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tr(innarp hade spelarbekymmer
och förlorade i Folkab o, 2-L

Frökinds kornrnunkrets av CP , Kinnarps-serien fortsätter
II
I ill på onsdagen arsmötä't äns- l-- i[å]ä="tiå" i Kinnårps mjs I
noitono triumterade på lördagsförmiatda,gen mot Kinna.r!. 2-'1
l sionshus pågår några
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Ä'ders
I
I söndagens | , Mn,+hdr _r^*onccnn
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-öörI
"
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föräningsmedlemmalna. z
I|
lg.rFp.r, från Äsaro.
are stod rör kvällens yS:,ltllt-l-^Y:"^,i,?,11t:,.:*i
qiS:I*lt-l^^Y:"^,!.9,1r:^1,.:*i **t:it*"::ti
segermålet-2-1i
Första tratviek sjorde Kinnarpr r 36 min. kom segermålet-2-1j
med..sö1!ags, I
ning med allsång och tiivlinga.
tilvtinga. | :ullg: skulle.slutat 1*"t*i'I^,"::.il
P.-O. Johansöäliiåu" genom p.-o.
ifrån sjs. cote andä-rssil;;;: lro" Folt<auo
It
litraifrånsjs.Göteänderssonsva--lfor
En
En frågesport ordnades också l:ul]9:.Kull9..!tut1!-med..sol9ags,
I l(vallens more, men aa .pa.srgl
rnäiet och hade även en
son.
,Palr9l I I ra.rte
ra,cte för rnälet
I son.
--l--},iu.
<iär de tävlände lasen represente-lLanshamre.}.r,?1 :lSoC.{a;ig i..ettl liliärä'r"rrn''l"t^=i'riä*;.-Kurr Johansson, vb. Bennyl
rade av cle 5 socknalna. Luttra ,ltal murel ilrl nales ,o,"l.||,1 t"o:"I I l- 'spelet blev sämre efter paus och lGustafsson, hh. S.-E. Blticher
".i,ä.riåä;
tlv3lr1r'
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tog hem segern.
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Arne Olsson, Kinneved, kessör hr l:-ilå "^:I"1 I oessa nloren meo I Efcer en halvtjmme kom 1-1. I I Kinnarp får hb. Torgny
Jo-samt
Lennal t pöttersson, Kinneverl, I h jäin.. av sangare från Äsarp. r I ri.l-Bä" ;";;;.;;;-;oi-ä"i,
nJ
I n""rio", vri. Bo Johansson
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cotå Andersson och hv. Kjeu
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Ähl goda betyg för sitt spel.
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I försvaret.
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på Vallensås överraskade Trädetelvan genonr
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.T"u med reserver vilket
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för bl.a. Kinnarps
ställde upp
rnåtcher och^t:T:p
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Halvbackskedjan Bertil
Slutarp'
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taLL
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sånoar
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många gånger varit mest
utifrån
-^"^*"*""*ttiiil
gavlKarlsson,
Lennårt Holm och Söi
matchen
målet
Första
Styrelsen. lg
anrtra hvsrtar man rle
*","";;;
som har
':;;
llKinnarp ledning efter ett missför-li'en Harrysson svarade för ett gekommit har fålt lyssna till etl
"vilket ut-|diget arbete och i mälet gjorde
klart evangelium föimedlat av se- i
,|stånd i rrädets försvar, ,,^--r_1^Jt
16^--^_,
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riens huvurcitarare-past.r
Lanshamre med flera.
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Kinneveds Sl<ytteförcning och lhansson som -var- m_ålskytt. lhansso.n e.n .$9m11t91ande. insats
av Gunnar Lanshamre
t1i
d'agspel har sjungit-må";;';å;: ll .l^lotua"o*törening anordnar [ ]-9ndr-a halvlek l<om så yilst;i1om vh octr ttitt följd av brodern
gång var det vilTorgny som- spelade vb. r kedjan
ra iånser samr öcksa lå'rit åhö- il ;;:.:;:-_;:;;:;:
f måIet och denna
joha"sso" .oi" "svarade ttir|1an]l-asta b"jvq:!. q:..Jill.9".t,9
uT; Ie;^,,:_':^:;
rarna stämma in och
illul!:,Tll*t119,*ud
texten varit bekant.
ll munition söndagen den 16 aprii imålet.
imålet.
lAndersson och Håkan Karlstedt.
Geson
Vid söndagskvältens möte, som ll kl. 9.00. Anmälningstid k]. 9.00 I De båda målskyttarna bildade
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I g**:"röje
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te samlade |
styrersen. I | å Nya pensionatet, tr{INNARp, sönct. rlen g april kl. 1.9.00.
l."tå;*i;-"-tå',."ån#3..u.ra. En 1
.lo"ä I
I den vatfria vinsuistan märks presentkort 40-725
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pasior'r,ån._
34 samt ledde
tedde i bön.
ton. Pastor
Lans-ll'"":."",T.urrutrr
llanorclnas under veckan
drass, kaffebryggare, TV-kannor, gryta, kastspö,
.L'-zrt
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hamre sjöng såmt predikacle från a.prit. Mottagning sker i sarnt-
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plastmatta 120x170, gardinlufter, urnor, baclrums-

2 Kor.-5. Efter sång av sång_grupsånggrup- ll tiga a"ffärer samt hos Bertil Anpen från Äsarp såv .o*l_Sr:t::
ll a"rs"orr, Vårku,mla, och Oskar

väska m'm'
äJ;;li
"å9,
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son ::uiji?.'r-q:y.^*:l*5j{':
en appell varefter
varefter mötet av- ll äffi;'uair"åiå,";'
;"--"-.^'
JACKPOT 500:-,50-tlrag'
Johansson, uJtiqså,aruclt
Jonansson,
Bygdegården,
Bygdegård.en,

LuttLutt-lJ
!uLLt
med bön.
sröts med
slöts
slots
bon. Torsarasens
Torsclae;;;';;i.
Iorsdagens mote
mötellf l
inledcles åv' cöran Cailsson. ciCi- ll ra. Hela och rena kläcler mottarrgruppen från Åsarp.sjön-g
Åsarp.sjöng och il tages metl
med
mecl största tacksamhr
tacksamhet, l,
tacksamhet.
Gunnar Lanshamre
T,anshamre predikade
och
"---" och
"'-'Ijl "XinneveOs
r(rnneveds liöda
Rötla Korskrets
Korslcets L
sjöng solo.
IJ
I |

Kinnarps

Missionshus

Past. Gunnar Lanshamre talar och sjunger
LöRDAG 19.30 Metlv. av evang. I'-8. Ekblorn.
SöNDAG 19.30 Gitarrgruppen, från Åsarp.
TISDAG 19.30 Solo'och duettsång.
ONSDAG 19.30 Sångare från ÅsarP.

I

mötena medv. också past. Göran Carlsson.
u/c-b7'
I)u är varmt välkommen!
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Inteckningsbingo å harnmock'
tr'ina vinster på såväl enkelrad (specerivaror) som
nå duilcbei och full bricka.
dubbelrad. Sidvin,ster på

Utlottning_ på gratislott.
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Från kampen mellan Sii och Slutarp, där Sil vann efter förlångning och går vidare

i

DM-spelet.

Slutarn ,:Sil DM-aYancerade rnct'- .*--'-*-f
I Slutarps Ekonom.
4-B i rörening rör Er. dis*ib.
Förlangning ficlc titrågripas,
å
'
årsståmma
I

avhåller ordinar{e

rot'ooll-på []kvallen, -Flobl', mellan du lördagen den 2g april 196? ki.
bfia tliv. Vl-lasen Slutarp oah sil björt visserligeT int:-!l ,"i- IlfS. lo,t<.at: Eyggnådsstiftelsens
got skönspel men blev ånrlå en dramatisk uppgörelsc'. Matchen | ;A,ktion i Frökind
t
Iokal' SluLat'p.
i-+^ fiirråi,n
r'ii.s:!- efter
-t+^t-tjänrn cch inte
kunde *U I "'
var }'tterst
^**^- förlåxrgning
"^,,,,I3.;;;:-;,,:,,;;"""'l
jäm_
Ärenden enl. -:_'-.:
stadgarna,
II -l-:---"*'' ',l*-;, 1:l' för "Fnykting -67"
fi?ed 4-J.
4*3.
scgern r.rerl
från Gotenetrakten
Irån
hcffr segern
ta hern
Götenetrakten ta
..---'
Röda korskrets står
Erter en harvtimmes sper log saste anrauel;^ T-1i- :l:å-r,i:l l å:,"#-ä:åliä",ä1"#:entuelr li förKinnevecls
en del arrangemång inför den
Slutarp ledningen med 1-0 se- r raka och välpla_ceracie boliar sop | '
l.
endagsa.htionen >l''lyktingl
]rnndel
_'_'___överlistar.sil;t9:*,,:":".!]ru"^I?li"^:l*T':a
urr- | sv
196?. Jr stora
dan sr.
u41r
Lund uvsrrrDLdL
cf'. AurL
Kurt LLllru
april rvur.
|
den rt14 dyrrr
Siutarp u9u
|J'rulax?
-6?> på söndag. Postkontoren i
till
farlisheter
me(-I.
förrädiskt
målvakten med en
lställa
I
c
Sdj'relsen Kinnarp och Slutarp >>flyttar ut>
äli.t I I slutarps ftrsvar gjorde mv. I
studsande boll vicl
i sarnhällena, Kinnarpsl<ontoret
"t"ro"".
emelleltid I RuLman en stark insats o^ch .han I
tio rninuter sLod det
Söndagens DM-match
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son direkt på volley "
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i I EF N
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pass- | Aliltere'
klippt till på ett dalar,de
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KFWn8?ef
- --------- E- ffiHnSO
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f.ör-dag'en i",,.*5:rt
var bäst."..
- ---ilt led-lsom
Siutarp återtog emettertid
ll
frzitnåt1?
man
kgT
i
ningen åfter en'försvalsmiss
sönd. den 16 april p.g.
].?o;llinstäIld
-k*tavlnutr ltjtrtr. Klas-Göran Thörn och
i ll
motståndarna. Det var ci.
I
Lundh som åter var *,^*::T.""1|
l{ä.sta spe'idag 23 aprr
åi" .'*Tlä1$jl#
f't'*Oi'""k alltid fartig'
slog in
2-1. Sil- frvitteraäe titt I l.:,*,åå"JT-J:Ti;jfr::''*,i'äv.ll
-Å"d
had matchen
hacle
som
dg.n?"e,
dornare,
ay try.
Gör,an i . Bra
hy. Göi,a1
hjälp ry
2-i2 med liatp
i-lZ
Ptq
Lundbeck seäan Stutaiå on'ödiet lhelt i sin hand, var Arders Ekström,
Grolanda'
fortsette
sig
en
hörna.
ådragit
Sii
I
b
n -- - :i l
målproduktionen och ii.r. +-S i
1n
(
genom ett sltolE
hi. O]le Lund*
skott a,v .t11.
6erg. Det såg u! -som orn Sil
(l
skulle gå vidare i DX'I ettersorr i
41l .
lt

niris:.
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$lutarps Missionshus
$årl.*:'.?Jå,if*"1*ffi
stod råkade Sil ut för
en g'anska

självförvåIlad hörna
slutarp _tJaigale _: 9"h

liksom l[åndag
rå de1 tor Yngve

19 JUNIORERNAS MISSIONSFöRSÄLJNING. PasJohansson talar och leder försätjningen av juniorals-

Xi."-åå;11"r1?"i1.i,1åT#i,?r"*"ji ter, poÅun_T.p:_98!t Gåvor mottages tacrcJmt. servering.
..Torstlag 19.30 lllissionär But Johansson talar och visar färgn&. T,örtängning
Det btev irrtsf förtälgning bilder från ltrongkong. Flyktingarbeten försäljes. Kollekt.
2x15 minuter. IJnder den för6tn i ALLA VÄLKOMNA!
kvarten gjorde hy. Göi'sn Lund- |
beck Sils segermål sffsy sn lån.3
soloraid genom Slutarpsför'svaret.

Slutarp kärnpade tappert

ocll
pressade på ganslia inteirsivt mot

slutet, dock utan resultat. Sil höll
i stället på att göra ännu etl
mål på hörna i slutminuten.

Kort kritik

Det var två jämngoda lag sorl
möttes. Sil hade möjiigen de vas-

att återfinnas i Centralskolan och Slutarpskontoret i stiftelsens lokal i Slutarp. Röda Korset bjuder på kaff€ på båda stälkor:lmer

lena.

östens kapell underhåller i
Ki.nnårp och Siutarpsl:orn.a får
tiUfälle att l3r5s1a till Britt-Marie

Karlsson oeh SGu-orkestern.
Britt-Marie giorde en fin sånglig
prestation i $karaborgs-Talangen
och tidieare i vinter har hon leorats till Västergötlands bästa
SCII-artist.
I)e >>utfiyttade> postkontoren
håiles öppna för
man hop- somgirrare
pas
en strid ström
mellan kl. 17.30 och 20.
I Kinneveds kyrka anordnas på

sönclagskvällen en rrngComsgudstjänst, dår ungdomar från Börstig

fraryrför kvrkospelet

D"t står
skrivet Bö"sti.qs kl'r'kol<ör rned_
verkar och pestor Lennart llall_
gren prediliar" I{0llekter, scm
upp.tas, går tiit Flyktinq _6? och

radiostationen ) Evnngeliets i.öst)
i Addis Abbeba_

i Ki:narp avslutad
På onsdagskvällen var det avslutning på den mötesserie som
har pågått i KinnarPs missionshus i två veckor. Pastor Gunnar
Lan.shamre uttryckte i det sista
mötet sin glä'je över att han fått
rnsrurrs-aorstllJnrng Ii sruf,arp.
Missionsförsäljning
Slutarp
Tt^vr^hi
tlx-^
rritl'no
ii serien.
carion
vittne
^^*
tiära
somaterreng
På måndag kväll har Slutarps Han tyckte
vatittslutnineen hade
tillslutningen
-i,,rrt
juniorrör, 'ng sin rö":lr-jl'3s i #ri*tJ"r.-i"
;;i-h;å"
l;;;-;åq";;-;tt
Slutarps missionshus. plLtol vrgpreOLa och sjunga.
-ö.r
ve Johansson håIler först en an- liå"r.ä"åt"Jii
avsrutningism6te '
daktsstund och leder efter paus | i"fåå"r-"arr,"stiLta
Åe, ge-en"am sång.
i
f,":^-::i".1*g,-.,"{9luä1ldlg.
. Det |ä;;;ä irnsr.,'-"e s:öns tiir
kommer att säljas junioratster,
äää"p"f._".kompanjemang >En
p:::1i" T.-.-l^!,o_T v.anligt *9.1; II i"-iitån1,ia corq"tä brör"fra*u.
tages också tacksamt
tiil bä.io*" Co.u" bartsson inledde
.varor
försäIjning elter kontanta
gåvor. Ilil;å
1;;1;". sn bönestund. En
Mötesserien

Ttll rah

Bostadsfastigheter
E $lutarp

I
I

1) Huset byggt 1963 med utvändigt fasadtegel, innehållande i
första våningen 2 1äg. om 2 nrm och kök, i anclra vån. 3 rum
och kök, samtliga med bail o. vc. Hel källarvån. innehållande

bl.a. 2 st. garage, tvättstuga. Oljeeldning. En 1äg. ledig för
köpare. Mycket förstklassig fastighet.
2) Äldre bostadshus, helt genomgånget och moderniserat, innehållande 2 1äg, i första vån. orn 2 rum och kök, i andra 2 rum,
kök och möblerbar hall. Alla lägenheterna försedda med bad
o. vc, fristående garage och källare. Ledig 1ä9. för köpare.
Båda husen är eentralt belägna i samhället.

Inteckningar underlättar köp. Säljes för dödsbos räkning.
Vidare upplysningar per telefon 0515/333 09.
GUSTAF' ANDERSSON 6Iq'67,
.
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Frökind shatl bli en I'en kom- plockade upp alit skräp slarviga I och nu hoppas nåturlig'"vis skol- I
mun. Under hela f'edaeen varlmänniskol slängt ifrån sig, Ochlbarnen att alla skall tän:<a på att
så den
1

I
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nämrisen skoibarnen r
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2-2 spel Larv-Kinnarp
Olausson, Ahl slcyttar
Larv och Ifinnarp möttes på söntlagen
som slutade 2-Z eftet halvtiil- 1-1.

i en

KNruru&RP-EIruGO
Vi

till vår populära söndagsbingo
kI. 19.00 å Nya Pen,sionatet, Kinnarp.
Vinster: presentk'ort 40-725 kr., gulilring, tavlor,
kaffe-, mat- och frukostserviser, hårtork, bar.ometer, täcken (även sovtäcken), sängöverkast, luftmadrass, vilstol, kaffebryggare, TV-kanna, plastmatta 120x180, portfölj, kastspö, badnumsvåg, ur-

häi'sar alla välkomna

den 23 april

vänskapsmatclr

Kinnarp tog ledningen efter tio mnuters spol genom hy. Kjell
Ahl. La,rv kvitteraale dock efter trettiofem minut€r till 1-1' mål'
görare var cf. Ve'rner Olausson.
Andra halvlek var det Larv som återstod av matchen kvitteräde
dominerade någo1 och tog ledning- hy. KjeU Ahl titl 2*2.
Kinnarp spelade småruffigt och
en med 2-1 i tjugofemte min. gesatsade för hårt, vårför uppgörel'
nom cf, Verner Oiausson.
Larv fick sin målvakt justerad sen inte var mycket att hurra för.
i slutet av matchen, då han lig- - Kinnarp B-Timmele B 5-1
Larv B-Hällekis B 3-0.
gande blev så illa sparkad åv en
Kinnarpsspelare

benet bräckt,

nor.
Jackpot 500 kr., 50 drag.
Inteckningsibingo på hamrnock fortsåtter.
Fina vinster på enkelrad, speceripåsar på 2 rader.
Sidovinst vicl varje dubbelratl och full brieka.

att han fick näs- I Målskyttar: Gustaf velander,

När fem

Gratislott ger extra vinstchans.

minuter r K.-O. Johansson, Mikael Lid6n.

Kinnarps fF'

L
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L-A förlust

?

ta.a
<c/r,\Or\
x/A\r

for Slutarp
Slutarp föIl metl hela

1-4

i@ VÅRVNSNING @ i
kr. 9.OO-r5.00
9
?ö
i
lB.00-16.00
--"
t
i
i

t

generalrepetionen som gick på
söndagen

rando

IF.

i Axvall mot däwe-

Ö

?

\

TiU FT-sport har Slutarps lag-

r Bengt Stenkvist följande
att förtälja: Matchen blev ganska
chansartad i deu hårdå vinden
och vi kom i motvind första halvleken i underläge med 0-2.
ledr-

å

den fullträffen.

I laget saknades Lennart Rut-

son och Christer Stenkvist som
lyckades bäst. Hasse Ändersson
gJorde årsdebut

i laget och gjorde

gott ifrån sig så länge konditionen hö11. Beträffande de övriga
så var de båda >kurrarna>> Lundh
c 'r Karl6n inte att känn,a igen
denna gåi'rg.

Geson

Kyrkofullmäktige
i Kinneved
kallas a'"t sa'm,rnanträda i

Is

|
I
I

torps försarnlingssal, tisdagen
den 25 april 196? kl. 19.00.
Ordförandon

Srnmrnlrtdon
KINNARPS
Samhällsförening
har årsmöte den 2814 kl. 19.30
å Pensionatet, Kinnarp.
Styrelsen.
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vi lyckades inte att utjämna. -med
Axvail drog ytterligare ifrån,
två mål cch vi kunde åstadkomma endast en fullträff och det
',:r Kurt Lundh som svarade för

försvaret.
I kedjan var det Roger Änders-

.

söNDAG

Andra halvleken blev betydligt
bättre ur vår synpunkt sett, men

mån, vilke+ bet-'dde en del. Den
stora överraskningen denna gång
var Bengt Hermanssons
starka
llermånssons .ffkä
s^:l som högerback och han var
jämte Ingvar Johansson bäst i

.,
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Kedjespelet på lcr;rckor
Ksen poäng for lfinnarp

Van overlockssömmerska
€v. nybörjare, anställes orng.

AB KINNARPS TEXTILII{DUSTRI
Kinnarp. Tel. 330 85
,sh-b>.

MåIfattigt blev det i å,rets seriedebut på Kinnomo, ilär hemmålaget tog sig an hernmalaget Flova IF och vann med matchens enda måI, vilket gjortles av vy. Giirån Grahn efter arton
rnin$ters spel i fijrs{a, halvlek. Uppgörelsen ltjöil på'föga unalexhålhaing och tlet rnest positiva ur hemmalagets synpunkt sett
var väl tle båda poängen.
6ftt-bV,

ROKIWD

I(edjespelet gick

Kommunalnärnnaden önslear
sammanträcle Grxl iärnvägen
F

aniedirir'g av
kommunalnämnd be- l soin hållits med aniedning
rökincls kommunalhär4nd

den
Aen

järnvjigsnedläggningen'
slöt vitl senaste sammanträdet att lhotande järnvjigsnedläggningen'
väg;en mot
ytter' |lNågo1
Någon förbättring av vägen
byggnadsnämnden, som yttertiU b,yggnadsnämnden,
tiu

I

i Kinnarp och lna ej ställts i utsikt trots.a-tt-traSlutarp, återremittera frågan till lfil(pro.blemen är stora vid bron
lyggnäbsnämnden för infoidrande löver Ätran som har -en längd av 90
åir-i.eri-i"art kostnadsfiirslag. lm' och en så ringå bredd som nåEn motlon om revidering av Oe lgot över 5 m. Möte..med-Iastbil el'

I|

l:garöi-trett

frågan om uppföran- lUlriceharnn nac19.1y myndigleter-

dö av flerfamiljshus

kommunala sammanttädesärvodena tillstyrktes hos fullmäktige. Televerkei håde begärt kommunal
borgen för uppsätlandd åv teleappaåt av ftei'inyntstyp i Slutarp,

änmyntsapparat

finnes

i
I

i skfivelse till teleg?åfstyrelsen påtala förhÅllandet. ,
Trafiknämnden håde hos läns-

i

järnvägsfrågan.

Å

lnasege]: rned 2-1 efter 0-0 i halvtiil. I första ha.lvlek var spelet
jämnt meal ett litet övertag för hemmalaget. E:iötå, mÄlchanserna

hatle Folha.bo efter en halvtlmmas spel, då Rolf ilohansson gköt
ett bra skott från straffområclet, men Buthmeo I Slutalpsmålet
var rned på noterna och rätldado till hörna.

KTNNEMO

kl. 14.30
IIOVA IF_KINNARPS IF'

sönilagen den 23 april

I hemmalåget spelade hela förEfter tre minuter i andra halvlek tog Slutarp ledningen med svaret bra, medan kedjan inte
1-0 genom cf K. Ändersson, ef- riktrgt höll måttet. Båist var hY'
ter ett bra anfail på vånsterkan- Bror
ten.

ämneslärare Bengt Kietlström,
lKinnarp. TilI kontrollanter och av.
oc-n

synare av arbetet med isbaneanliiggningen i Slutarp valdes åkeri'ägare John Fransson. KinnarP, o.

Gitroön DS'19

I

j

Slutarp.

Vid

Sten

Ahlqvi$,

7962, mycket välvårdad

sammanträdet läntnades;

KINNARPS
BIL & MOTOR

rapport från det informationsmöte

@ rer.

Juniorernas försäljning i Sluta{p
I måndags hade junrorföreningen sin missionsförsäljning i SIut'
arps mjssionshus. Den såmlade

33262

dq-bT

q

många åhörare och köpere. Il€'
sultatet blev också mychet bra,
ja rekordartat, drygt 1'640 hr.

till

Ualborgsmässo-

vid den intedande andaktsstunden.
Hälsningsord och ett tack iill allat
som arbetet fram och slränk va-l
ror uttalades av Pastdr Göran I viil Mossagården, Kinnarp kf 19
Carlsson.
Tal av riksdagsman Bengt

firande

I

I kväll, torsclag, medverkar
Rut Johansson i en
missionstund, då hon visar färgri
bilder från sitt arbetsfält i l{ong.
l(onE, Hon kommer också att såija ärbeten som förfärdigats 4YJ
flyktingår i Hongkong.

I

missionär

i
]

1

I

Johansson.

Slutarpsförsvaret

var ch. K.

Bror Johansson kvitterade efter Karlen mycket bra i första halv'
femton minuters spel i andra Iek, men föIl sedan tillbaka.
halvlek till 1-1 sedan Ruthman
varit för optimistisk på en utrus- I kedjan var cf. Kurt Andersson alllid farlig, då hån ständigt
ning.
När tio minuter återstod kom var på språng. Dock ådrog han
en massa offsideavblåsningar
l2-1" genom B-1. Einehag sedan siE
tillåimpade offside| återigen Ruthman feibedömt en då F olkabo
Bror
Jo- taktik vilket lyckades bra'
hade
Sedan
I utrusnins.
"en jättechans i slutmil.
liansson
För en bra domarinsats stod
I

nuten, då han sprang ensam över Erik Karlsson, Skövde'

lnalvla p1an, men han fick

endast

w

lirörna,
I'

VäLltommen

FörsäUningen leddes av Pastor
Yngve Johansson, numera Paslor
i Fbrserum. Detne talade ochså

Geson

Follaabo tog dubbelpoäng
genom z:t'.,#?t SlutarP

mästare Sten Ählqvist, SlutårP,

målarmästaren

Gunnarsson, Ulricehamn.

Serieprerniären mellan Folka,bo och Sluta,rp slutade mod hem-

rarbostäderna valdes hemmansäg:.
Sven Ändersson, Brismenet måIår-

i

var alltför sen i våindningarna.
Bästa spelaren var Sven Spjut.
Gott betyg får åven mannarna

ny Johansson och Bo Johansson lav Kurt
var de som i övrigt märktes mest. t

F'OTB{}[,L

gjort framställniflg om
ut6kning åv den hastighetsbegränsade vägsträckan eöder - ut
från Kinnaip. vilket nämnden tillstyrkte. Tili.kommitt6 för utredning'om ny hyressättning föf lä-

styrelsen

svårl att hänga med i serien att
döma av dagens insats.
Föi're Degerforsaren Rolf Hillerberg var strategen i låget men

på vänstervingen, Sten och Ola
1
skicklighet värja buren från på- l ADdersson.
häIsningar. Bengt Persson, Torg- I Matchen dömdes klanderfritt

buss på b'ron är således utelslutet' tr'ör övrigt, är vägen .synlnerligen krokig' Kommunalnämnintresse för att
i den uttalade sitt
llänsstyrelsen kallar till samman-

redan. träde

Smånätt Hova

kryckor

de Hcvaför'svalet, medan Itj
Seidler var en kIår bcsvikelse och
i andra halvlek ersattes av Bo
Ivarsson.
l-öIsvaret i stort sett gjorde
hyggligt ifrån sig och Westerberg, som var ganska hårt pressad ibiand. kunde rned tur och

ller

i
Kommunalnäftntlen beslutade att -

på

nyhomliugay i serien
Flova
och några rejäla mållillfällen för- stundtals
ett smånätt,
mådde man inte åstaokomma. -menvisade
föga vägvinnande spe1. DärYttrarna Kjell Ahl och Göran Lill saknades snabbhet i hög grad
Grahn var väl de som mest oroa- hos de flesta i laget, som nog får

Börjesson.
Sång av Kinneveils kyrkokör.

Majeld, fyrverkerl.
Kinneveds Rödakorskrets.

Knrua! &RP-BgNSO
å NYA PENSIONATET, KIN}IARP
fretl. ilen 28 april kl. 20.00 (OBS! tlag och tiil)

IIöGVINST Stor rvamatta 140X190 HöGVINSTVinstlistan i övrigt: Presentkort 40-125 kr' Tavlor

Gutdring - Kikare - Matservis' Frukostservis - Barometer
- Täcke även sovtäc.ken - Luftmadrass - Skärmaskiner -

Portfölj

-

mmsvåg -

Kastspö

-

Kaffe'bryggare

Pläilar'Lamp'or' Urnor

JACKPOT:

500:-

-

TV-kanna

-

Bad-

m'm.

50 drag.

DUBBELRADSVINST

:

SPecerivaror.

ENKELRADSVINST: 2 st. gödkvcklingar.
SIDOVINSTER på duib;belrad och full bricka'
UTLOTTNINGAR På entr6biljetten.
Vik fredagskvållen till en trevlig hingoafton'

IIJÄRTLIGT VÄLKOMNAI

KinnarPs IF

Kurs for
avslutad

hv-sarmaniter

i

Kinmarp

Kimneveds kyrkofullmäktige
saminlanträdde "under eget

tak"

Killneveds l<yrkofullnräktige har I Kyrkorådet hade föresiagit att
Jrållit sammantr'ä,{e i Äxt"orps för- soffor. tili kyrkogården skulle insa.mJingssal. Ordf. erinråde i sitt köpas, vilket beslutades och upphälsningstal om att det var förs- | drogs åt kyrkorådet att verkstiilta gången som kyrkofullmäktige la, Vidare uppdrogs åt kyrkoråIrade förmånen att hålla samman- det att ordna med en del reparattäde under eget tak. ser,'[ rikta- tioner i kyrkan; samt inköpa
de. några tacksamhetens ord till i brandskyddsmateriel, vilka åtgärinitiativtagama tiil att Axtorps j der ådömts enligt brandsynepronrissionshus för nagrs, år sedan tokoil. Ett förslagsanslag på 2.000
inköptes och sedan hembjöds till kr anslogs för åtgärderna.
fö'rsamlingen, som också accep- i K.y*rkoråtlet hade gjort en utterade erbjudandet. Vi ser här, redning ang. vissa förbättringssade ordf. ett gott exernpel på arbeten i Axtorps församlingssal,
vad som med små medel, men bl. a, instaliation av eleirtrisk
|
I

I

|
I

I
I

nled gcd vilja och gott initiatirr vät'me, målning och ny belyskan åstadko:nmas.
n.ingsanläggning. Kyrkofullmäktige beslutade enhälligt att, arbetet skulle utföras heit i enligGräsbrand I Kinnarp
En gräsbrand utbröt i går ef- het med utredningen. Kostnaden

termiddag

intill

soptippen

i

Kinn- skulle finansieras på f öljånde s.ätt:

arp. En kastvind virvlade gnistor 4.000 kr ur >>Axtorps församlingsfrån tippen, där man brände so- sais renoveringsfond>, 1..000 ur

por, och antände det torra fjol' till kvrkorådets förfogande ståenårsgräset på ett öppet område. de medel, 1.500 ur till kyrkofull-

Personal vid tippen larmade mäktiges förfogande stående mei l''alköping som ryck- del, samt 8.500 kr genom lån ur
te ut med två vagnar och fyra €nskildå, gravkassan.
Bokslutet för år 1966 genomman, När brandmännen anlände
hade tiilskyndande personer i gicks, kommenterades ocit godstort sett fått branden under kon- kändes, samt beviljades i eniiglret med revisorernas försiag full
troll.
I och för sig var tiilbudet ho- ansvarsfrihet. TiiI. valberedningstande, c1-å brandplatsen omges av nämnd, att fungera under inneskog" Den väsiliga vinden drev vårande mandatperiod, utsågs
brantikåren

IIär tas en benskada

omhand.

Ilen av Kinnarps' Böda Ko.rskrets anortlnado honavärnssamarit-

snabbt elden över det öPpna om- fru Thyra Leifler, Krogstorp,
rådet, omkring ett tnnnland, fram Slutarp, Göran Andersson, Nag-

kursen avslutades I tisdags kvåll med tillii"rnpntngoövningar. I(ulson har omfa.ttat 25 timmar och tredare har varit överfurir SvenOlof ilohansson, Falköping.
?,Th-

Utgångsläget för avslutnings- rit I strid och en del har blivit
kvällens övning var att fientliga sår'ade.
trupper var luftlandsatta vid VårDet gäUcle alltså för kursdeltakumla kyrka och hemvärnets för- g'arna att under samaritchef
bandsplats skall upprättas i Kinn- Eengt Vård6ns ledning göra i ordarps skola. Eget hemvärn har va- ning förbandsplatsen och sända
ut en traktor med bårlapJ för att
hämta de skadade. Det visade sig
vara två stycken, den ene bukskadad och den andre med ben-

brott. Alltså två allvarliga ska-

dor, och de skadade måste föras
vidare till lasarettet. "Vad som i
detta fail var att göra på förbandsplatsen

Frökind.s arbeta,rkommun

var att anteckna

de

se över och justera förshar hållit årsmöte på Nya skadade,
ta förband.
Pensionatet i Kinnaro under ordEfter övningarna drack man
!örandeskap av Ällän Airlqvist. kaffe och rödakorsordf. Göran
Av styrelsens årsberättelse Andersson, Slutarp, överlämnade

framgick bl. a. att man fick viC- biommor och framförde kursdelhännas €n mandatförlust vid se- tagarnas tack till ledaren, övernaste kommunalvalet och att furir Johansson.
Deltagare i kur-

var 24. Verksam- sen har varit Bengt Vård6n,
hetsberättelsen liksom revisorer- Karl-Erik Eriksson och Astrid
ras berättelse lades med godkån- Andersson från Vårkumla, Göran
nande till handlingarna.
Andersson, Sigvard Johansson,
De styrelseledamöter som var Göran Jansson, Eva Gustafsson
i tur atL avgå, nämligen Sig.'britt och Anita Nilsson. Kinnarp, samt
Kjellström ovh Gustav Augusts- Sten Ählqvist, Lennart Xarl6n,
son.'olnvaldes för tiden 196?-68. Tage Ellström, Göran'Andefsson,
TilI kassör och korre'sponderande Ailan Andersson,
GuStavsför år 1967 utsågs Gustav Gu1- son, Uila Karlsson,Erik
Gun-Britt Filavsson.
lipsson och Amy Johansson, Slutövriga ledamöter i styrelsen är
Ällan Ählqvist och Lennart Kari6n. Till revisorssuppleanter för
1967- 68 omvaldes Arne Ändersson och nyvaldes Mats Ändersson. Till uppbördsmän omvaldes
Lennart Karldn och Gustav Äurnedlemsantalet

gustsson.

Vid årsmötet behandiades

en

lel skrivelser och lämnades olilia

rapporter.

riksväg 46 vilken kom att bli larp, I{innarp, Sven Andersson,
en effektiv brandgata. Det av- Lofsgården, Kinnarp, och Älex
svedda området är planterat med Johansson, Halqäng, Kinnarp,
granplantor. De såg oskadda ut med Sven Andersson, som sam-

till

&.

efter branden.

mankallande.

Jaktstig
i KINNARP i dag kl. l+-16 samt söndag kl. 9-14
Insatsskjutning å skeet och harbana.
ANORDNAS

nlrt-fr

Kommitterailc.
-

FOTBOLT FOTBOtt
ODENPLAN

å TÄNGAVALLEN

Löril. kl.

LöRDAG 15.00

16.00

KINNARP*FÄ.IK

UtVÅKER..SLUTARP

Sönil.

SöNDAG 10.30
Vilske-Kleva B-StutarP B

Timmele

kl.

11.30

B-FAIK

B

Dragningslista
i Kinnarps NTOförenings Hantlarbetslotter! har

Vid dragning

följande lotter utfallit med
vinst: 964, 863, 496, 43,25,476,

Ungdornsträff

920.776.
Bengt Samuelsson, Slutarp.

gilq-67. Kontrollant.

i

föreningslokalen, Kinnarp,

morgon, Valborgsmässoafton

i

kl

20.30'.

Lekar, dans, tävlingar m. mt

Välkomna!

NTO

Frökincls komrnuvl

vill ha kvar

VilH(en Renault

Jarnvagen Falköpi*g-#ä&"ryd

vååljer 1\i?

I'rökinds kommun har avBivit ceharnn är helt otillräckliga och
föIjande yttrande till länsstylel- är på intet sätt reaiistiska, när
sen betr. nedläggningen av jäPn- det gällei' al:t fä trll st.ånd en

väg€n Fatköping-La.nderyd.
Vi instämmer till fullo i de synpunkter beträffande järnvägens
betydelse för de omvåden det irär'
gä1ler vilka kommit i uttrycli i
den reservation som jedamoten i
järnvågsstyrelsen, riksdag'smån

traf ii<säker 1'äg.

Ur iohaliseringssynpnnkt finner
vi det synnerligen angeläget ati
.j,irnväBen t'inncs kr-ar i s Ln. nuvarancle utstråckrring. Erfarenheterna visar klart, att de trakter och orter som tidigare clrabTorsten Andersson, sygivit vid ut- []ats av järnvägsnedläggelser har
redningens behandling i järnvågs stagnerat i utveckiingen.
styl'g1tat,'
I anslutning tili våra här
En överflyttning av såväl pe1'- förda sl,npunkter hävcla vi
son- som godstlafiken lill lancls- stär-nt att den spårbundna
väg förefaller oss helt orealislisk ken bör bibeirållas.

'rt

och en sådan ersättningstraiik

kan på intet sätt ersätta spår'bunden trajik.
Ur trafiksäkerhetssynpunkt kan
ciet heller inte vara försvarbart atl

lägga över spårbunden trafik till
transporter på lancisväg. De vägar som finnes är icke utbyggda
att ta emot den ailtmer ökånde

i Kinnarp
Idag och i morgon anordnas
jal<tstig i Kinnarp, vårvid det blir

Jaktstig

insatsskjutning på skeet och har'bana.

Föredragsafton

i

Börstig

Renault tr6
Möblerbar på 7 olika sätt. Med qågra handgrepp kan ni ändra den från elegant bekväm
personbil till rymlig kombi. Framhjulsdrift.
145 l<rnrtim. Barnsäkra bakdörrär,

Kyrkans Ungdom i Kinneved
bilismen, viJket i:mebär ökade anordnar en sammankomst på
risker i trafiken. De kostnader Valborgsmä,ssoafton i Börstigs
som angivits för väglörbättring- Hembygdsgård, va.rvid fil.stud. L.
ar på sträckan Falköping*Ulri- Jilmstad kåserar om att vara
USA-stipendiat. Ävslutning skei'
I m.ed aftonbön i kvrkan.
NTGtrii,ff i Kinnarp
iKinnarps NTO anordnar ungdomsa.fton i morgon i föreningsloka.len. Det hlir lekar, täviingar,

dans m. m.

ANBUD
infordras å 300 kbm fyllnatlsigrus och 100 kbrf rbånt för le-

Jaktstig

I dag och i morgon ånordnas verå,ns maj-juli.
jaktstig i Kinneved.
Upplysningar

Valbor gsmiiesof iranile

Kinneveds Röda Korskrets anordnar'' V€ilborgsmässofirande vid

pr tel.

311 19.

Slutarps

zq/c-bl.

0515/

Renault L0

Utmandren

- 11 sekunder. 135 kmitim.
0-80 på drygt
Skivbromsar runt om. Bältdäck. Barnsäkra
bakdörrar.

IF

Mossagården, Kinnarp. Riksdags-

man Bengt Börjesson och Kinneveds kyrkokör medverkar och vidare blir det måjeld och fyrverheri.

$tUTARP$

Skrytbilen
Stor baklucka. Fällbart baksäte. Främhjuls.
drift. 110 kmltim. Ingen rundsmörjning.'
Barnsäkra bakdörrar.

Renautrt 4

EI!,TACKERIru&
Tel.

332 13.

Vad de kostar? Säkert mindre än Ni tror.
Kom in ska vi berätta. Och bjudapåprovturer
;å att Ni kan avgöra vilken Renault
iom passar Er bäst.

Uttör ull slngs laclrcring,
polering och aaxning

SLUTARPS
MISSIOI{SETUS

Kristi

llimmeltärtlsclag
1-9.30 VÄEFEST. Pastor
Arne Karlsson . och ungdo'

mar från

FlobY-Göteve

mealv. rned sång, musik oöh
vittnesbörd, Göran Carlsson m.fl. Servering.

jun.-förening

-

FOTBOtT,
å Kinnemo
? maj k1.'14.30

Söndagen den

jPu"

rr'-KINNARFS

rtr'

FOTBOLL'
Tångava,llen törtlag 15.00

VÅMBS IF-SLUTARPS IF
Äsarps IF' B-Slutarps
söndag 10.30

IF

B

AlJ!"
Vi visar

också beg.

bilar i olika prisklasser.

Både Renault och andra mårken.

Renault i SLUTARP
Ä'ts KII{NARPS BII, & MOTOR

,1s47'

Telefon

05161332 62

T"

I

lVledelmåttigt på Uc$enpåen I iorc[ags
Kinnarp släg t'em< ffi'eaå enda rnålet
ll/f

-

I

o.,.

I

o

r

T

/..\I

'

SistastoraFAlK-

,,*:r,q'lä låiä,**.,

av andra

l#i"i;Fitffiå'",ffi':"#$$

FAIK:6 i hårt skott och vips var Mats
Litrdagen den Zg april 1g6? går inte 1i11 listorien som Dågon R'r de större dagarna i
t"o?"11^:::1t
mot
ur4!!ri lruw
--,1* i riktning få,
rnerlcirnfrttig rnafah
gans!<a firi"!{urnl'lruti
närnlisen en ganltr{a
spetaite man na.rnfisen
fotboussparkeri.
fotbollssparkeri. Då spelade
;Lnot""åu1l'?{r:"Ptjitri
måI. Hans skott

flläffF

Kinnarp.AttKinnarpsIFsedantriumfera.ilernedrultrtehenselrljan.rålrtotsäge'rintepåståen.l.1i'l"f.ä.""r..å'Äräili.t
SåvälgastanrleKinrrarpsqmIremmalågetF'ÄIK'kotyrtitls1lelrit:rnenavsinabättrespe!åre.^I|
--'-- ö-- --- - - -av TorstensKinnarpstaget stälftIe ej Itj s eidler upp och FArr{-föv:sf,ä;:}rn!ngen ri,oland ,'lP"tl"i1,^^"111-t::
I
li:lpträff
sorr
tid. t3 åda lagen saknatlo tyclligen sina sireiare mycket, i alla fall av I
r;;;äfi;;tt;;i
ulS-62
spelet att döma.
| - I ett av matchens sista anfall
liegande på_nqarr<en ogn |
lM"sn.,s
lrick vl se ett prov på_ati get år
FAIK startade bäst
innan pausvilan hade|bta att ha Iånga ben rbland. Kin"-rl-chans
ojuste | 5 minuter
Något
t,:*trtoi.
de första ånfa'en i *ut&ä."i,lill:::*::gfrån Kinnarpsspela,-rens-sida
lrÄrK tillfäIie att spräcka nollanlnarpsinnern Tord rorstensson
tiativet gled dock g*"ä'å*'ni,ll:fg
över kinnarpsfaiör
"#i lb,#åål;'"#;,'";,"?;å. ä?: yril:l3i#",#Hi?:#"j"""*Jå1ä*r'J:
ffii-dåT"*rirK-r"dur.
fot'wards hade några bra tiurål- | ;;i;";;- ;;---"Å;;; i1åå?"
iIten och Torstensson rran tåade
I nörna, rten boiten försvann ut
i nat- |lo.tr
Ien att ge laget ledningen
len
må]ställ'ltitt
;;,';;^
ä.a*i'iÄ
*".
neriferin strax ttanför
| titt hollen
pla- ''periferin
utanför må]stäIlpå nts_bollen så.
så att den träffarte
träffade
leqtttt's,:1_t-^1t1"-.
man .A
endast*lo
måd
chen genom utmärkta
-::
centerrr Håkan'i?#;'1#[]:l-,t*t
Hal(an . l!&rrsrerrL I stund. Som
bi.a.
bl.a. centern
P T]:5.kti:?,,:1".:l
lil's:l:tl,:,:#13"9fi:u.X;llli"il*:'t":^^1iå":'u31u.
förvär'rades också Suncbons | över dödlinjen. Där ?.'*"1"::
kan man taback i stäIlet- för fall
om änglavakt hos mål-Medin'
ner
Assar,skada och han lämnacre pra'en'
man
?:i
| .E r(lururErr
Jlliä"i?ål Tf,l"tfäiiål"]1yäi"*
lta
"ätt"
I nr^hard
hansson sn flispark ganska finur-',rvvv^D'
*'.'-*
Jättechanseriandra
Problem
I
lrands
I
tict;;; r-lrx-ior.täret fanns pål t xamoFarlig
n*tor"*
,
on
det försvåret som
.
,l
uled
om
bollen
s5ssituationen.
redde
|
upp
l
ti#-";h
r i"reårii"i.Åinuterna.*i.^r:{_:lnui,"iåä"å
uppe. Det fick man
""#är
sickIå?'iså*"'s?1',åfåJ'l,.{lhfå
,*"J:å:t"."11.#?l$:l
rörder.
äiu'a til Kinnarps
X*'nl,i
å1fi3"JJ##å:er
xlliiTl.Si:åårc-pry pi.:
lmyiål.f#T;"15'ä,"'l,,lå
i-.r?ir
rrots
l.f";:trå*
Jå"å:ui,?1l6dGu*ul

t':äiif lrnrr*

i

<

"

",f tri{":*l3J*n1,"å"ful%lå";

:1"'-lru
ltll,o+:l'år'då"'3
på borlar' tar chan!}Hffg#[*?ätr+-,ffi
lll:å*,;.sf**ö*'*r
*l{
erterhand
"o*;ffinilää,ä
och erter ,ro,,i,',fl ?iå'; rrx**,.i1'"i',i*t'i:::n',1;T,,i '':":'];ili#::";ö;ä;;tä;iiää;'iri;ilfål:fli#åi
men uä'*"*il*,1,"-äå1åf"lå11;
en frisnark , .*oa#'l' iL"f 91, F:-ii:I^i*,f;"'?'1;1*lu.,r,::illi'äilHt#? *#x$:'"'i'1""ää1ffil#""{il'o,'i^?:l"T::^f"L*,q
il:?"
1",'J;iläi:,ö'Töå'i å'iäffit:;i:,*]lån""tifi;
å,å:å S*:
ffl l*:ilfff;.;YL,f;äiJ,
'Ir4.".*'rr
tTl;illiiart sysirån li;#'t
Markrud stegacre iram oc,hrrriq4;
men sedan hån har

ilSlLj*J*t'iutttå"nälå;
te tili, men bollen rullade till lbiääJiä;;i;ä":
stora förtr'et I
S,-tlbom tiNlbah^
tcl'.ans för FAIK,att ta -ledning-lrira3'en inner och att vära spel35 mrnuters s1.ci I rn. DeL var Roland wennberglfördelare måste han få en ersätciika
lstr'ax utanför mål-WesterberErs
I
Efter
somltare i kedjan. I dagens läge är
lcna stolprot. Minuten .efter f-ick Il<om Magnus Sundbom til]baka lsom sköt ett ft'äsande-skott.
som linkande högcr- r\;eslciberS halvklerade, .LYlenlväI en välti'änad och lrel Magnus
iFAIK hörna frän viinster -- .?t* ldurrrr" gånq-man
jnte Dylte ut ho- :j0k tjll ontalkerade Flasse_E:l]11-lSundbon:. på centerpiats den.bäsWennberg ;
llagd
l9]I"t] lytter.'i Ätt
"!h.luftspel
över. D_ubbel- | ta tOsningön på den just nu stinghamnade eftei diverse
ner.jd6e på aii sc1 som. sköt
;;;t;-HC;t
I åå*
hos Gösta Nilsson. som _skallade ! åä" j""r" FAlf-lndttitrger1 häcie chans tiII nätkänning för Hasse, I flu-a nÄ3cn sommatr men ett
den rakt i famnen på Kinnarps- i nominerat Rolan6 Karisson i lag- allttå.
rätt ri.ktning
ri.ktning vore det troI steg i r'ätt
lig"t't.
målvakten Lars \\-esterberg. luppstäUningen och hoppacles att
I
rfter Tåä"",?åtffi*$or,.-,,nn-i.'i3,:l#?.
ska.darr ,-__ låf,l"Sttl",,åt-ir*:i
'*il:ä
rft",
den sLrong'a -b'AtK-uDD'I nrr<rooot rr.ar är det också förs'ntrbom
Sundbom skadad
I chens gång,"
- - vilkci alltså irite talitcn i andla häIvlek fick'"a1.,,å.ål'.å*lält#.'åtä*fä?:
Efter knappa-halvtimmen ,blev
ra" bära tyngsta laslskeddeKjnuarp en
Kjnuarp__
andrum och I set nretlan kedjefoikef
en -smula
smula _andrum
back i I "--'"--'
Magnus Sundbgm
Sundbom
kediefoiket spelar en
-;
skadad. Efter en duell
nLix
I gict< titt anfall. Efter mjssför- | ;;i".;;l;;*trädande
rolt. >>Bu- llinnarpsspelare blev
i h.iT{!i.t",Tl .:::5 sen> i laget {rån tidigare säsongmed en
| *å"9
1-ärnligen omarkerade lI. KJ!U,e1 tsengt->Blecha>> Georgsson har
I

ihemmaspelarnas
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Slutarp'
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i Tåmgamatch rxlot ulvåke.
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var resuttatet
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blev det
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i1'J":J#i"ifili* #ål'ä1ffi'lTåy'äT:ff"i:
andra perioelens femto

rninut. ztt-6),

ffi;r;;;;,"*;;;'-;

ltråi,ä"'',.iäå,T:'iä
i

ffååe#

#L-?fl*"'ä:;#'änål#:fi*llr;'.'d;fli#
Håkan Karlstedt

II I arpscentern

Trots att Stutarpselvan I vårpremiären inför hemmapubliken i
stort se.tt förde spelet hängde den slutliga 3;2-segern på en

ekör tråd.

;i1,i;"f,J.#ulo:?13'fifi:iu,mu,
iIå,'.,'l""HIf"iHl
;;*illii##;fmi:,t"txnii**

iiss tvnsd.
" "
efteråt hade ett par öppna i
]:j:""
lä ocn
I
olägen'
i ^.. . . S,relarkritik
trvarsson in, Sundlrom 1..,:T,t
:"T"i5-"#":l*,:",*^t:l;
svaiet där
Rolf Markrud vid ett
försökor igen

llx':l llr+lei!ffri!!flä
;,,xf
"*'*{rt"-':f,",å'H
beredde,plats
för 12re rnån"g qiila

;;,"",1å,J"kom ti,,.i 3?:e
f""ff"
på""';3J"u"å#fffu**""i1

igen. Den å;1nars- så.gode Magnoiå", åd Keinettr Ä-"nde"."oo nic-lmin.och det var den ständigt
ii"åä'utt purrning från Hasse An-lPassiige centern-Kent 5ämpe som nus kunde i.nte alls göå sig sjäiv
durrro' i mat, liagra minuter fö- | svararle f9" det. uppgöreisen rättvisa p.g.a. sin- skadä 6,ch
pu"rul"t utjäänade Utvåker I nräelaces .i{p. 3:: "-åC91, bättre ] stränqt tagöt var det väl onöalgt
""
och det var på ett stått- av fry I ipet, Ten i. förhållande till chan- | att _ inaga" honom'- *eo fo"tsaTf
inä "ir
tfoige"".or,, såm st-r,rdes"-^.
--- jsör octr-sp-elet i övrigt gick snelet lspel.
'
at
,
l
l
"ait
Knappt
ancrra harvrek hacre -SlutarPi
*llrllry kedja. slimtad"

försvarave.
r

r

r'tå[.

.h,.-ill .
-

?I-J^""i:-Ai9:3::"-i*

äå".";'iåä"äåäl
å?då".1].ffi1
kedjefoikeL bör det väI bli Hasse
Eriksscll, vars letyg.,d,o!I-^{:1s
ner av de missade målchanserna'
sant, Mats ro1.s-!e1q

:"*_Iti:ågånger.
ra att hitta iätt några
I Kinnarp-vi."g"_-9u ^b^ldgel

"*"å"::?*ru,- 31-rt"tfjå:tå'l',åå!t""fiåf*""1
i i *1,"_11"'i1"1'å#-ll1****"^g li'ä;L #ii.t'"'il"'ä;;;1;il
Anderss,on
f."fff:i;
li-li*:ig;"r'"u?",?r*jf:
i"'"1"å?**få?u"ä",,
Ingvar Jo|,
ryiaacrr. +x' -&"iök.1ld+e,!r, I .i.rÅoch han
hån skötte
rrån ,r.rnllhät|å.n 6ch

?,i::"ä:ir !ilI"*T I ,%ä"#Ttr""xJ'J: *iåti; ir
ötr\.:iå
samt.ra i" tor-låäffi;: ;"":iarå1,åäLyiå
å.'gg'." i

Sjölrerg i laget km- j tyget denna gång tiil
te man Jan"rller
ltrolthät1-an
j
-^..r-,"a .t;'sn{.}01
de dock rreda sig su".kf,i'L.'--'
iJ"1".:å:"Ä3,åTf,rå'å"ä"åJt1;#; I rorsberg--- han- hiirdrades- ?v-_ €n 1 :'.?S qu l9"om ankom' Gott betyg
I 28 nein tog dock en ureror- I| r(art6n samt Lennart Rutman. II Ii !io"
23:e man alltså.
svarare händerna tiu hjärp fö1' i
. I Kinnarpsförsvarare att nå bollen. l' titt pta"nens
t Sjj_
av oen efterföljande frispark€n
att fädda måtet och a""'Iåi3u"å" I Målvaxten Rune Seger salrlt
I
straffen lade Kurt Karl€n i nat. I backarna Conny Lundh och Lars I blev dock inget - Rolf Marksamt centern Kent Kämpe I ruds skott fastnade i muren.
Tre ninuter senare blev ställ- i Fröjd
ningen 3-1 och då var det en I val Ulvåkei's bästa'

försvarare som ändrade riktnin- | Do*""un Ärne Kalin,
CgIr på ett-s]<ott a1 K-u1t Lundh, I skötte sin uppgift hyggligt.

vllket ståillde målvakten
chans.

utan

I
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HJo,

Geson

Mager boll]cost På ${innemo Slutarp t*g ktrar vinst
F{ela s-tr mot Varmb
; Delad pott S'0 naot FlobY
Det vai inte mycket

till

spel som bjöils

i

söndagens tliv v-drab,b-

l

l

Efter en uppg'örelse som trjöd på {öga välspelning i lördagens regniga våcler kuncle Slutarp efter övertag i spel mal,chen igenorn ta hern vinsten med 5-1. Resultatet i förcta
halvleken skrevs till 2-0 setlan Bengt llermåusson g,iort
första rrålet efter nio minuters spel och Kurt Karldn ökat till
2::0 på straff i 9:e min, efter tlet att en \råmb-försvarare ta-

ning på Kinnerno mellan Kinna'rp och Ftoby' Två mycket inef"
tekiiva lag lyckatles inte åstacl'komma några mål untler de nlttio
minuterna, och det oavgjotda resultatet'kan väl i stort sett betraktas som en rättvis utgång av en kamp, där rnycket lite av

l

värtle hände. Det handlade rnsst om långbolla.r och skeva sparkar
git m..d hancl'
sannerligen en rnager bollkost. 7lS'67'
fle fem i i(edian 1..r1, nansi{å
En uplrycL-.nin,g.- i Vå.nrhiaget 1jänna, {lcck rned eti p}iis
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kan
Från förs;ta halvlek
I
däremot tlock hllra trllfäiiiet o('11 gluti:lt"p Granalh, ch. Il.ntsån o..ll c1., pl;.:att första
-N:.usXo,ttrOrsotåi ituO" I farrÅvag. Inge Klarqvist
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Geson
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>håindem
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irä-*ätu.Sut. Vänsteryttern
-FlobyförsvaI försvål'el 1'11.1 sotr1 vån)igt i
Ii
regel'
fö1.såger
inte
man
C"åirt to"u".."de upp
lnta'ser
Ingvar
Joi-rånsson
tydligt'
'Jaxr,,
"i,", " cch KrLt't Kdf'*r,,1 tl--.
*.t lyckadej inte få någon
I boken klart och
r I runnarys;aga,re frarnnne Zlf-(h.
"
icä
, r,rr".'r,,"ir.r,
d€
pers'oner
titt-ade-på
100
"u{
p"
sin-rartigiret.
l"kiiiit"g
|- -qirqa
Lelrnar-t l{|rt.män, sonr doci; ini* r | 200 deltagare deltog i en jaktförsöIc
misslyckade
>böljado
-tävÄven i"aådra halvleli
lbaca..tagens
sattes på någt'a hirrda:.'e prtir.r. i I sLlg
stig Ii å.roerslorp
Anderstorp ti måItoags.
m&rOags. 'ravhögt i att göra mål'
bollarna fram och tiltbaka
lingen
gick
på
B
åsse'
bana
upptog
som
på;;hlå;ct;A åycket uta-nrör
|
skjutstationer för bl.a. lerduvor:,
nen. I(inlarp hade några korta pe- | .
hare och änder. Gösta Svensson.
ett par farliShe- il
rioder av sting
Kinnarp, belade en fjärdeplats på
- men de beredde lll
ter noterade ma.n,
a 9.6 poiing, och Gunde Johansson,
ffi"^'äil#-Käitärrdrå""'tå"i
I

tt.Ill Jaktstig
.IaktStig"
Dågens PraktProjektil
Det
från
kom

var
FlobYhåIl.
istället
Eivind Josefsson som i mitten av
den andra perioden

på bollen. Prick
sultatet.

i

I(innarp

Kinnarp, blev sjunde man på

fich fin träff

i detalj

--

i Sluta/P
Kristi Himn:eifär'dsclags kväll
hölls i Sluiarps nlissions^1'.ls vårfe:;t gemeltsan-rt för: försa.mlingex
octr iunioi'f oreriingen. För pro'
g-ia:nmet svaratle Pasloi At ne
Iiarlsson, Falköping. och en sång.qrupp från EFS i FlobY och Gö'

Vältresöht vårfest

gå in På

de lama anfallsförsöken från båda

lagens sidor.

Dock: Kinnarp tog en nY viktig
p,oäng och håI1er sin ställiring1
ingen förlust
bland topplagen

hittills. I'örsvaret ->skjutsade> bra,
men man vill liksom för X'lottYs
vidkommande sätta frågciecken

för

uppspelen.

Lite mer

tette.

väl'' cöran Sal.lsson iilledcle och sva'
komsthålsade. Un,qciomaraa
lade sedan för musik och sång

meto'd

över spelet vill man gärna se i
forlsättningen" Torgny Johansson

utgjorde resen

i

och Ärne Karlsson hö1I en talant1e preclikan om ungdomen soni

försvarssPelet'

Han arbetade över ett sto'rt fäit.
Även brode,rn Bo fisade sig från

en blommande vingår'd eliligt Hö-

gå V. 2:9. Gunnel Carlsson sjöng

iöre kaffepausen en soloså"ng.
I vårfestens senare del sjöng

en Eod s.ida.

Änfallsmässigt var hy. Kietl Ahl
den genomgående främste. I första halvlek hö,gt betyg även för
ytterkollegan Grahn på vänsterkanten. I andra halvlek kom lagets tråinape Itj Seidler mer med i
spelet och frågan är om han inte
gör störst nytta på en Ytterkant.
Han skapade en del kantfarlig'heter i and,ra halvlek.

Floby

tvä block

Floby visade- klart och tydligt
att man uppfattat det där med

den gästande ungdotnsgruppen ett

pal' iånger. Dessa omramade^ tre
!'orss, Gttn'
I ääi"ti"ä*'
oclr Ove JohRnsson.
I nelvCarlsson""-äåt:"

Hr Gösta

Svensson, Kinnarp, koncentrerar sig

lerduvor.

4s-W

för att skjuta mot

Kinneveds Jaktvårtlstörening araor-lnatle under lördagen och söndagen en jaktstig. Stigen var cra I- km' lång och hade fem rnåI,
sorrr alla bestod av mindre figurer såsom hana,r, grävlingar, än-

I der o. s. v. Förutom

gn kollokt för verlisalllhcten irtvid den vålbesök'

I

I sarniades också
I ta vårfesten.

ja.ktstigsfävlingen hade man en inskjut-

ningstävling på lertluvor och harar.
4-2-4 alldeles felaktigt. Laget
Johansson' Gudhem'
fQ) Giilis
gnn LorT'iir- lY'.'
lp'' t"'.
hade stattl
160 skyttar hade
l-60
stäI1t upp.
)i^":Göte
p., rr)
vår nu indelat i två lagb'lock
Brorsson, Ljungs,-å;;;^
ls+
glcK
i
I
;iräi;;"
stråla1]de
dagens
skjutning
skJulnlng
Blck
I"*__v"D--l
Ilt-p;"11)
9f,t"^T::'::f:;:it5::
det va,r inget tänjbart spel Yrån
e;ne-we9t"e,r'
ne w e st e ri s-öa
åBtJ,, t]l) Lr
åä;å::
likaså
väder
;åffli':#'å'åä
sön<lassri;rmiåå;;;;;
I13"n1'
3;p; L*, .72
9**p', 13) K'-P
mittenposition. Med den spelStilen Men t),värr arog äå;äi.iå
il;t;;;-;1ii
93
äet
ll1lg:1A\
man visade i Kinnåfio tar man aldosiä;u::*'nö,iä:
"'$i,r,"'ff
rig hånd om ett mittfält. Där var

lt"y'

ihä*"x':":Fl:l**xPii*:l-l'dåJff-{'^ Li.ldbers'

ju nästan tomt jämt . . .
8l
:i:i:,ii:-ä:f i''lxl;ål:p"iq,:å'13:x'il'{å'Jilä;';"il,i?.:å"Y;,'åi
.tä"tät'åJö-.iä |cp., 16) Nils Äxelsson,
3i**"å:9313:.
JönköPing
,överbetyg går till Inge Berg- "J'i'äa"riiiå
målen,
mot
de
svårå
ström, sonr i vanlig o,rdning ut81 p.
jaktstig:' 1)
gjo;rde en klippa i försvaret. Att
Resultat J@^LE!16
- Ä. CarlsResuttat Harbanan: 1) Leif
ll
Eivind .Iosefsson fortfarande hål- son, Jönköpins, e2 poäng, ,.].,r.#i:
'-ä^i"
2) olre An41 p.,
v'' Lt
p., -,
El- ll!lllc"ri."_iluabo,
3) u'ler en plats i laget stod väl ocl<så Augustsson, Äslätt, 92".1'"
.,Yilll"Y"'-1'-?"u''L
GiIIis Jodet

g"*k. k]rtr.

94

poäng,

ribban blev re-

Kinna,rp håller sin
Position
Om det spelmässiga får härmed
det är meningsvara nog sagt

löst att närmare

i

_

qti.ifijef;'i)
vin! pettersson, riosveiöt-i'., it iig:f:-"f
Rotf Andersson, skara,'ri ;.. ;i ll hansson, Gudhem, 37 p'
l.
Leif Ändersson, Tidaholfr ää ;i I Resultat Lerduvor, 10 skott sep.,
Sven-Kjellman, .Fätunu, 18rie: 10 träff C.-A. Lindberg, Timl6) Arne
p , I mersdala, och Rolf Andersson,
Hållandor., Dalstorp,
l7)
ll
^Y
p.,I
l8; Gunnar Ek. Jönköping, 37
sk,,"
l9y Hasse Törnkvist, Tilaholm, 85 I -'---*',
I

I

;ffi1

SLUTARPS
MISSIONSHUS
Pastorn och rikstlagsmannen

ffiruEHERP-BilruGO
å Nya Pensionatet, Kinnarp, fredagen ilen 5 maj kl. 20.
J.A,CKPOT 500

Sven Johansson me.dv. PINGST-

DAGEN 15. Ofter för byggnadskassan. G. Carlsson.
ALLA VÄLKOMNA!

kr. SPALAS UT PÄ FULL BBICKA

Vinstlistan i övrigt: Pnesentkort 40-L25 kr., tavlor, guldring, kikare, matservis, barometer, täcken (även sovtiieken ); skärmaskiner, portf ölj, kastspö, ka,ffebryggare, TVkanna, badnrrnsvåg, plädar, lampor, urnor m.m.
Dub,belradsvinst: specerivaror. Enkelradsvinst: 2 st. gödkycklingar. Sidovinster på dubbel och full bricka. Ut"
l,ottningar på inträdeslbiljetten.
Väl mött till säsongens sista bingo !
Kinnarps IF

Div. V Norra Västgötaserien
Falköping-Leksberg 0-1
F loby-Töreboda 2-0
Hova-Borgunda 2-1
Sandhem- -Tomten 1--0

Trolmen-Kinnarp

Trolmen
Kinnarp

Tomten
Leksberg
F

Kinnarpsymgäing onl[<.om
qlr+T.
Somnade vid ratten?
Vitl en trafikolycka i Grutle två mil söaler om Herrljunga om'
kom Z4-årige elektrikern Bengt Stig Sigvaral Andersson, bosått I
Ljung men hemmahörande i Kinnarp. Ilans fortlon hade kört av
vägen och törnat mot ett kra.ftigt trätt och demoleråts' I baksätet låg tlen ornkornnes 16-årige trr,otler metlvetslös och instängd I
bilen. När hjälp efter halvannä,n tirnme änläntle förtles han till
Borås lasarett tlär hans skatlor uppges inte vsrra livshotantle.
Bröderna var pil väg till Kinnarp, t!är do har sitf förältlrahem.
Tecken tyiler pÅ, att föraren kan ha somnat vitl roften.
Den förolyckåde vå.r anställd
Det tycks som om farten inte
varit särskilt hö9, Vägen förbi vid Elektriska föreningen i Herrär ..rui
olyeksplatsen at'
.förhållandevis ljunga, och ganska nyligen lnlorycKsplaLserl
I rak. Det fanns ing'a tecken vid

flyttad tiil orten, där även en
äldre broder är bosatt.
I
sladdning.
kommit
bilen
latt
I Bröderna hade varit På en gökDen bortgångne Bengt AndersI otta och före hemfärden håde de
son
sörjes närmast av fader, sysI t<ört z+-åringens fästmö till Herrkon med familjer samt fästmö.
I l5unga.
l.olycksplatsen på bromsspår eller

Kinnarps 2-;O räcker tiil däiäd första pl*tt
I div V-fotbollen kan vi konstatera att tre lag nu ligger på fem
poäng i norra gruppen. Tomten och Trolmen har fem pinnar och
målkvoten ?-3. Kinnarp har blott 2-0 i kvot, men poängsumman 5.
F!ån den senaste omgången inrapporterades i stort sett väntade remöjligen lyfte man något på ögonbrynen när man såg Hosultat
-

vas 2-1-seger mot Leksberg.

FAIK tog värdefulla poäng i

Töreboda.

Borgunda knep vårens första vinst mot Sandhem, som ännu är utan
seger. På Kinnemo spelade Kinnarp och Floby oavg.jort 0-0 i en
drabbning, där respektive anfall hade mycket, mycket svårt att få
någon ordning; på avslutningarna, X'loby och Sandhem just nu i tabellbotten.

I den södra femman hä4ger Blidsberg med - dubbelpcäng mot
Horred i söndags betyder att laget skrapåt samman fyra poäng på de
inledande tre dusterna. Kanske laget även i år blir ett topplag...
rrlr-b?,

loby

Hova

I'AIK

Töreboda
Sandhem

Borgunda

2-z

4220
4220
42tL
1202
1202
4202
1t 12
1tt2
11L 2
1103

9-6
4-2
7-4
8-6
4-4
4-4
3-3
t-4
2-7.I
o_

6l
6
ä

4l

4l
4l
3l
3l
3l
2l

Div. VI l''alköpingsgruppen
Våmb-Stenstorp 0-4

Mullsjtr-I"orsvik 5-2
Ekedalen-I'olkabo

3-1

Skultorp-Ulvåker 1-0
Valtorp-Slutarp 1-B
Ekedalen

Slutarp
Stenstorp

I'olkabo
Skultorp
Ulvåker
Mullsjö
Valtorp
Våmb

l'orsvilt

4310 9-57
430172-66
1220 9-36
43018-66
4211.8-35
4202 5-44
d103 7-92
4103 6-82
{103 4-722
r1 004 4-16"0

17'
I\lnnarps bästa i vår
Oavgjort mot, Trolmen
Kinnarp spelatlo på törtlagse termidtlagen borta mot Trolmen.
Matchen Blutade 2-2 efter Trolmen-ledning metl 2-0 t halvtitl.
Det var Kinna,rp lom domlnera4g hela matchen lgenom, men ile
hatle tito otur i avslutningarna och några måt i första halvlek
gjortles ej.
$lr'61.

Det var istiillet Tfolmen som I försvaret var ch Torgny Jo1-0, efter tio hansson och .hb Bengt Persson

tog ledningen med

mlunters spel. Målet gjordes av cf de biista. Kedjan hade sina bästa i
Gustavsson. I 40:e minuten var cf Änders Ek och vl Kjell Ahl.
Bra domare va.r Tore Andersdet klart för 2-0. Målet tillkom
på en hörna som ch I Trolmen son. Mariestad.

sköt efter någon missbedömning

fr'ån Kinnarpmålvaktens sida.
Även andra halvlek domineraderr

åffff å"å1y:'å5

i*"'*iå"*: F rö kin d
I

I

reduceringen. Målet gjordes av cr ll

vid tr'rökinds koinmuns ålderKinn arp, f inne s pr atfåi.T"å- i.,Trliiifr.fr äi:f "#; I u "ry...*,
t:dtg3den 1 juli 1967' dels
alltså. Denna gnng u"" rri rora ll *t
KöKSfO"
o. VÅRDBIIRÄ.
ett
Torstensson margorare oäh srrt ll
resultatet blev 2-*2.
llnn, dets för ett VÅRDBITBÄ'
F'ör Kinnarps del var detta den ll OU. mn o9h anställningsvillbästa matchen för säsongen, syndilkor ent. ceirtrala överenskomdock att ej båda poiingen trut-li*.1*u". Tbe månaders provnade hosj{innarntaqlt'
tjänstgöring erfordras före ord
- inarie anstäl ning. Nännare
I

$lutarps kuarn
Lördagsstängt fr.o.m. den 2015.

upplysningar av förestårlclarinnan, tel. 0515i332 60.
.

X,rökinils gosialnämnil

i T\

I

-

I(ornrnunbokslutet i FröHqind
visar ö,yog6-:lcott på 58"{}SS kr,

t
PUet Lossnade
etter
paus

!'rökinds kommuns nu fram- sjnkvård 5.305,
Finansiering
lagda bokslut för 1966 visar på 1.377.047 kr.
driftbudgeten ett överskott på Kapitaibudgetens kostnadssida

kr och på kapitalbudge- visar: Industriell verksamhei
115.368 kr, På ciriftsbudge- 31.021, Socialvärd 298.228, Hälsotens kostnadssida utvisas föIjande och sjukvård 2.983, Pinansiering
57.939

ten

siffror: Central förvaltning

56.434 99.676

kr.

kr, Riitts- och ordningsväsen fntäkter: Fastighetsförvaltning
65.525, Fastighetsföwaltnlng 40.0C0, fndustricll verksamhet
15.909, Planerings- och allåggningsverksamhet 50.371-, Under- 23.640, Finai:siering 14.000 kr.
Fastigheter och alriäggnlngar
visning 407.018, Industriell verk-

samhet 43.512, Socialvård 555.193, ritvisar ett bokfört värde av
Hälso- och sjukvård 11.993, Fi- 2.085.400 kr, inuentarier 145.500,
utlämnade lån 56"600. Omsättnansiering 120.247,
Driftbudgetens inko,mstsida: ningstillgångar: Kassa 1.816,

Central förvaltmng 800 kr, Rätts- postgiro 6.317, hankräl<ni':rgar
och ordningsväsen 19.692, Fastig- 793.007. Anläggningslån 1.1 28.l-.21,
hetsförvaltning 13.683, Planerings- 'investerat stamkapital 1.167.978,
och anlåggningsverksamhet 4.725, I Kortfristiga skuider 24.492. KapiIndustriell verksåmhet 27.448, I talfonden uppgår till 557.609 och

En kvartett från Brovallamötet. Slutarpsspelarna Kurt Karl6n,
Kenneth och lfasse Ahdersson har >blandat sig>> med Valtorps

Socialvård 245.&20, LIäIso-

och i driftfonden

Slutarps vänsterving Kenneth och lfasse Antlersson ordnado
tiU eitt lags segermål I annaadageng match på Brovalla i Valtorp. S-1 blev resultetet eftor en mållös första halvlek.
Triumfen var helt på sin plats
den kom efter €tt framgångsrikt Slutar.psspel i andra -periorlen. Första halvlek vår
annars tämllgen j?irnn. ['rågan är om inte Valtorp hatle väl så
goda chanser till ledningsfulltröff. BI. a. hatle >>Fluga>> Gustafsson en projektil tätt intill ena stolpen, men Rutman i gästernas tur var på sin vakt och klaraile kanonen.

RöKI ND
Slutarps missionshus
Pingstdagens eftermiddag hölls
ett möte, till vilket en god skara
åhörare hade sökt sig. Pastor Gö-

andra halvlek startade Slut- da bollen med flathanden, men lä-

Kurt Filipsson, Ingemar Lundahl,
Tomas Pettersson, Anders GötIind, Christer Stenqvist, Len.nart

>>Ilerren unnar oss

att

leva>> med

för

byggnadskassan

130 kr. Mötet avslutades

med

bön.

Kinnarp

t

SKULTORP IF_SLUTARF IF'

TÅNGAVALI,EN

lördag

minuters spel. Det var Ken- ltenförsvaret sågs Kurt Karlen
vänsterinnernrsom den verklige resen. En stop- som snappa,defper av
gästernas lgg:kvalit6.

i
upp en

målvaktsutspark' från
Kedjan satte fart efter paus.
Lennart Rutman och överlistade Man spelade då riktigt trevligt
Valtorps Stig Svensson.
med Kurt Lundh och Kenneth
Valtorp, som dittills kunnat no- Andersson som de mest framtera platt fall för sitt kedjespel, gångsrika.
kastade nu in Åke Larsson som I Valtorp hacle duktiga försvarsersättare för Torsten Trogdn på | kort i backen Åke Johansson
vänsteryttern och gjorde även t lsamt 9tt. S.-E, Larsson. Arne
övrigt några omplaceringar. Istäl- lWesterling var främst före paus
iet för kvittering blev det 0-2 lpå sin halvbacksplats. Kedjan var

Ekerlalen ts-Slutarp B
Sönd'ag 10.30

hansson, PaI Seidler, Tord TorsEk, Kjell Ahl,
I Göte Andersson, Kjell Johansson.
I lfatch mot Töreboda i dag. Satn-

I

Itensson, Änclers

jling 12.30. Avresa 12.40.
Ilinnarp B: Stefan Johansson,
K.-G. Ahl, Åke Persson, .Å'ke

I'orstensson, Göran Grahn, Rolf

Andersscn, Lars-Erik X'ranqson,
Bo Ivarsson, Uno Karlsson, Staffan Nielsen, OIa Jarlsson, Res.:
Iiarl-Evert Clausson. Match mot
Fioby B sönd. Samling 1Q. Av-

IKH&frru&MP BILRALTY
I

NTO anordnar söndagen d,en 2715 ett lätt oeh trevligt familStart från NTO-lokalen kl. 11.00-12.00. Bantiingtl c:a
ierallf.
f
mil. Startavgift 10 kr. Samtidigt avgörs Skaraborgs NTO:s Dil6-trikts
mästerskap ti1l vilket alla NTO:are inibjudes.

I

l,if,#tåu'tl"idå1i?*me
It Slutä"p"spefarna ville myeket
i|'lga"na-åjäipa domaren ilGa
-ä-ui
10-12 ett bilrally t fot3,T,"{:I ffiätb"rg','1r"01"""a, o.it .u
milJerally' st-*t9tt sk-er vl.d^ f,i",Y^- r tyckte iäle rrti3erecisuon-d..Hu;
lokaten och banlängdt-i-3"-:1Tu a"ntecrrnaåå flitigt i srtt uiocx-!
sex mil. samtidigt r"c9f.:-Il:T
Kinnarps NIO ånordilar pä .0,:;
dag, de1 21.-m-aj P9d.:t11

|

ret rriarpte föga: Lindb;"g r6r:u_
borgs NTo s distrikrqmästerskåp. I
po"&"""ui---- ririitiij,r"

'14k"111

KINNARPS BILRALLY

x;

personer"

Båsse.

Westerbeig,

t-

skune

Publik:
"tj ciika 12b

A: Lars

Bengt Persson, Håkan Karlstedt,
'Bo Ek, Torgny Johansson, Bo Jo-

resa 10.

lmycket matt i avslutningarna.
lBo >>I'luga> Gustafsson skötte sig
'bäst före paus. trrågan är dock

I

15.00

FiliPsson,

Eckerlid. Res.: Per-OIof Gustavs*
son. Anders Eckeriid, Ove Persson. Match mot Ekedalen B sönd.
Samling Tångavallen 9.30.

gav drygt

neth Andersson

"

Olof Bergkvist, Leif

text från Joh. 10: 10. En'kollekt

ter_25

:

Slutarp B: Gustav Eckerlid,

Riksdagsman Sven Johansson
predikade med kraft om hur

F'OTtsOt

,

Sarniing Mobergs 13.30.

Rune Gustavsson, Lots Honfbaer,

spelaren,

ttlrlv'

lipsson. Match mot SkultorP idag.

ran Carlsson välkomsthälsade och

FuIlträffarna
Kort kritik
Efter 7 minuters sDel I andra
perioden lobbade Slutarps Bengt
Slutarpsförsvaret bars upp
av
I
Hermansson i överliggaren,
överlisgaren. men
menlmå.lwskfÄn
T,enncrf Rutman-.Rrrfmon -cnm
lmålvakten Lennart
som
inget Ii marvag
lngel
målväg hände
nanoe forran
förrän eIef- lhela tiden var på sin vakt. I mit-

Birra,uy

Slutarp A: Lennart Rutman,
Kent Ahlberg, Lennart Pettersson, .In€Tvar Johansson, Kurt
Kar16n, Roland Moberg, Roger
Andersson, Bengt Hermansson,
Kurt Lundh, Kennet Andersson,
Hasse Andersson. Res.: Leif X'i-

inledde med bibelläsning och bön,

arp optimistiskt och tillskansade derbollen fiaddrade in i nätet.
sig initiativet. Man behöll det så
I 35 min, kom Slutarps tredje
länge att fullträffarna anlände fullträff, Kenneth Andersson nicett ett gediget övertag. I slu- kade efter en frispark och bollen
tet av drabbningen' repade .sig hittade vägen i nätmaskorna.
Valtorp något. Ett par omplaceDe sista minuterna blev det
ringar verkade till det bättre, bättre fart på Valtorpskedjan och
81, a, intog Ingvar Pettersson en Ingvar >>Gaddenr> Pettersson gavs
innerposition och slog in tröstmå- tiilfälle till reducering. 1-3 var
Iet.
en snygg >>ärta> från Valtorps-

genom Hasse Andersson, som slog
på skott. Målvakten försökte räd--

56.808.

zols'6>'

>Gadden> Pettersson.

I

till

I

Starten är mellan kl. 10 och 12 nu på söndag. Alla välkornna!

uh-67

N.T.O.

FALKOPINGS TIDNING Tisdogen den 23 rnoi 1967

SPfiCIALT Kinnarp

Slutarp

Slcylt till Slutarpsdösen
pekar upp i kontorstak

ViIH{en Rexrau}t
vätrjer F{i?

't..

R.enault 16

Möblerbar på 7 olika sätt; Med några handgrepp kan ni ändra den från elegant bekväm
personbil till rymlig kombi. Framhjulsdrift,
145 km/tim, Barnsäkra bakdörar,

Här'skulle skylten mot Slutarpsdtisen åitta" Samhällsföreningeni

ordförande fabrikör Evert Sand€n, visar hur anvlsningen skulle
, kunna ordnas vid riksvägen genom samhället.
Det är inte alla i Slutarp'som man kan fråga efter vägen till
Slufarpsdösen. Det är nåi,rnllgon inte alla samhällsbor bekant att
det finns ett sådant fornminne, lagskyiklat ilärtitl i omgivningarna. Det finns emellertid en'vägskylt, qom det står >Stutarpstlösen 0,7>> på. Men den är ingenting att rätta sig efter, för den
pekar rakt upp i taket på fabrlkör Sanddns kontor.

Samhållsföreningen har stridit
är slmlig ovan den omi väi tre år för att få sätta upp Iltakhällen
givande högen. Därunder vilar B0
skylten, där den rätteligen skalli--40 individer, det har utforskvisa vägen till fornminnet, näm- lningar visat. Man tror att det ä.1
ligen i korsningen mellan riksvä- i en släktgrav från stenålderns
gen och vägen mot Mönarp, 700 lslutskede, Och vår tidsålder
meter in på denna väg från.kors-lvad den nu må kallas
har ens
ningen räknåt ligger som förstås linte utrymme för en- väganvisSlutarpsdöseir, på vänster hand I ning!
närmare bestämt.
ör öwigt har man i Kinnarp
I F liknande
skylt och ett liknanDet anmärkningsvärda är att I elr
r war rräqfänrq*nin-^;' ^;; I de problem. Den skylten skulle
å?'"".If
.ålrä","få;
många r, *qTl*i"X,l;
såns rör '"1?.11?il11H3å?*":lii:*J-ö,li'tinneveds"r.v"r.a*än
ll,T .1",*""_Jli"""tXfr"
de att skylten och mår
värre är det med dösen
liknande med den siruttä ;åffi l9v;1n-1ord.
slutarp'
upp. Nu är det :"rt
"ähti"i,äii: li
"J""f
lålff
i,?'ååå?' #?X HII l'"rm::::"*
rörestående. rnga" rta""i*fiä.l | ,^!-":1lg:l -d9n- 3 Junl bltr det
loppmarknad ir DruLn'rp'
Slutarp, vro
vid Jåtn'
Järnskvttå.r e.v
rten tr.
skyltar
pekar li-""Pi-11;l-':1*
av den
typ som
".*--."i"r.|
närm&re bestämt.

*

möt slutarpsclösen'får satta^s upp
av clen anlödningen.
"
Så turister med intresse för

fornminnen har det svårt när de
kgpryer_ till Slutarp. Risken är
väl att de fan stenkammargraven
före Kristus
:I11,"*IIi1g
?:1109
förbi.
Endast den
3,5 inet€r långa

Y3-qi.::it-i91"n
ll3:I1111" och
1:lory"t:...?v-..idrottsföreningen
samhällsförening.näo3u" om gavor.
Ln,
Ä?I

I

I
I

";ilnu
I rangörerna

tar

mea värm

LanO

Renault 10

Utmanaren
0-80 på drygt 11 sekunder. 135 km/tim.'
Skivbromsar runt om. Bältdäck. Barnsäkra

bakdörrar. \

Skrytbilen
Renault 4
Stor baklucka. Fällbart baksäte. Främhjulsdrift. 110 kmltim. Ingen rundsmörjning.
Barnsäkra bakdörrar.

-

Vad de kostar? Säkert mindre än Ni tror.
Kom in ska vi berätta. Och bjudapåprovturer
så attNi kan avgöra vilken Renault

sompassarErbäst.

r'

emot det mesta: ett tiltfäUe aUtså
lför alla samhäilsbor att ffi
"u
med piaaler som inte langre koÅf
,mer
"
I

till

använrbr:irrc.

-

--=_

Vi visor ocksö beg. bilor i oliko prisklosser.
Böde Renoult och ondro mörken.

Renault i SLUTARP
AB KINNARPS BIL & MOTOR
Telefon 0515/332 62
7tl5-bl.

Dru{,oruplysch exkl,wsiu prod,ukt
frun Falbrgdens Vuueri

Det är en ömtålig sak att Väva plysch. Fabrikör Erik Gabrielsson på lra.lbygdens Väveri AB i
Slutarp menar rentav ått ondast på ett litet väveri kan man överva.ka produktionen så att varan blir av den absolut högsta kvalitet som konsumenterna kråver av ett exklusivt mötleltygl
Falbygderrs Väveri producerar uteslutande möbeltyger. 25 prdcent a,v tillverkningen omfattar
pl}'sch, huvudsakligen ttra,Ionplysch. Ilet är en förhållandevis ung medlem av plyschfamitjen; I
Slutarp har man hållit på i åtta år meal just dralonet. Det tar lång tid a,ttleta, sig fra,m till sådan
hög klass på va,ran att man står sig i konkurrensen,

Diraionplyschen

från

Slutarp Plysch är,en ömtå.lig produkt, och

står sig gott. Man säljer den till det är många fåktorer

i tillverk-

deta.ljister på den inhemska mark- ningen som måste sam.rerka pernaden och har då att konkurrera fekt för att plyschen sl(all bli permed utländska tillverkare. Det an- fekt. Den allra minsta lilla felak-

betyder minskåt förtroenär nämligen att tighet
är ganska en- de hos kunderna, stora och små.
samt om sin dralonplysch i det Det vanskliga är att ett sekunda
här lantlet: inga andra väverier plyschtyg kan bero på icke uppi Sverige har sådan plysch på till- täckbara felaktigheter i leveranserna av råmaterialet till Slutarn
verkningsprogrammet.
och det blir väveliet som får
- konsekvenserna.
ta
Förfrågrringar
märkning$"-ärda

Falbygdens Väveri

mattor och armaturer finner Ni alltid
i våra stora möbelhallar.

VI HAR ALLT
VAD NI SöKER

från utlantlet

abrikör Gabrielsson får alltsomTvättbar
oftast förfrågningar från när och
Ännu vet ingen hur gammal
fjärran länder i hela världen om
sin dralonplysch. Men han är inte dralonplysch kan bli, ffamför allt
benägen att stiga ut på export- då i jämförelse med den mera
marknaden
i varje fall inte än- kon'yentioneila mohairplyschen. En
nu. En av anledningarna
härtill är fördel har man dock noterat hos
iqst att kvaliteten på varan k a n dralonet. På mohairplysch är t.ex.
komma i kläm om väveriet blir för en chokladfläck lika med total
stort och den noggranna översy- förstörelse. På dralon kan man
nen därienom svår att håUa. med ljummet vatten avlägsna en
F

F?ia hemtransporter

En ilel höper tlyrt

-

a,nalra,

köper från

AB L. Gustavssons Möbelaffär
SLUIARP. Tel.

0515133L79

liit
.:j.a:l

iit:
i;!':,
?::,'

:;:l::i:i:

:::li:i:ll

veri 14 anställda
chefen inklusive
och står- sig väl i den
hårdnande konkurrönsen, inte
minst tack vare dralonnlvschen.
Man har intyg från dralönliilver!a1na i Tyskland att ptyschen
från
Slutarp är en fullgoil pro-

,l::tl::ti
tl:.|:::;:.:
:l:):.a:i;l

ltl::lil::
tlt..::i::

;ti,,.tttl
:::li:i:ll
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dukt, och man tänker även i fbrtsättningen försöka hålla den höga, det vill säga den högsta kvaliteten i tillverkningen.

itj,

li
li'

Y:fi::;i:lll:.:)l:l:::a:illlll

i::l::iit:!ä::;:tl!!.ii

;r.;,

l:lt'):t.:ilir

Fabrikör Erik Gabrielsson (t.h.) tillsammans med sin verkmästare Elon Kindlund vid plyschvävstolen.

FATBYGDEIU$ UÄUERI Affi
'

SLUTARP. Tel. 0515/330 58
Rekommenderar sina tillvertrningar av

IlTöBELTYGDR

Specialit6: DRALONPLYSCH

-cFt

fc-

KONFEKTIONS AB

SLUTARP. Tel.'381

83

Specialit6: MORGONROCKAR, BÄDDJACKOR

Riksproblem
frå,n, Sluturp

En l{urre trtinur Slutarp. ..

0m man har fickorna fulla

med tioöringar kan man mycket väI ringa långa rikssamtal
från telefonkisken utanför järnvägsstationen i Sluta,rp. Har
man telefonagiften i andra valö-

rer

ja,

är man hänvisad

då
till -en anna,n telefonkiosk, vilken i Slutarps fall ltgger i

ILinnarp.

Samhällsföreningen

i

Slutarp,

som >underhåller> telefonkisken

vid stationen, har försökt rådabot
på förhållandet. Man vill ha enmyntsapparaten utbytt mot en
tremynts och har därföf tillskrlvit
televerket. Televerket ställde vis-

sa villkor för att Slutarp skulle

få sln tremyntsapparat. Samhälls-

förenlngen gick med På alla vill-

kor utom ett: en

gårantisumma

på 1.150 kronor. Föreningen kunde inte ikläda stg sådant åtagande utan hänsköt frågan om garantipengar till kommunen, som
f.n. vilar på ärendet. Så utan 10öringar kommer man inte långt

från telefonklosken I Slutarp.
Det hör till saken att det finns
planer på att, flytta telefonkiosken bort från rtationsplanen, om
nämligen tågen slutar att Fomma

och gå. Man befarar i Slutarp
och pÄ andra håll också, för resten
att den dagen kommer. Då
- man telefonkiosken till en
flyttar
eentral punkt I samhället och hop-

en lovande
Slutarps ltr' håller sig: med tre Roger Andersson
- till
i seriespel, två seniorlag och U-årtng, som rär son
Slutarps
ett pojklag. Seniorlag A huserar

1
I

lag

pas

att då om inte förr fÄ

tremyntsapparat.

ttdigare bollkung Mats Andersson,
Medelåldern i Slutarpslaget: c:a
även om det nu senast blev ud- 25 år. FT-fotografen fångade földamålsnederlag.
Jande spelare under ett tränings-

i div. Vl X'alköpingsgruppen octrr
har hittills klarat sig hyggligt,

Ftirre Tomtenspelaren Kurt pass häromkväIlen: Anders EcLundh är tränare för seniorerna kerlid, Dan-Ola Sand€n, Rune
och spelar'även med i laget. ÄIdst Odh, Bengt llermansson, Gustaf
av A-mannarna är Bengt Her- Eckerlid, Ove Fersson och P-O
rnansson med sinå 35 år och la- Gustafsson kring t?änaren 2Kurgets yngste spelare återfinns i ren>> Lundh.

S[.[ITARP$ KWARN

$utarps

Slutarp. Tel. 0515/331 03
'

kök

Vid orn- eller nybyggna.d finner
Ni alltid den bästa lösningen om
Ni PLANERAR MED F'ÄRDIG
KöKSINREDNING från

6:

STOR SORTERING

oss.

Slutarpsköh är tillverkad enligt StS
den nya svenska köksstantlarilen

LÄGA PRISER

$II,TARP$ BII.TACKERINS

SI{[CKERIFABRIK

-

_

-

AB RUTMANS
SLUTARP. Tel. 0515/33717

FöRSÄLJER ALLA SLAG AV
Fotlervaror
Utsäile
- Getinge Fröor
Förmalning av [i'oder- och Brötlsäit
Rensning och torkning av sparurmåI

SLUTARP. Tel,. 0!15/33.213- ,
UTFöR ALLT INOM BILLACKERINGSBRANSCHEN

.., ,,"i

33180

LÄGSTA

PRIS _ SNABBA LEVERANSER

sin

PRI$.
ERBIUDANDE

INFöR

AB Kinnarps Textilindustri
, Kinnarp. Tel. OSIS/330 Bs
Reltomm,enderar sin tillaerkning
DAM-

DAM- och HERRpYJAMAS

SOMMAREN

FRYSBOX 2BO l.
FRYSSKÅP IBO I.
Komb. KYL.FRYS 300 I.
KYTSKÅP fristående 145 I.
KYTSKÅP inbyggnads 160 I.

ao :

ocrh HERRUNDERKL.IiDER

TZOz-

980:_
l.3BO:-

z-

44O

S05:-

Välj tidsenliga och funktionella
KONTORSMöBLER. med hös traalitö hos

AB Kinnarps Kontorsmöbler
KINNARP. Tel.

0515/333 70

SAMUELSSONS
Slutarp. Tel. 0515/33f 19

BEG. tsRA BILAR
RENAULT

ft 10

1966

1.3,50

OPEL

JÄRNEKTINTS MEK. VERKSTAD
SLUTARP
Tel. 0515/3314b
Utför

1964

5.500 mil

SAAB

93

1959

SBP, en ägare, 8.000 mil

vol,vo Pv
vw, sBP
OPDL R,EKORD

-

Llto oväntat råkade Slutarp ut för sitt första netlerlag på hemmeplan och det var Skultorp som I lördagsmatchen på Tångavallen kunde dra Iängsta strået genom att svara för två av de
tro mål som tlllverkades i uppgörelsen. Den kr.afttga vlndon gav
Skultorp en vleg fördel i första ha,Ivlek och dotta lnnebar ett
överteg I spel rom bl. a. gav de mål som kom att avgöra inat-

Renault 4

-

Skrytöilen

Renault 10

-

utmanären

195?
1959
1959

Utlör
Bil o. tralttoruep.
jERVICE och.
'ECTYLtsEIIANDLING

gzlt_6.

samm& Kurt Lundh och detta uilöste en
fördel hemmalaget ifråga om vind lkonstant press från hemmålagets
i ryggen och spelet blev för det I sida, vttkön efter hand luckrädes
mestå, förlagt titl Skultorps plan- lupp med anfall från Skuttorps sihg.lva, där lagets målvakt Lars I da, där spelarna i gemen visade
Holm kom att spela en domine- lett bra samspel matihen igenom.

roll och endåst en

1965

,.

SAAB 96

Skultorp drog längsta strået
besegrade Slutarp med 2-l

rande

KADNTT

mil

2.800 mil

_rep. av lantbruks- och verks,tads,rnaskiner
f,illverkar flakbeslag till lastvagnar
Beställningsa,rbeten av olika slag

chen.
Efter sidbytct tiilfön

RENAULT

gång,

I

En straff i3?:e minuten-kuncle

uämligen i 1?:e minuten överlis- lgivit B-1 till gästerna, men stratades han på ett skott från Kurt I maren som lades av hi. Larsson

Renault

16

@ SERVICE

tog i överliggaren,

Lundh.

Olycksmlnut

Målens historia i kronologisk
ordning visar, att Skultorp tog
ledningen med 1-0 efter tretton
minuters spel oclt olycksminuten
inneber att målet bäddades genom en felpassning i hemmaför:

Kritik

Kritiken av enskilda prestatio-

ner i matchen visar att

i

hemma-

laget var som vanligt Lennart
Rutman, ch. Kurt Karlon och vh.
Moberg säkra kort i försvaret.
Kedjan lyckades inte över hösvaret.
van och här får väl Kenneth AnI 35:e minuten kunde man no: dersson bästa ,betyget, För de
tera 0-2 och det var efter en flesta i laget gäller dock, att man
frispark från högersidan sqm inte bör blanda sig i domarens åtstäncligt farlige vi. Rickstrand görande.
kunde slå in bollen. Pausvilans
Lennart Holm, halv0-2 var fullständigt rättvist och Målvakten
Göte Lundgren och Rolf
det kunde nog varit något mål backarna
jämte
cf. Conny Gustavsstörre med hänsyn till öppna mål- Tjäder
son och vi. Stig Rickstrand var
4hanser för det giistånde laget.
Skrlltorps
bästa.

Domaren Ingvar Johansson,
Hemmalagets mål kom till i Gällstad, gjorde en hygglig inandra periodens 17:e minut och sats.
målskytt varr Eom ovan nämnts,
CeFon
Hemmamål

@

AB KINNARPS

Ett

& MOTOR

SLUTARP - Tel. 332 62

- 33252

Törebodas

lfiel,l

fQtldg;,$ippayp

Lw,ndgren

i

3-,1-Ftafp.p"

Ilinnarp' föll för första gångon i seried i vår. På lördagen gästatle man Moholm oc.h mötte äär Töreboda. Nederlaget skrevs

tin 3-1 efter 2-0 I

paus. Törebotla hade flyttat upp Kjellluntl-

berg som center och det var lran som fälltlo Kinnarp genom att
göra de tro måIen. 1-0 kom efter 12 min., 2-0 efter 23 mln.'
reducering genom Iord Torstensson i andra halvlekens 6 min.
och slutresultatet 8-1 i 35 min. L4S-6?.

Vid 2-1 hade KinnarP ehans
till kvittering. Bl. a. dansade en
boll strax intill mållinjen' KjeU
Johansson hade lossat skott. Töreboda försatte också en brå
chans, då man i 30 min. av andra

NYA PENSIONATET
IKINNARP
kaffeserveanor:dnar fester av alla sl.'ag
- farniljefester,
Gott och
festlokalen.
ringar ooh dyl. i den trivsamma

rikligt bord till låga priser. * Tel.

-

05751332 40.

1

I

I

Har gar det undan

I
I

halvlek missade en straff.

öuer bärukurn0,
z?ls-

6?.

Kinnarps bakre försvar gjorde
ingen övertygande insats. I'rämst
i laget var ytterhalvloackarna Bo
Ek och Bo Johansson. I kedjan

får högervingen Tord Torstensson

Itj Seidler de båsta betygen
tillsammans med inhopparen På
df XjeU Johansson. Han spelade
de sista 25 minuterna'
och

I n

r.

rJesaarnga

djurfragor

ods'6\'

aid l{To-rallvt
Vid Kinnarps

NTO-förenings

I

biirally i söndags startade 46-deltagande fordon. Startcn var vid
föreningslokalen och banan gick
över Luttra, Marka, Kleva, Gök-

|

I
1

I

hem, Sörby, Grolandå och Göteve.
Deltagarna hade att besvara någ-

I

|

ra frågor om högertrafiken, ett
manöverprov var intagt, några utstä11da djur skulle identifieras i
I

|

m. m. Om djuren var mening:årna
minst sagt delade, men det rätta

svaret skulle vara hare, ekorre.
utter, tjäderhöna och tjädertupp.

I

Grolanda bygdegård var kaffeEtt bilvrak,
som skulle uphittas med hjälp av
dess r.egistreringsnummer, fanns

servering anordnad.

i

Itj Seidler har återvänt till Ungdomen stormar fram I X'rö- FT-fotografen gjorde ett djät'vt
finnarp IF", som seniorlagens fot- | kinä - s.e även lluiary.. . . ^ I >nytt> grepp vtd besöket på Kin-

Sl<ånum.
|

I

och Bernt Bertilsson, Kinnarp, 41

p., 6) Harry Johansson, .Kinnarp,

och John Alexandersson, Slutarp,
a0 p., 8) Bror Johansson, Kinnarp, 39, 9) Barbro Sand6n, Slutarp, o. Kias Sandal, Kinnarp, 38 p.,
11) Atlan Johansson, Börstig, och
Assar Jarlsson, Kinnarp, 37 p.

Skaraborgs NTO:distrikt ansitt DM i bilrally och även här segrare Stig
Persson, I'innerödja, som samtidigt tog sin andra inteckning i
ordnade samtidigt

vandringspokalen.

I

iorn"u lr":årå1fl.ri.1itif,""f"i,ä'ff;} i åi#:,,""Lå1"";i'u;.3i.o1g' åå
håller sig med två se- j son. Yngsiär Änders Ek med 19 i lp;instiga g:rabbarna på bilden
nlorleg och ett pojktag I Berie, I vårar och åldst målvakten Lasse I forcerar. I teten Staffan Nielsen,
Delxulom rytlE" man knattar. I Westerberg med sina 32 år.
I Kjetl Ahl, Änders Ek.

boutränare. Förenrngen

De bästa resultaten:

1) Stig Persson, Finnerödja, 43
p.. 2) Jan Andersson, Slutarp, och
Yngve Johansson, Skörstorp, 421
p., 4) Sture Andersson, Vårkumla,

i

div. V

I

|

t4s-Q,

INGVAR GUSTAVSSONS EL.
Slutarp. Tel. 0515/883

69.

Försiiljer allt inom branschen i kyl, frys, tvättmaskiner, spisar
*4: -till_h11!!!_! rriser
Vid köp av el. artiklar vänd Eder till fackmannen!

LOPPMARKNAD I STUTARP
lördagen d,en 3 juni
Utförlig annons

senare.

Ifuinnn frå,n Slutarp
alluarligt skudad zr/r'6t
aid kroch i Borgund,a

I{ans Al,s6r
l{-inw,ew?,o t'p&a/s'o-'
söndas
a

F,eksheng r'?ed

till

I rnorgon får Kinnemopublitr en stifta bekantskap med bordtennisvärlds,mästaren Hans Als 6r. Denna gång har han dock inte någon

tennisspax.le metl

sig, utan ingår i

Lekshergs fotbolls-

lag' som skall försöka lura Kin narp på poäng. Kinnarp har bätt_
re ta.beliiige än gästerna och k ornmer säkerligen att göra allt
för att försvara sin position i tabelitoppen.

I håindelse av Leksbergsvirrst
FAIK-{ronten
står båda lagen -på samma r:oäne.
!'öIjande har anmälats
Utöver nämnde Alsdr, so* frit.I nior-DM den 80-81 maj
meriter från div. Il-spel i Norby rättan.
I
I

till .iui TröU-

för några år sedån, kommer 100 och 200 m.: Kenneth TranLeksberg med flera bra spelare. rno, 200 och 400 m.: Conny trant.
Leksberg har ju sorn bekarrt inte E00 m.: Bp Arvidsson, L,500 m.:
stuckit under stol med att de sat- Anders Bengtsson. Slav: Kjell
sar högt för att kliva uppåt i se- Äke Sand6n. Tresteg: Rolf Åbom
riperrcfom
of
Avresa båda dagarna, kl. 16.80.
På div. V-fronten konstaterar U. P. 67 har följande tärdingor
vi också att Flo;by spelar hemma rrärmast: 29 maj, Ynrer, Boräs;
i dag mot Bo:rgunda. Kan gå Lrur 31 maj, Alingsås Itr'; 5 juni Skacsom helst. Lutar mest åt delad kan, Karlsborg; 6 juni, 'Irollhätpott.

Personbilen
Iastbilen.

från Slutarp blev svårt tilltygad vid ,kollisionen med

Dn 25-årig kvinna från Slutaryr.åtlrog sig a,Ilva.rliga men lnte
direkt llvshotando skador vld on kolllsion på onsdagseftermlddagen i tlet ökiintla Boigundakorget utanför Skultorp. Kvin-

i medvetsliist tillstånit tilt la,sarettet I Falköping, ilär
hon vaknado upp. Hon oporeradec på kviillen för sprlickt Iever
och befinner sig trots kraftig bloilförluet onligt omstäntltgheterna v!il. Detta meddelar jourhavan(Io läkare ttll trT på onsdagrnan förtles

kvåi,llen. Även kvlnnans ?-åriga

och fördes

till

dotter

skarla,tlqs

vid kollisionen

lararettet. Flickan har klarat sig bra.

Kvinnan och hennes dotter var högra sida av vägen och kom rätt
på väg från Skövde mot E alkij- 6mot den utsvängande lastbilen. I
ping. X'Aån riksvägen mot Tlda- sista ögonblicket svängde personbilen tillbaka till sin viinsterkant.
holm och Jönköping kom en last- men denna manöver kom för sent.
bil, hemmahörande i Skövde, Personbilens ftamparti körde
Lastbilen stånnade för stopplikten er.ot lastbilens högra bakhJul och

tan och l{agen, Skövde.

Spåret på bandelen
F alköping-{Jlricehamn
bör inte nivas upp!'nu"*Biltlafiknämntlen anser att spåret på Järnvågslinjen Falköplng-Ulricehamn inte bör rivas upp med hänsyn till totalförsva,framförret. Ile civila Iantlsvägstransporternas kapacitet blir
så hårt belastad vitl krig ett- trånsportbehoven enl. gållande- planläggning f. n. into helt kaa tillgotlo-

allt i Skaraborgs lii,n
ses.

Om spåret rivs upp innebär det- svarssynpunkt" Bandelen har stor
ta att landsvägstransportmedlen betydelse för den civila transport ökad omfattning måste utnytt- ten under beredskaps- och krigsjas som ersättning för järnvägs- tillstånd och som reservbana för
driften på denna iinje samt vid södra stambanan och västkustbanan. Det sistnämnda hänger dock
avbrott på södra stambanan.
.Centrala civila trånsportkom- samman med om bandelen Jönkömitt6n föreslår också att man ping-Kårreberga kommer att biinte ännu bör riva spåret på lin- behållas eller inte,frÄgan bör enjen' med hänsyn till svårigheterligt kommitt6ns rnenlng prövas

na att för närvarande bedöma
konsekvenserna från totalför- ett större sammanhang

I

i

Borgundakorset. X'öraren såg blev illa demolerat.
den annalkande personbilen på ett
Kvinnan har av förståeliga skäl
par [u[ul4
hundra rrrtLerS
meters 4V!L4[U
avstånd UUIII
och ilnnu inte kunnat höras om olycPaI
bedömde att hå,rt skulle hinna ut I kan. Polisen har tilts vidare bara

på riksvägen mot Skövde. Entigt I fått lastbilschaufförens uppgifter
Iastbilsföraren gick slutarpsbilenl att personbilen kört på vägens
av någon aaledning över på sin I högra siclai

i

JÄRNVÄGSPÄRKEN - SLUTARP

l,ördagen den'3

Kinnarp
4 juni SöNIIAGSSKOLFESTER.
Kinnarps missionshu,s kl. 10, Slutarp Järnvägsparken kl.

$tor loppmarknad
juni kf. 11.00*15.00

!

Söndagen den

14.30.

(Vid olärnpligt vätler i Missionshuset.) Medv. av Evang. AnnaLena Lindiberg och Anne-Marie Vernersson, ssk.ibarnen och lärarna. Kollekt. Serv.ering. ALLA VÄLKOMNA!

Fyndplatsen för allehanda saker varirbland
märkes möbler, porslin, glas, h'usgeråd, kyiekåp, gräsklippare, trädgåndsmöbler m.m.
Kl. 14.00 auktion på en mäugtl antikviteter varav mår-

kes: malmgryta, fotogeurlampa, stor

malm-

klocka, ljuss,takar, väggklocnra, kopparsaher
'
av olika slag såsom bnandspruta, kaffekokar.e,
mått m.m.
BILUTSTÄLLNING.
Bil ooh Motor visar
de senaste modell'erna -av Renault.
. Tomibola
- Va,run korv - Serveringar.
Slutarls Iilrottsförening
Sluta,rps Samhiillsf örenlng

r

Länsstyrelsen

i iönköping:

Vb-6>'

Leif

B e&ue,F,l pers$wwerwf

i4.cev?,

F w,{,k ö pi,w g @

eryd

F' w,ss d,

sls-(1.

Johansson matchvinnare
Ekedalen besegrade Slutarp
2-2 bleu det fem minuter seseriet.ltlält .r";;;"#ä;åöen
,re och åtörigen var Kurt Lundh
Lun.th
3a
1T*11^'t1*?i,:*"*"ffi?l::
I iltöåä;"$äan tos srutarp redgj1: jJ1,*n;_.***1.",".,p:i:g:liiffi ;ää'Jti-ä;"i,:t1"il"ä'"i";;.
fmed
lamt gpel från båda sidor
Ekedalen behöIl

sedan mån på lördagen

Länsstyrelsen i Jönköping anser att persontrafiken på linjen
Falköptng-Ulrlceha,rnn-La,ntleryd trör llltrehåIlas. Även om den

ryi' | ääu.ö'öc;;;_fi;: i" ;d:;;ä"i?i;
första halvtimmen blev g.anska
ga"nstra
r på fril'k;ffär#;il;-;;fd;;;';å-iliI'k';
Irändelselös och inser_av
resuua.rer stod sig
sis
der
_?.fl:i
lä;;;'ffi
ska,pa
net
reJala
iförmådde
$a
f aho-.-ltiit stutminuten då Ekedalen fel-I -'-""^'
I akttgt tilldömdes en straffspark
tog Eke- l då krokningen var klart utanför
I - I trettionde minuten toE
dalen ledningen på en tiispark straffområdet: Den slogs in av

inte är traf,ikekonomiskt lönsam måste frågan bedörnas mot bakgruntl av alhnänt samhälleliga faktorer. Mot en netllägghing av

porsontra{iken talar också de rnycket stora väginvesteringar
som dessförinnan måste göras om persontrafiken skäIl läggas netl.

vägarna 572-585, som ' utanför straflomrädet
straffområdet som sittits
Leif Johansson, som där
sköts llil i,eU
därined gjoräven goditratiken så småningom i SJ föreslagit. Investeringsbehovet i måI av Leif Johansson. ll de samUiga hemrnamåI.
bör läggas ned, Länsstyrelsen.no- | skutle då kunna reduceras rned 3'6 - Sedan hade Slutarp ett par bral' Båst I iörsvaret var målvakten
Järnvägsstyrelsen

1l

anser att, för över

terar att det är c"":::^_::::almiljoner kronor.

, *g?::.*,.å}-",'l P:::::l^iir.em-lleir

ffiTliå':-#ä?3'l-ltilål:l ,tä
f,;"'Tåf;ä'"!,åXä"iå1iå",å':#å
I .J:låUf"'"åf "*Ti:1t1.:,:-åil: I
och att terldensen är ökande. Enl:-::-:"--:-;:täariäi'åäiarå;ä;liläse.

I

persson,

r$. ;"""v-sdr*k

*l lfnFj"*.y,lll' .t"g ;;::

liraie t cf- Leif Johansson och hi.
enara F}vl9k böriade Eketla-llove skatt'
oä"åa.r o.',""huu,dtug"lo"_:"-; I å1xtå1å?,tä;i"-*iff;å3-?'åi:''l
riuf,ma"'' -ch.
lt't
r,ennart Rutmal\
.LeluraE
helt'llLeif
siopas heit'IlLeif
får'5ä":":l*i#r"i'åt$""ffTf;
Falköping slopas
Johansson 2--{ efter ait
-c'tl' Kurt
att iianllten
hanllren
ll'.i Hl1#J"å,åäff0'#"å1I;
Vägförvaltningen har'förestasitlpllld-o
hv- Roger {1d-q13so1
Ändersson och
kommit fri med Rutman. SrutarollKarlen'
områdets^nat'itlqri
.åIrrf,
;ääi;1tÄlP.s!,.* $labbar bl.a. Göteborgs-l1kbm igen starkt i:ål#;f'.1'å:S
örsättningstrafiken .:äil+:*|iJ""'åå'l?3:äJ#t?å:'ääåTJi!--1i,f8fii*"i":#å
att e-rsättningsriafiken
cr. ,ål*ri;otfl'rr
Ifit*t lJunun.
LuniJli. ' "
och efter
efter^sextiblcf.
sextio Il'5f
Ikom
Burseryd-cirrurruo.xrriää'ä'ilili:lo'1'1.^T-il-mec1
2-1 genom cf. Kurt I Domare med underkiint betyg
o'l
iyhy!"Ltq*
;#ä';-5äääi1ää'i"itäiråi l-l"h Stockhormsreoo"'"i"'_____] il,undh.
Detta '*"t
måI borde
ff1ff#*Tå:
doek un- || var Ftrik Torvalrtr.
Skövde.
,ä1å,ä"å"J#.11
[öä1,:""1?ä
I
.
$l
I derkänts då boiten aldrig var | "J"å'åå'

nedläggning skulle vara katastro- I 1:å,1T. 1"1
ral rör den berörda *urå,lii"ääl!$:1=1.^::ltä"{.tt-oengönoå-ll.

.

,-^löver må,trlinjen'
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söndassrnarchen I div. v Norra västsöraserien på Kinnemo
mellan hemmalaget l(innarp och Leksbergs fF slutado med se- .6
ger
eer for
för
med g---O
R-n efter
cfr*et p-.0
2-[ll i hatlttal.
halvflil Segern
saoarn får
få.r]refantrför l(innarn
Kinnarp mpd
r{innarp
2-.0
hat\,ttat.
beteck- , å.
$
n&s som rättvis men den borde vertt
verlt ett mål *lrrat"
minilro na
på g"unit
S"""4 | @
@

tydligt offsittespel.
offsittespel.
av ett tydlist
. |I &
S
Det ya1
passning till ryars5.on
Kinnarp som startade envar K,inn?.rp
en pass_ning
Ivarsson vilten
vilken |I $
vru{en
I
.let
!}r
.st och hade eftdr i:T
n#t"l"r"iJöäå
sex åiä"ffi
minuters I !åif'i"J#"n"i"ä^i1Tff'r
sedan
slos-bollen i måI.
|*
-spel en farlig hörna, ."; ä;;-;j '| a"ä"" fr"rvlek var det Leksbers ö
resulterade i-nagot. Leksberg tconi
dominerade traftig- och-d; ö
dock isåns
uuL^
LEaILE DErrL
sent uurDluEr
[4qe rlärtE,ö lrlä crranser a,[.E söra
omsider uurt |lsom
gore ij isl
,S
i:119d,"T^Try,1*i.:1,?_1?-1-att
pressade ett tag ganska bra, men I mål men allt misslyckades. |
^a
Kinnarpsförsvaret skötte sig ut- | Efter fyra mlnuter var dock cf. i X
märkt och några störrg-r""ilgrrår:ar.""
rarrishexåirrredt
igenom
men
sköt
I
" | i stolpen. Sedan -var det mest '$
äi blev
ter
det alclrig.
f1""""år"3flu'"1sstörre
Ill|t3t5l'S:ååltry*l*#i'"åtll
Leksberg hade ett par bra skott
Leksberg, som förde spelet.
sf.ott Ilief.Jä"å,
spetet. De
De *ö
""*
på mål öm
spelade en garska
som Kinnarpsmålvakten
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berg när_trettio minuter var"3,:J
spe- 134:e minute_n-.var Hans AIs6r ige- X
lade. Cf, Kent Jansson kom ensam I nom men sköt över.
] Y
med KinnarpSmålvakten, men han I När trettiosju minuter var spe- | sköt dock ett
lade
€tt svagt
var
svast skott utan-|tade
utan- ltade
det
klart,
för
MåI å
B-0.
lta-I
|
$'
g.iort av vygjort.av
för.
för.
Tord Torstensson $
TordJorjtenssoni
llet
w.
,
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passning riån tri. Bo Ivarsson.
I33:e minutenvar det klaqlö{lpå
Kinnarpsledning, 1-0. Vi. Kjell | Även denna gång starmade Leks- |l S
meter lrr{
Johansson stod c:a tre
tr" *ä""
off- l;9"s-ril;;;-.r
viinrads på | "{,
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side, fick en passning, Leksbergs- | offs'iAesignal,
gårrg var,
var I t
försvaret ä'.fiåååä'i"#fä:'äl;
pa, att
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Nilsson rusade ut, men Kjell gjo.rgjor- || ytterligare
gjoren- fin chans
ch-ans att rere-- rI 1f,,
Vtterli3are en
istäl- | ducera, men denna
gång sköt cf.
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de hos Bengt Persson som slog I ret utan tvekan ch. Peter Harju
HarJu
den bästa med

sitt lugna o. utom-

ordentligt sållrra spel. I kedjan
skall icke framhållas någon före
den andra.

Domare var RoIf Lundell, Sliövde.

F6t6r

err rrs Ä
SLUTAIiF

Fråga efter olyclea

i Borgundakonse&:'

E$ur fungerar 9e{}{}{}?
Den Z5-åriga kvinna från Slutarp som onsdagen ilen p4 maj
tillsamrnans med sin dotter skadades vid en trar.iholycka i dei
s. k, Borgunrlakorset fick ligga vid vägkanten m.eil sina sl,åra
blödningar åtminstone fem minuter längre än nöitväncligt. Det
berodde på att den rekvirerarle åmbulansen kom ändå från Falköping och inte från mera näraliggande Skövde. De torde i sin
tur ha berott på att televerkets larmnurnmer g0 000 inte fungerade

tillfredsställande.

'91Ä_

@.

Omedelbart efter olyckan slog gundakorset ligger normalt inte
en kvinna i en gård i närheten av inom Falköpingsambulansernas
olycksplatsen larmnumret 90 000. hämtningsområde. Tidigare har
Kvinnan berättade att en svår ambulanserna i Skövde rvckt ut
olycka inträffat i korsninqen mel- till olyckorna i den aktuelia kors-

lan riksvägarna från .tOnttiping
i Stenstorps kommurl
i det s. k. Borgundakorset. på televerket kunde man inte genast
lokalisera piatsen. Kvinnan som
och Skövde

ningen.

En

ambulans från !'alköping
kom dock snabbt i väg och-var
på platsen efter cirka 1-5 minuter,
iarmade kopplades till ambulan- !'ör skövdeambulansen skulie ut;sen i.Falköping. Även här insåg ryckningen ha gätt på 10 minug0
lman till en början inte var nål ter, om larmnumret 000 .funee,
I

gonstans olyckan

inträffat

ROKIruD

-

rat ordentligt. Det räder närnligen
Bor- inget
tvivel om att larmet borde
ha gått via televerket till Skövcle.
Den skadade kvinnan och hennes
Iikaledes skadade dotter fick nu
ligga vid vägkanten fem minuter
längre än nödvändigt. Båcla befin-

ner sig efter omständisheterna
väl
det kunde ilkä sär'na
- men
ha varit
så att de fem nrlnu-terna

Loppmarknad i dag
I dag är det stor loppmarknad
i Järnvägsparken, Slutarp. Det krävt ett liv.
90 000 är
blir också auktion på 'bl. å. an-

ett

>>centraliserat>>

tikr,'iteter, bilutställning och ser- larmnummer. Det vore orimlict
veflng.

att begära att personalen på televerket omedeibart skail kunna

'lokaiisera en olycksplats mecl ledning av kånske uppskärrade vittnens uppgifter

i

i telefonen.

Men

Borgundakorset och dess närhet

har sedan 1964 krävts åtta män-

Loppmarknad
. C"rl
ilg-67.
r Jrumrp

niskoliv! Man tycker att den
ökända korsningen borcle vara bekant för var och en som har ansvaret för att larmnumret g0 000
fungerar.

ti'll den seYå"g?
ffii'3*å,I,"Tåå,i,_3;å,'xä*"fåffi:
ö,gonvittnen

s ut arps s amhälrsf rire n i n g o ch å1t'?x g"r,åt T JJ-å]j å'å.1åå
Slutarps ldrottsföreninC___ Iqldu kvinnan orä t" ex. vaOerlef.år, väglädja sig åt-q.og publiktillström- rit en annan: om kvinqan och hen_
ningoch-brat<lplugtviddenlopP- t"" dotter hade tatt' fiega ieå
marknad som i Iördags va-r,anord- onödiga vänteminuter i rään efiår
nad i Järnvägsparken dch som kyla?

-

I

av det hittills bästa
Det fanns artiklar i tusental av
alleiranda slag från kylskåp, elspisar och möbler ned till matgynnades

sommarvädret.

bestick m.m.

Det som inte giek åt under förmiddagens försäljningar auktionerades bort på efterniddagen och
allt fann köpare, En del antikviteter var inlämnade för försäljning och många eftertraktade saker såldes ur denna kollektion.
Tillsammans med lotterier upp--

Sjökapten
Vid Sjöbefålsskotan

avlades

i

GöteborE

på Iördagen sjökaptencl

examen av bl. a. K, K, O, Andersson, Kinnarp.

Fältvandring

Hushållningssällskapet anordnar i samarbete med Luttra RL!'
fältvandring på torsdaq med sam_

Yinden, förstörde spelet 6b.6>.
Delad pott på Biksborg
niir l{.innarp kom på, besök'
Det blev rättvlst tlelatt pott i söndagens div. V-ilrabbning pA
Biksborg i Borgunda. Mötet mellan hemmalaget och Kinnarp
slutade 1-1 efter en match, där vinilen i hög grail påverkado
spelet och dess kvalit6. Under förSta halvlek haele BIK förtlel
av vinrlen och förde då matchen. Metlan spelarna tog paus klar'
natle elet upp och det piskande regnet uniler första halvlek försvann. Kvar fanns ilock den starka blåsten, som medförde att
Kinnarp tlominerlet i antlra perloden trlev ombytta roller
attacker mot
ratle I spel och hemmalaget svarade för enstaka
gästernas måI. Och fullträffarna anländo hett följilriktigt för
Borgunrla i första halvlek och för Kinnarp i den antlra.
eästerna hade det första rejäla leken prlckade ribban med en lu-

skottförsöket. Håkan Karlstedt rig slrarvboll.

sköt tåitt över, Borgunda fick emel-

lertid snart fäste på l(innarpssidan och första hemmåfarligheten

var en frispark signerad Bengt lek opitimstiskt, men ,den hårda
vinden gav småningoftr Kinnarp
i 10 min.
Gästernas Itj Setdler sköt en fördel och perioden gick klart i
lfrispark, som mv, Lars Gustafs- gästernas favör. Håkan Karlstedt
I son tvingades boxa bort i den 15 svarade även för denna halvleks
lmin. Två minuter senare skottade första bästa Kinnarpschans, men
Bengt Larsson och på den projek- Lars Gustafsson i Borgundamålet
tilen störtdök Stefan Johansson var med på noterna. Kjell Johansson har vi antecknat för någoch räddade till hörna.
Larsson

ra goda chanser i 10, 12:e och 20:e
spelminuterna.

Klart för 1-0

Efter 25 minuters spel var

klart för

det

hemmaledning. Håkan

Kvittering

I

min. anlände så kvitteringFällström svarade för inlägg och en. 25
Kinnarps
man Göran
på plats framför mål fanns Stig- Grahn (ersattetoivte
vy. Tord TorstensAllan Larsson, som således ombe- son under denne.
hdkdeirfffxatte-

sö4de 1--0 för BfK. I'rån'åVdtel- den och därmed var rättvisa skiningen farligheter kan vidare no- pad.
teras att Borgunda hade ytterliOckså fortsättningen av denna
gare ett mål inne i Kinnarpsbu- spelperiod
gick i Kinnarpsfavör,
ren, men dornaren hade redan sig- även om
Eorgunda då och då
nålerat för BlK-frispark,
stack upp i motanfall.
Kinnarp bästa chans hade KJell
Johansson då han i slutet av halvBegn och blåst störtle
Spelet blev i hög grad lidande
1

lomrm-

a_v-

Börstigs kyrkåspelale

under ledning av fru Monica Hatt_
gren kring den kommande sönda_

gens evangeiium om det fesfliga
gåst-abudet, och pastor Hatigrön
uttolkade det i en kort betra[te.[_
se. Till sist_tackade IJDJreh€+d€n
narn oeh söndagsskollärare, och
i enlighet med traclitioaen , bekransades söndagsskoiläraren fr.
Börstig, Ingvar Flolm, med blommor kring huvudet. TiU sist läste
alla Fader vår och Välsignelsen.
Prosten Bjorl€,nders minne
hedrat

Med anledning av

att

Gustaf Bjerkander den

skulie ha

fyllt

100

kyrkomenigheten

år,

prosterr

1

juni

samlådes

efter

slutåd

på söndagen vid hans
grav. Efter sv. ps. 146, son: sjöngs
då han efter sin hastiga död vid
högmässa

ett

prästkonvent på l\{össeberg
bars ut, talade kyrkoherde Ändersson om hans livsverk, och
Siindagsskolefest för Kianeveds
gick bruttoomsättningen till ompa,storat
kyrkvärdarna Herbert Ändersson
kring 4.?00 kr och de båda för*_
I Vårkumla hembygrlsgård höIs loch qarl-Arne Ädamsson nedlade
eningarna bör få ett gott tillskoft i lördags eftermiddaE av-siutnings- lpå familjegraven blommor från
till sin verksamhet.
höetid för Kinneveds
högtid
T{innewå.t" pastoräts
no"r^.1+. lförsamlineen.
alslutning till
lförsamlingen. I atslutilirrg
Bilutställning var även anord- söndagsskolor. .A.lla hälsäcles o'g1- lMors dag erinrade k),'rkoherden
nad och här visade Kinnarps Bil kornna, både barn och föräldrar. 1 lvidare ute, på hyrkögården om
och Motor de senaste modellerna underbart våder lektes det sedan lhem, glädje, ansvar och tacksamav Renault.
med liv och lust i gröngräset ug I het inför denna dag. Hån bringaden g'amla skolplanen under leh- lde därvid i särskild erinran prostning'åv
ning
g5ris1;- linnan Bjerkanders (f. Siberg)
av pastor Hallgrsr, g56s1iFåiltvandring
betydelse i kärlek o,
Hushållningssällskapet inbJuder na och Krister Kullenber.E
Kullenberg samt 'l uppoffrande bgtydelse
Iantbrukare från Kinneved oeh Inger Lillier6th. Alla trak-terades f föredöme i församlingen. SamVårkumla till fältvandring på Vi- så med saft och kaffe. Vid. ay- llingen avslutades med sy. ps,
slutningen uppfördes en bibeipen- 1523:8, 9.
ken i dag, tisdag.

ling på Majnegården.

KJell.chanser

Borgunda startade andra halv-

av det dåliga vädret. Regn och
biåst under första hälvlek och
halv orkån under den andra perioden gjorde att drabbningen
blev högst medelmåttig.

Kritik

Båda lagen hade framgångsrika spelare i halvbackarna. !'ör

Kinnarp trion Bo

Johansson,

Torgny Johansson och Itj Seidler,
för Borgunda bröderna Kalle och

Bengt Larsson samt Åke Åkegård. Högt betyg också åt de båda bollfångarna Lars Gustafsson

(Borgunda) och Stefan Johansson
(Kinnarp). De ställdes då och då

inför luriga situationer.

Anfallsmässigt ha,de Borgunda
sina främsta i Bertil Ählgren och
Kent Rosenqvist. Den förstnämnde kutade i vanlig ordning på allt
som rörde sig. I{.an var en ständig oroskäIla för Kinnarpsförsva-

ret. Han skulle dock bli avgjbrt
farligare om han rörde sig säkrare med boll.

I

Kinnarp

får Kjell

Johansson

och Håkan Karlstedt de bästa an-

fallsbetygen. Kjell mest vital och
skottfarlig.
Domaren Ove Gustavsson från

Mariestad [ade inga svårigheter

att föra matchen.

\=/
Examina

Båsse,

tta-6i,

Sture Olsson, Frökind, har av-lagt
examen på byggnads-tekni.'ka linjen vid Tekniska gymnasiet. Skövde.

-

$tort fabriltsparti

inkonrmet

Barn ooh damjumpers, koftor, cardigans m.m' Materialet är
courtelle, orlon, bomull och ylle. Mychet goda priser! Prisex:
Hercardigan i kraftig kamgarnskval. i storl. 4-5-6 till 22:-.
Passa på medan sorteringen är som bäst! Nyinkornrnen lakansväv, btekt 140 cm 4:40; d:o orblekt 2:90/met. Vacker sängfilt i
hög kval. 29:75.
KINNARPS MANUFAKTUE. Tel. 33134

clo-a'

Enkel holllcost på Tånga

Slutarp bröt segersviten w[s'a+"
Oavgjort Slutarp-l\dullsjö noed vinst i Stenstorp, 4-L
Matchen på tångavallen bjöil på en del dramafiska
,

alär Mullsjö tog ledningen

tilt 3-3 när

redan efter avspark och

poånger,

utjåi,mnaalo

sexton minuter återstotl av matchen. Emellan dessa båda, händelser i måtrprotokollet bestods publiken förutom
de övriga målen en skäIigen enkel fotbollskost. Det fanns vål en
del ögonblick som tlet klaffade i spelet för tle båda lagen men
dessa

var säIlsynta.

{o-6+.
Man hade nog väntat sig lite
Målen
Ilmera
av Mullsjöelvan efter de se0-1. Ett .snabbt Mullsjöanfall t
I naste matcherna i serien. Svar6n
minuten avslutades av vi.
i målet saknade det säkra grep- första
pet i kritiska situationer och för- Segerblom, som nickade över målI
lsvaret hade i ch. Egon l\,Iatsson vakten Eckerlid. 1-1 blev det I
40:e minuten på straff efter en
isamt hh Börje Abrahamsson sina onödig handpåläggning i MuUsjöbästa.
försvaret. Kurt Karl6n blev exe.
I kedjan var hy. Per Blomqvist kutor.
Halvtidsresultat 1-1.
den bäste jämte hi, Jan Ohlsson.
1-2
i 10:e minuten på en snabb
Bra före paus var även vy Sune
och dito skott av hy"
Elf. I halvtid ersattes målskytten uppdragning
Per Elomqvist, 2=-2 i 13:e minulTommy Segerblom av Tore Land, ten,
Kenneth Andersson på ett
1 }lemmalaget kunde avgjort till skottdär
från nära håll kunde översin fördel om man rätt utnyttjat
de chanser som mån hade under lista Mullsjömålvakten. 3-2 i
en stark period i andra halr,Jek. 17:e minuten vilket betydde ledlFörsvaret blev överspelet vid ning för Slutarp för första gångMullSjös första måI, men höll i en i matchen. Målskytt var Kurt
övrigt standarden. Gustav Ecker- Lundh, 3-3 blev det i 29:e minulid ersatte Lennart Rutman i må- ten på ett kontraanfall och målhär var cf. Bertil Abralet och svarade för en del finå skytt
ingrepp. Kurt Karl6n tog det hamsson.
mesta i mitten och backarna Arr
Domaren Bengt >Tumrnen> Jo-

1

ders Götlind och Lennart Petters- hansson, I'alköping, klarade sin
son skötte sig hyggligt utan topp- uppgift bra.

prestationer. Av ytterhalvbackarna var Ingvar Johansson bäst,
medan Roland Moberg inte hade
sin bästa dag. I kedjan hacte yttrarna Roger Andersson och Hasse Andersson en del uppdragningar utan större eff€kt och inte hel-

ler Bengt llermansson åstadkom

Geson

rFrökind

Stehstorp ltck på fredagen Inkassera sitt första nederlag i årets
serie.'I kvällons hemmamatch mot Sluta,rp skrevs nämligen slutresultatet ttll 1-4 efter en måIIös första halvlek. Segern var
rättvis men kanske ett par mål för etor. Båda la,gen kom till
spel med ett par reservor och det tycktes vara, Stenstorp som
Ied mest av tlet.
Slutarp förde matchen under bollen förbi Slutarps måIvakt Gus,den första halvleken och det var tav Eckerlid.
tack vare ett par fina räddningar
av Bosse Segerfeldt som StensSlutarp satte upp ta,rten
torp lyckades klara 0-0 i båtvMan
trodde
nu att StenstorD
1ek.
skutle lägga på ett extra kol meå
0-0 ! halvlek
Slutarps vi. Kenneth Anders. det blev tstället Slutarp som kunson var farligt frarnme vid ett de avsluta med två mäI. Det förspar tillfällen men misslyckades i ta av vi. Kenneth Andersson som
avslutningarna. Stenstorps stora f,rån vänsterkanten sköt över en
chans hade vy Sven ödqvist men felplacerad målvakt, det andra hy
skpttet från nära hålI gick rakt Roger Andersson på ett markskott.

på Slutarps-målvakten.

Johansson och han kunde skjuta

I

I Kommunalfullmäktige
i

något mera positivt. Bästa insat- I tråtter Samrnanträ.de Centralsen gjordes av duon Kenneth ÄnKinnarp, måndagen den
dersson och Kurt Lundh. där den lskolan,
förre agerade spjutspets och den i 19 juni 1967 kl. 19.00,
genare framspelare.

I

Orilföranitsn

Järnvägsparken
gen.

på

eftermidda-

Vid dåligt väder blir mötet

i missionshuset. Medverkande
blir Anna-Lenå, Lindberg och

sjöng flera sånger och Anna- I av Cxiran Carlsson.
Anne-Marie Wernersson vilka taför bar- I morgon, söndag, hålls i mån lar och sjunger. Mötesledare blir
nen om David och Goliat i an- av lämpligt våder friluftsmöte i Göran Carlsson.
Lena Lindberg berättade

Slutarp som gjorde en mycket

bra match hade en farlig kedja
där ef Kurt Lundh och vänsterI andra halvlek hade hemmela- vingen
Kenneth Andersson och
get satt in sin tolfte man StenErik Helgesson och även i övrigt Hasse Anderssen var de främsta.
ändrat på flera platser. I 10:e f försvaret gjorde vh Kurt Karminuten kom första målet för l€n och vh Lennart Pettersson
Slutarp
en aning turligt på den bästå insatsen.
sjäIvmåI.- Ch Bengt Andersson
Hemmålaget giorde sin sämsta
sköt bollen på en medspelare och match och godkänt betyg får enIädret studsade i måI. 2-0 anlän- dast i försvaret ch Bengt Andersde i 18:e minuten på ett myeket son. Äv kedjesnelarna var det
bra skott av ef Kurt Lundh. När ingen som lyckades.
nio minuter återstod blev Jan Domare var
Arne Källberg,
Brunstedt som i andra halvlek
Joh an
spelade cf, frispelad av hi Tommy Skövde.
SjäIrnnål

Vandring genom lftnneveCs pastorat
slot med' ståmni$sfull gudstjan*st'ls/!'Q
i:::.1:.):):.1::.1:::.1):i:l:.:::l:ta.l:::::l)
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Kinneveds liK-krets

::::: :i:::::t:.1:ai:::: t:::::,ll

Utflykt ftir de äldre
anor.dnas

tisd. den

20

12.30. Samling 12.15
tralskolan, Kinaarp.

juni kl.
vid Cen-

AlIa som under året fyller el- |
ler fyllt ?0 år och tliiröver äro
varmt välkomna. Äkta makar
följs åt oavsett ålder.
I

I

De bilägare, som önskar ställa fordon till förfogande, väl-

r

komnas med tacksamhet.

Anmälan senast lörclag mottages i Wilgots,sons, Sarnuelssons och Claessons affärer samt
pr tel. 331 39.
Kinneveils RK

Simkurs

' De balrr som önskar deltaga
i simundervisning biir orngåen-

de anmäla detta pr tel. 331 39.
Kinnoveds BK

Samling vid Brismene kyrka. I förgrunden till vänster församlingsdelegerades ordf. kyrkvärden
Sven Andersson i Millomgården, som här är på hemmamark.
Fiirsamlingsdelegerado I Kinneveds pastorat gjortte t torsdags en studieresa genom sina egna
ilomäner. trnbjudan att' ilelta hatlo utgått även till pastoratskyrkoråtlets letlamöter samt botlen mycket uppskatta.de
studiedagen
ställsarrendatorerna och prästerskapet. Initiativet till
I Brismene.
hade tagits av delegerailes orilf. kyrkvården Sven Andersson

Man tittade alltså på pastora- t kristna tideri t vårt land och om. verkade kyrkoherde Hugo Grefskogsmarker. hur i sen tid kyrkofonden tillkom- | berg, och det var hos honom tanvid Vårskäl Gärdet i Vårkumla mit som ett slags >>clearingscen- ken först rånn upp.
F örvaltningen av församlingarbesågs en 50-årig planterad skog tral>> pastoraten emellen. Han
samt Vårkumla Stommen. F ärden I framhöll den betydelsefulla inne- j nas egendom är emellertid inte
gick vidare till Prästbolet i Kin- börden av församlingarnas själv- uteslutande en fråga om ekono-

tets boställen och

I
I

|

I

I

Kinnarps skola
Även i Kinnarps skola hölls avslutningen i gymnastiksalen. Här

hälsade tillsynslärare r.ars-Åke
Larsson välkommen. Elevkören

ilnder fröken Inger Lillieroths led-

ning sjöng sedan några

sånger.

Rektor Heilner utdelade därpå en
del stipendier samt prernier till
ett antal elever samt även slutbe-

tyg till 22 elever I

skolanS klass

neved samt prästgården, som >in- styrelse. B'ädren skänkte egendom misk verksamhet, sade kyrkoherspekterades>> efter reparation och till kyrkan, och för oss är det en den. Ytterst står den i själavårds-

8. Han talade även till elever och
lärare och tackade för det gångna

arkivbygge.

Även klasstäraren* i klass 8, tillsynslärare Lars-Åke Larsson ta-

I Börstig gjordes ett glädje och ett ansvar att förvalta
angenämt uppehåll vid dukade den, sade han.
bord i prästgården. I övrigt tittaHugo Grefberg och
lde man här på Ekarp KronogårBörstigs prästgård
och
nu
skall
säljas,
som
den,
På
!
Kyrkoherde Henning Andersson
Prästbolet samt Prästhagens erinrade
om att det var just i
skogsbestånd. Dagen avslutades i Börstigs prästgård som tanken
Brismene med ett besök vid Stom- vaknade att pastoraten måste slå

arbetets tjänst. Den syftar också,
oberoende för kyrkan,
antingen en skilsmässa från staten kornmer eller inte.

till ökat

Vid

>Det stora gästabudet>
gudstjänsten i Brismene

kyrka predikade pastoratsadjunkt
men och sist en stämningsfull valrt om sin egendom och sin Lennart Hallgren, Börstigs kyrgudstjänst i kyrkan.
självstyrelse. Svenska pastora- kospelsgrupp under ledning: av
tens riksförbund, numerå Svenska fru Monica Hallgren utförde en
Dtt gläiljefyllt ansvar
Vid uppehåIlet i Börstig orien- kyrkans församlings- och pasto- bibelpantomim kring temat >det
terade ordf. hr Andersson om }fur ratförbund, leder sin upprinnelse stora gästabudet>, KyTkokören
kyrkans förvaltning började växa till prästgården i Börstig via Ska- medverkade. En mycket stämförsta ra stifts pastoratförbund. Här ningsf ull andaktstund.

fram redan under. den

läsårets framstes och
Iade

till

arbete.

sina elever.

För skolförbundets styrelse talade hr Verner Granlund. Billsholmen, Vårkumla. och tackade lä-

rare och elever för det gångna
årets arbete. Studierektor Valter

Landr6n, Falköping, talade till

eleverna över bibelordet >Gå till
myran . . .>> varefter åvslutning
skedde med avsjungandet av ps.

474:7.

tt/6-6>
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Ru,ffigt spel på'

när l{innarp
I
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en sällsynt rulfig och olustig uppgörelse besegratle Kinnarp
sönrlags giistando Tomten med 2:1, halvtitl 0-0. Efter den

I

må,llöea första halvleken skretl tjugotvå spelare till spel efter
vilan med ett )nu jädr...> på läpparna. Och ungefär så blev det.
Vi har ingenting emot hårt spel och rejäla tag men detta var i
ma"stigasto laget.

Domaren Eiron Claesson från
Limmared borde naturligtvis ha
ingripit med skärpa när lagen slutade spela fotboll och hängav sig

t1/e-67.
Tomten på offensiven
I andra halvlekens inledning
trodde vi det var färdigt föt:
Tomtenledning. Geron Jonsson

d.t efterslängar, regelvidriga om- inledde med en rökare som strök
kulldragningar, krokningar etc. ett par centimeter över krysset
och dessemellan gav domaren för- och Gunnar Ring fortsatte minuslmta tips om hur han borde dö- ten därpå med en nlck i stolpen.
ma i stil med >att nu får du väl
.. men Kinnarp tog
för Jösse namn blåsa> eller >hur
ledningen
fasen kan du se något om du står
placerad där>. TYe varningar utI stället blev det Kinnarp fördelades, men hade ing'en större unnat att ta' Iedningen. Leif Wil-
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helmsson satsade på Tord TorsDärmed lämnar vt detta och tensson istället för på bollen och
ttttar på, vad som ttlldrog sig i öv- Tord gick i däck. X'risparken

g
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rtgt ty det hände Ju faktiskt då som följde hamnade hos Kjell .Iooch då att man träffade bollen hansson som i klungan framför
också.
mål lyckades hitta en lucl<a och
få in bollen i nät. 1-0.
Mållös första halvlek
Kvitteringen kom efter 25 rnitr'örsta halvlek slöl som nä.mnts
nuters spel. Geron Jonsson sköt

en frispark som mv.

ruil

ffiilfi?

q
I

6,
I
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€ffekt.

mållös men båda lagen hade en
del feta tillfällen. Kinnarps Kjell
en av de få aktörerna som
Ahl
- spela
lite boll, tack för
försökte
det
var igenom efter tio minuter -men fick bollen aningen för

T#isrker
ffiptm

Stefan

Johansson bara hall'klarade och

på returen höll sig Rolend
framme och petade in 1-1.

Rehn

Falbygdsmästerskap

2-1 för Kinnarp fastställde
Johansson när ungefär tio
långt framför sig och Staffan Kjell
minuter
återstod av matchen.
Miut
det
hela.
redde
I'olkesson
hy.
Bengt
nuten senare nickade
Lito orn sPelarna,
Persson i ribban på passning
Spelarkritiken kan hållas kori"
från Tord Torstenssoh,
Gunaar Ring i Tomten blev I Kinnarp uträttade Iti Seidler

i lerduueskytte

HÅLLES I KINNARP LöRDAGEN DEN 17 JUNI.
Anmälan kl. 13-14.30 med fre 10-skottsserier. Gräns för mästerskapet (enligt Falbygdsalliansen): Falköping, Stenstorp,
Tiarp, Åsle, Kälvene, Sandhem, Åsarp, Börstig, Floby, Ullen'e,
och
så vek i närka.mperna
två mål på i Bjärka, Broddetorp.
Kjell Johansson
sitt konto.
I Tomten var kedjespelet över I Atta sklttar hälsas hjärtligt välkomna!
lag blekt. Litet plus dock för vY. I
Kinneveils Jaktvårilsförcning
(lunnar Rine som blixtrade till
höicle
stundtals. I äe bakre leden
sig Olof Ring och Nisse Lund dock inte så mycket'

serverad bollen av Kerureth Palm- mycket ny'ttigt främst för'e paus
qvist, men Gunnar väntade med och ch, Torgny Johansson höll
skottet och en försvarare hann Geron Jonsson på mattan. I kedjan Kjell Ahl
synd att han är
emellan rned en räddande fot'

Ltto för löst
Den halvlekens fetaste chans
hade Bosse lvarsson. Staffan
I'olkesson var försatt ur spel.

Bosse bledsidade bollen mot tomt

dessvärre lite för löst, tY
hann komma på benen,
Folkesson
kastade sig och räddade På måI-

mål

linJen.

I

Sevan

s

Falbygalsmii.sterskan i lerskytte
ånordnas i Kinnarp på lördag.
Gräas för mästerskaPet (enligt
Fal;bygdsalliansen): Iralköping
Stenstorp, Tiarp, Åsle, Kälvene,
Sandhern, Åsarp, Börstig, l'iobY,

Ullene, Bjårka, Broddetorp. Ar-

,Iaktvårds-'l på .örrd"gen firades högmässå
tslt-q. l+"4lryl{-{:I
l,l".T;
orgelmusik
och
sion tågade underl.-clglrq
Konfirmation i lfinnarpunga
med
kyrkvärli.äi"i.ä"å-Ae
Konfirmation ägde i lördags | äar och präster i spetsen in tiU
med kon- ll t<yrtran,
Kinnevecls kyrka med
rum i Kinneveds
säm åter var
vai överfylld
överfvlld av
av
tvrkan, som
firmander från Kinneved och Vår- lltåt. pastor HallEren hö11 ikriftekumla samt en från Slöta försam- ll tat mea utgångsf,unkt från Luk.
rling. Med konfirmandläraren, pas- ll f+:fZ >Kommen, ty nu är åtlt rei tor Lennart Hallgren, som ledare ll Oo>. nter evangelium och NicensI tagaOe de unga in i kyrkan. För-li 1u trosbekännetsen höll kyrkoherhöiet berördö mea utgångspunkt ll äe Ä"Aersson högmässopredikan
trån det spända läget i Mellan-llöver aagens evangelium öch talaöstern bibelns skildring av träl- ll ae om >Lag, evangelium, glädje>.
domen för Israel I Egypten med li 561n minnesord från predikstolen
paralleller tlll träldomen underllgav han konfirmandeina Ef. 4:17
rangörer år Kinneveds

rörenins'

Slutarpsbo

för Yåld

fick

fängelse

mq,t .prdningsrnan
€16-bt'

En yngling trån Slutarp, dörhtles på tisdagen vid vårens
sista ting till 2 månaders fångelse för våid mot tjänsteman.
Ynglingen hade vid en dans- r

tillställning i TV-saleu, Fåikö- | ctl
ping, uppträtt berusad. Tjänstgörande ordningsvai<t awisade
honom från platsen, men yng- I Sönd. 18/6 kl. 14.00 FRIlingen vägrarle. Ol d,"tiltSsvakten l
fick ta sn keilega till hjäip för ILUFTSGUDSTJÄNST i Järnatt kunna föra uL den berusade lvägsparken (rrid regn i MisSlutarpsbon, soin giorde mot- lsionshuset). Predikan av prcsstånd. När man tiil slut fick ut ten Adol,f KIoo och pastor Hallynglingen tilldelade han ortinings- gren.
Kaffaservering. Kollekt t.
vahten ett knytnävsslåg i ansiktet. Vakten fö1l bakåt och ska- Lutherhjälpens arbete i Mellerdade huvudet och .låret i fallei. sta östem.
Ynglingen hävdal att han biiPastorsiimbetet
vit skr'ärnd av vakterns., och trotide att de skulle föra honom till
Kyrkobrödorna
poiisen. Efter det han slagit ordningsvakten rusade han från
platsen och gömdc sig r en snicI
I
I

I
I

kerifabrik.
lnnarn yngliingen anände tiII
danslol<alen hade han förtärt c:a
76 cl alkohol, fem flaskor mel-

ianöl samt en flaska sterkvin.'
Han har tidigare varit i kiammeri

n.red r'ättvisan.
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AB KINNARPS BIL & MOTOR
SLUTARP.
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Vl har beg:

L

Fotboll
å litrottsplatsen, Sanilhem
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IFKINNÄRPs IFrrNnÄRps
SANDIIEMS IF
''-

i FOTBOLT

ll Kinneveds Rödakroskrets an- I
Drv' vr
ll::'tr;nå'å*,,',llui*o"i'lld*'"::: I
TÅNGAVALLEN
li tralst<otan i Kiniarp. alla som I I
liuna.- året fyllt eller fyller zo åri | lördag
1,
den 17 kl' t6'00
rärden i I
oi.o-'.'ä'
li;fi
'åkomira'
ll kommer att gå i bilar till Skörs-l In^_-^_.:t_ rE
Sl__*^-_ IF
IF-SIutarp
ttt' p som närma",å'åär,'äai'ö-i
lForsvik
ll kan beses. I Baltaks kyrka hålles |
ll en andaktsstund, varefter färden I
i' *a" vidare ti1 Fielidens folkhöe- I I N. VÄNGA B-SLUTARP B
:'äxota, där deltagarna får dricfa
|
söndag kl' 10'30 rilo'b|'
täärä en titt på sko- I I
| å;i?
'ät
går
över
Varvs-lt:
Hemresan
llan.
| berget, över Tiarp, Åsle, Karleby
Kinneved.
| o.tt tillbaka till

I
I

|
I

|

I
I
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- lVemodigt på Tångavallen
-l
Slutarp fick oavgjort

öt till rn&ten i
Tioårigt nei

Kinnarp

a'lo-b2-,+<

En tioårig striilsfråga I Frökinil äntlatle I går meil ta - s'
dan man olltså ca,gt ne! ett decenniurn. Innehavarinnon av Kinn'
arpspensionatfårservereöltiltmaton.Tl[etön.letgällerttll
årsskiftet, varefter ny a,nsökan måste göras'
och revision
I Nvktertretsnämnden hade av- övrigtBokslut
godkändes-kommu-n^ens
lstyrftt ansökan, kommunaln. till:
I
..I
för 196&
I stvrkt, Det hettade ordentligt tiU I räkenskaper och bokslut
l"iå Orl"ias"ninsen inom fuiTmät<' lrt nar tidigare redogjort för bokrrarilämligen nyktert håll lslutet.
Itise.
'ra-Oes-Aui nu ifr,åä att nejsägarna I Från revisorernas håll riktades
fullmäktiEe förväxlat
förväilaf det lvissa formella anmärknings'r mot
inom fullmäktige
ena med det andra: frågan om öl förfarandet vid attesteringar och
vilade På
till maten på KinnarPs Pensionat inköp. Anmärkningarna
är ingen nykterhetsvårdande frå- nrinöipiella grunder och innebår
inget trtanOei i sak. Rättelse skall
ga, det är en servicefråga.
Votering begärdos, och nu seg- emellertid ske.
Ett tiotal smärre ärenden av.'åde >servicelinjen> med 13 röster mot 12 och en nedlagd. Frä- gjordes, Vi återkomnrer till samgan var första gången uPPe I

mäktige

i februari 195?.

fu[-

manträdet.

FOTBOLL
i
å'KINNEMO

ilag kl. I.9.00

Div. Ill-laget IFK Uliicehamn-Kinnarps IF

Efter en mycket vemodig tillstöllntng fick Slutarp qavgjort
mot Forsvik vid lördagens siisongavslutning på Tångavallen.
Slutstiillningen uppnåtlales i första halvleken då Slutarp iiven
haile chansen till 2-1 på straff, som dook slogs utanför målstli,llningen av Kurt Karl6n.
Z0lA-64.
Målet som gav .Slutarp lednin- den sistnåmndes frånvaro kanske
g.n gjordes av Tomas Pettersson märktes främst, då det brast i
i början av matchen. Ett starkt uppspelet på mittfältet. Halvgrepp om spelet hade hemmåla- backstrion Roland Moberg, Kurt
g't matchen igenom, men Fors- Karl€n och Leif l"ilipsson tillhörviks kontring:ar var farliga och de annars de bättre i laget.
hade inte målvaktsreserven GusInnertrion Bengt Hermansson,
tav Eckerlid visat sig på styva Kenneth
Andersson och Kurt
linan så kunde faktiskt Forsvik Lundh hade
inte sin vackra dag,
poängen.
tagit båda
m€dan yttrarna Roger Andersson
Gästerna å sin sida hade sin och Tomas Pettersson var tiil sin
bästa man i målvakten, vilken sä- fördel va1 sin halvlek. Backa,rnå
kerligen räddade en poiing till sitt Anders Götlind och Lennert Petlag. God hjålp hade han äv de tersson gjorde hyggligt ifrån sig.
båda backarna, vilka stundtals
Domaren Per-Bertil Karlsson,
agerade plankskydd på mållinjen. Falköping, får gott betyg för
Slutarp fick stålla upp utan matchledningen.
Lennart Rutman. Hasse ÄndersGleson
sou samt Inpar Johansson och

IFI{ Ulricehamn på lfinrr,erno
| -r rör ,rBlechun G
I'T'
&cltspel
I
7)tb_64.

I kväll får Kinnarps fotbollspublik stifto bekantskop meil Ev.
Ill-taget IFK Ulricehamn. Gästerna ligger för närverande tfåa
i iliv. III Mellerste Götalanil och bör såleales bli en svår nöt att
knäcka för hemmapojkarna. Drabbningen är något av on >tackmatch>>, då Ulricehamn numero har förre Kinnarpsspolarer

Bengt >Blecka> Gieorgsson I sina leal.
I den målfarliga lltriceha*ns- lfranslol ' eo Eka Andels EI' t?t I
kedjan spelar föire Elfsborgaren tF:lq-"-": Torgnv-Johanss-on'-so {o; I
t eif >Geitis> Pettersson. Övriga l hanssoq Sengc rersson' lJo
gossar med krut i fötterna är[Ivarsson, Håkan Karlstedt, KJeII
Hans Golmich, Torbjörn Stoltz, fiJohansson, I$ell Ahl, Tord TorsP.-E. Lindström samt Bengt lf fsnsssn, ,Göte Andersson, l'lem>Blecka> Georgsson.
lming Torstensson. Samling 1&

Erik Fredriksson,

Tidaholm,

skipar rättvisa och följande Kinnarpsspelare lrallqs: Stefan Jo-
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Stiftelsen l"rökinds tryres,lostaI

rörelse. Det finns insders räkenskaper och bokslut S9dli;ä;;"ägo;lirrä pa or".t, .o* 11" 1._T.:
I
- .n:irnnesn
reson
k?indes. Stiftelsens affär
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ut-ä"-äa
:hrå rrt>>
rc
n'i"1"å*t'"11-|-'*t{:lntnil"?'?'*Ty""ill#t:*|ått'äg6'
tråsh lord€t hade filfts ;i debatte så bra
sades ciet
ut>;, 'sådcs
vid sam- | ninE om ett tilläggsanslag om l*fl i'_ET-.',
manti'ädet. Årets underskott är i| *8.000
mantl'ädet.
oÄir trr
r"" titl
hemsanäritverlsarr.- lsEanKa-.or'
till hemsamaritver
tillbörligt att föra
NykterhetsHs*u
KS"tt.trti*:
!911:
20.346:26 kr, IIäri ingår emeller- | *Tä"å|?lå*åi";
heten godlr,åindes.
unedo- ii sådant tar ?
bhnd
dårist
aJ
ävär.ut
få"lhål
tid 1965 eä'
åre #ä:;,ä1ä:
underskott. fäi'#iäI stiftel- || Låinsstvrelsens resolurion orn .,t- |
F"ån >träskhåIl> genmädes att
sens årsrapport sägs att anred- l ökning av den hasiighetsbegrän- l men. ir4en det har inte ett öion- [
träsk ju inte av-
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iått"*f'tfifi:tt.t3;Jf
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ningen till underskottet er de hö-lsarte stråekan i Kinnarps sam-lblick med Kinnarps viilstätta[:?.i::{,^"jdet
g'A
ranf,orna unoef
under aret.
året. vloare i nalre ucrgaYs rrrllu4!ru16v. vEu I Pvs'rv..@t
sa ränrorna
menat aJlt sådatrt som k a n
"9tlr:!:"1:li""tj"Hååfr"*if
IOrftöt myctret lång tid mellan innebär en utvidgning söderut ?Y lning på {Tn?rys- Per;i*;|.--är. fihade
träsket' Meläh-r*
ansökan om sluilist bosradstån bo-kitometersområdet rtam tiu littä d-"itiä"trintttåsa
'-ä;'
Det ar [ff;3,:iåt"flti#i,Lt
;iä"Tå#å:iöää;i'ä.:ö.iä'It*"ot'9.::..""^1,11t"'*"^u-'t
och dess utbetalanclä Änsökan om väg 80o mot vårkumia'
i;;"*'cirliäir.ä-bade en
lI*"9
11fl"1-Yrydomsfråsa'
ll
en a€rvrcerr:n5ö.
servicefråga.
retroa&.tivt råintebidrag hå? dåflen
_ lt,,-- h?^hs. Låt oss ge pensionainvänd- || l:F
l"P"
f'."v:j
riktades
riktactes
ftera
flera
äån
håll
rratr
f-råt
Slaget om ölet
för gjorts,
-.P"TpåiIningar _^.
tet vårt förtroende fl;"**l*ttf;
för den sex-+. -^*;-^;;i^;j; iI :::";-::t"":t"*::ttså
moi att
Till bilden av stiftersens affä- Som vi medder8.t lämnattes srut- f _,__^_
det
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tiu ""ot*äli"oa"
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stora hyresrestantier. nn aet av;sönat
'"ii1,iåiä'iä\'o?
in'
*q"n-åäa-i*gao*'t"-aäo'
ä;s;;ä;;ilrä
de resterande hyrotara torde intelDet röresicä"ä.;
lt.i?äliio*ir""*.i.1;"ilåmatch
nästa hatvårsperiod?,
äffi
[:#å"å?fi:"fiä:'äärff:å: fftäT i."J,iåff=o"?äo'å;äJ'ffiffi:l!'åä
'ö#'itiäiä.''*"äitirör
lMatchenvannsmed>ud.damå1et>,lförtroendeförinnehavarinnanavI
pensionatet, Det hela vore alltså I| människan. DarönlL
upPtsrruu rräIr
han
nedlagd.
ricqt4E'u'
en
€[
och
ocn
mot
12
rz
röster
18
1"":':i];?:";t#t"itJää
'Irdllrshdu' Särskiit uppehöll
övorsyn av arvoden
ltö-:::l::-4"^"
principfråga.
Hr Gustavsson hade moiöne"rti Mg.lingarna.vägei. att!1a .11c-f ett slags
| :t"c,"id ly1 ntio.vri.nor-si._-{jt ?11!:l
äåä.1åö
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p?1iåä"*'å?ff:'iå"-*å{l[qt#,*ilffi:*$;g*}*:{IFOT BOL[,li:Hi.*rir?r.:"#

å.#t"*:i
Bö1y!is, e1 PTANGAVALLEN I lp.*:". Hallgren,
I ltraktelse över den äldre epistel-

#,?"#n':ff"""T*"it?äl;åä1li#iliä;";;ää"åö?i';:Jåilmotionären.
Även om råiäl*åää: I irtiu i stor utstråckninq
$l.*irydi saninte
sanr- I
männen arbetat
an:betat
i"äär".ä'ä I p""t t men frarnförde
irr"åärää'ä
arguarg""rnågfa
några
utsträckning
utsträckning
ma
ma
.lal- lrnyrckr
1'-?'ol-r
al'i
ö?d:jit6
.-lr*+
"
gnlie'f
I
rrer
err.
ets:Åtts.
a"*
|
rlet
korrekt att ersätta dsm
".url lmgnt.
dd^.ahDiFdrr ".-+irr
|
dag€ns normer Bifail
till
motioruuuu| *:3t' ^
'ru -^+:1,

|

19.00 | ,f texten på 4 söndagen efter Trefaldighetssöndag. (Rom 8.18-23) j
I rr4rurtsrrcLD'U
t', _l__- -l^
c!_
alltings förgänglighet. Han
Grola11fls-$iulsap ' om
underströk också våd prcsten för-l
i:ruffi;""å'"";'%:ä'åå".1."tt#
ut sagt om att följa Andens mama- |
iut
Xrl"ål"dri.i"
Efter Fader vår och välsig-i
värsigI ning.
neisen Ejöngs
sjöngs ps. 431 v. ti-10.
6--1O. I

torsdag ilen22l6 kI.

nen.

["ror'"-F#'Uåf",,,*'Jl*:r"å:;il:it
en nykternåtjs toteservrcl ten: Det hår är inte
ä"-";ä""i-;ä I
ä
i Teteverkets
_liä.'åä,'äå
serviee biev löregår ut över en ser|

Nelsagättaet

|
mål för en anmärkning. Slutarps lvicärOietse
i "samhållet. Den ska
samhällsförening har..,öuskat..lålvi
har ölskat få l-i i stället
cränpr slå
slå. vg.kt
orn- vi
Vi skå
skål
vakt om.

I

Dessa verser innehåller
irmehåller detsammal
detsamma

a'r'dsrö &r'^uuu'trr'
llsouralimännakyrkobönen,
I
kvrkollsul*
rttgll$betet
och kyrkotill samhäl-låår.i,a
en tremyntsau!örna-t
tremyntsautör.nat tlii'rääai
motlI Pastorsåi,rnbetet
iiiänormait roteranta #åi
ll--;.^;;;;;kcr
rork hade
he.ra samlats
sqmr,rsrl
l;å-Uf,jiä;,il*;!i;jji"Lä
mycket folk
Rätt
ll tilt gudstjänsten
|'
let, rnen dct går inte för s.rg om I dom som vill vålja måItidsdryck 1 briitlerna i Kinneved
som gynnades av | '
hacie anordnat friluftsgudstiiinst ; I
inte kommunän ikläcer sig' eti I siälv. F,råean har -ntötts och stötts t järnvätssparken,
det
håiriigaste högsommarväder' l(
i
stinll
slutärn
borgensånsvar för 1.150 S,.!"1:gt löifb,i" tru;ga
år.
låa4rr
'i äagl:- liostel'Kln-o, falköDine. llEn kollekt till Lutherhjälpens I
bes[eal från televerket. rrulman- I
prädikade cIå över a,igu""-äri"t"T- | flyktinghiälp "i rnellanöstern in- | r
teteveri.er
en
tige skall tiltståtta
I
lt
text. om rlen g4ml4 öq1 aeir 4ya lbrinCade 330 kr'
t
skrivelsc vari påpekäs den dåliga
serviceverketlämnar.
I I nDe båda skatteregierin"i'"äf
derna skall 6arnmån:iö
I
I

fond.

Piggt (Jlricehamnsspel på f{.inneffiot 7-0
iI I "Blecka" gladdeuoWgt f. d. l,agkonepisar

Höjdatråi,rarhyrorföt t*lTo"T
rFK Ulriceha.mn lrjöd på fin fotbousuntterhåIlning på tisrlagskväuen, då laget gästade KinneI I| *:-:;*
städerna skall tiilåmpas. För del
L^_^Ä_^r^ L^**^,^_^.
f'ri";*tpl
fy'a lärarbostäderna
I T:,-1"_1 Pt:g:-"|- -h:T1q"{:t Kinnarprned !;!'^ltllvua 4-0.-Gästern" }T._liujpel metl seshall hyran höjas tili :z;O-r..-p';l I rielaget .? "-tj"."9* på två lån från D1t1ms- B0-!,1,_Henneth Algotsson och !-[ily Pettersson.
Helt naturligt domineratle topplaget från tliv. ItrI Mellerste Götalanil titlställningen. I)et fanns
månad-inu 18-b kr1. Höjningenf I
inträder 1 okt, tr'ör )ärarbostaden l fint tempo och snabbhet i loget, som vid några tiltfällen latle på extra kol och visatle sin styrka
i Sörby skall hyran vara ,oför- I I gentemot hemmalaget. Kinnarp håale några tillfällen att spräcka nollan, men inte ens vid ett par
åndrat 100 kr.
I I givna chanser i andra halvlek lyckatles rnan få bollen över mållinjen.
pelt målIösa blev dock inte | 3-0 anlände
genom !'rans
samt srdrv'rd!
.4!'u
sjäIvmål av ocruSeidBiilrag *tu t'u*::*.,,*-då rtj Seidrer lä"yä*#i,g "1åo*"""äiä"*;.'å? lPettersson
lr';;:"-'o"""
Resterande snöröjni'"€lribrdra€lI lituäääpåjr.r""r,
lffit,täfäd srutresultatet-T-0 ge- 1""ä""t sfa'""ail--tron-att offside I Do*r""r, Erik Fredriksson, Tiom sammanlagt 936 kr
hof'}o.ooåolll3ao*l*-'::1,]1ii;||nomattsIåboIleniegenb*ur.|ttiretåg.|x^u^r*^}l-I'l^
betalas.sedan vägsträckorna nul
helhetsintrycket
anlände 4_0
löäiär"i""ri:iJ;ä'"; åi"äiräå:l'";i;""; intäes *"*'""
-"_ldaholm, stärkte
- " ""
uppmatts'
match genom säker
I l;;;i;;"; rrämsta aktörer o"i'l"om-uirr;;äT
11"-31,1111{
N.v hyressättning

I

, r.qrureI!v{5vvidareAndersEk,BoJoheInsson|
.',*#f1-Tnq'"t#-3å, "^,." I li$?iffi*JfJ"l *i,i:T*;fui: l_,.*r:F,Jä:'"';,1",1-.,:lJä"iliil

{matchlednins'

Båsse,

jå,i.:äåk"?lå"H":iStI
igim,'1;,å;*;i*;::1"-:"-$it||;:i""k
||Ht"L- ""T:::,Y-"^'}::::"^-.T:11
Mönarps
mossutdikninnssr<ir"lgl l;;,'Ljär rohansson. Den sist, ' ,
- ' '|Mönarps.,mossutdiknn,gsfE"*gliiäå"aå"t"i"ga,desdocktillviIa|,
irää"ii3"t"iiäää"ä"rfiiir"äl.T----lersåttning
orn
tiil
förr
en
lä-1l
,,^"-F,rh^n_ _.'^,--_ .i u."::T':i;
;::_t;^::'l lefter stunds spel. Han fick
rr11mr>11rr rart\T.t\Tr;nir6
',liätrl;;
ForBoLL
KTNNEM
KINNEMO
fromaunglu.ri:tsupp
ll{-å={i"iäTrö:ryi.3,-:i,iä
|
| åf"T-ä;lyti1rtr.tr i*"*; 'tl
I
lå:;"ti"ä.iä'?1,'åiåi."ää
||
bör
lter.
.Ersärtningen
]plgl._Ejl
I
lä"i,'riJr.
junr
torsdagen
ilen
29
kr. 18.45
18
cen
?e
bnsdosen
iuni kl.
lht
ffiT'å]ä"f
:- ".
: :^: ll
g
"tsa. en
r^"^*:
utacrmatcrru
!to
_ilry-lq"jy*- |I l;;l.Il*-:t*
I uppgörelsen,
ll
"1.å"ååXå*#
*bå*"i;T,ä rl",-.1
E. w. Justs färgerier
#"'äffLTl*'"fr*,I l'* H:Xå*ff";låä;å:"'",':fi
arps skola uppgående
q99f I lör Ju"ittist trevtig bollunder(!) av Elfsborgs A-Iagsrselare rnot
!11
meil
?
kr. rFullrnåktige
nr-.
uur*äAlrBe god'lriinde-B'uffi[u_',, anbu- I liråifni"". cirka
Cirka 100 personer
oersoner såg

il
ll

d.et,

riti".e-k-i"narpspelareå g6nsa
varför köpeavtar
köpeavtal skall
skarl"j]::upp- | lhållning.
i siä | |
I| '1111:,5*l"Iryp:?:{åräns"
"iä
anfallsroll hos Eästerna.
*l:ö

iål;*J.*to"

|

ll
2*O töm efter genom-brott av'[
>Blecka>, Ulricehamnsinnern visade här fin styrka i fötterna.

gjorde

F

rans ceyersnerg.

Kinnarps Textil

med förstii,rkning 1v bl.a. >Bleckå> Georgsson
oc,h

Ulrik

Gunna,rsson
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