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TILL CHETER MED FRUAR

AB Bröd. Karls$ons Plastindustri
Ett hjärtligt tack för julfesten samt julgåvan.

De ansttillda. 6fi-t?,34 Fröhindsbor
är mer iin 85 irr
I den för bara två och ett halvt'oclr Frc(i;l(n(le unglionrssekr, John

år sedan påbörjåde serie sonl I Wc$tltn. F*.stor Gör*n flarlsson
lämnar årlig redogörelse för folk- I var mötesleriarc.
mängden i rikets samtliga kom- l-
muner med förclelning efter åldermuner med förclelning efter ålder
och kön och som inleddes med en
redogörelse för folkmängdsför-
hållandena vid årsskiftet 798\/62
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har statistiska centralbyrån re-
dan hunnit tiil femte år'gången
som avser förhållånclena vid års-
s<iftet 1965/66. Virt denna tid-
punkt håde Frökintls landskom-
mun inalles 1959 invånare, av vil-
ka 1,04L vår manlige och 918
kvinnliga. Inom ådersgruppen
0-4 år fånns 62 manligå och 66
kvinnliga lnvånare, eller tillsam-
mans 728, Motsvarande siffror
var för åldersgruppen 5-9 år 63,
59 och 122, för 10-14 år 78, 66
och 144, för 15-19 år 83, 71 och
154, för 20-24 år 67, 58 och 125,
tör 25-29 är 58, 47 och 105, för
30-34 år 56, 43 och 99, för 35-39
år 54, 60 ocil 114. för 40-44 år
65, 64 och 129, för 45*49 Lr 79,.
63 och 112, föt 50-54 ilr 76, 5?
or:h 133, för 55-59 år 65, 52 och
11?, för 60-64 hr 83, 52 och 11.5,
för 65-69 är 6A, 47 och 107, för
70-74 är 44, 44 odn 88, 75*79
fu 34, 27 och 61, för 80-84 år
19, 23 och 42 såmt för åidrarna
frå.n och med 85 år och uppåt 15,
ie och 34. (PRrlL

IrrbrottsförsöIi
Ett inbrottsförsök mot ÄB Bii

oclr Motor i Slutarp utför'des nat-
ten tiil söndagen. En polispatrull
upptåickte att en ruta i dörren till
verk"staden hade krossats. Äv spfr-
lelr att döma har gärningsmännen
docl< irite varit inne i lokalen.
Troli;aen har de skrämts från plat-
sen. En främmande bil var synlig
i Slutarp vid den aktuella tidpunk-
ten, och möjligen kan den sättas
i samband med inbrottsförsöhet.
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Vi hade en Pratstund med Nils
Äx i Halsäng en dag och hörde
mycket som vi lade På minnet.

Vi begrundade legenden om
det gamla temPlet i Axtorp som
försvunnit i jorden. Nils Ax har

letat efter det. Han antar att det
var en liten träkYrka. Platsen
hade inte såmma tYngd som den
nuvarande kyrkPlatsen i Kinne-
ved som troligen är bYggd över
ett vi, en helig lund, ett offer-
ställe. Eljest var väl människor-
na lika många i Axtorp som vid
den centrala kYrkPlatsen. KYr-
kan i Axtorp multnade ner, PIat-
sen glömdes och bara en legend
är kvar. Nutida arkeologi lär
visserligen kunna belägga även
snåren efter bortmultnat trä.
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Någon kanske finner kYfkPlat- 
|

sen åt Nils Ax. i
Han berättar om kvarnström- i

marna i Halsäng. Kvarnstenen
på bilden här ovan har han bok-
stavligen grävt fram, nämligen
på egna marker. Ur bevarade
handlingar har han läst fram att
det redån är över hundra år se-
dan den stannade. Sedan hår
också kvarnströmmen sinat. Ba'
ra namnet Halsäng erinrar (tro-
ligen) om den. Det innehåller
elementet håIs : långsträckt
formation' av något slag. Man
kan se i terrängen den skåra
där strömmen trängde. fram.
Vattuflödet sinadq när nYa od'
lingstyper kom till bYgden,

Vi lregrundade också vad han
hade att säga om handeln i sock-
nen och om de två samhällena
Kinnarp och Slutarp, som inte
var påtänhta när Nils Ax var
ung. Härom kan läsas På'insida.

ROKI[dD

Pratstund, medlf,ls Ax
i Halsiing

Onsdagen ilen 4 jan. kI. 20.00 å Nya Pensionatet, Kinnarp.
Vi hälsar välhommen till årets första bingo-kväIl och biu-
der som vanligt på värdefulla vinster metl fritt val. tsland
det rikhaltiga urvalet av vinster märkes bl. a.: Speceri-
korg - Gul,tlarrnbantl - Årsur - Hem- och damarrrnbandsur'
Jordglorlo - Potatisskalare (Nils-Johans) - Badrurnsvåg -

Våffeljiirn - Skidor - Sängutrustning m. rn.

INTECKNINGSBINCTO 500:- kr. valfri ekipering.

Vinst på enkel- och dpbbelrader - Sitlovinster - Gratislott

SL[!TARP- B[ruSO

JACKPOT 650:- 1c.,52 tlrag.

Slutarps IF.
ger chans till extra vinst.

zh-67.



I{ur tr{.inn arp{x,bor' a " riidd,ad,e" hed,eruhösaruet
IIur var det nu meit Slutarp

och I{innå,rp, rle riva,liserande
systersamhällena? Gamlo kom-
munalmännen Ivar Gustafsson
på tedsgårtlen i Slutarp berät-
tade oss före jul orn hur tle båila
sa,mhällena växte fram sitla vid
sitla efter järnvägerts ankomst
i biirjan av seklet och på grlnd
av den, Järnvägstrafiken förbi
Kinnarp och Slutarp fyllde sex-
tio å.r i december 1966.

Ga,mle kommuna.lmannen Nils
Ax i Halsäng, samryra generation
som Ivar Gustafsson, bekräftar
att dct gnisslade åtskilligt mellan
de båda orterna i begynnelsen och
att rivaliteten fortsatt. I{an anser
<len vara i avtagande, på sakliga
grunder. Tvisteämnen bortfailer,
andan blir en ånnan,

Kinnarp och Slutarp förblir,
emellerticl två markerade punkter
i Kinnevedsterrängen och står re-
clan därigenom i >motsättning;>>
till varann. Den nya utvecklingen,
den som gjorcle dessa båda >)punk-
t -'> till samhällen, inleddes efter
sekelskiftet och fyamträdde tyd-
ligt efter järnvägens ankomst.

Två gamla bYgruntler
Då kan det vara. av intresse att

försöka få syn på hur de båda
>>p"nkterna>> tedde sig innan den-
na utveckline inlecldes.

De rra-r två gamla Icygrunder
inecl viss hebyggetse kvarstående
efter: storskiftet. Den syns ha va-
rit något >)tätar€)> i Slutarp. Men
i anslu.tning till Kinnarp fanns
iryrlra och präst, till och med'läns-
man. Där fanns småskoia och
folksl<ola. Platsen intoE samma
f irmånsliige som Uppsrla oeh
Lun(i genlemot onrgivande gran-
nar: solt1 säte för kyrkan och dess
dotter skolan,

Men rerjan 1903 fanns en srnå-
r;ola i Slutarp, hur den kom dit
vet inte skrivare,r. Den förkortade
natut ligtvis vägen för . nrårrga
barn. Möjligen rrar det de många
fantiljerna. på Mönarp inom Slut-
arps rote som gjorde att-Slutarp
ficli srnåskola innan någon sam-
hiilislrilclning uppstått.

Där" fanns redan samma år han-
delsbod och mejeri. \ri förestiiller
o5s ilocl( att närvaron av dessa in-
stitutioner inte på något'sätt. ut-
pekade Slutarp sont kommande
>>hefioll<ningscentrum>>. Meierier
fanns lite varstans efter flera år-
ticndens maskinell utveckling på
mjöIkhanteringens onrlåde. Han-
delsbodar fanns >överallt>.

1!Xönarps ingripande
Ivar Gustafsson berättade ltur

Slutarp fick sin järnvägsstation
genoln iligripande från Mönarp.

arn ii]nån det fanns något i Kinn-
arp. Detta tyckte Kinnarpsborna
illa vara. Krrickt fick de upo ett
siltir)1r,iltus också på sin orl. 

-äioir

i .rot var ett avlagt sådant fr'ån
?ri'det. och så var den kommande
bebyggelsesplittringen inledd.

>>Iiäildning>
Därmed >räddades> Kinnå.rp

som sockencentrum, låt vara, till
högt pris enligt många5 mening.
llan kan er.inra om hur det sått
'å andra håll, där kvrkbveden

Goclset rrar socknens största no- |

tentiella kund hos jär'nväeen, öch l

tlrL i<om eLt stäti()nsnus 1i1l Slut-l

Offerlunden, senare kyrkplatse
nordisk forntid. - t5/r- O'

- -d ortbestämningar tycks man
kunna dra slutsatsen att bebyg-
gelseförhållandena på platsen änd-
r,ts starkt. Ordet på hänför sig
gärna till en enda niarkerad
punkt, en gård, ett ställe, en borg.
Det finns många sådana exempel.
Det är inte uteslutet att det en
gåni i tidelnas gryning hette >på
itockholm (en ) >.

Utf lyttarstållen
Det finns andra språkliga för-' landen soir pekar ut Kinnårp

och Slutarp sor1.I ( likvärdigå )
))punkter)). Det ä.r ändelsen -arp.
Den är en form av >>torp>>. Grund-
betydelsen av torp tSrcks .,ra,ra

>r (nv) bebyggelse>>, kanske rent
: - >utflyttarstiille>>. Man ken åt-
minstone gissa att ordet >>på.>> hos
Nils Ax. I1ärrör från de avlägsna
tider rlå någon flvttacle ut tiil des-
sa ställen från ett tidigare >>cent-
rum>. Ordet har då, använts under
langa, lan.;a tidet tills det helt nr-
ligen, i generationen efter Niis
^ x. hvttes ut mot i.

Ilet g*rnln, vict
Men här kommei' sockennarrl-

nets inslapJ i ortnamnet Kinnarp
starkt rred r' bilrlen. Eieinentet
kinn (kind) I sockennamnet Kin-
neved anta-q ha betvdelsen >släkt>,
: 1t>> (ifr eng. of David's kindred
:- av Dcvi{ls hr.rs oth mö.ilieen tv.
Kind : ltärn). Elemeniet -rzed är
en falsifll<ation, knnske ett verk
:.r' beskäftiga skrirrare i gångna
årirundraclen. Det har inte med
>)ved)) := skog (Finnveden, Tive-
den) att giira rrtan t1led Cet gamia
>vi>. helig ort. offerlund. viod

n, tycks va.a den punkt där Kinneved har sin upprinnelse i en

ocl-r präst följer skola, och metl I

clen generationer åv skoibarn sotrr' I ,Strittretrr> kan avlysas
under många av årets dagar vancl- I Siimrna utveckling ägde emel'
ra- fram tiil plåtsen. Förälcllarna I lerticl rum i Sluta.rp. Det visade
får väl oct<så ett eller annat ären- | s;g härvicl slrrtligen. anser Nils
de >fram>;. I(innårp blir.fram-i att Kinnarps naturliga u-pp-
grälclen>. I lantl var något större. Platsen ha'

Dctta. heter":j<nande orcl :rnrräncls lcle ingen hesliirnd >avskärrnning>>
ints\på Fa,lbygclen men finns up- |utom mot Slutarp. Men med ut-
påt laridet och i Norge och kunde j gångspunkt i. Slutarp siötte man

ira plattprosa överlsättas merl i snart på Falköping som en barriär
iiyrt<tryn. På nuti.la språk skulle j för iten egna handeln. Frå,n Kinn-
oåt fråta centralorten. I orclet ;ir I arp gick inflytandena ostört lå.ngt
inte inneslr,rtet någonting som r'ör j lt över gieslrygden, till Brisrnene
vicl kyrka eller vi. Om dat al}s rör I och kanske ända, till Börstig.
vid kulten så är det för att clenna I I{innarp biev ett samhälle. Men
lockar, eller lockacle, >>fram'. man- lslutarp blev det 'öckså, trots-att
nisliorna från deras ensamira bo- | orten alitså var trängd mellan
platser till en gemensam plats. lfattOpirrg _och Kinntrrp. Båda sam'

I häil'.ra fyiler sin funktion, )stri-
Nu säte för atlnrinistra- I 

den> kan avlysas'
ticnen - 1 E
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försprång i sockenmedvetandet
redan innan järnvägen kommer.
Försteget ligger inte i befolk-
ningsfördeiningen eller i några
>näringspolitiska> förhållandett.
Det är inte fler gårdar och hus i
Kinnarp än I Slutarp, snarål'e
trzärtom. Hancleln i Kinnarp tycks
inte lra någon särskild betydelse
framför handeln i Slutaro eller i
I rgehacke eller Axtorp eiler ''id
någon åv de andra, små >handels-
I latserna> inom socknen.

Det är tydligen andra förhål-
lancien som avgör, närmast plat-
s...ns egenskap av >>kinn-a.rp)>, an-
nex till den ursprungliga huvud-
orten rziil viet, senare kylkplatsen.
Dess >försprång> skulle alltså ha
en uråldrig rob- Platsen tillhör
c utralbygcien. fnr:m området
linns k\rrlia och priist. Mecl kyrka

del i Kinnarp med bland annat
dessa viktiga varor.

Det sammanfö]I med en >>indu-
striell>> händelse på orten. Kort
efter järnvägens ankomst blev det
lirr och rör:else i Karbo mosse. Vi
antar här att det haCe såmband
just rned järnvägens ankomst. En
linllana b5rggdes från mossen till
järnviig';sstationen i Kinnar?. Nils
Ax berättar om ett förhållandevis
>myller> av människor på den
fiirut stilla. orten.

Den utvidgade lanthandeln i
Kinnarp fick luft under vingarna
och den den finns kvar än, under
ännat namn, Mpcl >stapelvarornå>
fick den heia socknen till uppiand.
Nya rörelser kom till platsen, han-
delsboden i Kinnarp utvidgades
även rnec1 avseende på dagliga
bruksva,rcr

fur- i?'{6.



kommit i skymunclan ocir en"tOr-
utvarande utkant av socknen bli-
vit bebyggelsecentrum. trltt exem-
pel är Hallsberg. Många tycker
förstås att den utvecklingen inte
älnågon särskild olycka. Man har
fått ett pulserande samhäile på
någorlunda rä.tt plats och en stil-
!:r, orörd kyrkbygd bevarad från
e '.t äldre skede. Men Kinnarpabora
tink'. r på säk. De ville visst
i- 'r avstå från sin centrumoosi-
tion.

Ha,ndeln
Nils Ax i Halsäng berättar om

>handelsfärderna> i socknen om-
kring sekelskiftet och lite före.
Han >började minnas)) då, som
han s.jälv säger. Desss. inköpsre-
sor ;ick kors och tvärs i socknen
(de många- små handelsbodarna)
och till större orter utanför den( ' gä,lldb olika behov. Det är
sannolikt att om man kunde re-
gistrera en längrs serie fakta
kring dessa färder och stoppa in
dem i en datamaskin skulle man
få en antydan om den >>hemliga>>
t-end som ledde förändringarna
inom socknen vid denna tid. En av
hrndelsetableringarna i Kinnarp
förefaller ha haft en direkt synlig
5etydelss för samhällets framväxt.
Nil5 [1 berättar om den.

Par€ntes av lntrerse
Hans språkbruk ger emellertid

anledning tili en parentes som vi
tycker det är synd att förbigå.

Han säger ir å Slutarp och p å
Kinnarp. Denna prepositlon är
oegentlig för sentida öron. Det
I'-eter numera i Siutarn och i
Kinnarp, liksom det hetet i Stock-
holm.

N;'- prepositionen på i'äldre
språkbruk ersättr av ett senare i

Kyrkospel i Börstig
I morgon, trettondagen, ges ett

kyrkospel, >Vår nästa dårute> i
Börstigs kyrka.

,w-
plats (jfr"sv. viga, ty. weihen).-

Namnet Kinneved skulle alltså
betyda, >släktens heliga lund>>, den
särslcilda plats tlär en fra.mståen-
de släkt,manifesterade sis och sin
nrakt. Den får antas ha varit be-
lägen i närheten av eller kanske
: -t på tlen plats där sockenkyr-
kan nrl stårr. Därifrån fivttade nå-
gon ut, och ett >torp> (arp) upp-
kom,- närmare bestämt ett kinn-
; ". Detta stämmer merl att av-
ståndet melian klrrkplatsen och
Kinnarp ä"r avsevärt.

'/i kan här inte leta fram sam-
>höga> härkomst för Slutarp,

hur gärs4 vi än ville det på Slut-
arpaboras vägnar. Det betona,s
dock att skrivaren ju lnte ä.r nå-
gln språkrzetare utan båra hämtar
fram det material som finns till-
gänqliet i fallet. Slutarp ka-n na-
tttrlistvis vara ett lika förnämligt
utflyttarställe som någonsin Kinn-
arp (våd Kinnarpaborå än må
säga ) .

En fråga om asarn&?
Det tillkommer ett delikat över-

vägånde nii.r det gäller att skipa
rättvisa mellan Kinnarp och Slut-
arp. Det skulle snarast tynga våg-
skåle.. lite till Slutarps fördel.

Det är ilr obestridligt ett Kinn-
årp uppstått inom kyrkbygden,
Slutarp utanför den. Men hur upp-
stod kyrkbygden?

Kan'clen småningom tätnande
hebyggelsen där ha varit en funk-
tion av en rik omgivande bygd ?
Fin rikare bygd än den som omgav
Slrrtarp ?

Eller höll . man fast vid den
gamla offerlunclen. qviet) som
kyrkplats bara för att clärisenom
desto säkra.re fördriva de; tidi-
gare gudaskaran därifrån? Den
framträngande kyrkans benägen-
het i detta hänseende är riokumen-
tqrad. I så fall är det teoretiskt
möjligt att en magrare bygd här
slog ut en fetare bygd som sock-
nens centrum bara för att asarna
skrtlle bekämpas.

Detta öde kan ha övergått Slut-
arp och placerat det något vid sl-
dan om centralbygden. De siälv-
medvetna Slutarpabora noterar
under alla förhållanden att deras
bygd är äkta falbygd, och därmed
en feter bygd, medan angränsando
bygder söderut är mera tvivelakti-
ga i detta hänseende.

Man får väl ur denna synpunkt I

säga att Kinnarpabora visste vad 
!

^1^ -'ill^ /^,. t':^-+^ --^l Ä^ 
-:^rJ^\ 

|de ville (ev. visste våd de g5orde) |
när de genomdrev en station all- |
deles för egen räkning vid den ny- 

I

öppnade hanan, på lö'ieväekande 
Iringa avstånd från stationen i I

ft/{h.
Denna funktion intar Kinnarp

ännu vid sekelskiftet, utan annat
''nderlag än vi-traditionen, om
mån så får säga. Det kunde där-
för |ätt ha inträffat en omrang-
ering när Mönårps gods genom-
drev en järnvägsstati6n i -Slutarp.

Slutarp,
Nu är Kinnarp >>framgränden>

för en rätt vidsträckt bygd. För-
hållandet har förstärkts senom

-{en också i Slutarp finns det
,en betydelsefull handel. Det rrar i
begynnelsen åy seklet inte alls gi-
vet hur det skulle gå i >>matchen>>
nellan de båda orterna.

Kompllcerat
mönster

Nils Ax berättar om en händelse
inom handeln som förefaller ha
haft betydelse för den senare ut-
vecklingen. Vi betona,r att detta
är ett antagande, bara någonting
vi tror oeh tycker på den håir spal-
ten. Vi företräder ingen exakt
Kinnevedsvetenskap, hur lockande
vi än skulle finna det att vara rik-
ti: Kinneveds-vetare.-I socknen fanns som sagt ett
otal små handelsbodar. Folk vand-
rade här och tvärs för de dagliga
inköf en, Vissa >>gravitationer>) kan
dock skönjas. Sålunda vandrade
en del av Halsäng österut för så-
dana inköp, men de flesta väster-
ut till Grolanda. Dylika klyvning-
ar a.v >handelsvägarna> gjorde sig
gällande på många håll. Geogra-
fiska förhållanden kombinerades
med den olika >service> som bjöds
på olika ställen, Mönstret är myc-
ket komplicerat.

>Stapelvarorn&sr roll
Men så mycket förefaller säkert

att tyngre >stapelvaror> inte
fanns tillgängliga inom socknen.
För t.onstgödning färdades man
till Falköping och tr'loby. Någon
spannmålshandel fanns väl inte
heller inom socknen.

Då hände sig, kort efter-,iärn-
vägens ankomst, att Albert driks-
s-n _ som väl att märka invand-
rade från Slutarp - öppnade han'

Wr.

I att administrationen samlats där.
lDär +inns nu samlingsarledningar
I och -lokaler av större betydelse
I för bygden än >viet>> (kyrkplat-
lse:r). Där finns en betydelsefull
i handel. Skolmatsedeln 

I

cienS-lljamrari l
I{innarp

1VI: potatisbuilar, stekt falukor\',
lingon. T: köttgrotta med anånas-

ioch vitkålssallad. O: grönsakssop-
I pa, ostsrnörgåt, apeisin. T: stekt
lfisk med gurKa. F: pepparrotskött
lmed grönsaker.

Ett hjdrtligt tacls
till postabonnenterna på linjen
Kinnarp - Brismene - Börstig
för jul- och nyårsgåvorna, sarnt
tillönskan orn Ett Gbtt Nytt År

IVebster Martinson
+h- 64. Lbb.

th-6>.
Frökintl

Kinneved 56 1140
2 745
6 778
3 146

25 336

KINNARPS
MISSIOI{SHUS

Sönilag kl. 19.30 sångguilstjänst

tr{edv. av sångare från Åsarp
och Göxan Carlsson. - Kollekt.

ALLA VÄLKOMNAt r(rbT.

Kallelse
Delägarna i Kinnarp-Slutarps

vägförening kallas härmed tilt
extra sammanträde å Kinnarps
pensionat, Kinnarp, tisdagen den
1? januari 1967 kl. 14.00.

Ärende: Genomg.ång och juste-
ring av förteckningen över del-
ägande fastigheter.

I anslutning till saminanträdet
tages upp väckt fråga om att i
längden över de till vägföreningen
hörande , fastigheterna, införa
jåmkningsfaktoren 50 /6 f.& fas-
tigheten Hassla Västergården
2:56, vilken jämkningsfaktor be-
slutades vid 1965-66 års förrätt-
ning', men då genom misskrivning
ej blev införd i längden. Före-
ningsr4edlemmar och andra som
kan vara sakägare 'äga att titl
underfecknad lantmätare, Nyga-
tan 18, Mariestad, senast den 13
janudri 1967 eller vid förenings-
sammanträdet inkomrna med ytt-
rande över den föreslagna rättel-
sen.

Kinnarp och Mariestad den
j:nuari 1967.

I'öRENINGSSTYRELSEN

S. O. Smetlegår(l
Iantmätare.

>>Framgrändea>>
F ör att gå fra.måt i tiden tilt

senare skeden, till ett mycket sent
skede, Nils Ax' ungdomsår, så
finner vi att Kinnarp väl har ett

Vårkumla .. å..!.ts d.i
Luttra '.. .Er .. s '. .:'.dl
Brismene 'dr.,. 

.n e
Börstig

fi ho

botr

:Oi

a

trq
FL

, -. -E"dq - =dCa
ti rJ l-t >

d

6
rlO

1

-10

0
11

77

279
04
50
01Sånggudstjiinst i Kinnarps -

missionshus
, I- morg:on kväII hålles en sång-gudstjänst, som kommer att dti
som ett juleko. Då sjungs jul_
sånger av Åsarps missionsförsam_
lrngs sångare och Göran Carls-
son talar i ett gmväxlande nro-granl.

RöKII{D
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Sältsynt utmärketrse +t'l't? 
ll

inom Svarta Örns Orden li

Svarta örns Orden i Falköiring hatle på trettontiagsaf,f,on sin
traalitionella trettondagsfest på Stora liotellet, en fest som den-
na gång blev extra högtitllig, då en raal förtjänsttecken utdelades
och rektor Georg A. öhrnell, Kinnarp, tilltlelades s. k, ärnbets-
månrå,t€cken. Bektor öhrnell, som va,rit medlem i Falköpings-
logen setlan 1939 och har haft en mångd olika uppdrag inom

I d"trnu,, är den försto innehava,rt
I

i Trettondagsfesten inleddes med

denna,, är den försto innehava,ren av detta tecken i våra trakter.

I högtidsloge på eftermiddå,gen. Vid
denns. presiderade riddarlogemäs-
tare Sven Vilhelm Svensson, Lid-
köping (ordnarna i Falköping,
Lidköping och Skara tillhör rid-
darlogen Abraharrr Rydberg;.

Vid högtidslogen tiUdelades föl-
I 
janae törtiansttecken (tjänstemän
li logen i fem år); disponent Nils
iHåkansson. direktör Olof Lund-
I sr'en si.mt fruarna (tillhörande
I'ordens damklubb Concordia) Ka-
rin Aronsson, Kerstin Lundgren,
Stina Sahlström, Stina Wahlin,
Valda Jansson, Gun-Britt Pauls-
son, Sylvia Johansson och Märta
Oh1sson.

titi
i:i:itiii:

ffi

Tre bröder som varit medlem-
mar i Iogen i 25 är fick det s. k.
25-årskorset, nämligen montör
Ivar Johansson. Äsarp, represen-
tant Tåge Ågren, Falköping,. och
direktör Alrik Nyström. Jönkö-
ping.

il:;

Rektor Georg A. öhrnell, förste
innehavåren av Svarta örns Or-
dens ämbetsmannatecken.

syssla han fortfarande innehar.
Han hår vidare varit ledamot av
Stora Rådet i Göteborg 1953-63.

Silvermedal;
Siivermedalj, vitrka tilldelas dem

som uträttat positivt arbete inom I antbetsmannatecken
logen, tilldels{ss fru Elsa Thå- | Retrtor Georg A. öhrnell, Kinn-
ström, som 1951 startade dam- | arp, tilldelades ämbetsmannatec-
kiubben Concordia och har varit iken, en mycket sällsy,nt utmärkel-
dess ordförande under tio år, I se som rektor öhrnell är fdiste in-
samt optiker OlIe Karlsson med I nehavaren av I våra trakter. Rek-
många tjänsteår i oiika samman- ltor öhrnell hsr varit medlem i
hang inom logen. 

I Faiköpingslogen sedan 1989 och
där haft mår^ga olika uppdrag.

[0:de graden
I Han har varit logens kansler

En sällsynt utmärlrelse fick.dir. lrsss-ag, rogens styrande mästareNils Blohm mottaga, nämligen ifi+S_A+' och medlem av Stora
10:de graden. Dir. Blohm hr"-11: lnao"t i Göteirorg 1949-64.rit tjänstman i logen sedan 1947 |

och har sedan 1949 b]. a. t:'änst- i Efter högtidslogen serverades

r-r'"r,.o*, 1_*"1. 31"1.', v'xen 
| ;::år3,?J,*: #"filljt-fi å1" ;x

Fastisheter i slutarp I ;::.#:J'å""1:ff#Tffiq'F;
' 

I o. under kvällen g5orde oåkså en

Untler hand försäljes för döds- | gi:."t s-t::'uborgsrevvn med bl' a'

U* 
-"ef"i"g 

fastigheten Slut- ll:1e,".-""::i:"" ett uppskattat

ö tä-Å"fastigheten ä" r1l1 
| 

rramtt'ädande-

förcla 2 bostaclshus om varderal
3 lägenheter, ftillt motlernu'. Y1ry
av det ena huset är byggt 1964. I lt=-^^-.^J- trIIE
i"''*: "Jåilä11å1"'lfå11."":; I Ki n neued s C U F
undertecknad tel. 333 09. ' |. .."

-----l--- | 103 personer. Under högtidslogen

hå,ll,er åremöte tonsdagen d.
Slutarp rlen 9 jan. 1967. IltZtt vt.19.30 i Vår0<unla Byg-

degård. Kinnarps It
F'OTBOLLSTRÄNING

tisdagar och torsilagar med bör-
jan tis'dagen den 10 jan. kl. 19
i Centralskolan.

Frölcind
HUSMODERS.t cvuwesrlxnN

påbörjas åter torsd. den 19 jan.
med sarmma tide,r som förut.
Ev. nyaanrnäln{nga.r ring 332 93.

KHruru&MP-MHruffiO
Söntlagen 8 jan. kl. 19 å NYA PDNSIONATET, Ifinnarp.
Vi hälsar Er åter hjärtligt välkomna till vår söndags-
bingo i vilken Ni denna gång finner värclefulfrre vinster
än tidigare. Som högvinst väljer Ni mellan Guldarmband -
Snapphanegrill (Nilsjohans) och teservis. övriga vinster:
Fåtölj - Kaffe- och matservis - Alabasterlampa - Guld-
halsband - Kamera - Plastmatta 120X180 - Polyduntiie-
ken - Plädar - Vilstolar - Bordsbesfick - Köksur - TV-
kanna m. m.

JACKPOT 600 kr. 50 tlrag - JA.CKPOT 200 kr. b0 drag.
Dubbelradsvinst: Ryamattor - Stekpannor och golvurnor.
Enkelradsvinst: Stor chokladkartong.
Sidovinster på dubbel- och full bricka.
Utlottningar på in,trädesbiljetterna.

z/t-(7. Kinnarps IF.

$LI,TARP. BFruSO
Onsdagen ilen 11 januari kI. 20.00
å Nya Pensionatot, Kirurarp.

Vi inbjuder ånyo till en trevllg bingokväll meal en
rikhaltig sortering av valfria vinsten, blantl vilka
märkes: Alabasterlampor - Ärsur - Herr- och
darnarrnbandsur - Solljus,lampa - Barom,eter - El-
visp - Rakapparat - Potatisskalare (Nilsjohan) -
Ka,ffe-, te- ooh matserviser - Skärmaskin - Skidset,
Siingutrustning , Fålötj - Rostfritt bestiok m.rn.
Vinst på enkel- och dubibelrad. Sidovinster.
OBS. ! Hushållsostar på dulobelratler.
JACKPOT ?00:-- kr., 52 drag.
INTECKNINGSBINGO 500:- kr. valfri ekipering.

Slutarps IX'

KIftI.NARP"B.! NIGO,
Sönilagen rten 15 jan. kl. 19 å Nya Pensionatet, Kinnarp. '

Vi hälsar alla åter hjiirtligt välkomna till en tnev-
tig och givande bingokväll där Ni finaer idel värde-
fulla vinster. Högvinst: Snapphanegrill, teservis,
guldring. öwiga vinster: fatölj ,kaffe- och matser-
vis, kamera, gul'darrnbandl, TV-kanna, våffeljärn,
köksur, skärmaskin, plastmatta 120x180, kaffe-
bryggare, fåtöljstolar, täcken, plädar m;,m.

JACKPOT 600 kr. spelas ut på full bricka.

Jaokpot 300 kr., 50 drag.
Duibbelradsvinst : våltyllda speceripåsar, enkelrads-
vinst : slor chokladkartong.
Utlottningar på inträclesbiljetten.

Gustaf Antlersson I Styrolsen



RöKIND

Årsmöte i Kinneveds CtiF
I torsdags var ett femtiotal

medlemmar i CUI' samlade Mr-
kumla bygdegård till en trev]ig
årsmöteskväll. !'örhandlingar stod
först på progra.mmet, och sedan
följde kaffe och en stunds lättare
underhållning.

Styrelseval: ordf. Ku,'t Bertils-
son 

-omval. v. ordf. Sture Olsson
nyval, kassör Rune Gustavsson
nyval, sekr. Inger oskarsson om-
väI. tävt.-t, Håkan Karlstedt och
Ann-Charlott Gustavsson.

Ilusmorsgymnastik i Frökind
HusrnorsgYmnastiken i Frökind

börjar åter På torsdag med sam-
ma tider som tidigare' Ev. nYan-
matoingar kan meddelas Per tel'
332 93.

Frtikind
I(omrnunalf ullmäktige

håller sammanträde'i Central-
skolan, KinnarP, måndagen den

30 januari 1967 kl. 19'00.

Ortlf.

Kinna,rps pojklag If-Vartofta
pojktag II 6_1

Jonny Karlstedt-Kent Johans-
srn 2-0, Rune Odh-Tomas öst-
man 2-0, Tompy Sandahl-Inge
J^hansson 2-1, R.. Odh-K. Jo-
hans"son 2-0, J. Karlstedt-I. Jo-
nansson 7-2, A. Sandahl_T, öst-
man 2-0, T. Sandahl/R. Odh_I.
Johansson/T. östman 2-1.

I(innarp-Slutarps vägförening 1 
mar till en årsjustering av fastig- ' -

har nu ett års arbete bakom sig. I hetslängden'
Det utgör i realiteten en samman- | - Sam;an var god mellan de tr&-
slagnirig av två såmhältsförening- | ditioneUt )rivaliserande> orterna,
ar "_ 

o"ch effekten har varit stor. | även om fastighetslängden vlsade
Det intygas a,v länsstyrelsens om- | 

någon liten överwikt för Kinn-
bud hos föreningen, kommunal- I arp . " .
kassör Hilding Våring.

I 
#ån*fi*:,-',*i*{ii{# i Kin na,rpsbo del,tagu,i'e

I och gatuhållningen i de båda sam- 
|

l*ågdp.:,ä?riffiå1-*:l ; Srt/f i ptprökning ztr,y'
l4&

lr?nden kö-pman r,ars Gustafsson, | Ältr är nu klappat och klart förrnuter, ströks emellertid ur rullor-
lstutarp, rlankerad '".13:.'#:'3ä l.,f-r#id-i-pi'piei<ning_i.e6i_ .lna t'gor då smålänninsen stis

li;"Ri"?äfi"?T*0ff1T*g;#l l*'t'i'*:1"" i,f*y5:il-,*l;1i,.lliåiiiiTi å?1il,ff.u 
i är igen'

I kassör Våring. ro""rrir,ääi'^iåä" I 
aat^rtirOaS,-tå;ä; äe 100 finåIis- Inötl tvr i 64 minuter' Den tretlje

lhäromdagen r.auut si,iåsäe."'åå: 
l :"-:i?":',H giå:*":*"*X"*.: ri#-ä?u3,liå"å"å'"3,ål.Jj,H'Ril:I 

- 

läil;i;lt"-rei"s*t på sina nog' lao-'- som blossade l 'll--T^T;*tiH{årnmeve{? tlåh**kätl.:"f,:?ä:fåä;'åålllg-:ig":trm"a 
t'iumrerade i

trNFoRMATToNSMöIE ll;X*f'4,ååli,1l*å'i*?"{'l'i?:1 . :.1*ii-pip3:*,::*::-,^^-"n"ul;., 
I I fäJ*{ Jffålf"#ä" 

äi;ä' 
i ..ry";ut .-,6$I'it';"-tl";::;

NTOlokalen, Kinnarp, onsda_ | l^'ö;;;;;'iavtar i en specieu lanskt. man6r kommer det också

gen den 18 jan. r<r. rs:å0. -" | ,yq-i :-"::u:*.åXl* f*, {j:"o* ll*:,*59 '"fi,jliii?,',X*"J" äliJ;:rr qerr 1ö Ja$' I.r' r-v'ou' 
I lil;;";-h*-'gatt 5u"" till pipa. gtävlingen. öv^e^rhövdingpn ehief

Stillfilmen >Du i trafiken> | l" f;;-"ttdiEaie 
"venst 

a mästare lLorenzo, D. Jeffers, 73, tillika Pre-visas. I l*.*:1.*j,#jl:'T;*:j"'i,f; iilf,å: f.,,å'å i"iT3i:å-33f':,1å
Alla intresserr.ade välkomna I I ilil;-;; ."gtuä" i den .första lårets SM-tävling. Jeffers, som är

tilr etr angeräget *oiJ. 
""'^'- 

| I lm;:H; .*jä. :å*,,1.åä'#,1i:l;,:llmrå*xT,"#f:'i-rl:l?å1
Trafiksäkerhetskornmitt6n' ; 

r =: ==== ' =-' --lmar i rakt nedstigande 
.led frÄn

;;hNrö: - -- l 
-,1åii*"Jil1*Xä,,{,,?å,?lXiä?åff,\ | 1."4. dof färsfq frednnvtelet mecl

HUrneno n-Klnnarpr B 6-9
Sven Johansson-Bo Ivarsson 2

-0, Tommy Ändersson-Ulrik
Gunnarsson 1-2, Lars-Birger Jo-
hansson-Håkan Karlstedf 2_0,
T. Ändersson-B. fvarsson 1*2,
S. Johansson-11. Karlsteclt 2*0.
L-8. Johansson-U. Gunnarsson i
-0, L-8. Johansson/S. Johan*son

-D. Ivarsson/U. Gunnarsson 1_2,
T. Andersson-H. Karlstedt 2_O.
L-B. Johansson-B. fvarsson 24.

Kinnarps pojklag I-Va.rtofta
pojklag I 4-6

Krister Johansson-Ärne Jo-
hansson 2-0, Bengt Andersson*
Gör'an Pettersson 0-2, per-Olov
Gustav-sson-Conny Leijon 2-0,
rJ. Anclersson-Ä, Johansson 2_1.I(. Johansson-C. Leijon 0_2, p-
O. Gustavsson-G. pettersson 0__
2, P-O. Gustavsson/K. Johansson

-C. Leijon/G. pettersson 0*2. B.
Andersson-C. Leijon 0_2, p_O.
Gustavsson-A. Johansson' 2_1.
K, Johansson-G. pettersson 0-2. $tt$TeMP,, m8ru&0

onstlagen tl. 18 jan. kl. 20.00 å Nya Pensionatet, Kinnarp.
Vi inbjuder till en trivsam bingo-kväll med ett stort
sortiment av värdefultra vinster mecl valfrihet.
Bland vinsterna märkes: presentkort 100:- kr., aia-
basterlampor, årsur, herr- och damarrnbandsur,
väggur, solljuslampa, elvisp, rakapparat, el.kon-
servöppnare, sängutrustning, skiclset, brödrost, fil-
tar, badrurosvåg, skärmaskin, mat-, te- och kaffe-
serviser, garclinset, fåtölj, borillampor m.m.

JAOKPOT ?00:- kr., 52 tlrag.
Inteckningsbingo: 500:- kr. valfri ekipering.

el till penninglotteriet.
Vinst på dubbelrader : specerihinkar.
Sidovinster. Vinster på entr6biljetten. Slutarps IX'

I nade det första fredsavtalet med
lpilqrimerna.
I Blånd dern som ställer UPP i
itävlingen är Ro'lf Johnson, Kinn-
arp.

fnför högertra,fiken tVr-6) '
tr'rökinds Trafiksäkerhetsksm-

rnittd och NTO har inför höger-
trafikomläggningen informationa-
möte i NTO-lokalen i Kinnarp i
morg'on, onsciag. F ilmen >Du i
trafiken> kommer att visas.

. Kinnarps B-lag
speiar i dag hl 16 i Centrelskolen.
Kinnårp, mot påbo BTK. Kinnarp
ställer upp med fötjande lag: Er-land Johansson, Kjetl Keilstedt
och Bo Ivarsson.

_:-)l



RöKINI}

2rlrbT'
Kinneveds kyrkobriidrakår

hade i tisdags ett välbesökt mö-
te hos kyrkvärden Herllert An:
clersson, Alarp, KinnarP. Bl. a'
t'.handlades studieverksamheten
ingåerde. Kåren planerar att näs-.
te studiesäsong starta cirkelverk-
samhet med hjälp av SI{S bitd-
bancl. Efter förhandlingarna höIl
konventsordf öranden Gösta Karls-
son, Karletry, ett sYnnerligen UPP-
skattat föredrag om äldre tiders
församlings- och kYrkcbYggnads-
verksamhet. Vid mötet upptogs en
kollekt till förmån för cancer-
forskningen, viiken inbringade 87
kronor.

Nästa möte hålles tisdagen den
2l februari hos Paul Nilsson,
Hassledal, Kinnarp.

Norra Åsarp-Grolanda,-
SlutarP

P.g.a. stationsal'beten korn-
nler kraftleveransen att vara
bruten natten mellan tisd. den
24 ocin onsd. den 25 ian. 1967

kl. 23.00-02.00 för abonnen-
Le,r tillhörande SlutarPs ekono-
miska förening för elektrisk
distribution. Abonnenter tillhö-

Kraftverket förbehål1er sig

Friilcind
HUNDÄGARE

erinras om skyldigheten att un-
cler januari månad anmäla in-
ne rav av huncl samt erlägga
faststäl]cl hundskatt med 20:-"
kr. pey' djur.

Beloppet inbetalas, med angi-
vande av hundens namn, ras, ål-
cler och färg på talongen till
postgirokonto \2 L4 37 Frökintls
kommunalkassa, Kinnarp. Ur-
aktlåtenhet att inom föreskr!
ven tid fullgöra nämnda skyl-
,dighet kan föranleda böter och
dnbbel hundskatt.

Kommunalkontorets expedi.
tionstider tisclag, onsdag, tors-
dag oeh fre'dag kl. 10-12, dess-
utom torsalagar 17-19.

KOA{MUNALNÄMNDEN

Alla medlemmar
och övriga inbjutlna välkomnas
tilt NTo-lokalen, Kinnarp, fre-
dagen den 2? januari kl. L9.30.
Musik av öSTENS KAPELL.

Tävlingar m. m.

Alla intresserade av studie-
cirklarna om högertrafiken kan
snarast anmäla sig till tel.
33772 eller 333 00.

SLUTARPS IF
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Fotbotlsträningen börjar freda-

E.tt au" 27 ian. kl' 19'00' Sa'm'

ii"Å "ia 
Centralskolan i Kinn-

u"n". rrlot uPP man8rant! 
*r"

iisti{bbtdo,iisfOtening ",oeh+ Gro-
'lahela ; ril.f},'soolEnars:.'e'l€ktrisk'a
distributionsförening beröres
av avbrottet mellan kl. 23.00
och 23.30.

$tt3T&ffip- ffi$ruffiffi
orxil. den 25 jan. kl. 20.00 på Nya Pensionatet i Kinnarp.

JACKPOT ?00:- kr. spelas ut på full bricka

I övrigt som vanligt värdefulla vinster med full valfrihet
variblancl märkes: presentkort 100:- kr., alabasterlam-
por, barometer, herr- och damarrnbandsur, årsur, transis-
torradio, sängutr.ustning, väshor, kaffe-, mat- och terser-
viser m.m.

INTilCKNINGSBINGO 500:- kr. valfri ekipering

Vinster på enkel- och dubbelrad. Sidovinster. Chans till
vinst på gratislotter.
Vi hälsar välkomrnen till en trevlig bingokväll.

Slutarps IF

Ärsmöte med Slutarps missions'
församling '?-ql'1;'7'
Det var nästan 10O-Procentig

x#[stt:;mffiEffiffiffirffis!"wn4irHrT'säEä:l***"*

stigit med ett par tusen kronor I

tilt 9.423 kr. Därtill kommer sön- 
I

dagsskolkr :sans omslutning På 1

1.207 kr. Församlingen har också
bedrivit ett gott arbete genom
söndagsskolan och juniorförenin-
gen. Under året har församlingen

tillslutning då Slutarps missions-
församiing på tisdagskvällen hade
å.rsmöte i missionshuset. Den lilla
församlingen har under det gång-
na året haft förhållandevis många
möten av olika slag. Särskilt väl-
besökta var sommårens tältmöten
och höstens måndagskr.'ällsserie
liksom missionsförsäljningen. In-
samlade medel har ökat så att
församlingens kassaomslutning

våIkomsthälsat sin nye förestån-
dare, pastor Göran Carlsson.

Ärsmötet inleddes med en an-
daktsstund av Göran Carlsson och
ordf. Nils Evaldsson hälsade väl-
kommen. Denne valdes att leda
förhandlingarna. Efter kassaredo-
görelse och revisionsberättelse fö-
retogs styrelseval. Genom omval
av de i tur avgående ledamöterna
bestir styrelsen av Nils Evalds-
son ordf., Folke Pettersson v.
ordf., Ester Johansson kassör,
samt Lars I'redriksson, Äugustå
ibrahamsson, Hulda Bruhn och
Lydia Sand6n. Till revisorer val-
des Mimmi Jonsson och Justus
Andersson. Kassör för söndags-
skolkassan är Mimmi Jonsson.
Som v. försa"mlingsföreståndare
omvaldes F olke Pettersson. Denne
valdes också att förestå söndags-
skolan. Till övriga lärars utsågs
Asta Johansson, Anita Johansson,
Åsarp, och Augusta Äbrahamsson.
Som ordf. i juniorförening'en om-

Fredag: Odenhallen träning ny-
börjare 17-18.30. Elit 18.30-21.
Odenhallen kl. 19

I!'K B-Hörnebo B
IFK jun.-Kinnarp jun.
Lördag: Spelare som skall del-

ta,ga i Söderspelen i Borås avre-
ser från Odenhallen, Mejeriet,
l\{össebergskyrkan kl. 13.30. Hem-
komst omkring kl. 23. Medtåg
smörgåsar.

IFK B-Kinnarp B 6-1
Stig Carlsson-Hål<an Kårlstedt
2-1; Göran Einarsson-Ola Jårls-
son 2-1i Jan Nohleren-Ulrik
Gunnarsson 2-0; G. Einarsson-
H. Karlstedt 2-O; S. Carlsson-
U. Gunnarsson 1-2; J. Nohlgren-
O Carlsson 2-0; NohlgrenrEinars-
ssn-Ja1lgs6n-Gunnarsson 2-0.

IFK pojk l-Kinnarp pojk I
3:6
Kjell Arne Ung-P. O. Gus-

tavsson 2-0; Kent Andersson-
Bengt Andersson 2-0; Tony X'red-

iriksson-Staffan Nielsen 1-2; K.
Anclersson-P. O. Gustavsson 1-
2: K. A. Ung-S. Nielsen 0-2: T.
Fredriksson-B. Andersson 2-0;
Fredriksson/Ung-Nielsen/P, O.
Gustavsson 7-2; K. Anders-
son-S. Nielsen 7-2; T. Fredriks-
son-P. O. Gustavsson 1-2.

IFK pojk lf A-Kinnarp pojk II
6-1
Roger Lindgren-Tomy San-

dahl 2-0; Conny Hermansson-
Jonny Karlstedt 2-0; Kenneth
Blomqvist-Rune Odh 1-2; C.
Hermansson-T, Sandahl 2-0; R.
Lindgren-R. Odh 2-0; K. Blom-
qvist-J. Karlstedt 2-0; Her-
mansson/Lindgren - Odh/Såndåhi
ql

valdes X"oike Pettersson, v, ordf, t

Göran Carlsson, vidare ,O,sta Jo- 
|

håi.^rcon samt nyvaldes Evelina j

, I anslag beviljades SAM 200 kr 
I

loch VMF 100 kr. Bidraget till Ås- 
|

larps missionsförsamling för predi- I

I kantlönen sattes till 1.500 kr. Så
I i lanlades en del möten under året
j nämligen två offerdagar för bygg
nadskassan, barnmötesvecka, tält

A[dersson. Sy{öreningsförestån-
dare och festkommitt6n omvaldes.
Dessutom utsågs ombud till
SÄM:s årskonferens. VMF:s års-
rnöte, Västergötlands av SÄM
cistriktsårsmite samt till särskilt
distriktsmöte.

möt:n gemensamt med gruppen '
Kinnarp i början av augusti, skör- j

defest, 
-fyra 

måndagskväJlsmöten I
under' vanlig tld, missionsförsälj-

-ni4g såmt taltmot.n 1968. Bland
övri a ärenden kan nämnas att
en del reparationsarbeten på mis-
sionshuset skall utföras under
året.

Sist tackade Nils Evaldsson för
det gångna årets arbete oph Folke

Den dopklänni[g
som Kinneveds CK!'-avdelning

skänkte till kyrkan år 1965 har
nyligen tagits i bruk för första
gången. Det var när kyrkoherde
Henning Andersson döpte Lars-
Erik Vårlng, son till bilrilekani-
kern BörJe Våring och hans fru
Birgitta i Slutarp.

Pettersson avslutäde årsmötet.

KHruru&ffiP-ffiEruffiffi
RESERVFIRA SöNDAGEN den 29 JAN. KL. 19.00
för bingo r.;el i Kinnarp. Utförligare annons i lörda-
gens tidning. Kinnarps IF'

RöKIND
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NT0-föreningen i Kinnarp
sha,ll hygga orer sin lokat. Pap-
peren är i huvudsak klara, rit-
:lingar och filiansieringsplan
finns. Projektet möjliggjordee,
nä,r komrnunen stållile 38.C00 kr
till förfogande. I föreningens
l<assa finns on'lkring 10.000 kr,
De prelirninåra kcstnadsheråik-
ningarna slutar på 60'000 kr.
Banklån skall täcka.

Det var kanske en gammai
känsla för NTO-lokalen i Kinn-
arp som tog sig utt;:Yck i kom-
munens medelskleviljande. Det
>gamla> huset - ändå bara 35
år - har en notabel Plats i or-
tens historla. Det har vårit 0n
samlingspttnkt för alla under hela
sin tillvai"o. Där har spelats tea-
ter och getts revyer, hållits Pri-
vata sammankomster, luciatab-
låer och gymnastikövningår. Hu-
set fvilde en unik funktion vid
sln tillkonrst 1932, säger före-
ninsens ordförancle lantbrukare
Sven Andersson i Lofsgården. Då
fanns i .i.essa bygder ingen egent-
lig sarnlingslc-rkal, hade aldrig fun-
nits nägcn.

>Scenföråntlring>
Den för'estående om- och till-

byggnaden kommer att avsevärt
stär'ka lokalens inre funktions-
cluglighet och ge den en nY'exte-
riör". Irörmodiigen kommer man
att bygga om det brutna >>man-

sarcltaket> tilI bättre överens-
stämmelse med den nya exteriö-
ren" Det blir >>scenf-öränclring> i
stora samlingssalen så till vida
att scenen kommer att flYttas tilt
arlclra ändan av ]okalen, mot Vår-
kumlavägen. Man får nu också
utrymme för eit rätt stort om-
kiäclningsrum till scenen. I till-
byggnaden blir det en mindre
samlingssal för 30-35 Personer
samt ett ordentligt I<ök och inte
minst toaJ.ettutryn-rmen. Sådana
var inte alls påtänkta när huset
uppfördes. clet vår självklart att
sårrt fick g'rannen siäPPa till'
l{1'O-lokalen i KinnarP bottnar
mecl sina bara 35 år På nåcken
djupt i ett förgånget skede i det
sverisha samhället, ett märkligt
omdaningsskede för övrlgt.

Kris
F öreningen biidades 1908 och

kan 60-årsjubilera ungef;ir sam-
tirligt som den ombYggda lokalen
tas i bruk. Den hade vid starten
12--15 medlerLmar.

Det gick bra en tid, men nå-
eot åltionde efter starten kom
En kris. Föreningen raddades av
Erik Gustafsson i Hassla, som
för övrigt srnare skänkte en toftt
till husci när föreriingen åter-var
uå uprrgång. Han betalade ur q8'en

iratsä- in fbreningsavgifter för så
många medlemmår att förening-
en unclgick att avföras ur regist-
ret.

Störst
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domar på lanclsbygden, Det var I Men prästen sa: 'Kära barn,
s11 str.rm och oaltikuieled lands- | tanX pa vad ni gör. Det här är
bygd, bol:ståvligen seclan heden-lju socialistn.
höa. I ni;r det måste det ju vara när

Så horyr till den tigantle byg- | en förändring hotade invanda för-
clen den märkliga clrilten a.tt på lhållanden. >Socialismen> hade

Det blev nykterhetssaken, och j dare. Han lät clet förbll vid en
lika gott det. Elsa Karlson vitt- | huvudrunkning inför ogudaktig-
når om en >förfäi:lig drycken- j heten och en välment varning.
skap). i bygclerna vid denna tid,
liksom l:on vittnar om stumheten,
bristen på uttrycli och mänsklig
kontakt människor emellarr ocir
om den starka driften hos ung-
domen att lära och uPPnå artiku-
lation. Förut fanns ingenting.
>Dom stod i korsvägarna>>. Hon
vittnar om ett folkröreiseskede.

>>Kära barn, va,il gör ni?p
När clen lilla gruPPen konsti-

tuerade sig scrn förening 1908

inte osannolikt att den rebelliska
viljan hos de unga stYvades av
senom mötet med samhållets vär-
äeringar. De var emellertid inga
rabulister. De hade ytterst strän-
ga regler för sin egen livsföring,
6land annat var det förbjudet att
dansa Då mötena. De bullrade in'
te. itnclå var de ett slags omstör-
lare.

Av dennå vårl€len
Det nya granskades noga i

sömmarna 3v ansvarskännande
måinniskor. Från den första tidens
sammånkomster bevårår man
minnet av >körke]äsar"e> lsaks-
son. Han vat en from man av
i,tterst sträng läggning, lngen ha-
de sett honom le.

Han kom tiU ett möte för att
se vad som stod På. Han YPPade
klander mot att man sjungit ba-
ra en psainvers vid inledningen.
Men i övrlgt avgav han ett nyan-
serat omdöme: >)C)m detta är Gurii
behagligt kommer det att bestå'
annars inte.> Isaksson anslöt sig
inte till r$relsen och kom inte tili
fler möten. De var ändock för
nTycket av denna världen.

Folkrörelsernas landskaP
Det gäIlde alltså en iiten nYk-

terhetsförening i en åv >>rörelsen>
orörd giesbygd. Men naturligtvis
eälide ciet mer ä.n nYkterheten -äen tydliga nYkterhetseffekten
skulle vål komma långt senare.
Detta obeståirnbara något utöver

det formulcrade sYftet lockacle
naturligtvis magiskt. Någonting
formlöst och ätrnu outtallrart vil-
le formås. Det var inte lätt att
fatta \'åd som vgr På färde, även
orn det efteråt ser >>enkelt>> ut.
Någonting okänt drabbade en
bygcl där de mänskliga reiåtioner-
na väl aldrig: vatit organiserade
för något syfte utöver brödarbe-
tet" Det var i denna r,lening: en
hedenhösvärld, näsian oföränd-
rad sedan Oden På 200-talet kom
vandrande från Svarta håvet till
våra kanter. På något sätt kan I

detta - änctå in På 1000-talet - i

ha varit det landskaP där folk'|
rörelserna slog rot och snabbt ut- 

|

rättade förunderiiga ting. Tiden I

var mogen.

något sätt artikule:'a sig, komma . spökat sedan mitten av 1800-talet
sam:nan, gesta.lta ett innehåll där loeh var roten till altt ont när
förut llåra funnits ett tigande, va- | någon kände dgt invancia hotat.
rs, jag-du, vi på ett utvecklat sä-tt, I En >>rörelse>> av vad slag som
tarä iig tala iill en rredmänniska I tretst var t och för sig ett hot i ciei
eller en grupp, diskutera, rent av I stillaltående samhäilet.
konversera. liågonting nråste I Prästen var emeilertid en
man samlas o*k.trg. -,.^_ ^-, I ^::i,ttJ:ä.1;_"t.!*ui*li,ul?,? :';

i och föl.iaktligen också viile halla
iföreningsnröten tog man sin till-
lltvxt titt Rossbac]<ens skoia dät'
l.Eisa Karlson var lärarinna. Det
I blev förstås ett väldigt sLåclantle
lefter nrötena dit medlemmarna
'kom vandrande genom modden.

Rortdrivna
Men så" kom det en nY Präst,

och dzl. fördrevs cle unga rebelier-
na, för' visst var cie omedvetna
rebelier, från skolan. Klart att
ungclomen skulle vara nYkter och
så, och iaktta ett sedesamt lever-
ne. Men den skulle framför allt
inte agera på egen hand om nå-
gonting, tlet skulie ingen göra.
Kcmma samman skulie man i kYr'
lran, uncler den ledning som var
l:eskård och fastställc].

Il,ebeller
Man fick en nY tillflykt i me-

jeriet på orten. Och nu kom det
faktiskt nya medlemrnar, före-
ningen växte till sig. Det är väi

t:illt'ii

Omkring 1927-28 kom en kraf'
tig >renässans>> efter en betydelse'
frill insats av ombudsmån Helge
Löv6n från Hasslerör. Huset
byggdes några år senarq! qqb

h/t>'
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från 1934 fram till nu har före-
ningen med sina omkring hund-
ra rnedlemmar varit den största
inom NTO-distriktet. Mediem-
marna kommer från ett vidsträckt
områdc, men det huvudsakliga
underlaget finns i Kinneved och
Vårkumla.

Orndaningsskede
Det finns en chartermedlem

kvar i Kinnarps NTO, en som
var med vid sterten: fru Elsa
Karlson, Falköping. Hon ger
glinrtar från ett betydelsefullt om.
cianingsskede i det svenska sam.
häilet sådan nyorienteringen åter-
speglacies hos en liten grupp ung- Elsa Karison, E-alköping, chartermedlem av Kinnarps NTO,

7h-
Man kan gott föreställa sig

att pojkarna i bygden skyggt Iäm-
nade korsvägarnå och smög om-
kring knutarna när den lilla pion-
järgruppen samlades till möten.
Javäl, så enkelt vaf det, Där hölls
ett möte. Men vad var det
egentl i g e n fråga om. Man
hade kanske en osäker känsla av
att man skulle bli annorlunda av
att träda därin * och kanske
främst I förhållandet till andra
tlng iin alkoholen. Os6kerhets-
känFlan var beföged,

Ungdomslek
EIsa Karison berättar att folk

)av nyfikenhet> gick in t före- l

ning'en ena sönds,gen oeh glck ur
nåista. Man hade inte riktigt kom-
mit att trampa i takt, liksom.
Man hade väl haft för osäkra si-
dog'runder för inträdet.

Även den i föreningen stadig-
vår&nde ungdomen lämnade den
efter en tid, nämligen när de gif-
te sig. Detta ken synas miser&-
belt. Men det kan också ses posi-
tivt.

Ungdomen fattade med ens att I

detta nya ju inte bara var en be- j

gränsad säraktion mot alkoholen. i

Det innehöll mycket mera - det j

är väl ännu inte i hela sitt om-
fång &ngivet va.d ailt folkrörel-
serna innehöll när de kom.

Var och en är sig själv när-
m8"st, och ungdomen betraktade
sin förenlng som en plats för ung-
domens lekar, bättre än korsvä-
garna, >legitim> på ett nytt sätt,
SÄ försvann de när den förstå
ungdomsleken v&r över för deras
del.

Arbete och mikle
Men detta ändrade sig. De kom

småxingom åter till föreninEsar-
betet, och nya ungdomar stJnna-
de kvar även sedan de bildat fa-
milj. Rörelsen rnogbede, och det
allvarliga kärnsyftet kom till sinrätt, Man utförde ett stort ar-
bete.

Redan det ett skaffa egen lo-
kal var en maktpå.liggande upp-gift. tr'öreningsmedlemmarna
njålpte till med alla arbeten. Med-
lemmar gick omkring med teck-
ningslistor, Det hände att folk
tecknade två öre till ändamålet.
Dettå inträffade för inte fultt 40
år sedan.

a.

::i
:t:t

'':

|l':

lit::..:l:t a

tAttttil

ffi

Föreningens ordförande Sven Ändersson i Lofsgården och den välkända profilen av NTO-loka-
len i I(innar'p.

z 6fi-vt.

EffiG" ffiHT&ffi
SAAB HERRGÅRDSVAGN t966 215-gar. 1.600 mil

VOLKSWAGEN 1500 S 1964 SBP och värmare 2'700 mil

OPEL KADETT LYX 1963 lysutr. 4.500 mil

SKODA 1000 MB 1966 UKW-radio, jodljus 1.500 mil

OPEL REKORD SBP 1959

VOLVO DUETT SBP 1960 utrust" m. snödäck o. takräcke'

Klnnarp$ Efrä oeh ffimtsr
Stutarp. Tet. 332 62 ' 33292

PASSAPÄ.PRISEts UTAN KONI{UP.NENS

Det bley en lokal och ett cent-
rum för föreningens arbete. Den,
liUa glesbygdsgtuppen blev den Istörsta gruppen inom NTO-dist- |

riktet. Även under senare år har'
arbete och >lek> blandats på ett
fluktbärande sätt. tr öreninqens
nuvarande ordförande Sven Än-
dersson i Lofsgården säger: >>Det
var arbetsamt, men det var roligt,

I och vi i föreningen skulle inte ha I

lvelat gå miste om det. I

I NTO i Kinnarp är en betydetse- |
I full länk i folkrörelsernas stora I

'i{eclja av händclser. I
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"Vattentvisteno' på Mönarp z6h- 6).

I(ommunalruämnc$eat hevilj ar
förlikningshud orar *S.S$0 lcr

När Frökintls kornmunalfulhnäktige sammanträder på ruåndag
har man bl. a. att taga stäIlninr' till liommunalnårnnclens fram-
ställning om förlikning i målet m.ellnn goclsägare Eagnar Bro-
rvall, ltrönarp, och Ftökinds kol'nrrlun angåenrle str<adestånd på
grund ay vattenföroreniug. llfålct handlägges vid Västerbygdens
vattendomstol.

Domstolen hade kallat till munt-
lig förberedelse den 28 nov. i fjol
nen på grund av sjukdomsfail
måste förrättningen instäilas. Med
anledning ay detta tog godsägare
Browall kontakt med kommunal-
nämndens ordf. och föreslog ett
sammanträffande för att klarläg-
ga möjligheternå åv en uppgörelse
direkt mellan parterna. Frökinds
kommunalnämnd tillstyrkle detta
förslag och utsåg nämndens ordf.,
Gunnar Lårsson och byggnads-
näm:.dens ordf., Elof Rehn, ått le-
p-esentera kommunalnämnden.

Kray pf, 50.420 kr
Sammanträff,andet ägde rum på

hommunalkontoret i Kinnarp den
3 jan. !'örst konstaterades att hr
Browalls krav på kommunen för
att han ej kunnat mottaga. betes-
djur under åren 1962, 1963 och
1^64 utgjorde 16.210 + 16.210 +

Ny sönitagsskol. och Junior.
termin i

SLUTARPS
MISSIONSHUS

Sönilag 9.45 sönclagsskolstart.
Månilag 19 jruni:orstart. Julfest.
Medtag julklapp !

18.000 kr. Tillsammans alltså
50.42A l<r jämte ränta till dess be-
talning sker, samt ersättning för
kostnaderna i målet.

Iiitnliga kostnatler
på annat sätt?

De kommunala representånter-
na hävdade den av kommunal-
nämnden intaElna ståndpunkten
att anordningar för vattning av
betesdjuren borde ha kunnat ord-
nas för rimliga kostnader på an-
nat sätt. Detta hestreds av hr Bro-
r,vall, som hänvisade till de under-
sökningar som gjorts. Det påpe-
kades att de begärcla summorna
utgjorde bruttobelopp och att av-
räkning a.lltså borde ske med de
omkostnadsbelopp som bortfallit
genom att områCet r:j utnyttjats
som bete under de sngivna. åren,

Goelsäga.re Browalls slut-
bud: 25.210 kr

F it- båda parter vore det ange-
läget att begr'änsa de kostnader
som målet medförde samt att för-
korta handläggningen. Ehuru hr
Browall ansåg sitt på kommunen
stäilda krav berättigat ville han
erbjuda i<omrnunen att nediägga
målet mot en ersättning motsva-
rande hä,]ften av skadeståndsbe-
loppet, eller 25.210 kr och avstå
från örrriga krav på kommunen
under förutsättninE att kommu-
nen fattar sitt beslut utan onödie

Brevpostförskott: K.
(1011), S.532 (570), Å.
(1365).
Paketpostförskott: K. 667

s.388 (409), Å. 798 (?91).

tidsutdräkt. Vardera parten skulle
svara för sina utredningskostna-
der.

Kommunalnämnden beslöt vld
sitt sammanträde den 13 januari
å,tt hos fullmäktige tillstyrks, att
en överenskommelse uncler angiv-
na villkor träffades med godsäga-
re Browall.

Vid extra gudstjånster
inom Kinneveds försånlinE har
kotlekten till missionen utökats:
på Frökindsgår'den med 777 kr.,
i Äxtoi-ps församling;ssal med 231
kr o. i Slutarps missionshus med
60 kr, varigenom den slutliga
summan av trettondagskollekten
i Kinneveds församling utgör
2.248 kr. Den sammanräknade
summån i Vårkumla församling
biir på samma sätt utökad till
956 kr.

$[uta
håller årsmöte fredagen den 3
febr. kl. 20.00.

Lokal: Mobergs Kaf6.

Ärenclen enl. staclgarna.

rps trt
Detta medgavs av hr Browall, som 

I

dock menade att det ej r'örde sig I

orn större belopp eftersom omra- 
|det .iordningstäIlts för betcsdrift. I

Styrelsen

ltto*'n, nrisstonshus zsh-6I

Nya oc,h förnutvarande sön-
dagsskolba,rn oeh juniorer
hälsas vålkosnna! +6lr bl .

Kyndelsmässodagens eftermid-
dag blir det offerhögtid med
sparbössetömning för SAM:s inre
och yttrs mission. John WestliE
och Göran Karisson medverkar.

Ny söndagsskol- och juniortermin

f morg'on, söndag, börjar sön-
dagsskoian i Slutarps missionshus.
På måndag ii.y det juniorstart med
J UUCöL.

Slutarps IF
?ch-6|.

1. har årsmöte på fi,edag på Mo-
pergs Kare.

Yattenföroreningsmål
i Frökindsfullrnäktige
inför lyckta dörrar

Vitl Frökindstullmäktige i går kväll alobattora,aleo bakom stäng-
tla tlörrar godsägare Ragnar Browalls, Mönarp, Iörslåg tilt jfunk-
ning av sitt tidiga,re krav på skailestånd av kommunen. FT har
tidigaro redogjort för ärentlet, som har sin grunil i målet vitl Väs-
terbygdens vattendomstol mellan gotlsägare Browa,ll och kornmu-
nen angående vattenförolening. Hr BrowaII hade begärt somman-
logt 50.420 kr., men har nu förklarat sig villlg att jämka beloppet
til! häIften av denna aumm&. Kommunalniimnden tillstyrkte ären-

zrlv9.
Vid gårdagens förhandlingar , Efter 1rt timmes redogörelse

medverkåde kommunens Juridi€kå loch debatt var man klar för be-
ombud jur. kand. Per Langenfelt. I slut och det blir förlikning enligt
Innan advokaten började sin re- lkommunalnämndens förslaE.
dogörelse beslöt fullmäktige på en I Vid sammanträdet återvaldes
Iedamots förslag att förhandling-lpresidiet med ordf. Gunnar Jo-
arna skulle fortsätta inför, lyckta 

I hansson -i .spetsen. Till övrigadörrar. | ärenden återkommer vi I näs-.-:ltarr.

$ä,MY&ffip,. ile! G0
onsdagen ilen I febr. kl. 20 på Nya Pensiona.tet i Kinnarp.

Bland urvalet av värdefulla och valfria vinster
märks: presentkort 100:* kr. på valfria varor,
guldarrnband, herr- och tlamarmbandsur, årsur, ba-
rorneter, alabasterlampa, transistorradiö, solljus-
lampa, elvisp, rakapparat, mat-, kaffe- och teaser-
vi s c r. skä rmlki n, skLdulrUqtl.,"-f åtö.U *grytoln-n*
Jaekpot 200:- kr. spelas ut på full bricka.
In{;eckningsbingo 500:- kr. valfri okipering.
Vinst på enkel- och dubbeirader. Sidovinster. Extra
vinstchans på gratislotter.

hälsar välkommen till en trevlig bingokväll I

Slutarps IF

Posrsratistik för år L966
i Slutarp, Kinnarp, Asarp
1966 års poststatistik för post-

kontoren i Slutarp, Kinnerp och
Äsarp föreligger nu klar och en
liten ökning i postärendena, >>över
disk> kan noteras vid samUiga
tre kontor. Kinnarp finns i post-
stationsklass 11, Äsarp, 10 och
Slutarp 6.

Siffrorna inom parentes avser
1965.

UUämnade rek.l Kinnarp 771
(763), Slutarp 458 (427), Åsarp
L279 (1452).

Utlämnade ass, brev och Pa-
ket: K. 13 (8), S. 27 (6), Å. 73
(92).

UUåi"rnnade vanliSa Paket: K.
1576 (1517), S.907 (816), Å.
1355 (1377).

fUö I

1308

(661),

Utbetalade barnbidrassanv.:
Kinnarp 2gg (927), Slutaip 191
(189), Åsarp 382 (419).

X'olkpens.-anv., K. 1501 (1416),
s. 671 (630), Ä. 1971 {2077).

Postanv.: K.312 (288), S. 1037
(1100), Ä. 451 (337).

Utbet.-kort: K. 3201 (3147), S.
1474 (1650), Å. 2840 (2691).

Återbet.-kort: K. 188 (173), S.
100 (90), Å. 174 (178).

Sålda frimärken, kronor: Kinn-
arp 45.634 (41.069), SlutarP
20.284 (19.346), Åsarp 25.289,
(21.828).

Rek. och psb.-böcker: Kinnarp
22t (214r, Slutarp 861 (684), Ås-
arp 898 (840).

Ass., brev och askar: K. 10 (9);
s. 1 (0), Ä.13 (13).

Vanliga paket: K. 5.244 (5.3+4),
s. 1.654 (1.759), Å. 637 (545).

Ass. paket: K. 0 (1)' S. 0 (0),
Ä. 1 (2)"



Rektor öhrnell lämnar

majblommekommitt6n

Rektor Georg A, öhrnell.
ttlt- 6i.

F örsta majblommekommitten I
F rökind hade årsmöte i förua vec-
kan. Vid detta rnöte avgick ord-
föranden rektor Georg A. öhrnell.
Han hacle då varit ordförande I
kommittdn i över 30 år. Förutom
ordförandeposten har de flesta öv-
riga funktioner i kommittdn åvi-
let honom. Till efterträdare utsågs
skolvaktmästare Inge Eckerlid.

Rektor öhrnell bildade själv
kommitt6n 1935. Detta skedde un-
der rektorns tid i Börstig och
Brismene och rnajb'lommeförsälj-
ningen i rektorns regi höU sig in-
om dessa båda socknar. Så små-
ningom kom denna kommitt6s ar-
bete att sträcka sig över hela
storkommunen.

Två generationer skolbarn t
tr'rökind har sålt majblommor oah
den tredje är på god väg att bli
vuxen för uppgiften. Åtskilliga tu-
sen kronor irar på det här sättet
samlåts in i !'rökindsbygden, i
början till förmån för tuberkulösa
barn. I dessa dagar då tbc anses
vara bekiimpad går medlen till
ardra behjärtansvärda och ange-
lägna ändamåI, säger f. ordf. rek-
tor öhrnell, vid ett samtai med
T'T.* Nyligen har vi skänkt bidrag
till leprafonden och cancerforsk-
ningen, fortsätter rektorn, som
också framhåller att kassabered-
skapen är god. 4.000. kr finns där.
När vi betalar ut medel vill vi
sa on laiäl lriäln

Den lilla majblomman har stl-
git i pris, men inkomsterna har
tyvärr inte ökat i lika hög grad.
50 öre kostar rockslagsblomman
numera.

Kurs i olycksf,altrsr'ård
En kurs i olycksfallsvård bör-

jar i kväll, tisdag, i Centralsko-
lån i Klnnårp. Kufsen är en repe-
titionskurs och omfattar 20 tim-
mar:- :I)äreftef, anoxd4as en kurs
för hemsamariter. Ledare är öv'e{-
furir S. O. Johansson, Falköping.
Det finns fortfarande någrå plåt-
ser kvar i kursen för olycksfalls-
vård.

Kinneveds Cp och GKF-avd.
håller årsmöte å Pensionatet, Kinnarp måndagen den 6 febr. 196?
kl. 19.30.

Föredrag av riksalags,man Bongt Börjesson.
Untlerhållning. I(affe. Utlottning till närvarande medlemmar.
Till ett trevligt årsrnöte inbjudep samtliga centermedlemmar.

Styrelserna

Ny termin för IJV-kåren och söndagsskolan
börjar i Kinnarps missionshus fredag kl. 18.15. UV. Söndag 9'45

söndagsskola. Alla förutvarande samt nya UV'ar och -öndags-

skolbarn hälsas väIl<omna. z/z-6|.

Klnneveds Cp och CK[.
håIler årsmöte på Nya Pensiona-
tet, Kinnarp, på måndag. Det blir
föredrag av riksdagsman Bengt
Börjesson, underhållning m.m.

SLUTARPS
MISSIONSHUS

Månrlag 19.30

ÄSARPS
MISSIONSKYRKA

Tisdag 19.30

Missionär Gullbritt Hellberg
talar och visar färgbilder från
Ja,pan. Koll. för Sv. Mongol- och
Japanrnissionen. . vllT-(].

I Sluta.rps missionshus
blir det missionsafton måndag
kväll. Missionär Gull-Britt HeIl'
berg talar och visar färgbilder
från sitl missionsfält i Japan.
Missionskollekt uppbäres.

KINNAEPS NTO.FöRENING
håller årsrnöte i föreningsloka-
len tors,clagen den 9 febr. kl. 20.

Alla hjärtligt välkomna!

ti
1l

Styrelsen

Stss&mä'p$ HF

Fotbollsträningen f ortsäf ter
tisdagar och frealagar.

Möt upp mangrant.
>/z'Q. Sektionen.

på

nöxtruo

K!NIUARP-BIAIGO
söntlagen ilen 5 febr. kl. 19 å Nya Pensionatet, Kinnarp.

JACKPOT 500:- spelas ut på full bricka.

I den valfria vinstlistan i övrigt märks: guklvaror
6,åsom amband, ringar, halsbantl, kaffe-, te- och' matserviser,tvåsängsöverkast,kannåra,TV-kannor,
vå,ffelj?irn, gardinlufster, TV+klnn, brödrost, täc-
ken, pläi.dar, hårtork, köksun, fåtöljstolar m.m.
I'ina vinster på såväl enkel- som dubibelrad.
Sitlbvinster på dubbel och full bricka.
Utlottning på inträtlesbiljetten.

Vi hälsar alla hjärtligt välkornna till en trevlig bingokväll

Kinnarps If,'

RöKIHE}

$I,UTARP. BINGO
onsdagen il.8 febr. kl. 20.00 på Nya Fensionatet, Kinnarp.

Vi inbjuder till en trevlig bingo-kväll med värdefut-
la vinster där Ni får välja ur ett rikhaltigt sorti-
ment i vilket bl.a. märkes:
Presentkort 100:- kr. (valfria varor), guldarm-
bancl. herr- och damarm;bandsur, väggur, årsur, ala-
basterlampor, fåtölj, sängutrustning, transistor-
radio, rakapparat, elvisp, mat-, kaffe- och teservi-
ser, barometer m.m.

* JACKPOT 400:- kr.,50 drag. '

* INTECKNINGSBINGO 500:- kr. vatfri ekipering.
Vinst på enkel- och dubbelrad. Sidovinster.
Vinstchans på gratislotter. Slutarps IF.

$uN DoutrN cR0utfD
i NTO-IokaIen, KINNARp, freit. den 1:0l} kI. 19.80.



Årsmöte rned
Slutarps IF a{24+'
Slutarps Idrottsförening höll i

fredågs sitt årsmöte på Mdbergs
kafd under gocl tillslutning, För-
handlingarna leddes av Atlan
Ahlqvist.

Av de föreliggande årsberättel-
serna framgick bl, a. att före-
ning:ens medl.emsantal uppgick
till 94 samt att årsbalansen under
året uppgått till 42.231:29. An-
slag har erhållits från Frökinds
kommun för såväl arbeten på is-
banan som för täckande av drifts-
utgifterna i övrigt. Från Falbyg-
dens skolförbund hade föreningen
erhållit anslas till driften av is-

I r""ä" 
""rr 

ä"i."lo*äau kontan-
I ta medel erhållits av Riksidrotts-
I förbundet förutom anslag för rap-
porterads fritidsgrupper. Under
året har installerats en varmvat-
tensberedare i omklädningspavil-
jongen på idrottsplatsen och kost-
naden härför hade till största de-
len bestridits genom en insam-
iinE.

Till ordförande för år 1967 om-
valdes Lennart Karlen och de Ie-
damöter av styrelsen som var i
tur att avgå närnligen Hil.ding
Mobers och Mats Andersson o'm-
valdesJör en tid av två år.

Som suppleant i styrelsen om-
valdes Bengt Stenkvist för tiden
1967-68. Kvarstående i stYrelsen
är Gösta Ändersson och Gustav
Gustavsson samt suPPleanten
Ilurt Karl6n.

övrlga val
Revisorer: Bengt Samuelsson

och Reidar Sanfredsson med- Arne
Setterberg och Arne Persson som
ersättare.

!'otbollssektion: Bengt Sten-
kvist, Kurt Karl6n, Bengt Her'
mansson.

Lagledare: ÄJaget Bengt Sten-
kvist, Blaget Rolf Karl6n, Giis-
ta Andersson.

Ungdomssektionen: Bror An-
dersson, Christer Stenkvist, Tho-
mas Pettersson.

Lagkaptener: Alaget Bengt
Herriansion, Roland Moberg. B-
laget Olle 

'Bergqvist. Pojklaget
Anders Eckerlid.

Idrottsplatsstyrelse: Lennart
Karl6n. Ärthur And.ersson' (Från
Frökinds kommun Gustav Gus-
lavsson).

Matchkassörer: Bror Gertner'
Anclers Andersson, Tqge Hellman'

Up"obördsmän: Ililding Moberg,
Mati-Anatersson, Kurt tr'ilipsson'

Ombud till Västergötlands F'ot'
bollförbund: Gustav Guslavsson
och Lennart Karldn med Mats
Andersson och Bengt Stenkvist
som ersättare.

Festkornrnittd: StYrelsen jämte
Karl-Erik Lundin, Kurt tr'ilipsson'
Bengt Hermansson, Sven-Olof Jo-
hansson,

Sektion för vinteridrott: Anders
Andersson, Olof Andersson, Karl-
Erik Lundin, Bo Jonsson' Leif
F ilipsson, Roland Moberg.

Valberedning: Elof Rehn' *Äl-
lan Ahlqvist.

Vid årsmötet beslöts att sek-
tionen för bordtennis skulle ned-
iägga.s i brist på lämpliga lokaJer.
Vidare beslöts att utföra visså
arbeten på idrottsplatsen i enlig-
het med den Planering som tidi-
gare gjorts.

Vid sammanträdet med stYrel-

cp ooh cxF,-årsmöten tvz-d>- lr*i:"å'":";,'t?l,f i,u*#;oålå: vvtz^$'

Kinneveds Cp oeh CK!.-avdel- lll."!.å""t1jlit 56 vilket innobär en Skaraborgs NTo'distr'
nins:ar hade i manars-s-ä"ä*öä i9rylq^I]l:er året med nio' vid Di.t"iktsfinal i Rit 

"t"ag"r, 
i

på " Pensionatet, ni"äå..i.""ti":.i varje möte hBr hållits- en.s'k'- po-

viktisaste frågan på 
";1åp;. 

ir"X [!* "g4-åeo 
orixa inledare. FINN'EöDJA NTo-lokal sönd.

handtingstista var en "räå"ta"u- Dessutom har vid ett möte, med dsn 12 febr. kl. 15 med delta-
ning rrån Brismene 

";;ä:ä: lil1itå^1l,Kungl. skolöverstl"rel' gande lag från Falköping, 2 lag,
gående sa.mmanstagning av oe 1:r1! l-'-'::"y" i äP"9!: ingående

båda avd' till en, vilket- blev en' gt1;iyltaats ,ibe mänskliga 
-rattig' Kinnarp' 2 lag' och Finnerödja'

häUigt tillstylkt. Na;mnet på avd. neteT.?':- Slytuttttt oövaldes-t 2 lag' - Samma dag avgöres

efte? sammarslagningen .6esluta. sin he,lnet,ocL består som förut även DM i skidor för Skara-
des tll Kinnevöd-e;ry5,!,:1,'-åil ln "f: Y#"gi:.tå?Ti:irf'åil borgs Nro-distr. samting kl. 12

ääiö&1:1å1"i:å'å""åå,*:r= n"l*:- ;Til;ö$åT;'"'-"ff; ilf*#':'äT"i'Tå)i?'':f"H1tidlighållandet av avd.
bileum under inneva"*Aåäi. äit sekr' Ingrid Olsson' Kinnarp; v' såvä1 damer som herrar i alla
ordna denna rraga utsälsliyi";: sekr.. rngrid Adamsson, slutarp; åldrar. - Varm korv oeh kaffe
sen, En del interna och ekonomis- .Kassor urla Karlsson' Slutarp;
ka frågor diskuterades även. Till h,itr. kassör nuti, perisoq Stut- Serveras' DeSsutom blir det

Bingo, allsång och rnusik.styrelse för innevarande år valdes arP_._. ^arbv' 4'p@*5 I
ordr. rorsten Gustavssö, d;;: til 

"gyli"jf,l"*9T.^?g*y jil' :urur, l- ()I sLert LiusLaivsson- .t1,1nn-
arp, samt som tedamöter i övrigt YSlg:l "lh":-tl:"" gY:.t:j-":.::' t"T: I ._*_-^- t*_ r_-.Bror Andersson, srutari,'öilä; di9-sekr..M3rgoi Putt*i.1?1t_9^i:- I a Sn del köper för dyrt
Lindberg, Kinnarp, Leniralt ps1- triktsomb.ud, !_tt= ,9T:T:*1 | - ^-,r-- rrA-ar erårä1i'"ää"'srti'iö, ";#iii'?j.il1: !'ä- viir'etm."o", -51"!:'4d I o ondra köpor frår
der, Slutarp, e.-rire olsson,"Kil- Ingrid.Olsson, Ingaytllg-l1lTi' l, --- n---r^r--^--ää iiå.li'åi"#;: ;',i:ä:"1'ä; ö;ä-A;ö;ä;-.äät tauu"gste- l Lars Gustaf ssons
Ariie Andersson, Brismene. Til da:e.Tyra Tho"'^__-, |Mxh-loffä. elrrrrl#H""ft?:åä"'"3'"ffi#"1";"å:t: :"å'#y'i"'å1".'* -rörhandrinsar 

I 
manetarrär' slutarp

son, Kinnarp ocrr lenni,r-i-pe""- tol:oe tt1 li:Itiq-1.-o-:l *:"h-llll I

"otr, 
sr,tra"pl Ombud ttr åistrl<is- Irikt samkvä*l l?-ai1-ll't:_tj}l- | o A-llt I möbler ocb eoff'

stämman Lennart Pettersson, I 
a3.Ssm3.1 ::i* ""11".T11-lttl^o- I o grupper, bäddsoffor. tab-

Slutarp, och Sven Ändersson" I Ping' tamnade en -rntressanE ocn 
I

Brisrrrene. O,mbud tiu landstings- lmedrycka.nde information 9!" I ' 
o' golvarmaturer' urAttor

krersen Gusrav s1"uniå]"ä'iä* lar"i"" -statsverksproposition_. ^-r/i- | | Tel. 0515/331 ?9.

arpr.:Bengt Ändersson, e/ismenglOare förekom musik av -Håkan I-
Rurie tr'r"edrit<sson, Siutarp, och iSilvander och östen Andersson, I

Bror Andersson, Slutarp. 
- 

|q4Cang m'!q.
Kinneveds CKF-avd-,rcdQviQ!!: r t

de i sin styrelseberättelse sitt
mest framgångsrika och liviigas-
te verksamhetsår. 11 avd.-rnöten
och 2 styrelsemöten hade håUits.
Under hösten hade anordnats ett
familjesamirväm i NTO-lokalen,
Kinnarp, med landstingsman
Gunnar Linddn, Folkabo som ta-
lare. Ett samkväm i samma lokal
med avd. från Hassle, Vårkumla
och Brismene inbjudna. Kyrkkaf-
fe hade ordnats i. samband med
en friluftsgudstjänst i Kinneveds
prästgård. Behållningen vid detta
tillfälie. 110:- kronor, hade över-
sänts till IM. Vidare hade anord-
nats en rådgivningsdag i sa;mråd
med Skarab. låns lfemsiöjdsför-
ening, två slaktkurser med sam-
manlagt 22 deltagare under hem-
konsulent Birgit Ljungmans led-
ning. Tillsammans med SMR ha-
de anordnats en utställning t
Centralskolan, Kinriarp. Vid sam- .

ma tillfiiJle lämnades sakkunnig
information om alkoholfria drYc.
ker. Studieverksamheten har även
varit livlig. Under våren fullfölj-
des en cirkel i ämnet >Trivas till-
sarrurrans och så jag dukar>. Tre
medlemmar hade deltagit i kom-
rnunkretsens cirkel SSkara,bor,gs
kommunskola>, Två cirklar är
påbörjade med deltagare' ämnc
>Inför dagen H>>. tr'Iera medlem'
mar har erhållit förnämlig Place-
ring i olika tävlingar. Avd. hår
deltagit i riksinsamlingen för
cancerforskningen, till Etiopiens
Cpgq{ska qarlr semesterverk-

sen efter årsmötet fördelades de
olika funktionerna inom styrel-
sen enligt följande: v. ordf. Hil-
ding Moberg, kassör Mats An-
dersson, sekr, Gustav Gustavsson,
\r. sekr. Gösta ,Arrdersson.

Fotbollssektion: ordf. och sekr.
Bengt Stenkvist, konta.ktman
Kurt Kar16n, ungdomsledare
Thomas Pettersson.

Som vaktmästare på Tångaval-
len tillsattes Gösta Andersson.

$LIITARP. BIffiG&
onsdagen d. 15 febr. kl 19.45 på Nya Pensiona,tet, Klnnartrl

Vi bjuden som vanligt på ett rikh'eltigt urval av värde-
fulla vinster ay dlka märkes bl. a. Pres,entkort å 100
kr, grrlclarmhand, herr- oeh dama.ruba.nclsuf, väggur,
barorater, serviset av olika slag, traJxsistomadio, sol-
lju,slampa, rakapparat, alabas,terlanpa, elvisp, skär-
nxashin, fåtölj m- m.

O Jackpott. 500:- 50 ih'ag.

O Vinst på enkel- osh dubibelrad. Sitlovins'ter. Extra
vinstchans på gratislotter.

Vl häl,sar väIkommen till en trevlig bingokväll!

Slutarps IF

ffiruftNARP-B!NGO
Sönilagen tlen 12 februari til. 19 ä Pensiona'tet Kinnarp

Vi hälsar Er åter hjärtligt välkomna att spela om

våra värdefulla, valfria toppvinster, där Ni finner
följande: guldring, guldarmband, tvåsängsöver-
kast, kaffe-, te- och matserviser, stor matkorg,
våffeljärn, kamera, TV-skinn, TV-kannor, gardin'
lufter, hårtork, bröclrost, täcken, plådar, dukar,
vilstolar, mattor m.m.
Vial 125 personer spelar vi orn vår så pop;ulära rya'
matta. Storlek 145x190.

JACKPOT 300:-, 50 ilrag.

Fina vinster på såväl enkel- sorn dubbelrad. Sidovinster
på dub;bel och full bricka. Utlottning på intriidesbilietteu.

Kinnarps IF



Fallcöpirg-ulricehamn laggs ned
Tågtrafilcen upphnä; YAlsen bortaa

1968 viU SJ.lägga ned bandelen Falköping-Ulricehamn. Skyliarns, med Ulricehamn, Landeryd
, och Haimstad C komnrer då .att försvinna från Falköpings C, och tågklarerare Anders Eriks-
, son får en banslräc-ka Jrdqdre att -skiitn.,

Sedan länge har ilet varit
tal om att järnvägen Falkö-
ping-Ulricehamn skall läg-
gas ner. I går bekräftatle SJ
vid en presskonferens i Bo-
rås att netlläggningen för
SJ:s tlel är ett fa,ktum. Sam-
ma dag överlämnatle nämli-
gen järnvägsstyrelsen ett för-
slag till regeringen att ban-
sträckan Falköping-L,lrice-
hamn skall läggas ner helt
och hållet metlan fortsått-
ningen på samma järnväg
Ulricehamn-Lantlorytl skall
få ha kvar goilstrafiken, lik-
som jårnvägen Ulricehamn-
Gånghester. Ile båda sist-
nämnda bandelarna blir en-
tlast av med persontrafiken.

- Det är en rent trafikekono-
misk utredning sgm ligger till
g:rund för SJ:s förslag om hed-
läggning, omtalade distriktschef
Sten Hjalmarsson. Borås. Utred-
ningen tar ej hänsyn till vad
exempelvis kommunerna och för-
svarsmakten tycker. Kommuner
och andra my'ndigheter, också på
länsplanet, kommer emellertid att
få säga sitt i det sedvaniiga re- 

|

missförfarandet. Sedan får rege- |

ringen väga olika hänsyn mot I

de trafikekonorniska fakta som
järnvägssty'relsen framfört. I slu-
tet av detta år kan möjligen be-
slutet vara att vänta och i mit-
ten av 1968 kan det - i snab-
basfe fall - komma att senom-
föras. Förändringarna lriintas
medföra att SJ:s personal i om-
rådet minskar med 103 p.€rsoner,
vägvakter inråknade.

SJ:s ubredning visar att en ned-
läggning i ovannämnd omfatt-
ni.ng medför minskade kostnader

, med 2.880,000 kr rnot minskade
inkomster på 1.410.000 kr. En
nedläggning medför således. att
SJ:s årliga förlust reduceras med
omkring en och en halv miljon.

-T6#-s

ansott sig vara viss om utgången. Illen reaktionen blanrl kommu- sämre service 'rdrqrrduL uruL uEöDa rru4ure orler;;il;" ä" i{':; "*i;;:';;;;;
-- - u'ä'ä.' tjlf,å?:,"å"?"'#å!i"' !3i: ilfl ' 

",1äå ".'å'.TTäåfl 
; ;lifff:' 

*

Linnar Johansson. Lia_, -, .,.. 

-

TSI I T" | .o red, rulrmäktigeordr. i ÄLaää, )jo*99"*.:"tommerrramröralltfrlandad re{rlttt orl *l*å'::ilil,";i,ä",'*t;d ;;; å*,ftiJ'""'.1j"å';-l:T'i":?""ff':;

| | ^^ -- ^ -- -^ ^' t -^ - ?2 -- ",**:i:*11;I?iå; 'in,ll'xT. 
låå'::"i?å::kna 

med en rörsäm-

Ilos Hornrnunu,l,m,nll äi;]-"j;=r,1k*:-+åil;=t** Ett,rråps,agm_otbygden

T I ot o i kommunen euer industrii&;ää ,,5:T:i"*assiitent ri i t äI ng

om ned lqqgniregerv, 1;i:q{å{tih:;tfiä;5i# *::"*;.;C#-n:*:,*äi;trots alu btir landsvägsbu;tr;i; i:^*:^91p":lis mot bvsden' samt-
Kommunarmån i kommunerna Bedväg och Frökind, som ha,r och lastbilstransporter-bek;ä;;;;. ltfl:^:ig:Itt: utmed banan mot

flora srationssamhäuen innanrör gränserna, är inte överraskade . Lässer: sJ nef är dock 1"1:.g: Hiti1"l1tråffijåtitäå;:#'rifi:
av sil:s ptaner. Netltäggelsen har signarerats gansrra ränge ocrr :idt-Lf:il1:arna 

rustas upp' ir.rnåu-*våket beroende av den.
man har från kommunalt håll varit föga optimistisk och därmett Myndigheterna - förfar mycket

hårdhänt mot dessa mindlre orter I

och vill endast värna om de stora I

tätorterna. I !'rökinds kommun I

drabbas främst Slutarp och Kinn- |arp, dess befoikning, industrier I

och affärer. net känns bittert. 
Ipats på,att !å behålta järnvägen.



ROKIHE}

Frökindsungdoma.r
kan roa sig i morgon, fredag, i
NTO:s triiff i lVTo-lokalen, Kinn-
arp. Programmet upptar bl,a. Ie-
kar, dans, tiivlingar m.m.

Från tr(innarps l\TO:s årsmöte
Kommunbibliotek önskvärt

Kinnarps Nlfo-förening hå,r hållit årsmöte i föreningslokalen.
Verksamhetstrerättelsen visade på en ganska livlig verksamhet.
Blanil de offentliga arrangemangen kan nämnae två bilrallyn och
ett rnopedrally med gott deltagarantal. En borddukningståvlan
rönte en rnycket stor publiktillslutning liksom en tipspromenad.
Att samla folk till de enskilda >>förhandlingsinötena>> ser dock
uf att bli värro för varje år, endast fyr6 sådana möten har hål-

l?:I:9:"å" +l : 9 : f9-i9 tl 'iä*-'åia"" en sjukvårdskommit-

Ungdomar i Frökind
välkomnas till en ny fredags-
träff i NTO-lokalen, Kinnarp,
fr.edagen den 17 febr. kl. 19.30.
Ni som var med förra gången
och hade kul, tag med Edra
kamrater till lekar, dans, täv-
lingar m.m.

NTO

OBS: Föreningens bibliotek
hå'llles öppet 1:å och 3:e tors-
dagen i varje månad kl.19.30*
20.30.

0rd,

!'fta 'stugie'cirklar har varit i i kat något. Med de knapp4 anslag
verksamhet, medan bokutlåningen I de srTIå cirkelbiblioteken har, skul-
från föreningens bibliotela.. qrins-. I le ett kommunbibliotek hälsås med

,l t.erklig tillfredsställelse. Ett lae

I(innarp bordtenniskualar lii?l'qt{.?åöö:?fllå'Xi
I legård, Lars tr'alegård, K-G Gus-

fa, kliaet upp till diu. IV ililr""-"iå'ff":': få*H"T.;å?:
rl lin3, och lyckades därvid nå så

Kinnarps BTK har på lörata,g-söndag chansen ett gå, upp i rliv. ll hög p-oang, ?tt man lwalificerade
rv. Laget kva,rar då i vårgårtta mot de övriga seriastlrarna l:l,g -tttt riksfinalen^-i Västerås' r-': - 

- -:--'-*--- | söndags avgjordes för övrigt årets

litl.r ztlz-h7.

Dalstorp, Baltorp, Björkehov, Istrum och Töreboda. AIIa sex Ia- 
| åirt"ilitsrir,äi i frågesport i Fin-

gen möts en gång enligt spelordningen här noda,n, och de fem I nerödja. Denn6, gfr.ngsn tävlades
båsta tår klivet upp i div. IV. Om Kinnarpslage-t vlsar upp sarn- | mecl tre tremannalag. Kinnarps
fro fino ^ah frqfffäF oltf siitff cnot cnm i GAstafinoran -^r. ooo-- l förstalag bestående av Ann-Marima fina och framför allt siikra spel som i seriefinalor,:::.,"jy 

ll;;i.'cå;ä, "äffi;'";"f;å"i#;-""ä
dalen bör div. IV-spel nåsta säsong llgga inom räckhåIl. Kinnarp I Sven Anäersson segrade övertäg_uotsu uur urv. r v -DPer u4.u@ ooDufiåt rr5öa ururu r&uNru. rurtilorl, I sven andersson segrade överläg_
ställer upp nted ortlinario lag, vilket innebär Bo fvarsson, Kjell i set med 32 poäng, närmast följt
Karlstodt och Erlantl Johansson. tr/z- 6V. I lvjilne{9j,aq.t91;tal.ag med 2f,5

poäng. DistriktsfinalernaI poäng. Distriktsfinalerna glck
Spelordning:M|5rrtloigtisöndagSöverhelalan-

Lördag | ffi3ffi 1 0 , ocir de fem lag, som nått
Kinnarp_Da1storp|W|nogstresultatkvalifiibrarsigti1l
Björkehov-Baltorp I I riksfin4len, s6rn avgörs i Umeå i
Töreboda-fstrum lNordöstra Skaraborgs reservserie I midsommar. Det åtlrstår n.u att
Dalstorp-BJörkehov I Töreboda BTK B:IF K Falkö- | se, om Kinnarp även i år skail
Baltorp-fstrum lping B 6-8 | kunna komma med där.
Töreboda-Kinnarp l- N-O. Englander-Tommy l,et-

rstrum-Dalstorp 
. Jan Nohlgren 21-1g, z].-Lz. sjö- | lokal. För den skull har tomten

Dalstorp-Baltorp luerg-eeCtersson 18-21, 1g-i1. | ökats tiu med ungefiil 2b00 kvad-Kinnarp-Istrum lnngtander-Nohlgren 76--21,21-l ratmeter, som köptes från Hil-Töreboda-Björkehov lls,- zt-1+, Johänsson-Karlsson I oin. vårtng, Hassia. Föfeningens; Våring, Hassla. Föreningeris
Töreboda-Dalstorp 21-6, 21-10. En

Söndåg ltersson 21-78, tg-Zt, Zf-fe. I Tillbyggnaal ay lokalen
Björkehov-Kinnarp lRolf sjöberg-Kent Karlsson 21- | !'öreningen har preliminärt fat-
Baltorp-Töreboda |ft, z+:-zz. Valdemar Johansson-l tat beslut om att- bygga till sin

'r'oreDoda-rjalstorp 
| 21-6, 21-10. Englander/Jo14ng- | medlemsantal var vid årsskiftetIstrum-Björkehov lson-petterssonTNöhlgren 16_21, | 100. I

B,altorp-Kinnarp 
I Zf-f O, O-Zf . S1'Ofer-g-Nohlgren I Styrelsen omvaldes i sin helhet

Kinnarps pojklag r spelar i ef-116-21, 7g-27.-Johinsson--ps6-l och består av sven Ändersson,
termiddag ltl. 15 borta mot KF UM I tersson 21-6, 21-10,[ermrddag ftI. 15 borta mot KI'UM I tersson 21-6, 21-10, I Lofsgården, ordf., Sten Ählkvist,
Falköping. Kinnarps lag: Per-Olov | | StutJrp, v. ordf., Stig erodd, set<r.,
Gusta-vssön, Krister Joi'ansson och I 

Nordöstr" 
i5*:11:lrF,., 

reservrerle I Lars !'ategåra, kass?r, och övrigaBenstAndersson. i ,^,-^.^-_(Stf.p,:t-1?_-_ _ f,iuää-o;;;"ä;äid;"påJil^as;ö.-Till r!'K:s ungdomstävlinsår nå. I LexsDerg lj-l5'rnnarp 5 o-a | | uåi<an silvanäer, xinnarp, och
söndag har Kiinarp sp-x"'o "i' I Töreboda B*Falk. B 6-3 i

iahda cna,qro. o*.**.,1**1t,i3l-l näää1rrti*ebo B 1-6 å1"11K:11:::T'I111Yi'':RlYil,"-jande spelare: Staffan Nielsen, I- f-ro-va E-llorneoo lJ l--ö
Jörgen Fategå{d, .ronny Nixsåni ll,-etsterg.e 10 I 1 0 59- I 19 rerna sigvard Gustavsson' Göran

Jonny Karrstedt och ci,#'äåiå'j l*:,y:L'-: ig ! g : tp-gi ii ä#å"'J: 3*'"$åå1',1,å1:#'jå13:tn"L ,, , , ., === l&?,1ä?fä_" i3 : I ; ä;:ff t utom väides en siukvårdskc

röreboda B 10 4 0 6 33-43 s t6:-"1.."L_!i!li:l:$!l*kg:röreboda B 10 4 0 6 gl--11 g "'driå"'i.;ffiäii,ö;å"ä.ii,t 
ror:_ 

IHova B 10 0 o 10 10-60 0 a"".äiäiiesa*rväm, rär"io slig 
I

KINNARP.B[zuSS
Söntlagen rlen 19 fetrr. kl 19 å Nya Pensionatet, tr{innarp.

Stort urval av valfria toppvinster där Ni finner följande.
Stor ryamatta - 145x190, gnldring, tvåsängsöverkast,
kaffe, te och matservis - matkorg - torkhuv - kamera

- våffeljärn - el. visp - el. rakapparat - brödrost -gardinlufter - kopparkan'nor 
- TV-kannor - alabaster-

lampor - plädar - täcken - mattor - dukar - solv-
urnor - fåtöljstolar rn. m.
* JACKPOT 400 kr. - 50 drag.
I'ina vinster på såväl enkel- och dubbelrad. Sidovinster
på dubbel och full bricka. Utlottning på inträclesbitjetten.
Vi hälsar alla hjärtligt väikomna till en trevlig.bingoafton

Kinnarps IF

$LIITARP- EINGO
Snsdagon den 22 febr. kt. 19.45 på Nya Pensionatet, Kinn'
arp. - Vi inbjuder till en trivsam och givande bingokväli'

fackpot 500:- spelas ut på full bricka

I öwigt finns det en mängd värtlefulla vinster med val'
lrihet-och här märks hl. a': Presentkort 100:- kr. (val-

lria varor). - Transistorradio - Elvisp - Fåtöli * Blom'
lorA - CrutOarmband - Herr- och damarmbandsur - Kaffe-'
te- oeh matserviser m. m. - Vinst på enkel- och dubbel'

racl. - Sidovinster. - Vinstchans på gratislottei'

årssammantffido
rned Kinnevetls m.fl. socknars
,hingstförening m.b.p.a., hålles
å Björkhaga, Kinnarp, lördagen
den 4 mars 1967 kl. 19.30.

Ärende enligt statlgarna.

Orilf.

temmantrldom

'KtrNNEVEDS
PASTORAT

Förrsamlingsd,elegerade sa;m-
manträder i Ce"ntralskolan, Kin-
narp tiscl. den 7 mars kl. 19.00.

Ordförantlen

Brodd visade några egenhåndigt
tagna filmer bl. a. från förening:
ens luciafest. Föreningen skall un-
der å,ret ancrdna några ungdoms-
tråiffar och några qtudicirklar
startas under den kommande vee-
kan för studium med anledning
av den kommande tiafikomlägg-
ningen.

Slutarps IF.
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folloympnlnd'."
irrom Falköpings läkardistrikt

1) De som våren 1966 fick 2 sprutor får nu 3:e sprutan.

2) De som fått 3:e sprutan 1963 eller tidigare får nu 4:e sprutan.

S) ei" som tidigare'icke ympats kan nu bli yinpade.

Ympningarna äger rum å följande platser och tider:
ÅSLE, skolan, 213 kl.18-19
YLLESTAD, skolan, 6,3 kl. 17-18
VARTOFTA, skolan, 6/3 kl. 19-20
KINNARP, skolah, 713 kL.18-19
GUDHEM, skolan, 9/3 kl. 18-19

Event. förfrågningar besvaras på tel. 302 10 kl. 8.30-9.30 och
14315 kl. 9*9.30.

kl,ura z+f2:Q'

fö, diu IV
Kinuarps bordtenuistrio gjor- -

ile en strong lnsats under hel-
gens kvalificeringsmatcher till
div. IV. Kinnarp låg på andra
plats i kvalserien när 4 av de 5
omgångarns, var sPelatle. Den
femte omgången behövde inte
spelas, då den inte skulle äntlra
på iten inbördes Placeringen
mellan de två sista la6;eu, Björ-
kehov och fstrum i nu närnnd
ordning. Det blev alltså fstrum
som fick stanna kvar i div. V.
Beträffando Kinnarp är hela la-
get så jämnt att lnan inte kan'
nämna någon före den andre.

Traktorbrand
En traktor på en gård i Slutarp

fattade eld under körning på fre-
dagen. Orsaken torde ha varit
kortslutning i kabeln till batteriet.
Inga större skador anställdes.

T7. II\UnnarpsLag
riksfinalisr
i fråsesport
Kinnarps NTO:s frågesportlag

segrade vid distriktsfinalen i l'in-
nerödja nyligen. Sarntidigt tävla-
de över 100 lag. Fem lag har nu
tagits ut till riksfinalen i Umeå,
däribland Kinnarpslaget. övriga
är NTO:are från Kramfors, Upp-
sala, Borås och Lönneberga. Fina-
len kommer att håIlas under mid-
sommarhelgen.

Laget från Kinnarp består åv
Anne-Marie 3"alegård, Rune Jo-
hansson och Sven Andersson."

Resultat:
Kinnarp-Dalstorp 6-4
Björkehov;Raltorp 5-5
Istrum-Töreboda 3-6
Dalstorp-Björkehov 6-4
Baltorp-Istrum 6-1
Töreboda-Kinnarp 3-6
Björkehov-Kinnarp r 6-3
Baltorp-Töreboda 6-3
Istrum-Dalstorp 4-6
Kinnarp-fstrum 6-4
Dalstorp-Baltorp 6-4
Björkehov-Töreboda 3-6

lliils6aårtlsnämnderna

KIftINARP.-BEru&{}
VI HÄLSAR ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till vår
populära söndagsbingo den 26 febr. kl. 19 å Nya Pensio-

natet, Kinnarp.
Förstklassiga, valfria toppvinster i varje spel.

kast, guldrfurg, guldhalsiband, ka.ffe- och matservis, ka-

mera, hårtork, el. visp, el. rakapparat, barometer, koppar-
kannor, TV-kannor, skärmaskin, gardinlufter, täcke, plä-

clar, mattor, även plastmatta 120X180, vilstolar, duhar,
golvurnor m.m.

Vinst på enkel och dubbelrad. Sidovinster mecl bl.a'
blommor på dubbel och full bricka.

Utlottningar på gratislotter.
Kinnarps IF

KINNEVEDS
Jaktvårdsf örening

håller ÅRSMÖTE fretl. den 3

mars kt. 19.30 å Pensionatet'
Kinnarp.

Vi bjuder på kaffe och bingo.

StYrelsen

Tabellen:
Dalstorp
Kinnarp
Baltorp
Töreboda
Björkehov
Istrum

430122-786
430121-776
427727-755
424018-184
471218-203
4004\2-240 1966

?tlz.- 64_

aoceoooaaooooa

AB KINNARPS
BIL & MOTOR

Tel. 332 62 Slutarp Tel. 332 92

RENAULT 4 L 7964, 3.500 mil

SAAB Combi 1966, 1.600 mil

iagncnp, tqo D -62, tz.ooo mil

FORD 17 M Cornbi 1962/63

OPEL REKORD 196t

AUS?IN A 55 1960

SAAB 93 1960 (bytesmotor)

Prookör

rem

Aukt. återförsäliara för

HMJAIJTT
RENAULT 4 L

De'm.-körd 500 mil

RENAULT 4 L
SBP

AUSTIN A 55
SBP

I

REKOFD 1961
6.900 mil

SAAB 1960
SBP

^. 

Aukt. åiertörsäliare tör

v ft[t\lAil.l!.7
Sarntliga bilar meil 3 rnån. gar.

ti
ll

I

il

il
tl

I Kimmeued ssh lfårkumla RI"F-äsd,iIi
I natter årsmöte med familjesamkvä.tr å Nya Pensionatet, Kinnarp, 

I

I måndagen den 6 nars kl. 19.30. 
Ili

I Föredrag * I{affe - {Inderhå1hrir,S. St;-r'elsen. 
I

lr , '.,"@ --- * . --''-_ 

-* 
I
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ROKIND

Bra hdÅ:
BILAR

SAAB
1.600 mil, 215 garunti

MEBCEDES 190 D 1962
drag, gördeldäck

FORD 1? M Herrgårilsvagn -65
3.000 mil

1967

1964

1960

1961

1960

AB KINNARPS
BIL & MOTOR
Tel. 332 62 - 33292

SLUTARP. BIruGCI
onsd. ilen 1 mars kl. 19.45 på Nya Pensionatet, Kinnarp

Jackpot2st.ä200:-
I st. ä 100:- spelas ur på full bricka

I övrigt förekommer som vanligt vä::defulla vinster med
valtrihet varav märkes bl.a.:

Kaffeserviser - grytor - elvisp - bordslampor - säng-
utmstning - filtar - täcken . rakapparat m.m.

Vinst på enkel- och dubbelraiL - Sitlovinster. - Extra
vinstchans på gratislotter.

Vi inbjuder till en trevlig bingokväll.
Slutarps IF

aoaoa90(}0('('aa9



Ned[ägg*irog av järNrvägslin.i"*
stort avhräck henörda orter

Arbetsutskottet i kommitt6n för komrrunalt sarna,rbets i järnvägsfrågan sarnmanträdcle på fre-
dagen i Ulricehamn. I sa,rnma,ntråidet deltog representanter för Retlvägs, Frökinds, Tranemo, Lim-
ma.red, Burserytl och Ulricehamns stad. Falköpings representant var icke närvarande.

Fathöping-ulricehamm-Land,eryd, q l'9' 67'

IFI(:s Arne Jonsson favorit
i hygdens bordtenniståvling

Faltrygtlsmiisterskapen i bordtennis' sorn spelas i Odenhållen i
eftermidda,g, har samlat allt vad Falbygtlen har att bjuda av stor-
spelare I boriltennls. Som sig bör ställer IFK upp metl största an-

talet spelare men även Kinnarp'säntler en stor och stark trupp i 
!

eltlen. 'tlt-b7' .par 
"o* 

ioirrner.

Utlottning på gratislott
\/i hälser aUa. hiärtliet välkornna!

tiinrfarps IF

f".ror

7?-67-

$ömmersl{or
erhålla omg. bra anslållning.
Rum kan ordnas.

Sluta,ips Konfektions AB

Tel. 0515/332 09 eller 331 41.

$6"+^aÅ- lLl
Ftlisatnlingsdelegerade i Kinneved

Behållning 117.005,90 kr. FonderI

beslöt att anordna studieresa
Församlingsdelegerade i Kinne- I frihet' Beträffande den tidigare

r,eds pastorat har håltit uiti-itir.- I 1.":]:!"d: --"?L -?*:::f* i"-:31?;;;":"ffå;#;aäå' .liiåä" ä;;';äl tio""" av Kinireveds pr'ästg-ård'

m å n dåtp eri o de n. Ti ll o r a rl 
" 

u r i å'" t I xry t<9 ire 
19.e"19$ ?.11' *11d "-i *, :::

kyrkoh. Ilenning Änder;;;n; xitt- | unt sig .nödvändigt 
med en avse-

nårp, v. ordr. sven ;;i;'..;, I y.ll1-ltöYlläP" i::-1,9"tf3..'.?,.11:
Blismene, sekr. Erilr cii.i'"ti".ti, i 

tt"tlqd: a,rbetet' Pastoråtskyrko-
srutarp, samtliga ""r'eiiiä 

"ä*l | 
:19.tt,t^Yl";.,1åilo,t-t',!,X1'ntå,.i}ä:äiä:''p' åJiä;;'; rii,öli'".; iå"- r 
*utt: i:I"-, I]'nnat invänta d elege-

och boställsku.uut nua*"i,;ä;ä. I rades beslut i frågan utan- hade

1966 haft föliånde o*"i,';;i;'*- larnetet fortsatts' Delegerade var

rnkomster: rehårlniJs ?.aoltuttt i"!öTt1111.3:.9,.*:1":-'t:?:
1965 114'835,86 kr, infl;liu 

"'rtåt- | ttott 
"o*. 

pastorätskyrkorådet rå-

ter 38.1b2, hyror 
""r' 

- ,ii.",ru" I }:j":,::l s?'*TT*: *"",:9.1.1t*flililtö 'ä"rä!r"'ä.zir',år,'rdii: | åteä'du"''- till arla delär enhål'

ningsmedei 130.561,80, tiliskott aviu-S:'-,-,----^-r^ L^^r..+6ÄÄ ,,hf;d?oö.a
i il;;i"3åä#"'"äå:äå: " ;;;;;'äs io, | . . 

o"l: g.:'.ue beslutade upp dra ga

i övriga inkornster Bor r.|. 
"' " "^"' 

I 
ut-n"::l:il:iv":\X*X:i- *å ;i,{3:

Utgiftel : sliogsaroetaretaner I F'":lJgitilt" för försåiljrrin:j av bo-

2.438,18, räntor och fetäå-i"ä- | sfaasrruset i Ekarp, Börstig' samt

der 4.318,20, avtetatninf ä"'tälPP 39111*-.upprätta 
preiiminär'

z.soz,so kr, utskylde' ia-ro"å- Ikötg.lantllF' - . r-! .i
bostäilcna 4.00s, 'pr auttor1 i -- 

Till tg19:I-t9:i"g:l^TT,* ttål,i;l
ä:äöä n,, 

-'L"v?to',',,, iffii;; lgarJv Larsso-l', Brismene' .. 
Påur

14.630,82, tilr kyrkoronäi'i^''0".? I gy.:'iY:-"':^'513s1111t" Börsti&
1ä;;;ä""' #;.i"ii.öä-'"4*i,är ! 1en13rt- .Persson' slutarp' 

"-:1.'
av' löneboställ en a 2 1.2 3 3,ö;, lt;ö; I 

Bertit J91tt"ilo1'., Y.1t}^t:11i" J:
och arvoden :j.569,03, p;#i"ilir; I dare beslutades att undcr försom-

skosvåktåre +2.1, u,'"trli,iiig ä; | -""" i::-111" :i, ":*::"'3""tillä"J""täiå"'ur'iio,"'"1äåiå";å t"t I 
oiika pasto-rat' Att ordna vesa'

p räster 2.7 86,s z, pr"tJi",.JT.oli: 1 *1tUU'^ -"^' li*l'-.i:'i " 
*ll*;1:'"?

nacier 1.1b6,b0, rörsakrinssi;;;;i;. I 
u:it1"i: :^gtanrör das<'rrdninsen

o. dyt. e.3b5,4.4, *o""t3"ä"i'äti l oi't"'t"'ug":."1:åg1l^-11,,:33'-;l-
3i^ii' ri.dänl,'='"uä;;Tä, ";1*- I ln:5"*rs. l gtterbäckens srrogsrör-

ningssumma ftii Ekarp, Eörstigi'ädlingstol'etag;
11.{i74,73, övriga utgifter 855,70. i

Förra årets herrsingelsegrare I

Erland Johansson, rinäarpl tarl ^"--- ,Y"ii" Ehn juniorfavorit
nog svårt att håtla sina positione"l".li-"L-i-"".iorfavorit är givetvis
_åi, o"t starka koppet av spetarelll\[ats.-Ehn,.IFK, och en troligen li-
som Itr K ställer upp med i Arne l[-.3 ".t]"i^fil3lmotståndare 

är Kjeli
Jonsson, Lennart kartsson, MatslJ<art31e-ot'J<innarp' Den ende som

Ehn ocir Jan Nolgren- Fåvorit: lkan hota Karlstedt är Ove Nilsson,
Arne Jonsson före Mats Ehn. to-1:

Herrsingeln förra årei vanns av . !i\? säkert favoritpar i jttnior-
paret Joh'ansson/rvarsson, Kinn- 1:tlq:1,31^rFK-paret Ehn/Nilsson
ä"p, -en de har två svåra mot- ].f.tfliga-^finalmotståndare Karl-
ståndare i IFK:s Jonsson/Ehn :tedt/Pettersson, Kinnarp/IFK.
ochKarlsson/Nolgren.oagsroi'men - 9-|t1t*:I' Hermansson/Blom-
torde aveöra viilet av dessa tre lvlsl' r! K'

KIzuru&RP-BINGO
söndagen den 5 rnt.rE kl. 79

' å Nya Pensionatet, KinnarP
Valfria värdefulla vinster bland viika märks: Presentkort
100 kr, guldring, tvåsängsöverkast, kaffel och matservis,

kamera, torkhuv, el. visp, el. rakapparat, kopparkanna'
TV-kannor, barometer, badrumsvåg, kastspö, stolar, gar'
dinlufter, pläclar, plastmatta 120 X 180' flossamattor,
golvurnor, lamPor, dukar m.m' .

Jackpot 3001- 50 ttrag. Inteckning'sbingo på hammock'

Fina vinster på enkelrad. Speceripåsar på duilobelrad'

Sidovinster med bl.a. blommor på dubbel- och full bricka-

J

f (med början månd. den 6/3)
Laliansväv obl. 142 cm br. 2:90,4:10/met. D:o biekt 140 och

15O cm br., tillfält. förmånspris. Köksgardiner fr. 2:50/met' -
Restartiklar i övrigt såsom herr- och gossbyxor i grövre kval''
gosskjortor, pullowers m.m. - Herrstrumpor i b1,a yllekval'
'i:90. 

- Svenskullgarn med nylon 2:75lhg. - Resttäeken.

OBS! Oms. ingår i angivna Priser!

KINNARPS MANUFAKTUR. Tel. 33134

| 20.1.67 ,47 . Summå omstutning 
I

| 292.722,28 kt'. I

| 
--i;å"t,]'ätJiiassan 

hade haft föl- |

! jande omstutning. fnkomster: be- |

håilning från 1965 20,958:68, hy- |i'or, arrenden, tomträttsavgiftell
3.516, församlingsstr<att samt skat-\
'Leersättning 19.076 liv, räntor I

'I .l68:01, privata teJ.eiorrsanrtal 
I

718:6C, bränslekostnader från 
I

prästgårda;:n a 1.427 :37 , övriga in- 
|

komster 146:10 kr. I

Utgifter: löner, arvoden, anslag, 
I

pension 2.397:2A, undarhå.il av 
I

fastigireter, anläggningar, försäk- i
ringar 2.630:33, anskaffnjn{ sanlt 

I

unclerhå]I av förbrukningsinvenLa- |

rier 1.1I6:64, tcl., i)orto, annon-l
ser 1.:)C0, h)'ror, bränsl.', lYse. 

I

renhållning 4.449:39. anskaffning 
I

åv inventarier med lång varnl<tig- |

het 1.101:82, övriga utgifter 
I

83?:35. . Behållning till 196? 
|

32.?81:56 kr, vårav innest. på Post- i
giro 4.?€1:56, innest. På SPar- 

|

[anken i Falköpine 5.339:'r1. Fal- 
|

köpings Jordbrukskassa 22'769:06. 
I

Sumnia omslutning a7.010:76 kr' 
I

Samtliga räkenskaper 
!godkiirrdes I

och beviljades i enlighet med
qgviqo_|gryraq flir lag !9u 4ryr15

KINNEVEDS
RöD.A KORSKRETS

har årsm,öte n:,åndagen 4e,n 13
mils kl. 19.00 i Ceqatralskolan,
Iiiuurarp.

övediiJ<. östen Björnberg,
Falköping, talar över ämnet:
>Synpunkter på åldringsvår-
den>.

Kretsen bjuder samtliga på
kaffe.

Nuvarande och nya medlem-
rnar hälsas var-mt välkomna..

' Styrelsen

trlinneved-Vå.rkumla RLF-avd,
hålles å.rsmöte med familjesam-
kväm pä måndag kväll. Program-
met upptar förutom förhahdlingar,
föredrag och underhållning.

L[$AT!ONRffiA



"Sun Down Crowd)' - bandet Ertrand Johansson? Kinnarp
som bvtt namn och ändrat stil CUF-DM-etta i bordtennis

Erla,ntl ifohansson, Kinneved, upprepade sin seger från lg65
i CUF:s bordtennis-DM. Juniorklassen vams av Kjell Karlstedt,
oekså Kinneved. Kjell spelado t bådå klasserna, och lyckades
prester& en a,ndraplacerlng tlend seniorerna. Kjell hade diir-
med inte bara äldre motståndare utan också dubbla anta,let
matcher. >{l'6t'
Tävlingarns, höUs i Synnerby

skola och hade samlat 13 senio-
rer och 7 juniorer. Uttagningar
har tidigare hål]its. !'örst avdel-
ningsvis varifrån bästa tredjede-
len gick vidare till kretstävling-
ar. Bästa tredjedelen i dessa var
berättigade att starta i DM.

Erland Johansson segrade i
kvartsfinalen med 21-14, 21-8
mot Stefan Andersson, Flo-Ås-
Sal. I semifinalen mötte han Ulf
Landby, Tibro som han slog ut
med 21-8, 27-4. I finalen mot
Kjell Karlstedt blev siffrorna 21

-77, 21-79.

Juniorerno'

gren, öhm, där han segra<ie med
2t-8, 27-70. I finålen fick han
siffrorna 21-74, 2t-72 mot Tor-
vald dn6srsson, !'Io-Ås-Sal. Kjell
Karlstedt fick spela båcia final-
matcherna med bara några minu-
ters meilanrum.

Resultat:
Seniorer: 1) Erland Johansson,

Kinneved; 2) Kjell Karlstedt,
Kinneved; 3) Ulf Landberg, Ti-
bro; 4) Erik Nilstad, t'lo-Ås-Sal;
5) Stefan Andersson, Flo-Äs-Sal,

Juniorer: 1) Kjell Karlstedt,
Kinneved; 2) Torvald Andersson,
X'Io-Ås-Sal; 3) Conny Mellgren,
ohm.

går viclare till 1

i östersund den 
igången Erland 
Ii RM blev han 
I

För ett och ett halvt år sedan[
frilaååe fem grabbar från Slutarp I Kinnevetls m' fl' socknars

""prira.i--riinr. 
or us. 

-r oci,l hingstförening ![l-6]
ä"*""it ,i"ååf"'åi*: ä:';S: $i I I n:l llllit årssammanträde varvid

ä nd ra de o cks å s ucc e ss*i' !åf tå'i I I : ! t* F-':, l:Jili*:r"-::t: "",":,:T:-?lf tfr"":'i'ii J'1"fiåffi,i'l'i' ilål I | :i;: :.1:-"ysrrihet 
rör det så'-sna

Ian blues och soul. n"tiu'å'Ä"ti I llt'"tt,"at-t::-k"-p"""o."h f-"'"tt1!y-1c..

Down crowd av idas: 
'äri'åii: 

I iP" $.vl-"i:,eledamöter 
som var I

ström, 19, vokaiist, *r;:'-.i": | | tur att avgå omvaldes o' styreisen

Roser "dndersson, rb, äläita,,l it":.tgl:Y."ldemar 
Johansson ordr

- Lasse Johansson, rr,'äinåäl- i | 9,f""i:::t' ordr Torsten Gustavs-

christer stenquist, xoåöät".tl I I :9"' luk1' -Holger 
Kä116n' v' sekr'

- och siuuigen t""**i""ä"Åiät"i iåt' 9::3::::"' ::9,'"i:"'::J:H:

För elt och ett halvt år sedan[
frilaååe fem grabbar från Slutarp I Kinnevetls m' fl' socknars

rropranaeC r6int of us. 
-r ocirl hingstförening ![l-6]

ran rrtrietsen, tz år. ctrrlsä;;;;; i it"l *:g:^":son' 
r{arl Lagergren'

;ä;';il j;;rrar, aua ";.;' äij 
i lnirf"*lå"#"?iöå*,*'#å',ij;;ä;';il i;;lrar, alla andra str.r- l l:-:l*,o"*iy Johansson' rjtv'erse-

derår, llsuppl. Rågnar Vighol4.Linnar
I I rr.i*rn.son, Gustäv cjskarsson

I juniorklassen gick deltagarna i Klassegrarna
genom det lägre deltagandet till I riksrhästerskapen
semifinal direkt efter första kva- | 1? mars. Förra
lificeringso,mgången. Kjell KarI- | Johansson deltog
stedt spelade mot Conny 1\,Iell- | fyra.

Jaktvårdsföreningen | .Besiutades att anorclna en iakt-
I stig den 7 maj. Tiil komnrittcr a,

i llinneVed Ofdnaf l,i.*rar.--r1"1irr--vajdes c;flncte Jo-

jakfstig 7 ",'aj 
>le.6r,. 

l*?l,ii"ilf'åh''å1"ff1'åk; åiå
Kirureveds jaktvårdsiörening lförstnämnde som samma,nkallan-

har haft årsmöt"e å Nya Pensio- gt ry] -lerduvekommlttd utsågs
natet, Kinnarp, under ordförancie' Sven--Olof tr'riberg, Gunde Johans-
skap av Göstä'svensson, Kinnarp. :".1,'-T,iql:,Nilsson och Åke Blom'
Rätrienskaperna hade baians"lut I älgskVltekommlttön vaides Ärne
nå något över 10.000 kronor. Rä- Olsson, Rnne Grahn, Hairy Gö-

pli ui"ag" Rune Grahn och Sven- Åhe Blom, sekr. Äimo Gustavs-
öiåf f,iinur*. Vidare beslöts att son' v, ordf. Linnar llermansso',
ansijka hos'iänsförtrundeL om till' bitr' kassör Harry Göransson' Bi-
å"l"i"e av fasaner för utplante- tr' sekr'. Harry -Johansson' Led
,l"S:-'ä";"re l".fåts .tt ;rr"5i.u u_tan särskild funktion Yngve
o*" titl.dulr,lrrg åv grånplantor. Nilsson och Rune GraJrn. Supp-I.

Som vat<tmasiare vid leräuveba- Vebster Martinsson och Börje Vå'
na4 besiutades anstäiia Vebster rr!9'
Maitinsson. ,"*,"Jålåå1" Sä!."$få 1'1"åll:

|,r . son och Gtlnde Johansson. Att re-

Kinneveds $iT-',x'.""".r'"xä??ååil,"i" i-liä;;
skytte-ochraktvårtrsröreninså1*å?,*jiiåiå;,*t;,låif, "?"1iilå:å3:
anord.nar prisutdelning meo *6.1"r.6.1 i lerduveskvtte.

I på något över 10.000 kronor. Rä' ulsson' iiune t;rarrnJ rlairy Go'
irenskäperna godkändes och an- tanl:."t''...
wursfrif-ret b"eviljades styrelsen ^Till tävlingsledare- otDvalde.s

och resp. kassa'förvaltarö. 'f i11 Gund.e . Johansson. ombud till
I spärtstyftet beviljades ett anslag J3-1|ri1!unoets årsmöte Sven-olof
pä +OO kronor. "Skottp"ttg"" på ,I]'1b",i,q 

o-ch Gösta Svensson' om-
, ia" stufr under 1967 

^utåa 
fnäA bud tiII jaktvårdsdagen Paul Jo-

nfÄr.änÄrqf 1 A rzr r.Är i.'L;-' ,., hangson.oför"åindrat 10 kr. För inköp av nanq-son',

harar anslogs en summa av liögst ---Till 
styrelse för 1967 valdes

,600 Xronor] Att verkställa intö- ordf. _.Gösta . Svensson,^ kassör

Popbandet från

och Gillis Andersson.
Revisorer Erik Gustavsson och

Gunnar Ericson med Hilding Vå-
ring och Gustav Vård6n som
suppl.

Med innevarande år har nYtt
hästpremieringsreglemente trätt i
kraft- vilket betyder abt förenin-
gens'hingst ELO 10664 som i år
prem. med A och 500 kr har till-
stånd för tjänstgöring i livstiden.

Hingsten skall även i år vara
stationerad hos Ärtur Ström, Kar-
tagården, Gökhem, Odensbcig.

UV-högtiil i Kinnarps missionshus
På fredag kväll inbjuder Kinne-

veds UV-kår till offentlig högticl
i Kinnarps missionshus. Det blir
invigning av nya UV-ar. F lera har
avlagt prov för 1 eller 2 stjärnor,
varför det blir stjärnfall. UV-kå-
rens medlemmar medverkar rned
sång och uppläsning. Pastor Paui
Gustafsson, Floby, förrättar in-
vigningen samt avslutningstaiar.
Kotlekt för kåreris arbete uppbä-
res.

å Pensionatet i Kinnarp.
Styrelsen.

Kinnevetls RK-krets
Måndagen den 13 mars har Kin-

neveds Röda-Korskrets årsmöte i
Centralskolan, KinnarP. Vid års-
mötet kommer överläk. Östen
Biörnberg, FalköPiirg, att tala
ö'ier ämnct: >SYnPunkter Pä åld-
rinssvården>>. Ett ämne som i all-
ra högsta grad bör väcka intresse.

Kre'rsen har nyligen avslutat en
10 timmars sjäIvskyctdskurs i vil-
ken deltagit 36 st. Instruktör för
kursen har varit överfurir S.-O.
Johansson, FalköPing. Själv-
skyddskursen har efterföljts av en
25 tirn. kurs för hemvärnssarna-

TiEI$äEIe
TAUNUS n. 12 50 1964

6.500 mil. SBP.

}fiNI{AR,PS
E}IL & MOTOE

Tel.33262
-6t.

ir,Ilol'Lr.Ilär prlr'uluerluuö r[eumästerskan i lerduveskvtte.
dans lördagen den 11/3 kl.20.0G --''-

Strutarp, Sun Down Crowd. Ul9-6V'

Frökinds

Högerförening

inbjuder tiil
ÄRSMöTE
ä nya Pensionatet i Kinnarp
torsdagen tlen 9 mars kl. L9.30.

P,rogqam; ÄrsrnöLtesförhand-
Iingar. B''öredrag nied färgb,ilder
av ornbudsrnan ,Robert Stenet,
Sto,okho.lm över ämnet: >Berlin

- den kluvna staden>.

Kaffeservering.

Medlemrnar ooh övriga intresse-
rade hälsas hjärtligt välkomna !

Styrelsen.

riter. I denna deltage. tt"it;-nr,



RK-årsmöto
Kinneveds Röda Korskrets har

på måndag, den 13 mars, årsmöte
i Centralskolan, I{innarp, överiä-
kare östen Björnberg ger >Några
synpunkter på åldringsvården>>.

Högerårsmöte i Frökind 
4[g'6?'

- Frökinds Högerförening har
årsmöts på Nya Pensionatef i
Kinnarp .i dag, torsdag. Förutom
förhandlingar blir det föredras
tned färgbilrier av ombudsman
Robert Stener, Stockholm, över
ämnet >Berlin - den kluvna sta-

Arsrnöte
Kinneveds Skytteförening har

årsmöte å Pensionatet, Kinnarp,
den 16/3 kl. 19.80.

I
t
I

l:t.::::l::::.'t::.1

ttjitl.ttll::ti)::l

itl:,:ltl:::lt::,,tll,

t::;:ltl:::.:,,:t,l

:tlt:::t:::::r::11a,::':

ll:.:.,|:t:: :::t::: .a

a:l:t :: :t::::.:::::::
'alt:: .:.:l:.rt:tii|

::l::::::tt:,tit:i:

l!.::lt::::::.:l::)::i:.1:::

i'a,):'

av kårchefen. fnvigningen förrät-
tades av Paul Gustavsson, Floby.
De fem som invigdes var: Ingela
Andersson, Majvor Andersson,
Lisbeth Gunn.arsson, Ing-Marie Jo-
hansson, och Katharina Stam. UV-
flickan Carina Larsson sjöng en
sång'. Kårens kaplan, Göran Carls-
son, utdelacle Nya Testamenten
till de som ännu inte fått ett så-
dant.

Stjärnfaliet leddes och fönätta-
des av Gösta Claesson. Hela ska-
ran av Unga Viljor. sjöng sedan
ett par körer under Britt-Malie
Folkessons ledning. Denns. s.jcing
tillsammans med fnga-Liu An-
dersson en duettsång. I avslut-
ningen talade Paul Gustavsson.
Den kollekt som under kväilens
togs för kårens erbete blev g0 kr.

Styrelsen.

I

I

I
I

i

:

j

bundsstämman i Liciköping valdes iY'-lll:.1" Lva dvå4ryulrc -LJrctDvru-
ri,na ^!1å&a-,a-^- --.,_ ?^t*-- |damötet'na och överlämnade blom-Ivar Gustavsson. Erik Bohman

""rr 
s*" eil;;;o". -"' I ll":: s-:1t{ilt vände han, sig till

ombudsman. Robert stener, I 
Göran Karls,tedt som varit styrel-

^år.h^r* Lxrr ^++ *-,^r.^+ ;-i_;-' lseledamot alltsedån RLF-avd, bil-Stockholm, höll ett mycket intres- | ::"::'':'"".: dlrLstrqd! Al
sant och 'nedryckando töreårag' I 

o"S::,..t-o:,?: .?1":f9:sant och 'nedrycKande toredrag I 
''-::",...--'^,;

om Berlin, on itad som han ;äl I " l-{3} alla undfägnats med kaf-
krinner tån månsa nest*. Fore- ll: 1-1x 

1l1tl".'I?-lt":.!-1l'l_"-1 Tjb'
draget beledsas.ä"s #"i"i"Lät Ii",-lö',:$:iq. rlan informerade om
vaclra &irgbildEr, so* yttetr"igä"" I 9:.:" f3^c-å"ttd" 

avtalsförhandling-
underströk cter fra.gerli"rten f;"r, lå.rDa. I{an betonade det prekå,ira

t:i;tt.',ta

Pastor Paul Gustavsson och de fcm >>uvarna)>

Kinneveals UV-kår hade i fredags kväll offentlig UV-högtiil tlå fem nya >)IJv&r> invigtles. Dess-

utom va,r det en lång rad av kårens nedlemmar som vid kvällens >stjärnfall>r fick en eller två stjär-
nor att prytla UV-rlräktens axelklaffa.r meal. Dessa stjärnor fick de som tecken på att cle klarat
alla de prov som måste avläggas innan man får d essa utmärkelser.

sionatet, Kinnarp. Av årsberättel- i i i spetsen. Skaran åv Unga Viljor
sen framgick, att medlemsantalet i ivar drygt tjugo-tal samt kårens
vid årsskiftet var 79 st. Trots att | | ledare. tr''rån estraden sjöngs så
pa.rtiet kunde glädja sig åt ett j i >Häf är unga käcka viljor>. Ulf
ökåt röstetal vid höstens kommu- i I Karl6n uttryckte kårens väIkom-

Frökinds högerförening I I Högtiden började med inmarsch
har håilit årsmöte på Nya Pen- i ltill musik och med en svensk fana

u6äL r UDLCLAMU IIUSTY'$; KUIIIIITU- I I Ail'relr ULLI'yUÅLe Kat'Cls VArÅUlrr-
nalval lyckades man dock inte ta j lmen till de församlade. Detta un-
något nytt mandåt, utan represen- ! | derströks av ehefen Gösta Claes-
tationen i kommunalfullmälitige i lson..ftt par Uv-flicko1.l.åisje 

-v.?-är- även för den nya perioden siu i I xeivis Ps. 23 varefter följde bön
ledamöter. I -tecamorer. i -

Styrelsen ornvalcles i sin hclhet | -,
orh åestår av: ordf. Erik Bohman, I stedt. som undanbett sig återval
vårkumra, vice oidr. rvan Gus- I i*j]:11 {:il:T.::i":*.å3'l::tavsson, årismene, kassör :Uats i.|ndejsson, som arrflyttar från or-
Wetterström, Slutdrp, sekr. Syen lj -^ l?"i*"-ter blev Sven Anders-
Andersson, Iiinnarp,-dch rrtan sär- l FoL rtch Ballgt luiss-qn. Till kon-
skild funktion Ällan : :'*.. "*' I takttnan i utredningsinstrtuLet om-
Arårp, olre westermarif'ä,i*,1å: i ::11:^.^::::art Pettersson och tilr
rvar-'Gustavsson, Kinnärp."';;iJ i *.:"9-1::''gilisatiir Bengt Nilsson'
Ax, Halsäng, och Bengt*1"-'_-:-:-- | ornbud tili jordbrukshassan blev
; ,. slutarp. sto""r""JilT#å'ji 

I Torsten custavsson octr Cart-Arne
cödta qanteir. Crsscns=jgtiJeri- I otlftl']^,
*&"" .ffiJ-u'affiTffi;Söfi 

i ".,Y:l--?-.rlöt 
att ur avd. lrassan

Kinnarp. och ta.qe Ander sson, 1övchiända 200 kr till -den -lu på-
Sfrirrpl'*",i'bfot fiif".å". Sfutarr: jBåend_e insarnlingen tijl Indien ge-Slutarp, med Olof Nilsson, Slutarp i i1:"1' l,li:lirrrr!5e!! Lu! rrlulcu EE-
och Gtinnar Vilgotson, ki""ä"i, i ""lt",rytl"t:-"hjälpen'
som suppl. Till oÄbud uiJia".itii- I ---P-ft": 

förhandlingarnå tackade
hrrn^ssfämman i r,irtkåinino we.lrtps lorclf, de två åvgåonde styrelsele-

underströk der tragedi den forna l:;:ll::' _"''^.:"::'^i"'. ucL. PIEA(trd I I

tyska huvudstaden nu lrhhrör-ör i lagcl soin Jorflllruket lrelinner_ sig 
I

inte minsr._genorn den "å"f;i;';'å li,lry:l lqq,-l]lle99 .ynp1t"g :l I 
llmuren merän väst- och ösrberrin. l:åff;träil:[t'fru#fl.oif 

oåä 
i ,,

Kinneved-Vårkumla RLF-a'd. - i9,? qlo-"^Hanå-oppades.oekså' med | |

K-11'*: åiä':,:-ä?i f,n t*: I i:liä ll!iiå'i'?'ä'*.ä Ll 
"x'ili':.xt: | | 

i

å:ä.i:" 1'L? J,1lä fi f# : "Jl,i : *t I :ä. -ir:.i I l# " iä""i;3 li:l d:: I I 
i

s:1. ##:"::iT:*1,"iå:: 
"T$jå1"1: ::;;;"'** 

stunds <,iskus*ion t,.-l .i

"',]li,i i1;åi:.iH*lnåä";"'0u", ffSri,tiåS';3åtmed'erkand' "'n i 
I i

Sigvard Andersson ordf., Bengt f-===.:7 i

Jård9n y. 9rdf., Sixten iindbe;-e 
I 
st";11=.t* Ja'ktvårtlsförenu'å"Jr- 

I

R 1".LtelAgArnä i

i

i l}fönarps 
I

Mossutdikningsförening 
i

kallas härmed till ordinari.e års- 
|

möte i Götwe Försa,rniingsgårdI
onsdagen den 29 mars kl. 14.00. ;

Ä4ende: ulöver årsmötesför- j

I handlingar, styrelsens förslag j

i om' rrtdebitering under 1967. 
i

iAlt. I 20.000:-. Alt. II 30.000:-. 
I

I styrelsen I

Il-

I VaIUen V. Orqr.. srxlen iJlnooelg l E6J!18- ucu u4Äu'4'usrvrv''r'bvr^
I kassör. Carl-Arne Adamsson sekri. I Kinneveds Skytte- och Jakt- I

I at" Gustavsson v. sekr. samt 1l vårcisförening har prisutdelning 
I

I Torsten Gustavsson. Harrv Jo- | med dans på Pensionatet, Kinnarp
I hanrsor, invaldes efter Göran"Kart- ll på lördag.- "l/?'0|.

Unga Viljor inuigdu $iww,urp

K!rurueffip*ffiHruGo
Vi hälsar alla vålkomna titl en trevlig bingokväll
sönil. tlen 12 mars kt. 19.08 å Nya Pensionatet, Kinnarp.

Som högvinst väljer bTi mellan rumsf,ontän meil be'
iysning, presenthort 100 :--, guldring, sängöverkast
(dubbelsäng). Vinstlistan i övrigt: elvisp, hårtork,

kaffe- oeh matsenris, barometer, våffeljärn, TV-
kannor, karpera, gardiirlufter, täcken, pläilar, plast-
mattör, 120x180, kastspö, badrumsvåg, lampa, goiv-
Urnor, dukar, stolar m.m. ' '

J;ICKPOT 400:-, 50 tlrag.
Inteckningsbingo på hammock.
Vinst på enkei- och club:belracl.
Siclovinster på dubbel och full bricka"
Utlottning på entr6biljetten. Iiinnarps IF

TtrrFd[rrF
OPEL REKOPuD ele LUXE
1900, 1966, helautomatisk,
2.300 mil, mycket välvårdad.
Pris 14.000:-.

Kinnarps
BiI & Motor
Tel. 332 62.



Slutarp och Grolanda
1r'qqsperaoe oavgJort?

Grorancla rrr och stutarps trF spelado ,-, , J*l?r#^*"-u,*n
på Ekvallen. Det var i stort sett rättvist, även om Grolancla hade
något fler rnålchanser än StrF. Planen var tung och tempot där-
efter. Grolanda hatle rnest av spelef första halvlek under det att
antlra var jämn.

Ledningsmålet blev Grolandas
då Ingvar Larsson sköt fint invid
stolpen, 1-0. Slutarpsförsvaret

möten medverkar Gösta -Erledat. 
il *aitig'"i";".

Klar bäst i laget var centerhalv-
back Nils-Olof Karlsson. I kedjan,
som saknade Bernt Rask, märktes
mest Endel Siilla och Håkan Pet-
tersson.

Kinnarps mest framträdande
spelare var målvakten Westerberg
och tränaren Seidier, Den sist-
nämnde uträttade ett jättearbete
på innern och var jämte center-
halvback Bo Ek fina nytillskott
i det röd-blå laget.

För Kinnarps mål svsrade Bo
Ivarsson och Seidler.

Endel Sölla nätade för Blids-
berg,

Domare var Kurt Gunnarsson.
Ulricehamn.

p1!iif;"' "'i!i$å;fl L. I'Jäl'li11'J 
| | Kinn arp sp erade

SlFTi: ' .::"""n' .'u "::" 'll t-t mor Blidsberg

möt-e för alla åldrar, nämligen på ll upprepa söndagens fina spel
söndagskvä.lten. I samtliga.Ags5a ll uian g;orae en ganska medel-

Söndag hälls sä |g1nmÄtonac ll
avslutningsmöte i xinnarps";j;: ll Rlidsberg 

"-p"t$? 
oavgjott

sionshus. Det blir för helä famit_ ll mot Ifinnarp i söntlagens trä-
jen. Kollekt uppbäres. Även i Il ningsmatch på Vistavallen I Ul-
Siutarps missionshus blir det ett ll ricohamn. BIK förmåtltlo inte

fick arbeta hårt för att reda ut
situationerna och Rutman i måIet
hade tillfälle att visa sin styrka,

11_-:: l$om är utrusningarna vilka säll-an
misslyckas. Roland Moberg ut-

ogiftJ invånarnå var 94 r.anliga Jl "':" :"1"' vvErrrtsrtsL4rErr'

oän so kvinnliga, av de gifts Gn- ll ! .Grolandas måI sågs törsta
klusive <]e hemskilda) 9f manlieallhalvlek Leif Kjellander som inte
och 93 kvinnilga samt av de >för- | | hade så många svåra saker att
ut gifta> (d. v. s. änkor, änklingar | | reda ut som nu Ahlin i andra, då
och frånskilda) ? manliss o.n ZZ ll Slutarp flera gånger var nära att
kvinnliga. 

161 3-6? llfå utdelning' Han fick dock slut-'o,,.*^-^ 
ll tigen kapitulers. för ett skott från

Folkrnängden i tätorten Kinnarp liii::1d1llll 1-1 då han ensam

Av den nu röreligganä'ä$' I l;Ti3l5 i"l*T$ erter det att Gro-dv vclr 
;"^;'::: I I landas ch ojust fållts.delen av redogörelsen f:_^*"_-_--; :;- I t I andra hålvlek noterades ettnastc folk- och bostrds*älrninnan I I r a'ura

fra.mgår att tätolten Kil;;;;'",; I lfint stolnskott av Roger Anders-
rriÄ vätrninocrilrräilor ,,;;r;;å;;; I I son som kunde gett Slutarp led-vid räkningstillfället utgiorde en I I "Y" 5u!e DruLqrP rcu-

clel av Frökinc" xo**,ri'ä;';"il | llingen'. vilken istäIlel gick tiil
?on i6r,åhör^ ^., ,,;rr,^-'iä "llli | | Grolanda då Ingvar Larsson fick3ee inr'ånare av vilka-1e3. "?illä,"i1"ä;i i* oorr"r, som smet inrnan\i g a o ch 208 n" t*"r;.F.; lll, 9l'i I iäit 

- 

"iä 
er* öv erli ggaren.

Folkmångden i tätorten^slu?:t-_ 
il i-"r"."ä-iiårerg som gav Slutarp

, ^*: S.:"_:1 _11T1'^1s?19",:.i1l l z_i såÄ-,r"träsuuar. -
delen av redosörelsen för den se-l - ^: , "^,- --------*-'
naste folk_ och lrostadsräkninEen I I Groianda förfogar över många
rramnåp å*r rär^rron strrrorn ;m llbra spelare och då tänker manframgår att tätorten Siutarp som:lu:a sperare ocn oa Lanlter man
vicl räkningstillfätlet utgjoroe en l] 9f,ter1t- mest på välspelande Jan-
del av Frökinds kommuä"då hade ll Åke Magnusson, mittfältets rese,
288 invånare av vilka rao varllo(h brödraparet Ingvar och olle
manliga och 128 kvinnliqa. ,Lv ae llLlT::olt qu:nar Jonsson och trä-
ogiftJ invånarna var . T2 manliga I | "319" 

Sven-Rune Liungqvist kom-
oöh 38 krrinntigå. Av de gifta f in- llnletter-ar väl' Sven-Åke Andersson
klusive de heöskilda) ?9-manlisa tlstabil back med ambition'
och ?9 kvinnliga samt av oe >tåi-ll Slutarp har-.Lennart Rutman
ut gifta> (d.v.s. antor, änklingarllsom säker målvakt, dock med
och frånsJ<ilda) 9 maniiga och 11 llvissa,svårieheter med-höjg1sl,ott-e-n.
irvinnlisia. (PRK) " 

llBengt. Hermålflon, Kurt Karldn
är alltjämt pålitiiga och spelande

Barnryröten I Kinneved llt";o""å" flrLrt f,riAn ger stadgaI går började en barnmöte,svec- llåt spelet. Roland Mobelg har f"inka, som leds av söndagsskorsetr. ll spetrirnfattning ocir vet'var mål-
Gösta Erledal. Han berättar, vi-il boilai;a skall"placeras.
s-ar b-ilder o,ch^.1ägerfilm...samt le- ll noor, Floby-, hade en lugndersångochtäv1ingar.l:::lry..l|matchättt"eååinsigpå.
tor Göran Carlsson medverkar. ll --Håte
Första barnmötet var i Kinnalps ll _
rnissionshus.

Friggerå,ker ach l{inneaed,
segr&de i CUF:s bordtennis

Det blev Friggeråker 6om v&nn seniorfina,len I CIIF:S bord-
tennismästerskap för 196?. Finalrnoståndarna Gust. AdoU lslogs
tillbaka med siffrorn* 6-2. Matchen var mycket spånnan(le
och lnto rnindre än fean matcher avgjordes I 3:o set.

3'rlggeråkers lag: fr. v,: lagl.
Iienneth Karlson, Olle Torstens-
son, Kenneth Olofsson och Bengt
Kullander.

I juniorernas finalserie visade
Kinneved upp ett mycket säkert
spel och spelade sig genom serien
utan någon förlust.

Resultat:
Stenstorp-Kinneved (f6
Skarstad-Sventorp 4-d

Kinneved-Skarstad 6-0
Skarstad-Kinneved 1-6
Sventorp-Skarstad 6-0
Kinneved-Sventorp 6-1
Kinneved 2+--2 8 p.
Sventorp 13-16 4 p.
Skarstad 6-24 0 p.

Ilinneveds lag: fr.v. Iagl. Rune
GustaJsson, P.-O. Gusta"fsson, Ru-
ne Odlh och Bengt Andersson.

Seniorsegrande F'riggeråker. tOlZ -67,



Kungörelse
KNWruARP-BINSOBYGGNADSPLAN I

Förslag till ändring och utvidg-l
ning av byggnadsp'lan för del av 

I

SLUTARPS OCh KINNARPS I

s:e, del av Fastarp Hulegår-j
den 23 rn.fl. fastigheter, Kinn-e-
veds socken, Frökinds komrnun
upprättat av Kommunernas
KonsultbSrrå LBF, Mariestad,
hålles för sakägarnas gransk-
ning utställt å Kommunalkonto-
ret i Kinnarp uncler tiilen den
20 mars-15 april 1967.
Förslaget berör bl.a. samfälld
väg litt. a, b och c.

Kallelse för samfiltligheten litt'
a har tillstäilts samtliga del-
äeare.
Kallelse för samfälligheterna
litt. b och c har tillställts Gö-
ran Karlstedt, Hassla Östergår-
den, Kinnarp, sarnt Sigurd Jo-
hansson, Lagerstorp Smeagår-
den, Kinnarp, att hållas för
samtliga delägare i nämnda
samfälligheter till gänglig.

Anmärkningar mot förslaget
skall senast den 15 april 1967
skriftligen tillställas Byggnads-
nämnden i Frökincls kommun,
Kommunalkontoret, KinnarP.

Frökinits Byggnailsnämnd

flera barnkörer, lett tävlingar av
olika slag samt berättat frå.n Bi-
beln och då åskådliggjort fram-
stäliningen med biider. Dessutom
har han vid ett par tillfällen visat
film från ett sommarläger för
flickor. och pojkar.

På sönrlagsförmiddagen hölts
avslutning i Kinnarps missionshus
och till det mötet hade barnen fått
ts, rned sig: sinå anhöriga och äet
var en hel mängd barn som fått
med sig mor, far och syskon med

Vi hälsar alla hjiirtligX välkomnd till en trevlig söndags-
bingo den 19 mars kl. 19.00 å Nya Pensiona.tet, Kinnarp.

JACKPOT 5OO:- spelas ut på full bricka'
I.öwigt vaifria toppvinster såsom: rums'fontän metl be-
lysning, guldring, tavlor, elvisp, tvåsängsöverkast, hår-
tork, kaffe- och matservis, barometer, våffe,ljärn, TV-
kannor, gardinlufter, plastrnatta 120x180, tåicken, piädar,
stolar, kastspö, hushållsvåg, lampa, golvurnor, dukar,
specerivaror m. m.

* Inteckningsbingo på hamrnock Jr Fina vinster på enkel
och dubbelrad. * Sidovinster på du;bbel och full bricka.

* Utlottning på gratislott
'Kinnarps IF'

l{TO-träff
NTO har i morg'on onsdag, en

urgdomsträff i Föreningslokälen,
Kinnarp.

Barnmötesvecken avslutad
Under den gångna veckan har

det varit en serie möten för barn,
då man samlats omväxlande i
Kinnarps och Slutarps. missions-
hus. Ledare för mötena har varit
söndagsskolarbetaren Gösta Erle-
dal. Han har under många år lett
barnmötesveckor på många olika
platser i vårt !and, också någon
gång förut i våra bygder. Han är
synnerligen låmplig för att arbeta
bland barn och har clen gångnä
veckan samlat många barn. Det
ha,r håIlit sig omlring fyrtio styc-
ken varje gång.

Programmet har varit mycket j

omväxlande. Han har lärl barnen I
flaro ho*l'Ä-^- r^44 ax--r!--^.- --- i

Kinnarp, som extra ombud från
kommunalnåmnden.

Hos kommunaifullmäktige till-
styrktes ett anslag på 500 kr till
tra f iksäkerhetsnämnden.

För iordningstäIlande av lek-
piåtser i Slutarp och Kinnarp till-
styrkes byggnadsnämndens begä-
ran om etl anslag 5.300 kr. Lika-
så tillstyrkes ett anslag på 20.000
kr för vissa gatuarbeten i de bå-
da samhällen. För anläggning av
en branddamm i Ekesgärdet,
Brismene, anslog begärda 800 kr.

Hos fullmäktige tillstyrkes in-
köp av kommunallagen, uppiaga
utan kommentarer, tiil samtliga
leJamöter i fullmäktige. Att del-
taga i en kurs angående kommu-
nal beredskap i händelse av krig
vaides Sven Andetsson, Brisrnene
ne och Hilding Våring, Kinna.rp.

flera. Pastor Göran Carlsson häl- i
sade välkommen och inledde. Gös- |

ta Erledai iedde sedan en sång- |

stund, förhörde barnen på bibet- |
versen från lördagens möte m. m. I

Vidare ledde han en lektion från I

Bibeln om '.Fräisningens gåva>. I
Kollekten sorn togs upp nläv r05 |

ilrr*trSl-t*pt 
I

Vägförening i
I

håller årsmöte å KinnarPs Pen- 
|

sio,n:at torsdagen den 30 mars I

kl. 19:00. Ärende enligt stad- 
|gaYna. 
I

StYrelsen I

I

kr.
I

SLUTÄRP _
BARNMöTEN metl söntlagssho

Slutarps rnissiondrus :

Torudag, lördag 17.30.
Söndag 19.30 Off. möte
för alla åldrar.

KINNARP
ISOKT. OöSTA ABLEDA.L.

Kinnarps missionshus:
Fredag 17.30.
Söndag 9.45 Fam.gudstj.,
hela farailjen kommer.

VÄLKOMNAI
tblb-67,

RöI{IHD

ztl?^ 6?.

Brandstyrelsen i Frökind
Yiil ha extra bidnag z'\to'b)'

för hränderna i tsörstig
Frökinds kommunalnämnd har

hållit sammanträde. Frågan an-
gående köttbesiktning, sedan by-
rån i Falköping indragits, re-
mitterades till häIsovårdsnämn-
den.

Brandstyrelsen rneddelade att
den sökt extrs 6i6r** för släck-
ningskostnacier med 8.588 kr be-
roende på bränderns i Börstig,

Angående en tidigare ansökan
av en person från Kinnarp om
rätt ått försälja ö1, ha.de läirsst'y-
relsen begärt förnyat yttrande.
Kommunalnämnden tillstyrkte
ansökan.

Till kommunens ombud vid
sammanträde med Mönarps torr-
läggningsföretag valdes Sven Än-
dersson, Brismens och Elof Rehn,
Slutarp.

Ängående instruktion för blt-
v:'nde vaktmästare vid I'rökinds-
gården beslutades att frågan bör
ytterligare utredas vad det gäIler
beräknad ar'betstid m. m. Utred-
ningen verkstäiies av socialnämn-
den med Arne Olsson, Alarp,

Byggnadsniimnden hade begärt 
l

att få inköpa varningsmärken och j

vägmårken för en beriiknad kost- |

nad av 1.300 kr. Framställningen I

tillstyrkes hos fullmäktige. 
I

40 PROC. ANSLUTNA
TILL RK-KRETSEN
I KINNEVED
Kinneveds Riitla Korskrets

hade i måntlags årsmöte i Cen-
tralskolan i Kinna,rp. överlii,ka-
re östen Björnberg, !'alköping,
8ev i ett tanldeväekande.före-
drag >Synpunkto,l pfi ' åldrings-
vården>. Till ordförantle omval-
dos Göran Andersson. Kretsen
har under året ökat sitt med-
Ionr8antal med 74 och har nu
611 meillemrnar, eller 40 proc.
ov befolkningen.

Årsberättelsen visar på en liv-
lig verksamhet. En simkurs har
anordnats, förlagd till Trädet,
vilken rönte god tillslutning. 45
deltog från kretsens område. En
utfärd för de åldre har anordnats.
som gick till Liared och Skottek.
Valborgsmässofirandet, Som- år-
rangeras av kretsen, rönte myc-
ket god .tillslutning. Under året
hår två självskyddskurser håIlits,
en i Kinnarp med 15 deltagare
och en i Luttra med 19. Klädin-
samlingen i maj gav 600 kg klä-
der. Kretsen har under året haft
>Medlemskampanj 600>, vilket,
som framgår av medlemsökning-
en, g'av ett mycket gott resultat.
Auktionen på syföreningens arbe-
ten gav 3.160 kr, nytt rekord. Ut-
låningsförrådet har under året
kompletterats. Pengar har sänts
till -Indien och Algeriet. Valkol-
lekten gav över 1.000 kr medan
däremot den nya given under rö-
dakorsveckan, >önskebrunneD) in-
te slog alls.

Ärets balansräkning slutar på
9.560: ?6.

Sedan årsberättelse och revi-
sionsberättelse godkänts valdes
styrelse för kommande år. Omval
skedde över nästan hela linjen o.
styrelsen har' följande utseende:
ordf. Göran Ändersson, Ebba Ju-
liusson, Brita Wilgotsson, Astrid
Andersson, Tage Ellström, Val-
borg Clauesson, Bengt Samuels'
son, Tyra Thor, Ingrid Torstens-
son, Kari:r Samuelsson, Ingrid
Gustafsson octr Gulli Sjöberg'
Suppl. torsten Gustavsson, Bengl
Vård6n, Inga Nilsson, Valborg
Larsson, Ärne Gustavsson och
Birgit Andersson. Revisorer:
Bengt Kjellström och Lennart
Karl6n med Karl-Erik Eriksson
som suppl. Valberedning: Sten
AJrlqvist, Torsten Gustavsson, för-
rådsförvaltare Anna Sandin och
Valborg Clauesson. Ombud valdes
ttll disfriktsårsmötet, som håIls i
F alköping i april, och tiD riksmö-
tet i Stockholm i november.

Ärsavgiften höjdes tiU 4 kr.
l{an beslöt att även under detta
verksamhetsår ordna en resa för
de åildre, att anordna simundervis-
ning och valborgsmässofirande.
fOO m anslogs tiil katastroffon-
den, 500 till leprasjuka i Indien
samt protesverl(staden i Algeriet
och 500 kr till katastrofberedska-
pen i östpakistan.

Röda Korsets dag med allmän
flaggning skall firas den 8 maj.



I(innarp vann
mot Timmele

v\ln-6r-
Vänskapsmatchen meuan Tlm-

mele och Klnna.rp i Tlmmele
rlutado meal seger fö1 KinnarP
tnetl 3-2, efter halvtldsstäIl-
nlng 3-1. Torrl Torstensson i
Kinnarpslaget gjorcle första må-
lot efter 10 min. sPel.

Kinnarp spådde på till 2-0 ge-
nom Bosse Ivarsson efter 30 min.
Timmele recr"cerade till 2-1 sex
min. därefter sgh fem min. före
slut gjorde Bosse Johansson,
Kir'narps tredJe mål och detta re-
sultat stod sig halvleken ut.

Timmele reducerade efter ca
15 min. spel i andra halvlek tiu
3-2. Ett kvitteringsmål hängde i
luften. men Kinnarps-försvaret
kämpade bra och Kinnarp vann
slutligen matchen med siffrorna
3-2.

I Kinnarpslaget var försvaret
mycket jämnt och bra och ked-
jans bästa va.r Bosse Ivarsson och
Göte Andersson,

Om Timmelelaget kån sägas
att de spelade en mYcket fin och
läcker fotboll som nog kommer
att se resultat längye fram. En
utvis-ning förekom, Det var Tord
Torstensson i Kinnarp som fick
tämna planen i slutskedet av
matchen efter att ha >snackat>>

SIutarP-Månstad
o-2 4v 6>'
Rubr. match rPelades På Vista'

vallen. där det bjöds På ett fin'
fint uirderlag och där kindsJaget
vann uppgöielsen rättvist. Spelet
var s5arnerligen jämnt, men Mån-
staden hs.de bättre avslutningår
på sina ånfall.

f Slutarps-elvan gjorde försva-
ret den bästa insatsen och Ingvar
Johansson jämte Kurt Karldn ver
de som märktes fråmst i derma
lagdel.

För laget i övrigt gäller att man
i stort sett gjorde hyggligt lfrån
sis på de flesta hållen i laget'
även om en bristande kondition
kunde förmärkas hos en del'

Geson

KINNARPS
MISSIONSHUS

Annandag påsk kl. 19.30.
Påskerx budskap i tal och sång.
Göran Carlsson och sångare fr.
Åsarp. VÄLKOMNA!

OBS! En mötesserie börjar
torsclagen den 3013 och slutar
sönclagen den 9/4.

?r>h-67'

med domaren.

Brodin beundrår till-
ett av utstäIlningenr

Fnökind
KOMMUNALF'ULLMÄKTIGE

håller sammanträde i Central-
skolan, Kinnarp, fredagen den
31 mars 196? kl. 19.00.

Ortlf.

Kinnarps Missionshus
Välkommen att lyssna till P.4.STOR GUNNAR LANSHAMRE,
Skärstad, som talar och sjunger vid SERIEMöTEN med off. mö-
ten 1:a veekan: TORSD., LöRD. och SöND. 19.30! Medv. av
pastor Göran Carlsson m. fl. från Äsarp. Söndag kväll medv.
evang. Ing-Britt Ekblom.

OBS! Fredag 19.30 UNGDOMSKVÄLL för all ungrlom. Omväx-
lande program, Servering.

Naglarps
Vägsarnfällighet :,,,

håller ÄRSMöTE hos Gunnar
Jehansson, Svenstorii; deh 31
mars kl. 19.30.

StYrelsen.

:

Itai-a3-1*

ROKI T D

Utstiil{,n urug uuslutade
vrkeskurser i frökind
Sykurs och snickarkurs har

man haft tidigare i F rökind, men
för första gången hade man i vår
ånordnat en utställning av de als-
ter man tillverkat på kufserna.
Sykursen avslutådes i tisdags och
i samband med denna anordnades
utställning, dels av syku!:sens ar-
bete, dels av snickarkursens -denna har dock ännu inte offi-
ciellt avslutats.

Det var en rad vackra och väl-
gjorda arbeten besökarna kunde
beundra på en vandri.ng genom
utställningslokalen. Det är flitiga
eiever sykursens ledare textillä-

rare Marina Bohlin och snickar-
kursens slöjdlärare Ove Markebro
haft i sina kurser.

.'.vslutningen inleddes med vis-
ning för inbjudna, bland dem Frö-
kinds yrkeskurskommitt6. De
vackra plaggen kom väI till sin
rätt i en trevlig mannekängupp-
visning, där mannekängerna ock-
så berättade om material och
kostnader. Elsie Elriksson taekade
kursledarinnan och överiämnade
blommor till henne och även yr-
keskurskommltt6ns ordf. fru Dag-
ny Johansson fick blommor. Kväl-
len avslutades kring kaffeborden.

ffiwffimmWmnptläng
inom Falköpings läkardisrikt

1) De som våren 1966 fick 2 sprutor får nu 3:e sprutan.
2) De som fått 3:e sprutan 1963 eller tidigare får nu 4:e sprutan.
3) Alla sorn tidigare icke ympats kan nu b,li ympaile.

Ympningarna äger rum å följande platser och tider:

ÅSLE, skolan, 2813 kl.18-19
YLLESTAD, skolan, 2Sl3 kl.17-18
VARTOFTA, skolan, 2913 kL.79-20
KINNARP, skolan, 30i3 kl. 18-19
GUDHEM, skolan, 314 kl, 18-19

Event. förfrågningar besvaras på tel. 302 10 kl. 8.30*9.30 och
143 15 kl. 9-9.30.

HÄLSOVÅR,DSNÄlIINDERNA

t496,

Meddelamde
Arg. uppgörande av eld

Den som ämnar företaga rnera om,fattande bränning av gräs,
halm, ris, Ijung elier annat skall i god tid göra anmälan därom
till brandchefen. Tillämnad hfgge,sbränning skall senast en vecka
i förväg anmälas till brandchefen. Därjämte skall sådan an
uräian göras samma dag, som bränningen är avsecld att påbörjas.
Vitl stark torka liksom vid stank blåst skall anmälan till brand-
chefen göras före tillämnad bränning även av mindre omfatt-
ning. Då väderieksförhållandena bedömes medföra avsevärcl
branilfara kan brandchefen förbjuda bränning.

Brandcheferna i f,'alköpings statl, Gudhems, Frökintls, Vartofta
rch Vilske kommuner

I

I

I

Eleverna Elisabeth Ericsson och Ann-Britt
sammans med textiliärare Martina Bohlin
vackra plagg.



KHruMEARP*MSru&CI
å Nya Pensionatet, Kinnarp, måntlagen ilen 27 mars
(g.lry{ug. P31!r) lrt.. rs.oo.

Ett stort urval av valf,ria toppvinster varav
märks: rumsfontän rned belysning, tavlor, guld-
ring, presentkort i olika prisklasser, kaffe- och
matserviser, hårtork, barometer, täcke, TV-kaniror,
vilstolar, plastmatta 120x180, gardinlufter, kast-
spö, hushållsvåg, lampor, lrrftmadrass, väskor, kaf-
febryggare, skärmaskin, urnor m,m.

.IACKFOT 300:-, 50 drag.
Inteckningsbingn på harnmock. Fina vinster på dubbelrad.
2 st. Findus gödkycklingar på enkelrad. Utlottning på in-
trädesbiljetten. VÄLKOMNA ti11 en trevlig Pask-bingo!

Kiftnarps IF

Tr . . tåne tos ailcleles för lätt på upp-

I(innarp i slag fjj;ll+:*x"ffni*'u*}s;
vann lätt, 5 - 0 t"å*'iå"i#iffååt,11ii.r.onu rp'-

, gren planens bäste spelare och
som mittfältsman uträttade han
ett gott arbete. Även cf, Leif Jo-
hansson svarade för en bra match.
Försvarets bästa var centerhalv

Kinnarp segraile I annantla-
gens träningsmatch mot Lock-
örn rned 5*0. l[atchen gick I
Floby. Kinnarp kunde i första roch målvakt.
I a,lvlekens tjugosjuhtle minut ta
ledningen genom Bengt Per:sson
på ffisperk.

Spelet i första halvlek var
tämliget jämnt men i andra halv-
leh tog Kinnarp definitivt hand
om kommandot. Håkan Karlstedt
gjorde bådq 2-0 och 3-0 i tiqn-
c'le resp tjugoförsta minut. Bcngt
Persson ökdde till'4-0. Sltitrgsul-
tatet 5-0 fastställde Håkan Karl-
stedt.

I Kjell Ahl tremålsskytt i

I f Kinnarp var Westerbgrg i 
I

lm-.let rnycket sälier. I det bakre 
I

j försvarct kan ett plus ges till An- 
|

I ders Ek, Ek och Bo Johans- I

I son. ueir även inittfätltsrnännen 
I

i Bcngt Perssou och Göran Grahn i
I var titl sin fördel.. I kedjan var I

I Kjell Ahl, trcrnålsskytten, Håkan 
I

I 
Iiarlstedt sanrt lovande Ola Jai'ls- | :

I son bäst.

Vartofta.Frökinds
cp.krets har 414'
1.174 medlemmar
Vartofta-Frökinds lanctstings-l

valkrets av centerpartiet har hål- |Iit årsståmma. Stämman. som var I

förlagd till Yllestads bygdegård, i

gjorde ett uttalande om den för- I

dröjning som nu råder innan ett i

valutslag sIår igenom i kommu- |

nernas och Iandstingens styrelser. IJ iir ru, a ä E s n e d,l ii ggru ira,g e n,

p& Frök ind sf wl@#l*i ge'
När Fröklnds kommunalfullmäktlgo sa.mmanträder på fredag

i Centralskolan I Kinnarp är nedlii,ggntng'en av järnvägen Fal-
köping*La,nderyd ett av de 15 iirendenå, på föredragningsligtan.
Komrnunalnärnnrlen föreelår här att fullmåktige skall instärnma
I tlen reservation som riksdagsman Torsten Andorgson i Bräm-
hult gjort till Jiirnvågsstyrelsens fiirslag. Hr Anöersson säger i sitt
yttrande att nedliiggningen skulle betyila ett kännbart slag mot
det pågående uppbyggnadsarbetet i de berörda kommunerna, Om
trote a,llt en nedläggning blir nödviinrlig är det ett oeftergivligt
krav att brsättningstra,fiken iir ordnad innan någon neilläggning
sker.

Kommunalnämnden tillstyrker
att byggnadsnäffinden får 5.300 kr
för att ställa iordning lekplatser
vid områdena Kinneved 5:1 och
Siutarp 7:1.' Byggnadsnårnndens
begåran om 20.000 kr för att an-
lägga gator inonr byggplaneområ-
dena Kinneved 5:1, Slutarp ?:20
och ödegården !:52, tilistyrks
också av kommunalnämnden.

Det återremitterade ärendet om
balkonger till pensionärsbostäder-
na I stiftelsehusen yrkar kömmu-

nalnämnden avdag på. En ulred-
ning har gett vicl handen atl
samtliga lägenhetsinnehavare inte
är villiga att betala högrd hyra
om balkonger komrner till stånd.
Vidare har länsbostadsnä.mnden
meddelat att tillstånd inte kan
lämnas tilt att bygga balkonger.

Hrr Karl-Gustav Gustavssons i
Vårkumla ocl. Arn.e Gustavssons
i Luttra motion om att kommu-
nallagen skall inköpas i tillräek-

1 ligt antal till kommunalfullmåikti-
lges ledamöter tillstyrks av kom-
lmunalnämnden, som föreslår att
I 

fOO i<r anslås för åndamåIet.

I I Lockörn som hade rnånga av 1'
| \'illas allsvenska bandyspelare i '

I sitt la€i var inrårna Tore Skog- '

I iund och >>Fiskarn>> Johansson
dom bättre. ,rlt-6r.
Ekedalen-Kinna!.p 4-l

På lördagen gästade Kinnarp
Ekedalen och fick finna sig i ett
nederlag på 4-1. Hemmalaget tog
i första halviek ledningen med
4-0 genom två må] av cf. Leif
JohanTson, medan högervingen de-
lade på övriga två.

För Kinnafps mål svarade hh.
Kjel1 Johansson, som efter ett par
års bortavaro återigen skrudat sig
i Kinnarpströjan.

I Kinnarpslaget, som denna

nämnder och utskott. uttalandet
har tidigare i sin helhet återgi-
vits i I'T.

Kretsstyrelsen återvaldes. Den
består av Gunnar Linddn, tr'olka-
bo, ordf., Gunnar Karlsson, Habo,
vice ordf., Bo Lundgren, X'aIkö-
p'ing, sekr-, Lars Linddn, Tida-
holm, kassör, samt Hilding Vå-
ring, Kinnarp, Gustaf Larsson,
Gate, och Torsten Ekered, Habo,
Även samtliga suppleanter om-
valdes nämligen Stig Johansson,

I SIöta, Tora Land, Mullsjö, Åke
lHermansson, Tiarp, Bertil Carls-
lson, Ticiaholm, Hans Sandström,
iTidaholm, Börje Larsson, Habo,
I och Sven Andersson, Brismene.
I Till revisorer valdes Olle Ferm,
I tt^-{^ca^Vartofta, och Evert tr'agelsson,
Näs, med Arne Anderss".n, Kläm-
mesbo, och Gustav Karlsson,
Korsbergå, som suppleanter.

Representant i CKF-kretsen
blev Gunnar Linddn med Hilding
Våring som suppleant. Till reple-
sentant i Faibygdens CUtr'-krets
valdes Lårs Ärtursson, Kålvene,
illed Arne Svensson, KäIvene, som
suppleant. TiU att replesenter,a i
Tidaholmsortens CUF-l:rets ut-
sågs Gunnar Kar'lsscn, Habo, med
Josef Sandström, Tidaholm, som
suppleant.

Till ombud vid centerpartiets
riksstämma i Kalmar i juni före'
slås Gurmar. Linddn, med Bo
Lundgren som förste ersättare
och Gösta Karlsson, Kal'leby, som
andre ersättare.

Av verksamhetsberättelsen
framgår att centerpariiet i Var-
Lofta-Frökinds landstingsvaikrets
vid fjolårets landstingsmannaval
erhöll 7.140 röster, en ökning med
1.2?8 sedan förra landstingsman-
navalet. Ett tredje landstingsman-
dåt tillföU centern i kretsen, Med-
lemsantalet i centerpartiavdel-
ningafna inom kretsen uppgick
vid årsskiftet till 1.174, en ök-
ning med 25 under år 1966.

Samtidigt med Cp-kretsens års-
stiimma höll även CKF-kretsen
sin stämma i annån lokal i byg-
degården. Efter gemensåm kaffe-
drickning underhöIl en grupp
CKI'-are med sång och musik.
Som avslutning på stämman höu
riksdagsman Harald Pettersson,
Kvänum, ett med intresse åhört
politiskt förödrag.

I

|rUn.tu,tp* missionshus

| Ännandag påsk ges Påxkens
lbudskap i fal och sång med med-
I verkan- av Pastor Göran Carls'
I son och så.ngare från Äsårp. På
;itorsdag börjar en nY mötesserie

uTl PElt t.Ut r 3!it'

ttlt-*,
folktätheten i Kinneved

Är, den nu föreliggande första
publikationen för 1965 års foik-
äch bostadsrlikning framgår att
av de 1.146 invånarna i Kinne'
'r'eds församling vat' 687 bosatla
i tätort. Det innebär att försam'
Irngen tillhörde tätor lsglad E
r SO]o- -eg,S Proc. tätortshcfolk'
r:.ing). Vid samma tidprnkt var

"n 
"tito"t* sammanlagda befoll<-

rrinE 77,4 proc. tätortsb€folkning'
rol-t<tatneten i församlingen ul-
gjorcie 2? invånare Pr k-r'km -iör nela riket var samtna siffra
18 invånare Pr kvkm. (PRK)

Mötesserie i KinnarPs 
I

missionshus I

På torsdag kväll inleds'en serie 
I

möten då Pastor Gunnar I ans- 
I

hamre från Skärstad i Smäland I

U"tr*. i St"t*pr f*t"". li

gaY stort qp{enlag rnot Larv i,
7th-67. n 

ll
Slutarp förloraale ! påskaftonens uppgörelse mot Larvs FX l l

med helå ?*2 och Ir.T-sport fick ett samtal med Bengt sten- it
kvisf,iiililglottare I slutar"p för ett få bakgrunden till det stora 

I
nedei'iaget: >En bidragantle orsak var att vi saknade vår ordi' 

I

.narie malvalit liutrnan och ersättaren Gustav Eckerlid föfnråd' 
i

de in helt fylla platsen. |,

talar och sjunger ur evangeliets
elada budskaP. I mötena medver-
f,ar också Pastor Göran Carlsson
med flera från ÅsarP' Förstå vec-
kan blir det offentliga möten
torsdag, Iördag och söndag kväl-
lar. På sönclag kväll medverkar
också evang. Ing-Britt Ekblom'
tr'redag kväll är det >>Ungdoms-
kväII;för all ungdom. Servering
är anorclnad vid den samlingen'

.narlg måIvaKf, liullnan ocll efsäu!4rtrl lius!öv DsÄcfrlu lururu- l,
de in helt fylla platsen. |;
Så vi räknar nted alt seger:r I denna matih var Rolantl lt{oberg, | 

'

blev några mål för stoi' rtred tan-|som får sättas ftämst jämte Kurt. I

ke på spelet ute på planeu. I Lund och Ingvar Johansson)>. 
I

Nu brast det också e}r <]eI il- få annandagen..möttes A-. ochl
rörsvaret rör övrist ocn-+-i +-l P-ii-8-tl ^1,^"Il. 

t"'iTIc"*^1t:,1^P^1 |

:?åiH;L'ååH:5å'1?" i 
n'u,.. 

å1i", I p'ä',:,iii Jös'.t^ååä0.'äöi e" 
I

tämnaäe också ån det att onsr<a lkgr,nbin?lionen-*t9-7:?:-T::I- l
och de fyra i främre linjen väg-llactes l-åfla av de- orolnanP +- |

oe litJ lätt emot Larvs försvar." I laqsspelarna- ocll de-ssuiom vak' 
I-De -som får godkänl betyg tl l?x;tJ;;trS:gets 

målbur av IJen- 
I

-l 

Geson I

taktiken behärskades lniu tufi- | B-runnsvalle-n i Åsarp' Resultatet
ständigt. samsperet I kedian i PgYiJl"B,^-]igtl::ry"df l:::*-
ra*"uä" också än del att onJr<a I 

kgTb-i"?lt-ltn med 7--:-2' Nu sak-

och de fyra i fråmre tinien vas--lllades påna.al d-",^9i*i::t-3-

-



&ehatt såxr ölertsäcänkning
i F röIeåslrls futrlneälctige

En ansökan om tillståncl till utskänkning av öl från en pensio-
nats- och kat6rönelso i l(innarp föranleclde en Iivlig debatt när
Frökincls fultrrnäkåige samlades i går kr'äll. Ett l5-tal intägg gjor_
alsg i frågan, där (tret trl. a. sades att man inte ville vara meal om
att besluta c'rn något som drar ner kommunens ungdom i träs-
ket, innan det sluttigen blev avslag till frarnståuningen. I stället

i gick fulknrktige på nykterhetsnämndens förslag. Detta innebåi.r
I att innehavanen rnåste begära, tillstånd till utskänkning vid va.rje
I enskilt tillfälle.
I

I Någon debatt blev det också , te avgivit något eget yttrande. på
I om järnvägen. Hr custaf Gustafs- | hr Gustafssons förslag tillsattes

I 
son tyckte kommunatnämndu" I :.1I:,1:mitt6 som skall ta del av

j sj"rt oct bcki.ärnt ror sig ;;;;; l,,Xäi,fiijlåtingen 
och därener

I instämt i en reservat jon av Tors- | Vi återkommer till sammanträ-
I ten Andersson i Brämhult och in- I det,

I Crf , ar I ootl dlor .Sluterps $arnhäffisförening
on'dnear med storstädning

Sluta.rps Sa.mhällsförening har hållit årsmöte vilket van ganska
vålbesökt. Ordf. Evert Sa,nrl6n hälsade mötesrleltagarna välkomna
och erinrade om under året avlidna medlemmar. vars minne hed-
rades med en tyst minut. y'q _ 6?.

j digare föreningens största -uppgift f ,tq _ 
iI inom sairrhäIlet men under det I Mötesserie i Kinnarp inledd ' B? I

lqllql" å.ret h11 
.v.ä1. 

i synnerrr"t 
| 
"^i"iä"Iääss 

hötrs der första mö_ |

I :l:'r"f :l.fgg,T'-t jll_l i?:jkt 9I ?tt ] t.t i u." riötess*ie som kommer i

len samnailsro.renrng. mie_ uteslu_ latt påeå en tid i Kinnarps mis- I

I 
rano€ Dor -na 

perysnrngsrrågor alt i sionirrrls. pastor Göran iarlsson I

bl. a. ;Belysningsfrå5Jan var ju ti- | --

syssla med. Det finns många_and-ltäGäää"raftommen samt intedde
::*"3t5t:r^i- "'åT,,.."jj__.^T|1t]3 | *;å ;ireiiå""ios och bön. pasror
som kan och bör tillvaratagas för 

I A;;n;;;;;'r"-;;"J;'ä" ";;:
::'f,:,1,,::h"111""1'd,,,{i: 1"- 

iig: 
l ;;;" 1"1ää preditaae rned krartsamhället boende. Ijtan en för- l'-'--^'' ,::-'-1'" "'"""toqv 

1'Eu ^rorL
ening skure detta icke ,*iJ:iq?i,lå,1h."å:T;fJåXrä* 3;l; ]"1å:ra i de flesta fall. Därfä" ha* rri l:**" "'" rj
inom styrerser 0." "ppiäit"ö.; I li";#sus, 

rre*en>' Pastor Lans-
atl pn (amhÄIlcfÄyanino ä? ö+r hö- -- .)ckå en.god sångareatt en samhällsförening a- ^++ L^ rrrqrrrrE " "-:-1-1 "'':..^åY:- ""'lå-:-:
hov inom err samhälre ".;'r;i;;il 

lg"tt,"3on* i mötet etl par sånger'
ett rrnrtcrsföetir.o o' o'o'älr-i.^l-] I tUeA sång medverkade ocksåatt understödjas av ata där boen- 

i iö_liri'^.andersson och Britt_de'>> 
I Marie tr,olkesson. l,{ötet avslöts

Viel valen fill lademäfpr i qf\r- lmozl aÄn

lsilv-ieiscn är Ever't Sanden. Oiof f
i*'H"-Tå"".'.1,täff,ff*ä:'"'J,o*."", t Lcdfua plalsGr

I Vid valen tilt ledamöter i sty- | med bön.
I relsen_iacle Nils Järneklint och I I fretgen hålles möten lördag
lTage l{ellman avbjöt återval och och söndagskvällar. I kväll med"-
lnywalda för en tid av trrå år blevo: j verkar utölver Gunnar Lanshamre
lStenAhlqvist och Elof Rehn. Des- sångars från Åsarp och söndag
I 
sa båda var tidigare -suppleanter I tvatt evangelist lng_Britt Ek:

I i stvrelsen och nvvalcla i deras I hlo*
l-*tälle blev Gustav Ånclersson och I I-----'
llvlats Ändersson. Kvarstående i

Årsrnötesf örhandlingarna leddes
av Sten Ahlqvist och som första
punkt på dagorCningen stod sty-
relsens - och revisorernas berät-
telser, vilka med godkännande la-
des tlll handlingarna.

Av styrelsens verksamhetsberät-
telse frarngick bl, a. att år 1966
var föreningens 36:te arbetsår.
Året är octrrså det första efter väg-
belysning:ens överlämnande till
Kinnarp-Slutarps vä;förening, och
i styrelsens berä'l.telse heter det

att denna skulle ske på tidpunkt

som bestämmes av styreisen. l

Beträffande skötseln av järn- 
1

vägsparken fick styrelsen uppdra- |
get att lösa denna fråga. I

Innan sammanträdet avslutades I

informerades byggnadsnämndens 
Jordf. Elof Rehn om ko.mmunens I

åtgärder beträffande lekplatser
inom Kinnarp-Slutarp.

De närvarande bjöds på kaffe
och kvällen avslutades med en
stunds bingo-spel.

erhåller anställning i bageri o.l
*r- 

I

I

i

t.
I,t'Tel. 331 83.

KåruruAffiP.BINGO
Vi in;bjuder åter till en trevlig och givande Bingokväll
söncl. clen 2 april lil. 19 på Nya ?ensionate! Kinnarp.
* Vinster: Presentkort i olika prisklas,ser, gultlring, tav-

1or, ha{fe- och matservis, hårtork, barometer, täcken,
gardinlufter, skärmaskin, kaffebryggare, vilstolar, TV-
kannor, kastspö, luftmadrass, badrumsvåg, plastmat-
ta 120x180, urnor m. m.

* JACKPOTT 400:- 50 tlrag. INTECKNINGSBINGO
på hammock. Dubbelvinst. * Välfylltla speceripåsar.

/r Enkelrailsvinst, förra omgångens stora succ6 gödkych.
ling,2 st. * Sitlovinster på dubbel och full bricka.

* Utlottning på gratislott.

Slutarp A: Lennart Rutmair.I(ent Ahlber€f, Lennart Fetters-
son, Ingvar Johansson, I(urt Ka.r-
l6n, Roland Moberg, Kentlet An-
cer'sson, Roger Andersson, Kur.tLund, Tomas pettersson,' Bengt
Iierntarlsson, Christer Stenqtiii.
;'"{atch mot Floby Ä söndåg. Sarn_
lilq Mober8.s. Ävresa Mobergsro.Bo. rl,a_ bt.
.,- 

I{imrarp A: Lårs Westerberg,
l'orgny Johansson, Anders ID[.
Bengt Per:sson, Bo Ek. Bo Jo-
hansson, Kjell Ahl, Bo lvarsson.
Håhar! Karlstedt, OIa Jarlsson,Pai Seidier, Göte :\ndersson.

Slutarp B: Gustav Eckerlid. An_
de; s Eckcrlid, Lots Houf baer, Ol_Ic Bergiivist, Leif Filipsson, Rune
r_iusiå\-sson, Lcnnart Eckll r.licl.
Iiur t Filipsson, Anders Göilintl.Ch;ister Stenqvist, per_Clof Grrs_l.,r.vsson, Åke Karl6n, Börje An_.lers-coi1, Ingemar Lundahl. Match
:not Trädet B i dag. Samiing Mo-
:rergs. Avresa Mobergs 18.30.'

Kinnarp B. Karl-Gustav Ahl. I

I(ar'l-Ever t Claesson, Ähe pels- 
Ison, Åke Torstensson. Göran I

af roh6 zi^It tz^-.r,t^ -.L ^ |

Ola Jarlsson, GöraD Grahn.Match mot Gätistad söndas.
Samiing 8.30. Ävlesa g.S0.

Gråhn, Kjell Karlstedt. Connv Iquist, Uno Karlsson, l'temming 
Irorsrensson. Rolf Andersscn, j

Staffan Niels6n, Lars Oarlus. iLeif Johansson. Match mot Veg. I

iX. " t das. samting r+. ewesa 
j

Iiinnarp A: Lars Wcsterbere. ITorgny Johansson, Andrrs ltt"(: I

lSengt Persson, Bo Eli, Bo .fo- Ihansson, KjeU Ahl, Göte Anders_ |
son, Hål:an Karlstedt, Iord Tors- |
tensson. ?al Seidter, Bo Ivarsson, '

l,fatch nlot Vilske-Kleva DM i I

dag. Samling 14.4b. Avresa 1b. 
i

Slutarps Ekonom.
förening för EI. distrib.
avhålls ord,inarrie årsståmm.a
lördagen den 29 apdl 1967 kl.
19. Lokal: Byggnadsstiftelsens
lokal, Slutarp.

Ärenden enl. stadgarna, jäm-
te information inför everrtuell
iivergång till pro'pptaxa.

Slutarp den 14 april 1967.

Styrelson

Singelolycka
i Slutarp
Bil mot stolpe

En trafikolycka inträffade pä
måndagskviillen i Slutarp på
länsvägen me.llan Falköping och
Ulriceharnn. En p€rscnbil, i vil-
kon färilades tre militärer, gick
av vii,gen på striickningen mel-
lan bilverkstaden och bom-
m&,tna.

Bilen blev i körodugligt shick
sedan den rammat en lednings-
stolpe. Stolpen knäcktes och trå-
darna rycktes loss från stolpen.
Detta medförde att belysningen
längs den nämnda sträckans öst-
ra del släcktes.

Itrfter >konfrontationen> med
stolpen hamnade bilefl på en åker.

De tre militärerna klarade sieI De tre militärerna klarade sig
j från måndagsäventyret utan ska-
I dor. tr'ör de som ej känner vägen
är kurvan vid olycksplatsen svår.
Den är otillräckligt doserad för
fri hastighet. 

B6t-Og_0q

lösöreauktion
å LILLHAGA, KII\NAR,P

TISDÄGEN den 11 april, kl.
13.00, då fni Hulda Larssön p.
gr. a. avflyttning, låter'försäl-
la en del lösöre. Vidare an-
nons inst, lördag.

Falköping, tel. 11373, !1475

...crlltttrot^tf, ,A.*B.ar Å! ssutjqrlllE H E 7:s 8vt!4

\4h_ ö).
Kinnarps lHissionshus
Välkommen till seriernötena

tisrlag, onsdag, torsdag
kl. 19.30.

Pastor Gunnay Lanshamre
talar och Sjunger. Metlver-
kan av Göran Carlsson oeh
sångare från Åsarp.

Miss,ionsf örsamlingen



H(inna*p"ä1"g YiAkeHs ReweeEååC
Gällstad" 3-l

väå$er Nå? q^'br
Frökintls Kommunkrets a,v

cp, cKF och CUF
har årsmöte i Vårkumla bygde-gård på onsdag. Kommunalfull-
mäktiges ordf. 6unnsy Johanssonlämnar kommunal information
och vidare blir det underhållning,
frågesport och servering..

Klnnarps Missionshus
I {tnnarps Missionshus pf,.går

en mötesserie i dag, t morgon ochpå torsdag. pastor Gunnar Lans.
Göran Carlsson och sångars från
Äsarp medverkar.

Vagforeningen
diskuterade qlq-bl'

järnvägsfrågan

system för avgiflsberäkninq dis-
kuterades och d.et uppdrogs åt
styrelsen att under innevarande
år utarbeta förslag till ny av-

.giftsberäkning. Vidäre diskirtera--des frågan om införandet av €:a-
tunamn i samhällena oc,h en kom-
mitt6 tillsattes att anbeta vidare
på frågan.

Av styrelsen upprättat budget-
förslag för innevarande år kom-
menterades. tr'örslaget baJalsera-
de på kronor 27.089:- och god-
kändes utan åindring. Styrelsele-
damöter i tur att avgå omvaldes
och styrelsen består som förut av
.Lars Guståvsson, Slutarp, Carl-
Arne Adamsson, Slutarp, John
X'r&nsson, Kinnarp, Bengt Julius-
son, Klnnarp, och Hilding Våring,
Kinnary, den sistnåmnde förord-
ned av länsstyrelsen. 'Iill reviso-
rer omvaldes Sten Ahlqvist, Slut-
arp, och Ivar Gustavsson, Kinn-
arp.

Beslut fattades att till vägmy.n-
digheterna ingå med en hemst. om

Kinnarp besegtade på söndagen
Gällstad med 3-1 efter 2-0 i
halvtid. Kinn.arp tog ledningen
med 1-0 ef' r' sex minuters sPel
genom cf Håkan Karlstedt. Det
dröjde sedan trettio minuter innan
2-0 var ett faktum. Denna gålrg
var det vi Flemming Torstensson
sr:Tr var må,lskytten.

Gällstad reduceringsmål kom
efter fem minuter in på andra
halvlek. Det dröjde endast två ml-
nuter innan Kinnarp ökade till
3-1 eenom cf Håkan Karlstedt.

I och ch Bo Ek bra, medan kedjans
I huvudfigurer var Kjell Ähl och
I tr'Iemmine Torstensson.I tr'Iemming Torstensson

I _.F-"+ _ciämare var 'iohanssor;

i Gäiistad.

rned intresse för butiksalrbete
erhåIler anståillning i snabbköp.

Samuelssons
Sititarp Tel.0515/33119.

Betesdjur
äv. tjurar mottages.

Mönarps egentlorn
Tel. 0515/332 64

i

virl du förbrutit>> samt >O huvud
blodigt sårat> av J. S. Bach.

I Börstigs kyrka firades På
skärtorsdagskvällen HHN. Guds-
tjänsten avslutades med att kyrk-
värdarna bär ut altarblommorna,
altarljusen samt altarduken me-
dan Psalt. 22 reclterades. Detta
för att levandegöra hur Kristus
utblottade sig sjäIv för att frälsa
orr. Detta kom ännu mer till ut-
tryck vid långfredagens högmäs-
sa, då pastorsadjunkt L. Hallgren
predikade och inte någon musik,
inte ens församlingssång förekom. 

II stället lästes psalmer och liturgi 
I

av präst och församling. 
I

Förutom högmässan f[rekom iI
anslutnin.g till Vår Herre Jesu 

I

Kristi lidande fyra medltationer, i 
I

vilka man fick följa vår Frälsares I

lidande timma för timmå. Vid I

påskdagens högmässa strålade ai- |

taiet, av blommor och ljus. Ofgöf: I
musik och psalmer vittnade också |

om påskdagens glädjebudskap, ett
som trlir mera markant på grund
av långfredagen gudstjänst.

På annandag påsk framförde
ungdomår från Börstig under Mo-
nica Hallgrens iedning samt Börs-
tigs kyrkokör ett kyrkospel >>Det
står skrivet>>. Vid samma guds-
tjänsf, invigdes en ny altarduk, en
gåva av makarna N. Danielsson,
Börstig.

,å*,$'11il'iå""T:?f'""å:l- ål' Renault 16
Möblerbat pä7 olika sätt. [4ed några hand-
grepp kan ni ändra den från elegant bekväm
pqlsgnbil till rymlig kombi. Framhjulsdrifr,

Kinnarp-Slutarps vägförening
hade i torsdags årsmöte på Nvä
Pensionatet, Kinnarp, undlr ord- r

förandeskap av mö6elhandl. Lars I

FIicka
Gustafsson, Slutarp. Styrelse- och.
revisionsberätteiserna föredrogs
och styrelsen beviljades futl ai-
sva_rsfrihet för det gångns, årets
verksamhet och förvaltnins. Rä-
kenskaperns, hade balanserat pa
kronor 25.719:80. Frågan om nytt

ny belåggning på allmänna !ä-
gen genom samhällena. Slutligen
diskuterades den a.ktuella frågan
om nedläggning av järnvägstrafi-
ken mellan F'aiköping'-U11ig6-
hamn, Samtliga uttalade som sin
bestämda uppfattning att t'rågan
är av så stor betydelse för sarri-
hällenas fortsatta utveckling att
det icke nog kan betonas den be-
tydelse järnvägen har, trots den
nedgång i gods- och persontrafik
som förekommit.

Kinneveds pastorat
En stor menighet deltog i pås-

kens gudstjänster i Kinneveds
pastorat. Vid Långfredagens hög-
mässa i Kinneved medverkade
kyrkokören under kyrkomusiker
Margareta Thors ledning och
sjöng >>Introitus>> av Runbäck,
Criigers >O, Jesus kär, vad har

Sammanträdet beslutade ingå j

tlll länsstyrelsen gned -pegär.ap om I

skid för anförda synpi.tnkter. 
I

;ir'' 1:l

Renault L0 - Utmanaren
0:--gO på drygt 11 sekunder. 135 km/tim)
Skivbrornsar runt om. Bättdäck. Barnsäkra

Renault 4 - Skrytbiten
Stor bakiucka. Fällbart baksäte. Främhjuls-
drift. 110 kmltim. Ingen rundsmörjning:,
Barnsäkra bakdörrar.

Vad de kostar? Säkert mindre än Ni tror.
Kom in ska vi berätta. Och biudapå nrovturer
så att Ni kan avgöra vilken R"enauit 

-

som passarEr bäst.

Vi visor ocksö beg. bilor i oliko prisklosser.

Böde Renouli och ondro mörken.

Renault i SLUTARP

AB KINI\ARPS BIL & MOTOR
Telefon 05151332 62
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Roger Andersson var den i an-,
fnllet' sorn Lundh hade mest hjälp 

I

av or:h den so' 1 yår Tnest framåt, I

f bakre linjerna formerade sigl

Segrarnas bäste man är sålun-
da redån nämnd och nämner man
därnäst spelande tränaren cf Kurt
Lundh, vilken hade förmågan att
lägga ripp spelet så rutinerat och
med en så genomtänkt taktik att
han rramstår som segerorganisa-
tören.

Han svarade också för båda må-
len och visade därvid både lugn
och säkcrhet och kan koras till
planens bäste forward.

mestadels en fyrbackslinje som
arbetade mSrcket taktiskt. Det
var K. .dh1berg, L. Pettersson,
Ingvar Johansson och Kurt Kar-
I6n, som spelade med insidan av
huvudet rrilket uppvägde vad som
brast i snåbbhet, och, som sagt,
bal{o}rl dem fanns Rutman på
språng.

Vh Moberg gjorde bra ifrån sig
men har änn.u ej kommit i sitt
bäst2, slzrg. Laget var osnabbare
än l'loby, men i gengäld fanns
lugn och precision i passningsspe-
Iet vilket motståndarna såknade.

FlofoY ufsn strateg
!'ioby sakn.ade en strateg, i

och med att Klarqvist ej var med,
och vi Rune Claesson ej förmådde
axla den rollen helt. Största bris-
ten Iåg just i passningsspelet och
skjutförmågan är dålig på de
flesta fötter, Nu satt väl en match
dagen före också i benen'och så
här efteråt kan man säja att la-
get kan förstärkas på några av
platserna.

I målet var Bengt-Arne KälI
bra och samma betyg får ch Inge

c-
Arssammanträde

med delägar-na i AxtorP-I{al-
lagårdens dikningsftiretag hål-
les i F röjeredsled frcdagen d,en

14 april 1967 kl. 19.30.

Styrelsen

Såutarp hade exl ${aerre

och gick vidane

Slutarps IF vann DM-ma.tahen mot Floby IF ,med p-0. och
fulit rättvist efter en väI genomförd match. Floby hade ett visst
övertag i spel, men detta va.r enila.st skenbart. Sluta,rp hade var-
je motstånalare under kontroll, och i sista ha,nd var det rnålvakten
Iiutman som med sina vältreråiknade utrusningar behårskade
hela straffområtlet, nåi,r hans försvarares snabbhet ej räckte till.

Bergström cch hb ltryvincl Josefs-
so"r. Vb Moberg har ännu ej fålt
upp snabbheten.

Ytterhalvorna Rydberg-B-Å.
Klaeson ariretar och bryter bra,
men passningarna år ej välberäk-
nade, men clet är också få for-
wards som ställcr sig spelbar:a för
framspelningar. I anfallet, som
saknar tyngd, var Rune Kla,eson
den främste, utan att vala i sin
bättre dagar, och Christer Wik-
lund är ständigt en oroskälla för
försvararna. Kar16n och Ottcsson
arbetar bra, men får inte ut något
effektivt och yttrarns, Henriks-
son-llertrertsson är definitivt
ingen lösning på det problemet.

0m spelet

!'loby började spelet bra och
hade också försba målchänsen .1å
hi Karl6n spelade frar-yr cf Wik-
Iund fint, men Rutman i Slutarps-
må,let täckte skottet med snabb ut-
rusning. Slutarp tog ledningen på
fint skott av cf Kurt Lundh, som
spelades fram mycket vackert av
hi Roger -'-ndei:sson. tr''lobys Wik-
lund hade åter en bra chans, men
Rutman var åter för snabb och
klarade. Ett fint skott av hi Ro-
ger Andersson tippade Käll i Flo-
by målet tillhörna.

Andra halvlek kä.nnetecknades
av spel mest på mittfältet. men
Floby hade de flesla a'' :.erna
på måI, En fin målcl
made>> Slutarps Rogei'
då skotthållet var ei
meter, Slutarp ökade
till 2-0 då I'lobyförs'
de högt utan täckning
det var Kurt LunCh
l:licken öppen för det. Fl
igenom och placerade b,

'1m-
son
1ra

rh
le

il-
behärskat i nät. !'lobys { .cis

h--de fiera genoml;rotL, mc' rut-
arpsmålvakten täckte aIll.ic'ined
sina suveräna utrusnin.ga,r, cch
några målskott kom sälian.

Den justa matchen dömdes bra
av Bengt Johansson, Falköping.

Håte

:ffic€*r-
j\rr 

"UL.f rugotl olq-bT
. T7.
L h,Lnnarp

öppet brev till Frökintls
kommunalfullmäktige

På grund av att jag nu för and-
ra gången fått avslag på min an-
sökan om pilsnerrättigheter ber
jag att få anföra följancle.

I Inför motiveringen för avslåget
I (att clet riskerar nykterheten i
lkommunen och drar ungdomen. i
l .träsket' ) ber jag att till kom-
I mrrnnlfullmät<tig-e 1å stäl]a dessa
I fråeor.
I rJ rfur kan en vara sorh fritt
I får försälias i våra speceriåffärer,
i anförtrodd åt mig, bli tiU ett sånt
I >;fruktansvärt vapen>, serverad till
i en smörgås eller till mat ?

i zl ,a.i det kommunalfullmäktt-
jses uppfattning om mig personli-
I sen ätt jag för snöd vinninq skul-.
I te vitja starta ett ölkaf6 där ölet
lflödar i strömmar och där unsdo:

lop och begravningar. Varför då
allt detta tal om ungdomen?

Iln längre tid har vi lördagar
och söndagar stängt kl 19 samt
vardagar kl 20. X'rån och med 1
maj kommer vi att stänga kl 19
alla dagar. När skall då ailt detta
öldrichande som förstör ungdomen
förekomma ? Kan man inte fordra
av de män och kvlnnor som beslu-
tar om vår.kommuns öden att ta-
ga litet bättre reda på hur saken
verkligen ligger till innan man
fattar beslut, som verl<ar som
käpp i hjulet för en framåtsträ-
vande rörelse inom kommunen.

Att år 1967, när spriten varit
fri i över 10 år, väqra pilsner.rät-
tiehetcr åt ett beställningspensio-
nat och matservering och beEgära
att detta vid varje tillställning
skall söka tillstånd hos pqlisen,
med allt det extra arbete och kost-
nader det medför tycker jag verk-
ligen är alltför inckränkt!-f nga Nielsen

Pensionatet, Kinnarp.*
Herr Redaktör.!
Med anledning av artikeln om

avslaget på Nya Pensionatets
framställning om ölservering ber
vi Er att införa nedanstående som
ett svar på Frökinds kommunal-
fullmäktiges uttalande i frågan,

Ärade ledamöter i Frökinds
kommunalfullmäktige !

Vi ber att få upplysa Er om be-
tydelsen av ordet >>träsk>>. Träsket
är Stockholms s. k. undre värld,
där det bl. a, förekommer knark,
starksprit och dödsfall. Dagligen
dör där'flera människor av övdr-
doser av gifter samt av svält och
mord. Ta som exempel för några
månåder sedan när tre människor
mördacles. Dessa händelser utspe-
lades i det verkliga träsket.

Tror Ni då verkligen att en
oskyldig ölservering i en kommun
med ett så litet antal ungdomar
skulle kunna utvecklas . till ett
>träsk> ? Nej, då har Ni verkli-
gen fått fel uppfattning om vad
>träsket>> är. Vi hoppas ått Ni nu

I ändrar åsikt om ett >träsks> be-
I t)'delse och att ett sådant aldrig
I skulle kunna uppstå av en ölser-
lvering i Kinnarp.
I UnETdomar i Frökind
I 15 respektive 17 år,

tragedier i hemmen, i äktenska- |
pet, i barnuppfostran, i åndra 

Imänniskoöden. I

Ändå handskas rri så nonchalant I

metl alhohol. Vid fest, vid sorg, I

vid bärnclop, vid bröllop, ,vid be- Jl

Hr Redaktör!

Det är statistiskt bevisåt att av
alia unga människor som böriar
använda sprit blir e-n hög Procent
alkoholister eller allvarligt allro-
hoiskadade - var 10:e. Det är ett
fruktansvärt faktum och troligen

i är detta påstående i underkant,
eftersom många alkoholskadade
aldrig registreras. .ånhöriga för-
söker skydda dem, ta hand om
dem. I!ån skäms över att far, mor
eller ungdomärna i fsmilien super.
Bakom denna fruhtansvärda sta-
tistik gömmer sig inte blott oiind-
liga enskilda tragedier utan också

g'råvning, i officiel*a och inoffi-
cielta sammanheng, i nöjesbr&n-
schen, i Tv-sammanhang. Dåliga
exempel från äldre och lättillgäng-
liga spritinköp utgör svåra -fres-
telser och är orsak till detr ö{ade
spritkonsumtionen. Det är fruk-
tansvärt, det är ansvårsöst och
det är en dålig demokråti,. som
fritt säljer sprit till allmänheten.

Om var tionde mäpniska som
använder sprit blir allvarligt alko-

i holskaclad ooh tusentals under
I spritens inverkan begår ööverlag-
I da, ofta brottsliga handlingar' är
I rlet ett brctt att fritt sälja sprit
till männi-ckor, av rriika de flesta
(vi vet clet av erfarenhet) inte
skulle nyttja all<ohol, om vi hade
en fortsatt spritstrejk eller ett
spritförbucl som våren 1963. Om
det överhuvud fanns något för-
nuft och någon reson, borde det
som Systernboiaget säljer fås en-
dast mot läirarrecept, liksom nar-
kotika. Det är ett brott att sälja
alkohol till människor.

Om r'åra iivsmedetrsbutiker
skulle säija ett födoämne, som be-
visligen åstadkom cancer eller
andra sjul<rlomar, skulle sådana
livsmedel förbjudas i handeln. Men

iom sam.ma eller andra butiker säl-
I 
jer cigarretter, som bevisligen

j åstadkommer cancer eller andra
| ödesdigra sjukdomar, reagerar
lingen eller ytterst få. Varför?
iDärför att mänskiigheten så vant
I sig vid denna felaktiga, ödesdigra
konsumtion att de inte reflekterar

: på hur galen den är. Vad de flesta
gör acceptera.s som fullt naturligt.

Människorna är besynnerliga el-
ler tankiösa. Vi handlar så ofta
ansvarslöst både mot oss själva
och andra. I stäilet för att inrätta
vårt liv sunt, friskt och lugnt, le-
ver vi i samhällen och städer i en
ständig karusell av onaturligheter.
Därför blir vi fattiga inombords,
vår lott blir ohäIsa och många av
oss tvcker att livet är menings-
löst. Borde vi inte i stället hjälpas

.i åt att siitta stopp för en osund
)i livsför'ing. split, öI och tobak och,
rl t:å in för sunda livsvanor? Detl
rlfinns ingen alkoholist före förstai

supen och inget rökbegär före de
första cigarretterna. Därför ung-
domar: börja aldrigl Det är tufft
att säga nej.

Heder åt kommunalfullmäkti-
ges ]edamöter i Frökind, som rös-
tade nej till ölservering i Kinnarp.

slq-bY

CK!':are.


