
en arbetare uttryckte det, >stoppa
in en bräda I ena änden av fåbri-

ken och

andra>!

få ut ett skrivbord i

den

tl
tar

På onsdag t niista.vecka starskolarbetet igen, i varje fall
vid Certralskolan i Kinnarp. Barnen har för en gångs skull fått
njuta av solen I slösande mängd
och kommer nu vitalare än någon-

sln tillbaka ttll plugget. Denna
barnens vitalitet är annars ganska svår att kanallsera i dessa augustidagar, och mången föråilder
åir såkert tacksam

att skolan bör-

jar igen. Baql q a n bli

påfrestande när de går hemma dag efter

dag och >inte vet våd de skall

göra>

!

För lärarna har

I

de flesta fall

sommarferien till stor del utnyttjats för kurser och seminarier på
skilda håll. Den nyå skolan kräver
mycket av sina lärare. som sannerligen måste hänga med i svåin.
garna för att behåUa greppet om
undervisningen.

Det är gott om bär i år, såi trädgårdar som marker. Vinbär, hallon och krusbåir har dignat på buskar och I snår. f en

n

väl

trädgård såg vi krusbår stora som
små jordgubbar! I skogarna våixer

blåbiiren tätt, stora och saftiga,

medan det ser ut att bli såirnre
med lingonen. Efter den senaste
tidens regn sticker nu svamparna
upp i mängder. Men se upp med
den vita flugsvampen. Den är
lömshare än de flesta och särskilt

talrik just i årl

Joson

FOTtsO[,7
TÅNGAVALLEN SLUTAR,P
Iördagon den 20 aug. kl. 16.00
STENSTOBPS IF

.

SLTIIANPS Ir'

kl. 10.30
I}IMBO A-SLUTARP B
SOnang

I

5 Högerlistor l:l.:'m"ä'å##:#;T#
*{1.#å,",1*H}ffi11åkrrri l:#jIliiäTilir-å"iå'i!*
ä; i;;;.ä, äåiå i ie",
e,'a"rs"ö*'noe:;i
. ra .. r . r

lno

I

K-ennet
l$L",ii'f,;,iååå"',t*ll:*"lu"tä?"å!l*l-L"g:::*.,
I
rroK
H!ii!!ö',"t4i:Ä,f.#i.,åhå I åi1,";.1""t '",3",1'åe,Tfå'if;Hiiä:i iä:t*?åLt"$tjg;","r"H_*l
Vid hösrens va, ti,r u"T#,:i"'; ' sond'
å1iålä"3å;,Hä1i1,
f5. samling 14, ä#!,.^'nui
mot K:"5åll
St*:!1q_^+^-il i1r",å"i:å?y.äJä1"å:*tln
,ålåT'.åtl
Caföt. i| rro:
fultmäktige
tllmäktise sär
gär höoern
i
högerpartiet
!u"e. Matc!
l"r-*rluri"n"ir-rorn besågs. Sä11Frökind Irari meo r?tlanoe re* I Kinna.rp B. Lars westerberg, i 9:q^ 16. samling Tångavallen I lil;;;ppaeiaoes i tre "grupper,
15'30.
listtyper.
rr3ärp vändåde
i nrarter "röi,u-*.orr r,rr;ö;;i;i
i
' l;;ä;;"d-;iå""or,. fa-briken.
Lantbr. Erik Bohman, Slättäng, i Torstegrsson,
N:ista
c
den stora
crrn, Å F"G;il I Slut{n B. Gustav Eckerlid, Ru- lig".to* .rr""
'u.ro
Gustavsson, Leif tr'ilipsson, o.
Vårkumla. Lantbr. Gustav os- o Jarlison,
Hurr""g"ynsfabriken i
öatr*sån.

t\l

|
r' i;;;i | 1e
lr?r*år
karsson, Brandstorp, Vårkumla. l' tensson, Bengt Persso". i<-C-,c,11. I Bergkvtst, .Kurt Filipsson, chris- | lvargaroa där fabrixsavdelningen
Lantbr, Gustav Gustavsson, Glas-i K-G Johansson. starrän rqitsorr.l ter stenkvist, Kent Ahlberg, To-l |toe e"rot och berättade om kvarkulla, Vårkumla. !'ru Ästrid Jo- | Match lörd. 1?.00. Samline 16, I Aal Pettersson, Lennart Eckerlid, I lr""n= historia och dess tillverkt
Mats Andersson, Kjell-Äke

Sr11- I lniirsar_ Efter en rundvandring
Lundahl. Match I lticfi varje deltagare med sig hem
Dimbo A-söndag 10.30. Sem- lt letCsmatiprov aivärgärdariE, som
"t."ot
rrng'r'ång:avallen kl- 10.00.
åv

hansson, Hulegårdm, Vårkumla.
Lafltbr. Ingemar Karlsson, Hule-

I
|
gården, Vårkumla.
|
rrannr
Handl. -.,^_**DrÄs:.._
Evert Ereni11, Döve,
^_--^ II
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I rr
, .illde rned
westermark,"*",..".tå:;r'li: I hfinn'&rp sloriill'de rned
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r'/rJvf'q/ t)årnas
t-r , r/twö chansiour"lr'w
otwt l/Eoltaur
Kringlarp, Börstig. Lantbr. II xJsaasr
Abräha;sson, Villiarnsholm.
viiriarnsirorm, t

Börstig. Lanrbr. rvan Gustavsson,,
Skansen, Brismene, Lai

*it i

son,

Rune Abrahamsson

f,antnr.-'ustiin"o""r:
i;"ibr.'Johannäs nnå"*, Kl;16ö.,
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fick
resenärerna
- grtvllg revansch på en svag Ärnäs-elva i siinvälja be- r{innarp_ tog enpå
-äät | i*låt,
itagsuppsö1otsga
De fie.sb ägnade nos
Kiniremo. cästerna störade *r.ri i-"til1:
I
l:9}.!]1tl9r.
länssta och niir 18 minuter återstotl av ma,tcrrtiaen-;;
nar, timmar åt Borås vackra
dj9lpalf.
4-0 _men aedan föIjde de1 stora raset oeJ. det tröttkörtt" I| |I 9!t
Ting.gn_
Ärnåis-Iafet hado tnte mycket att sätta mot Kinnarps attacker.
| | . Hemfåirden grck över Ulrice'
u"t.r,""
som
sårran
ganska
var
vh Å.ke Nyberg samr.o"o,
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| |
chauffören för den altt"iä}!3ä'ä"åt.uilåi:
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igenom IY*ad;
nanqe.' rJa
Då
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mene. Lantbr. Eskil Andersson,
I
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lääå'"";äsra bouen i nätmaskor_l
Gunnagården,
Haran
*
I I li,-. *rl"**",u av crdet
beSegfades
*""-D-wqvu
rrädgårdsrnästare Mats w.tTrädgårdsrnästare
|
| fi9"l:91:..1:91 1"td".
.tlls
ygl_l
tpl:.
li'ätTi;;ten innan andra måret
_", ---"--*r
Lantbr.' olle westermark, Döve,
Börstig. Lantbr
Börstis.
Lantbr. nurr"
arlaräil:
Rune Abrahams-

|

,:f""*ru:,;*l lTu

Börstig.

är det uppåt i Slutarp

j Ettan StenStofp

Fiiq;B",iid,1T;,i':',+:ft#ö:l
Benst Samuetsson, Stutarp.!u{t-l

:--men
3-0
l::,n"rl"iä.*-;:*9"#-l
lz_o:i.äiåg tiir hemmalaget. I

var smickrande..;

- e;r"äi*{eorgsson rurtf,oroaoe
serieleaanite stenstorp rir.ka,tte ut för sitt första nederlå,g vid
gården' Kinnarp' !'örsiiJjare- Tagell' |
>>hat-fric> Benom ati i;I
l.tiätä
Iördagens
besök på Tångavalen. iueat de övertygande siffrorna
andersson, slutarp' I'antbrukarel lg o.h t-:nuterna--ö1a Kinnarpsl
B-0
drog stutarp låi,ngsta strået i denna, uppgörelse. segern
I.'qrl. AI, Halsåing, Kinn_arp. DL
reani"g:
tiir
+_0.
Nu behärskade r
_a4 LArr
håu' men siffrorna v&r nog lite för smickrande för
rektör Nils Johaå-sson, xiirnarp. || || iöåär*et helt händelserna
sick å! rätt
ute i
brukare sven

Ändersson,

Lofs-

pG;;" oeh Ärnäs-försvaret I
hårt rnellan sköldarna, |
I lfnte förrän i ?? minuten kunde I
och nu I
| | Kinnarp öka tedningen
Karktädt

Handlande Gunnar clausson,

+yt- | | ;åarp. Byggmästare Arne Sandahl,
| | irtamOes

Kinnarp.

|
Direktör rvår custavsson,

efter

} yinuje-rs
19s slutarp
och det var på en högst diskutabel straff som slogs in av
"t Karl6n. Gästerna harls tltttills visat bra spel men måJet
Kurt
satte fart på, Slutarp som tre minuter senaxe ökade titl 2-0.
hemmatraget. Redan

sp.el

tedning-

''-

som påpassligt slog in en mår| ;;"# rtij'ä""-ansson
av
nass6
e,,aersso?. .id;ui'.^
lJf.iå?lsåfliå,T:*i#iff"yi;';i|l*i;ffäi?l,,"Jj.l"Tj"1iuit.?låg| 'Jt."-t'" "i?""-"r.ott
som må-

5fT- l l"äi'-iiåiHÄLan

I

i

Sven Andersson, Lofsgården, | | en raid på högerkanten. Tord Tor- | Hemmalaget hade i stort sett lsista matchmiauten sköt ett fint
Kinnarp. Håndlande
Handlande Bengt
stensson gjorde
Benet Sa-l
Eiorde 6-1 ti 35 minr-l
attac-lskott
målvak-l
Sa- ! 'llstensson
minu- | spelet även om Stenstorps attac| skott utom räckhåll för målvakmuelsson, Slutarp. Lantbrukaxe I |ten och KjeU Ahl 7-1 minuten I ker var farliga, men Kurt l(arl6n |ten.
Lars Ax, Halsåing, Kinnarp. 5'ör- | | efter, medan Bengt Georgsson av- | och i sista hand Lennart Rutman I Hemmalaget som gjorde en
säljars Tage Andersson, Slutarp. | | slutade målskjutningen i 41 min. I såg till att situationerna klårades lhyggtig match hade sins 62is1a i
Direktör Nils Johansson, Kinnarp. I ll Kinnarps försvar sattes inte på | upp.
lLennart Rutman, Lennart PetSlutarpstur
Slutarpstnr
och Kurt Karldn i föro-ch här märkfesl
ByggmästareArneSanciahl,Xinn-|1l hårdare prov och
ByggmästareArnesandahl,Xinn-l1l
ltersson
ltersson,och,Kurt
Gästerna inledde andra halv- | svaret. I kedjan lyckades Roger
arp. Handlande Gunnar Clausson, i ,l mest Torgny Johansson på stop- |
Sluta.rp.
ll nernlatsen jämte Änders Ek. Ked- | lek med en stark ,15-minuters- lAndersson och Roland Moberg
resultat, Vid en av dessa fick I Stenstor"p var i viss mån en bef Årnäs-elvan kan godkänt be-l Kurt Karl€n rädda målet medlsvikelse med tanke på deras pla-l
lJ"S-.lr[-fr Ltl ! ,fl,Ef
|"?oit"ås'##'r.,
IItyg
endast utdelas till ch Brorl händerna, men den efterföljandelcering i serien. Bäst i försvaretl
| straffen slog Bo Segerfeldt i rib- lvar ch. Bengt Andersson och vh.
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Hemmalaget å iin sida hadelDgt ifrån sig, även om han inte
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Friluftsgutlstjänst

I strålande

hölls

I

i

Axtorp

Ul,timafotbollen:

höSommarväder
söndags under mYcket god

tillslutning friluftsgudstjiinst

ne-

Lv&-Vb

i 120 lug

danför ÄxlorPs församlingssal.
Alla salens bänkar flYttades ut

5"000 engagerade

ter mina händer), varpå kyrko-

Kinnarp på pluskvot efter 8-l

och fylldes av gudstjänstdeltagare. Till orgelmusik inleddes gudstjänsten med sv. ps. 306 >Jag ll'eherde Andersson ledde i bön och
läste episteltexten, Alla instämde
i trosbekännelsen. Efter ytterligars psalrnsång förelåistes dågens
evangelium om faris6en och pttbiikanen, varefter kyrkoherde Bon.
desson predikade över orflgn i texten >Rättfärdig mer än den andre>). KoIIekt upptogs till {rissionen
och uppgick till 175 kr. Kaffe serverades därefter av kyrkobröder-

i\an åker Grolanda'på pumnpen'?
När tlet spelas on fotttollsmatch mcllan reservlag på iilrottsplatsen tyckor kanske många att
det hela är skäligen ointressant och lnte eå mycket att titta på. I så fall har de grundligt fel, vilket vt skåII bevisa genom att studera sifferdrarnatiken I serietabellernao rllkna ut hur många
personer som år direkt engagerade I ultirnaf,otbotlen en vanlig helg och troräkna do ungefårlige
åskådaasiffrorna. För att få tillräckligt unalerlag har lag fråsr div. IV och nod till reservseriernå

nas damer med hjälP av damer
från Äxtorp. Efter en ljuvlig samvaro i gröngnäset avslutade kyr-

rnetlbagits' dock endast lag inorn denna tid.nings spridningsområde och var.s serietabeller återfinns i FT.

koherden sammsnkomsten
aftonbön och

sång.

med
gemensam Psalm-

Lilt-66'

Klnnovetls kyrkobrödråkår
har hållit årsmöte hos E. Ändersson, Larsgården, under ordförandeskap av D: Abrahamsson, SIut-

ary. Efter

sedvanlig. inledning
med psalmsång, textläsning och

bön, följde årsmötesförhandlingar. Samtliga fuaktionärer omval-

des. Ordf. åir alltså Daniel Abra-

hamsson, Slutarp; v. ordf. Herbert

Andehsson, Alarp; sekr. Nils Äx,
Halsiing; v. sekr. Torsten Gustavsson, Präslgården och kassör Sigvard Johansson, Lagerstorp, Under året har hållits nio möten, till
ett av dem var Börstig-Brismenekårens medlemmar med fruår in-

bjudna. Tre friluftsgudstjii4ster
med kaffeservering har anordnats. Liksom föregående år har
kåren satt upp julgran vid uppfratsvägen

Den senaste helgen spelades i | 3.000. Varje helg deltar alltså när- reservserie B har tillverkat 24 måt
dessa serier 60 matcher av 120 I mare 5.000 personer, aktivt eller men ligger trots detta på jumboIag. Sammanlagt producerades I passivt, i fotbollens lägre serier plats med tre poäng. Laget har
310 måI, d.v.s. drygt fem per inom några mils radie från F al- nämligen släppt in TB baklänsesmatch. Hemrnavinster biev det i köping. Det är siffror som talar mål! Det är flesta antalet
insläpp26 rnatcher, åtta slutade oavgjort för vilken betydelse fotbollen har ta rnål i de serier vi laboreiär
och bortalagen bärgade även se- som fritidssysselsättning!
med här.
8'ern i 26 fall. Ifemmalagen var
' ['örlra,lenderbitaro
dock något bättre målspottåre:'
Ransberg måIhungrigt
164 rnål mot bortaiagens 146.
Ivlera siffror för kalenderbitare:
Mest mål har Ransbers i div.
Mest mål i serieomgången gjorde VfI Tidaholrnsgruppen tillverkat,
' L.320 spelare
Skövde AIK på lokalkonliurren- 59. TGIF'' i Nor.ra Skaraborss reDirekt engagerade i dessa mat- ten I!'K i Norra Skaratrorgs re- servserie kommer närmasi med
cher var 1.320 spelare, 60 domare servserie, 12-0. Kinnarps IF lyc- 58 och Skövde ÄIK ö i Skövde
och 120 linjemän. Tillkommer låg- kades att med sina 8-1 på Ärnäs reservserie och Fagersanna i TiIedare och andra funktionärer äntligen uppnå pluskvot i tabellen bro reservserie följer med b? svmed ett par hundra man och tof samma serie, div. V, lar. Nollor i förlrrstkolumen här
- 23-20.
talsumman är uppe i cirka 1.800! Norra
Västgötaserien, har tslids- Forsvik i div. VIf, TidaholmsgrupRäknar man sedan med en publik- berg endast gjort 17.rnål men lig- pen, Floby i Falköplngs reservsesiffra på barå 50 personer per ger ändå på andra plats med J.4 rie B, Skövde ÄIK i Skövde rematch gör detta sammånlagt poäng. Norra Fågelås i Skövde servserie och Grolanda i Falköpings reservserle C,
III:--:=

ett besök på Frökindsgården och
bjudit personal och pensionåiJer
på kaffe och ett underhåilningsprogram.

En

andaktsstund av

kyrkoherde Andersson avslutade
besöket.

Den pågående studiecirkeln avslutades under hösten och sedan

har Arvid NorbergE bok >Yäckel-

se i

Västgötabygd>> anvåints vid
studiet av det kyrkliga livets ge-

staltning

i stiftet under

17- och

1800-talet. Kåren har varit representerad genorn ombud såväl vid

stiftskonventet I Alingsås som
vid SKS årsmöts och studiedagar
på F lämslätt.

Kinnarp-$lularp
Söndagsskolorna

resp. missionshus

|,vltr.w'
Kinneveds C'UF' anordnar i nrorgon, söndag, en naturstig med
start vid Brännarp. Vid målet

kI.

Naturetig

blir det saft med

biirjar i
morgon

9.45.

il. 4 sept. Ssk:s
fam.-utflykt med bil till

I{innoveds pastoråt

Regeringen har medgett att
komministeftjiinsten i Kinneveds,
Vårkumla, Börstig och Brismene
församlingars pastorat får uppehållas med vikarie liingst intil 1!
juli 1967. Tjänsten har varit le- |
digförklarad två gånger utan att
ha lockat någon sökande.

barn hälsas välkomna vid vanlig

i

Söndagen

dopp.

Efter förhandlingarna bjöd
värdfolket på kaffe och sedan
lii,ste kyrkoherde Andersson en Sönda,gsskolstart i KinDarp
anmälan av biSkop Hellstens
och Slutarp
>Heldabrev till Luleå stift>
I morgon börjar söndagsskosamt gick igenom kapitelrubri- lorna i Kinnarps och Slutarps
kerna i boken och gjorde npgra missionshus ny termin, då alla

kommentarer tiil . innehållet. Meningen åir att boken skail bli studieobjekt i kåren vid riågja möten framdeles.

N-ol!orna

nöxrro

till kyrkan saml gjort

I

Skogshyddan, Lddl<öpiag.
Saml"ing vid resp. mis-

sions[us kl. 10. Anm. till
tel. 331 7L el. 332 15 senast
1 sept.
VåiJkomna!

familjeutflykt. Resån kommer
att ske per bilar. Målet blir Ung-

|

SammentrIdon

Sammanträde

Kirulweds Jaktvardsförening
Lidköping. Anmälan bör ske se- kalla,n till ordinarie hiistmöte
nast torsdag till tel. 331 71 eller torudagen den 1 sept, på.|€q:
domsborgen Skogshyddan utanför
332 15.

KII\NARPS BINGO
statar söndagen den 4 sept. I Centralskolans matsal i Kinnarp
lrl. 19.00.
UTFöRLIG ANNONS I LöRDAGSNUMRET.

fått hämta ut inte mindre än 6b
bollar ur det egna målet! Specialister på oavgjort är Rapid i div.
VII, !'alköpingsgruppen. Av 11
spelade matcirer har fem vunnits,
fem blivit oavgjorda och en förlorats. Det ger f.n. en tredjeplats
endast en poäng efter serieiedande Ekedalen!

spräcka sin förargliga nolla

I

tid.

Nästa söndag anordnar de båda söndagsskolorna gemensam

i

tiken ur sifferkolumnerna. Skall
t.ex. Trädet nästa gång lyckas

I

I

har
Falköpings
reservserie B efter 10 matcher oeh
Daretorp i Tibro reservserie efter
11 matcher. Minsta anialet mål
har Trädet gjort, endast fyra, medan man släppt in B?. Daretorp
har lyckats göra fem mål men har

fortfarande Trädet

Så här kan man alltså läsa serietabellerna och få fram drama-

i

I

Nollor i poängkolumnen

sionatet. Kinnarp.
Styrelsen

i

po-

ängholumnen eller skall Grolanda
B till slut >åka på pumpen> och
släppa fram närmaste konkurren-

ten Vartofta? Vi sällar oss till de
övriga 5.000 intresserade och avvaktar utgången av nästa serieomgång!

Ioson

t
{

1

Djuphuusdykning efter skeppsurak
spiinnande hobby fA, Kinnarps-bo

BYGGNADSPLAN
Förslag till ändring och utvidg-

ning av byggnadsplan för del av
KINNARPS SAMIIÄLLE, Hass-

la 312 m.fl. fastiheter, Kinneveds socken, Frökinds kornmun,
Skaraborgs län upprättat av
Kommunernas Konzu$byrå
LBX', Mariestad hålles för sak-

ägarnas granskning utst?illt å
Kommunalkontoret under tiden

5-28 sept.

den

1966.

Förslaget berör bl.a. samfälld
litt. a, Sventorps byelag.

väg

Kallelse för sa"rnfälligheten
litt. a, Svetorps byelag har
tillstätlts Kinnarps-Slutarps
vägförening, c/o Lars Gustafsson, Lugnet, Slutarp, att hållas
för samtliga delägare i nämnda
samf ällighet tillgänglig.
Anmärkningar mot förslaget
skall senast den 28 sept. 1966

skriftligen tiilställas Byggnadsi Frirkinds kommun,

:::;i:.::::::.:::tt::

atl,tl:a:r:::tt::

nämnden

t:.1::t;:::::.t:..:
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Kommunalkontoret, Kinnarp.

A

Frökinils Byggnadsnämntl

:irltl?aii.il

t*?rrt

Ibland går tankarna till gamla skeppsvråk, havsånemoner, alg'er och sjöabborrar hos Gösta Eklund, där han står vid sin mas kin på ÄB Kinnarps Kontorsmöbler.
att trätla in i en ny och förtrollaal våirld. När
Att simma, omkring nä.ra, havsbotten är
- kommer ner dit untler vattnet glörnmersom
man
nran alla va,rdagens eventuella förtretligheter och
rnan oroar sig inte för någonting! Den som såger detta iir Gösta Ekluntl i Kinnarp, i vardagsIag rhaskinsnicka.re vitl AB Kinnarps Kontorsmöbler men på sin frititl lidelsefullf intresserad
sportdyka,re metl förkiirlek för stora rljup. 3a l?bb.
Tillsammans med nåsrå lika- len Jacques-Yves Cousteau tiil- | dömeslöshet. I dykarkre*ai cirsinnade kamrater, ett -sarnman- sammans med Einile Gagnan, j kulerar en historia om en dykare
svetsat gäng från olika delar av nratas Iuft till dykaren så atiancl- | som undersökte ett vrak -på 45 |
landet
bl. a. ingår en press- ningsluftens tryäk ökar under ner- { meters djup utanför ,Bahåmas. i
fotograf- från Eskilstuna
till- stigningen och minskar vid upp- | Han märkte inget. ova:rligt förrän I
bringar han varjs semester- utan- sti[ninlen. Luften räcker från-en I han fick se en stor havsabborrel
för den bohusländska kusten och hafvtinirne till en timme, beroende I simma bredvicl sig. Då tog han ut I
ägnar sig at sin hobby. Här har på dykningens cijup och på hur i sitt munstycke och försökte pla- t
man t. o. m. hittat ett gammalt inatbt dyliaren iOi sig el'ier an- i cera detta på havsabborren! Som
tur var gi'abbade en meddyltare
fartygsvrak som man bärgår de- das.
I
lar av varje sommarl
drfarna dykare som Gösta Ek- I tåg i honom och tvingade tillbaka
Sportdylrningen tillhör väl
framhå.ller att detta inte är I munstycket mellan tänderna' Dy- precis de billigaste fritids- lund
ints
någon lek för nervösa ellei. oträ- | karens -hjärna var således fijrlamad-och han visste inte vad han
I
I

sysselsättningarna, säger Gösta naäe personer. Utanför västkus- |
Eklund, men jag anser att spän- ten i Sverige behöver visselligen gjorde.
I
nlngcn och tjusningen är rnera inte dykaren riskera. att råka=
j^t'%T"":
^,-y"-:
^1""-1:."t':,Tt11
ilnns
atr
de
väfd än de siantar man får lägga för illäsinnacle hajar eller barra- :I9
JT:,^t."t
9ut':-l
ned på en fullvärdig utrustnin€i, cudor, rnen han kän
p"nL ll::fl^11':'l :?:1lfltl3J::I'l-i
i
:1- I
rtrtYerla{r,ta
åtr
4." o{"ar."
båthyror m. m. Själv sparar jag och kolliclera rned undervaltens9a]rt,tempo
su'arånde ar- |
gärna in på andra. utgifter uncer klippor eller görs. slut på sin luft
f:-:^1"tt$:"t-tcar-gor sportdYkarnas
året för att varje semester få tili- på^ttr stort äiup ocrr ååfi;. ;
^?:^:yenska
fälie att skåda in i undervattens- äykarsr'uka unäei" alurör n'åäJto'- l1'^:-t'
:å:1 ":.I-c'-il:11::::. s-".:fl3r i-":
världens imponerande iandskaps- tÄcl uppsti gning. Tryckökrringe" :l-""'.::Y*it:::t:^11t1
j111"1 I "i3
och då
scenerier. Dykningen är ju inte framkauar nämrisen ;;;;ilil;
F'.li:".11500påmedlemmar
iånst när alla anheller utan risker, en dei av spä:r- röränctrinsar i ämnesoms?iti;ifi;; ?::l-d1.1|t:
ningen ligger kanske just i detta, och pressar samman - k;öp?;; ttut{].,!-t]l förbundet' r hela värl'
antalet sportdvkars i
men själv har jag hållit på några håtisheter, r. ex.
9-11:I^""t
-;å;-"i;;
mrjJ^o.ler,-^.
år nu och betraktar mej inte läng- iung:orna och näsans bihåiär.
snubetraktad är dvk'i
re som en nybörjare. En av spolt- vigä dykare får en oiidrig-i-';;ä-.f:l :,99tt i':lX*l
dykningens huvudregler är f. ö. värk recran pa tvra-täffi
i3:c":å1t::i-ltli
":,1,:,:t
att ingen nybörjare får gå ner cljup och en'traÄig tand kan bli llltjS^Fotr-,lt-"-t lt1:T".'.ii:i,-*I':5
i
utan. elr erfaren dykare i sällskap. ränä tortl'r'en viu 6xat tryck. om llrgnet och mod so,m nrrrafly ocn
lr
'
man råkir i panik och slutar upp I IInd
J']erqslgst-igningr Men Giista Ek-- I

rt

;

I

|
I
I

;ä;;

Scuba-dykare

Gösta Eklund

är s. k.

scuba;
dykare, d. v. s. hatr dyker rned
andiringsapparåt. Scuba är en för-

tänker inte så mycket på
tryctiet I
minskar, utvidga5 lungorna och l$etta;. för. h^onom är dykningen I'
kan sprängas. åndas rägelbundet I tuämst - ett . fascinerande tidsför- | t
ocn fbtia lra luftbulrbloi>, säger I driv och ett ypperligt medel mot I

att andas normalt då

d. v. s. gå aldrig I rardagens stressframkallande fakkortning av >Self-Contained IJn- experterna
- snabbare
upp tili ytan
än luft-'torer!
Josoa
vilket innebär att dy}<aren för bubblorna stiger!
derwater Breathing Apparatus>,

med sig

ett luftförråd i en 20-

kiiostub fastspänd på ryggen. Tuben. soin hlir nästan viktlös i vatten, . innehåller två kutrikmeter

Spännantle

men

farligt!
Större djup än 30 meter kan
luft med ett tryck av 158 kilo per frarnkalla kvävenarkos, vilken
kvadratcentimeter. Genom ett yttrar sig som ett tilitagande rus,
ventilförsett munstycke, konstrue- fördunkiar urskillningsförmågan
rat av den berömde franshe dy- och slutligen leder till ..total omIraren, sjöofficeren och filmskapa-

I

|

l|

Ultimuf otbollent

Axualls 3'0 föo rwYcket a,{*-r,u
1-0 röchte sö,ger f{i,nnarP
fin vilja"
Redan efter nägra minuters ett mer rättvist resultat' säger
tpåi- niJt aui r*o Tiil Axvatl då | Kin-narps l.a-'gledara Gösta Anders.rän Är,O"r.uon slog en straff- | son, som tiilägger 3lll"q::,9:*:i
-påir. i trar. När de1 gått 35 mi I sång saknade så'väl >>Blecka>
nuter kom 2--{ genom Jan Äkes- | Geoigsson -och Göte Ändersson'
var ch l'orgny Johansson vår
I andra ha"lvleks mitt blev I Nu
"onbäste
spelare.
åter
Janne
det
var
det 3-*0 och
I
gOsta berättar också att doÄkesson som var framme.
I
Man kan inte hålla någon före I *u".n Bror Jonsson från Rycla
den andre i det jämngoda Ax- | var lånst ifrån bra
han var t.
"allslaget. Viljan tanns..d_en här I o. m. r"riyct<et svag, -omta,lar Kinrängen och det räckte^till seger I narpslagiedaren.
.ch väl det mot ett ror oagen
__
I

KinnarP.

titl Axvall
- 1*0

hade varit

|

<4

rnonumerut

i

66.

L
l.

lr
Dystert helgfacit for I\Lnnarn
l:
.ll
r
a
.
l!
Forsvik suveränaste ledarlag ll
Grolanda B klarade krisen

I helgens ultimafotboll spottade hemmalagen upp sig och bärgatle segern i 32 av omgångens 60 macher. Fem matcher slutade
oavgjort och 23 meil bortavinst. Sammanlagt gjordes 311 mål mot
310 förra omgångon. Hemmalagen svararle för 192 av ilessa och
bortalagen för 119. Träale;t B spriickte sin förargliga nolla, i poängtrrolum,nen genom en meriterande seger över FAIK i ['alköpings reservserie B metl 3-1. Nu är det bara Daretorp i Tlbro reservserie C som ännu inte lyckats skaffa någon poäng i årets
serie.

För Kinnarp blcv det en dyster som nu gjort 64 mål, och TGIF i
fotbollshelg med nederlag såväl Norra Skaraborgs reservserie. sonr

för A- som B-1a9. A-lagets plus- gjort 63. Ransberg ligger nu på
kvot fick bara behållas en vecka, fjärde plats med 61.
nu har laget fiftv-fifty, 23-23, i överlägsnaste serieledaren är
målkolumnen. Klnnarp får nog Forsvik i riiv. VII Tidaholmsgrupåtta
betecknas som ett typiskt varån- pen. Laget har 24 poäng
nandagsiag. Om låget skulle före- poäng före tvåan, som är- Ranskomma på en tipskupong skulle berg. Skövde AIK C har även en
det vålla tipparna en hel del obe- betryggande ledning i sin serie

I

Stenkarnmargr&uen

-

T7'

Axvall tog två rn;rcket värdefulla poäng vid söndagsförmidtlagens hernäa,rnatctr mot Kin[&{P på Axevalla' S-0 slutade
heårnasegerrr på och trots värmen visade '4'xvaltslaget verkligt

:anska svagt

t/4

Slu,tarP

fran gra {grwt;{d,

hag, det är säkert!

meA iem poäng förö Skara

II'

C.

Strid på kniven är.det i Norra
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Slutarps-dösen är en ganskaltryck, som håde en rituell innemärklig fornlämning, där denlböra under hednatiden för snart

liggel strax intill vägen mellanll'Ooo ar sedan. Själva graven är
Slutarp och Grolanda. Svenska lomgiven av ,en rund kr-ille, 13 meT\rristiöreningens skylt vid väg- | ter i Oiameter, som är kantad
kanten är av det mera diskretalav bastanta stenar.
slaget och en bitturist hinner I Dösarna tillhör s. k. megalitis'
knappast att obdervera den i för- | ka, monument och finnas på
biferten. I övrigt är arrange- lmånga håll i "A'sien, Afrika och
manget vid detta fornrninne myc- lEuropa. I Sverige har detta
het välordnat, Ett prydiigt vänd-lgravsätt tillämpats' förutotn i

KgruruARP-EEruGO

lätt genom I Västergötland' främst i Skåne
en upptrampadloch Bohuslän.
SöniI. den 4 sept. Id. 19.00 å Nya Pensionatet, Kinnarp
stig för genorn böljande havre- I Den märkliga dösen I Slutarp
förtjäna
en
stöne
vida
fält fram till gravkullen.
OBS! EJ CENTR.ALSKOLAN, sorn tidigare annonserats.
lskulle
Medån andra dösa,r från sten- luppmärksamhet än vad som nu
åldern i allmänhet är s. k. enkam. lär fallet. l'örmodligen är det åt- Bland de värdefulla vinsterna kan nämnas: Golvlarnpa, fåtölj,
marg'ravar, är Slutarpsdösen €n I skiltiga personer både i Slutarp gasolkök, torkhuv, ryamatta, våffeljärn, värmeLräll, täcken, TVfnteekningsbingo 400:* (preJackpot 300:-.
släktgrav där mellan 30 och 3-4 loch Kinnarp som inte har varit i skinn m.m.
- såväl dubbel som- enkeiratl finner Ni fina vinster.
personer begravts."Stenkårnftår.lnärheten av den, trots att den sentkort). På
graven är från år 1.800 f. Kr. lgåmla stenkammargraven finns
VI HÄLSAR ER HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till höstens första
oeh när arkeolog Sune Lindktistl>inpå knutarna>!
understikte gravon X910 fann han I Gå dit och lyssna till hednati- bingokväll.
ben efter så många personer, I dens historiska vingslag * det
Kinnarps Itr'
Medlernskontroll.
Han hittade också bärnstenspär- lblir en promenad med rikt tttbytor och flintskärvor, vilka nu för-lte! På bilden får 10-årige Ragne
kors gör

passagen

taggtråden öch

,varas på Statens NaturhistoriskalJonsson från Kinnarp €n pra,ktisk
lUurutr* i Stockholm.
ltinampning av skolans kommanI Sjatva gravhällen är 3,5 meterlde historielektioner * Iärorikt
,llång och försedd med inhuggnaloch intressant, tyckte han.

lskålar och parvis ställda

fotav-l

Joson

j
I

I
I

j
I
j

I
I

I

j

Skaraborgs reservserie, där lokalrtill going strong konhurrenterna
Tidaholms GIItltan nederlag I årets serie är och IFK Tidaholm båda har 24 pohittills Forsvik I div, VII Tida- äng efter 15 spelade rrratcher.
holmsgruppen, Skövde ÄIK C t TGIF har dock en betydligt bättSl<ör'cle reservserie B, Grolanda B re målkvot- Hårt är det också i
i Falköpings reservserie C och Hå- Falköpings reservserie B mellan
ven i Tibro reservserie C. Grolan- Blidsberg och Floby. Floby har,
das bilaga spelåde 0-0 mot Vår- emellertid en match mindre spetofta,s i reservernås seriefinal och lad och har goda utsikter att dra
behöll därmed sin tvåpoängsled- längsta strået innan serien är
ning. Det var Grolandas fjärde slutspelad.
oavgjorda resultat, och tydligt är
att när kedjan inte lyckas, skärDarriga DaretorP
per sig försvaret och släpper ingen hum-hum över bron! Börstigl Rapid i div. VII Falköpingsi samma serie, Falköpings reserv- | gruppen leder fortfarande när det
serie C, tog fram hämpatakternå gäller oavgjörda matcher, fem,
och tvålade till Slutarp med 7*2. men hotas av flera lag med fyra
prövad Våmtr-keenm I oavgjorda-' På minussidan ståtar
I Norra Fågelås fortfarande med
omgångens _ål"eko.i"t"
?-3'
i
skövde ArK c ,0" , ,,.,u?"'i"l"u1i|! fl""t" antätet insläppta må1'med
71
B
men
l)aretorp
>hot-ar>,
våmb i Skövde
Darevåmb-l(eepern ricr ""r"*;"$;;"äl
r<roi<åiliå* ii- | P:-1 ,?-11"j9"p A med 6e'
te mjndre'än 1T gånger::/i19y:IIl;"t*l*:1trå
%,åT,t ;1"å:
demålvaktens två! Därr,-.^
rade skövde ArK c l;.1?q".re.'; I i äffi? ;Jä:TJ'i"iuåi"3#
>målligan> med 74 fullträffa.r. i
åägs att ändra på för_
Ransberg passerade f.ö. även ra- i i ili"rå,=
llll.^1,"^',l.,Il
svarstaktikent
gersanni i rinlo lgqerrirä.-g'rl
l
Joson

Forsvik

ril-iillifi+l+.,,i,,1,,',,'l,''

I

Gammalt odlingslandslcap

1r på gtid

ligen Vålberg ut under stenen,
där han ievde grottiiv från tidig vår till sen höstl På ett annat torp bodde Gustafa i Hagen
ett fruntimmer som kunde spå

i frökind

- hade andfa ockulta hyss för
och

undeo,_s"hogens
grenverlc
lfi

I den kuperade skogstefräng-Kt;;€n söder om landsväg";
arp-l'artofta ka,n man på

t',

få kvadratkilometer hifta resterna efter ett pi-tal
torpstugor och smågårdar.
några

. ,
:!N:.:.:.:.

-.,

.. .. .,.

.,:
.::: :it:.:

:.:.

'P.d.

sig.

'

redan på att tränga ut furclna.
Lövträden retirerar ut mot glän-

:::;

vanilråt irr mellan husgrundarnas stenrader, körsbärsträden
bär inte längre frukt och äp-

"

r '

:

:\

':

I

I

i

,i

och vad som
vad som skett
- ske. En kulsakta håller på att
turepok stiger i graveil, skoqen
tar tillbal<a vad männistrror tued
isvett och möda en gång röjt. Eni?"q.:,, ned mot tana;v1g3n
],]u:t
och på slätterna ilort. mot Vår-

pelträrlen har blivit förtorkåde vildaplar. De hundraåriga
husruinerna i skogsgläntorna

är mirrnen från en tidigare avfolkning av lanclstrygden
från tiden 1860 och framåt då

kumla är betingelserna för ett

många månniskor på grund av
missväxt och bitter nöd tvinga<Ies emigrera

på

|

torna så länge de finns krrar.
Man behöver inte vara överdrivet j
känslig för att erfara bitterheten

+;'-+;
. .^1.-....-, vj":?n',
"n .;1"r,h*_.
:
,f

11

Nåsslor (rch buskvegetåtion har

fortsa,tt rationellb jordbrrrk g'1mnsåmma. Där kan traktorn svepa

ellel ge sig ut

tiggarfåril.

Kyrkböckerna kån berätta om

en stadig tillväxt av befolkningen
fram till 1860-tatet, då en toppnotering innebar överbefolkning

I

och svårighetel' uppstod för
många att finna sin bärgning.
Många emigrerade till USA men
en hel del styrde också kosan till

t,b't{,,,:,',',,,

l::$:l:::r::

I

Vid de många. ödetorpen är jordkäIlarna bäst bevarade. Här
>inspekterar>> semestrande byggnadsingenjör Arne Hempel fr'ån
Göteborg en gammal byggmäs';ares arbete i sten och torv.
i i: i:::::rt:i:
:::::ri:i:::i:
:]::]::::: ::

:

ri

,i: ::;iiri::: :
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så
även om viljan finns
'kommer
- gå
igenväxning'en att
snabbt. ]\[ånga av de stugor som

nu är bebodda kommer kanske att
bli fritidsstngor för sentida ätt-

ett steg
av sina forna domäner. Alltjämt kom emellertid kreatur att
beta och därmed underhåIla en
del av hagmarkerna,

lingar till bygdens jordlrrukare,

Tunga skatter
Förmodligen fanns det åven
s.ndra orsaker till emigrationen
än överbefolkning och missväxt.
Det kunde även vara ovilja mot
den införda värnplikten, mot po-

Man kan diskutera för'
gens ekonomiska värde

f riksdagen, geno mstatens nattirvår'dsnämnd och i andra sammanhang betonas viktetr
av att söka avända gammal bebyggelse, att bevara dcn då så
j: låter sig göra och att hålla gamii mal röjning öppen där det är rim:; ligt. Man är uledveten om sr'årig-

Ätskilliga brukningsdelar uppgick i större lant;bruk och lades
efter hand ner, Man kan blunda

där man står på utsiktspunkten

och föreställer sig landskapet för
hundra år sedan. Ett landskap
dår ljus och öppenhet dominerar,
riär det är tätt mellan stugorna
bland lövdung'arna och där markerna är prickade ir,v betesdjur.

,, heterna och hela problemkompt"""t kan inrangeras under be-

å.oSj
ii.:

sen.

nordvästkanten på Älvsborgs län rrnder vidlyftiga, tunga

här i

gröna grana.r. Stenskrammelhögar'
Iigger som viking'agravar över
något som en E;ång var en potatisåker. Murrester och stensätt-

j

srenfet ekonomisk landskapsplanering. Något Sesam öppna
dig-recept finns inte, även om

är övertäckta av mosså Rävar och grävlingar har flyttz historia bör lreaktas och bevarås
där så är möjligt. Finns det tnänoch döljs dessutom i jättelika in, ..
niskor som vill håIla ett område
nässelfång. Man kan se var ladu-r
_,.,,
Vl:b"ogs sten
.., i hävrl på ett visst sätt borde de
gården tåg, ocfr i den igenslam--;i;;;;r i _,
.
e.!t
nå
r.u"n* få bistånd tiu det, de borde
.1v iLil
måde kallvatrenkäu."
I vem bodcle här? ou'r au
ruo6,'ppmuntras
andligerr och genom
spridda vattendroppar i den ,lyi-11""3 o*ou-.varoerg
t lll'',1'"utttka-ekonomiska
åigärcier'
ga bottnen. eäst revaradä^toii-lrtuttas en stor stenbuinling
vål'
forna stuga
ir-x"" t*rt J.l ." r-'v'"ing tilt
farande de väIbyggcla iåJuatitt- 1'heten av håns
*:j,:*å1
våra rörräder om man uttalar
na, men även här t.a"Jä"-riåri* lperss 11 anlednlng i"^j:,,::
ousrdu(s r?nken, att
aU]loch
det
taken
och sly in, spränger
-k behövs sådana
ller,.
fl,vtt1le
tqnmer stenmurarna ;i;"I;.itrotigen gel'o]n elq,
"1T-i-"""'^'
lr."
ningar

!;et1om

minnen som gränsmarkeringar

,,

Än finns det lövskog l<var trots den framträngande granen. Bl.
a. den här unika björken, där den store byggmästal'en Nattlren fåravel nänlns som länrplig och
ha,r ympat in inte mindi:e än sex gl'ova staminar i'sammå höjd lönande för närvarande.
på .Bjiilv&f"hr{?tdstarrimenl . r"-*'-r
Men även landskapets kultur-

Skogsstrålien ligger högst på höjdernå och åvsides från heb-vgg'el-

-

odis-

värden.

skatterna som kunde te sig orimligs, i en tid av självhushållning.

Sten-

är

kntaiielt och till nytta för bvgden, men här finns också andra

och

murårna drar sina breda odlings-

och

emot. De gamla behöver vila, sl(o-r

så givetvis en föIjd av de tunga

na av gårdagens tillvaro.

dem

framstår inte jordbruket sonr någon flamtidsnäring. Så länge de
gamla orkar kom,mer det äldre
odlingslandskapet förmodligen att
finnas kvar, men när 60-, 70- och
8O-åringarna inte förmår längre

;iil:::l::::rl:ti

ödegård återvann skogen

När man i dag ströva,r

äidre

iförånkrad i tätort och'fö1'
i

ligen var det ofta hybblen, eländiga små kyffen iom fick. förfalla, med små täppor och tegar
som inte betydde mycket ifråga
om försörjning', men för varje

skogen finner man alltså rester-

är det uteslutande

*;

Tyskland. Varje år från slutet av
1860-talet redovisas en stadig
minskning av invånarantalet. Stuga, efter stuga lades öde. Visser-

litiskt och kyrkligt tvång

manen

;',,,,t

1

j
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I
|
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|
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|
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här områden även i framtidens

Sandhem kom efter paus
Slutarp fäItrdes med 5-l

>onyttisom
Iandskap
är vänllgt och leende, stlsande
dungar av björk, asp och ek, vitSverige, strövområden

gå)) områden.

Ett

och gullvivebackar,
doftande liljekonvalj och hagtorn,
öppna gläntor med nyponbuskar
och flammande röda rönnbär.
sippsdälder

Lördagens match meltran Sandhem och Slutarp blev som vandessa båda lag rnöts en spä,nnande och situatlonerik tillståilIning. Hemma.laget Sandhem segra ,o metl 5-1 men spelet
var jämnare än dessa siffror visar. Matchen stod och viigde åinda
till sjutton minuter ln på antlra halvlek då hemmalaget äntligen
kunde göra sla.g I seken med tne måI inom loppet a,v femton ml-

Iigt då

Nu är allt detta på g'Iid undei:

skogens höljande grenverk...

Joson

nuter.

bfq-fnU.

I första halvlek under en 15- ett rhycket blekt intryck i första
minutersperiod gjorde Slutarp sin halvlek. Kedjan hade svårt att
bästa insats. Laget spelade fyn- hålla bollen i g?isternas försvardigt och skapade ett Par fina zon och halvbackarna fick tnget
målchanser. Sandhem var verkli- grepp om mittfältet,
I andra halvlek började halvgen pressat. Gästerna dominerade mittfäItet, men allteftersom backarna Kurt Gyllensvaan och
jämnade spelet ut sig. Även hem- Åke Ählqvist att domiaer& mer
malaget finns noterat för ett par och mer öch även kedjan flck
igång ett betydligt effektivare
fina målchanser.
I andra halvlekens 17:e minut spel. Laget bäste spelare var ch
började målfabrikationen. Giister- Jerry Kumlert, backarna Rolf
nas ch Per-Uno Gustavsson gjorde Gustafsson. Arne Rehn samt vh
en misslyckacl bakåtpassning, Hy Äke Ählqvist. Han var planens
trlune Johansson tog vara på bäste spelare i andra halvlek.
Eftersom hi Sigge Gustavsson
chansen och slog bollen mellan benen på mv Ruthman. 2-0 giorde var halvskadad blev det inte rikvi Erik Karlstedt som fick en tigt den vanliga avslutningen på
>drömtfäff> när han mötte Äke anfallen.
Ählqvists inlägg med huvudet. Hy Rune Johusson och vl Erlk
3-0 svarade hi Sigge Gustavsson Karlstedt kom starkt i andra
för. Målvakten boxade in bollen i halvlek.
egen bur.
Bra ända av Stuta,rp
Slutarp fick en välförtjänt reducering i 31:a minuten. Det var
Trots att Slutarp förlorade med
hy Roger Aädersson som gick ige- så stora siffror gjorde laget ett
nom hemma.försvaret och överlis- starkt intryck tå liinge ställntngtade målvakten. När femton mi- en var 0*-0. Men man får inte
nuter återstod lämnad€ Slutarps tappa
sugen så lätt bara för att
.mv Ruthman planen efter en ska- man får ett mål på halsen. Var
da. Vy Håsse Andersson vaktade fannns f. ö, den tolfte mannen nåi,r
målet resten av tiden.

Ruthman blev skadad? Laget förSandhems sista fullträffar fogar över en hel del fina spelare
I svarade hi Sigge Guståvsson och och klarag säkert nytt kontrakt.

I ror

vy Ästor överg.
Blekt Sandhem före

f

försvaret var det ch lcurt Karl€n. vh Per-Uno Gustavsson sar$t
mv Lennart Ruthman.som gJorde
paud
Sandhem som ställde upp rned det starkaste instrycket. I kedjan
'reserv för Stig Johansson gjorde visade ungdomerna vi Roland Mo.
berg och hy Rogcr Ändersson fin

I

I
i
J

uppfattningsförmåga och ställde
Sandhemsförsvaret på €n del svå-

ra Prov'

Detta är den s. k. Vålbergs sten i närheten av Björket, Kinnarp. När Y?tf:lq1 stuga ödeladel loqqe Vålberg uader den stora stenen från tidig vår till sen höst. Barnen Marita och Lena
Ek samt RafJne Jonsson har i stället tagit plats ovanpå stenen

för att

beundra utsikten över

neiden.

I*f**f;'äffi;'"":i*lT;:*I
lmeOAelat detta. Han hade säkertl
tjänstvilliga per-

|

tatt

I

n Nu är det dags för höstens
alla aktiviteter. Bingo-aftnarna

av den
nSetp
-med

[

ett bud till de vän- i

lsonalen
ltande!

startar på skilda håll det h?ir vec'

koslutet och föreningarna över-

med. servering_ och dans

R

G L I M T AL ra
f

rån

Frö

samt
varandra när- det gäller
- . I fri"aå"
givetvis en del valpra"t . .....
.
I pi,i""" och jackpotter. En del träggäller alltså ått
sida li" ri"åo"pärarå påstås ha fått'Jå
-,Det
-väIja
för
rnorgondagens >>politikrally>.
mVcXe[ våster u-nder vårstisongen
Vänster, mitten eller höger.på tr.a- I| att de nu kan stäIla upp som elna
nan är frågan. Vänstertrafik-en
fr I arrangOrer. Hur soil helst ger
ll dödsdömcl nästa år, så det kanske i ä-;

ä#drilf"

rer rur*,'"r.';:"#ä""?äff
regerKalrLen:
- illl #.
ånsmå :åi
Ora sig fram på skäligen "j:'
.._ ,lli ftT""-å
,+r
Tåf äs'}""årtl:s;r:
ll
il;åi#-1;l:qi,l:''iil*ä ll

kind.

UXli

Lur Auura{ps sLaLroflll Medhorgarskolan ligger i Start-l
p,opu,ära evene-ll :rltr_:trlldlq? "Lii'ii,X'1i::J_I_ö
BllraIyn år
är populara
D Biira,lyn
D
lln:1""4;:f3,1'*4åPå1.'?id,f
som ll kl. 15-45 och till Slutarp kl. 16.00. ll g..oparå. Det är .rräI t.tt" omöj- !
mang. för såväl deltagarna".,unu-ililX.;'111#;
illligt
väatade
pubtik. r våra bygcler har sådanall Fjl_9Y""h"-f.f {1noe1
att vi kan få en del cirklarl'
ä..mg"-rttg ru t. o. m. ingått i ll K]:ltq p.å färska och fullmogna ll aiun här ute på tanclsbygden om
valpropasanäan! på söndag *- li:":ti:g:i119:":..,T"i._l1g:1- _b,tlilintresset bara-är tittraci<tigt, HalorAna" *inneveds och Brisärene-ll med >skogens guld' uppenbaradellgade cirkelledare kan anmäla sisi
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Kloc,kan.16.30 hade kundernaiilitt respettive studieorganisatio-l
lBörstigs CUF-avdelningar ett fa-ll sic..
reducerats tr.ll summa_ en och om | | ner. Ledare är det nämligen brist | [
I miljerally med start vitl NTO-lo- ll
lolmodån kom_senarellpå.
Joson ll
Itaten i Kinnarp mellan I och 12. P]'en_To!.
aarrtir kommersen
-dålicr !i] lL
Inrt"" ta.rhngarna blir det railybal llbiev
11

ll

Deson

Kinneaeds C{JF-miisture i fatbotl,

Kinneved: fr. v. S-Å' Brodd, Stefan Johanson, K-G. Ahl, Kurt Karl6n, Rolf Ändersson, Torgny .To.
Grrr.otr. Ander5 Ot. fra*ie raden: Staffan Nilsen, Bo lvarsson, Håkan Karlstedt, Roland Mo-

rie*-ing Torstensson.

b {q- Vb .
grupp A. ll{otstånfotbollscup,
Ungrlomsförbunds
Centerns
året
för
tredje
Kinneved hemförde
tlarna Ba,rne Äsaka slogs tillbaka med 5-1, halvtitt 1-1. Matchen var jänrnare än vad siffrorna
visar. Det var.Kinneveäs staxka periotl i andra halvlekens mitt se6 avgjords matchen. LTniler
tlenn6 period gjorde uåkan Karlstealt två mål inom loppet av 10 minuter.
4-1 genom Håkan Karlstedt ocli
Matcheri iriieddes med övertag tming Torstensson.
5-1 genom Torgny Johansson.
inledning
blev
halvlekens
Anch'a
som
skapade
Åsaka
för Barne
I
Kinneveds bästa spclarg var cll
många goda chanser. 1-0 kom I ganska jämn. Efter hand gled iniKarl6n och vh Torgny Jo'
ockå öyctret rättvist efter 10 | tiativet mer och mer över till Kin- Kurt
min. spel. Det var cf Leif Johans- lneved. Nu kom också den ovan hanson.
I Barne Åsaka framträdcle målt
son *oh språng igenom motstån- Inämnda starka perioden med !vå
darförsvarit. Samme man hade imåi som föIjd. Efter dessa mål vakten Arne Johansson och Sturi
Kuhiin. I kedjan var cf Leif Jo,
ytterligare chanser att öka led- | var matchen avgjord.
ninge.r, men hån hade otur med I Earne Äsaka tapp,ade.stilen och hansson bra. Betyget dras ned nå- |
strolten. Det blev istäIlet. Kinne- lKinneved kunde i slutet av rlat- got, då för många målchanscr l[
It
ved som kvitterade. Skytt: Flem- I chen göra ytterligare två mål' nrissades.

L"rg,

|

>>Blecka> Georgsson

hoppar högt, men Karlsborgsmålvakten avstyr situationen.

&,rh,

-

li
Tr r
I(innarp
Karlsborg i g"ffiwg
Arg{}anan?
li
och övriga
i i axroRP,
T,7 .
7
r
latta
för
g,a,g
I
rnen ÄJ,nn&r{}srbed,er
lskjutning
lr:r"..llu.if;äx:.n,yi'#l
li

in-

dettagare

I

öppen

I

Serieledanile Ka,rlsborg fick b6svii,n rned Kiunarp.-Laget *eS- llkväm med prisutdelning i NTO'
rade vtueorllgen mEd 2-1, men m*n ke"s into m,ed bii.sta vilja t I llokalen, Kinnarp, freilagen den
yfe" siiga -ett det vrr,r ett rättvist resu!,tat. Ktnnarp var det llg- sept. kl. 20.00.
bättrc lage1, hade de morta målohalr,ernc ooh särskili i andra ll -,", y,^rra, r
^
h.rlvlok klart överöog t rpol. avslutniragarna,vardookrntotill_rli vAl.Aw.nrt\lfr
NTO
frodmtä,llando, vilkeigjorde att m.an blott tyeftades p"i"L" *
ill

tl

u;il

i,,,,,.,,,,,1,u,,.,,,i,,,r:,,
., ,.

.,.,,1

:,,,;,,,

-

KINNARP,
övning oqh märkes10 oeh 11 sept. mel-

lan kl. 14-16.
l{i'neveds Jaktvårtlsförening

"tt ll l-

mål förbl en eii,ker Karlsborgsmålvakt.
de en utmärkt chans
t-"*
ninsen i 15 min., -un "j!
iå"#
Boece Ivarrson i ribban och sedan
niel<ade >>Blecka> Georgsson retu-

=

r:t:::::i:l!iij

,,,,1,,,.ii*j.f#;ij.,;.i.iil.''il.iil

,,,1.'i..,'.,;,,;i;,:,'',;,..,,,;,1'''i*.$i...'.,l,ii....;.1ll*,t.,,äl
l: : ::::::il::i
j:t: :ii::::r:i:jl!
::

fen övsf målribban.itt r;t-qLtf

Tv_å-.-rfi
Urd
shg' gärteinesj -vi."*.e'ruief f,:borg:

ström in ledningsmålet sedan
få undan €n inte alltför farlig

Kinnarpsföfsveret miåslyckats att

boll från den egna zonen.

I

andra halvlek våintade rran nog

lite till mans ett

>>Elecka>

och Co

ukulle ordna med kvitteringen,
men istället ökade Karlsborc-till

0-2 efter en kvaxts spel. DeI var
hy Jan Ändersson som skickade
il den fullträffen,

Reducering kom efter halvtimTord Torstensson di- kombination
relrtsköt efter
>BIecmens spel

ka> och Karlstedt. Kinnaro försökte på alla sätt att nå itterligare fulltriiffar, men frameångarna uteblev även denna söndag. 12 stod sig rnatohtiden ut.

-.j,
ledarfakter
:, .,,.Ingl
Karleb+rg ...vi.qs"de. inga serieledartakter, men laget har dn jämn
besättning. I sijndagsmatchen var
dock Kinnarpselvan värd minst

ett. oavgjort resuitat. Man hade

Karlsbor:g i gungn*rgen och avgjort mest chansor till fullträffar
och därtill en rätt kraftig speldominans under andra halvlek.

Karlstedt kommer sekundpn fiirwgnh

Rolf A. gtaitdo

Under de sista spelminuterna
gjorde Kinnarp ett byte
Flem-

- -Boss6 ilrl
ming Torstensson ersatte
Ivarsson, men inte heller detta I

skifte gav Ki.nrar?skedjan det
rätta stinget i avslutningarna.

Bäst var >>Blecka>) Georgsson och
Håkan Karlstedt.
Hh RoU Ändersson gjorde en
mycket bra insats i försvaret och
överglänste klart sina kolleger I

814
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RöffiIHD

F'RÖtCtl\t)
Und.er läsåret 1966-67 planeras följande

YRKESKURSER

Vävning, klädsömnad, maskinskrivning, matlagning och hernslöjdskurs i sniekeri.
X'acit om Kinnai"p: inte oävet
Arunälan till respektive kurser.skall ske.snarast till Dagny
spel på planen, men brister i avJohansson, tel. 502 68, Dagny Silvander, tel. 330 08, Ingrid Gusslutningarna.
tavsson, tel. 340 43, Gulli Arvidsson, tel. 530 20.
Inga rtörro >vyerD
Yrkeskurskomrnittön
Trots segern visade inte Karlsde bakre leclen, där man annars

överlag skötte sina kort väl.

borgskedjan några större >vy€r>).

Vänstersidan Erandqvist-Eorgsl-röm var piggast.

f

m

försvaret var

backen Nisse Hallin och stonpern I
Jan Persson de främsta titidam-l
mans med mv. Reine Larsson. I
Utmärkt domare var KarI-E.ri{< I
Nilsson,.

Skövde.

Båsse

I

I

Kinneveds Jaktvårdsf.
anordnar klurb,brnästerska,p samt

pokalskjutning

på

l'alköpiugs

älg;bana söndagen den 11/9 mel-

lan 9-11.
Älgkommitt6n

!

,

v?_{b.

Lyckad söndagsskolutflYkt
Kinnarps oeh Slutarps söndågsskolor hade nå sönda.gen gemen-

sam bilutflykt för barnen med
föräldrar. Sammanlagt ett 85-ta1
per:soner var med, varför kön av
bilar var ansenligt lång.
Färden ställdes . till sommar-.
hemmet Skogshyddan strax utan-

för Lidköping. Väl framme samIades man på den till sommarhemmet hörande fagra strandtomten, där lantbr. Folke Pet-

tersson hälsade välkommen och
inledde. Sedan serverades kaffe
och saft, varefter vidtog iekar då
iråde äIdre och yngre deltog med
Enkel och dubbeldäokare med el. utan flak. Tippkärror på be- Iiv och lust.
Vid den avslutande andaktsställning biiligt.
stunden sjöng ett par åv sönaa

I raKtorKArror

Hallsängs Reparationsverkstado Kinnarp
Telefon 0575146764

dagsskollära,rna en duettsång och

iantbr. Anders Sigfridsson taiade.
Innan man vände åter till Kinneveds-bygden förekom korvförsälining. . Som sammanfattning om
utflykten'kan sägas att den för

alla blev lycka4.

L'lltirnafotbollen

Familjerully
i Fröhind Ii
Kinneveds och Börstigs CUl"

ett familjerally för Frökinds kom-

mun. Banan var ungefär 6 mil
lång och sträckte sig över ÅsarP,
Solberga, Börstig, Grolanda, Slutarp och med start och mål i Kinn'
arp. De 52 startande rallYdeltag;arna hade fem teoretiska och

fem praktiska prov att kämpa
med.

På kvällen var det ordnat för
rallybal under vilken Bengt Lundbtad gav en intressant valinfor-

mation. För underhållningen stod

Britt-Marie Carlsson med ett
knippe sånger, innan det var dags

för prisutdelning och dans.
Resultat: 1) Uno Frisk, Grolanda, 84 prickar, 2) Bengt Andersson, Grolanda, 89, 3) Leif Fi
lipsson, Slutarp 702, 4) Ingemar
Eriksson, Börstig 104, 5) Flemming Torsten, Kinnarp 108, 6)
Werner Granlund, Vartofta 116,
7) Agne Karlgren, Marka 116, 8)
K-G. Gustavsson, Kinnarp 131, 9)

10) K-4. Bertilsson,
744 prickar.

rann bort
Liiget prekiirt fö, Slutarp
13 hleu olyckstal fö, Forsaik
tr(inru,arps rnelchurtser

avdelningar hade i söndags ordnat

Åke Björklund, Valtorp 133,

v{q -6b

:

och

Falköping

Trettonde omgången i ultimafotbollen innebar en ödesmatch för Forsvik t div. l/Il. Tida'
holmsgruppen, som nu fick sitt första neilerlag i serien mot Norra Fågelås med 4-5. Närmastt
Lonkurrenten. Grevbåick, ligger emellertial trots storseger över Daretorp metl 11-1 sex poäng
efter och Feorsviks letlning år betryggande. I takt med de till-tagande höstvindarna blw spelet
på sina hall tåmligen ehansartat, vilket också inverkade på måIfabrikationen. Den här omgång'
än gjortles endast 290 mål mot 311 förra helgen. 31 hemmavinster noteråales, 11 oavgjorda ocl'
-lB bortasegrar. Hemmåla,gen tillverkade 161 >strutar>> rnetlan bortalagen stod för 129.
efter en poåing. I tr'alköpings reEil'?.p Ä fick insel
.n91inq:1."::Lläi3"J*"*li'.åTll}-,' t,låi; servserie B missade Floby möj-:.lig1"q?19:
rlrderning
1_b. Nu börjar ligheterara att gå till serieledning
ji"j:^::t ^ l.:1T3:1".1" i ;;;iie,tia ia[euaget
bri prekärt före Blidsberg genom uddamåisn1'l.l:Ic_^
rte ett gott
ha
o*.:p".l:t
_grepp
;";rå"t:'"Å_ förlusten mot MUUEjö. I C-grupH:
| *"J'"rir.*;;;;;
der stör're delen av matchen..n"lUr" nffi;. I Sandhemsmatchen pen stärkte Grolanda B sin ledT:." -1*5.r:,-.kr*:å- t3ll;äii si;ä;; speret vär uppe ända ning när Vartofta överraskande
llill^-'1'_.^1-"^
goå uii in pa anåia nalv- fick stryk av Ekedalen med 2--4.
arltmer tycks lio;o13",å13lb31"1ltitts
ha förälskåt :-'"q_t lil; "n
;;;";.ä;;-;råäoä'^Jiäri'i,u- TiU sist en honnör för Skövde
hade också oturön AIK:s C-grabbar som hittills
*,f:3:"*:,r_.j
å" nog
-:1"'::i'u:^loi*
Crossboliar är
br ,..men- 99 l"ii-_la-Åä-Ruthman
skadad en gjort 81 mål i Skövde reservserie
SkaiIinteserverastillöverdrift|;::.";""-.:-B och en salut för Daretorps bån,,l"Kf,
?åå da lag i div. VII. Tidaholmsgnp::i-":t"^",,."11^,tt{::j_:lSI"_^*:lgä'**"J#'iå,,ff
oberäknelig. Det finns nu så..pass 1".f, *'lriifi.ötare>> i reserv nästa pen och Tibro reservserie C som

mot

lfåiä;;--;ed

lll!:l

i;-Å-"äs;i

i Kinnar! att.ra- l;t;-;"k;;*enderas:
oförväget satsar på den öppna
get bör kunna hålla bollen efter|
dörrens politik och tillsammans
marken och på så sätt få bättre | , tv.r"o
har lyckats uppnå 158 mål I de
;";r-ii_ä;;"-:,i:r*:1;l*::,-""::iil.,"'"lxi'lb,f Hå:l'""ltr,ä3i"1"i3- legna målburarna! Ä-låget har
Nu rinner de, flesta :l-_1T::.131 ,iåtåpiå"-äed
seser över cötene lstäppt in 80 och bilagan 78. Kam-iiAäirof-J
bort meri omotiveråde . '>höidare> I
CI!, barå fick lpen mellan de två går vidare!
-åar'ri
i de avgörande ösonbticken.
mycket fotboll

Söndagsskolau börjar I Kinnevetl
I Kinneveds pastorats samtliga
I kyrkor anordnas på söndag barnoch familjegudstjåinster som uppI
I takt till höstens söndåg'sslrolarbe-

Ite. tr'örsamlingsborna hälsas våilI komna och barn, soni ej går i.anI nan söndagsskola inbjudas särskilt. Ungdomar som vill ställa
sig till förfogande som rnedarbetare i söndagsskole- och juniorarbetet är hjiirtligt välkomna att
anmäla sig till prästgården tel.
33026.

itiat'bt.'

Frölcin d
för

Yrkeskurskommitt6n i tr'rökind
planerar kurser i vävning, kliid-

sömnad, maskinskrivning

i

och

snickeri. Snicke-

kprilnruagr,

i

att

i

a^ffä,rer,na sam,t å

kooamunalkontoret.

Blanketterna skall vederbiirligen ifyllda avlämnas till rote-

NTO-sarnkväm

Bör,srholnen, Brismene, Kinnarp.

tern.

i

NTO

Kinnarp inbjuder delta-

i sommarens bil- och mopedrallyn och andra intresserade till
samkväm med prisutdelning i
gare

NTO-lokalen

fredag.

i

Kinnarp

i

morgon,

1

oktob,er

1966.

Brismenre:

Harry

Börstig: Paul

Larssour,

Kinnarp B. Lars Westcrberg,
Martei
trtel Johansson, Lars
Lar5 DariuÄ,
narius,
persson,
Åke
re Torstensson, Bengt persson,
Äke Persson, Oia Jarlsson. IIno
Ca,rlsson L-r-:
lrl (1.ÄroCa.rlsson,
K-G Alll.
Göran cron
Gran.
^

Gustavss,on,

Vintorp, Börstig, Kinnarp.
Kinnerred: Hilding Våring,

Flemming Torstensson. 12 Staffan
pÅn^ iaae.
Wils6en
Mcfah mot
mnf Raaa
iÄoWils6en. Match
Avresa 14.1b.
14.lb.

Kom,munaJkontoret, Kinnarp.

Klubbmästorskap
Kinneveds Jaktvårdsfötening an-

ordnar I morgon klubbmästerskap

Lruttra: Ivar

l-rindström.

Vårkumla: Nils Jo,hanssom,
Korsgånd:en, Vårkumla, Var-

Husmotlersgymnastik i Frökind
De I'rökindsdamer. som är intresserade av husmodersgymna-

Samtidigt erin,ras om skyldigheten att vid flyttning, an-

FOTBO[,t
DNEVI,

i

BLIDSBDR,G

dag lördag

kl. 16 roh

BLIDSBERGS

II<-

KINNABPS IF

-6b.

Kinnarp A.
A. Stefan Johansson,
ljo
Bo
Bo Johansson, Änders
Anderc Ek, Benet
Bengt
Georg'sson,
Seorgsson, Rolf Anclerrsoq,
Ancleruso1l., Ki;il
Kiöil

Sköttning, Falköping,

samt pokalskjutning på F'alköpinss ärsbana.
tOlq_6b-

stik samlas på Nya Pensionatet
i Kinnarp på tisdag.

Ahl, 1'orgny Johansson, Bo lvarsson, Ilåkan Karlstedt. Tord Tors-

tofta.

måla detta tiil

19.

Vitt vinst på såvät enkel- sonn dub,belrad och på frill bricka
kan erb;:udas följande prissamling: Fåtölj - Golvlarnpa,
Torkhuv - Kamera - VärmehälI - Va,ffeljärn - Ryamatta,
Portfölj - Brödrost - Polytluntäcken m.fl. värdefulla vinster. Jaekpott 400 kr. Inteckningsibingo 400 kr. (presentkort). Sidvinster " tröstprirser.
Mecllemskontroll. VÄLKOMNA!
Kinnarps IF

resp. del-

ornbu'd.eh'senast den

ifoson

I

å Nya Pensionatet, KtrNNABP, söntlagen ilen 11/9 kI.

avhåirn-

rikursen är även lämpli'g för
kvinnliga elever. Matlagningskurs skall även ordnas, men den
kan ej påbörjas förrän senvin-

Skåra och halkade

KgruruAmp-mgffiss

BLAI{KETTAB
uppgifter till årets man-

ta,Isskrivninrg firmes
ta hos roteombuden

Yrkeskurserna"

hemslöjdskurs

l;;;ä;rt;;r

vederbörande

pastorrexpedition ino,m 14 dagar, Deur s'om anmäler flyttning
från anna.n församJing skall
lämna flyttningsbe,tyg.
Kommunahui,mnilen

tensson, Göte Anclersson, 12 Kjeu
Karlstedt. Match mot Blidsberg

I

I
I

I
I

lt

I
|

I
|

I
I
I

FOTBOTL
Tångavallen, Slutarp
i dag lör"dag kl. 16.00
KOR,SBEBGA

IF'-

SLUTARPS IF
Söndag kl. 10.30

Grolantla B-Slutarps B
tslq -b(!
_

idag. samling 14.30.

Slutarp A. Lennart Ruilrman,
Slutarp B. Gustav Eckeriid, R.
Anders Götlind, Lennart pettels- Gustavsson, Anders Eckerlid, Leif I
son Ingvar Johansson, Kurt Kar- Fiiipsson, Kurt !'ilipsson, Kent j
l6n, Per-Uno Gustavsson, Rog.er Ahlberg, Olof Bergkvist, Tomas I
Andersson, Kennet Anderssbn, Pettersson, fngemar Lundahl. M.
Bengt Hermansson, Roland Mo- Andersson, Crister Stentvist. f2 |
berg', Hasse Andersson. 12 Kent Äke.Karlin. Match mot Grolanda
Ahlberg. Match mot Körsberea i B söndag 10.30, Samling Tånga- I|
dag 16. Samling Tångavålen vallen 10.
i
I

I

15.30..

_

, *_r-r._

,_^

|

UV-ar från tr(inneved och Äsarp
på trevlig lördagsutflykt

Detrad

11

resultat pa "Tånga

rz[q-ilo,
'1.rr:i:

pott rättvist

::,::ia::.:r'::r'r.::.r.i.i.. : i:

En poäng till vartilera laget i lördagens uppgörelse på Tångavallen får nog anses vara rättvist. Slutarp hade ale fetasto målchanserna före pausen och förtle spelet i övrigt ute på planen,
vilket trorde givit större leclning i pausvilan. Mod hänsyn till
spel och måIchanser var Korsbergas utjämning fullt i sin ordning i anilra perioden och segermålet för deras tlel hiingde faktiskt i luften den sista kvarten av matchen.

1-0 till hemmalaget kunde no- vv. Roland Karlsson efter 15 mii 37 minuten då bollen ef- nuters spel i andra halvlek kilater hörna slogs in av Roland Mo- de igenom och gjorde 1-1 och
berg'. Innan dess håde Slutarp ett även i fortsättningen var det
visst grepp om spelet, men for- ganskå kritisk vid Slutarpsburen
wards tog lite för lätt på upp- trots fina insatser av Lennart
giften i de avslutande momenten. Rutman, som hade, de! bästa
l'ör övrigt hade hemmalaget en hjälpen av Kur Karldn bland utedel goda tillfällen att göra måI, spelarna.
Jämte Kurt . Karl6n var nog
medan gästernas bästa målchans
yppades i siutet av halvleken då Roger Ändersson hemmalagets
hi. Nordqvist drilrblade av Rut- bästa spelare denna gång och
man i hemmaburen, men slog bol- gott betyg får även Kenneth Andersson jämte Roland Moberg, i
len utanför.
Tre hörnor i rad inledde hem- kedjax.
malagets offensiv strax efter Korsberga' överraskade -fakpausvilan men detta biev också tiskt med ett gott spel, där spei stort sett det mest positiva, i an- larna fann varandra bra.
fallsväg, om malr undantar de raiBäst i laget och på plan var
der som sattes i gång av Roger hhb, Kjell Eriksson som hade
Andersson på högerkanten. Des- stor arbetskapacitet. Bra var
r sa
dock inte upp på rätt oclrså måIvakten HanS Lindblad,
t sättföljdes
av ka.mraterna i kvintetten, vilken utan större åthävor fredär Kerrleth Andersson svarade dade målet samt chb. Ingemar
i- ;ör de fiests, farligheterna utan lAndersson. .Kedjebäst var hi.
att ha lyckan med sig i avslut- I Sven Nordqvist.
ningarna.
I Rune Alexandersson, Älmestad,
:Hemmalagets försvar verkade I dömde lugnt och säkert.
ganska vidöppet när Korsbergas I
Geson
teras

:L

11

.L

:1,

Rask Rask fätlde lfinnarp

3-l-segef för Blidsberg

Att få klättra på brandhårsstegen ya1, glvetvis spännande.
Det var sammanlagt 44 >Anga prestanda, och flera passade på
Viljor> och åtta ledare som i lör- att provklättra den några steg
dags eftermiddag i Kinnarp resp. uppåt, dock inte alla 26 metrap
Åsarp embarkerade den abonne- na.
rade bussen för en kortare ut- Därefter fortsatte resan till
flykt,
Bolum norr om Broddetorp, viltr'örst gjordes ett uppehåll på ket var resans måI. Därifrån
brandstationen i Falköping. Där kunde beskådas den berömdå

mötte brandförman
Äman, som redogjorde

Blirlsberg besegratle Kinnarp med
Dnevi. Resultatet

brand-

I

till i och
omkring missionshuset. Efter

kårens organisa[ion samt åtgär- | framkomsten serverades saft med
der vid larm. Sedan visade han I bullar och kakor. Vidare förehom
besökarna runt bland fordon ochl Lrevliga och roliga sketcher, tävannan utrustning. Det uppskatta- | lingar och allsång. Sist talade

börjar onsdagen den 21 sept. kl. 20 å Nya pensionatet.
Kinnarp.
Se viclare annons

tisdagens tidning.

på

nnarpsförsvaret. Halvbacks-

Bosse lvarsson.

'l.sammans

ha dribblat av den utrusande mål-

med målvakt

Jan

vakten.
främst i försvaret.
Domare var Bengt Löfgren,
Kinnår?s lag, som består av
.lckliga spelare, verkar att ha Falköping, och han hade ett relåårt att spela mot Blidsberg. bivt gott grepp om spelet.
.,dersson

j
I

.ven i den här matchen låste sig
rpelet för gästerna, som hade si-

ra främsta

I

spelare

Johansson och

I son.
I

i

lördagons match

djan Kennet Rask-N.-O. Slutresultatet 3-1 fastställde
rrlsson-trIåkan Pettersson Bernl
Rask i 40:e min. efter att
orde en ypperlig insats och var

de besöket avslutades med en fö- | pastor Göran Carlsson, inna,n
revisning av stBgvs.gngn och dess I man anträdde hemfärden.

$tflJTAffip..mtrus0

3-1 I

betecknas som råttvist efter hemma,Iaget

rtarka första halvlek. I andra perioden kom Kinna,rp ig'en och
rressa,ile stundtals hårt mot BlK-truren, men ile farligasto ehan.
,erna hatle Bliclsberg i sina kontrastötar. Dagens man i Blids)erg var Bernt Eask, som förutom ett utmärk spel matchen
genom svarade för ett ä,kta hat tric. t t{,4 -6b
Sosse Hend6n var genom sin I Kinnarp reducerade i andra
rbbhet en ständlg oroskälla för I halvlekens 32:a min. genom hy.

Gottfrid Hornborgasjön. Mån höll

för

får

i

ch. Torgny

vh. Göte

Anders-

1-0 i

11 min.

etiasnerg gjorde

POL

Benom hi. Rask. Samme man ölra-

Frökiffi#s#milpmr

de till 2--0 efter 15 min. efter
I grant växelspel rnedl Bosse Henl De som är intresserade av HusI

äen.

I

moalersgyrnnastik samlas å ldya

Pensionatet, Kinnarp,
tisdagen den L3 sept. kl. 19.30.

I

f
I
1

RöffiIffiP

KINRNARP.BNru&ffi
SöNDAGEN DUN 18 SEPT. kl. 19.00 å Nva Pensionatet,

Frökintls kommunåInärnnd

har håilit sammanträde. En an'
sökan om stiPendium för genorngående.

åv

fotkhögskolekurs bl-

iötls. Ko-*unens revisorer fick
tillstånd att inköpa revisionsmateriel för 250 kr. Det tiilkännagavs

att kommunens andel vicl de gamla polisdistriktens uPPhörande
uppgick

tOrä"nOe

till

1.511:51

kr. tr'ör uPP-

av ett thermogarage vid

tillstyrktes hos
fullmäktige ett anslag På 5.00O

F"rökindsgården

kr.

tr'rågan oin anslag

till

enskilda

väsar liksom snörödjning skuile

utr-edas av en kommitt6 bestående
I av Sven Ändersson, Millomgården,
I
I

Brismene. Arne Olsson, Alarp'
Kinnarp. och Elof Rehn, Slutarp.

ie
lnmrps
I annonseras till försäUning' -t''al'
I bvsdens skolförbund hade överI *åtiilå"r"s till ändring av förI bundets staägar. Skrivelsen översändes till f;llmäktige för beshrt
i ärendet.
st<oU

Kinnarp.

fåtöIj, kamera, torkhuv, TV-kannor, våffeljärn' värme[äll, polydynt?icken, TV'skinn, portf,ölj, boldslampor. f iltar, pläclar m- m.

kr. fnteclrningsbingo 400 kr. (present'
kort). Fina vinster på såväl enkel som dubbelrad. Sido'

JACKPOTT 450

vinster, tröstpriser.
KinnarPs IF

Välkomna
Frökind
\962

Brismene

1966

Börstig

1.962

r{rnneved

1966
1962
1,966
'1049

Luttra

1966
1962
1966

Vårkumla

HCpFp
35 45
39 43
50 119
5t" 124
130 247
138 286
27802
23?93
31 64
28 61

Soc.d.
16
14
31

2l
98
98
I

K

KdS

Skolunatsedeln

5

3
o

Kinnarp

M: fattiga riddare, äppelmos.
T: köttbuliar, potatis, lingon och
vitkålssallad. O: ärtsoppa, ostsmörgås, apelsin. T: ugnstekt falukorv, potatismos, gurka. l':
fiskfärskotletter, potatis, rå mo-

10
145

L44
JD

8

rot.

1

2

Slutarp gladde
seger i Skultorp

Frökind
Anbud infor'dras härmed å le-

av förniidenheter till
lbökinds åldenclomshem, Fröverans€r

lrindsgfuden, I{innarp, under år
196?.

$t&$TAmP-E[ru00
Slutarps

dels, eldningsolja, 1
dels specerivaror
dels, kött, fläsk och charkute-

rivaror
dels, potatis och grönsal<er.
Antagen leverantör är skyl-

dig ställa sig socialnåi"madens
föreskrifter till efterrättelse.
Fri prövningsrätt förbehålles.

Skriftliga anbud,

märkta

>Frökindsgården>, skall senast
den 15 oktober 1965, vära inkomna till Kommunalkontoret,
Kinnarp.

IF inleder

Grispart, mats,ervis, specerikorg m.rn.

lK-Kinnarps IF
Söntlag kl. 10.30
lF Ileirner B-Kinnarps IF B
Törebotla

Insatsbingo: Vinst valfri ekipering, värde 500:-.

Vi inbjuder titl en trivselkväll för alla'
LVq-bb.

Just nu!

Kinnarps BTK ,
håller årsrnijte måndagen

2619

18.30 på X'ihet, Kinnarp.

Pris:utdebing.
SWreleen

HELIOS FRYSBOX 250 I.

790:-

FRYSSKÄP

2OO I.

990:-

täkter uppgående titl 1,33 milj.
kr. (varav 0,67 milj. kr. i skat-

ter) och kapitalinkomster på
0,03 milj, kr. De totala inkomsl"erna var alltså 1,35 milj. kr.
(varav 0,42 milj. kr. i statsbidrag). Kostnaderna under året
belöpte sig till 1,09 milj. kr. (varav 0,56 milj. kr. i löner1 och kapitalutgifterna till 0,29 milj. kr.,
vadan totalsumman utgiftel utgjorde 1,39 milj. kr. Tillgångarna vid årets slut uppgick tilt 3,31
milj. kr. (varav 2,76 milj. kr. i
anläggningstillgångar) och skulderna till 1,23 milj. kr, (varav
1,19 milj. kr. i lårgfristiga skul-

.der). De egna fonderna
si€f titl 0,19 milj. kr.

belöpte

SAMUELSSONS
Slularp

räddade

flera s, k. givna tillfällen när hemmalagets forwards kommit igenom.

Vårt första mål som gav utjämning titl 1-1 kom strax efter
paus och det var ett Praktskott
av l{asse Ändersson, som slog till
direkt på passning från höger.
Hasse, vilken var en av de bättre

3-stegs;bingo, sidovinster.

;framgår att I'rökinds landskomlmun,under
nämnda år hade in-

.

men Lennart Rutman

300:-.

FOTB(}t[.,

?e:tq- 6ö

Resultatet hlev 4-2 sedan Skultorp haft ledningen i paus med
1-0, Laget startade också hårt
oeh kunde haft en större ledning,

Värclefulla vi:r,ster blancl vilka märkes:

Jacknot

nom.

kl. 20 å Nya Pensionatet, Kinnarp.

Frökintls socialnämnd

å Kinnemon Kinnarp
I DAG kl. 15. (Obs! dagen).

matchen rnot Skultorp när FTsport hade ett samtal med ho-

hös ,ens bingoaf,tnar

onsdagen den 21 sept.

*
*
*
*

Slutarps lagleitare, tsengt Sten-

kvist, var synnerligen trelåten
med sitt lags*insats i lörtlags-

-

Tel. 331 19

i

kedjan, s'rarade även för andra

målet, medan Bengt Hermansson

gjorde det tredje och för det fjär-

de svarade Kurt Karl6n genom
att lägga in en straff.
I stort sett gjorde laget som
helhet bra ifrån sig, men ett Plus
får sättas för Lennart Rutman
oeh Ingval Johansson samt Hasse Andersson, säger Stenkvist,
som tror på goda möjligheter. för
laget att hålla slg kvar i serien.
d:- elrc

o

r

Vardefulla Kinnarpspoäng, 2-L
Töreboda falldes på Kinnerno
Kinnarp tog två värdefulla poäng I lörelagens ma.tch nnot Töreboila på Kinnemo. Resutrtatet 2-1 får anses öom motlverat då
hernmel.aget under andra hdvtåk hade flera cha,nser att öka målskörilen. Bl. a. prickado To16 forstenstson stolpen och Bocso
Iva,rsson sköt obehii,rskat över.öppet måI.
Töreboda startade i hårtt rnotvinil men höll bolle,n föreilömligt
på marken och ska.pade flera fartiga måltiD{ii[en. Zqlq-b6.

I 12:e min tog gåisterna fälför- bästa hjiilpen hade han av Tord
tjänt ledningen g€nom vy Lennart Torstensson och Kjell Ahl.
Törebodås biiste man var. som
Karlsson. Töreboda flck sedan en
frispark som >>Veva>> Johansson så många gånger förr, hh'Ärne
elegant skruvade i måI, men då Karlsson. God hjälp hade han av
frisparken var indirekt ogiilades vh Bengt Karlsson och den gammålet,. Kinnarps bästå chans i le oförbråinnelige storspelaren
första halvlek var när cf tr'lem- >>Veva> Johansson, vars,rutin fiming Torstensson slog bollen
i absolut fritt läge.
I andra halvlek kom som van-

rade stora trlumfer.
Kedjan börja.de bra, slocknade
betänkltgt i andra halvlek. Bäst
ligt hemmalaget starkt. Det dröJ- var vy Lennart Karlsson och hl
de emellertid tiII den 25:e min in. Alf Pogemaa.
nan Kinnarp kvitterade oeh det
Äxel Ekberg, Älingsås, dömde I
utanför

var vy Kjell Ahl påpassligt höll stort sett bra.

Fol

sig framme på en målvakfsrstur.

Strax därefter fälldes Bengt Georgsson inom stra.ffområdet och
>>Blecka>> slog själv straffen i måI.
Därefter drog Kinnarp
KinnarD ner sitt
fii,rsvar, vilket
lag1 på fiirsvar,
vilket höll på att
sig
iorenoda därilenom
|
"#"if; aa
I fick ett visst spelövertag. HemmaI försvaret
cx---,^-^+
-1^^t- :r-4^t^,
^!-- L-^
bra
I försvaret slog dock ifrån sig bra
:

och höll målet

fritt från

Kommunalkamrer Hilding Våring

ordf.

i Mulsjö Ola Johansson hade

i Frökind och socialnåmndens
saker att överlägga om.

påhäls-

ning.

I Kinnarp var ch Bo Johansson,
hh Torgny Johansson, och vb Anders Ek främst i försvaret. - Ked-

jans farligasts spelars var den ta-

langfulle

>Biecka>> Gborgsson..Den

I

arp. Enligt vedertaget skick och
bruk hissas flaggan vid sådana
tillfällen på halv stång. Trots att
dödsfallet meddelades till hemmet

tidigt på dagen, hände ingenting.

Icke heller begravningsdagen den
3 september syntes flaggan uppe.

Många har frågat sig s;'älva cch
andra: Vad var anledningen? Denna enkla hedersbevisning bör väl
unnas den ene såväl som den and-

.i..ni4{{M,\\\\\\\\Ed\rN\\r1.;\\\\SN\ii\]NiirNi:!:liiii:::iNN

Konversation i paus. Socialnämndens ordf. i tr'alköping badmästare Tage Hektor ses här
med
ledamoten av F'rökinds socialnåimnd Ebba Juliusson och ledamoten av darnavårdsnämnden !'al.

lika. Eller är det så illa stäIlt i
vårt Sverige att klasskillnaden,
som varje sann demokrat söker
bekämpa, lever kvar på våra ålderdomshem ? Hur skall inte d.e
gamla pensionärerna reagera inför ett sådant förfaringssått ?
Ätt det inträffade måste kännas ytterst pinsamt för såväI an-

Socialvårdsförbundets årsmöte

RöXIHD
zula^gQ

höriga som förutvarancle grannar
och sockenbor tord'e vara fullt förståeljgt. För en person som icke
är invigd i de kommunala bestäm-

Vårkumla
Valkoliekten som valdag:en upptogs av Röda Korset viO vallokäierna i Kinneved, Luttra och Vårkumla uppgick till kr 1.O2g:61.

osökt.den frågan: Vem är den
skyldige? Vem är den ansvarige?

I

grunden och uti'öna vem som bär
ansvaret så att något sådant ickel

I

:

z4q-tE
(al^r,^rhVLdL)

$!"UTARP-BIT$GO

t

Valkollekt i Kinneved-Luttrå_

melserna och reglerna inställer-siE

Hur som helst torde det väl va_
ra socialnåmndens sak att Så till

i

köping Ruth Kraft,

re. fnför döden är vi väl änclå alta

on$dagen iten 28 sep;. kl. 20.00 å Nya Pensionate! Kinnarp'
Vändefulla vin,ster bland vi,lka märkes fötjande: Herr' och dam'
armband$ur, guldarmbantl, grispaxt, stor specerikorg' mat'servis'

kaffeservis, kikare, sängutru,stning, torkhuv, el. Yisp, plädar'
täcken m.m.

400:-.
Insa,tsbingo: Valfri ekipering värde 500:-'

Jaekpot

Vinst på enkel oeh tlub;belrad. Sidovinster.
Chans tiU vinst På gratislotter.
TILL EN TREVLIG BINGOAFTON INBJIIDER
Slutarps
',,

IF

>/q'bt' '

I{u iir Slutarp Borgunda knep atirdefulla poiing
illa Lcte, 0-4
oclt, har hAng pct tabetr,l,toppen
på

Iörilagsuppgörelsen
Tångava,llon blev en besvikelso för

I

lag förlora den mycket viktiga
matchon med hela 0-4 efter
det att ställningen

rtt 0-1.
f första

i

pausen va:

perioden gick spelet nåför Slutarpselvan även om man redan då såg

gorlunda hyggligt

i såväl försvar som
anfall. Laget fick ställa upp utan
Roland Moberg, vilket till en del
inverkade men detta förkiarar inte hela saken.
Efter pausvilan var försvaret
hur lättpasserat som helst och i
denna lagdel kan godkänt betyg
endast utdelas till Lennart Rutman i målet samt Anders Götlind
och Ingvar Johansson i uteförsvaret. I kedjan var det i stort sett
vissa brister

Roger Ändersson som

positivt uträttat och

fick

något
mån

i viss

Hasse Ändersson. De båda

yttrar-

nas inlägg förvaltades dock dåligt

ibtanil oniiligt hård

en hård

och inte såirskilt viilspelad match besegrade på söndagon

IK-gästande Klnnarp metl-2-0, halvtirt 0-0. Det h:lrda spelet har väl delvis sin förfaktum att Borgunda hade chansen att avancera till andra platsen i tabellen, me'
rlet
klaring i

hemmg,publiken, som fick so sitt

Borgunda,

dan Kinnarp slåss för sin existens. Såtillvida lyekades alltså inte något av lagen. Borgunde Ehui'
le ha behövt ltterligare ett mål och Kinnarp förlorade, som sa gt. ..
för ett Par fina
Första halvlek var jämn och ståenOe rn'atcnerna. taget ligger nansson svarade
Mycket bra var vidamatchen var fortfarande en öppen för närvarande På andra Plats vid räddningar.
Åke Åkegård och Stig-Ällan
fråga när spelarna tog Planen i sidän av Karlsborg, men har färue re
Larsson. I kedjan vår Kennet Robesittning efter pausvilan. Hem- inspelade mål. Två sPännande omsenqvist ett ständigt orosmoment
malaget skruvade nu upp tempot sånsar återstår. Borgunda har tillsammans
m€d Kenneth Olsson
AIK
FalköPings
att
möta
lvai
press
en aning och hade en fin
på
vänsterytterplatsen.
samt
ÄxvaJl.
mot Kinnarpsmålet, speciellt unVi talade med, lagets tränare Bo Johansson drog det tYngsta
der den första kvarten.
Urving Lilja efter matchen. Han la.sset i Kinnarpsförsvaret och lyeeladde sis naturli#vis åt de två kades tillsammans med TorgnY
Två snygga mål
bäst. Kddjan vägde för
Det var under denna period som poänsen och uttrYckte försiktig Johansson
dagen lätt. Den innehöll strängt
framtiden.
inför
Borgunda fick sitt första måI och äntiriism
-- Spelar laget lika friskt oeh taget bara, en man, nämligen
glad målskytt var cf Kent Rosenregolut
de återstående matcherna >>Blecka> Georgsson, som dock var
qvist. Passningen fick han av Kalföremål för en intensiv bevakle Larsson. Kent var hårt tråingd som fallet var idag, så kanske...
Kinnarn befinner sig i farozo- ning,
men awaktade kallt, avåncerade
Domaren Arne Lårsson, Töreett steg och sköt hårt förbi Ste- nen. meri läeet ti.r int! hopplöst'
Fröjered boda, var inte helt lyckad. Han
och
AIK
fan Johansson i KinnarpsmåIet Fali<tipines
" sannerligen inga lätta borde försökt stävJa det håf,da
som var chanslös. Snyggt måJ återst-år
spelet redan på ett tidigt stadium
..
uppgifter.
tyckte vi som tittade på.
när han märkte varthän det barspelade
försvaret
Borgunda
i
Även 2-O var ett grant måI.
Billy Ärvidsson blev serverad bol- hårt och resolut. Mv Lårs-Äke Jo- kade..
len i höjd med straffpunkten, tog
god tid på sig och sköt en hård
markslickare som överlistade Ste-

i innertrion.
I Valtorps-elvan, som präglades
av en betydligt större spelglädje,
var Ärne Westerling det stora
i försvaret och. som utan
att glänsa, lade upp ritningarna
för anfallets män. I den främre fan Johansson.
delen märktes framför allt vi, Bo
Gustavsson genom sin aktionsBårla, lagen hade chansen
radie och han hade förutom det
Ett par rader om spelet i första
egenhändigt tillverkade målet som
av mannarna

avslutade raden även en fot med
vld de övriga. Nämnas bör också
hy Lind som var lyckosam tvåmålsskytt.
Målprotokoll: 4rl min. hy Lind,
76 min. vh Westerling, 79 mtn, hy
Lind. 87 min. yi. Gustavsson.

halvlek. Kinnarp öppnade bäst
och >Blecka> Georg'sson var igenom i åttonde minuten. Skottet

F'OTBOLt

farlig attack, Han ryckte sig loss
och rusade mot mål solo och mol
allena. I hastigheten fick han
dock bollen aningen för långt
framför sig och Lars-Åke Johans-

som följde var dock lamt och vållade inte Lars-Åke Johansson någ-

ra

Vv Kenneth Olsson
Domare: Karl-Erik Johånsson, laget ledningen redan i nästa anGällstad, vilken i stort sett får fall, men skottet tog i stolnen. Vidare har vi noterat BorgundåS*:
ges hyggligt betyg.
Bengt Larssos för ett shott skyGeson
högt över i skapligt läge samt
Kinnarps Tord Johansson för en
problem.

var hårfint nära att ge hemma-

Tångavallen, Slutarp
lördagen den 24 sept. kl, 16.00 son lyckades reda upp det hela.

V,{LTOIiPS IF
SLUTARPS IF
Söndag kt. 10.30
Eilsvära-Slutarps B

Uppåt

i

Borgnnda

Oturen var som synes rätt
jämnt fördelad under den halvleken. Borgunda har ett utmärkt
utgångsläge inför de två å!q11 |
i
|

Ture Ä1m6n överiämnar lagpriset

till

Kinneveds Gunde Johansson."

I

lagtd,ul,ing

KNruruARP.BäruGO
IilNNARP, sönclagen clen 25 sept. kl. 19
Stort urval av förstklassiga vinster av vilka märks: guldarmlcand, fåtölj, el.visp, ei. rakapparat, golvlampa, torkhuv,
TV-kannor m.m. m.m. * Jackpott 500 kr. Inteckningsbingo.
400 kr. * Vinst på enkel- och du;bbelrader. * Sidovinster.

å NYA PENSIONATET,

Tröstpriser.

Vi inbjuder till en trevlig bingokväll

1

I{in neuedsslsyttarn

Kinnarps IF

FOTtsT}Lt
å Biksborg sönil. den 2519 kl.14

KINNARPS IF
BORGUNI}A IK

i

tilg

a u&nn, zzh

i

Åsorp

-b6

-

1966 års lagtävling i älgskytte anordnades i Iördags av Realvägs jaktsk''tteklubb på älgskyttebanan i Åsarp. Tävlingen
gynnades av vackert vfier, sorn loekade många skyttar och
rnånga åskåtlare.
Kinneveds Jaktvårdsförening sograde

kamp mot Fatrbygtlens lag, som fram

detta år efter hårtl

till

sista mån hade

en

knapp ledning.
Resultat:

1) Kinneveds Jaktvårdsförening,

Jansson, Jan Jansson, Karl

Erik

fsaksson och Gösta An-

dersson.
148 poäng. Harry GöraJrsson,
Gösta Svensson, Åke Blohm, 4) Vilske Jalrtskltteklubb,
poäng.
Bengt Åkesson och Gunde Jo-

5) Göteve Jaktsk5rtteklubb,

hansson.

2) Fatbygdens Jakt- &

SPort-

poäng.

119
118

De bästa indivlduella resultaskfiteklubb, 140 poäng. Harry
Arvidsson, Sigurd Bergström' ten n6terades av: Olof Johansson,
Lars Hend6n. Per Olof Hög' Vilske, 37 poäng; Sigurd Bergström, X'albvpldens, 36; Hårry Är'
berg och Björn Roslund.
3) Redvägs JaktskYtteklubb, 121 Yidsson, Falbygdens, 35, och
poiillg. OlIe Eriksson, fngemar Eengt Åkesson, Kinneved, 35.

sKARA-ÄLvsBoEcS POJKIAGSSERTDB: ZAft _6b"

$ttITARp-mnruss

Vartoftu och Sl,uturp
gruppsegrude i fotboll

'onsdagen den 5 okt.

kl. 20.00 å Nya Pensionate! Kinnarp.
So n vanligt värdefulla vinster, bland viika märkes:
Grispart, s or speeerikorg, herr- och damarmban'dsur, guldarrnban'd, matservis, kaffeservis, te-

Vartofta ogh Slutarp heter årets grilppsegraxe i Skara-Älvsborgs pojklagsserier. Om man. ta.r en titt på tabellerna så finner
man att Vartofta stått utan konkurrens i sin grupp tletts, spelår
och är suveräna seriesegrare. Målskillnaden är också den mycket fin och tlet är endast Sandhem (3), Kinnarp (1) och Börstig
(1), som förmått att göra mål på seriesegranna.

Kinnarp gick upp på andra

plats i tabellen före Sandhem som
i det längsta syntes ha denns, placering vikt för sig, men man gick
på en >>mina>> i Trädet och så var
chansen borta. Tillsammans med

Börstig bildåde de tre lagen en
mittengrupp och tre poäng skilde

dem åt. På de sista ,platserna
återfinner man Äsarp och Trädet,
som även detta år tycks ha svårt

med återväxten.

r norra

gruppen stod striden

mellan Floby och Slutarp och ännu i sista matchen var det ovisst
vem som skulle ta den slutliga

i

Floby

och ställningen var den att Slutårp hade råd att ta stryk med
1-0 och ändå vinna serien.
2-O till Floby hade givit segern
till dem, men resultatet blev 1-1.
De båda tagen stod utan nämnvärd konkurrens, även om Rapid
visade bra takter och säkerligen
blir att räkna med. Tomten blev
fyra och femma resP. sexa blev
Grolanda och Vilske-Kleva klart
distanserade av de övrigä.
Sammanlagt har sextio matcher
awerkats, våråv en avgjorts medelst wo. Målrikaste matcher har

varit:

V. Kleva-tr'loby 0-10
Vartofta-Åsarp g-0

Slutarp-Grolanda 8-0
Sandhem-Trädet 7-0
Sandhem-Vartofta 1-7

De båda gruppsegrarna erhåller
Sv. F''otbollförbundets diplom för
sin vinst i resp. gruPper.

servis.,bordlampa,v-äggur,liggstol,sängutrustning,

transistor m.m,
Jackpott 500:-. fnsatsibingo 500:-.
Trestegsbingo

Vinst på

- Sidovinster.

gratislotter.

Norra gruppen

Grolanda-Rapid 1-6
Tomten-Grolanda 1-2

Rapid-Slutarp 0-2

Floby-V. Kleva 4-1
Floby-Slutarp 1-L
Slutstålining:

t'
I

,L
1)

IV[atch med jwmboprägel
Sl,utarp k\arade Tr,iidet"'lfu

Slutarp
Floby
Rapid
Tomten
Grolanda

1082039-818
1072137-816
1052327-1072 tI
1031614-20 7
1020813-++ 4
Vilske-Kleva 10 11810-41 3 :
Södra gYuppen

Sandhem-Åsarp 7-!
ÅsarpTTrädet 1-0
Sandhem-Vartofta 1-?
Börstig-Sandhem 3-3

Trädet-Kinnarp 1-B
Vartofta-Åsarn 9-0
SlutstäIlning:

Vartofta
Kinnarp
Sandhem
Börstig
Åsarp
Trädet

10
10
10

10
10
10

100040-520
6132?-18 13
5t428-247!
42420-17 10
20810-38 4
109 4-35 2

Kirureved
Intresserade

för en samlingslis-

ta till årets kyrkofulhnåi&tigevan, kallas till nomineringsmöte

Som tillverkare av matchens enda mål kunde Slutarp lämna
Vallensås på söntlagen rned två värdefulla poäng I bagaget. Med
hänsyn till spel och målcha,nser får utgångem &nses vara rättvis

efter en match som inte gav så mycket ur spelsynpunkt av

Hemmalaget ställde upp utan, på straff sedan Bernt Andersson
bl.a. Bo Bergsten, vilket i hög ldragit omkull Bengt Hermansson
grad försvagade spelet på mittfäl- li en målsituation. Han reparerade
tet och även understödet till ked- | dock fauten genom att rädda Kurt
jan blev minimalt. F ramför målet I Karl6ns straffboll.
täilitt"f,
rhorvar d, skövä#å'å,,""; | ^o :r*en i Erik
å?:Tt"b* 33"
stort sett en bra in"
måtburen var aldrig dil;;;;;.:
I S"ti"tiotuu
sad. Stig Martinsson var bäst i I "*""'

försvaret iämte OUe Säll och BerKarlsson medan Hans Johåns-

til

son och Leif Bergman har setts
betydligt bättre.

n''rånvaron av Bo Bergsten och
i kedjan fick stor betydeise och här var det endast Lennart Ragnarsson och Kent Göransson, som kunde oroa Slut-

arps försvar. Sture

Martinsson

började bra liksom Gösta Wilhelmsson, men föll tillbaka, medan
Per-Olof Andersson föreföIl ointresserad av uppgiften.

I

Slutarps-elvan övertygade väl

gen den

mån och Per-IJno Gustavsson
samt Kenneth Andersson var de
bästa i försvaret. Roland l\{oberg
ocir llasse Andersson hade de
största framgångarna i kedjan
jämte Mats Ändersson.
Hemmalaget hade sin bästa
period i början av matchen och

PÅ NYA PENSIONATET, KINNARF
söndagen tlen 2 oktober kl. 19.00.
trdel toppvinster såsom Guldring, Gultlarm;band, El.-visp,

El. rakapparat, Kikare, Torkhuv, Kaffeselvls, Frukostservis m. m. JACKPOTT 550:- Inteckningsbingo 400:-,
dessuiom värdefulla vinster på enkel och dubbeirader.
Sidovins'ter vid full bricka,
Välkorana till en trevlig bingokväll.

blev en del luckor. Lennart Rut-

saknade då inte tillfäilen att göra
måL Så småningom jämnade spelet ut sig och efter en hörna i 36
minuten kunde Roland Moberg slå
in det rnål som avgjorde matchutgången. Efter pausen var det i

stort sett Slutarp som f,örde
till 2-0

matchen och hade chansen

KllrErerseds

pa$torat
Kinneueds
Genterorganisation

I{inneveds Centerorg anisationer
har saminanträde på Nya pensio-

na.tet

i Kinnarp i morgon, fredag.

till

sammanträde å Nya
Pensionatet, Kinnarp, fredagen
den 30 sept. kl. 19.30.

kallas

|
|

.-

Syföreningsdag i Kinnevetls
prästgård torsd. den 6 okt. kl.

fru Bertil Edvarilsson, Floby, medverkar. Välkornna!
14.00. Kyrkohercle och

Pastorsämbetet

Geson

RöHIHS

Gösta Ek

inte försvaret som helhet och det

I okt. kl. 19.30.

nå-

gotilera lagen och hade on tyillig jumbo-prägel.

på Fensionatet, Kinnarp månda-

Käsnm&trp*mfiruffiffi

möxllrp

Slutarps IF

Skara-Älvsborgs pojklagsserier

segern. Den inbördes matchen spe-

lades sista spelomgången

.

Syföreningstlag i Kinneved
På torsdag hålls syföreningsdåg
i Kinneveds pråstgård. KYrkoherde och

fru Bertil Edvardsson,

X'lo-

by, medverkar.

F'T}Tts{}Lb
ODENPLAN

FAIK
KINNARPS IF
lörcl. den 1 okt.

kl.

15.30

I(innnueds pa$lotat
Församlingsdelegerade sammanträda i Centralskolan. Kinn&rp, ti,sdagen den 4 oktober
1966

kl.

19.00.

Orilf.

FRöKIND
Kommunalfullmäktige håller
sammanträde i Centralskolan,
Kinnarp, fredagen den ? oktober 1966 kl. 19.00.
Orilf.

FAIK:s l-O-ledning är strax ett faktum. Björn Heciberg skjuter och bollen passerar Kinnarpsmålvåkten Stefan Johansson och
fortsätter via stolpen i nät.'Spelare på bilden I övrigt. Kinnarpsstoppern Bo Johansson, FAIK:s Assar Moberg och skymd av stol'
pen en Kinnarpsförsvarare.

Nilsson (bra före Patls) får också

öde avgörs i såsta rmetchen
sno-bb
NeA hÄev det I--]- ffilos FÄäK

hyggtiga betYg

ä{åmxaer6}s

bvrict haivnack i andra halvlek
och ersatte då Anders Claesson'
Ny-i kedjan var >PYsen> NYström.

Det glaPPade en del i kontåkten
tomrummet På
anfall-ledia
mittfältet var- bitvis alttför stort'

Kinnarp hår ännu inte rärldat kontraktet rnetl div V. 1-1 blev tlet mot FAIK på Odenplan men
samticligt lugga.de Borgunda på båtla poängen är
eftersom fixvall
svå,r konkurrent i botten
- Avgöranrlef faller alltså inte förrän nästa och
grabbarna från Kinnarp
fortfarantle i farozonen.
s i s t a serieormgfangen. 1-1 i lördagsuppgörelsen var väl ett stort sett rättvlst resultat i en tä.mligen >fa,ttig> uratch, aliir FAIK gjorde en hyggtig försts, halvlsk och Kinna,rp en någorlunila andra,
period. Spelet var h^afsigt med stor felprocent i passningsspelet från båtta håIl, Situa,tionerna framför rnålen va.r inte heller särskilt spetsiga, dål{ör det som helhet blev en >gäspig> tillstäIlning.

Kinltarpe endra
bästa

,t*"uuu 9:ol*@1

förblev oför-

Kfrmffierp*88ru&&
I oktober kl. 19.00
å NYA PENSIONATET, KI}TNA.RF.
Valfria toppvinster bl. vilka urärks: grispart, guld'
ring, guldarrnband, elvisp, elapparat, golvlampa,
kaffeservis, TV-kanna m.fl. värdefulla vinster.

till

Gösta

å Kinnemo
söndagen den I okt.

I

kl.

13'30.

nrnnarps

NT0-förening

FBöJEBEDS IF
KINNARPS IF

håller möte

Kinnarps IF'

FOTtsO[,L

@

Fahygdens kretsmote@

i NTO-LOKALEN, KINNARP, söncl. den 9 okt. kl.
DANS tilI öSTENS KVANTETT.

19.30.

Paus.orkestor: THENK OS US

Förhandlingar

- Kaffe.
Kinnevetls CUF

E"

Serieavslutning

300:-.

en trevlig bingoafton.

$ammanträden

|

F'OTBOLL

Inteckningsbingo 400:-.
Fina vinster på såväl enkel sorn dub;loelrad' tröst'
priser, siclovinster.

Väl rnött

lI

erto-$6.

sönclagen tlen

Jaokpot

framtiädrnde i försvaret och ilr
kedian fär vi >Blecka> Georgs- | !
son'och hy Kjell ,O'trt SoOa tetVS.

Sunilborn båst

liglL 4!!er Moberg och

den

I

I FAIK gjorde hb Magnus Sund-

bom det bästa intrYcket tillsammans mecl hh Roland Karlssonl
(dock inte fullt så bra som van-

-

Kinnarp inledde nervöst, kom -i I
gång mot slutet aV halvleken och
genomförde andra Perioden av- l .
trättre än den första.
Ic
Stoppern Bo Johansson var I s

I'rån första haivlek finns note- I Efter paus inledde Kinnarp med ändrade och så vidare värst månrat FÄIK:S ledningsmåI som gjor- |kvittering efter 2 min. Det vår ga bra försök till ytterligars utdes av Björn Hedberg i 24 min. lhy Kjell Ahi som sprang' isenom delning hade inte något av lagen.
och vidare ett rungande ribbskott I och gjorde ståliningen lika.
av Kinnarps

i en kedja, där

Mats ]rorsberg annars var genomnå.encle piggasl' Assar spelade för

i

clag, lör.dag,

kl.

vfta4u-

I

I

|

-

.
a

15.30

IIIULLS.Iö IF'-SLUTARPS IT
Söndag kl. 10.30
Äsarp B-Slutarp B

I

föreningslokalen i I

kvälI, torsctag, kl. 20.00.
X'örsta omgången i riksfrågan.
Alta välkomna!

Tångavallen, Slutarp,
OBS.

i

En del köper för ilyrt
anilra köper från

Lars Gustafssons
Möbelaffär. Slutarp
a Allt I möbler ocb soff.
a grupper, bätldsoffor, tako' o.'golvarmaturer, Battor.
. Tel. 0515/331 ?9.
-l

I
I

i

i

I

i

i

I

HUSMODERS.

GYMNASTIKEN
börjar i Centralskolans gJrmnastiksal, Kinnarp, i dag tisdag

Vto

-6t'

Fastighetsägarna i Fröåaind
.
.
.o r '
| || o
beteckriingen,kvrxriet"in',l:x.|+iltarrulgenersattnffig
rade>. Den upptar följande namn:
Hilding Våring'
"'*äb$"sf
Al(
Andetsson, Kinnårp,
son. Halsäng, Kinna.rp,
ll King1arps BF ll , åå'#f:y"'i3;':i"":ffiilTrxy:å11tTfi'iå:"##å:''"
för grupp 1 kl. 17.15 och gruPP
kl. 18.00.

Kyrkof ulhnäkti geva.let

kyrkofullmäktigevalet , i ll 2
Kinnårp föreligger en lista under I-

Vid

ll1';yo* mäfe nå tVrrc pancin."+o+ ll Eltt garage vid Frökindsgården 1nämnden utsågs Lennart Cårl6n
för föreståndarinnans bil får upp- | med Gerhard Frisk som suppleant.
il;;--^:;.den 14 okt' kl. 19.30. 'll ;ö;";;A;i;-;;.rrsi;;il;rääa,p, Astrid Änderssori, i"to"p,llrred'
ll
I ati delta i en elevvårdskonreKinnal'p, Ivan Johansson. Äxtorp, ll Vitotiea ärenden bl.a. tränar. ll let om 5.000 kr tas ur investe- llu_n" i Falköping 18 okt, utsågs
Kinnarp, cöran Andersson, Nag'l- ll*-*-^-^-ll ringsfonden.
I Malgit Andersson, Sten Ahlqvist
rr@54*'
Vatten- och avloppsledningar I och Verner Granlund.
arp, Kinnarp, Anna Sandin, Kinn- ll
ll
Styrelson ll skall framdras tiU uassta zltalr
,ti, Crrntra" Svensson, slutarp, ll
Karl-Arne Adamsson, Slutarp,l
r.rl
lSträngslund. IJr investeringsfon- | rfr__o f" ,
IISEOf tf.tl
Herbert Andersson, Kinnarp. Liity i
| den ansHs 1.b00 kr titl arbätena. i M
Kyrkorullmäktige .,"n
Kvrkofullmäktige
,f,iX'T1a""3,$,å,$$l;l
qr"da;, sve-r.aiäersr,',Ii;öö;l
,"n ,i:ää":f"?tJf,åuf,u" o"-,ll kyrkofullmäktige
5'?,1'iä
rnu6lsson, Slutarp, Sigurd Johans-

son, Kinnarp, Sten Ahtqvist, Slut-

rvra rhor' Kinnarp'

'"f':å':ff:

tavsson, Kinnarp, Britt

I
1
|
,',,r_t'r kyrkor.u,rmäki
KINNEVED
||
il#::":#*iåi.*"**:*"t
i::
ll.. vå a,.t",
som uppstått påj"I*_i1;
il'o*uo'
ioriancre
två
L_^,,__ ^..
,
loppstedninS'ar
Ävvvs+Lsru'6er
Da'ruÖuu .rEu
med lltrg!-i;

samringsris$;,äiå";ö:'iläi.tiilfi'.ffiä;, I
^-*_:,*; Ii ^--iI -samband
att Dauulr't'ItLra'ua
sammanträda
Cen-il
uen' ll
sr,rern
sisvård
ciiliä"""ääl llkallas
llio'"-.u*manstäuts i Frökind:
Gustavsson,
Sigvård
Slutarp,
I l:tlt?
-oLL
ltratshotan, K,1"^1?:
Kinn4rp, fredagen
I19d18"" ll kommunens va-,arbeten' Kommu.rårrrn"Jott]ii1"ii
v_arfrid Johansson,
Ki"dö,
Kinnarp, vaff;id
Lisra r:
.
llilffiää
nalnämnden #;".
rekommenderat il
hade ää;å"";äffi
;;;*_
| ,__ . , -r_!-r^:_' 51""iiil- Il|| lTutY9,11
arp, rnsä svensson, axtårfl
1a okioiber 1eG6^ ilI.
prästgården
xe.00. liå#äffiåf""ffu;";å*iffiffi;3: ll n.n,,ing
iden
arp.
";ääJå#
lJ

I

Tf _

____I-

I\OmmUnaIT.

ro

rr_.._.r_:_
.U foKfnfl

ffan

I.nels hade ersältningsanspråkln|iSlutatp,Carl-ArneAdamssonödekommit först efter Jex år, aetsllgfr_$en_ _Slutarp, olof Nilson
lllfinneveds pastorats syföreninger skulle man kunna riskerä *'nr..ål ll Btromshotm Slulårp, Torsten Gusifåäifi:il-tHfu"'åTå"',j5?å:||i#Jff?'jå,ij;å?J,''"1i"Jjätä:
||',",11T;il"".iåilå:T,:#t*l',XE?:
Hassle(laf xinn- i Kinneveds prästgård. Cirka hetsägare om kommunen medga-v
lllag
50deftagare
kom samman. Efter ersätiningsskyldighet. - ]llvara_Gustafsson
||
| u.p, Gunnar Svenssoir Ledsgården
-.
i
xinneved !"alköping, Anna sanhar li lifiilc1."ld av kyrkoherde ÄnI
. .. .

-r

l,

Frökinds kommunatnämnd
drack,alla.
Kyrko- __ Anmii,rkniug mot KN tldin Lärarboståden l Kinnarp, cösammanträde. ;iffi"ö;ll9:1",19t redogjordei kaffe.
samband
där- Kommunalnämnden hade på'lran Ardersson Naglarp Kinnarp,
qrr ?rtrcslå
haslrrrqÄa att
fullmäktise ll :"-'::.:.
föreslå r"irän.r.t"ällherden
beslutade
att antaga ett int<omri"l';;:; ll med för r'utherhiälpens >nya giv>> egen hand beslutat en mindre ska- ] | waJfrid Johansson Berghamra

hållit

på Ekarp-s sko,a på^18.1ö;*:*j
ll
att kommunalassistent

ä"8ö:ilo;å;TåäiåJ:til,?,?11,:l I *ffäå:',#*"'åi',,"i i't,ls,å::"å; I lå'"'å"?*"Tfåä%l?å-,"11"'"-,1å

och ,antbr. Åke Danie,fi:t
å1ffå?ä"i31; ?åi;;
upp- ll höir åa*il"" ett r<ori, i<iäi'riiss"ål I L"j'å*:t"1""f.,J""å?,ffi1.1'j: I IkiTl"Ä"ff"",*:#r"::l'"11;"fJff
vagården, Börstig, utses- att .*i:
. ocrsf,äånn;.k;: | | i;r;-i;;;.son Axtorp Kinnarp,
rätta köpehandlingar' IJ:-i,-l?: I au ttirea""g om den polska kyr- I| rörfaringssättef
da var ftera ar s.r*,'roii;;';r";ä | leritta Johansson cranet Kinnarp,
en av bostäderna i sammi:I:'f lt_a.n t aess"t*-p
-#f_ä,"ff,"_il;;;;1,:å'åJ.ff'äff;#:1rti"#l-*?.;
*ot'.il;;,;il-i iri";.ffi;;åuiälär'i,rrr*aktise,llMärra wilhermsson Ledsgården

llil:lå"*llli

taststiildes

til

k"

;:i$ä9;
dt

15,?,1' å:T
lstäIlning. Levanäe ogånrl-iiGbii-ilsragrutor ått gå efter.>
albegärt
av hälsovårdsnåmnden
I aer illistrerade- r""ti.tari"i"g;".
11 Byggnådsnämndens orclf. hr
slag på 3'000 kr för uppsättande,lan ytterligare H* auti" täir"-tlääl1n"rr"
rramhöit att kommunen tiav staket \ring }ommy""ls ?y: I tru -ann_Mari Edvardsson vis'aåe
ersatt liknende skatlor.
stjälpningsplatslFörröstsedlallil:i;;,
och intressanr"liut*u"t
105

Hos fullmäktige tillstvrktes

I

erhöll l;å;äitå""'frår
unänuumärrrigevåiääryi,liå,ffil'å""i:ffiiåi"å:fä:flå:åll
kommunalfullmäktigevalet
röm'n
"ir.il'iärt.gr*cren r.sa sFndmit

I

lår,1i:?r,Hi?,"n:ffi*};jiffl1*1

Ilarp, sigurdJohansson SmedjegårI ! den Kinnarp, Astrid Andersson
| lHögagårdet Kinnarp, Lilty Kart6n
lll"rrrem slutarp, Berit samuelsson
ll3::Ig?:::1
:lY:?T^'R::..1-t*:1"
:ly,fälri
"#|f"."äXl
|

<u;,+.^i^r.iÄ^+
*,"tredovisat
|*:ffiil!:l

varje parti ett bidrag på ?5 kr' lpotän. som ky'koheroäp*ut-tå"ä-ll sr{".i"ri.riåg.ä"äan
vartoftallcrersson svenstorp Kinnarp, Bengt
För tillsvn av vägar som erhåller Itaeit sommåren 1e65. som avsrut-llnolr.ldistrikff.olrun-q. -;"äå;å;I
icotarp, slutarp.

lNur;;;

x"#s:åi:"i'ffiå'+!i;å"ä':tr,ipr":ry;.:"'ä,it""'t1ii""iå,å,llåh:*"nt$**i;1::x{;r*:ll
Grevagården'

Kvrkoru,,mäktigeva,

lemer. E"tt{ ^svenssonl D"fi;, lloer, rz.rar,sr m,-"tnrr tiveriarasll
Börstig och Elof Rehn, SlutarP. I över ett ord-från
Lista rr:
profeten rr"äåäil
I
>var frimodip' ' tsto-tt-"-' li;ii'r"i;"tå;i;s;;å"d";.
å1#?g}"ålgfifråäIäläll |j- fl
ll
i 1""5"**:g"*^*:::""":",:-"T:fl3Godkåint.
Tyra L€ifler Krögskommit fill ett sammanlagt belopp l
-Li stiftelsen.
- Hyresbostä- I I den Kinnärp,
^..-. .
tr'rökinds
slutarp, Lennårt Karl6n AIf|
.
|
I
lotp
tillstyrkca
Beloppet
10.000
kr.
av
I
ös hos ru'mäktise.-t1l#"1"1:f:
|1eo""tig dito 8.e00, Br*mens on", I ffi'nH.t"#J#i:ilff"t;f*#iå: I li."# "låtå**;rt""å,:f"ffi;å#;
styrkes att för förra '
il
går ett extra snöröj";;*rä,;; 19-00.. _Kill3lpf NTo+l*.?l .?50. | | sens. förslag om höjnins av taxan | | lgfsc-ården Kinnarp, Thvra Thor
gå'iåii,'"å3li;
iros iu'makrige r'rsr';f;;s'"1,:ri il11.:*:;o'llii,'å*r,L*:::"1ä
|
i låi?iåå:'-:'i"i,".1r?1åyir?il,ff1: I llltfi%,äi,Hlå'
jande kommunala ans-rag..-. o'::lKinnar'ps'Nro
z'ro
iil
Dito
trafiksäxerrretsr<åm-l
Kinnarp, B.
svenstorp
--**
Ilnaersson
arps rF 1'500 kr',
"å".r"ö, l1oraning,
.i"oi""iÅrår'na 1.000, Kinneveds
| mitterG åpt";i.
I l-s;;;ä;"n Backsården slutarp,
"11"i:1|:""T'tl
ne, Åke Danietsson,

- - ;;:-;*-'

1

å'i';äå1,llll#J"T'å:1':Hrilsii*:"":-ä",ä%*H#"J:||:1.
kiubb 1.000, Börstiss

'I

?1t tiXl*å'"ä

Tå?å,*:|

'ug9,ll:L',P,
förll;å;;;";f6"cp-barn-oöo,o.t,rn-l
dessutom 2'000
elektrisk installation, Kinneved- | oit<ap. -falköpingsavdelning 800, |
Vårkumla CU!':s bordtennissek-llVi unga 100, Västelgötlanrl5 tu-l
tion b00, Luttra dito s00, srutarps llll:t!:{l,1iqi::1i9, .1_9-0r

klubben

får

rF för iordningstära"u.

:l?.:di9'l

," ,*ä'lll'j, åL-#:#;l"iä*T:;'å?l;i*::

de 800, Kinneveds rödakorskretsllskatten

i

kr. Hund-l
föreslås att under nästal
med 20 kr per

na 5.000, Vartofta hemvärnsområ-liiat<tvarosförening

540 och Brismene-Bör",r-t^e.j'._jllllu"
"*u
24o, för täckande av kostnaderll
för anordnad simskola, Kinnevedsll cymnastik

300

diur'

i Kinnårt)
cuF' 400, Kinnarps-sru;;";;;;i "'#l':ffff.ÅälåX?ltitu." i

Kinnarp. börjar i oCg,.tisdag, I central-

förening 4.000, Luttra bygdegårds- ll
sJ'rnnas=tiksal iii. rz.rr tor
förening b00, Vårkumi" vrLv
åto-+.ooo,
E'vvv' | :I:lll
I gi'upp 1 och kl. 18.00 för grupp 2.

ffi*"'*|

I

|t'"tu,m*a::Jl;s:t*ä*ä+::
|f,:1,ff,i'E$ä1,å'"åillå,"?:,,lkii;

Kinnarp,
lAndersson Högagärdet
- Lårarbostaden
1
| enna Saudin

:lKinnarp, Carl-Ärne Adam,sson
Herbert ÄnI F:_q1f.l-srutarp,

lgiTfå1,"t$å"å'å:Tr,"f;Hl$
lfaurtiping, SilurO

Johansson

l$medjegården Kinnarp, Torsten

l8iiTTffsä ään:i'".llt,Häli;

lcå"ä"'a"oursson Nagiarp Kinn|

i
|

arn, ng1 Persson Backåårcien slut-

äö:

?i,'ti:*äå;"å:äi;å"ä;;ä;
Kotarp

F9-PBI {ilfol
lMärta Wilhelmsson
I

Slutarn.

t_

-Slutarp,
Ledsgården

Kyrkofullmäktigeval

''i "

samticligt från aiia håll att Hilding Våring' på ett oklanderligt

'istai kyrkofullmäktigevaletl*lr',:*i:1'*n'ett;43"-r*,
Dprangrr

i Kinneved lin,l:l*ir;dfåii'å?iiå{ffi

llit^0 -&6j-

väcker övernaskning

"-

löIt"o",

lt

Fuurnäktiges

.-sämman-

Vid varet på söntrag ottl.L"-'o:1"'P:::"""
i.l'r':::3:-llyjlig',1::"t'gåi-::,:"tt*1':'.^I"-u
liTåt T#jJ"::J å?t'""ä"
är en s. liiä"äit.iri,'-.ä,
av tl,em iir s. k. samlingslistor, den trotlje
med beteckniugen r(yrkligt intresserade
"yJ"åf,
äLi-?"a"*ir"uä
k. spränglista. Dnligt vad F1f erfar hai en fjärdo lista med i huvutlsåk samma toppnamn som lfingshått>, ocii denn. avsägelse
på Kyrkligt intresserade-listan varit under uta,rlreta,nde. Denna lista har doek lagts ned i och med llhar godtagits. Älla beklagar den
att sprängllstan kom i tlsdags. Spränglistan får,anses va,ra en aktion till förmån för kommunal- ll intr:i'ffade splittringen.
---asslstent Hildiug Våring. 111.1 har sedan 1963, itå Frökind för första gången fick kpkofullmä.k- ll
tige, varit kyrkofutlmäktiges ordföra,nde. Vid nomlnefingen ;1fij1 årets val avsatle sig Våring sin' i'lkanilidatur. Ifan kom därför inte med på någ'on aw sa.mlilgqliqtgqa,
STUTARPS
l'vå nominelingsstämmor har |
septemlrer_ !i[ cp-gJl]ppar- ardrÄöverraskning
I
ägt rum i Kinnevcd, varvid andra I r tisdaes morse damD snräns- I rande meddelat
iUISSIONSHUS
ir""-iiitJ'Jiri. I
"tt
stämman beslutade att åålla f|t! ttirtun ner* i FrökinO. Oät
till kyrkofullmäktige|
-*_-,
S0tt0' 15 SKöRDEF EST
vid de två samlingslistol, jo-T ou" våring som första namn och
"pptJglkandidera
kyr- valet- benna avsaget.; ö;;;;;ä
1 i
första stämman varit överens om. ,j koheräe Andersson som andra. |I han vid cp-gruppöns kandidalval. | | -Medv.
av ING-BRITT EKBLOM
Spränglistan kom som en över- Listan kom som en fullständiglHanöver'täladesemellertidatt.ståjigitarrgruppenfr.ÅsarpsamtG,
rasl<nlng.
rasl<ning. De allra.
tlestå åv de 20 i;yq11€rsknins
altra flest"
n:mTe- i I öo"t.o^n överraskning för huvudparten ai
6i I kvar. När det sedan vid nomine-*'^""""'
kandidaterna
däribland3L9".
Våring de upptagna"2g kandi6atärna. aar- j ringsstämman stod klart för tto- l II öurmärr.kände inte -till den och.-har ille ittario^ få"i.tg och kyrkohdrjsn. I nom att hans namn skulle kom- j I Missionsoffer.
Servering.
blivit
blivittillfrågadeo-mdevitleställa
tillfråsade om de ville ställa Fnricr
rro, -.F ^*-- uå **-^r ;--'l ,-. fÄnsf
nlnts för- jl
II
på fiorlonde
försr nE
fjortonde plats
nnrigivaåFö";;#;;å;;ig:lrna
.__ - _
ri
ppp på en sådan lista.
ALI/A
VÄLKOMNA!
med
4 kandi<latei rråirt i1rlLi""'l"i""lklarade hair att >då kaå 5ag
I

sjätte

namn
ir 5;ååi,'JiJ,?3"åiä"8$;.'\1llåä,T;råT:å",ä""1#gi;"""1åHå
I
i Kinneved
ändrJ ord inte blivit tilfrå- formellt
-f
i

Centerpartigruppen

me6

**sionsförsamringen

den god-

behandlades

j

före gade om Oe-vure
SIUtarp oCh MuIISjö
rpp-paltogs utan klubbat beslut'
"tariu
listan.
|
- .- ,, _
spelade
oavgiort, 2'2
Tidig avsägelse
otustigt
I
den samlingslista som var väntad. l'ör IT har Hilding Våring för- AIla parter t Kt"""":1.j1:l::
Den för Stutarp och Multsjö
Härvid röstades med slutna sed- klarat att han redån i mltten av lrcla salien oluglig. Det vitsorclas II n.rt-'tetyu,:tselösa
matchen som
lar. Kandidaternas inbördes placerins avgjordes
rt.ts
@v6'Jvruss s.enom
poänsbe6c'ur[ vudrrHut:ir:jlj::"f?
eftermiddag T*^'"uIfJ:'"^joTl*;
bjöd inte på något
sper att taia cia. ngeduigen såuIioll,if;-ty3:..:""^T:i::t
3.i tg1
na tillkännagavs avsade sig
Vå{
sammanträddö ömedeltrart

den första nomineringsstämman
för att utse sina kanäidåter tilt

,t-

I

-

-:-

KinncrrD kontruktklurt
Trots 0-3 niot rröjeretJ

in't":rultnn';;5"lt,trt"ffj
iiiå"i:ä,i:il3fx'xå"Tål
äliå:ilI -rlvinstångåttihämma_favör,men
-\J.^
att_görabl.a.genomsina11"alC4
"--f
t,
lt/rc-.iot''
andä förtroenäeupporagl..",,11'fft'l
oo o
,ra | #äi* åi'sö" och därmed rog
öve*arades a'c'x äi'f
-r- ....
",-r
sin avsägelse. Enligt po
ningen efter den slutna ä'.l-i:J,.ä:l
rös-tning.en
| ]:1":iT,,*j.3f*3ii"T;'-rHåi
inom o-q*igruppen uppfördes där- j
n"t stotl mycket på spel för bårta Iagen i sönclagens avslut- | och detta tillföll rrem"nrafafei
efter våring som sjätte namn j ningsrnatch
Bengt Hermanssoä i
på Kinnemo meilan hemmalaget Kinnarp å"n *nrl]"t:-l?-,..jå
bland cp-kandidaterna..
rD mtnulen kunde överlista den
I tande ffröjered. Kinnarp var tvungna
i
för
säkvinna
att
vara
att
|r i, övriet säkre burväktaren
r
Fiortondo rtamn
ra på n5'tt kontrakt. Fröjered behövtle också vinna för att minst I 'ör
fuo...otr ? motstånAarmatet.
I
Vid nominer'ingsstämman ham- | bti tvåa i serien och eventuellt avåncera tiu aliv. IV. Fröierect
Efter päusvilan hade hemmalaI
I
-"
nade-.Våring so_m fjortonde namn | -.^ - .risst grelp o*
iix;,;;;
ur"."-",ii"",*
*_"
|
ls"t
vann
meil
kla,ra
siffrorna
nu
de
efter
halvti
3-0 "ri"" 0-o i
vid förslagåt iin aå rti""iä
"tt
"p"iei
"-å" II lfrt.l'r"r, var mycket spännande I skansa sig^-_"-,'n"i.l**två samlingslistorna. Han av-sade
initiativet och arbeta I j Uemast.J i<ontringarns. från MuIls-ig då..sin kandidat"".
år- | och oui". r,"t, föista hafvrek. Bå- | sig fram ti"il skottpositio"år. r.ra"- .l lsjöelvan, där säiskilt vi. Blom?1nu^a^
d_erns rätt>;
iÄ"^'i relur"ol av >>Bteeka,> ceoresiån arl llwist låg på topp och även svakil;;å;-;;;
Y._ltlls är över 60 tu. låå"rå*ä" -å"i,-o"i"niö^"""rit,i*
Hans namn föll diirmed bort i den, j
en biclragand" oi."r..- nn I lruo" toi rit;amningen till i-r i
fo.rtsatta nomineringen,,som,.ficlp "ä':"-rr"ir itundtals ganska hårt ltorstas
jannan orsak var att ytterrräivn1g:l
lläJ".r.åi
till resultat att två samlingslisto{ ;;; ftäg; oet häla väglaget t<arna var aildeles ro" - ir"-"ig, I lrs_min.
r 2? nrin. kunde Hasse AndersI
- Ison_
upprättades. Båda listorna nad Ii
återställa ordningen titl hemuppspel.
oet
hela
rrEra
mert
sina
o-lrisa
mycket
rlrru^sLl
*jo"6f
I
i
I
--"="
kyrkoherde Henning . Änderssor I å#;:;"åi:"'
tyrt*eroe
I ro"grry
malagets iöroet
fördel g"tr;;
genom ett sko[t
skott
To"grrv johånsso'
Johansson och Bo ;";o- | | *rr^å"*
-h91_nlac9' i 3ir"r.ä.täi.'"*
som första namn
hade i första halvlek rhanssön får höga uutyg-ro. ri;" I lfrån nära håll. Tio minuter senaI r.o;.""o-"r-tån.årnr,--;;
ring över partierna -uu"
gästande laget uttr"*t"
;; ;;; I defensiva insatser, ,r,"r,'sämre' for i llS kunde..det
Ttt-g.u9"ens om innan nominering-en
börja- !0"
.ä oar .it tist h,""perfartiga. r de offensiva.
|
I ljämns, titl 2-3 och även denna
"li"^
j3'.yu.': "f,i.i*
i"e
*ål?inråriä-r'uääl Försvarsbäsr i Kinnarp uu.
*- I iså"s _var dqt ."r. 3; o. Blomkvist
-a"åå"l:'.P"j::lt.1l'li:I_"'c_
ardra
b-ara i det avsegndet.att.de i .n .ii"rtio-är""ä"p.- öåi"
iista foten på bollen
oocr<
Anaers Ek.
i
l:o"t hade
20 kandidaterna kommer i olika json stof
"uframgång"rit." i den udd- il,linnan
den hamnade i nätet bakoch placerat, men I Mest
ordning på de två listorna.
"nvsst
i hemmaburen.
lr"åjålåå-*åi;äki;;';;;
;å--"in lrti." kedjan var inrarna Cåi;;'i-l'lom-Rutman
Kritiken när det gäller hemma'
räctclade titt hörnä. xjeil | dersson och Kjell Ähl.
|
|
lvaki.octr t3"no* och sköt itä"rl
>>prickad>>
I llaget' siutarp, får väl i första
Dagen efter nomineringssta*- l**_u"*
rämnt
Fl:iered
'-.
"
rlngde Våring
man rinsde
våring upp cp-grup- |
Anders Götlind som Kurt
"n*,;G.röierer
I! lsåväl
II| _
l3åf$'i',1ååi""Po?tt:f'äff''"1?i
pens ordförande öch- iOri<täraåe lFröjered hade ett mycket jämnt, I f(arldn spelade hasard i dagens
i
aa"s4isra. rrlin'ter
att han som kyrkoruitHä'frä:: I o,n."1i::$:fl:?"if*:".. ,,.o1r"* och det tycktes
;:'äX:JT#"når;"";1';
';?;"lt;;;llääi:"il
en I itill sin .fördct, .n9"-9.p9 plus. får
ordförande-känt_sig >prickad> ä"- i*i".^rriä;^ä;.'å;;; fä ä:;;;;.lnåson spelare 56p utgjorde
punkt. Anders Blomgren vi-lll sättns ?öi'lennärt petteisiori.
ptacäring
I

.

J

nom den låga

han

h;de iiÅ"'-i.il,."i:";'r-i',"^"-"'nn-*:-*;'lsvag

:iöl,jåöii:,t'_*r* ää

Iå,
såg att hän misskött sitt förtroen-

deuppdrag.

stämma

',:m:;**s: :;d,,*,#
l*#"ff3åi#i?11'.tFiä1"{:ii,
lf{:.,
sånssrik ytterhnlv.
l;;l;'"":,";"r1rå'i"'ä ä";,"äi;i;.; lil-.*tdj*#lJ':r;äHlj
I i Andersson och Hässe AndersJon

llj;;;;;.";; ;-;;;#,"ä"t "-;;l

|
I

I

kedjan var hi

Kent-q":n"jotlljämte Mats Andersson.

Rotand

" lllST:,,F*l};iil:f:i:t.å* r"t": llll'å";i:*:?,frTi::i;1*l:h""'".# I liål'äå"?ff'#"" #'"rå,t'i'l?i;
Ny
Detta' telefonsamtal ledde tilt ll --njå" ^'^"i11"",,;:.'"iiri.o.^ .+t I många fina passningar till sjna I lslit.
att redan samma dass kväll enlJ.'J-i'.,";":; ;i;r;""i^t-,-'^_lkedjekamrater och var då och da I I Starka punkter i Mullsjöelvan
andra nomineringsstä-mma sam- | ;;;i.'"";;:, il"iå^I'i,*""r;;;;llyckosam hjälpguinma i försva-, lvar målvakten Ivarsson, hh. EIedmankallades. stämman.b.est-oj^:lt i;;".;t"r'lr*pr.r.'ä"0""0ä ,åiun
i l]Y"* ch. .Matsson samt i kedian
1".t.
de två föreliggande samlingslis- I| n"lf.'1,
i;i
;å'"-"- I *3;r":::"1^otu3f Ti.tff:i 11; i l';is.3i}lr"Tu:"å, x{;åå.
torna inre skure ändras på nåson "i

;;;;;

"'*
-':* daholm,
;;ilff'::"n:*;g'r'1ru;
gjorde ett gott intrvck
församlingsstyrelse.lagens ord j ..,-- :ed,ri::r:si3-...
åff1;.Hl;ilt#Jfff;1;:*iiål
med
ä:,,r*:"ryi*1il:l:rli
en aning i""',,ili
stav,.at spetet
Ni""r.iä"'täöåiiti"t"tt vägde
" . lä?iil
"'""'" "-'l|
tu" ett gott netvs."trfi{/-,,&6"
avsagt sig sin kandidarurl
|

I
,,,äåiä'"1å;,tija:t"T",
t,il:lä;;'åi;;;;i;å;t."-|

^

".]

Kinneveds pastorat,
hojer fönsäkring 'l'trc
for ladugård i Borstig

$t&$Yeffip-m8ftB G0

bb

onsd. den tr9 okt. kt. 20.00 å Nya Pensionatet, Kinnarp.
Succ6n fortsätter och vi bjuder som vanligt på värdefuila

vinster rned valfrihet.
* Bland vinsterna märkes: grispart, blombord rneil
* belysning (hemmets trädgård), herr- och damarm* bandsur, guldarmtrancl, matservis, kaffeservis, te* servis, malmtjusstake (sjuarmail), stofa speceri'
* korgar, alabasterlarnpa, väggur, paraplyställ, säng-

Vid samrnanträde nyligen med Kirrneveds Dastorats församlingstlelegerade be.slöt man höja, brandförsäkringen på Frästbolets la.rlugåral I Bitrstig till 185,000 kr. För sa,mfliga bostårtshus på löuobostrillena i pastora,fet verkställdes en höjning till
100.000 lrl-.vårrlera.
sa.mmanträdet, som hölls 1 l'ör 196? antog delegerade beYid ordförandeskap
ttnder
av lr),ryko lelrrf nm rrtrtebiteiing iå 15 ö,e
herde Henning Andersson. Kinne- lper skattekroua för"paSuortrusrasi ved, beslrltades för övrigt att I san och för prästlönekassan 30
lför byggnadsarbeten med arkiv,löre. Bådadera är oföräncirade.
I

fönster, entredörr och badrum i

* utrustning, seryeringsibor.d, resebag m.m.
* Jackpot 600:-. Inteckningsbingo 500:* ekipering).
* Trestegsibingo. Sidovinster. Tröstepriser.
* Chans till. vinst på gratislotter.

I

Kinnarp

Elljusmatch

.

Slutarps

en trevlig bingo-a,fton inbjucler

I

lKinneveds prästgård 56rm h'r'rd- oförändrad skatt
lentreprenör' ut-se b;ä#;i;;" i
lEvald Johansson, Trädet. VVS- | Kyrkofulimäktige i Kinneved
I installåtionen skall ske genom rör- | beslutade vid sitt samrranträcie
entreprenör John Karlssons, Kinn- | på fredagskväilen att den kyrkliI
I arp, försorg och för elinstallatio- | ga utdebiteringen under: 196? skail
nen svarar montör Ingvar Gus- | vara 75 öre. Detta innel:är oförI
I tafsson, Slutarp.
| ändrad kyrkskatt. Futlmäktige
'

(vaifri

IF

{-Kinnarp
'å .)

B

l-J
rånsavailen nu"iä1ffå:.rå;JiJ.Jr;?:#fr,ff
i illgen den 18 okt. kl. 19.gg laget gick segrande ur striden.

För' anstälining av ungdoms- | beslutade viclare att bekosta trycksekreterare i !'alköpings l<ontrakt I ningen ay *e-{vä s. k. sarnlings'beslöts utbetala för år 1966 S.52Jf*torsom
föreligger inför vaiet
kr och i hudgeten för 196? upp- | på söndag till kyrkofullmäktige i
togs ett belopp på kr. 1.855, '
Kinnevecls församliug.

srutarp

,

rFK

FALr(öprNG-

SLUTARPS

t

r"-,r$:":5,i""1?f:t1å?Ji.,::'å:i

IF

efter paus kom A-laget igen efter

ro.sdagkvälr kr. 1e.00 ljr'-i#':;:iåi"fåiljifl""t;iL"äIF'K B-Slutarp B
:'da håll.

ffi
nöxl il s
i{
F@

KEruNARP-BEruSS

\<7/

å NYA PENSIONATAT, I{INNARP,
söndagen iten 16 oktobor kI. 19.00.

Kirrn4vods

Äterigen ett stort urval av förnämliga vinster såsom
guidarmband, gul'clring, grispart, två sängöverkast'
elvisp, kamera, torkhuv, våffeljärn, skärrnaskin m.m.
Jackpott 400:-. Inteckningsbingo 400:-. r
Vinst på såväl enkel. sorn dubibelrailer, liksorn tröstpriser och siilo"rinster.
Vi hälsar Er åter välkomna tilt en ny trevlig bingokväIl.

IIAI,LSÄNGS
AEPARATIONSVEBKSdÅI)
Kinnarp

OOafOalaiö'tail0.
KINNEVE$S

ffil

,,*1;#i""?ril:?s;; #f,'tä,ål
1 var' B-laget: Bengt Persson

l:.._l-\rko@
okt. fa-l :

i NTO-lokaten, lt _

3'

I

Frökind

-å?f"""?xtl'i?.i;.

_

---.f

I

I

unaernauninsfl Kommunaltullmäktige
sammanträde

i

I

central-

ll låtlt"
|
I söndags eftermiddag trtiits i ll l{o'?"'-ltto111!'-Tanaagen qen I
Slutarps riissionshus dei sedvan- ll 31 oktober 1966 kl. 19.00.
I

våirbesökt skörttefesr

I srurarp

"*-,--;ffll ;#,1i",åläffffitlt'i;-5"'ii5;il
anordnar

11

139 kr., från serveringen

Familieundeilållningl "å1,""
i

Göran

e,1;

|
I

ordf.

tillkoml

*"ffiä

I

|

I
I

I| StrömaubrOtt
-

i

|
NTO-lokalen, KinnanP fred. 5"fft1åT"ff,,3"1o,åot,,,"dninssLördagen den zz okt' Kommer
den 2I okt. kl. 19.30.",Fö'redrag I ord Ps. 65. Gitarrgruppen sjöng I
sånger. Däreft"er iätt.te ittg"- | elströmmen att avbrytas tiil
av lands'tingsrrarr Gutrnarl*t-f flera
Britt Ekblom med utsånfllgll|! | samgiga transform,statio:rer å
d6n.
från 1 Kor. 3: 11 samt s.iöns ett I;l-;:-*' Naglarpslinjen rörutom
Handa'r'bets- och Paketauk- | i,!?' .åtåläi'B';;. ää;';'ir*E'iål I a'n s'k'
io*åio* ytterliåäte-sa"s I Tångabergs station mellan kl'l
tion. Underhållning. Kaffeser- iii"s""
Göran Carlsson gav en av- | 13-15.
Förbehålles att spänoch
veringi.
slutningsappell.
ledningarna när som
ningsföra
I
Gåvor mo'ttages taeksamt.
angiven tid.
under
Kinnevects cKF_ayd.
lhelst
Alla välkornna!
anordnar i morgon, fredag, PaketSlutarps Elektriska förbning
I

I

|

l

I

|

I
l

och handarbetsauktion. Centerns

i Vårtofta-Frökind, Gunnar Lind6n, F'olkåbo,
kommer att hålla föredrag. Vidare blir det kaffeservering, under-

nya landstingsman

stadspris
Styrelsen

|
|

liTftå;åif,1tr"1",i'ilffllltll

anördnar Pokalskjutning

+

bb.

cli"rr-a,vdelrir

mlrjerurderhåilning

SKYTTEF'öRENTIYG
Söndagen den 16i10 k1. 8.00

I

Benct|
|i1_1:.,t_."u'd rohanssotr'

liga skörOefesten, vilken samlade
o,^".---,
-ö;;ö ll Statförslaset
tillgiingtiSt å
en stor skara lyssna;.
ll
ptn'torn,
I''alköpin!, ll komm.exp. t.o.m. sammanträIng-Britt
samt Gitarrgruppen från Åsarp ll desdagen.

oao9aaooaa+,ooa
rR.O.M. DEN 17 ÖKIOBER
r.O.M. DEN 23 OKTOBEIT

\flu_

-e"**:ä.1*""s,9"s'*xl,

anordrar frelagen den ?1

Kinnarps lf,'

$emesterstängt

|

-G

hållning

i Frökinil
Vid kyrkofullmäktigevalet i
Kinneveds församling avgavs 163
röster, därav 74 lör den första

Kyrkofullmiiktigevalet

samlingslistan, 45 för andra sam-

lingslistan
tan)>.

oe}:, 44.

för

>spränglis-

oc?r

lotterier. Gåvor mot-

tagas tacksamt.

Sömmerslta
rned vana vid overlock och rnon-

teringsmaskin erhåller anställ-

ning snårast
Ter. 05t51331 33. "'nltT -(6

"

