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Frölcindsfullmäktige anslog
12.000 kr till snöröjning
Frökintls kommunalfullmäktige fastståillde
vid sltt sammanträde i
kväll, som vi titligare meddelat, r9i1 års stat med endåst srnärre justeringar. Därmed fastställdes också utdeblteringen till 1l kr. Det
är en hö"ining med 1:50 kr. Fullmäktiges ortlfiirande arne olsson. Kinnarp' utsågs till interirnsnrtlförande för nya knmnrunfulrrnäktige som biirjar lungera från nyåret.
{rtv VD,

novemb,er 1970

kl

19.00.

fnterim.ortlf.

hålles onsdagen den 11 nov.

KALLELSE
Frökin'ds ko'mmunfullmäktige
kallas till sammanträde i Cen,.tralskolan, Kinnarp, fredagen
'den 13 nove.mber 1970 kl. 19.
-

Ärenden:

1. Val av justeringsmän.
2, Yal av valb€redning
3. Val av sekreterare.
Kinnarp den 4 november

lrno

ledamöter Elof Rehn, Slutarp, I(arl-

Arne Adamsson, Slutarp, Margit Andersson, Kinnarp, Håkan Silvander.

Ilinnarp, ot:h Göran

Andersson.

I(innarp. Sammankailande är Elof
Rehn.

tiges förfogande.
Från Kinnarns bordtellnisklubb föEn ändrad fir-ransieringsplan för relåg en
ansäkan orn tilläggsanslag
tlen nya och ännu odöpta samlings- rned 500 kr. Kommunalnämnden
halohalen i Slutarp fastställcles i en- de avstvrkt och fullmäktiee
beslöt
lighet med kommunalnämndens för- gå nå samma linie.
slag. Det betyder att i planen uppFrågan om bidrag till ensl<ilcla vat-

tagna 50.000 kr tas ur skattemedel tentäl<ter remitterades till
såmaristället för ur allmänna'investerings- betsnämnclen. Det beslöts dock
att
fonden. Här kal också nämnas att rle an-"ökningar som inkom
under
man vålde styrclse för samlingslo- 1969 skall beaktås.
kalen. I denna ingår som ordinarie
Kommunalnämnden hade föreslagit fullmäktige besluta om inköp av
fastigheterna Kinneved Kyrkegården 1:4 och 1:3 samt Kinneved Kloc-

Syföreningen
19?0

Olsson

interirn, ordf.

SLUTARPS IF

Nu remitterade fullmäl<tige

frågan

för vidare utredninc bcträffanrte exploateringsmöjligheter och finansieKinneveds Röcla Korskr:ets inbjurins.

der alla pensionärer i Kinneved, Vidare ft'ån
sammanträdet kan
Vårkumla och Luttra ti]] samkväm nämnas
att man fastställde ansluti nya kommunlokalen, Slutarp, på ningsavgifterna
för de fastisheter
lördag eftermiridag. T(yrkoh. Sven-

som finrrs öster om Kinnarps järnErik Hagnerud och Göteve ungdoms- vägsstation.

Ungtlomsgudstjänst

Ilirureveds Rörla Korskrets

inbjuder på iördag alla pensionärer
i Kinneved, Vårkumla och Luttra
till samkväm i nya kommunlokalen.
Äkta makar föiias åt oavsett ålder.
Kretsen förr'äntar sig stort deltagande då tillfälle ses att få se landets

Nu på

söndag

i Kinnetveil

hålls ungdomsguds-

i Kinneveds kyrka. Flera ungdomar, bl. a. från Kyrkans Ungdom, '
medverkar. Sång utföres av barn- | 'nodernaste samlingslokal.
kören under ledning av kantor Thor.
f annonsen insmög sig ett fet, rlå
Till denna gudstjänst inbjudes sär- | det angavs att pastoratets nya kyrskilt ungdomar i Kinneveds pasto- | koherde Sven-Erik Hagnerud skulle
rat, Kyrkans Utrgdom. juniorerna. medverka. Han kommer att medverårets konfirmander o. s. v.
ka vid kretsens syauktion den 11
HöRmässa som vanligt i Kinneveds november. Pensionär'erna får denna
kyrka söndag morgon.
'
gång höra riksdag-sman Bengt BörI
jesson, Falköping, som talar om Rötjänst

Ärenden:

från Frökind
3 november

1. Stadgeenliga val.
2. Anställande av fotbollstränare.

1970.

Tvärs över r'ägen brinner vrnterns första snölykta förfärdigad av
duktiga telningar i olika åldrar.
Den står där som bevis på att vin-

tern kommit till oss. För att

sLan-

na?

I{ylan har i alla fall redan bitit
runt omkt'ing oss. Höstens vattenhål i våra grusvägar irar frusit till
is. Kälkar oeh skidor har olockats
fram,

Vi lever i ett föränderligt

hälle...

sam-

områden för en snmma av 120.000 kr.

Pensionärsträff

dag, torsdag.

CLIMTAR

da tätorterna begåvats med skyltar
som talar om på vilken väg eller
gata vi bor. Det är vägföreningen
som är ansvarig. Men visst hade
det varit roligare att få sätta upp

kr. Samtidigt skulle kommunen sålt bvggnader och vissa mark-

orkester kommer att medver.ka, Anmälan om deltagande göres senast i

håller årsmöte torsdagen den
12 nov. kt. 19.30 i Samlingssalen, Frökinds hyresbostäder.

Se bara, när vi slog upp våra
ljusblå härom mc/rgonen hade bå-

350.000

I

I
I

da Korsets insatser i

främmande

läncier. Föredlaget illustreras av bilder.

Göteves ungdomsorkester och kör
under ledning av ungdomssekreterare Gunnar Götlind kommer att berika samvaron med vacker sång och

musik. Senast i dag bör alla, som
kan kcmma, anmäla detta per tel.
331 39, 331

19 eller

331 87.

tr'öredrag av kyrkoherde Sven-

Erik Hagnerud. Sång och musik av Christina Andersson.
Lotterier. Kaffeservering.
Paket och gåvor mottages
Alla hälsas välkomna!

för en summa åv

l<aregården 2:5

kl. 19 i nya samiingslokålen.

tacksamt.

måndags

Vidare under sammanträdet beslöt
fullmäktige anslå 12.000 kronor i
snöröjningsbidrag till enskilda vägar. Ärendet hade tidigare avslagits
av Frökinds r,älkommittå. Beloppet
skall täcl{ås ur. medel till fullmäk-

Kinneveds
Röda
korskrets
Syauktion

Nyvaltla kommunfullmäktige

gen renoverad o, mocierniserad, inr. en stor lägenhet orrn

IIova-Sk Äsaka 6{
Hjo-L BTK 6-{
N. Härene-Istrum 2--6
Töreboda-Kinnarp 6-0
Töreboda

FRUKIND
nyli-

sliyltarna på prydliga asfaltgator.
Men föreningen får ta de små projekten först
- asfalterinsen kommer Siiiäriingoiir. Hofpas uå trrir.

Den nya samlingslokalen mitt

emellan Kinnarp och Slutarp har

för ett tag sedan invigts. Den är
dock ännu odöpt och det tunga
namnet "samlingslcrkal mitt emellan..." fungerar som officiell benämning i annonser och dyl. I den
här spalten tog vi oss för länge sedan friheten att kalla lokalen för
Tångaborg
ett som vi tycker
vackert och-riktigt namn på byggnåden. Det är dock möjligt att det
finns ändå bättre och vackrare
namn. Enkla och mjuka .- lätta
att handskas med.

Avsikten med lokalen är att den

git tillvara de tiltfällen till

i ordnade former

som

.

motion

bjuds.

På

tisdagskvällarna samlas damer och

herrar i oiika åldrar i Centralskolan i Kinnarp för gymnastik och
bollspel. Utövaren bestämmer sin
egen takt och ka ta "pustepaus',
när så fordras.

-nn

foarn av motion är också de
tipspromenader som Slu{arps IF
och Samhällsföreningen ordnat un.

der några höstsöndagar. Premiärsöndagen hacle de ansvariga räknat mcd högst ferntiotalet motionä-

rei - oet kom 1F0l Merpaiten av
dessa 150 har återkommit
del
- en har
stärkta av kaffevinster. Hittills

- det är också en strävan för fort_
sättningen, som närmast biir sön_
dagen den 15 november
alltså
om drygt åtta dagar. Då är-det me_
ningen att en gås skall bli höesta
vinst titl den som lyckas få flest
rätt på frågorna längs promenad-

stråket.

lever i ett föränclerligt samhälle.
Och det gör vi i många stycken.
Det var med ett visst vemod jag

nas som en tillbakagång. Samhället i övrigt går fram.

doses

motgon kväIl, då kommunens båda fotbollsföreningar står som arrangörer. De som vill ta en svängom kan göra det till tonerna av

Frökindsborna

har nogsamt

ta-

I
I

l
I

l

j
]

I
I

I

|

I

Jag nämnde inleclningsvis att vi

Gemini-kvintetten, som förresten
är sex. Och det är ju modernt,

Olika

|
I

liga naturavsnitt att prcmenera i

där. Danspremiär blir det i

skall stå öppen för alla.

|

arrangörerna lyckats få fram'vän-

häromdagen konstaterade att Hilding Moberg "vresade en sjutumsspik i caf6dörren,'och därmed förkunnade att en epok var tillända.
Att samhällets (Slutarps alltså) ka-

smakriktningar skall kunna tillgo-

1

I

f6rörelse försvann måste beteck-

Båsse

Hr;o-mulingur
f-,evzn

i snö och regn

PRFMIARDANSfrN
Gt#M EI Slutarp-Kinnarp
i morgon FRtrDAG

Nya samlirtgslokaien

urt Os hursson, skyttebiist

GE&II]\I-kvintetten
spelar upp mellan 20.30 och 01.00

n'[rr-7o-

Välkomna!

I

SIF-KIF
I

F

I

Premiärd,ans i nya

Gustav Gustavsson och täviingsieclaren Sven Äkerskog går igenom deltagar{istan

i

Ioka,l,eru
rctu-70'

kretsen av några hemvärns-

kantrater.

Vartofta homvärusnnråde avslufado årets tåvlingssåsong i söndags med fältslijutning på
gevär sarnt avståndsbeclömniug och handgranathas{,ning. Tävlingen gick i sämsta tänkbara
r'ä,der motl snöglopp oeh regn, men de trettiofemtal hemvärnsmän sonl mött upp genom'
1ör6e tävlingarna med gott humör. tråltskjutningen gick i ter*ängen vid Slättäng, där är'ert
4o andra tävlingsgrenar:na avgjoriles. Lolia,liteter för tävlingsexpedition hade upplåtits av
31ils Neuman, Slåttäng, och som arrartgör stotl första plutoneu med plut.ch, Sven Åkerskog
pörsta platsen r avständsbedöntsonr tåvlingsleclare.
Ärets inteokning i Fo-gevär'et gieh
platssiffra 20 ningen helades av Gustav Oskars- i
med
Karlsson
vaderleken
Trots den ogynni;amnä
1]tl .sliF
oskarssotr ocl't Gustav son scrn hacie 13 nreter fel, Lenrratt
hjöcls det på bra lesultåt. oÄ clagens t]]:,9 L:T'i:på
andra plats tnecl Osliarsson kon: på andra plats med j
delad
högsta träfrresultat stocl Lå"ir"ri-crt- ll:I'Tt:,I
s'r-t-i3l
29..
19 ilreter och på treclje plats lJrikl
kaissorr fdr med sina 29 träff. xär$vettsson II antechuade si8 Kjell6n 31 meter fel.
mast efter llonoln kom si;,," i;- ,..tigul*
ft)l itlteckningen i Vartofta Lottaavcl'
Rätta avstånd: nål trr' 1 ä? nltt"
hansson med 28, Hutl" X".ftooll-2?
med llatssiffra 30 tned Hans nr 2 165, och mål nr 3 364 mtr'.
I
och Gösta Svensson ff -eä iO t.aif ]Pt.
plats' vilken hade
resultatlistör följer sc$amtliga clessa tillhor lu-"arn*iiru* 511:::1...n1"'ndra
|
pllts:sltl]-?.
n{Jtl'örlisa
serr. T retelanklassen haclc (-;ustav
1Y'
segerru i ltaudl;.
Kjeilen
tog
Erih
t<
oskarssr:n bästa ,"suit,f'-n,oJ--zg '
|

!

I

I

tr'äff. Vårkumla-gruppen tog första, Fratratkastning på tina 47 poåug
platsen i bår1a lagtäviingarna" | 50 nröjliga följd av John Apelh
i

45 och

Kurt

Gustavx;on

av

på

4Cl poåug.

tli;
t::ta::81:iil:l

På fredagskvällen vaf det dannpremiår i den nya samrillgslokalen mitt
emellan Slut$p pch Kinnarp. Drygt 300 personer dansade af hjärtariLr
lust till tonerna av Geminikvartetterl Idrottsföreningarna Kinnarps IF
och Slutarps IF stod för premiåirer rangemanget.

, Syauktion I Kinnel'ecl
I I morgon, onsdag, har

SKARABGF:{GS
B-JIIITXT}RSERIrR

Klnneveds

Eöda Korskrets sgförening sin auk*
t;on i nya samlingslokalen. Kyrko"
i
j herde Hagneiud håller ftire41"t o.n
'sång, musik och servering står också
på plograrnmet,
j

Sammanställt aa Stig Segerlelch

Seriesegrare
196r-70
1961: Skultorps IF
1962: IFK Skövde
1963: Falköpings BI(
IFK Skövde
1964: Borgunda IK

Karlsborgs BK

Skultorps IF
1965:

IFK

Skövde

Karlsborgs BK
1966: Skövde AIK
1967: IFK Skövde
1968:

'
1969:

IFK Falköping
IFK Skövde

Uh'åkers IF

Vartofta SK
Vartofta SK

IFK

Skövde

Ulvåkers IF
1970: Kinnarps IF
Borgunda II(

Tibro AIK

Kinnarps IF, stående fr-v.: lagledaren Irlemmj.ng Torstensscin, Griran Grahn, Tony Persson, Lennart .luliusson, Gösta Magnusson, Petei Jllliussan, Christer Grahn, Thomas Carlsson och Kiell Ahl' lagicdare'

Fröjereds IF

Knästående fr.v.: Tomas Westerberg, Kent Bengtsson, Roland Jansson, Christer Anclersson, Ste$'e Carlsson och Peter Jansson.
ta't. a"t u"r|itr#'.)

ftlh^n.

vår slutredovisning av Skaraborgs B-juuiorserier i fot'
boll fortsätter vi ialag meal B-grupirerna' som.under 19?0 va'
rit 4 till antalet. Också detta ett rekord, ökning med en
grupp sedan 1969. I de fyra grupperna har 24 föreningar
rteltagit med lag och totalt har under året spelats 120 matcher i dessa fyra gruppor. Segrarna i de resp. grupperna
har sedan mötts i en finalserie och denlra va,nns av årets suveräner i serierna Fröjereds IF, som vann samtliga ale grup'
per de ställtte upp i. Onekligen en starl< prestation, som iuget
iag titliga,re lyckats mdit. Vi stämmor in i h5'ltnirrgskören och
önskar lycka tilt i fortsättningen. Skåll en l<lubb från en så
liten ort sonr Fröieretl ha nå,gon chans att hålla ett repre'
sentationslå,g i toppen e,v div' lV, måste mn,n satsa på ung'

I

B-grupp I:
Kinnalps IF, som clebutolade i

rien förra året. överraskarle i

F

IF

inalserien

3 2 0 1 11* 3

3 2 0 1 5*2
3 1 1 1 2-3

med på en så framskjuten placering.
Men när Ä-laget har framgångar (cliv.
IV) så brukar de övriga lagen ocl<så
l)'ckas bra. Skillnaden mellan Kinnarp och tr'åan Flobv blev till sist he)a fem poäng och samma avstånd höll
Floby ss6sn till trean Grolanda, en
annan ör'erraskning. Kättilstorps IK.

rl'a för året, kom på en hedlande

1i5"6^ plats och de båda bottenplatsema togs av Folkabo och Slutarp.
där de förstnärnnda passerade Skit-

arn i rrä.t si"ta om.insen efter

IF som i

finalserien

-dock

.

ger med 2*-0

i

se-

clet inbördes mötet.

I mitten av denna återfinns också
de båda skyttesuveränerna i årets

serie Thomas Westerberg och Tony
Person, som giort 16 resp. 13 mål eller nästan 2/3-d,elar av Kinnarps
målskörd. Dessa båda toppar skvtteligan, som har Ingemar Mann. Grolanda, på tledjeplatsen med g må1.
Sju mål vardera har Göran .Iohnsson, Kätt'i'lstorp, och Thomas Pälm-

kvist, FlobS', gjort. Leif Ekbom,
Slutarp, har giort 6 och Leif Jans-

son, Ingemar Johansson, Grolanda,
Jim Josefsson och Gerhard Torstensson, Floby, alla fyra har hittat rätt
5 gånger.

4
4

3

3 0 1 2 0-10 1
.Vi kommer här nedan att redovisa Borgunda IK
varje grupp lör sig och vi börjar då
med finalserien, där de fyra grup_p- Sarnmanfattningsvis skall säga-s att
segrarna Tibro AIK, Fröjereds IF, åt cts säsong varit en av de- iiimKinnarps IF och Tibro AIK möttes
i *"r.i.,".r," historia och 6ettir
i en inbqrdes kamp för att kora en 'ast*
frarngår ocj<så :iv gruppreclovisningnämnis
som
Det
blev
slutlig segrar"e.
.,,'r ,,r* fått följande utseencle:
Fröjereds

år

ligen starkt av förortslaget (Falköping) som väl ingen direkt riilinat

Sluttabellen:
På de 120 matcherna, som spelats
i serierna och de 6 som spelades i i Kinnarps IF 10 10 0 0 40- 5 20
10 7 l' 2 32-74 15
finalserien, har det gjorts 524 må]' I Floby IF
l0 4 2 4 23-22 10
vilket gör ett snitt på över a mil [ Grolanda IF
per match. Man kan i vilket fall som I Kättilstorps IK 10 4 1 5 19-1? 0
10 1 2 7 5-30 4
irelst inte påstå att det spelas defcn- | Folkabo IK
10 1 0 I tl-42 2
siv pojkfoiboll i tänet. För den sif- I Stutarps IF
ferbitne kan vi sedan tala om att',,-'- ^,,. "...cfuka 500 pojkar svssersJ,; i.ä9.t; 1".: i"Lii:;:X Tti'lli#liä';'li
lai{en oc}r
paichlid:: il;-;";;";"d 2 mål mot 1. rrots
kM:',;-"""iräknar,.:Tln
i matcherna syssrat meJ r;in;i-; 1:,*':^:'li,T"n rinalserien tack vare
126 timmar. rili detta k";;;;ä?li ?åt ä?å'rY'ä"t;:;:l;:i" äftl:
träningskvällar, vilket gör att.T:" ];";;';t.Jn.ä",

Kinnalps IF
Tibrn AIK

-se-

rrri r! nn soriasp-nr i R-,.rrrnn T Onolr-

ilomsfotbnllen och rned eldsjälarna Bengt Linclberg, Lennart
Frejd och Roy Sahlström i spetsen ser man ut att lyckas
över förr'äntan.

säkett kan räkna med en sysselsättning i 500 timmar per grabb och säsong d. v. s. nästan 11 hela dygn, Fr'öjelecls

F1,ra mål per match

Ser rnan på Kinnarps tabellrad finlrer man att lagei gjort inte mindre
än fyra n.rål per match, vilket tyder
på en välspelande och effekfiv kedia.

Skyttekungar
Kinnarps IF.

i B-gruppen Tony Persscm och

Thomas Westerbelg, båda

SCHACK

Kinneueds RAdakorslrets
I

a

ooo I

..

OJod pensl,onarer

tzh(-]o'

berg-I. Wester %-1ä, P. O. Pers$.-laget möter Springaren borta. son-B. Nilsson 1-0, E. Olander-

Serien'latcher

på lycltat lördagssamkaiim
Kinneveds Rödakorskrets, som i ungdomsorkester under ledning av
lördags inbjudit pensionärer till ett ungdomssekr.. Gunnar Götlind.
Riksdagsman Bengt Börjesson, Falsamkväm i nya kommunlokalen,
kunde glädja sig åt stor anslutning. köping, talade om Röda Korsets inEfter det att man bänkat sig vid fest- satser I u-land. Talaren uppehöll sig
iigt dukade bord spelade Göteve särskitt vid sitt besök i Etiopien, där
han besökt ett sjukhus för leprasju-

S. Carlsson 1-0.
Avr'esa f rån klubblokalen k]. 9.
B-laget rnöter Br'ämhult hemma kl.
11.30.
Sandhem-Kinne vetl

I

tog emot serieledande

t

som med var sitt

i

SlutarP

rie
i Slutarps missionshus samlade
många åhörare. TilI detaa möte hamåndagskväl]smöten sorn hålles

de också samlats flera juniorungdomar, vilka särskilt uppskattade den
sång och musik som bjöds av de
medverkandö, Nybergs-teamet från
Stenstorp, Det var elmusik och flera av sångerna gick i moderna tongångar. Repertoaren innehöll dock
även flera gamla väckelsesånger.
Efter inledande musik och sång

farniljer funnit en friståd.

bön.

Kiellancler och J.-O. Leifler vicl

allt beröm för en fint

j

]

I

Floby-Falköping

K. Larsson-G. Nyberg r/2-\i:,

Ferm-L Blage 0-1, N. O.

G.

Strnd-

Sandhem

Kymbo

3 2 0 111--4
2 2 0 0 7-3
2 7 0 1 5*5
31025-102
2 0 0 2 2-8

4
4
2

0

fotboliss,pelare

de

hem:

har möte'

Textilens lunchrum
kl. 15.

Till den individuella turneltnxen
har följande spelale anmält sig:
Falköping: S. Carlsson, FlobY: G.
Ferrn. K. Ekblom och K. Larsson,
Kinneved: J. O. Leifler, K. Lennartsson. R. Lennartsson och B.
Pers-con,

Kl&ltUAffiP$ lF;s
i

söndag

L.

L.

Kymbo: G. Svensson, SandGransing, S. Gransing och

Svensson.

Försla ronden går efter lottning
onsclagen clen 18/11 och turneringen

fortsätter sedan varannan onsdag
med uppelråll för ir,rlhelgen :tills sju

och arrangörerna framfördes av Ivan Gustavsson' Slutarp.
medverkande

rondel avverl<äts- Fjolårssegraren G.
Ferrn f irr säkert kämpa om han
åtemnntepå det resultatet.

t.-"-

Vid det sista mötet I serien nu på ]
måndag medverkar sångarpastorn i Kinnarps IF
Gunnar Olsson från Timmele. För- I Samtliila fotbollsspelare samlas på
*'"t'"*",1i{'T
ttl*u' I sönrlaS kl. 15 på Textilen för infor-

lfall

I

|

-"uilo'l

I

I

GÅSAPROMENADEN?
Slutarps IF och SamhäIlsföreningen

FRUKIND

mat ronsmute.

I

Klnnoved

avlämnades sammanlagt

De personer

Ärsmöte med Slutarps IF

Vld kyrkofullmäktlgevalet

Ni rnissar väl inte

51

röster,

I

Slutarps

IF håller i

dag årsmöte

mmlingssalen, Frökinds hyresbostri-

der.

varav 1 poströst, på samlingslistan,
som följaktligen belade samtliga 20
platser. Valda blev Herbert Anders- Kinnarp, OIof Nilsson, Slutarp, MaJson, Slutarp, Inge Ekerlid, Ivan Jo- Britt Johansson, Stig Johansson, Kahansson och Sven Ändersson, Kinn- rin Andersson, Kinnarp, Birgit Wes-

återkommer på söndag med tipspromenacl. Den här gången blir
högsta vlnsten en gås. övriga priser
utgörs av broilers. Start och mål blir
vid den nya såmlingslokalen mitt arp, Tyra Leifler, SlutarP, Lennart terström, Slutarp.
emellp", Slutarp och Kinnarp. Arran- Kar16n, Slutarp, Tyra Thor' KlnnarP,
görerna kommer vid målet att bjuda Berit Samuelsson, Slutarp, Alex Josamtliga deltagare på kaff e med hansson och Birgit Ek, Kinnarp,
dopp. För att göra promenaden barn- Märta Vilhelmsson, SlutarP, Brita
vänlig blir det också speciella frå- Vilgotsson, Åke Andersson, Kinnarp,
Valfrid Johansson, Ingrid Olsson,
gor för barn.

.$i4:,:

l(innarp). Högsta vinst en gås' Övriga
vinster: broi!ers. OBS I Även frågor f ör barn I'
Vi bjuder på kaffe ! Välkomna.

emella-n Slutarp cch

Slutarps trF

-

t,t,,.i,.ti,,,t:t

:l:l:r!i .:t .::ji!j':

samlingslokalen (mitt

sotrn under den
lnnevarande ma.ndatperioden
imrehafrt, kommunala förtro-

encleuppdrag

i Frökind ooh

som ej önskar förnyat uppdrag under den nya perioden
1971-73, torcle skriftligen
meddela cletta senast tisdagen

den 23 nov. titl Valberedningens ordf. Karl-G.ustav Gustavsson, Vånkumla, Kinnarp.

W,w.'.,..W

Tipspromenad i SlutarP
söndag kl. 10-12. Start och mål Nya

I

,4;:lt:t:tl:!.::tt:lt'..:!ttiit":,;

Valberedningsval
or:h sekreterarval

i tr rökind i går 'ilil,.

'

Vid Frökinds hommunfullmåktiges sammanträde i går hväll förrättades bl. a. val av valberedning, Det
blev enligt följande: Karl-Gustaf
Gustafssorr, Lenllatt Pettersson. Ber-

Samhållsföreningen

til Anderssor, Gurrrur

Slutarps Missionshus'
Sönilag kt. 15.00 KNUT SVENSSON, Jönköplng.
G. Carlssson. Offer för byggnatlskassen.

tr4{lt-}a-

Falkiiping
Kinneved
Flobv

bo-Sandhem.

Bordsresultat:

Genom

till

0'-

de

sultatet.

genomförcl

underhållning. Gästernas tåck

Pel'sson

Niisia on.rgång, som spelas mellan
tre första borden i Kinne'veds den
23 och 28 nor'., onfattar matschackgäng sutn oltlnade seqcrl e- cherna I(inneved-Floby och Kym-

kören framförde sedan en avdelning
andliga sånger. Ungdomssekr. Götlind med kör och orkester är värda

och bön. Därefter övertogs mötesled-

B.

cher, hal nu följande utseencle:

för triumfen.

I Sandhem tog gästancle Kinnevecl matchsegern likaledes med
siff rorna 3-2. Det var Kinneve(ls
ancl:'a . tvåpoängare på lika många
måtcher och det är tvdligt att övliga Iae [al se Lrpp för seriens nykomling. Det var B. Persson, B.

I

det ovan nämnda lägret.
Efter föredraget bjöds de inbjudna på kaffe med tårta. Ungdoms-

son samt inledde meil bibelläsning

avslutades med sång och

fanns

att starta nya farmer hoppas man
kunna placera de leprasjuka från

välkomsthälsade pastor Göran Carls-

ningen av pastor Sven Nyberg, Efter en omväxlande stund med sång
av hela teamet med soloinslag eller
duett samt vittnesbörd av fru Nyberg predikade pastor Nyberg. Mötet

kacle

I hyd- |

inga möbler. Sanitära anordningarr
saknades helt. Lägret var okänt för
omvärlden. Ingen utomstående hade
tillträde dit.
Genom den rapport som riksdagsman Börjesson lämnat om förhållandena i lägret till berörda internationella lnstanser kommer lägret nu
att saneras bort. Hr Börjesson lämnade också en ljusare bild från samma land. En svensk har startat en
farm, där 800 leprasjuka och deras

Även det tredje mötet i den se-

Gransin5l-

o"h jömn kamp taca hetn segern Algotsson--R. Lennartsson 1--{.
mecl siffrorna 3-2. Det var P. O.
Serietabellcn, som haltar lite På
Persson och E. Olander i Flohyla- grund av olilia antal spelacle matduget
vinstparti

I

I

dorna, som hade Jordgoiv,

FalköPing

och h,ckades eftel en mycket hård

l

sina spetälskesjuka föräldrar. För- |

hållandena var obeskrivliga.

0 1, E,
1, S.
Gransing--.I. O. Leif ler 0-1, L,
Svenssolr--K. Lennarts-con 1 {, G.
L.

Falbygdsalliansens schackserie

har trcclje omgången spelats. Floby Löfving--B. Kjellantler

ka och ett rehabiiiteringsläger där,
2.000 barn levde tillsammans med

Välbesökt måndagskväll

t'17Ö-u-t\

AIIa välkomna.

Ingenjör Henry Jarlsson med maka
Barbro, född Wallgren, båda från
Kinn6rp. Vigseln ägde rum på Gyllene Uttern, Gränna. (Foto: Holm-

qvist, Jönköping).

Johansson,

Gustaf Gustafsson, Sven Anderssolt,
Ivan Gustafsson, Bertil Johanssorr
ocir Gulli Arvids.llon.
Fullmäktige valde också sekreterare

och det blev rehtor Bengt Kjeilström.

t,4lÅ-\?).

BOSSE THERIq tÄMIqAR IFI(
BLTR TRÄNARE T KII\INARP
llet blir Iiosse Therrr som eftertr?irler Sven-Ilrik "Sotarn" Bliicher l.',|:i;:
sonr trlinare för Kilurarpsfotbollen kornmande säsong' Det boskedet :',," ',
i
lämuadcs under torsdagen al, Giista Andersson, styrelseletlamot i
,.t--,,
I{IF o<r}r en av männen bakom dentra transfer. Därlnecl har Kinnarps
.
',t::,,,

Il- försäk.rat si.g om en mtcliet dul;tig kraft båtle son tränars och
spelare. Hans gotla arbete under en fyraårsperiorl metl

rån olika håll hölis på ruåndagr,.rr
i Slutarps rnissionshus. I det. välbnf

sökta ntiitet lrredvcrkaclq srngarpa.torn Gunnar Olssol, Timmele. I{ellan sångerna gjorde han små konrmentarer med minnesbilder från sin

:

,;;;,;:,i.

:

IFK Falköpings

fotboll iir onr\,itt,rål, r,iiket uurlelströlrs av {otbollsehtionens ortlf. Stig

tid som evangelist. Han

'

':

:.

mötesleclare.

.-.- Vi ].raclc naturligtvis önskat att Lennalt Alsin. Larv Roy HenriksBosse foltsalt hos oss som spelare, son och Slutarp Lars Jacobson.
men hal va; it fullt införstådrla mecl
Tomtcn 1{ommer förmodligen att
att han varit på gång från oss. Han tlänas av ÄIl:rn Ähnqvist (som i år
har ocliså löfte att gå på kort harens alltså), ny Kättilstorpstränare blir
till vill<en förening iran vill och där- liif .Iohånssol'r från TGIF, Stenstorp
för slier ingen förhandling utan han enqagerar Claes Forslnnd, och Folär helt klar att representera ny ftir- katrotriinare blir Rolf Johansson.
ening omgåendr:. Vi önskar honom Sv, rr-Tl'.rno Liungovi:l har g.iort el1
lycka till i rlen n-1'2 klubben.
bra tränariobb i Grolanda och fortI Kinrrarps IF är ciet helt naturligt säi.ter är'en rTi1.sta år att tritnma GII-uppåt cfter det elad:r besherk:t. Lag- ^-iinqpr 11111" comcbacken i div. V.

trohörrlc. Ii;rrr

r

Bosse, sorn
seclan tiil

år

30 år, kom för fyra
IFK från cliv. Il-klub-

är

ben Br:omölla, clär han cl:i bl.a. spelade tillsammans merd Inge Daniclsson och Dae Szepansl<i. Hån iol)bar
som

lilogrlf

på Crtnrmr".6trs. tnen ät

sedan ett haivår bosatt i Kinnarp.
Den 11 januari är han spelklar fiir
KIF, som unde| Bosses "nis!ra" säkerliqen kan se licn,;nrilcle clir'. IVsäsorrg an nred tilllöisilit.

Båsse

Kinnarpsgrupp
r

r

r

medYerKA[te

i

t.4/il

o'trivselkväll"^

högtid

-vo'

faa-

^,r1..'t
Det var trångt i GodtemPlargården på måndagskvällen. Falköpings
IOGT-NTO:s trivselkvällar

samlar
mer och mer folk. Måndagskvällens
publik uppgick till över 100-talet

Dersoner. Kinnarps NTO-ungdomar
medverkade. De har nYligen med-

.i raclio och kommer också
verkat
igen där i decembei, efter att Radiotjänst ånyo i l(innarp gjort inspelningar. KinnarPs NTO skötte i
stort nåistan helt Programmet

för

oell Kinnarp. Gås och broilers blir

Bo Thern

högsta vinsft'rna- Dennä gång äverr
barnfrågor. Atrangiirerna Slutarps I1.'
oeh Sanrhällsföreningeu trjudei' på
haffe.
Byggnadsplanema

Ett lätt och lönande

extraarbete. Tel. 112 63

16.00.

är

helt nöjd nted 4v byggi Frökinds kommun.
Kilnarp, upprättat fölslag till ä4cl*
ring, utv'iclgning ocit upphävande av
-qlJ

ir-rte

nadsnämnclen

för del av Slutarps
salnhäll{r, -qiutårp 7:3 m.fl. fastigheter.
S.I- ååJ; !-sk+irqsls€ +iJt- åI4nJöriat =
taren åvgivit forhandsyttla4de över
byggDadsplan

Slutarps Möhelånd}*ptri
har avslcedat 10 rnas?
Lägger om tillverkning
Läget har på senare tid blivit synnerligen liårvt för tlen
r'ästsvenska rnöbelintlustrin beroende på att möbelbransch'
en under hösten haft en markånt neilgång i försäl,iningen'
Detta har resttlterat i att Slutarps Möbelintlustri tvinqats ar'-

planför$lag, omiattande
plålrol]uåde.

uu aktuellt
skrivelsen meddelad€s

vidtagen markförsäljning iuom ban=
gårdsområdet sarnt ått bandelen Ulricehamn-F alhöping är under ntrednirrg olrt evcntuell nedläggnilrg av
tlatiken.

Vid

utf

ornrnirrg :rv nu aktuellt

trll s1,nes inte
till av SJ franrförda

planförslag har

syn tagits

hänsyn-

punkter. SJ ifrågasätter <iärför

om

inte SJ:s bangår'dsområde borde utgå

ur

förslaget före planförslagets fastställelsepriivning.

Vitl err eventucll

rrr:dlägenrng trv
förutsättes

trafiken inonr baudelen

koninrande tletaijplanering av områclena
rnorn orir iltvid SJtp- marll på ett så
tidigt -stadiuru rioru lllöjligt.

på möbelfabriken. Så iångt fabriotrevliga situation, säger fabril<ör cla
Sjökvist.
Ervert Sjökvist till FT. Ett 10-tat kör
Man kan såluntla utgå ift'ån att de
avsketvingats
scm
sagt
man har vi
30 rlannar som nu finns på möbelda. Vi har ocl;så redan beslutat gä falu ilren kommer att f å se si8 om

K yrkof ullmäktigevalet
I r'år'l nteddeiandei i torsdagsnurnret oru kyrkofullmäktigevalet i Kinrreved har er tad felalctiga nanitr
komnrit. lred. Vi bekiagar detta oeh

öststatelna som försatt oss

i

dennå

Vi har nu ett

30-tal mnnliga anställ-

atl sarrrråd:ker rrrtd S,I vicl

återger här: clen rihliga nanrnlistan.
Valda blev följandr::

l{erbert

$tå00EDÄru$ffiru $å r
I NYA SAX{LINGSLOKALEN (mitt emellan Slutarp

Ärrcler.ssolt,

Slutarp, Ing'l

Eckerlid. Ivan.Iohansson och Sven
Andelsson. Kinnarp, fvr:a Leiflc'r',

4

Slutalp. Lennart Karlön,

wEd& tr€
och Kinnarp)

Fredagen den 20 nov. kI. 20.30-01.00
tiII tonerna aa spel glada PF,R'INGES
Vi ses på fredag!

I

skeda ett 1O-tal man oeh att man dessutom måst besluta om
att lägga om till en helt e,nnail tillverknirtg.
tillverkning - en
är den vikande lönsamhe- över till en annan
som till övervägande
- Det
kreditrestriktionerna och fram- tillverkning
ten.
förallt den ökancle imPorten från delen kräver kvinnlig arbetskraft.

efter ånnat arbete.

w
tr

byggnadskassan.

i Slutarp
nrorgon blir det elt ny ttpsprontenad rner:l start nch rnål vid n.v*a
samlingsiokalen nlitt emellan Slutarp

för utbärning av morgontidning ca I tim. per morgon anställes
efter ki.

den

I

$Hutffirp - Klnnarp
skötsam person.

predikar

Gåsapromeuarl

i

hlir sii)ierligen "n in-

jektion både som spe.lare och tränare,

SönrJag eftermiddag

kände frirkunnalen, pastor Knui;
Svensson, Jönköping. r.id en offer-

Bosse

Th^rn var ,jrr"t dcn cnelrt o som

höl1 en upp-

fordrande predikan ör'el ordeu i
Amos 4. Pastor Göi'an öarlsson var

{i|llf.\rtt|r,l'..rrtt'sotttbl.a.siigct'sahiil':

ledalen Marthel Johansson:

l+h-

N'
slutarps missionshus
Det sista nröiet i serien J'yra månnadskvällar tned talale och sångare

KIF_SIF

Slutat.p,

Tyra 'Ihor, Kinnarp, tstril lian:uerlsson, Slutarp, Alex Johänsson och

w

Birgit Ah, Kinnarp, Karl Arue
Aclarnsr^on. $iutarp, $ten Ahlquist,
dn, Tolslr:n Gl,lstafsson, Kinnarp,

ffi

-nttri, Nagl:irp, Sigvard Gustavsson,
I{iunarp, Girran Arrdersson, Hulegården, Rrita Wilgot.sotr. Kilnarp, Gorr-

Olof l{ilsson, Slrrtarp, Göran Änders-

nar

Svensson, Slutarp,

Stig Johans-

son, Kinnarp. '
Vld valet avlåmnades 91 röster.

trd,el omaal

i

Slutarps IF

GLOM EJ DANSEN

Slutarps ldrottsförenlng har hållit årsmöte under relatir4 gotl anslutning från medlemmarnas sida. Ordf. Dino Mikkola hälsade mötesaleltagarna välkomna och innån förhantllingarna tog sin början erinratle
han med några ortl om den under året avliilne metllemmen IIarry Nilsson, Svenljunga, vilken var'en av förenlngens stiftare och dess försto

I

spelglada PER-INGES

ortlförande unaler åren 191$-1925. Nilsson vår hedersledamot av föreningen och hans minne hyllades med en tyst rninut av årsmötet. Lennart Karldn utsågs att leda. kvällens lörhandlingar mh tlen första punkten blev sh'relsens redogörelso över vad som tilldragit sig fill tlato
samt fotbollssektionens verksamhetsberättelse. Båtla lades med godkännanrle

till

Vi

ta ställ- Efter ytterligare behandling av visning till st)'relsens förslag till ar- så frågor avslutades årsmötet av Eibets- och ekonomiplan för år 19?1. no Mikkola, som tackade för det förAv denna framgick bl.e. att styrel- troende som visats honom genom
sen föreslog att nuvarande tränaren återvalet som ordf. nästkommande
Lars Jacobson skulle anställas även år och hoppades på ett lyckosamt
för år 1971 och detta blev även års- 19?1 för Slutarps IF.
Årsmötet hade sedan att

mötets beslut. Styrelsen föreslog vidare att en arbetskommitt6 utses för
de planerade byggnadsarbetena på
Tångavallen ndsta år och efter det
att en del namn föreslagits av årsmötet fick styrelsen i uppdråg att

tillsätta kommitt6n.

ses väl

?

drar ir',itg för fullt.

SIF

- I(IF

$lutarps nnlssionshus

tqlfi-VIJ,

handlingarna.

morgon kl. 20.30-01.00 i Nya Samlingslokalen
mitt emellan Kinnarp och Slutarp

MÄNDAG KL. 18 MISSIONSFöRSÄLJNING, Carl Wilson
m. fl Andaktsstund, servering, försäljning av handarbeten
m.m. Gåvor mottages mycket tacksamt.

Alla välkomna!

1

i

FwttwAff fö, ga,su,prorneruuden

I

|
I

I

VaIen

Följande val företogs: Eino Mikkola .omvaldes till ordförande för år
1971. Per-Olof Gustavsson och Mats
Andersson omvaldes till styrelsele-

,..::it:i:.lj.i

damiiter för åren 7977-72. Kvarståencle i styrelsen Bengt Stenkvist och
Gustav Gustavsson. Till styrelsesuppleant för tiden 1971-?2 omval-

llrl::ilii:ilji

itti;i::ttt:

des Leif Svensson. Kvarstående
Bengt Hermansson.

Till revisorer utsågs Bengt

Sa-

muelsson oeh Reidar Sanfredsson
med Arne Sterberg som ersättare,
samtliga omvalda.

Till lagledare för A-laget Jämte
ledamot av fotbollssektionen utsågs

Karl-Erik Lundin. Val av lagledare
för B-laget samt komplettering av
sektionen överläts till styrelsen i
samråd med valberedningen.
Till ungdomssektion utsågs Bo Eklöf, Luiz Hofbauer och Ulf Karl6n
med den förstnämnde som sammankallande. Lågledare lör E-juniorerna

blev Lutz Hofbauer och för C-ju-

niorerna Bo Eklöf.
Matehkassören Tage Hellman omvaides iiksom biljettförsäljarna Bror
Gertner, Gustav Johansson och Ässar Karlsson.

Festkommitt6n omvsldes och be-

står av Sven-ölof Johansson, KarlErik Lundin, Jan Ekman och Reidar
Sanfredsson.

Till vinteridrottssektion valdes Anders Andersson, Jan Lindström,
Bengt Andersson, Ulf Karl6n och
Älf Ädåmsson.
Val av ombud till VFF:s årsmöte

Funderlngar kring dagens sista tipsfrågor.

i Slutarp blev en fullträff för arrangörerno $lutarps It' och Saurhiillsförettingen.
l)€t noter:lde6 reltar{ i fråga urlr {eltaganrl* * hcla 24? p€rsoncr ställde upp för atl lösu {rågor längs proI;enaclsrråhrl. Trc' lllrur. fglrn arrangörerna vid granskningen. Jan Akman, li'älköpitrg' blev vinnare al gasc1, lfalr lyckades biisl på :liiljefrågan, Dngep till ära trade oerhså sarumanstiillts separata liarufrågor och det
lockarle ll,clligcn lite ertra, S,iu tolYor prichades in oeh på barnbansn belönas Laila llofbauer' oclt flelena
{ilaessou, vilka konr trärutast på skiljefrågan'
\
$öndageus gåsapromenacl

samt tillsättande av vaktmästare för
Tångavallen hänsköts till styrelsen.

Vidare diskuterades vid årsmötet

väckta förslag och därvid beslöts att

tillsätta en kommitt6 som tillsåmmåns med Slutarps Samhällsförening skulle håndhå ar?ångemangen
vid tipspromenaderna. Valda blev
Bo Johansson, Eino Mikkola, Lennart Karl6n och Tage Hellman.

Det beslöts att undersöka intresset för bildande av en supporter-

klubb och vidare beslöts att inköpa
dräkter

till B- och

C-juniorernå,

Ttäningsplan

.Karl-Erik Lundin kunde meddela
vid årsmötet att föreningen fått tillgång

till ett centralt beläget mark-

område att användas som träningsplan. Området upplåies kostnadsfritt

av markägaren Aibert
ödegården, Slutarp.

Johansson,

Slår't och ntål för pt"omenadt"n tar ]
cleu nya sarnlingslolialen, dät' del- |
tagrr' :a bjöds på ];affe cllel saft. De j
pralitiska proven hade oclisri förlagts j

i

inornir':s. I)e provetr val cltllr lrär
gångrn tvi:r: det gäiltle att l1red boilår
slå ner käglor oclr det g:rllde att iå
lrånr ett ord av omkåritåde t)oliståver.

Orclet var sk14t-söndag och 100 åv
dnltagarna hacle ingil svirlighetel att
tlnna liisuiugetr.
I{tl såmmandrag av resultatel trlir
så här:

Balnfrågotna; 1.2 rijtt: Laila l{c'f-

brlrrer. Hinnalp (1135), Helenå Clåes- i Slutalp. Qch Astrid Ändet"sson, Vår'son, Slutatp {48?}. Kägloi': Eva-Ixrtta j kirurla' tör sina fullti'äffår metl ltägStan1, Ster.)storp. 6. S]tyltsöncli;gr lle' I lolna. Ciösta hdde 400 pd skjljefr'ågån
lena Claesson (4E?).
I rrrot 437 {ör Astricl.
striljefrågarrs lätta sr-ar, var 410 I Görarr Gralrn. Kinllittp. hacle ftrnl.iarauieller- ceh c.letl sdråt' de bästl ! nit Ptt ordct skulltr va/a sli-vltsöndag
i ,rclr t'flr:t'sont h:nr hadc 413 på sltiljt:vitl lilia resultnt.
Gåsaseglare blrrv sonr $agt Jalt !,li- i flilgatr octll därtili nio r'ätt blir hån
man nled '.{tiå sorn *.'51 på skiljt:fr':i' i vii:nai'-' och får' kaffr:'
gan. Ör'iiga tolvpr: Ruth Rtrh4, Slut- i 5j1<il,iefrågan'* r'in11i:il'1 irlerv tr'å,
irp (307r, ocir Äina Eklöf, Falköping i nämligen llrili (]ustafs'so'r' ;\sårp;
r?3t). De två får bföil€få| oril Virran ltllsll'iiilr. Slutalp, som
Tr.e elvol belöilås mod liåffö\'in$- I bårla tippanlo Lå1t * 41.t1.
tel": Eolf .Iohenseon" I3örstig. Eh-r i Ilätta; rur]"'tr: x1x 112 ?11 11:r'
Hellrnan. Slutarp. och Ragnar Dlrlijf, i llatut'adelr: 111 la* xl1 :i?1'
!'a lköping.

Xaffe får orkså Gösta .Tr:hanss,ln.

l

Iiinnereds Rödå Korskrets syauktion
i nya kornmuniokåIen rönte stor tillslutni;rg. Cristina Andersson. Jåla,
inledcle mecl två sånger. $ven An-

2"[t]-1o-

KIF au.festade sitt forbq[lqqf

I

en dilit av Valdemar
Dahiqvist, "Er-r hjälte". Då k3'rko.herde Hågnerud iilsiulinst ersattes
hsl] sv sin fl'u dr Matgareta IIsS$s'
dersson läste

rud, som visade bilder gch berättade.
orn Gotland. Efter fötedraget "-jönfi i
Cristina Anrlelsson yttel'ligare några

I

slnger varefter syförelringells damer

i

serveracle kaffe til'l alla besökare.
I Till auktionen hade skänlrts ell mJtc'
j kenhet dukar och arbeten åv olika
i slag. Sven Anderss;on leclde auktioi nen .på sedvånligt tr'ivsanrt sätt' Det
I ehonomisl<a resultatet blev storartat.
i Med inlop oclt lotieriel' sunrma 4.-17"1

ilrronor.
Kinnarps

j

l>{11-7n"

t,llt.
x
NTO t'tt tt- ?t) '

Kinnarps NTO-förening inbjuder

till

deltagande

i

kunskapstävlingen

"Pumpen". Tävlingen anordnas i
Sörby skoia i kväll, torsdag.
Välbesöirt o{{erhögtitl

I

i

Slutarp

På söndlagsefterrniddagen fick man
Slutalps missionshus lyssna

till

pas-

tor, Knut Svensson, Jönköping, vid
cen offerhögtid för byggnadskassan

Siefan .lofransson och Bengt Peis-

ff"*."" på bitden är Bengt Georgsson, Bo Johansson, Roland M"b""g,
ion, lom .belåtna studerar plaketterna från FotbolHörbundet'

aom då hölls.

Utifrån ordet i Hebr. 13:8 talade
pastor Svensson över ämnet "Går-

Kinnarps

dagens synd och under samt gårdagens Kristus". Mötesledare var pastor Göran Carlsgon som iniedde med
bibelläsning och bön. Offret till byggnadskassan blev e:a 360 kr. Högtiden,
6om var ganska välbesökt, avslutades med sång och bön.

På lördag ld, 09.00 öpPnar

SLUTARPS IF
och dans lördagen den 28 nov.
kl. 19.00 i den nYa Sarnlings-

utdelning vid vilken A-laget bl' a.
erhöll Fotbollförbundets bevis på sin
tredje placering i serien. Årets tränare S.-E. "Sotam" Bliicher avtackades och nye tränaren Bo Thern häl-

Missionsförsälining i Slutarp
Måndag kväll inb.iudes allmänhe-

ten till årets missionsförsäljning i
Slutarps missionshus. Också i år ledes den av pastor' CarI Wilson,

Jönköping. Det blir en inledande andaktsstund, varefter föIjer servering

varpå försäljningen vidtar. En

lång
rad fina handarbeten säljes. Gåvor
till försäljningen mottas tacksamt.

lil'ha'
Söndag eftermiddag blil det i
Kinnarps missionshus en evangelisk
söndagstimme med r'tel oeh' sång'
Pastorsparet Carlsson m.fl'från Ås2r
Kinnarps missionshus

arp medverkar.

KINNARPS
MISSIONSHUS
SöIIDAG KL. 16 Evangelisk

trger o. Göran
Carlsson m.f,I. från ÅsarP.

Söntlagstimmo,
Ko'tlekrt.

-

VÄLKOMMEN!

sades välkommen.

Kvätten förf]öt under god stämning
titl denna bidrog i hög gracl mu-

.Affären med lägre priöer.

I

l

och

sikanterna

till eå att

Dam, herr ochbarn,

ur östens trio, som såg

dansgolvet hela kviillen

var väIfyllt,

Bo Ivarsson, K. G. Johansson

lokalen.

Anmälningar senast tisdagen
den 24 nov till Eino Mikkola,
tel. 332 36.

avfestade På lördags-

en stor skara trogna KIF:are fanns på
plats. Efter en god måItid följile pris-

Kinnarps Lagerförsälining
anordnar årsfest m€d sup6

IF

kvällen fotbollsåret 1970. Den festen
höllg i den nya samlingslokalen och

l
(

i
1

SAMKVÄM anordnas i SihbY
dkola, KinnarP, fredagen den
27lt1ld,19.30. Avrtt. 1923 giis'

tas av logerna

@'oNo'NU"

Slutarp-KinnarPs

IOGT.NTO

SörbYborg,

Flolby och Götev€ KliPPa' Gti'
teve. L{usbildsrProgram av

Majken och Lennart Brftz6n.

VÄGFöBDNING ksllar sina
medl€mmsr

till

Norclis,k Nutidsorientering i
samba,nd med IOGT-NTO:s
möte fretlagen den 27 nov-. i
lel<skolans lokaler t S,iirby

ss,grmanträde

onsdngen delr 2 dec. kl t9'00
i Nya ss'tnlingslokalen.

Ärende:

skola.

Finansieringsfrågor

orr a$falt.
Styrelsen

Kinneveils CUF

'

Kaf,fesenrcring.

Allmii.nheteur hälsas hiärtligt
väIkounmen

Kinnarps lagerförsälining

Kretsrå,ilet

KINNEVED.
VARKUMLA
1 sönil. i Atlvent

I

KINNEVEDS KYRKA: Hö9.
rnlissa 14, kh Hagaerud, kyr-

kokbren. Därefter

CKF:s

kyrkkaffe i nYa samlingssalen. Alla hjärUigt välko'mna.
VÅRKUMLA KYRKA: Högmässa 10, kh Hagnerucl, harn'

kören.
Pastorsämbetet

- erbjuder Eder varor till jättelåga priser.
Prisex:
39:?5 | Herrbyxor
Täckjackor herr
8r?5 | Tåickjackttr danr
Herrtröior'
Struilrpbyxor ?:50 l' Långvästar
Herrstrumpor 3-pac $:95 | Natttiune bomull

J8:?5
39:?5
14:?5
6:75

Deesutom stor sortering av .billiga goss- och fliekkiäder

såsom: jackor, byxor, strumpor, väntar, jumprar, underkläder, pyjamas rn.m.

öppettider: Månd.-fred. 16-19. Lörd. 9-14.
Välkomna titl deq nya affären i Kinnarp med de låga
priserna.

Bo Ivarcsoti

*

K, G. ilohansson
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I0{jT-j\T(}-saruhuänr i KinnarP
anorduas på fretlag, r'arvid bl, a. forekomnrer ett ljusbildsprogram av X[ajken och Leunart Blikz6n,
Gorta kollekter

Vid
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Vi- bjurler på kaffe och dricka.
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Ballonger tiII barnen.
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h:rlirlicir,:tr- Kiilertra lecis å\' l{antor
fi'largaleta Titor. Predilia?r höl1s i bå-

I

- 16.00 i

Kinnåved

introitrrs. niofaldigt- l(::rie sånlt ell
sättuirrg av s\'. ps.591 föt'e prcdikarr. I Vårkunrla kyrl<a medverkade

o

o

i

l)ontssöndagetrs hogmåssa
I{illDeyöds li1't'}ta niedverkade k1't'kctkiiren cch rrtförcle garnmalkl'rkligt

r1a

kyrkorna nv kh $. E. Hagnerud.

Till lnltherhjälperr inflöt i Tiinneved
1.055 lir oeh i Vår'krrmla å6? lir'

I

Adventshelge,n itlom
Kinnevecls pastorat

i

lrör'sta söntlagr,"rr

i

Äclr.ent tredver-

kar l<yrkuliören i Kinneveds kyrka"
I Under lednirrg av kantor Xlargareta

i

I

Thor s.tung,:l llran

gåmmallryrlilig

Iintrcitus sarnt Adveut arr (Jtto Olslson. Lirri-sonl hotnnrer Hosianna av

att sjungas.
j Iifter grrtlstiiinstr:n i:rbjlider CenI terns Kvinnofdrhund i Kinneved till
lallnrärr1 k1-rlikaffr i n1a sLtnlings;aj len, som ännu ej fått något namn,
i Vo.glerr

l.\ven här förpkornnt,'t sårrg. Vid lrbgj rnässan i Vårkumla li.vfliå medveri

iiar barnkören. Liksotrl i

Kitrnerreds

'kvrlia predikar här kvlkohetcle

Hag-

nerud. ll'reclag rJen 2 dr:c. anordnar
Vårkunrla kydrl. e1-förening föt.qäljI ning och auktion i bl"gdegårdon. Våt'I tunrla. Fl1'tcl inledande andakt oeh
i
i

ihaffesanrkr'äur vidtar åuktionen.

Kinnarps kyrkligr syförening anordrrsr sin försäljning i nya satnlingsI salen månclagen den ? dec. och nran
I

i

Rekordförsäljning

i Slutarp

z&fu-ip.

Då Slutarps missionsförsamling på
måndagskvällen hade sin missionsförsäljning kunde pastor Göran Carls-

son i inledningen meddela att det
var den 35:e gången Pastor Call Wiisor medverkade vid en missionsförsäljning i Slutarps missionshus. Ulrder så många år har den ännu mYc-

ket vitale missionsmarlnen lelt

mis-

sionsförsåljningar i Slutarp. 35 år i
nästan obruten följd.
Under alla dessa itr har han hunnit
lära känna många Kinneveds-bor,
inte bara inom församlingen och syföreningen utan också många andra,
särskilt då den skal'a av understöd-

jare som år efter åt haft sin

Plats

i "andra kammaren". lilla salen och
gior"t en enastående' insats, liksotn
den stör're skzlran t stora salcn.
Tillslutningen var något nrinilre än
förra året. men änclå blev årets försälining en rekordförsälining. Det
sarnmanlagda restlltåtet blev

4.8iil-r

kr.,

c:a 15 kr. mt'r än fiirra året. Som
vanligt var det många fina handarbeten som sytör'eningen med dussintalet medlemmar hacle förtärdigat.
Dessutom vat det en stor

mängd

sliänkta varor som såldes.

I den inledande åndaktsstunden
höll pastor Wilson predikan över temat "Var reclo". En garnmal Kinnevetlsbo, f. stationsmästaten David
Alrnqvist, Hovslätt, var med en strmd
under krrällen och han delgav några
minnen och erinringar från svunnen

iid.

iDAMER

I
i

Min hobby.försäljning av textilmodeYaror
i ui. r. .lersqv och stiökat slynes ha blivit verkligt uppskattat
kännedom

niorerna till samiirrgssalen. Är'en då
blir det aulition. Llngdomarna kom-

av många. Dårför vill jag härigenom ge allmänheten
om miri försäljning då den tidigare ej utannonseratsn utan
enclast spridit sej ryktesvis genom vänner och bekanta'
Då jag pa grunA- av utrymmesbrist ej kan- ha stort varulager
itLo*äår ,f,ru o'""o" 3-4 ggt. i månaclen direkt från fabriker'
Störst sortering i mindre storlekarPRISEX: Dambyxa i orlonjersey 35:-. Dambyxa i stickat
35:-. Hemmaoverall i stickat 50:-- Dressar från 60:_-'
\[oms ingår i alla priser.
Ring gärna för.närmare upplysningar. Ej tisd. o. torsd.

ett talrikt deltagande. Det
år första gången en l{yrklig aulrtion
äger mm i detta hus. Den 10 dec.
liommer l{yrkans ungdom oeh Juhoppas på

nrer själta att wara för programmet,
I Eör'sf:ig-Brismerre anordnas sedr.anlig "adventsveckå". Der'r illledes
med er! a<iventsvesper i Bdrstigs kyrka 1 sönd" i Advent..Församlingens
k1,'rkohelde fredikar och kören medverkar urrder ledning av Ruth Andersson. T'irrdag prediliar nyvalde kyr-

koh.

i

Hössrra Lennart Hallg;en och

där'efter

är

samkväm ordnat ? byg-

d€n 4 dec. hålles
i Brismene kyrlia. Här pre-

degå.rclen. Onsdag
I

g',rdstjänst

dikr.r kyriioh. Ilagnenrd oih barnkör
medverkar under l6dning av kantor
I Errly Hansson. Efter kaffesarnkväm i
I hembygdsgården kommer kyrkoh.
I Hagnernd att nled hjälp av ljusbilder
på en tur tiii
i ta de närvararrcle me4
. GoUancI, &ir han tidigare valit präsf.
I

ITTR]VTA TEXTIL.SHOP
Bäckedalsgatan. SLUTARP.

I

Fru M-L Karl6n
Tel. 0515/334 31.

MIN]--MIDI-MAXI

i

Kinnarps lF:s
adventskalender

KINNEVEDS

Schackklubb
inbjuder alla intresseratle till

spel (simultan) mot

den

svenske juniormästaren Jaan
Dslon söndagen den 29 november kl 13.30 i stiftelsens lokal,
Slutarp.

DRAGNINGSLISTA
1 december:
1-1919, 2-994, 3-7421, 47297, 5-?05, 6 t.o.m. 10:e
977, 729, 1734, 970, 7722.

2 december:

1-55, 2-913, 3-1774, 4259, 5-1601, 6 t.o.m. 10 :e
348, 986, 7944, 432,1592.

Adventsveckan avslutås

i

Börstige

I

kyrkå på fredagen, då prosten Erik

i

l\{almensten pr:edikar.

a4ltl-h"
a

l- n er.a, wl,t

Ut)S&,f

'

I

7l-rnod,ellernu'
rri

Kinnarps Bil & Motor AB, Slutarp, visar under lördagen 19?1 års
utföranden av de olika Renault-

modelielna.

De väsentliga för-

ändringarna från 1970 års modeller är följande:

Renault 16 och 6

fått rikiiga
krafter i förhåilanele tiil sin storlek. Motorn är bePrövad då den
tidigare suttit i Renault R 6.
Därmed har vagnen

Renault It6 TL 1100 ser utanPå
ut exakt som sin föregångare

hjulen, växelströmsgenerator. ter-

li-

ters bagagerum samt Ytterligare
ett antal nyheter.

Renault n 12 fortsätter att

hjulen" och
.får på ?1 års modell inga andra
förändringar' än en utvändig
"svänga med alla fYra

kromlist på sidan. Däremot kom-

mer den ut i stationsvagnsutförande

i

vår.

Renaull R 16 har fätt desto stör-

re förändringar På ?1:an.

En

större motor På 65 DlN-hästar.
Den är en kombination av motorerna på tidigare R 16 samt R 16
TS. Vagnen har därigenom blivit

taa" ttt""tt utu och råitarkare. Cn
nyhet är ventilationshålen som
tillkommit På vardera sidan om
instrumentbrädan.
Vidare kan sägas att samtliga
modeller fått en förvärmningsanordning på förgasaren att användas på vintern samt vid temperå-

turer runt 0'. En nY

Bcträffancje årtalsmär'ken till dem J Folke Anrl,'rsson, Gottfrid Brodd och samme gick årets inteckning till två
skyttar, nämligen Sture .Jchansson
varit med hela tiden, d.v.s. tret- ll Bengt Karlsson.
tio år, så skedde utdelningen av des- [ 10 år: John Apehl, Beltil Anders- r:rch Gustav C)r^kalsson, vilha hade
sa tecken vid det mera officiella fi- | son, Åke Brodcl, Georg Göransson, eanrma nlotcciffro
Gösta Svensson II tog inteckr-ringrantlet av jubil6et, vilket ägde rum I Gunnar Johansson, Sigurd Andersden 6 juni på Ållebelg.
I son, Gösta Svensson II, Gustav o.sl en i Lotta-pokalen oeh för Jagtävlingarna gäller att \/årkumla hvÅrets fest sorn alltså fick prägel lffarnson, farTTr'ph, iutrtr". Cturrron.
tog segern i tävlinqen för såtj".:.Y
Göransson,
Bror'
ilrulrp
Änclersson.
gång
förjubileumsfest
denna
var
av
ll
l'äl tre-mannalag som f cm-mannaia*å titt Nya pensionatet i Kinnarp. ll B"rtil -q.t aer.qsotl, Ragnat Karclell, lag.
aä| ,,'o,., eiter några hälsningsord av ll BlrSer Källeckog och Anders Törneoom'
Efter prisutäelningen tog lrommu,hvchefetr Arthur Zackrisson intcrg en li
nalkamrer Hilding Våring till orda
det
daqs jl Scdan samiliga mottagare
btev
sup6.
Sen
välsmakande
I
av des_ och minde i sitt tal om de dagar år
för rJe många som hade utmärkelser I sa utmärkelser blivit veclerbörligen 1940
sorr hemvämet kom till. Han
att hämta, att gå fram till det väl- I applåderatle och avhurlacle var det underströk
förankrirrg som hemförsedda prisbordet där irvchefen I clags att de]å ut de priser såväl in- 1'ärnet har den
tiil hembvgclen och
mecl biträclande av förre hvchefen { dividuelia som i lag. vill<a erövrats betydelse för försvarrsvilian. cless
Han
Karl Karlsson kunde fördela föliån- l1 i områdets egna täviingar.
framförde gratulationer fr'ån Fröde årtalsmärken och Priser.
mästersl<ytt blev Lennart kinds kommun och överl2im;rade
llr a-rÅrets
Ärtalsmärken, Lottor:
,--Oskarsson
som f ick sin för.sta in- blommor till hvchefen Zackrisson.
25 år: Elsa Hallberg,
i
tecknjng
fältsk)'ttepokalen. Bästa
Den trivsamma tiilstäuningen fortISarbro
,.-'-':,1, :-::'^" I plaeerinq i tävtingen
2.0 år: Gunhild
'- Karlsson.
om Fo-geväret satte sedan med dans till tonrlna av
Gustavsson, Margareta Gusta'sson . ;;;;--öii{,

Elsy

son och Ingrid Karlsson.
10 år: Margit Karlsson,

gående ftifilrning av vägföreningen och iindring av beståmmelser för KinnarP-Slut'
arps vägförenbrg.

Sakägare artlnanas att vid
sammantriidet förete tiilgäirgliga åtkornst- och andra handlingar som stYrka rätt att föra talan vid förrättnlng;en.
På tjtinstens väglar
S. O. Smedegårit

""-ll

Dagny
Grimling, Dagmar Engdahl, Greta
Eriksson och Siv Brorson.

5 år: Ragnhild Lejon och NIargareta Fransson.

till hemvätnsrnän
år: Artur Zackrisson, Evert
Torstensson, Gustav Gustavsson,
Tjänsteårstecken

30

Ivar Andersson, Lars Axelsson,

les 16/12 1970 kI 10 fan i NYa
sarnlingslokalen, Slutårp' ar-

men eftersom Åke Törn och Glista Ander-.son och
'
Il;.-:;--::''1. Karlsson.
avslutades inte förrän en stund på
'"1";111"1
"::. "11""
::i,tfl-"]:l:

Karlsson.

1å år: rnez Henc16n, Astricl Karls- I

färgskala

Lantmåterisa,runanträtle hål-

dag'

som

med livligare färger samt däck
med slitagevarnare (som i god
tid förvarnar när det är dags att
byta däck) erbjuds oekså.

KUNGöRELSE

i

hemvärnsområtle
Hemvärnsmånnen och lottorna med resp. fruar och mäil inom,Vartofta
från årets täv'
prisutdelning
bl'a.
rneil
var i freclags samlacle titl tlen årliga sammankomsten
fira
sin 3Q-äriga
kunde
år
eletta
hemvärnet
Eftersom
lingar som eil punkt på programmet.
lottor som
och
tillvaro fiirrättades utOåni"g av en mängd årtalsmärken till hemvärnsmän
r"
r,arit metl i varierande antal år.son,
Elik Rohman, Allan Biank,

Vagnen har nu 45 DIN-hästar under huven. Skivbromsar
har också kommit till På fram19?0.

tagbart baksäte för att få 900

som visas

Stor jubileumsfest i Kinnarp
när vartofta hrä fyfide 30 år

Renault R 4 har fått en kraftigare motor På 34 hkr DIN. Tidigare modellen hade 27 hk;r DIN'

mostatreglerad elektrisk fläkt
(som på Renault R 16), enkelt ut-

* två av nyheterna

Olle

Johansson. Gunnar Andersson, Valdemar Johansson, Gösta Johansson
och John Lars-qon. (Dessa märhen
utdelades den 6 juni)
25 år: Nils-Åke SYlvan, Gunnar
,Tohansson, Gösta Antlersson, Axel
Gustavsson och Folke Gnstavsson.
i 20 år: I{all Karlsson. Lennart Gusj tavsson, Gösta Sah16n, Stig Karls-con'
] Bertil Engdahl, Yngve Brage. AnI
I

I

ders l{arsåker, Folke Johansson och
Gösta Svensson l.
f; irr: Svcn Åkerskog, Lars Artrrrs-

lantrnätare
Styrelson för KinnarP
Sluta,rys vägförening

Från Frökinds kommun uppvaktade komm.kamrer Hilcling Våring
blommor

till

hemvärnschefen

Artur

Zackrigson.

mecl

Tritsrlnrt r(lt, i'r'*\'f{}rrit}rkr'allfi

Vlz-7J'

I liirrn*rp

]!tt vii]l:,'sir!;'t tir'lr tttir"iigt stlttjil'iilt

metl Slu,tutps
På
fest
schackklubh
,Aomebuck a aga mmal
\lw-^t.

llt

irleln ll"vkt t, i'hr'rt :itit'r.tl.inirit1 iu n t' n l(X i'I'
- NTO vrrr rtrcr;rlnal i Siit'i.11' siiolit i
I{lntiarp i ft r:drgs }<"'ir'll l.}ft v:tr
Kinna|ps-avrl., sr)l}1 liIl{ 'li*sttli ill'
:t;r,rllt:IIir].]i:rJ' 1il. Lr;:r:t.nir iiirb,, hnrg i
.!'){)i.)}' {}ir}} iliift'r,i" Iili}rlrir i {'li.jtpli'r.
Sltnitr1r.1nk{lnj$tiiIl irlsicl( i l'n nl" Vilskc--V:jft(iffii i(1rrtslog(l nnutrlttl'trl lttsiihsnrl.itl$sr:'i(: i rit'sikt nti sti'i11{ri
rlrnhiiri;;lT.ttr'n tncilitn lokulrrvtltllnin,qrrnr i rlt'n grnom såmr$a{riii&gning hikLidr.: l1)'ii $rgani$eliolf{rll.
ViirtlrrrrJ Ilninfi r,t!$ r.rpIe${,n

t

it

|rt $ir,l'r

Ahlqvist iti.iltr:ltlr \riiil{o$ll11rn, l'ilrr1'tcr krtl..x)1'rlf. {1. l'i. .)osrltti{rtr, 1l'irJr"

hdlttt. l:tl;rtir' ('irl rlr'1' t):':t irl;..1,,1)15 '
tionr:n t)rh tl(,s$ vttl{F-rli}lh*fsforttlt,'t'
pii l{t'et:rplåilpf silrr1 r,rinriide *ltt df
't111{rrfllil lrrltrlsi.tltprillitirr'. iit}il] f il111t$
fiif n)'kti,fh(,i.,;friiltrl i r:lf snmiriilli'
mctl stiiuriigt iil;

;.t

nd

r,

*

I

irohqlkilfl $ulli

"

tiou r)fh r.'rr ulr6.dcut. rntn hiilh.ri' ;.lt
I Slutarps IF avfestade på lördagsa'rl ni'dhr:ilrs .r!i nlrrllä11ij1r't.
i kvätlen fotbollsåret 197{]. Inemot 100
lllfrt lrirffcrlritltuitrg firljti'r *ft fiit'personer fanns på plats när ordf.
niinlligt unri.r'rh*llningstr.rtrrgtum. l)oC
Eino lVlikkola hälsade välkommen
f.i1f rni)l{tf n;l Mir.i}iIn tq'li l,tltnrtl"l
Idrottsfolket och andra för SIF in(som
poäng
tog
Brilieöu i'iir: l;'llt;y, rxlr'11 vi.lrttd11 {'n Jaan Eslon hos det unga gardet i Kinneved. Vid borden ses från vänster Börje Persson
grep seclan med friskt
tresserade
Slrlt Itrll:i'1, rrU'i \ lr( l\ I i! r'r ir lt)l, r"SSrt11
från simultangivaren), Jai-ota Leifler, Leif Lennartsson, Ulf Kart6n, Alf Kjellander, Rune Lennartsson'
mod in i läckerheterna På smörirt:tltr,rrttu
1agit.
irnta ljlrst:iklr r. sCitt
Falköping' Offigåsbordet. Kvällen i övrigt förflöt
I{inncveds Schacksällsliap het€r klubben som åter börjat synas på schackarenorna runt om
dqr l:11 sr'1if :ii.illlriil{:tf{ls{}r t.i!l 0likii
på 30-talet. 1963 upptill
redan
fanns
schackrörelsen
att
käIlor
uppger
vissa
men
1951,
klubben
eurnpt-isi":r llrrdt r. St,tinn MnJkrn ciellt biklades
IJriltzen i;\ i,n nl!i(11,'ul']{i11 me(i $tfinl- löstes sällskapet. Efter sju års uppehålt har nu schackklubben återuppstått
ninfil|ull rlrlhlliisniir* ;iivsl{jts t}t:t. i
Simultanmatchen tog fYra timmar. Andersson-P. Medin, B. Perssonnlll rlrll" l!ii!1" ::iinlivirli, t
I Man skulle kunna säga att KinneG. Karlsson, L Sandön-I. Brage, G.
I veds Schack;ällskaP är en junior- Tio partier spelades och slutresuitaLeifler'
I trtutb. Av klubbens tio medlemmar tet blev 9-1 titl Eslon. Den enda po- N)'berg--J. O'
Bör'je Pershan
till
tappande
ringa
det
ängen
Trots
18
år.
uncler
sju
är'
I
l- mecllemsantalet har klubben hittills s0n.
KINNARPS IF
Jaan till Englantl
tyct<ats hävda sig bra i den schackHårdasie motståndet bjöd 2O-årige
har årsmöte söndagen den 6 II serie, även ka1lad l-albygdsalliansen, Bent
Eslon, FalköPing, deltar Ll
Jaan
Rasmussen. Bent kommer från
december kl. 14 på Pensiona- I som anordnas av klubbarna runt Fal- Danmark, och ämnar bosätta sig i 19 december i en öPPen turnering i
Det är
i kciping. Efter tre omgångar ligger
tet, Kinnarp.
Falköping. Med honom kan Falkö- Islington i Londonområdet.
Kinnevr:d på delad 1:a Plats. Med det pings schacksällskap räkna med ett Sveriges scliackförbund som sänder
stora schackintresse klubben har är värclefullt tillskott. För att endast ha ut honom. Förbundet betalar hans
Möt upp mangrant!
tlet intc uteslutet att en gång i fram- spelat schack i ett halvt år äger Bent resekostnader. Det blir förstås ytterSt5'relsen.
ticlen återfinna klubben i Västergöt- en förvånansvärd god spelstyrka' i ligare liostnacler. Jaan går in iör att
ihop till dem genom att bära ut
simultanmatchen blev hans parti näst få
tidigt om mornarna.
sist färdigspelat. Än är det docl< för tidningar
Schackmästarens väg har alltid varit
Sitnultanschack
Betrt
mellan
patalleller
dra
a+t
ticligt
Irör att ytterligare stimulcla och (len ",qtore" Bent. "litore" syftar strär'sarn.
schacl<inilcsset i Kintlevecls Schack- här natLllligl\'is på tl' rl rlanske slolI Islington lisk€rar "Jaan att stöta
s!-iilskap gav Jairn Eslon i sonciags rnästaren Rent Larsen.
på stortnästale -- Ten den "risken"
sinrultalr mot en rlel av klubbens
är han förstås ute ofter, som ålla
ntodlr'rnurar. l)å ltrattltetr var öppen
ll{iisferskaPet
rrrrga 'r'ä:faro. T'urnctinlen val)lls I
för alla oavsett spelstyrka hade även
fjoi av kiinde internationelie mästaF
alhöpingsn-rässPelas
torsdag
På
två Flobyspelare infunnit sig, samt
ren Rered. Bland deltagarna var storsPelare
Följande
]'ond.
5:e
en n-vkomling, dansken Bent Ras- terskapets
mästaren Kavalec.
B.
Andersson,
A.
rnöts: J. Eslon-G.'

lan..ls tiivision

KINNARPS IF
börjar träningen för kommande sä,song torsdagen den 3
clec.

kl. 19 i

Centralskolan,

Kinnarp (inomhusträuing).
Obs ! Redovisning av adventskalendrar görs
kväl1.

St)'relsen.

i

skolan denna

mussen,

untler trivsam stämning med

-- Sixtens

Pett4rsson och

Bror

Johansson.

1.

177c.-

iå-oi

KTI{NARPS LÅGERFöNSÄTJMWC
i\'\iye. r;aron iukomrra hl. a.
l,ÅliGPOl,O 19.?5" IIERRPYJ.{1}IÅS nylon 9.75.
Itigtrsydda SKJOBTOIi 2?.50. Billiga stuYsr öamt
tåckjadior oeh bpxor.

\iälliornmeu

till

affären med de lägro priserna.

öppeLtider: Måndu,g--3'redag 16*19. Lördag 9--14.

Bo

clans

- och prisutdeln.ing till förtjänta medlemrnar. Pä
bildlrrra känner vi igen framgångsrike A-spelaren Roger Andersson
"mer' uppvaktning" samt Ingrid
spelade

lvarsson K-G Jolrans$otl

'Kinnarp och Slutarp
sade neJ

till asfalt

FRUKIND
BIBLIOTDKSSALEN I nya
sarnlingslokalen hål'les öppen
för bol<lån fred. den 4 dec. kl.
19-21.
Dessutorn följande öppettider

'tle-d).

Det blir ingen asfalt i Kinnarp och Slutarp de närmaste
åren. Vägföreningens ntedlemmar kunde på onstlagskvål'
len inte acceptera st5'relsens förslag till finansieringsplan
utan röstade ner förslaget.
Ärsmötet för två år sedan gav stY- 140.000 kr o. att kommunen anslagsrelsen i uppclrag att utarbeta förslag vägen skulle ge föreningen 30.000 kr
90.000
tili asfatteringsplan samt finansie- uncler tre år -* alltså sumrna
ring. Fastrghetsägarna har tidigåre kr. Upplåning i bank mot komrnublivit informerade om att asfaltering- nal borsen var tänkt till 150.000'

under deceur:rber månaal:
Torsd. den 10 o. torsd. den 17

titl

gen den 7172

enslcil åo

Arlvenf,shelgen

i Kinneveds pastorat

menighet. Kören medverkade tör-

tjänstfullt och utfärdade qammalkvrkligt introitus. Ps. 41 siöngs al-

ternatim, Voglers,'Hosianna,' unisont

Ärendet om anslag till idrottsförllusiksl:ola?
samt som avslutning Otto Olssons
eningarna i Kinnarp och Slutarp för
mäktiga "Advent". Kantor M. Thm
Frökinrls
Hemoch
Skolaftlrening
börbättringsarbeten och en del nyhade begrirt att en musikskola inrät- vår som vanligt skicklig körledare.
byggnader hade iikaså åteuemitteKyrkoherde Hagnerud predilrade.

i korninunr:n. Fråean remitterai!es
rats. Kommunstyr.elsen föreslår hos tas
till kulturnämnden. Samma för
fullmäktige att för dessa arbetet an- ening hade
begärt ett anslag pri 1.5C0
visas ett belopp på 33.000 kr. Man kr. Med motivering
att anslag utgår
uppdrog åt markförvärvskommitt6n från Skolförbundet beslutades
att hos
områclen från fastigheten Fastarp,2:2
och 3:3 belägna väster.om vägen Falköping-UIricehamn. Länsstyreisen
hade begärt tillsättande av en leda-

Efter gudstjänsten hade CKF inbjudit 1!{!I_ qQvs4!q\ef&. där qrdf. fru

Andersson hälsade åUä vä[romnd.
Även här medverkade kyrkokören.
fullmäktige avstyrka framställningeu. Kyrkoherde Hagnerud avslutade.

Det beslutades att hyran, 650;- kr., Kollekt upptogs tiil Lutherhjälpen
för fastigheten Fastarp 2:10 skall de- och 250 kr inflöt netto.
biteras socialnämnden. Två fram- I Vårkumla kyrka hade mycket
om rätt att få förvärva folk samlats och det ungdomliga inmot i sysselsättningskommitt6n. Till ställningar
byggnadstomter i Kinnarp bifölls. Ett slaget var stort. I{är sjöng barnkösådan valtles Anders Andersson, Väskommunalt stipendium på 100 kr. be- ren under kantor Thors ledning fleterhaga, Slutarp.
viljades ene elev vid folkhögskolan I ra sånger. Även här predikade kh
Hagnerud,

Hjo.

I Börstigs kyrka hölls på kvällen
ljusgudstjänst. Ruth Andersso'n ledde kören oth församlingens kyrko-

An-oden

Från s'tiftelsen Frökinds Hvresbo- herde predikade om

"Sanningens

städer förelåg förslag till följande kor1ung".
arvoden för 1971: ordf. 1.500 irr., sekr.
400

till

kr., tillsyningsman

700

kr.

i

Kinnevetls k;'rka

och framställer mönstei ut' fastqn. Nämnden beslöt rekommentlers
Likso:'r passionstiden är ju advent fullmäktige att dess och kommunsty-

en förl:eredelsetid til den stora hög- relsens samfnanträden i fortsätttiden. I såmband med gudstjänsten ningen förlägges till nya samlingslofiras Herrens Heliga Nattvard. Kin- kalen. Vik. föreståndarinna för Fröneveds kyrka har nu älla liturgiska kindsgården skall avlönas efter lk. 10.
tärger utom den gröna, vilken man Ordf. rapnorterade att kommunför.hQppAs kunna anskaffa. v_id.til$älle. bundets förhandlingsavdelning läm:
nat förslag för ordnandet av konr-

munalkamrerns pensionsf

r'åga.

4gZ.

Alla gåvor

kt

78.00.

mottåges tack-

sa,mt. Va,rmt välkomna!

Kinnarps kyrkl. syförening

Ej avhämtad vinst
Vid lotteritlragning i Slutarps
Illissionshus månd. den 23111
utföll en vinst på G 34 vilken
kan avh:imtas hos Augusta
Abrahamsson, Slutarp.

Meddelande
Vartofta och Frökinds

do,m-

sags kornmer fr.o.m. den

1/1

1971 att ingå i Falköpings
tingsrätts domkrets, som ornfattar, utom domsagans nuvarande område, Guclhems
och Stenstorps kommuner av
Skövde domsaga samt Vilske

kommun av

.Skarabygdens

domsaga.

Tingsrätten har tingsställe i
Falköping.
Kan.sli

:

Fredriksbergsvägen, 1.

Exp.tid: 9-14.
Tel. 0515/106 64.
Falköping den 30/11

I

1970.

tlomarämbetet:

G. von Euler

och

revisorerna 300 kr. Ersättning till
Fröhinds kommun skulle utgå med
Vid högmässan nu pä söndag kom- 1.200 kr. Försiaget tillstyrkes hos fullmer i Kinneveds kyrka att invigas mäktige. Till styrelsen för samlingsen violett mässhake, dito stola sam lokalen föreslås följande arvoden:
alba och kalkkläde. Barnkören med- ordf. 500 kr., föreståndaren 1.000 kr.
verkar under ledning av kantor Mar- s;amt till sammanträdesarvoden 600
gareta Thor och kyrkohercle Sven kr. En pristävlan om lämpligt namn
Erilc Hagnerud predikar. lIässkru- på den nya samlingslokalen skulle
den är' tillverkad vid Agda Öster- utlysas. Ansöhningar förelåg om bibergs atelj6 Tre Bäckar, Varnhem. drag till. belSrsning på sammanlagt
Den konstnärliga kompositionen har 6.150 kr. Beloppet tilistyrkes hos fullgjorts av konstnär Olsson därstädes mäktige.
Mässhake invigs

t.o.m.

Högmässan i Kinneveds kvrka 1
sönd. i Aclvent sam.lade en fulltalie

sammankallande.

att utleda frågan om förvärv av vissa

6

Missionsauktion
i nya samlingslokalen url.uda-

Välkormna! 'fw-Vo'

Frökinds kommunalnärnncl har håIlit sammantriide, Från fullnräktige
remitterad fråga angåeltle bidrag till ensliilda vattentikter shulle utrerlas av en komlnittd, till vilken valdes Sigvard Anrlersson, Vårkumla,
Sven Andersson, Brismene, och Etrof Rehn, Slutarp, vilken också blev

g-

tlec.: t-952, 2-426,

525, 4-550; 5-891,

KINNEVED

Fredag kI. 19 offenflig UVsoouthögtid mett invigring och
"stjärnfall".
Medv. av ungalomssekr. p-G.
Da,hlgren och UV-letlarnaKollekt insamlas.
(Obs! UV-arna samlas kl. 18)

Kommitt6 utreder
bidrag
.'i'{iuentälcter

1603.

10:e 61, 7477,38,7974,

KINNARPS
MISSIONSHUS

randet av dagvattenledningar för

dec.: 1-477, 2-2!5, A4-784, 5-1550, 6 t.o.m.
10:e 1226, 1,g4, 1031, 840,

fid samtliga utlåningsclagar

en skulle medföra vissa ekonomiska

200 fastrghetsägares insatser skulle
na bli 2)0 kr uncler tre år - ailtså
göra summan 120.000 kr fördelade
summa 600 kr.
Sammanlagda kostnaden för asfal- på det sätt som framgick i inledteringen i de båda tätorterna skulie ningen. Detta kunde dock inte de
fick
bli 500.000 kr, varför vägföreningens församiade, varför ordföranden
styrelse i sina kalkyler räknade med klubbå nej tilt asfaltering i Kinnarp
att kornrnunen skulle åtaga sig utfö- och Slutarp för den närmaste tiden,

3

1309,

månd. den 21 o. nnånd. den 28.

Blbliotekarierna.

skulle kostnaden för fastighetsägar- år.

DRAGNINGSLISTA:

4

79-21.

Vägföieningen'skulle då ikläda sig
kostnader för dein. I den slutgiltiga .rtgifterna för räntor och amortering
finansieringsplanen från styrelsen under tiö år - summa 30'000 kr Per

KINNARPS lF:s
adventskalender

Bibtioteket i Frökintl
Bibliotekssalen i den nYa samlokalen öppnas för boklån På fredag kväll. Under december har biblioteket öppet för boklån den 10' 17'
21 och 28.

I(innnrps kYrkliga syförening
har auktion i nYa samlingsloklaen
på måndag kväll.

I

Vårkunla kYrkliga

har gåvoauktion i

syföre.ning

Bygdegården

På

fredag.

i Kinnårp
I KinnarPs missionshus hålles På
fredag kväIl offenUig UV-högtid
UV-höStial

med lnvigning och "stjärnfall"' Det
blir medverkan av ungdomssekr' P'
G. Dahlgren och-UV-ledarna'

Frökinds kommun
Eniigt lag som trätt i kraft
den 1 juli 19?0 Va-lagen er"fordras b5rggnadslov. för VAinstallationer, såväl för nyin-

stallationer scm för mer väsentliga ändringar av befintlig installation. Vicl . ansökan
om byggnadsl.ov skall ritningar över VA-installationen
bifogas och anmäIan om ansvarig arbetsledare göras. Anläggningarna skall utföras enIigt normer utarbetade av
Statens P1anverk.
Byggnailsnämnilen.

Frökindsbiblioteken under ett tak

Vartofta hvo visar Y*.
goda resultatr l97O
Vartofta hvo har firat jubileum.
Området

är'30 år och har

många

duktiga medlemmar, vilket inte minst

framgår av statistiken från 1970 års
tävlingar. r{llt enligt följande:
Fältskjutning gevär:
Ilemvärnsklass: 1) Lennart Oskarssön, Vårkumla 29 träff, 2) Sture Johansson, Vartofta 28, 3) Hans Karlsson, Vartofta 27, 4) Gösta Svensson,
Karleby 26, 5) Stig Karlsson, Vårkumla 25, 6) Erik Kjell6n, Luttra 23,

li.til

::::|:|:|

:t;itt:;tt:ii::ii:t;

ijliiti
lilti:il

7) Sune Harrysson, Brismene 22, H.ar.
ry Göransson, Kinnarp ?2, 8) Bertil
Andersson, Karleby 20, Ragnar Kar-

dell, Karleby 20, 9) Nils Jonsson,
Falköping 19, Lennart Andersson,
Vartofta 19, 10) Gunde Johansson,
Kinnarp 17.
Veteranklass: 1) Gustav Oskarsson,
Vårkumla 25, 2) Bertil Engdahl, Slutarp 23, Folke Johansson, Karleby 23,
3) Karl Andersson, Vartofta ä, 4)
Axel Gustavsson, Vartofta 19.
{'o-geväref" (Två fältskjutningar
sairmanlagt. Avst.-bedömning, hand-

granatkastning): 1) Stig Karlsson,
Vårkumla s:a 20, 2) Sture Johansson,
Vartofta 25, Gustav Oskarsson, Vårkumla 25, 3) Lennart Oskarsson, Vårkumla 26, 4) Gösta Svensson II, Karleby 27, -5) Hans Karlsson, Vartofta
31, 6) Bertil Andersson, Karleby 38.

Margit Anelersson, Gustaf Augustsson, Sigvard Gustafsson och Frans Svedberg t€r en titt på litteraturen
i clei nya bibliotelssalen, sonl'man hoppas snart skall möta "kunderua" med välfyllda hylior av olika

Vartofta Lotta-avd" vantlringspris.
Grenar: två fältskjutningar samman-

lagt resultat,

KSrhuns uugrlonrä' .luniorer
i Kinneveds pastarat anordnar auktion på förfärdigade alster och skärik=

avståndsbedömning,

handgrantkastning, kpistskjutning: 1)
Gösta Svensson II, Karleby s:a 30,

ta gåvor och paket nu på torsclag

2) Hans Karlsson, Vartofta 40, 3)

1iväll i n1'-a samlingslokalen. Behåi1ningen tilifaller ungdon:sverksamlre-

Sture Johansson, Vartofta 44, 4) Bertil Andersson, I{arleby 46, Gund€ Jo-

ten och F länrslätt.

hansson, Kinnarp 46, 5) Lennart Andersson, Vartofta 48, 6) Åke Gustaw-

,,--i^,-^,.-urtSuutrra

sånrheterr r:r:h !'1änrslätt
lingslokalen på torsdag.

12) John Apelh, Asaka 112, 1B)'Hans
Karlsson, Vartofta 118, 14) Harry Göransson, Kinnarp 110, 1b) John Johanssön, Vartofta 129.
Kpistskjutning: 1) Gunde Johans-

son, Kinnarp 188 poäng, 2) Harry

Göransson, Kinnarp 18b, Lennart Anl
dersson. Varfofta 185, 3) Gösta Svensson II, Karleby 180, 4) Bertil Enedahl, Slutarp 1?8, Karl Karlsson.
Karleby 178, 5) Åke Gustavsson. Slut-

6) Ragnar Kardell, Karleby

7) Gustav Gustavsson, Slutalp
8) Bertil Andersson, Karleby 1Zi.
9) Ilans Karlsson, Vartofta 121, Åke
Br' '1. Kinnarp 1?1, 10) Claes Åkes_
son, Kinnarp 170.

176,

Kinneveds RK-krefs
I

har till riksinsamlipgen {katastrofc
fonden) fått in 2.000:95 kr. och tackar
alla givale för det goda resultatet.
$kogstlag

I

nrorgon, onsdag, hr'rr Skogsvårds-

styrel{en och
. sl<ogsdag nrecl
i

j degård.

Skogsägarföreningen

sarnling i Börstigs byg*

i

i

j

|
I

|

i
I
|

i
I
|

Lagtiivlingar.

Tremannalag: 1) Vårkumla hverp
77 tråtf. (Lennart Oskarsson ZS. Cus23).

__Fernrnannalag:

110

tav

1g).

1) Vårkumla hvgrp

trliff (Lennart

Oskarsson 29, Gus-

Oskarsson ä, Stig Karlsson 25.
Bertil Engdahl ?1. Bengt Karlsson g).
Sammanlagt resultat från två fält_
skjutningar (Bjersjö och Stättäng):
1) Lennart Oskarsson, Vårkumla tg

!) Hans Karlsson, Vartofta bZ,
3) Gösta
Svensson II, Karlebv d6.
t^r.att.

Sture Johansson, Vartofta 56, 4)'Gus_

ta.'

Oskarsson, Vårkumla 55,

5)

Stig

Vårkumla 54, 6) Bertit EngI
STlsson,
d_ahl, Slutarp 58, ?) Bertil Anderssoir,
,

I
I
I

I
I

Karleby 49, 8) Gunde Johansson,
Kinnarp 46, 9) Lennart.Andersson,
Vartofta 45, 10) Axel Gustavsson.

Vartofta 42.
1968 års prisgevär: 1) Lennart Os_
karsson, Vårkumia s:a träff 132. 2)

Stig Karlsson, Vårkumla 184, 3) Gustav Oskarsson, Vårkumla 138, 4) Hans

2) Vartofta hvgrp 26 träff isture Jo_ |
hansson 28, Hans Karlsson X. Karll Karlsson, Vartofta lg2, 5) Gösta
Andersson ä). 3) Karleby hverp 66 Svensson II, Karleby 180, 6) Lennart
träff (Folke Johansson ZS, nagnar Antlersson, Vartofta 1tr?,
I

I

för'as ör'er

Det

gä11er

tek" i

till det nya hibliotekrt.
för aila tidigare "biblio-

kommunen. Sådaua har fuu'

nits i KinnarP, Börstig, Brismene'
Vårkumla och Luttrå. Kommunen
lrar t'll bokköp anslagit 7.000 kr.
Boklån har enligt PaPPeren skett
eedan 19ö9 i Kinneved, has Privatpersonef (hemmabibliotek i ett av
rummen), i NTO-lokalen och rlu se'
nast i Sörby skola-

t6er inom NTO och SLS' De böeker
som förvaltats av dessa kommer ått

T.r

Missionsauktio" d|Z'?o'

rnugglvam,g

Kinnarps kyrkliga sYförening anordnar måndagen den ? dec. sin sedvanliga auktion titl förmån för missionen, Lutherhjälpen och andra humanitära organisationer, Efter inle-

aa rniisskrud
. TZ.
18ltz
t ll'arr,neug{E-?r'"

dancle andakt av kyrkoherde Hagnerud, och sång, blir det haffesamkväm

med hembakat bröd. Därefter vidtar I I sanrband med högmässan i Kinneauktionen. Många fina arbeten kom- | veds kyrka andra sijnd, i advent. inmer att försäljas och möjligheter fin- | vigdes etr violett mässkrud, dito stola
nes att köpa förstklassiga iulklappar. I samt aibå oeh ett kalkkläde, samt
Då detta är första gången en kyrklig I palla' Kyrkoh. Hagnerud talade om
auktion anordnas i denna samlingslo- ! Kyrkans iiturgiska färger och då särkal hoppas man att mycket folk skall I skilt den violetta, botfärgen. Liksom
komma. Atla gåvor rnottages tack-lifastan är ju advent en bot- och för-

beredelseiid till högtiden.. Demra
lskrud vill påminna cm cletta.

rl

samt.

AUKTION

till förmån för
Kardell 20, Lennart Andersson

i

1?3,

tav Oskarsson ä, Bertil Enedahl

Evald

Svensson håller andakt.

g6,,

11) Georg Göransson, Kinnarp ll4,

777,

n.,'a slnl-

gon, onsdag. Kyrkoherde

karsson, Vårkumla 13 met. fel, 2)
Lennart Oskarsson, Vårkumla 19, B)
Erik Kiell6n, Luttra 31, 4) Stig Karls-

arp

i

llissiorsauktion
Kyrhliga syföreningen i Brisnere
har auktion i llembygdsgården i rnor-

Avståndsbeilörnning: 1) Gustav Os-

-

Få fredagskvållen öppnades tribliolekssalen i den nya samlingslolralen
mitt elnellan Kinnalp och Slutarp.
Biblioteket blir hela kommuuens a!'
gelägenhet, då alla boklån kommer
att she centralt i den nya salen. Efter nyår kommer kommdnen att tillsätta en bibliotekarie. Hittills har 1å'
neverksanheten lagts ut på kommit'

rrd,

Kyrkans ungdorn och junlorer har
auktion till förmån för ungdomswerl<-

Vartofta, Sune Harrysson, Brismene,
och Kar]-Erik Andersson, Karleby 35,
11) Lennart Andersson, Vartofta, Stig
Karlsson, Vårkumla 34, 13) Ragnar
Kardell, Karleby, Nils Neuman, Vårkumla, Gunde Johansson, Kinnarp 32.

Bertil Andersson. Karleby

(

lAuktion

son, Karleby, och Bengt Karlsson,
Vårkumla 37, 8) Karl Andersson,

81, 10)

Ungdomssekr.

Gunnal Götlind och kyrkoherde Hagnerud medverkade tillsammans med

son. Slutarn 51.
Handgranafkastning: 1) Erik KjelI6n, Luttra 47 poäng, 2) John Apelh,
Åsaka 45, 3) Kurt Gustavsson, KarIeby 40, 4) Sture Johansson, Vartofta,
Lars Eckerlid, Slutarp, Folke Johans-

son, Vårkurnla 49, 5),Sune Harrysson,
Brismene 59, 6) Ragnar Kardell, Karleliy 63, 7) Gösta Svensson II. Karleby 64, 8) Kurt Gustavsson, Karteby
71, 9) Karl-Erik Andersson, Karleby

t(6--'n

sla. bot<verh,

i":,::å$,ä,ti,,'"",T:fl'å1,,n;:

f"'ii

ponerad av konstnär . Kerstin Persrrngdomsverk- ;on. Dekoren år enkel octr stilre..

sa.mheten och Flämslätt

i nya i 9:,t-

!i*:i9l*v:boler

domine-

",".,.höw^igt år utstvrseln m1-cket
samtin.gslokalen torsdagen
" den illl:j^".I
I sparsaln. Det är dpn lila botfärgen
l0 dec. kl. 19.00.
åä o"r, påminna om den
l il;il

Lu ciatåg.

S

erverin g.

P

aket

o:":["ti:'till I *T:, :"|":
:i1",?:-:."-1"
ftir ::.
ai.t möta ärones

l<onung.
1 _. _ ^L lvändig
ett värde av omkr. 5 kr och
li<äii.Liaa"i Joå ar mvcr<"t vackerr är
gåvor mottages tacksamt. ibroderad med gulcitråd på gul botten

Arla

väikomnar

KyrkanS ungalom och Juniofer

och kan användas

till

samtliea lifur-

iäå""?åäl1TåJå:f;å?-åJ*ä::
I

san firades Herl.ens

lleiiga Nattvard.

iBarnkör'en medverkade och klrkoh.
Ilagnerud predikade om "Han . sout
hommer". Körledare oih organi* r'ar
kantor. Ilaråarcta Thor,

i"iyrkoh. Hagnerud fr"arrbar

1'arnrt tack

till

.11:

Kinueveds kyrktråd_,

soln skånkt dessa förnämliga kytliliga textilier. För'sanrlingen Fåi{når nlr
endasil'.d o"\grCna-r?.assC4r l*dg{Sr4+f; iF-

Itarx valJdgsfär!.
-.:.----3

'!-

KINNEVED:

Kinnarp-Slutarp

NTO :s traditionella LUCIAFEST
hålles i Nya Samlingslokalen fredagen den 11 dec. kl. 19.30.
Program: Luciatablå. Underhållning av Sture Jansson och

För utbärning av mo'rgontidning ca'J' 712 tim. per morgon

anställes skötsam person. Ett lätt, lönande extraarbete
passande hemmafru, pensionär eller ungdom

Yngve Johansson, Skörstorp, med döttrar samt av föreningens
amatörer. Lussekaffe med hembakat dopp.

Tel.772 63 efter kl. 16.00.

Inträde vuxna 3 kr, barn 1 kr.

\

Välkomna! NTO.

Gösta Anderssoätt.r@
ordförandekluhhan i Ifl,F

FROK!ND
Kommunf ullmäktige
sammanträcler i Centralsko-

EXTRA BITTIGI
GARDINER till julen, rutig
bomuli, terylene m,m.
CRIMPL!]NETYGER

lan, Kinnarp, tisdagen den

kl

decernber 1970

ARBETSROCK

Gösta Andersson övertog på sönilagen ordförandeklubban

19.00.

FLICKPULtOVER

6*12 år"

s[0-

8:?5

BORDTENh!IS å].

TÄCIilACKA
herr

barrl, 10 år
HERRBYXÄ

.,... .,.

terrylene ..",,.
STRI.IMPBYXON,
dam

h

39:-.--

ii1

Fotbollssektionen fir:k föliande utfgrmning:

A-laget: Marthel Johansson,

37:"--*

Div. V Norra
Kinnarp-Sk. Äsaka

:*

N.

6-2

111

Töreboda

7

Kinnarp

ö
I

rI

Hova

Kinnarps
Manufaktur

Hjo
Istrum

N

6
7
6

Härene

Lidköping

i Kinnarp
Kinneveds NTO:s tt'åditionella Luciairst halls i n1-a s.amlingslokalen
i morgon, fredag. På programmet står
liiruiorn l,rrciatablå unclerhåiln .-: av
Sture Jansson oeh Yngve Johansson,
; Sl<iirstorp, mecl cl.öttrar samt av för-

0

1:2-

oa

1

41-18

1

37-75

11

30-35

6
a
2
2
0

47

ANBUD
Eldningsolja

14

a

2t
10
02
00

4

18-32
15--40
6

4-36

i eningens
|

amatörer.

Söndagens årsmöte inleddes med
parentation över de två under året
nact årlig fönbrmkning 175 rns. bortgångna medlemmarna Tommy
Vid avrop i Poster nellan 10 Sandahl och Foike Larsson.

SLUTARPS lF:s
vinsterna utfallit

$[issionsnul(tion i Kinnevetl
av Kinneveds två kyrkliga

81å ,lott

vit

s1'föreningar - Kinnårps kyrkliga
syförening - höll på måndagen sin
I försäljning. Kyrkoherde S. E. HagneI rud höll en kort andaktsstund och
I välkomnade de närvarande till aukI tionen, som hölls i nya samlingsloka-

'

son, Lofsgården, som utropare, Försäijningen inbringade oml<ring 5.000
kr., vilhet är den högsta siffra som
noterats på föreningens auktioner
hitti11s. Behållningen tillfaller olika
änclamål inom den kyrkiiga hjäiP-

&

11

l

SLUTARPS MISSIONSHUS
SöND. KL. 14.30 SöNDAGSSKOLANS JULFEST
(barnen semles 13.30). Medv. av barnen, lärarna o.
pasl G. Carlsson. Senering. Kollekt för söndagsskolan.

KINNARPS lF:s
adventskalender

MÄND. KL.. 19 JUNIORERNAS OFF" LUCIA-HÖGTID
OCH FöRSÄIJNING.
Medv. av past. Sune Sranilström, Skar& juniorerna och
ledarna. Servering. Försäljning av fina juniorarbeten,
porslin m.m.
Gåvor till försäljningen mottages tacksamt.
VÄLKOMNA!

Dragningslista

!-949, 2-1643,
7479, 4-7449, 5-822.

12 ilec.:

KINNARP
Välplanerad 1-plans:

13 ilec.: 1-1014, 2-'943'

10

36 :e

ie 927,848, 1815' 108'

t.o.m.
1560.

3-

4-70t,5-659.

fördelad på 4 rum och
kök. Vidbyggt varm-

6:e t.o.m..
9?' 761.i
18?1,
1356,
1342,
10:e
Extravinsler den 13 dec.

garage oeh förråd..

851, 1949,

Tomt om ca 900 kvm.

KINNEVED
De nyvalcla kyrkofullmäktige
kallas att sammanträda måncl.
den 21 dee. kl. 19 i Centralskolan, Kinnarp,
Interim.orilf.

4-:9S

Bengt Samuslsson, kontrollant

\risåt intlesse och medverkan tiil d€t
goda resultatet ochi avslutade sam''

&
&

vit

Gul G 17-83

verksamhcten.

viila byggd 1967. Bodffi. stadsyta ca 100 kvm

Styrolson

Skär E 89-33
81å M 80-42

Efter kaffesamkväm vidtog auktionen med närnndeman Sven Anders-

#

L nr ?-19

G 78-52

Bt,å

1en.

eld-

ningsolJa", skall vare Stiftel'
sen X'rökinats HYreslbostäder'
Box 2, 520 45 SlnrtarP, tillhan'
da semast den 21 dec. 1970.

GuI

I

,{gF*

get mtirktt "Anbud å

har
enl. följande

A 23-60
D 58-83
Brun J 61-93
Orange J 27-79

I

mankomsten.

Förseglat anibud, med omsla-

Vid förrättatl dragning

I D"o "r',^

Kyrkoherde Hagnerud tackade 'för

och 15 m3.

skinklotteri

f7ftt?-1J.'

nybildade

ter i KinnarP-SlutarP. Beräk-

l,uciafest

I

Göran Grahn: C-iuniorer: K.-G. Johansson. Grahn är även tränare.
Stig Johansson och Staffan Nielsen

båda fotbollslag Kinnarps IF och
Stlftelsen Friihinds HYresbo- Slutarps disponerar det tilisammans.
anhärrned
städer iirfordrar
På denira plan kommer vinterns och
bud på lerrerans av Elilirings' vårens träning och matcher att förolja 1 till sti,ftelsens fastiSbe' läggas.

2

,,

Skövde
Sk Äsaka

Kinnarp, tel, 33184

70

8

B-laget: K.-G. Ahl och Sven Ahl.
Ungdonrssektionen: B-juniorer:

knattelaget för pojkar under 10 år.
Ordf. meddelade vid mötesavslutningen att Albelt Johansson i Slutarp stätlt ett markområde till förfogande for fotbollsfoll<et. Kommunens

D-)

Härene.-Skövde

!

skall ta hand om det

Uppskj.

Töreboda-Hjo

2:95

Bo

I nern-

Istrum- Lidköping

Kinnarps

sekr. tlå Ilelge Olof Carlsson åtog sig det jotrbet. I styrelsen ingår vidare Eo lvarssou, vice ordf.; Stig Johansson, lrassör; I(urt Johansson,
kassaförvaltare; Bengt Georgsson, vice sekr. samt Göte Andersson. Re\dsorer blev Flemming Torstensson och Uno Carlsson.

OrrIf.

da.m, polyesterrbomull 1å:75

i

IF. De senaste årens ortlf. Carl Dvert Claesson har flyttat till Skåne,
men står ändå kvar som styrelseledamot. Föreningen fick också ny

15

842.

238.

I
I

14 dec.: 1-361, 2-1686,, 3* |
1100, 4-1406, 5-806. 6:e

I

t.o.m. 10:e 157, 477, 10' 76,

97

'

KINNARPS MISSIONSHUS
SÖNDAG KL. 15 SöNDAGSSKOLANS JULF'EST.
Medv. av fru fnger Carlsson, barnen och lSiraraaServering. Kollekt för söndagsskolan.

ALLA VÄLKOMNÄ!

.

Trafikolvclca
i Slutarp \zhz-vo"

"Nl-r hittur, ai pu, n{eryo{e{awg ruytt"
Torsdas eftermidilag, får

En trafikolycka inträffade på torsdagsförmiddagen vid järnvägsövergången i Slutarps samhälle. En varutransrrortbii som kom från Ulricehamnshållet fick i det hala väglaget
sladd strax innan övergången varvid

bilen gick, emot och förstörde

vi höra X{innarps NT0-ungdonrar I radions I' 2, tle ut-

g';)r teatergruppen ".fustus"
och har l:ltit sig höras och
ses i många sammanhang. I

en

ile Falköpinns IGGT med pjäsen

stolpe soml. bär upp signalanlägg-

r.r{}vember !{iist:rde

var lastat
- som
med textilvaror vilka
spreds över
området - blev stående på spåret.

ningen.. For'donet

Föraren undkom olvckan med
mindre blessvr

i

"51*:r,rgiirdsqtiirnning". 'llill
Lueirhö-tidon gav de en re-

en

vy i

ansiktet.

Ffri'rtr<inds

nya

sa.m-

l!n.:rs!rltÅal,

IJnqcl,omarna samlas i Siirby skola som kornmunen upnliiter trtan
vedcrjag * det stora vederlaget är
ait ha en grupp verksammå llngdomår i bvgclen. menat kommunen
Ungcionarna i Sörbvskolan bedriver månra aktiviteter. Det finns
en gammal "ungdomstradition"

Kinnurps rnissionshus
Sdndagssko)an i Kinnarps mis,l sionshus har söndag eftermiddag
ll julfest. Eftersom det är på Luciait dalen blir det också något luciainI slae. Mecl'rerkande är utöver trarI

t^..,

I

nen och lärarna fru Inger Cerlsson,
| Äsarrr. Det blir servering och kollekt
i

för sönclassslrolan uppbäres.

l^I SI"larns mlssionrlrrrs

I n;stens
J

t*p-@,

uned.omsarbete

i

Slrrtarns

missicnshlls avslutas dels med sön-

i clalsskolans irrlfest. dels irrniorerI nas lucia-hölitiå och fiirsäljning.

i Sönda-sskolens

julfest h:illes

sön-

clag eftermiddae rrnder medrrerlran
i av harnen. lärarna oclr past. Göran
Carlsson. I en pairs blir r'iet serveI

I

I

rine. Kollekt för söndaesslrolan insan tag.

I Måndae kviill har iunior!öreninqI en sin offentliqa höqtid. Den inleI des med en Lucia-tablå och tal av
I
I

past. Sune Sanclström. Skara. I)en-

ne leder sedan den försälininq

som

följer efter servering. ViC försäljninean utbirrdes fle'a fina juniorlarbeten. vidare Rörstrands-porslin
rn.m. Gåvor till försä!iningen och
juniorföreningens arbete mottages
I
I

tacksamt

pÅz-n.l

i Cenfralskolan
Lucia, tärnor, stjärngossar oeh
tomtar utgjorde ett uppskattåt inslag i Frökinds skoltrild på fredagsmoigonet. I ticlig morgontimma var

Luciafest

elevär och intresserade föräldran inbjuclrr till skolans luciafirande'
Klasserna 6 stod för programmet ocn
från denna årsklass kom ochså söt
lucia - Moniira Johansson' Lucia
med följe framförde advents och julens budshaP i ord och toner'

Efter samlingen i

gyrnnastiksalen

inbjöcls elever och föräldrar tiil dukade kaffe- och saftbord - även detta ett välarangerat och uppskattat
inslag. Senale på middagen' gästade

iucia med följe Frökindsgården och
framförde där sitt budskap'

l
l

i

inom Kinmrps NTO. När bygclerna
SJlesnacle t-vnade ddn bort. l\{en för
nå1ia år seden återuppstod tlen och det visacle sig att det alltjämt
fanns ungtlom i socknarna.

Ledale

för

t;7rl:::i:
.ii!i:::?::

li?it:ttl

ljii,;;'
t1?;ltil:

ijilil)t):

iitj:.;.;7'
!:j.1..:

,.:'4

a::ti::.:...11

unr;domsarbetet inom

Fiinnerr:s N'IO är Per-Hugo Claesson. Bredene. Håns kamrater i tea-

telrruppen * de flesta ses här
ovan - är Barbro. Siv, Elisabet,

Tn*ela. Srrsanne. I\{argåreta, Tomas,
Peter, Illf, Carl, Annika oeh kanske
nåson till. De är i åldern 14---17 år.

Kinnarps lF:s
Adventskalender
Dragningslista
15 ilec.: 1-598, 2-414,

3-

1828, 4-1062, F*397, 6:e t.

o. m. 10:e 562, 706,

7777,

I59L,7792.
16 tlec.: 7*620,2-1498,

3-

4-558, 5-311, 6:e t. o.
m. 10:e 1436, 24, 7342, 709,
993,

1098.

KINNEVED
Luciahögtid
i Försarnlingssalen,

Vinterkväll i Sörby skola -

Axtorp,
fredagen den 18 decemiber
kl 19.00. Tal av kh S. E. Hagnerud. Lucia, tomte samt, sång
av Kristina Andersson m.fl.
Kaffeservering.

Behållningen

Plastmattor till iul

l'örsåljes på torgöt lördag. Nya, Vackra färger (för$älju. åven
bostad). {-ilöm ej ta mått på mattorna. Tel. 0515/33298.
G, CARLSSON, Krogstorp, Slutarp,

i

'

till

teatclgluppeu s:rnlas.

Luther-

hjälpen.

Alla vätkornna!
Klnneveils CKF
ilEIE:

n

ETTSTlIE--IIIENI
Nu Mini Clubman (12 cm längre!) och Mini 1000.
Två Hur'dkojor att välja på. Se det nya och provkör.

STORGARANTI=

1.r--l

vagnshade
+

motor/växellåda
+ tnkörning

* fj ädring

B. larssons Bil AB I
Kinnarp. Tel.

.T[-IIIIIII

05151330 32

rr
I\onlnlunarla förtroendenrän "*:i,?håi]::j::::-"" ,'-j::l,i-*[Ji*,:;Ti:Jli"-*1
förslag i Frökinrl rir.:n,

,\rne Liustavsson. L,iderr, L\rttrr,. Sam-

Fa$iljebidråssnäur'rlen:

rir

n,nolln*t | ,,uiåJ, ni"r n.i,...-.4l.'ii;in;E;"i-a;;_

f*;11{flg:äl$iårkl*t{i"T.,'l:l.iili3i-t;,,,:if"tl-q$,q-:5r,'}*"
:::t:':-:1 , Häl(ar1 irilvaild" l. Hassla, hrnnar,.p:

ar kournu- i;*Tåia:l:;1"'1?;f,,h:'*:l-":i, :;l"t*l*liili];,li'l]-?1i?'i;.f;i;'
ii
munalalrefattningaroe|rnämnderiFrökindskrrmrnunförderrn}.aorrJ|.Hcl}gt'r..Kä1iiln;r'.or.df.Eertil]liörsetrlrr!inamnd:!"i1ip,\l*irrggr'e'
'Erisnrene;' Kari.Erik
I
treårsgrefiotlen. l'alberedningens törslag upp{ar bt. a' följaltde rtzunn: .Johnnsson
, Stlfegårclorr,
|{orrrmunst1re|serr:Gtrnirar,lu,,,oo.1l,,l,",,","Solåkra..,]]ni].,]:".*1,.",flf.,fål.i'åTjlJi,j",,,"Fl'"#';:];:'*}:l;.
l,arberecrningen har gjorr upD rör6räs

återbesäfande

Skiittning: Anre 0lsson, A1arp. Kinn-

a.p:

Sven

$oeialnämnelen: Ve|ner f-ilaDlur-rd. i tegården, IlriJnlenei S:qurd .lohans- Kinnarp
; I rr plrrar'I'orstt:rrsson, Rotrdarp, L)öve. I]örstigr O"r:"!,..:,115 l3illsholrneu. Vårlrurnla; Iirren Hli- j rion. I\{ltrrkagårrirn, Luttre; ot'ri. {.ler - i
Bl'isnrent

i

bom, l,edsgårdetr, Shöttnin3: Sixtcn j hnrrJ Friskl v. ordi. Lennart Karldn.
son.I-eds:gårdetl.Kinneved:Sigvardlbom'l,edsgården.S1ittni|
[,indber:g. A.xtofp. Hinnarp; ]Iat'gr:t I Hrnrhjälpspånrndenl &Iargit .rndersAnderssotr,Grännat'p'\'år'kurnla;|Litrdb"r'g..1.)''1,p:Hinnarp;Mal.got|Htnrhjä|psrrånndl&Igrgit
Pöttor*son. l-{allagården, Slutarp; In- I son. ö$ter,fiårrlen, Iiinnaiui Gunvor
Bergt Sltrr trelssott.
(ordhnm
.'arr6F
nr"il.R{.rrr
Tliirstio"i
D,,,-r-^,,..
s",,"ih.,br
Fii:"c,lio,
\irrfrr
qömår Eril{eson.
Nauna
Sandhern, Börstig:
Er.rrlus, I)ör.e, Riirstig:
Fiirstigt
Snndbenl,
I P,i'obe1g.
EbLra .luliusson. $o!åkra, Kinttat'p; j ,l..,hntr,,ro1, Vistn/p. ll:'islttr,tr,": ing,r-

j
|

I

ii
l

Göstr Salrteu, östergården. Erisnre- i giird. I.,ars5orr, Nolgårrlerr. Sköttning;
.1osetssOtt, ji Ragllhiid
lrö.. Suppleant{.r: Ingc .Josetssotl,
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B-juniorserier och
vi är nu framme vid den näst sista r.eclovisningen av sharaiborgs
och från vår tidkolats
har
serie,tegrare
na gång är itet c-glrupperna som pl",esenterasl Fel1I
klart mest framtr'å
IIr,
de
Fröjereds
och
IF
liinnzrrps
vi
nings spridnir.gsomrad. återfinner
nu minutiösl av klulrbarna dä
stående föreningarna i årets seriespcl. IJngclomsarbetet shöts
pengar för

pl
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I'irrlsborr:s BK
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F

Tidahelms GIF
JFJi Ticlahctm
Våd:ofta SK

än att betala stora
man funnit att det är klart brittre att sal.sa på egna för'mri'gor
något sorl inte kiipen ger'
på
i'-öpet,
hlubllkiin.slan
octrrså
en färdig spelare. vidare får man
ve::att befolkningskoncentrationen tiil de stora stiiderna i läneL int'e har den
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10019 6-40 tl
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Vi ser också

(]-OI.IT]PP II

kanmanbefaratvacldetgäl1erspor'teirutarrklubbarnaöverieverclchdeyrlgr.elagenavtyp
Ki.narp och Fröjered harlnte så stora probiem att klara lag från städerna.
Efterdennapresentatiorråterstii,rlraraD-gruppernaochtilldessaäterkommervi,var.
{i7*}'6*;;' [U'r'tl
efter årets e-iuniorserier kan liiggtls ti]l haildlinearna. t|'/]W'?o'
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Götene IF

7

4

C-GRI PP III
En av årets mest intressanta grupper där hela tre lag kunde vinna

!tuldet när tre onq:ingar

återstod.

Kinnarp lyckades bäst till slst

och

till godo på tvåan
f.l1{;;pi'rec BK och sex till Sodr) på

m^rl tr'å

:t::!:tlt::l.ilt:t:
::

pcräng

Flobv IF \rann man sin åndra gruppseser fiir årret. På så sätt kor,kurrer:lr man i år med Fr'öiereds IF om
eDitetet årets bästa klubb. Kinnarn

rlcltog med två lag - resultat två
s"r.icsogmr. Frö.isred cleltog med tre
lxg
resultat tre seriesegrar. .Så
vis*st är det bevisat att ianclsortslaqen kan biuda stadslagen hårt motstånd.

Sju raka segrar

Kinnarp inledcle serien verkligt

fint genom att under våren

vinna

allå måtcherna - sju raka - och
först i serieupptakten på hösten, då
man mötte serietr'åan Falköpings
BK, ficl< man sin första förlust. Serien vår redan på ett tidist stad'ium
delad i två hälfter bestående av en
toppsekticm, den redan nämnda, och

sedan

ett bottepskikt med Tomten,

Rapid och IFK. FåIköpings Il-lag.
fr.V.: Karl-Gtlstaf .Iohallsson, lagled., Roland -tan:ison' Touas c"ar'lsson'
Knäst' fr'v': Gur-rnal Kjell6n' IngeToNas Woster.l:er1'g, Peter Juliusson, Peter Anrlorsson och Kent Bengtsson
och Torbjörn Äkesson'
Johansson
Glenn
carlsson,
Steve
*1. .ronu,rrror-,, ii,r,.,ro" Fre,lriksson, Benny Brodcl,
c--gr,upp III - Kinitarps I!':

StåenCie

rfhz-w'

Problem fön

&Iål-Stefan norrlärumåarg
Iiinnurps IF komrner att fl spela div. IV-folholt rrt:rrr sirr frarngiingsrilie rniilvalit Stefan Jchansson. I tlngarna har rk't lrlilit iilartr
att ?5-iirigt Ste{an cftcr n1'år skall bli norrlänning. }{nn flyliar till
Ornsköldsr,ili och börjar där på en teknish skola.
I örnsköldsyil; iordo han ha stora miijligheter att ll'aiific+r'n sig
för spel i niigot ar' stadens två dir'. ItrI-lag. Fri:,I<a Yil.ior ucfu il'[otlu välkomnnr siihert en nråh,ahtsförstiirhning lillsom grannklubben llusum
- tre rnil utanfiir örnsliöldsvili.
Stt'fan hilr tlo!lunrenterat sig sorn cn tluktig nråh,*l.it or'h hnf{
iigonrn lrli sig friin lilubbhlill i hiiigre sailrrnanhang.
Kinnnrps llr giir snlerles tn sr,iir fiirlrist, r'ilhct lrnlk,rstrl-hs nv
ordf. Ciista Arrtlersson (Bil- och i!!otor), tliir oclisli -iiletr'an ioitbsr.
Ilans lilubblinmraler och IiT-spo"t€n iirrsli*r i alla {all httnrttn
lycha till rned stutlier och idrott.
Iiinnarps IF förf ogar ör.cr reservnr:ilval.it+'n Tohnty Poltlrsson
rich iuniornriilr,alitt,n ('hrister r\nclersiqon, sorrr får riilina rrrcil hi!rdtriirring oln de sliall fylla luchan etler llylitalle Slclart.

Båsse

Rapid. 7-0 fick IFK Falköping i baken mot Floby IF och 6--{ oeh 6-1

gav IFK Falköpings matcher
Falkiinlngs BK

mot

i förlust, för 6-1 just

mot IFK Falköping har också Kinnarp svarat.

FROKIND

ä(imruar"Ale äåi

Största segern har Kinnarp u,rnnit,
8--{, i avslutningsmatchen mot BK

Med anlealning av att beslut
föreligger orn utredning ångå€nde kommunalt bidrag

till

enskilda vattentäkter, hemställer kornmitterade om, att
de som anordnat nya- eller
förbättrat befintiiga vattentäkter under åren 1969-?0,
torcle anmäla detta på blan-

ketter som kan rekvireras
från kommitt6ns ordförande,
telefon 331 53, eller avhämtas
på kommunalkontoret. Anmä-

lan skall vara inlämnade

se-

nast d€n 9 januari 1971.

Thomas Westerberg igen
Skyttekungen i B-gruppen I blev
också skyttebäst i denna grupp; oeh
vi råder er att 1ägga namnet Thomas
Westerberg på minnet, för säkert får
vi snart höra talas om honom igen.
ä mål gjorde han i denna grupp
och det var hela 11 mera än tvåan
Lennart Häger, FBK, som överiistade måivakteina 10 gånger. 8 mål
gjorde Göran Brännemo, Floby, och
sedan följde Stig Andersson, Tom-

ten, och Ove Apel, FBK, med

5

mål vardera.
Sluttabellen:

Kinnarps IF
Falköpings BK
Floby IF
Tomtens IF

BK Rapid
IFK Falköping

1090136-818
1072129-416

1060479-:7272

1022611-18

10307t1-27
10 109 &45

GLÖM EI DANSEN
i morgon kl. 20.30-01.00 i Nya Samlingslokalen
mitt emellan Kinnarp och Slutarp

GEMlNl.kvintetten
Kom och ha kul dagarna före JuMIF
På besäran:

KIF'

6
6
2

Expropriation

Frökinds kommun har hos regeringen anhållit om tillstånd att expropriera fastigheten Slutarp ödegården 1:61 i Kinneveds socken i

Luciahögtitt

ledning. Utöver de många hobbyarbeganska många hade sam- tena i trä och textil hade det skänkts
lats av föräldrar och vänner. I lNig- en del varor. Tillsammans med lottiden ingiek både luciahögtid och ter och servering blev det ekonomiska resuitatet 1.885 kr., vilka pengar
försäljning av hobbyarbeten m. m.
Efter en adventssång välkomsthäl- går till Juniorföreningens arbete. En
sade Göran Carlsson, och så inträdde del kommer att anslås till 3'ttre mis-

till vilken

kommunen. Fqstighetens areal utgör
27.880 kvm. Området är avsett för Lucia med tärnor. Lucia var Heien sion samt till missionsförsamlingeru
bostads- och industriändamål samt Pettersson, Dessa framförde en tablå Folkb Pettersson avslutade kvällen.

i Kinnevcrl (lhc-ie'

för park.
Klnneveds CKF har Luciahögtid i
lförsamlingssalen, Axtorp, i morgon, Bra resultat viil juniorlörsäljning
fredag. På prc/grammet står bl.a. ta1
i Slutarp
I av kyrkoherde Hagnerud, iuciatablä,
Slutarps juniorförening hade På
j sång och servering.
måndagskvällen en offentlig högti{

]

Sondagsskolfester

i

Kinneved
ftlrz'4:.

med både uppläsning och sång. Efter
detta vackra inslag i högtiden talade
kvällens gäst, pastor Sune Sandström,
Skara.

Efter serveringspausen följde försii{iningen unaler Sure Sandströms

I\ya ledamöter valda

i Frökinds kommun

l\y sessionsal nästa är
Frökinils fultmäktige vaftlo på tisilagskviillen ile ledamö'
ter i nämniler och styrelser som valberedningen föreslagit.
trlT har redan presenterat valberetlningens förslag och någon änilring blev det inte på något ställe. Dock förile hr
Sten Ahtqvist fram ett annat förslag boträffantle social'
nämndens sammansättning. Efter votering segratle valberedningens förslag.

scrcialnämnden hade Ulla Da- | munalfullmäktige omvaldes för nya
nielsson ersatts med Margot Pet- | kommunfulimäktige: Arne Olsson
tersson, båda fiån Slutarp. Hr Ahl- i ordf., Margit Andersson 1:e vice ordf.
qvist yrkade i stort sett omval av I och Ivan Gustavsson 2:e vice ordf.
socialnämnden. Efter votering stod I Bengt Kjellström crmvaldes som
valberedningens namn fast.
I sekr. Till nämndeman omvaldes till
Det nuvarande presidiet i kom-11976 Gunnar Johansson, Börstig.

I

Sista kommunalfullmäktigesamman-

trädet hålles den 30 december i skolan. När kommunfullmälltige sammanträder på det nya året har be-

KINNARPS lF:S

adventskalender
En del av barnen sjöng under lä rares ledning i Slutarp.
Söndagsskolorna i Slutarps och rade Göran Carlsson. Den senare höll

Kinnarps missionshus har haft si- i festens avslutning ett kort tal
na Julfester i respektive missions- samt tackade söndagsskollärarna för
hus. Båda söndagsskolfesterna hölls deras arbete i söndagsskolan. Sist
på eftermiddagen och var väIbesök- delades tidningar och gottpåsar ut.
ta. Särskilt mycket människor var Festen i Kinnarp samlade futlsatt
missionshus. Där inleddes med ett
det på festen i Kinnarp.
20-talet barn i framför allt de vackert luciatåg med Liselott Qvlck
mindre åldrarna svarade för ett trev- som Lucia. Lucia och tiirnorna sjöng
ligt program i Slutarp under led- i festens inledning, först själva och
ning av lärarna Ulla Larsson och sedan tillsammans med alla de andRos-Marie Ingvarsson. Det förekom ra barnen. En välkomstdikt llistes
både sång och uppliisning. Eleven och Miriam och Ann-Chrlstine RuHelen Pettersson läste ett par dik- nesson sjöng en duettsång. Gösta
ter. Hennes far, förest. för söndags- Claesson inledde och Inger Carlsson
skolan, höll lektion med barnen om talade titl barnen om julens hänbl. a. de vise männens resa till Bet- delser. Barnen framförde "Vacl är
lehem: Med sång och musik med- en människa?", en uppläsning med
verkade en av de yngre lärarna till- bibelord. Efter paus för servering
sammans med en yngre bror och sjöng barnen körer under Annkamrater. Det var trumpet-, gitarr- Christines ledning. De båda systraroch orgelmusik och duettsång vil- na sjöng ännu en såhg varpå föreket blev ett uppskattat inslag. I ståndaren Anders Sigfridsson avslu,fegtens inledning liiste Ros-Marie tade med ett kort tal. Sedan fiek
"Julevangeliet" ur Luk. 2 vilket 40-talet barn sina tidningar och sin
I'olke Pettersson illustrerade med gottpåse.
flanellografen. För orgelmusik sva-

KINNEVED

Kyrkofullmäktige
kallas aft

sam,manträda -

i

Centralskolan, KinnarP, tisdagen rlen 29 dec. 1970

Orilf.

kl

19'

FRöKIND
Kommunalfullm.
sammanträaler i Centralskolan, Kinnarp, onsdagen den 30
decemiber 1970 kl 19.00.

Oritf.

:iyj"illXT:. ;å1"J:$",ff1?:1 ä"1

DRAGNTNGSLTSTÄ ::'_'iff:,Ti:i"T"1" å;rHl:"rlä
22 dec.z 1-1150, 2-601, 3- tör åhörarna'
357

, 4-730, 5-899. 6:e-10

:e

1307, 514, 7757, 7540, 7126.
23 ilec.: 1-1831, 2-1822'

3-

79, 4-1235, 5-1597, 6:e-

10:e 624, 739, 1779,21, 1566.
24 rlec.': t-775, 2-27, 3-896
4-1480. 5-1090. 6:e-10:e
7460, 714,400, 1455, 1453.

DECEMBER $rt$TAffips
HAru&ffiL$-

ffiffi
SÖNDAG
4 i A,dvenf
lsrsel

TR&mGnWn
öppet meilan
hl" 9.t|{l*18.00
()extr,

s*rtering

*u jutbl"atrl.rrLat'
TÄCKSAM FÖR

BESTÄLLNINGAiI i god tid.
Tet. 340 ?0.

JULAFTON HAR VI ÖPPET TiLL KL

13.00.

Kreatursbil

GotrNYn År
tihlönskar oi allu aårukander'

God, JuI och

cåiåcesåeörde

Men lcorna lcåau:ecåe såg

HALSÄNGS REPARÄTIOI{SVERKSTAI}

lln lireatursbil lastad med nio kor körtle vid tiolirtren i tisdags rnorse i aliket ca 800 rneter nnrr: om !"{önarps berl'gårtl
på r.ägr:n rnellan Fallröping och- Nliinarp. ldåi4ra sLt:rrlor tlpp'
stoil inte vare sig nå för:aren enler l::stt'n naert hiirrrlri'rqen
blev myelret bes{iirlig och var inte klar föruån vid treticlert
l?-/ta-h7"
på oftermitldagen.

Stig-Olof Berglunil' Kinnarp

Trädet-fru döded

i tnafilcolycåca

Två lastl:ilar var inblan<iacie i olvc- | gens mittlinie. Föralen av clen mö
kan. Föra;.trn av en lastbil med släp I tantle biien hacle att viilja pii att kö
som kör'rle i sycllig rihlning mot lra in i det andra fordonet eller at
Mönar.p fick se kreatulsbilen d)'kå | köra i ditiet. I{an valde det sist
unp i en kurva oeh blomsarle var'- | nämnrla och bilel lade sig på sidan
vi(l släDet gick på tväri:n ut iiver vii- | rliket'

39-åriga tiunhild Eva.ltlsson, Trädet, påkörcles och t!ödatles av
en bil vid Slutarps Handelsträdgård på r'ägen. Falköping-{ilricehamn vid l?-ticlen på onsdagsefterrniddagen, Det var den :rndrzr
dödsolyckan på samma plats på kort tid.

Fru

Evatctsson steg

ur en bit

ringsficka på motsattå sidan av vägen
lian 1'arå en lösnrng av trafikiörhliilanrlena vid platsen.
nan. Hon uppmärksammade där.vid
Det måste också finas alternativa
inte en bil från Falköpingshållet utan lösnin6;ar på detta vägavsnitt diir viipå

ä::,",ät"'ifT:-tilffi"ii:'ä'J;l

lK5*kanr ungttor' o€h Juuioreruå i #-ji"]ä1;"'6:T;,:"',il;ä''l1ä:|
inledes i i Ktnnevetl
1lårkuurla
I Hon förrtes skynclsamt i ambutans till
mecl tradltionell julbön på-Frökinds- i irar hatt auktion nred san:hvåm i l.iya i f'attnOpings lasarett, ciär man enrlast
gårclen julaftons etn. Några barn kom.- l*r*ii*.fof.rf"".
Ungdomarna svä. I kunae konstrt.ra art hon avli. jt av
:ner då även att siunga tor penslona'i r.acte
för programnrei. I{l-rl<oh. I skrcorna vrd olyckan.
"iätvahälsaåe alla vdtkorrna och I Den förolyckacle tru llvaldsson ef rerna" Midnattsmässatt håI]es. i. å".. t I $ogrru.ucl
bllt."sa- 1 irUeaae
uet blir."sak''rka' Det
Vårkumla gamla kyrka'
andaktsstu'cl. Ii teriämnar som närmast sö;-jancle maerr kort andaktsstuncl.
irJunau me.
med en
kert en stämningsmättad gudstiänst i ViO t
kom Lucia med siua tår- I t<e, murare Gustaf Evaldsson sam( t,'e
"tt"tsjörrg flera sånger. Auk.i minderårrga barn.
i delr nredeltida helgedomul: fll-lnor oeh
utom körsång sjunger k_antor M I ii"".*p"to' öt Sa-erl Ändersr'.rn-i Pousen i Faiköping ser mycket allThor solo. Julotta hålles i Kinnevedsil,otseårlden. Ungdomssekr". Gunna'j varligt på händclsen-och klart är att
k-vr{<r or:h här nredvet'kat k}Thoko- I C,;tfioO berättadÄ onr ungdomsar:be- | vägavsnittet vid hanclelsträdgårclen
ren'
lned undel"i utgör en stor fa-ra. För drygt en må.1.^- \,t, itet oclr vad marr håller påjuniorernas
7'7!l?
^t i sina samlingar sdrskill
I nacl sedan hände en liknande olyckzr
guitsrjänster
Jutens
-xinnävea
:r:ch

til] höVägrnyndigheterna
borde omedelbart se till att något görs
gen ligger rak och inbjuder

ga hastigheter.

i

föl ålt tiilh;ndra en upprepninB av
olyckorna på p]åtsen. Flastighetsbegränsa eller bel-vs områCet är de aIternativa lösningar scm !'T manar
till.

KINNARPS
missionshus

i Axtorp

mycket stort lo:clare i på samma plats och tillbuden tiil
i antal år
I fredags hölls en trevhg lbrsanl-' i här är jämte
ungclomssekreterare I oi1-ckor har varit flerå. En pariic'bhore
Ilngsafton i Axtorps församlingssal i CAUlna,
Jairnsen. I)et *.".t
l\ier folk hade samlats än lokalen I i".rtint .*. rrngdonr herå tiden i \.erk,
l<unrle rynrma. Sorrr vär'tl stod CKF" l;;;;il
tt.-r. ,,".""r"de ungdomärna
Kylkoherde Hagnelud talacle onr Lu- I .1g1.rru lraffet. sålde lotter: rn. m.
'onr..t,.,g
unic:ia och f)et stora ljuset'.Flera
som '"'
för- jJ"lTy:-tf:"lTi...T1ttt",xtT:
1000 kr. inflör, *:"
i
dornar uppförde förtjänstfullt en Lu- i :""1:l'* "": -:-..'*:::::
I Ailmänheten inbjuds till möte i
och
unglika
mellåt}
Flåmslätt
delas
iKittttr.pr missionshus söndag kväll.
ciatablå nied myct<en sång och reci- i
tatiol. Gerd Silvanderl'arårets,Lrr*jdonrsarbetet. I{yrkoh. Hagnerud tac-iPå programmet står tal, sång och
ciå. trlfterr kaffesamkväm s.jöng Kris- i kade alla de medverkan6e, ledåt-na I musik. Pastor Göran Carlsson m. fl.
Äsarp medverkat' 2u(1uto.
närvararrde föräldra'ra ou irrån
llil. *:'-u"'::,i:;,]ht;,,iiiJ #åil i :1o,t d:
småfliJlior sjiing och'så kom Oenlvlfinus plats för fler ungdomar i kyr- iJulhelgen i Slutarps missiqnshus
Sarnerr efterlängtade tonrten. Kyrko- | kans ungdonrsarbete i Kinneveds i Annandag Jul, på kvällen, hålles
herde Hågnerud tackade alla och I nastorat. Alla är iila välkomna 1i11 l5utmöte i Slutarps missionshus. Det

Söntlag kt 19 JULMöTE.
Göran Carlsson m.fl. från Äsarp. Tal - Sång - Musik.

i

i

llöå?1åå';"1'nu']"'"''

I

;*,",,:,'*"'

"'*""**

..

i

VÄLKOMNA!

SLUTARPS
missionshus
Annandag

I

jul kl

19.30

JULMöTE. Ing-Britt Nilsson,
Marianne Andersson, V.-Kleva. G. Carlsson metlv.
VÄLKOMMEN!

h,-,$$,+J:;l$#," Hft::*;
Göran Carlsson medverkar.

Bröderna Karlssons
Plastindustri

zzftz-1a'

Vi tackar för den trevliga Julfesten samt julgåvan ocli tillönskar Ett Gott Nytt. Ån
Samtliga anställila

T|II clief errua f ör
s T e xti'Iindu stri
vi härmed framföra ett hjärtligt tack för julgävorna
och den trevliga juifesten, samt tillönska

,48 Kinnar

p

En God Jul och Ett Gott Nytt År
DE ANSTÄLLDÄ

'

Yid Såutarp i gar

i dag och i morgon. Största sortering tel. 332 98.
c. CAaLSSON, Krogstorp, slutarp.

"i',l,,ifiå1,åi

h?'7tt

o

Plastmattor på torget

Lueiafest

z-^

E{-&wsnwr:p Eetm

p{a,

{E,s&.r'&{&szdr:-

{&vt

$,r

S|"ru{argt

gjw\-frntfu w{E!

llen ovanligt nriltla barnrarksvinlcrn lor'har fotbollssprelarna till
förlustclscr på bollplanerna. Sorn ett ar'l>rott i träninger! och uppladrlningen inför virrsäscngen har Kinnarps [F utnranal $lutrrps
IF på en fotbollsrhabbning annantiag .jul på förmi<l{agen. Föreningarna disponerar träningsnrark i Slutarp ocb på tlenna skall
också derbykampen ar.göras.
Rekorttrsen hiist-vinterrnalclr

eller rekordtirlig vårpremiär...

,-.rlr.?--w,

'19re

{,s" Cwrdssorå, bvf.,er Fs|*,w&&

AFg{ föo,S#cöt;de dAA{
T ows,{eva"P s,&,wuqwps ö e&9, K t .-'s,w&,{Nnp

X.,&sss,N&{ÅH"

IFK F'alköping gör en kännbar spelarförlust la6om till julhelgen. 1!{ittfå}tsspelareu och
eg av de blir-vitas främste anförare Leif '"Sula" Carlsson skall i vår byta klubbdress. Han
irar gjort klart Iör sin moderklukrb, IFE( alltså, att han de närmaste åren honmer att spo'
la fotboll för Skövtle AXK. !trans beslut står fast, även om pappereu ännu inte sliril'its under.
"Sula" iir 2? år och vill nu ta chnnsen att kvaiificera sig för div Il-spel i d{K. Han hoppas
d.v.s. kort karens. Han har ert gång tidi4are vapå e1 välvillig behandllng från IFI{'håll
på spel i div II för TGIF, men blev då ett:irs'
rit på väg från IFK. 1966 önskade han pröva
fall och återtog sin ör'ergångshanilling till Tidaholmskiubben.
"Sula" tolde kunna bli err fin injektion för'Skövdeklubben. som ät
i stort behor' :rv en viktig kugge På

GLIMTAR

mittfältet. ]\,Ied de ambiiioner han
ha.r för sin fotbollslek kvalificerar
han sig för sPel i div Il-laget. Det
kan jag garantera.
Samtidigt som "Sula" nu försvin-

från Frökind

ner från Falköpingsfotbollen, finns
det all anledning att önska en praktgrabb på idrottsplanen ett lycka till
i högre sammanhang. Jag utgår ifrån
att de två föreningarna kommer att
samsas kring förhandlingsbordet efter jul. Någon kontakt har dock än-

nu inte tagits melian Skövde

Slutarp (dan före fuIafton)

Meteorologerna har lovat oss en vit

Jul. En riktig tomtejul' Vi har förhöppningar på vädergubbarna och
deras prognoser. Barmarksjul är
ingen riktig jul. Tacksamt har vi I
höst annars noterat att vädrets
makter varit mycket milda * inga
problem för oss Pendlare mellan
stan ocb Slutarp.

och

Falköping.

Lagom till julafton får KinnarPs
IF en present i form av Tomtens
anfallsspelare Kenneth Palmqvist,

som nu beslutat sig för att sPela
div lV-fotboll. Kenneth, 23 år, flyttar inom hort till Kinnarp och eftersom han

i

plåts i A-laget. Han har sedan en
tid varit på gång från Tomten och
förra året var IFK Falköping en aktuell klubb. Nu blev det alitså Kinn-

arp som för fortsättningen får clra
nytta av hans tjänster. Karensen
är klar. Det blir två månader!
Båsse

KINNEVEDS kyrka
Juldagen kl 7 JULOffiÄ.
Hagnerud, kyrkokören.
Sönil. e. jul ki 10 Högmässa,
Hagnenrd.

Ek, TonY Pers-

son, Claes-Göran Göransson, Rolancl
X{obelg, Bo Thern, Staffan Nielsen.
Gösta Eek, Kenneth Palmclvist, Bengt
Georgsson, Uiric Gunnarsson, Christer Johanssol, Chri.ster Claesson, Uno
Carlsson.

Kjell Ähl, Lennart Julius-

son. Samling Annandag
mo

10.

jul

KinPe-

och små julgranar. Vi har sett både
etora och små. Den åv vägförvalt-

C. Stenqvist, H. Karlstedt, R. Antlersson, T. Peitcrsson, B. Andersson, G'
Samuelsson, T. Anclersson, H -O. Anclersson, L. Svensson, L. Hofbaur,
Johansson. Samling Kinnemo 10.

J

följde sitt arbete.

Vid det fortsatta sammanträdet
val av församlingsdele-

förrättades

geracle. Pastoratct har noterat folk-

Slutarp

ökning och
Idrrl-EIik

Andprsson. Egon Johansson. Ir'.ge trjckerlicl, Kinnarp, Göran
Andersson, Nnqlarp; Äke .Andersson, Alatn, Sixten Lindberg, AxtorD, Herbert Andelsson. Carl-Arne

Erik Gustafsson, Lennart
Persson och Helmer Trvgg, Slutarp.
Till revisorer utsågs Arne Persson,
Slntarp, Ivar Gustafsson, Kinnarp,
och Erik Gustafsson, Slutarp. Till
kvrkoråd för 1971-73 utsågs följanAdamsson,

flygvapnet fått uppgift om att såväl

Slutarp som KinnarP tillhörande

i

Skaraborgs län

asfalteringsplaner.

Man hoppas att tillhörande finansieringspian rnå få en våråktig och beständig lösning, därest annars befclkningen - den tiU fots vandrande - torde få ikläda sig grova galoscher, då sådana behov framkom-

de: kyrkoherde

juldagarna kommer att biucia såväl andlig som le'
kamlig spis. Välbesökta ottor och
inte minst. Oavsett om vi
mässor
till dessa- fdrdas på asfalt eiler grus
snö eller barmark:

-

E}T

GOD(H)JLIT,I

Båsse

S.

, E.

Hagnerud,

självskriven ordf., och Sven Andersson,

bert

v. ordf. övriga ledamöter

HerAndersson, Carl-Arne Adams-

son, Olof Nilsson, Sltitarp, Göran
Andersson, Naglårp, och Ivan Jo-

mer att de måste besöka samhälienas näringsställen, i vilka inbegripes såvål affärer som postanstalter'
Som sagt va. '.

i"-r.o**"nae

församlingsdeiegerade

har utökats från eiva till tolv ledamöter. Vakla blev Kurt Johansson,

Via kommunikationsdepartementets underrättelsetjänst har nu
går i ailvarliga

Adamsson.

Ahlqvist.
SammanträCet ajournerades därefter
en stund meda;r valberedningen full-

överste befäihavaren uppläckte att
det var magert med asfalt att landa
på. Styrde därför kosan Inqt. Kinlt:
arp utan att finna den asfalt han
sökte. Han fann den i ÄsarP - i
sista 6tund.

Frökinds kommun

Carl-Arne

Tvra Leifler ocli Sten

ningen i Slutarps samhäIle utplacerade granen blev till en början föremål för "elaka herrn". Han På'
stod att den lagrats i Kinnarp sedan

häromdagen? Det flög mYcket lågt.

'.(

.

Som första åtgärd tillsat-tes en valberedning: Älex .Iohansson, Axtorp,
ordf ., Gijran Ändersson, Naglarp,

IIar ni förresten hört att ett flYg-

vi tidlgare meddelat blir det Slutatp A: L. Jakobsson, P- O. Grisfotboll på annandagen. I Slutarp spe- tavsson, B. Hermansson, K' Karllar hemmalaget derb)t mot KinnarP stedt, L. Pettiersson, Å. Samuelsson,

Torstensson, Anders

terimsordf

Till tradlitionen hör också stÖra

i

KinnarPs.

De nyvalda iedamötertra i kyrkofullm(iktige i Kinneved har haft
sarnmanträde, som öppnades av in-

sÖm

hemsökte oss. De hade åldrats i
år. En traditionell förjul...

plan höll på att nödlanda

-

Ny ortlföranåe i kyrkofullmäktige

förra julen...

Sorn

Iiinnarps IF: Tomhv Pettersson,
Christer Andersson, ConnY Qvist.
Bengt Pelsson, Bo Johansson, Tord

dress

I

ningar och ar,{estat lucia. Vi avfes-

tade också alla lussegubbar

JULFOTBOLL I SLUTARP
på förmiddagen. lVlatchen går på träningsptan "Bacl<avallen". l-lo Thern
debutelar i KIF. Båda lagen har välbesatta "elvor". Allt enligt följande:

I

Förjulen har vårit sig lik' Vi har
stöpt ijus, köpt åror På försälj-

"Suia' 'sår ti]I Skövde ÄIK.

Tomtenlaget dokumen-

terat sig som en framgånlsrik anfallare, bör'han spela lill sig en

Kenneth Palmqvist sPringer till
våren in På fotbollsPlanen i nY

I

hansson, Axtorp.

'Iiil kyrkofullmäktiges

ordf

des Carl-Arne Adamsson.

och till v. ordf, Sven
Kinnarp. TilI sekr. valdes

i

de
i

i
:

.

l

. val-

SIutarp,
Andersson,

kyrkoher-

Hagnqrud. 'qÅ rt+-- 70'

Frölcinds lcommunstyrelse
föneålår att 100.000 förs
till investeringsfonde fr 'nn''zo.

| T'hons@$? i t{om$rcotneback
niir Kinwarp slog Slwtarp
ill-,1

Frökintls kommunstyrelse har hållit sammanträtle. Beslu-

.1.':..11':.:ii

att anslå 200 kr till ett kdffesamkväm i samband med
årets sista fullmäktigesammanträde. Till kommunens ombud
för psykologiåkt försvar, r'aldes Lena öhrnell och Brita
Wilgotson, Kinnarp. Ett stipentlium på hunilra kronor anslogs till en person för bevistande av en ungdomsledarkurs.
Två ansökningar om ålilringstrostatlslån ä 10.000 kr ti[tades

styrktes hos fullmäktige.
Från bibliotekskommitt6n förelåg randet av registerkolt och listor

framställning om att bibliotekarie skulle fortfarande handläggas av

måtte tiilsättas. Frågan

återsändes barnavårdsnämndens ordf. Kommun-

med begäran om fullständig utredning innefattande instruktion samt
uppgift om vem som skulle bekläda
befattningen, ävenså beräknad tjänstgöringstid. Till ordf. i nuvarande
kommitt6 skulle utgå ett arvode på
100 kr.
Beslutades föreslå fullmäktige, att
100.000 kr av till fullmäktiges förfo-

gande ställda medel för år

överföres

till

styrelsen beslutade tillstyrka framställningen.

Kommunalkontoret hade uppgjort

ett stort antal

budgetregleringsför-

slag och förslag till reservation av
anslag tiil 19ä. Samtliga framställ-

ningar tillstyrktes hos fullmäktige.

Förelåg två ansökningar om bostads-

lån och tiildelning av byggnadskvot
för 1971. Ansökningarna tillstyrktes.

1970

investeringsfonden.

Beslutades föreslå Gunnar Lårs-

Byggnadsnämnden hade uppgjort
karta och beskrivning över va-anläggnings verksamhetsområde. Kommunstyrelsen tillstyrker förslagethos
fullmäktiee.
Förelåg förslag till vissa ändringar
av byggnadsplanen för Slutarps

son, Luttra, och Hilding Våring,
Kinnarp, att på kommunens vägnar

underteckna borgensförbindelser för
byggnadskreditiv. Att på kommunens vägnar underteckna lånehand-

lingar för statliga bostadslån under

samhälle. Förslaget tillstyrktes hos tiden 1971-1973 utsågs kommunalfullmäktige. Ansökningar om bidrag kamreren.
till ytterbelysning med 800 kr hade Att representera kommunen vid
inkommit och tillstyrkes. Från sammanträde i Falköping rörancle ny
grånskningsledaren för folk- och bo- lantmäteridistriktsindelning valdes
stadsräkningen hade räkning inkom- riksdagsman Gunnar Larsson, Luttra.
mit på 1.500 kr. Beslutades att räk- Beslutades att styrelsens samman-

ningarna betalas

å konto samt att träden kommande år skall hå]las i

slutiig redovisning förelägges full- nya samlingslokalen, såvida icke
mäktige när arbetet slutförts.
hinder möter i form av annan ut-

Skolvaktmlistaren hade begärt ersättning med 525:20 kr för extra tilllsyn i samband med kommunala
lsammanträden under 1970. RäkningI en godkändes för utbetalning.
I rran barnavårdsnämnden förelåg

hyrning. BeSlutades infordra anbud
på försäljning av lärarbostäderna 3
och 4. Änbuden skall vara inkomna
l
|

till kommunaikontoret den 1

I

19T1.

Att träffa

febr.

överenskommelse med

hyresgästerna beträffande dagar för

I

lframställning om att utskrivningen visning samt annonsering

utsågs

Kinnat'ps Il':s b:ida n.!,förvärv I(eur'eth Pralm<lrrist och Bo Thern po-

serade efter cirabbningen tillsamm:rns metl domaren Lennårt Thorson.

I åtta minuserader uthiimpade pii I KTF debuteracle nyförvärven
ånnandagens förmiddag Slutarp och från IFK lesp. Tomten, Bc Thern
Kinnarp en fotbollsclrabbning

på och Kenneth Palmqvist.
Alberts mårker (Rackavallen). AliTitlf:illiq comeback som domale
törerna förefiill trivas på under'la- giorcle Lennart 'fhorson, som i börget. med rinr;a snö pl gr'äsa|ennn. .ian av 60-talet lade dornarpipan på
Slutet på visan blev en 7,,O-triumf h-/llsn. IIan har clock fordomdags
för Kinnarp, som hacle 2-,0-siffror Cömt månea måtchef på just Backai paus. l\{atchen spelarles 2x30 rnin. vallen, som för'r var SIF-:s hemmaUh"ic Gunnarsson prickacle in clc plan. Trots den iclie reglement-<entvå målen för'e paus. Sedan fortsatte liga klädseln
- hatt, rock och lågKjeU Ahl med 3-,{. Kenneth Pal-m- shcr
irgeracle Thorson till allas
qvist med 4--0, Roland Mobelg med beliitenhet.

5-0, TJlric

Gunnar.qson med 6--0 och
Rolar.rd Moberg mecl 7-0, soin alltså

blev slutet på
av barnbidragsanvisningarna över- kommunalteknikern och kommunaliftyttas till konrmunalkontoret. Fö- kamrern.
kn.1'.c":""q orsanrsr
ffi:
3I
och 1:::1'j*-:-'1"
körledare i båda kyrliornå var
I

I

denna ann:rndagsvisa.

|
I

Julens gudstjänster
Kinneveds pastorat

kantor I\4:.lrgareta Thor. Stora kollcktet inflöt till Flömslätr.

Nvårsafton inleds med nyårsbön på

Frökin.lsgården. Här talar pastorReiJulens gudstjänster hade i Kinne- qar
Jånnsell'
veds och Vårkumla kyrkor samlat
På
hålles nyårsbön i Kinmycket folk. Redan på lulaftons em'
-kvällen
firades traditionell julbön på Frö- "u:"L:. kvrka' Vid denna årets sista
kindsgårclen. Flera julpsalmei sjöngs qud'",tirn:t hlir det körsång och stilla
ocn tft Hagneru<I lalåde om julen. orqelmtlsik Predikan hål1es av kyrEfter samkväm med bl.a. uppskattat koherdcn..och kollekt upptages till
besök av tomten talade socialnämn- L/Lrrnernlalpen'

önsr.''r" *"*uisu u' *9u,'t:^.-,_-.,.,.^

N.rårsdagen inleds med högmässa

dens ordf. Werner Granlund och

:""äå:,*:.:t*-:iå:"rä"'1"*?:

*i'-;"fil":,"r"rt;.i*'å ft1.," på em i Kinnevecr me<rverkär
^iJi"tlillius och mårschaller-hä-lsade
levande
jul blir det ljusguds_
pa-"-. i Vårkumla och på
i Kinnevetls kvrka. Kyrko_

Trettondag

kyr'Irobesiikarna välkomna.,I(Vrkol<.ö- 115r"g",
ren utförde gammalkyrkligt^T,r'^"ijl:r rivällen

::il':li:,Ii:.

il,,?.äl"åq

iil

I

i

H:;.,; *""TIff

t_

-";* ffi lt-

iööaa

AB BIL o" MOTOR,, Slutarp
för julfesten och julgåvorna
önska ett riktigt

GOTT NYT."T ÄIt
DE A}ISTÄLLDA

Vid Frökindsgården, Klnnarp, ledigförklaras två tjänster,

Biträdan cle f öreståndarinna
samt

Vårdhiträrle
För båda tjänsterna gäller Iön och alrställningsvillkor enligt
avtal. Tiliträdesdag 1 februari 19?1, eller efter överenskomrnelse. Läkarintyg skall avlämnas efter anmodan. pen som för
lönehlassuppflyttning önskar åberopa tidigare tjänstgöring
skall åberopa detta i sin ansökan.
Upplysningar om tjänsterna lämnas av föreståndarinnan, tel.
05151332 60 eller Socialnämndens ordförande tel. 0515/300 08.
Ansökningar med betygsavskrifter och övriga handiingar sökanden önskar åberopa, skall vara Frökinds socialnämnd, Billshoimen, 520 47 Vartofta, tilihanda iienast 18 jan. 1971.
Frökintls socialnämnal

Kinneyecls kyrliofulhnäk tige
och delegerade avslutade
ånet med trevligt samlcväm
:|::::l:::::i:Is|:]::|:]

i kyrkofullmäktige, Hilding Våring (t. h.) avtackades av
kylkoherde Sven-Eric Hagnerud (i mitten). Till vänster pågående fullm5l(tigeordf. Carl-AInc Aclamsson.
utökas med en letlämot till nio; i fullmäktige på grund av stor arAvgående ordf.

Valda blev Sven Erik

Hagnerud,

Kinnarp, Carl Arne Ädamsson, Slutarp, Herbert An(iersson, Slutarp, Erilr
Bohman, Vårkumla, Vålter Oskarrson, Vårkurnla, Bertll Broberg, Börstig, Olof Vestermark, Börstig, I{ar-

ry Larsson, Brismene samt

sven

Hr Våring fick som minfrån de åtta årens arbete motta-

betsbörda.
De

ga en bok med titeln "Kyrkans
värid" samt blommor. Kyrkoherden
hälsade åiven de

till ett gagnerikt

nwalda fullmäktige

arbete för kyrkans

bästa.

Hr Våring tackade för minnesbooch blommsr och tackade kamken
Till ordf. i kyrkorådet valdes Erik fatef,na
i gamla, fulimäktige för det
tsohman, Vårkumla cch som v. ordf. förtroende han fått röna under de år
Sven Erik Hagnerud, Kinnarp samt han varit ordf. och önskade alla ett
Erik Gustavsson, Slutarp, som sekr. lyckosamt gott nytt år.
Revisorer blev Håkan Andefsson,
Komminister Reidar Jahnsen. BiirAndersson, Brismene.

Pastor Reidar Jahnsen tillsammans med pastoratsdelegerades ordf. Sven
Andersson. som omvaldes vid tisda gsstämman.
i

I(inneveds kyrkofullnrälitige har avslntat sil arbetsperiotl
rnetl ett kort sarnrnanträtle. Orclf. erinrade vid hälsningsarlförandet att i ocrh med tlageus samntanträde avslutar full'
uräktige för denna valperiod sitt arbete.

Ett

tilläggsanslag

å

898:6?

kr

enl.

kyrkorådets fört1ag tiIl lönekontot

träde valdes Sven Andersson, Brism€ne.

Kyrkoherde Sven Erik Hagnerud
tillstyrktes samt auvisades medel för
ledarearvoden till kyrl<ans barntim- meclclelade att prostvisitation kommer att ske under våren, eirär: sådan
mar uppgående till 2.700 kr.
icke förekommit under lång tid inKitrnevctls pastoratdelegeråde om församlingarna.
avslutade även på tisclag de gångna
årens arbete.
Man beslutade att arkivfiirtcckning

Biirstig, Eril( Gustavsson, Slutarp, stig, tackade å sina o. familjens vägoch Gustav OsJrarsson, Vårkumla.
nar för det stdd och omtanke som
kontrakts
l,edamöter

i Falköpings

kommit dem till del under tid

la, Sven Andersson. Brismene

och

llerbert Ändersson, Slutarp.

Ombud för påstoråtet i Diakonrådet blev Olof Vestermark, Börstig.

Att leda förhandlingarna vid

delegerade

Slutarp. Sekr. kamrer Erik Gustavs-

nya son, Slutarp.

pastoratsdeiegeradc första sanrman'

Pastoratkyrkorådet beslutade att

framföra

rade för det arbete han nedlägger

både som ordf. och kassör.

Samkvämet avslutades med bön
och psaimsång.

Samkvänn och avtackning

Kinneveds nya påstorat-

Efter att ha awerkat tre sammanskall upprättas för Kinnevetl och hann ocl<så meci att avklara ett träclen på en timma samiades såväl
Börstig församlingar och att plosten sammantråide på tisdagskväilen. Till gamla som n).a delegerade och fullHerbert Knrlsson, llerrl.junga, strrall ordf. valdes lantbrukare Sven An. mäktige till kaffesaml<väm å pensioclersson, Brismene och tili v. ordf. natet, dit hade även inbjudits pläsvidtalas att uppr'ätta clensamma.
Nya samlingssalen skall i tortsätt- lantbrukaro' Carl-Arne Adamssolr, terskapet med fruar samt ledarna för
ningen vara saminanträdeslokal.

som

ungdomsstyrelse: Sven Erik Hagne- förflutit.
rud, Kinnarp, och Carl Arne AdamsHr Harry Larsson, Brismene, som
son, Slutarp.
lämnar delegerådq, tackade för
Till ombud i församlings- och pos- nu
det goda och intressanta arbetet som
toratförbundet valdes *Ierbert An- varit rådande inom delegeråde.
dersson, Slutarp och Erik Bohman,
Ordf. Sven Andersson tackåde för
Vårkumla.
förnyat förtroende. Kyrkoherde HagPastoratombud blev Äke Danielsnerud återgäldade detta med att
son, Börstig, Eril{ Bohman, Vårkumett tack till ordf. i delege-

kyrhans barntimmar.

Hr Sven Andersscn, Brismene, rilrtatle en välkomsthälsning, och uttryckte den förhoppningen att såmvaron måtte bli trivsam.
Så började taclrtalen och nyårs.
önskningarna. Kyrkoherde Hagneiud

avtackade gamla fullmäkiige och
särskiit de son nu lämnar den*Arn.

I denna skara fanns även full:
mähtiges oldf. herr Hilding Våring,
Kinnarp som uildånbett sig åten'al
ma.

x{"i:rn<r'r'rls

pastorat ttflZ^

h'

I lirnnelerl: kvrka är' <lot i dae nv-

I

|

ä l:;å,il"i.;'"il;:;, i:

:

l' l];#l:
i I(irrnc-

"u
Nvlrsd"{orr hills hör:rnä"sa
vecl och \'4rl;urnla, i lråda kvrl;orna

m^d pllil'kan av l<r'rkohei.1:.1 .!l

lrilr''å:rq. Är'en Tri'ttonrln;lcn_lrill<, vid
ler.an'l^ I.ir.rs. häsmässa i V.årkumla
och Kinrcve d o"h msd prcrliken av

iiyrkoherde

Hngnemd.

I

I
I

I
I
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I

I

va-projekt i kommunen reserverå-

Sjo. ledarnöter avgic}<
vid sista saffirntanträdet
i k ommun alf rilf, rn ätrcti ge

des eniigt byggnadsnärnndens för-

Frökinds hommunalfullmäktige san"lmanträdde i går kr'äll
för sista gilngon. I och metl mantlatperiodens utgå,ng upp'
hör kommunalfullmälitige och vi får kornrnunfullmäktige.
De flesta av tlet garnla, fullmåktiees l."darniiter s tter kvar
även kornmande period. $;!u letlarnöter avgtlr emellertid

bersammanträdet för två år sedan
sade dåvarande ordförande Gunnar
Jghan1son att kqr4mllngns -elpno-

oth avl.achades viil gårdagens samrnantriidg. 16 ä,lenttren sto{l
på för'ettragningrlistan, ett ari dlem blev l'öreniål-för tlsbett.
Bibtiotokskommitt6u h&de begårt att få tillsätta dn bihlioteksstlrelse. Den begiiran kan leila tiil att det van'ken blir
bih!iotekskonunitt6 eller bibliotekss,tyrelse utan tltt billlioteliet i fortsåttningen läggs under kulturnåmnden!
Kommunalnämntlens orclförancle
Gunnar Larsson kunde medclela att
enligt n1'a clirehtiv från Kommunförbunrlet bör cle komniuns.la biblioteken l2iggas untler kttitur;rimnrlen.
En sådan är redan vakl i Frökind.
Kanske h'.rnde den konplei-teras rned
någon ledamot som är insatt i biblioteksfrå.gor, sade hr Laisson. Hr

Bengt Kjellström,vrkacle återremiss
till kommnnalnämnden med be:rkimrde av de synpunkter sorn ft'amförts. I{r Gunnar .fohansson yrkarle
på r'emiss till hrrltr-rrnämnr.len och
därmed går ärenrlet iiven till kommunalnämnclen. Efter lrtterliqare iniägg gick fuilmäktiee till beslut och

resultatet blev att ärendct återremitteradcs.
100 kr ånslogs sotn arvodo

åt bibliotekssliommitt6ns ordfiirande.
Ur medel som står till fuilmäktiges
förfogande anslogs 7.31,0 lrr för att

avslag på

1.500

ett begärt

anslag På

kr. I\{otiveringen till

åvslåget

är att anslag utgår från sholförbun-

Fullmäktige beslöt att utse Gun-

nar Larsson och Hilding Våring ått

å kommunens vägnar

unclerteckna

bortrensf örbindelser'.

Dkonomiska situationer

Innan fullmäktige gick till väntatrtle kaffebord avslutacle ordföranden
Arne Olssnn det sista kommunalfullmiiktigesammtrnträdet. Vid decem-

miska ställnirig var stark och den
stat som gjorts upp var den starkaste

komnrunens historia. I dag är den
ekonomiska situationen för Frö-

i

kind annorlunda. En stor del av

de

kontånta tiilgångar som då fanns i
fond.er har förbrukats, betyclande lån

har upptagits och fullmäktige har
för 19?1 beslutat om en skattehöjning på 1:50. Vatl beror det På,
sade hr Olsson, och gav själv svaret:

mör på bästa namnet På samlingslo-,
lialen. Clenorn FT skall nämligen en betydande markköp har gjorts, 'samprisfävlan oul namn på samlingslo- lingslokaler har byggts, beslut har
fattats om va- och gatuutbYggnad
kaien utlvsas.
kommu6.150 ki anslogs sorn biclrag tili yt' för en halv miljon, mecl
nens hjälp har åtta pensionärslägenterl:elysningar.
Fullmäktige beslöt att 100.000 kr av heter färdigstä1lts och bidrag har
till fullmäktiges förfoplande ståencle geits tiil ytterbelYsnins.
Det finns dock ingen orsak att gömedel sl*ll övei'föias till allmänna
ra en svartmålnlng av eituationen,
inrresterin qs1lo:rtk-t.
I enlii:bet med en nv lzrg fast- sacle hr Olsson, Kommunens tillslälldr's alllrtännrr vr-rnJiiql:ritttlc:s gångar har helt enkelt omdisPoneverl<sanhetsornråtie. 1\{lrrl anletining lats från kontanta medel tiil inrresav deita ?irencle a.iouneracles sam- teringar, investeringar som väl de
manträdet för information onl vå- fiesta inre ti11 ha ogjorda.
Den ekonomiska situationen inglänselna.
En ärdring av byeenadsllatren för neL.rär för framtiden ått möjligheSiutarps samhiille nntc:rs. fllder il.en terna till nya inrzesteringar är betid förslåqet var utstii.llt fr'*mfirrles griin-.ade - lånemöjiigheterna är beinra etinrini,lal mot detta. Ilffet ttt- gränsarle, ränteläget avskräckande.
llr Olsson betonade också en ljus
sfällninqstirlen iftågasattc Sta+cns
Jåirnvägar i en skrivt:lse om ST:s sida av ekonomin: ökningen av anområrle skulle tas merl i nlanen ef- talet sl<attekronor. där Frökind ligtersom rttredning om nedliigtningav ger i sär'klass i Skaraborgs län.

betala en räirning från K-l<onsult, tra{ikcn på ban.Jele n tr'alkripiug-som gjort en utreclning beträffande Ulricchamn på<år. Eit r,rntlaniaqRnde
expropriation av område från Slut- av S,I:s omriide me clf ör emellerticl
arp ödegårrlen.
in3en änrlrin< i planen och enligt
Frökintls Hem- och Slrolafiireninq byggna clsni-imndensn f örslag beslöts att

fick

slag cirl<a 165.000 kr.

man strrulle beål(ta de synpunktet SJ
flamfört och att undanta ett oniråcl-r
f ör f astställelseirövnin g.

Tack

till

siu

Ordföranden avslutade med ett

tack till de sjrr avgående

terna: Bengt l{jellström

ledamösom

lämnar fullmäktige På grund av att

han flyttar från kommunen

men

som stannar kvar som fullmäktiges

sekrcterare Rune Fredritrrsson,
Enligt barnavårdsnämndens ftir- John Fransson, Ebba Juliusson,
slag sliall utskrivning av barnbi- Ingemar Eriksson, Alex Johansson
Namntävling
Stiftelsen Frökindsbostäders för- dragsänvisnintiarna i fortsättningen och Webster Gustavsson'
Fullmäktiges förste vice ordf. Marslag till arvoclen fastställdes i en- skötas av kommunalkontoret,
lighet med stiftelsens förslag, liksom
Xommunalnämnclens förslag ti.ll git Andersson kvitteracle nred att
de arvoclen som fiireslagits av sty- tilläggsanslag och budgetregleringar tacka ordföranden för det gångna
relsen för samlingslokalen. 50 kr lfastställdes. Bland tilläggsanslagen året.
anslogs som pris tiil den som kom- | { de största posterna löner. tr'ör'
det.

Tack för det gångna året! Fullmäktigeordf. Arne Olsson avtackades
av vice do Margit Andersson vid
manträdet i Frökind.

det

sista

kommunalfullmäktieesam-

