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Althelgonahslgen

En del köper för dyrt
anrlra köper från

Vårkumla

I
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1C0.390:50.
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håller årsmöte

i

kr, blev
Ett annat viktigt beslut
0:?5

,tattarlts, nämligen förbältrjng av väg
och palkeringsplats framför kyrkan.

kl

terade samarbetets betydelse. Sixtens,

19.30.

Falköping, herr och

kr

Lundkvi-st,

spelade och sjöng,

Styrelsen

bildningsfråeor vanns av Sven And , sson, Kinnårp. Som medverkancle

19-27. Start Lokal Frökind.
Endast frågor för vuxna.
Efter prornenaden kaf,feservering octr dans !

an-

:logs för ändamålet.

Till

pastoratsdelegerade efter Helmer Trygg som avlidit utsågs Lennart
Pettersson. Hallågården, Slutarp.
Kyrkvaktmästare Inge Ecker'lid
skall vara kontrollant för väearbe-

Välkomna!

SIF

tena vid i{yrkan.

-

Ett tips i allmänh.ene

Johansson, som sjöng vackeft till
gitan. Sven Andersson, som är' ortlf.
i Frilköpingskretsens NBV, erinrade

om hösiens och vinterns studiearbete

och hopfredes på studiecirklar
bl. a. utvandlarna,

om

Siv Ahlqvist, ordf. och
för Kinnarps IOGT-IYTO.

ledare

nyligen visade Vilh. Moberg-filmen.

Avdelning Vinterny bjöd under

ett ämne som po- kvällen pä kaffe och det även med

pul.r'iserats med anledning

av

den

allsäng uppblandåde prograrnmet avslutades med en stunds dans till Six-

tens musik.

KINNARP

Samhällsföreningen.

Kretsens årsrnöte

till

Kinnarp

Avdelning Vinternv kommer när.
mast att stå som värd för IOGT-NTOkretsens årsrnöte, som hålles den 12

TIPSPROMENAD s,önd. den 7
nov. 1971 kl. 10-12 med start
vid gamla festplatsen.
nov. I{retsen h:r: flera nyheter på
sitt program, bl. a. kornmer man ock<
Mofionsklubben.
så i nov. att inbjuda iill en ung-

Kvrlrokör'en som skall fira 30-årsjubileum fick ett anslag på 1.500 kr.

En sånggudstjänst i kyrkan blir
av höjdpunkterna i jubilet.

fru

Ärenden enl. sit"adgarna.

MÅNSKENS.
PROMENAD
i SLUTARP tisdag 9 nov. kI.

Vidare beslutades om inköp av en
mässl(rud. Den skall beställas hos
1.300

av Gun-

anlände också Salebyflickan

parl<eringsplats,

Tte Bäckar, Varnhem.

trrourna leddes programmet

nar Svär'd. som inledningsvis poäng-

Ilfter det

Klockaregår'den välvilligt
r:tällt mark tili förfogande kunde beslut fattas om asfaltering av väg och

Eesöhet från Falköping skedde på
order av IOGT-NTO:s kretsorganisation och ingick i den serie av besöksmöten som beslutats inom denna organisation till förmån för ökad konial<t och samarbete.
Det blev en glad och gemytlig kväli

svarade för programmet. Eftcrr att
Sten Ahlqvist hälsat tresökarna väl-

klubblokalen,

Tångavallen,
torsd. den 11 nov.

Avdelning Vinterny av IOGT-NTO i Kinnarp har en intresseråd ungdomsgrupp som i stort uppehåller och leder avdelningens verksamhet.
De var också till antalet i majoritet när Falköpingsavtlelningen lI9
Falbygilen av IOGT-NTO besökte den med Gorltemplarbussen i måndags kr'äll.
4h-71.

på Kinnarps pensionat, där Falköping

$TUTARPS IF

av kyr-

125.546:81 kr. r'lutlig skatt ent.
19?1 års taxering på ett underlag av

|

|

|J

i korådet föreslagna utdebiteringen och
som baianserade
ldriftbudgetför'slaget
'på

skattekrorror

I(inneveds kyrkokör under rektor

ultt-/L'

Kinneveds Kyrkofullmäktiges höst-

Ii 133.854

I
I

Kinneveds för-

sammanträde fastställde den

|
|

Bengt Kjellströms ledning. Vid den- ll
na gudstjänst litrsom vid frögmässan ll
i Vårkumla kyrka på eftermiddagen il
tr'edikar kyrkoherde Hagnerud.

Tel. 0515/381 ?9.

samling

|

I

tjänstgör rektor Gec,:g Ofrrnett. ViA

kvällenb minnesgudstjänst medverkar

golvarmature!, mattor.

i

orgeln

IOCT-l{TO-triiff i Kinnwp

I

Kinneveds kyrka håils Alta Hel-

son samt violinsolo. Vid

per, bäddsoffor, tak- ocb

Skatten ol'örändrad

|

"r/rr.?r.

gons Dag högmässa med predikan
av
kyrkoherde Hagnerud. Vial Sudstjänsten blir det solosång av Ingvar Nils_

Lars Gustafssons
Möhelaffär, Slutarp
o Allt I möbler ocb soffgruP'

a

i Kinneved-

en

doms- och trivselkväIl i Vartofta, där
avdelningen lvlidgård biir värd.

Beltiggning
't:t

r::t ,i:,r.i,',r,.rr,.j

::

tiitorternu
+:,:

tit

:1:.:

:t:t'nty :

KINNEVEDS KYRI{A

Alla Helgons Dag
4

*:L

4f, ::?)r:l

i..::::::: Zt

+ :: *

11 Högmässa. Sång. Violin.
19.30 Minnesgudstjänst,

kyrkokören.
VÅRI{UI}TLA KYEKA
14 l{ögmässa.

KINNwEDS pastorat:

Kinneveds

kyrka: Alla H. d. 11 högm., Hagnerud, Magnusson, solosång, violinso-

lo,

19.30 minnesgudstj., Ilagnerud,

kyrkokören. Månd. 19.30 kyrkans

ungd. i Döve förs.-h. Onsd.15 Slutarps kyrkl, sf'f, hos Vivan Nilsson.
Torsd. 9.30, 11.30 o. 14 kJrrkans ungd.

I Lokal Frökind,

15

Kinnarpe kyrkl.

ry{. hos Thyra Thor. Fred.

14 guds-

tjänst å Frökindsg, Hagnerud, kyr-

kobr. samkväm, 17.30 jun i Lokal
Frökind.
kyrka: Alla
- Vårkumla
H, d. 14 högm.,
Hagnerud.
Börs-

tlgs kyrka: Alla H. d. 15-

högm.,

Jahnsen, kyrkokö?en. Sönd. 19.30
gudstJ. i Diive förs.-h., Hagnerud.

kyrkl. syf. hos Greta
Larsson, Bondarp. Torsd. 14 Börstigs kyrkl. syf. hos Gunvor Broberg,
Sandhem.
Brismene kyrka: Älla
II. d. 19.30- vesper, Jahnsen, flickkören.

Onsd. 14 Döve

l:a:tl1

ti::itl

Klnnarps mlssionshus: sönd.
Det är nu full fart på

och beläggningsarbetena i

lednings- lrådena i Kinnarp och Slutarp, där lbilden håIler "skåningarna" (SkånsKinnarp I förarbetena till en stor del var klara, I ka Cement) på med beläggning i

och Slutarp. På flera vägar är ledningsarbeten klara och beläggning
kan ske till våren. På de nya om-

|

I

|

har asfalteringen påbörjats och i I ett område i Slutarp. Alla arbeten
en del fall redan avslutats. På | skall vara avslutade hösten 1972'
|

9.45

ssk., 19.30 v.-möte, Rydberg o. sångårna. Tisd. 18 UV-samling.
Slufarps misslonshus: sönd. 9.45 ssk.
Månd. 19.30 Inger Sundhall, Rydberg.

Allhelgonahetgen

i

Kinneveil-Vårkumla

, Unik

f/ff-"|,

I Kinneveds kyrka hålles Alla

skolwAff i Lokul Frökind,

Helgons dag högmässa med Predikan

av kyrkoherde Hagnerud, altartjänsten förrättas av kyrkoadj Lars Magnusson, Falköping. Vid gudstjänsten

blir det

solosång av Ing:var Niisson

och dessutom violinsolo. Vid orgeln:
rektor Georg öhrnell. Vid kvällens
minnesgudstjänst medverkar Kinneveds kyrkokör under rektor Bengt

Kjellströms ledning. Denna gudstjänst til1 de bottgångnas minne brukar alltid samla mycket folk' Vid

denna gudstjänst liksom vid högmässan I Vårkumla kyrka på em Predikar kh llagnerud.

i Kinnevetl
Kinneveds Rödakorskrets

Filtinsamling

och

Lutherhjälpen har haft filtinsamling
till förmån för de nödlidande östpakistanska flyktlngarna. Resultatet
blev nio filtar och 1.380 kr.
Tipspromenad

i

KinnarP

Motionsklubben anordnar tipspronad på söndag med start vid gamla
festplatsen.

Walter Dahi6n i samsnråk med forna

Det handlade om en smått unik
skolträff i Lokal Frökind i fredags
kvä]I. Elever ut tio årsklasser fanns
representerade på denna sammankomst, där elevernas lärare Walter
Dahl6n - magister i skollokalen

Klnneveds
f4öda Kors

Slutarps missionshus under åren

--42

anerdnar sin sedvanliga SYAUKTION fredagen den 12
nov. kl.19.00

i Lokal

De kom från när och fjärran - alla
tiXa gtaaa över att få träffas. Elof
I
I Rchn, Bengt Samuelsson, Rune
lFredriksson, Lily Kari6n och Birgit
lAndersson hade som kommitterade
lagt ner ett omfattande arbete för att
1

få denna träff till

1981

fru Anna Holmqvist-

stånd.

Sedan eleverna och lärarna bekan-

Sandin, som undervisade klass 3 och tat sig med varandra
- en del ele4 innän Dah16n tog över. Fru Sandin ver hade strax efter skoltidens slut
hade även hand om fortsättningssko- lämnat hembygden
samlades man
lan för flickor under en följd av år. till sup6borden, där- Bengt Samuels97 personer fanns på plats när de son välkomnade och blommor övertvå lärarna från seenen kund.e bese lämnades till magistrarna.
en stor skåra av sina tidigare elever.
Kommitterade fick också mottaga
blommor och tack från sina kamrater. Under sup6n förhöjdes stämning-

Frökind.

Program: Sånggruppen

-

samt

Con-

turen underhåller. Kaffeserve-

ring. Lo,tterier.
Gåvor och paket mottages

Alla hälsas varmt välkomna!

och "nidvisorna". De båda lärarna

till sina elever.
Det blev i hög grad minnenas

talade också

Månskenspromenad
med 65 startande

Kinneved$ pasåorat

&
&
&
&.
&

SLUTARP

genom

lärare.

Walter Dah16n, som numera bor I
Hökerum, berättade till allas förtjus-

ning äkta västgötahistorier och på
kvällens program stod även dans till
tonerna av hefrar Thörn och Björk
samt sång av Lena Gustafsson.
När nattens timma föIl på dukades
till kaffefest och när den nya dagen
åter började gry var det dags för
uppbrott. Walter Dahl6n höll ett anförande, i vilket han tackade för den
storslagna festen och för gemenska-

Adamsson-Ingerhage författade bords- de

Rötla kors-syföreningen.

0515/530 10.

i rampljuset, genom elever,

pen. Elof Rehn tackade sedan på
konrmitterades vägndr alla som hörsammat kallelsen till denna skolen ytterligare genom de av Lilian träff. Han vände sig då särskilt till

tacksamt.

BEÄDEti till s,a1u å Stommen,
Vårkumla. Upplysning per tel.

Ir^r-?t.

elever.

kväIl. Skoltidens episoder och händelser

-

stora och små -:- kom fram

!
I I gnistrande kall novemberkvälll^.._,,,._arrangerade på tisoagsr<vä'*"';*" TfJfå"JJ.fffi:'"lytör",*,g
I

arps
I

IF och samhällsföreningen

I

lärarna.

tiden.

Som ytterligare kuriosa kan nämnas att fyra syskon ur de olika årsklasserna var representerade, nämligen Gunborg. Karlsson, Borås, Inga
Larsson, Falköping,

Bert

K4r1sson,

an- Falköping, och Karl-Erik Karlsson,
sedvanliga auktion på Slutarp. Syskonskaran Karlsson hör
iår."r Frökind. Sånsgruppen hemma i Mönarp Liliegården.

": l"#IiTiä
-?:*:":o'::":id - 1d start .och
i
tnål i Lokal Frökind. Sammanrasr bc lä;
underhåiler' a/rr-ttI'tano" "pp *r. ;ä ;t;;;';';;"";;1 lconturen
|
I

två

De församlade var överens om att
få till stånd en liknande träff i frarr-

r

1947,
den och tipsfrågorna vara med o*
Kinnarps
| Månsk"ns'rom€nad
inneh. två 3-rumsläg., I| ff"tv:am samvaro i
källar- | stutarps rF och samhäilsförening-lokalens
IOGT-NTO:s
bjöd iå len inriuder i kvä]I till en månskenstre 1-rumsläg. samt en l]ul"t"g-.lul arrangorerna
'lrll
Karre.
dans
spclade
sc.dan
Gösta
med,lemmar uppmanas möta
4-rums1ä9. ledig för
lrr.o*"r,uA med tipsfrågor. Start och
(etorgel) och Gösta
upp pfu{rretsens höstnoöte .,n,
köpare. Käilare med Johansson
där det
Frökind,
ilfti';i;;*.rru
--oi"ur
(trummor) upp'
"""ou",
fre{agdn den 12 nov. kl 19.30:
och vidare en
bl.a. oijeeldning. Tornt ] dTt1o"
kaffe
ll
Två_tolvor noterädes på prornena- ".ura
l;*."";.
;il.
*"'å
Pensiönbtet, Kirur,arp.
om ca 1.500 kvm.
""*"*"
den.
Elly Hellman och Bosse Ektöf |
Folksong Singers medverkår.
fick fullträffar med Elly som bäst
SP/[REIANKERNAS på skiljefrågan med svaret 83 l] Tio.o"o_urrud anoidnad i Kinnarp Vidare: frågesport, dans.
,mot ll ;äT;;"gs
FäSTIGHETSBYRÅ Bosses 99. Rätt svar på skiljefråga"
med start
Styrelsen
val ?locl_mitt i,prick kom Marga- ll^"-frOOi"Js motionsktubb
gamla festplatStorgatan 7-9, Falköping
reta Brodd och Margoth Adotfsson. ll ä"n-r"åi förtagd till hade fallit på vilt<en innåhöll 143 Bt. En fullträff
ll;;;. ;;; rArrå ,r,ö,
Tel. 134 25
I Av tolv elvor betönades fem
-".t
avskräckte många. noterades av Per Drake, FalköPing.
skiljefrågan- som avsörande för in- ll;;;.;.---rritto.t
Bost. 122 4E, 135 84
start. Ingen totva Nämnda personer har priser att hämLo*
till
zs
ffiffi
I
ordnrng: Margareta Brodd ll
2 tior, ge- ta.
däremot
men
:-To"t^
llnoterades,
(77), Gunvor Andersson {?8), Gun
Falköping och Elsa
ll
Rätt tipsrad var 21t x22
(8?) ""_-ä*'"rake,
ä:i;#; *,,',,u"p. sk'ierråsan ut- x1x
xx1.
:å',tiiliJ""f,t';.tJ"T" äman
ll
'":'-^
llgjordes av en burk med tändstickor,
j Den rätta raden: 1ä xx1
12x xx1.

Fastighet byggd

Allhelgonahelgen
Vårkumla

i

Kinneved-

Kinneveds kyrka var fullsatt vid
båda gudstjänsterna på Allhelgonadagen. Till högmässan hade bl.a. ett
90-tal Svarta ör'n-bröder med familjer infunnit sig. Altartjänsten utfördes av kyrkoa<lj. Lars Magnusson
och predikan hölls av kyrkoherde
Hagnerud. Solosång utfördes av Ing-

var Nilsson, även vioiinsolo förekom. Vid orgeln tjänstgjorde rektor
Georg öhrnell, som efter gudstjänstens slut berättade om Kinneveds

kyrka. Vid efterföljande samkväm i

Lokal Frökind hälsade kyrkoherde
Hagnerud Svarta örn-bröderna med
familjer välkomna till Kinneved.

På kvällen hölls sedvanlig musikoch minnesgudstjänst i kyrkan. Här
medverkade l(inneveds kyrkokör
under rektor Bengt Kjellströms ledning med flera hymner. Även orgelsolo förekom.
Vid gudstjänsten

i Vårkumla kyr-

ka tjänstgjorde Jan-Erik
Halsarp,

Johansson,
hade

vid orgeln. Även här

mycket folk samlats trots det dåliga
vädret.

Expropriation
Länsstyrelsen tillstyrker hos regeringen ansökan av Frökinds komrnun om expropriation av fastigheten
Slutarp ödegården 1:61 i lfinneveds

SJ-d,istri:htet önskar'|{rr-},"
obennannud,e stutioner

Bra Xinnarpsstart

Kinnarps BTK har öppnat div. Vbordtennisen med två segrar, dels
mot Lidköpings BTK, dels mot Järpås B.

i Slutarp och Kinnarp
SJ:s Boråsdistrikt har ansökt hos regeringcn om

att få slopa

Här resultat:
Kinnarp-Lidköping 6--0
Ola Jarlsson-Johann Mayer ä-14,
21-18, Kjell Karlstedt-Gunnar Lindahl 2L-L7, 21-16, Jonny Karlstedt-

be-

manningen vid stationerna Slutarp och Klnnarp. Mot tletta protesterar

som bekant Frökinds kommun i ett yttrande som bifogats ansökan.
Att Kinnarp och Slutarp inte behöver någon bemanning motiverar SJ
med af,t antalet biljetter som säljs vi<l Slutarp endast iir on till två
per dag och i l{innarp två till tre,

Leif Andersson ZL-13, Zl4, K. Karlstedt*J. Mayer ä-14, 2X-10, O.

Jatlsson- L. Andersson ZI-t}, 17-27,
27-15, J. Karlstedt-G. Lindahl 21-14,

Lika illa utnyttjad är il- och frakt- allt talar för att ökningen håller i
vid de båda statio- sig. Under åren 1960 tili 1965 ökade

godssändningen

Järpås-Kinnarp 3-6
P.-O. Abelsson-Ola Jarlsson

nerna. Antalet kollin understiger tio befoikningen med 27 proeent,
per dag vicl båda orterna.
Även näringslivet ökar sin verkStationerna skall enligt SJ:s öns- samhet. Bl.a. hår Kinnarps Kontorskemål vara obemannade efter den möbler nyligen fått ta fem milj. kr
28 llraj 1972, då den nya tidtabellen
kommer,

Frökinds kommun anser att

Jörgen Lundh-O. Jarlsson ä-16,
16-27, 2l*17, P.-O. Abelsson-Jonny

investeringsfonden för att utvidgå, och Slutarps Kök genomgår ockdet så en kraftig utveckiing.

$-ä, S. Hellgren-K. Karlstedt 77-n, 16-21,
Karlstedt 13-21, 21*16,

är för tidigt att nu

bestämma om
Därför anser kommunen det oklokt
Slutarp och Kinnarp skall bli utan att låta skrota ned
transportservicen
betjiining.
innan någon bestämt vet hur och t
Befolkningen i området har ökat
vilken omfattning som orterna be-

Abelssonl'Lundh-K. Karlsted/Jarlsson 21-19, 21-12, Jörgen LundhJonny l{arlstedt 21-13, 79-n,

n-fi,
9*L

S. Hellgren-O. Jarlsson 74-2J.,

mycket kraftigt under senare år och
höver SJ och dess tiänster..

att

14---

74-2I, Jörgen Lundh-I(jell KarIstedt 15-21, !l-21, Sture llellgrenJonny Karlstedt 15-ä, B-2L,75-n,
2L,

ur

Kommunen motsätter sig inte

r.l,
l|tt-'t'

I

ff

o

I rågesporten
n
"r-1":l
sonal. Av tekniska skäl behöver
inte I
en av stationerna brir *:"1.

socken.

il

i:t#"'""J

ansrä'd vid Srutarp

I

er-

Frölcind
li Lokal
tUtr-)|.
.
r

gar vLdare . . .

Två omgångar är nu al-verkade i

FOLKPENSIONÄRER
IM
lruJ
I

KOMTVIUNALT BOSTADSTILLAGG

IOGT-NTO:s 2 iag..Här var det en
jämn drabbning som slutade 20 mot
18 tiil CItF:s fördel.

kan fler pensionärer få bostaclstillägg.
Den folkpensionär, som nu inte uppbär bostaclstil,lägg, bör ta kontakt med försäkringskassans
lorkalkontor i Falköping för närrnare upplysningar. Ansökan är nödvändig ftir att fa Uostadstil ägget som är inkornstprövat. Elanketter finns på hontoret där kassan gärna står ttll tjänd
med upprättande av ansökan. Vid besijk bör Ni medföra harrdlingar så"s,orn avskrift av senalrtc
självdeklaration, bantkböcker, arvskif,t'e,shandlingar, hyreskontnakt, kvitton på ernlagd,a avgift€tr
för värrne, sotning o. dyl. s'arnt taxeringsbevis för fastighet.
För att undvika onödiga väntetitter bör kontakt med kontoret orn möjligt s[<e enllgt nedlsnt
De som är föilda åren ring oller besök kontoretDe som är förltla åren ring oller besök koptorct
1875-1890
15-19 nov.
1900-1901
1B_1? dec.
1891-1893
22-26 nav.
1902,-1903
11-15 jan.7972
1894-1896
29 nov.-3 dec.
1904-1905
18-22 Jan1897-1899
6-10 dec.
1906 eller semare 25-29 jar.,
Makar med olika födelseår är givetvis välkornna sarntidigt.
naderara. Härigenom

Även ocn ansökan inges så sent so,m under ,april månad 1972 kan bostadstillägg bevilJas fr.o.rn.
janmari 1972.
Vissa kvinnor,

rlu inte uppbär någon form av fo kpension, k,an erhålla pension genom de nya bestii,rnrnelserna. Det gäller kvinnor som fyllt 60 år och vars mratke uppbiir folflrpension i form av ålders- eller förtidspension samt änlkor vars m,ake avlidit
f<jre 1i? 1g60.
SKARABOR,GS LÄNS ALLMÄNNA F'öTI,SÄI{RINGSKASSA
Lokalkontorot i Falköping
soa-n

: Måndag 1 0. 00-17.30, tisilag-fred ag
Telefon: 05751132 40 växe,l kt 08.00-16.00.
KLIPP UR OCA SPAR ANNONSEN!
Exp'ed.itionstid

CP; det var så att säga rena bondekriget,

Fr.o'rn. 717 7972 gäller nya bestämrne ser för utgivande av kornmuna,lt bostaclstilläg:g till folki ovan ang'ivna ko,rnmune,r.
De nya bestti,mrnelserna innebär att bo,stadstilläggets maximirbe,lopp anknyts till bostadskoet-

!

dagen den 3 nov. Då gick Ifinneveds

CP vidare med vinst över Luttra

i Falköping, Frökind, Gudhem samt vartofta kommuner

pensionärer

OBS

Frökinds Hem- och Skolas frågesportturnering. Den första gick ons-

10.

00_15. 00.

Bdrstigs CKF:s damer

bescgrade

Onsdagen den 10 nov. var det fjolårssegrarnas tur att ställa upp, näm-

ligen LRF. De fick möta ett lag qom
ej var med i förra turneringen, nämligen Jaktr'årdsföreningen. Skulle nu

detta lag kunna rubba LRF från
tronen? Det blev sp{nnande. Trots
en god kamp från jaktvårdarna blev
det 20 1/Z poäng för LRF mot 14 för
motstå ndarna.

I kvällens andra

omgång var än-

nu ett nytt lag på scen. Det var 1ärårna som ställde upp med idel 1ärarinnor vilha fick möfa Röda Kor-

set lag 2. Även här blev

kampen

hård, men niir sista frågan var avgjord, drog lärariaget en iättnadens
suck. Med 27 L/2 (det är högsta poängtalet hittills) mot 15 gick laget vi-

dare i turneringen.
Nästa omgång blir på onsdag. Då
får Kinnevedsborna gå man ur huse

för att heja fram sina favoriter.
Kinneveds CUF möter Kinneveds
CKF samt Slutarps Samhällsförening
mot Frökinds Arbetarkommun.
Ni kommer väl?

En serie aktuella måntlasskvällar
har under en månad pågatt i Stuttarps Missionshus. För sång och vittnesbörd på måndag svarar Ingalill
och Ragnwald Ahln6r från Falköping.
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Frågesportturneringen Pum'
pen pä tonsdag å Pensionatet,
Kinnarp kil. 19.30.
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Kom mangrant!

(.d4 att arfikct)
Från den 1 januari 1972 höjs det kommunala bostaclstillägget för pensionärer bl.a. i Falköping, Frökind, Gldhern och Vartofta kommuner. I fortsättningen blir bostadstiliäggets
högsta belopp 3.000 kr per år för såväl ensamstående pensionärer som för gifta pensionärer tillsanrmans. Tidigare har bostadstilläggets max. belopp varit 1.200 för ensamstående
och 1.400 för gifta pensionärer tillsarnmans. Det kommunaia bostadstillägget är inkornstprövat. De nya bestärrunelserna innebär att bostadstiiläggets maximiibelopp anknyts till bostaclskostnaderna och härigenom kan fler pensionärer få bostadstillägg.

Styxelson.
TAXTIK
bortspnrngen
Tel. 334 25

$$v?l'

TI:I

[äs inte
denna annons

Vi startar studiecirkel på följande platser om tillräckligt antal anmäler sig:
FALKöPING. STENSTORP. KINNARP och FLOBY. Anmål
om Du inte är intresserad av bilorientering'

till Ingemar Andersson, tel. 0515/158 89 eller Thorbjörn Anberg. Tel. 0515/113 59.
NBV. Nykterhetsrörelsens Biltlningsverksamhei
Dig snarast

F

,.--'+#+

F_

tacKmannen Tor

sil8ilEnlEn!

Sr till .€ss o* Ni'öeäkar .byggs om nirt
kök. Vi utför ritnlngar och förslag uton e*tra

-

KET

Riug oss * fråga efter Gunnar Martinsson
mare upplysnlngar.

-

för när'

Ats f;sldlstunaboden
FALKöPING

t Frökintl trlrf'å{'

Frökinds Hem och Skola-förening
fortsätter frågesportturneringen I I-o-

kal Frökind På onsdag, varvid föIJande lag tävlar: Kinneved CUFKinneved CIG' samt SlutarPs Samhällsförenlng- Fröklnds Arbetarekommun. Äsarps mlsslonsförsamlings
ungdomskör underhåller.

RK-aukdon

I

Kinneved

Kinneveds Rödakorskrets sYförening hade på fredagen auktion i Lokal Frökind. Lokalen var ganska väl-

Knogstorp, Slutarp

Gruppen framförde en Samling andliga sånger till eget orkesterackQmpanjemang. Elter kaffeservering och
sedan sånggruppen på nytt framträtt
vidtog auktion. Som ropare fungerade
Ingvar Stenholm, Marka. Många värdefulla arbeten hade skänkts av syföreningens damer och andra intres-

serade. InroP, Paket, lotterier och
kaffeserverlng gav tlllsammans ett

I

netto på 3.936 kr.

Kinnarp och Slutarp.

Gammaldans

i LOKAL FRöKIND

lörilagen tlen 20 nov. kl. 20.30.

För musiken svarar populära Mänfreds
tr'rökinils GDV
Medlemskontro l.

Tel. 101 32, 105 50

Kinnarps lF
Ädventskalendrar och lotter
redovisas idag kl 20.00 Kinnemo.
l6llt-?l .

2-rumslägenhet
i Kinnarp hyres,ledig.
Tel. 331 08.

SLUTARP
l-familjsville byggd 196? best.
av 4 rum, matPlats oeh kök'
badrum * seP. toalett, tvättstuga m. helautomatisk tvättmaskin samt torkskåP. Villan
i skick sorn ny. Garage i anslutning till villan. MYcket
fördelaktigt Pris.
Skaraborgs Läns Fastighets'
förmetlling. Tel. 181 15.

fylld, då den välsjungande sånggruppen Conturen från ÅsarP inledde'

I

i

Moderna, utan insats.
Tet. 330 94. 331 53.

med kvalitetssniolterier från

S T UTARPS-Kö

Frågesporten

lediga

G. CARLSSON

Vnhd

kostnad

2- och 3-rumsläg.

PLASTMATTOR
säljes i dag på torget.

rugesp0t'tcn,
Ino.i
o
'l
gar Dldare
irrtr-?t''
i fröItind'.
Frågesporten i Lokal Frökind fortsatte på onsdagskvällen, varvid Kinneveds CKF tog en dlar seger mot

Kinneveds CUF med siffrorna 2615. I den andra matchen blev det betydligt jämnare, där Slutarps Samhällsförening före sista frågan hatle
en halv poängs iedning men förlorade
till Frökinds Arbetarekommun med
Lz-]J,5.

Frökinds Flem o. $kola-förenlng
Frågersportturneringen fo'rtsätter i I-okal I'rökin'd onsdarSen 9.
iZ io". 1971 kl. 19'30, varrrid' följande lag tävlar: Kirurwedc
CUF-Kinneveds CKF, Sluta,rps Samlhällsförening-Fröl<inds
Artbetar[rornrnun.

Undertrållning av Äsarps Missionsrförsaunrlings Ung ornskör'
VÄLKOMNA!
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T]TREDARE PÄ TÄTORTSBESÖI(

Beg, bra BILAR
R,ENAULT 16
grön. 4.200 mil

19?0

RENAULT 16
vit. 10.000 mil
R,ENAULT 10
röd.5.000 mil
RENAULT 4
vit. 5.400 raii

196?
1969
r.969

F'ORD ESCORT
blå. 4.000 mil

1969

SAAB 95 Combi
blå. 5.800 mil

I 96?

FORD 1?

1965

11[

röd. 10.000 mit
BMW 1800

1965

gul. 10.000 mil

@ AB Bit o. Moror
Slutarp. Tel. 332 62,33292

ffiffi
Norra Västgöta
Kinnarp-Lidköpings BTK 6-0
Istrum-Sk. Äsaka 4--6
Skövde-Järpås 6-2
N, Härene-IFK Hjo 3-6
Kinnarp
Skövde
Sk. Åsaka

Iferrar Lennart Ståhl, Bengt Andersson, Arne Olsson, Lars lldström ocb Tore
s€n efter besöket

I

Lokal

Frökind.

Folkeson på väg

tiII bur-

N. Härene

f6ftt-?1.

Falköpingsblockets "sammanläggningsutredare" har untler två ilagar ägnat sig åt besök t
15-tal chefstjänstemän viil
do olika södra delkommunerna. I fredags gästatle gruppen
- ett
till först Frökintl och senaro
Vilske och i går var turen kommen
stadshuset i Falköping
samt Vartofta. Måntlagsresan startatle från Stailshuset och
under dagen Retlväg(Åsarp)
per buss i vilken kommuntehniker Elof Rehn och kommun.
till
sketltle
Frökind
transporten
fullmäktigeortlf. Arne Olsson informoratle om befolkningen, näringslivet, skattekraften' ut.
debiteringen och kommunens service. Vi fick bl. a. veta att kommunens näringsliv sysselsät.

ter 300 personer

- varsa,rnrnalrlagt bnr

ilet

i

tr'rökinal 2.000 personer.

de Elof Rehn ytterligare information
Slutarps tralskola, där 165
Första anhait på resan
"fu"ei
Det""a"r"i..",
är rekord om bl. a. ptaireringsfrågor, investeKök, diir företagets chef Manne Rut- varav 41 i första kiass.
ringsbehov och fritidsverksamhet.
man tog emot för en rundvandring. och unikt för kommunen.

Den var kort men lärorik.

Bt.

Elfter

Som ett apropå
i bussen guidade Elof
Rehn deltagarna genom Slutarps sam- I Deltagarna fick sedan veta att
hälle, pekade på lekplatser, ny och I idrotten samlar stort intresse i såväl
äldre bostadsbebyggelse, industrier o. I Slutarp som Kinnarp och att de två
återsamlingen

I

IFK Hjo
Järpås

Lidköp. BTK

0 0 12-3 4
1 0 11-7 3
1 0 11-9 3
0 1 10-9 2
01 9-8 2
0 1 9-9 2
0 2 5--72 0
02 2-720

Färden gick vlilare
Som hastigast hann också utredärna med ett besök På Kommunalkontoret innan Äsarps Lars Ftedrikssol
samarbeLsniimnden - Iedamot Ivisade
vägen ttll Älarg
tog över och
där en Iiknanda informatlon geden

Ferm riötte upp'f Kiitvisade tätorterna Kättllstorp och Vartofta" Utrealar.
na ftck även här den gnabblnformation, som de i ett första skede bc-

skedde, Olle
a. har en kommitt6 tillsatts för tilstorp, tog över och

att utreda behovet av barnstugeverksamhet. Utbyggnad kommer småningom också att ske av pensionärslägenheterna

i

KinnarP;

I sitt anförande nämnde också EIof
föreningarna SIF och KIF har två
Lokal Frökind fann deltagarna va- | välskötta anläggningar. Detta sades Rehn om lekskoleverksamheten I
ra ett imponerande verk och när de I som ett apropå till en fråga från en ll SörbV, om musikskolan, om vägarna,
så fick höra utnyttjandefrekvensenjav "rundåkarna", som undrade omllom belysningen. Här hakade Arne
av lokalen, blev de snrått förvåna- | behovet av idrottsanläggningar var så li Olsson på och berättade om den komde. Det sjuder nämligen av aktivi- istort att man måste ha två anlägg- I munala investering som skett på beva-verk.

Istrum

22
21
2L
2t
27
21
20
20

höver.
. Kommunalkamrer Rune Hermamson, sekr. I gamarbetsnämncten hadc
under fredagen stått för värdtkapet
i Vilske kommun, där så gott oon
hela dagen togs i anspråk. för lnfor-

mation orn allt vad Vilskes tiitorter
har att bjuda slna lnvånare. Ston
industrier, moderna lokallteter ftir
idrotts- och friluftsliv och naturlistvis mycket annat.
Utredarnas besök

I

blockets gödra

kommuner har varlt snabba vialter,
men säkerligen nytiiga förberedelser
inför vad som komma skall 1974.
BÄSSE

anställda oeh en omsättning på 25 väveriet Rany - tortsätte färtlen'till
milJoner var nåista anhalt. Företagets F rökindsgården.
tänkta utbyggnad nämndes också, Här planeras en tlllbyggnad mot
100

men I vilken riktning

byggnaden

skall byggas ut är ännu inte klart.

norr

- det fick vi

också

veta

fnlormationslunch
Innan färden gick vidare genom
pensionat hade sedan duKinnarps
hann
Elof
Rehn
samhälle,
lKinnarpa
nämna nåsot om kommunens cen- kat lör lunch och innan dess lämna-

PLASTMATTOR på Torget lördag
Största sort. Plastband, varp och sniljor för vävning
G. CARLSSON, Krogstorp, Slutarp. Tel. 0515/333 64.

till

salu.

I

SCHACK

re

70 å,r sed,un, sol,d,ut Kindlund,
ludd,ud,e fön prevytierskott e{o .

Falbygdsalliarrsens

Kinneveds Skytteföreningr sonn tliklatles 1901, kan i år fira ?0-årsjubileum. Ur tle gamla
gulnade protokollen kan man utläsa följande: Initiativtagare till bildandet var folkskolläraren J. F. I(jell6n" kyrkoherilen Sven Borell, soldaten J. P. Kindlund, lantbrukarna Otto Johanss,on, KIas Kjell6n, Wilgot Johansson och Werner A,darnsson. Den första styreisen fick
följanile sarnmansättning: Alfred tr{arlgren, I{Ias tr{jellön, .I. P. K,!ell6n, Wilgot ,Iohansson
och lVenrer Adams;on. Omeclelbart efter biltl*ndet satte man igång rned anläggandet av en
ehjutbana. Den 1 maj var man färdig för invigning. De första skotten lossades av soldaten

r. P. Kindluncl.

ter, vilken liksom

Serietabellen har nu följande utseende:

kyrkohelden

själv var intresserad skytt.
Den första skjutbanan var i mångt
och mycket olämplig och man diskuterade möjligheterna till anläggandet av en ny.

21017
2 2'0 0 6a/z
2!1O6lz
207741/z
101A2y2
20r721/,
10011

Rokaden

DHR

Vartofta
Falköping
Kinneved
Sandhem

\Y/u-?l-

Uncler de f örsta verksamhetsår'en som erövrat detta förnämliga pris.
användes remingtongevär. Det första t,aget bestod av Siguld Johansson,
mausergeväret som användes inköp- C. H. Kinnander, Werner Gustavstes av kylkoherde Borell, som över- son, Karl Andersson, Er':ik Anderslämnade detta som gåva till sin dot- son och Valdemar Johansson. 1931

elq'+t

Iagserie

o

L

Floby

Misskött aiig i Frökind,

erövlades Vilske-Fröliinds sk)'ttekrets vandringspris för femmannalag. 1943 erövrades ett vandringspris

för ailtid inom

Fröhindskretsen.
Föreningen har tillhört Vilske-Frökinds skyttekrets sedan starten 1920.
År 1913 arrcnderades mark från Verksamheten har under år'en aldrig
Kyrkegården. Denna bana användes legat nere, men man har kunnat nosedan fram till 1939. då den nuva- tera såväl uppgångs- som nedgångs
rande anlades och togs i bruk och perioder. Sålunda fann st.y*relsen i
invigdes samma år den 8 juni. Från sin verksamhetsberättelse för 1959
Skaraborgs Skytteförbund erhölls då nödvändigt uppmana medlemmarna
ett anslag på 1.565 kr. Verksamheten till öl<ad aktivitet på grund av viunder de första årtiondena finansie- hande medlemssiffror.
rides genom anordnandet av fester.
1960 anordnades getnensam tävling
Många äldre minns säkerligen vilken med Kinneveds Jaktvårdsförening
verklig högtidsstämning det var un- mot måI bestående av såväl stående
der dessa skyttefester.
som löpande älg.
1966 inrättades ytterligare två vandringspokaler.
Ilerlersleilamöter.
För'eningens första hedersledamöter

utnämndes 1914, nämligen kyrkoher-

de Borell och C. H. Kinnander. Under åren 1915-1925 ombesörjdes ladd-

Luftgevärsskytte - nyhet
För någon månad sedan startades

ytterligare en aktivitet, nämligen

ning av ammunition av skj'tten själv, skjutning med luftgevär, vilken omDetta för att samtliga skulie ha sam- fattats med ett synnerligen livligt inma utgångsläge, troligen även av tresse särskilt biand ungdomen. DessparsamhetsskäI. Är 1915 fick för- sa skjutningar hål]s i Centralskolans
eningen som gåva mottaga en svensk gymnastiksal varje fredag kväll.
flagga. Ett av de första åren skänk-

te kvrkoh. Borell en femkronorsse-

Styrelsen

Föreningens nuvarande styrelse bedel, vilken skulle tävlas om. Fordringarna var att fem skott skulle står av Gösta Larsson, ordf., Bertil
placerås så att de täcktes av sedeln. Engdahl, v. ordf., Åke Brodd, sekr.,
Gunnar Clausson, v' sekr., och
Genrg Johansson, kassör.

Vandringsstandar
1915 erövrades Skaraborgs Skytte-

förbunds vandringsstandår, förening-

Föreningen kommer

att högtidlig-

hålla sin ?0-årsfest i Lokal Frökind

en var den första landsortsförenine i morgon, vartill representanter för
såväl kommunen som skytteol'ganisationer inbjudits.

crt

(.'

JKylrerorenmgen

i Kinneverl
.

)

wÄr41.

EngclaäI'

och Geciig Tolräässon, Sto-

ra silverrnedaljen: Äke Biodd obh
Linnat }leriiiattsson. Mitrd"g silver-

.l

o
I
I
yu-arsJuouera0e
AA

ra meclalien): Gösta Lar:sson, Bertil

Kinneveds Skytteförening firade i medalien: Karl Arp.
Gratulanternas antal var stort,
går kväil de 70 åren med en högtid
i Lokal tr'rökind. Ett 90-tal personer kvällen i sin helhet lyckad med ett
hade infunnit sig. Ordför'ande Gösta värdigt jubileum till vilket vi återLarsson häisade välkommen, vareiter' kommer i tisdagens FT.

fötjde historik genom rektor Walter
Dahl6n, Hökerum, ticligare Frökindsbo. 'shyttdförbundets sekreterare
Tor-Erik Persson lyckönskade sedan
och överlämnade förtjänsttecken till

följande trogna Kinnevedspersoner:
överstyrelscns hedersplakett

Waldemar Johan-qson.

i

silver:

Skaraborgs

Skytteförbunds lörtjänstmedalj (sto-

Unge hr Siivander kryssar fram mellan groparna på vägen från Kinnarps
samhälle till kyrkan.
t4fr-?l .

Det här är en vacker väg,

men

misskött, Den går mellan Kinnarps
samhätle och Kinneveds kyrka. Det
handlar om en vägsträcka På ca 400
meter. Euligt uppgifter är clet ytterst

I Gruset har förvandlats till lervälstora gropar i vägbanan beI ling och
rättar om att det är en glömd väg.

Vägverket bör nog ta sig en funderare, men fundera inte för länge.
Församlingsbor och andra kYrksällan vägmaskiner från rrägförwaltningen drar tram på denna sträcka gäster är förvånade över vägbanans
I dessa dagar förefaller den mer beskaffenhet, Förvånade och förargade därför att de inte på ett vänligt
glömd än någonsin.
sätt kan nå kyrkan;
De skulle bli glada igen om något
positivt hände med vägen. I sam-

att kyrkans
till våren kommer

manhanget kan nämnas

LOKAL FRÖKIND
Söntlag 19.00 Ge,mensa/m gutlstjänst med Missionsförsarnlingen,

VÄLI(OMNAI

palkeringsplåts

att

åsfalteras. Om det kan vara en
ans;gariga för vä-

liten vink till de

il
Vartofta Hvo-tävlingar
II,

atrr

Dpannanoe Kamp
i sista ronden a$.
Onsdagskväliens drabbningar

gesporten

i frå-

i Lokal Frökind utkämpa-

des först mellan Kinneveds

CIIf'

och

Kinneveds CKF. Det kvinnliga CKFlaget tog efter fem frågor ledningen
med 15 poäng mot tl poäng, en led-.
ning de sedan inte släppte, Det unga

CLIF-laget kämpade tappert, men
det något åildre damlaget hade kanske viss favör av lrågornas art,
Slutpoängen blev 26 (de högsta hittills) för CKF mot 15 för CUF.
Kvällens andra omgång blev jåim-

nare. Frökinds
mötte Slutarps

Ärbetarekommun
Samhällsförening.
Denna drabbning var oviss ända tills
sista frågan var ställd. Innan fråga
10 var Samhäilsföreriingen i ledningen med 7! t/2 poäng mot 11. Sedan

kom frågan "Vad hette de tre vise

männen"? Bibelkunskapen var inte
den bästa, men arbetarekommunen
hade läst på något bättre än motståndarna. Deras representant visste
ett namn på de långväga gästerna.
Det gav till resultat slutseger 12 mot
11 1/2. Publiken uppskattar när det
blir jämna kamper. Arbetarekommunen går således vidare i turneringen,
f en paus förhöjde unga sångare
från missions- och pingstförsamlingarna i Åsarp stämningen bland den
nu mer växande publiken.
i.Iästa omg. blir onsdagen den 24
nov. Då möts Luttra CKF och Vårkumla CP. Gubbar mot damer. Vilken kamp!
Vidare kommer ett nytt lag, Slutarps IF:s damklubb, mot ett annat
nytt lag, Kommunfullmäktige. Så nu
månde de st)'rande i kommunen bäva. Välkomnå att lyssna!
Sångprogram

i tävlingen för femmannalag blev som nämnts Vårkumla
Segrare

i Lokal Frökind

På söndag kväll anordnas en sam-

ling i Lokal Frökind. Ungdomar med
sånggruppen Conturen från Fitadetfia och Missionsförsamlingen, Åsarp,

ger ett omväxlande program

med

sång och vittnesbörd.

SLUTARPS
MISSIONSHLJS
Måndag kl 18
MISSIONSFöRSÄLJNING
Karl Wilsson, Rydib'erg.
Andakt. Servering. Lotteri.

VÄLKOMNAI

Kyrkans Ungtlom och Junio.
rer i Kinnoveds pastorat

SluturPsiflle[[sn zrltt
-^.
har haft årsmöte
Slutarps Idrottsförening har hå[it
årsmöte och detta var för första
gången förtagt till klubblokalen på
Tångavallen. Sten Ahlqvist utsågs
att lerla förhanillingarna och som

lörsta punkt Då ilagordningen stod

rfyrelsens redogörelse för ds vtkfi-

gaste hiinilelserna untler den hit-

tills gångna tirlen av verksamhetsåret Redogörelsen godkänd€s liksom styrels€nr lörslag ffll arbetsoch ekonomiplan

för år

1972.

Vid de.företagna valen blev

det

med något undantag omval över hela

linjen.

TilI ordförande för år 19?2 omvaldes Eino Mikkola och omvalda för
näeta år blev de avgående styrelseledamöterna Bengt Stenqvist och

Gustav Gustavson Kvarstående I
stlrrelsen för 19?2 är Mats Andercson
och Per-OIof Gustavsson. Ttll etyrel-

sezuppleant

för denna tid nyval-

efter Bengt Hermansson som avböjt återval. Som suppledes Jan Ekman

ant för

19?2

kvarstår Leif Svensson.

Revisorerna Behgt Samuelsgon och
Reidar Sanfredsson omvaldes liksom

ersättarna Arne Persson och Arne
Setterberg. Till ledamöter av fotbollssektionen valdes Karl-Erik Lundin och Bengt Stenkvist. En ledamot

tillsättes av styrelsen och dessutom
ingår tränaren I sektionen. i
Lagledare

för A-laget .blev Katl-

Erik Lundin och för B-laget Jan Ekman, Valet av ungdomssektion bordlades och valberedningen fick I uppdrag att förelägga styrelsen namnförslag. Till vinteridrottssektion omvaldes Anders Andersson, Jan Lindström
Bengt Andersson, Ulf Karl6n och Alf
Adamsson,

I övrigt valdes matchkassör, biljettförsäljare samt kommitt6er för danstillställningar och festen
Styrelsen.fick i uppdrag att trtse

till Västergötlands Fotbollförbunds års.möte samt att föranstalta
ombud

om tillsättande av lagkaptener samt
att utse linjemän.
Bland de beslut som i öwigt fattai des på årsmötet kan nämnas att förelningen ska ställa upp med B- C- och
D-juniorer i seriespel nästa år. Styrelsen fick också i uppdrag att undersöka rnöjligheterna att tillsätta en
materialförvaltare.

anordnar

FORSALJNING
t LOKAL FRöKIND fred. 26
nov.

pr.

Medv. av kontr.Tor-Arvid Broman, kh

kil. 19.00.

Hagnerud och ungdornar.
SERVER,ING. LOTTERIER.
Gåvor ocrh paket ti l ett värde
av rninst 3 kr rnottages tacksairnt. ALLA VÄLKOMNA!

hvgrp, vilka uppnådde 120 träff. Vid

en justering av

I,ÄR,,A,RKIINDIDATER

önskar bostad
årsskiftet.

Tel.

0503/200

i

KinnarP från

66,

0502/400 61.

I{arleby 82;2fi) Lennart Gus-

tavsson, Äsaka

86.

Handgranatskastning: 1) Gunde Johansson, I{inneved 9f14=23 p, Lennart Gustavsson, Äsaka $114-23; 3)

beträffande tremannalag visade det
Lar's Ax, Luttra 07 20=20, Hans
sig att befälsgruppen hade högre Karlsson,
Vartofta 6f14=20; 5) Harträffantal än Vårkumla laget.
ry Göransson, Kinneved 6f12=18,
Resultat: Femmana-lag: Vårkumla
Bengt Karlssirn, Vårkumla 6{12=18,
hvgrp: Lennart Oskarsson 29, Gustav
.&vert Torstensson, Äsaka 6r12=18,
Oskarsson 28, Bengt Karlsson 26, Stig
Sune Ltrarrysson, Brisrrene 6f12=18,
I{arlsson 26, Valter Oskarsson Ll.
Ragnar Andersson, I(arleby
-6*12=
S:a 120.
18, Bertil Engdahl, Kinneved 6_|12=
Tremannalag: Befälsgruppen: Gös18; 11) Erik Kjell6n, Luttra 6f10=16,
ta Svensson II 2,6, Evert Torstens- Gustav Oskarsson,
Vårkumla 6*10=
19.
son 26, Gösta Sahl6n
S:a 71.

16, Lennart Andersson, Vartofta 6f
10=16, Ragnar Kardell, Karleby 6*
Fäitskjutning, hemvärnsklass: 1) 10=16,
Åke Gustavsson, Kinneved
Lennart Oskarsson, Vårkunrla 29 tr;
2) Bror Svensson, Yllestad 28 Sture 6f10=16; 16) Valter Oskarsson, Vårkumla 6-l-8=14, Gustav Gustavsson,
Johansson, Vartofta ?8; 3) Evert TorKinneved 6*8=14: 18) Eidor Andersstensson, Åsaka 26, Stig Karlsson,
son, Kinneved 3t10=13, Georg GöVårkumla 26, Bengt Karlsson, Vårransson, Kinneved 9 l-.4=13; 20) Lars
kumlä; 26,' Gösta'Svenssöii II, Karleby 26; 4) Gunde Johansson, Kinne- Eckerlid, Ilinneved 0f12=12: Ivar
ved 25, Ragnar Andersson, Karleby Andersson, Börstig 0f12=12.
Fo-geväret. Grenar: sammanlagt
25; 5) Gösta Svensson III, Kinneved
resultat
från två fältskjutningar, av24;
6)
24, I{ans Karlsson, Vartofta
stånclsbedömning, handgranatkastSune Hanysson, Brismene 23, Lenning.
nart Gustavsson, Åsaka 23, Nils Jons1) GunCe Johansson, Kinneved 5son, Luttra 23; 7) Bertil Andersson,
Karleby 22, Äke Andersson, Ifinne- 2-L=8; 2) Ilans Karlsson, Vartofta
ved ?2; 8) Erik Kjellön, Luttra 21, 8-3-3-14; 3) Evert Torstensson, ÄsaLennart Andersson, Vartofta 21; 9) ka 3-10-5=18; 4) Bengt Karlsson,
Claes Åkesson, Kinneved 20.
Vårkumla 11-7-5=23; 5) Bertil EngFäitskjutning, veteranklass: 1) Gus- dahl, Kinneved 12-13-5=30, Lennart
tav Oskarsson, Vårkumia 28 trätt:, 2) Gustavsson, Åsaka 9-20-1-30; 6) LenBertil Engdahl, Kinneved 20; 3) Gös- nart Andersson, Vartofta 10-12-10=
ta Sah16n, Brismene 19; 4) Gunnar 32; 7) Sune t{arrysson, Brismene 7Clauson, Kinneved 16; 5) Georg Gö- 21-5=33; 8) Sture Johansson, Vartofta 2-!4-22=38, Stig l{arlsson, Vårransson, Kinneved 10.
Sammanlagda resuitatet från årets kumla 4-7-27=38: 9) Gustav Oskarsson, Vårkumla 3-30-10=43; 10) Åke
två fältskjutningar. Habo-Börstig.
1) Lennart Oskarsson, Vårkumla Gustavsson, Kinneved ]/-23-10=47.
30*29= 59 tr; 2) Bror Svensson, YlVartofta Lctta avd vpr, Grenar:
lestad 30f28=58, Sture Johansson, sammanlagt resultat från två fältVartofta 30*28=58: 3) Evert Torstens- skjutningar, avståndsbedömning,
son, Åsaka 28*26=54, Gustav Oskars- handgranatskastninb, kpistskjutning.
son, Vårkumla 26!28=54; 4) Stig 1) Gunde Johansson, Kinneved 5Karlsson, Vårkumla 7-E{%=52; 5) 2-1-3-11; 2) Hans Karlsson, VartofGunde Johansson, Kinneved 26+25- ta 8-3-3-9=23; 3) Bengt Karlsson,
51; 6) Bertil Andersson, Karleby Vårkumla L1-7-5-2=25; 4) Bertii Eng28122=fr; ?) Sune Harrysson, Bris- dahl, Kinneved 12-13-5-4=34; 5) Bror
mene 24+23=47; 8) Hans Karlsson, Svensson, Yllestad 2-6-22-5=35; 6)

Vartofta 22*24=46: 9) Lennart Gus- Sune Harrysson, Brismene 7-2!-5-4=
tavsson, Äsaka 22f23=r{5; 10) Len- 37; 7) Lennart Anclersson, Vartofta
nart Andersson, Vartofta 23{27=44; 10-12-10-6=38; 8) Stig Karlsson, Vår11) Bengt Karlsson, Vårkumla 16*2,6 kumla 4-7-28-1-40; 9) Lennart Gus-

tavsson, Åsaka 9-20-1-19=49; 10)

Yartolta llvo-tävlingar

Gustav Oskarsson, Vårkumla 3-30-10-

i

10=53.

Börstig
Avståndsbedömning: Rätta avstånd:
225-130-90 m.

1) Gösta
11

Svensson

m fel; 2) Gunde

III,

Kinneved

Johansson,

1968 års prisgevär. BäSta träffresultat från sex fältskjutningar. Utb åren

1968-69, 1969-70, 1970--71. Slutstäl1-

Kin- ning.

neved 14; 3) Hans Karlsson, Vartofta 19; 4) Harry Göransson, Kinne-

ni 5) GijSa

Svensson I, Karleby 30; 6) Bror Svensson, Yllestad 31:
7) Stig Karlsson, Vår'kumla 40, Bengt
Karlsscn, Vårkumla 40; 8) Georg Gö-

ved

TVÅ KVINNLIGA

tävlingsresuitåten

son

ransson, Kinneved 42; 9) Bertil Andersson, Karleby 50; 10) Evert Torstensson, Äsaka 53; 11) Eldor Andersson. Kinneved 55. Claes Åkes-

1) Lcnnart

Oskarsson, Vår'hum]a

23--l-27+28+30+30.1-30=167:

2)

Stig

Karlsson, Vårkumla 27 +26 +27 -129+25
r'26=160; 3i Gustav Oskarsson, Vår-

kumla

20+28-l-30 i-30*251-26=159; 4)
Hans Karlsson, Vartofta 28-l-19+28+30
i27-122=154; 5) Rertil r\ndersson,
I(arleby 77 -121'l-27 +'29 720j.28=142; 6)
Lennart Ande|sson, Vartofta 23f23

+26+26.119+23=740;

7) Gunde

Jo-

son, Kinneved 55: 12) Lennart Än- hansson, I(inneved
27+23+23-tW]-I7
Bertii Engf26=139; 8) Bengt Karlsson, Vår-

dersson, Vartofta 61; 13)

dahl, Kinneved 69; 14) Sture Jo- kumra 24+26+27+30+8r 16-131;
9)
hansson, Vartofta 70; 15) Valter OsEvert Torstensson, Åsaka n+22+29
karsson, Vårkumla 72: 16) Jchn
*30*28=130, Gösta Svensson II, I(arApelh, Åsaka 73; 17) Arne Anders- leby
27 +27 +20-l_30i-.26=130; 10) Sune
son, Bör'stig 78; 18) Ragnar AndersHarrysson, Brismene
son, Karleby 80; 19) Gösta Svens-

30+$+n+22+

24--722.

Jubilerund,e Kinneaed,skyttu,r hyllud,es
t"/v-}'uid, 70-årsfesten i Loks,l Frökind,
Kinnoveds skytteförening firade, som

vi i korthet

nämnde

I

lörilagens FT, på freilagskr'ällen ?0-årsjubileum i Lokal
Frökintl. Det var en majdag 1901 som det första skottet
lossades av intlelte soklaten J. P. Kintllund. Många intresserade haile i.nfunnit sig till den stora hänclelsen
flera
av dem var så rätltla att bli träffade att ile sprang ett långt
stycke bort från skytten. . .
Jubileumskvällen inleddes med hälsningsanförande av

föreningens ordf. Gösta Larsson, som hade gläiljen att se
flera äklre skyttekämpar samlade till tlenna högtiil. Han
vände sig särskilt till tlessa i sitt anförande. Han mealalelaale

också

att

föreningen tidigare på ilagen uppvaktat några

veteraner, som ej var i tillfälle att närvara uncler kvällen.
Såluutla harle man hyllat Alex Sander Svensson och Karl
Andersson på Arntrjörnsgåralen i Falköping meal blommor.
Man hade också besökt Frökintlsgårtlen och överlämnat en
blomsterbukett till Julius Karlsson.

Rektor Walter Dahl6n, Hökerum, händelset under årens lopp
den
aktiva skyttedelen speglade vi -i torsdagens F'I. Men det finns all anled-

Frökindsbo
varit
-en tidigare
- har
flitig gäst i sin gamla
kommun.
FIan hade inför jubiieet åtagit sig
att sammanställa en historik. Den
framförde han nu under en halvtirrrme
en rolig halvtimme, faktiskt. I -torsdagens FT gav vi en del
glimtar från de sjuttio åren. Vi

skall här servera ytterligare några.

ning att än en gång konstatera att
föreningen fostrat många duktiga

sl;yttar. vilket inte minst framkom
uncler kvä.llens prisutdelning.
Förbuntlsgratulationer

Skaraborgs skytteförbunds sekr.
Tor-Erik Persson från Skövde framförde förbundets varma gratulatio-

Det säkratle geväret
Under de första åren av förening- ner och överlämnade så överstyens verksamhet användes uteslutan- relsens hedersplakett i silver till
de remingtongevär. Det första mau- Waldemar Johansson. Vid prisutdelsergeväret inköptes av kyrkoherde ningen biträddes Persson av fru
Borell till hans dotter, som också var Kerstin Larsson - ordförande Göstas

en synnerligen intresserad

skytt. maka.
Gösta Larsson fick för övrigt Skanågon säkrat geväret. Ingen förstod 'raborgs skytteförbunds stora guldsig på att osäkra detsamma utan medalj. Samma utmärkelse gick till
man trodde att det var sönder. Det Beftil Engdahl och Georg Johanssändes till soldaten Kindlund för son. Stora silvermedaijen fick Åke
reparation. Han fann snart att enda Brodd och Linnar Hermansson samt
mindre silvermedaljen till Karl Arp.
felet var att geväret var säkrat...

Vld ett tillfälle hade emellertid

Kommuntack
VäIskrtvning och rälming
till en bör- Kommunfullmäktiges ordf. Arne
Jan många strängar på sin lyra. Olsson konstaterade I sitt hyllningsDen ano'rdnade cykeltävlingar, lek- anförande att skytteföreningen är
aftnar och fester m.m. Vidare bil- äldst i ett rikt fungerande föreningsdades en aftonskola eller studie- liv i kommunen. Han framförde
cirkel. som hölls i Rossbackens sko- kommunens tack samtidigt som han
la med folkskollärare Kjell6n som hoppades på en god fortsättning för
ledare, Där studerades bl.a. väI- skyttefolket. Med sig hade han en
blomsterbukett.
skrivning och räkning.
Skytteföreningen hade

Ett

belrYnmer

Gåvor

Förbundssekr. Tor-Erik Persson hyllar Waldemar Johansson med överstyrelsens utmärkelse,

Under årens lopp vållade skjut- Hilding Vårlng erinrade om vad ltil Engdahl, för klass rV till Gunde,Larsson 79, Gösta Svensson ?7, Gunbanefrågan stora bekymmer. Otali- scm hänt sedan Kindluncl lossadelJohansson, för klass III till Georglnar Clausson 72, Harald Brodd ?0.
ga var diskussionerna och otaliga detförstaskottet-hanerinradeomlJohansson. I klass 11 prisades ÅkelMästerskytt blev llarry Göransson
var inlagorna till myndigheterna. de gamla medlemmarna och de nyas lGustavsson, Gösta Svensson, Äke I med sammanlagt 129 poåing.
Planer fanns på att anlägga en ba- arlvarriga nit rör skyttet
rartrrl,,t,,ing ir .*lvrv
Axtorp vann rrarjubi- l3f^19:^"1"::J-.",91T:1";^..,,!.lil
I-- rekry4klassen hyllades l. r''-"""*!''16
na vicl Smeagården metl skjutrikt- munen. Han överlämnade:":,T
till T:.nlÅkersson.
Giiransson 30 träff, K-G Ahl 28,
_, .',:;,'::,',
l:;,"-',::-"':
rry
nlng mot Vårkumla, men si då laren den blågula miniatyrflaggan
Gran.
lKrister
Johansson 28, Gösta Svensprotesterade Vårkumlaborna med sin på fot.
I tävlineen om Gunde Johanssons Gunde
son 26, Äke Gustafsson 25.
Bengt Karlsson blomsterhyllade lvandringspris vann Gunde själv,
komminister i spetsen. Man var rädd
för att såväI folk som fä skulle bli från Vaftofta skyttegille. Falbygdens lföre Bertil Engdahl, Äke Gustafsson, I I bxtra insats, också t Axtorp,
skyttekrets och Karleby sky'tteför- Karl Arp och Georg Johansson. I vann Gunde Johansson före Äke
dtJutna.
Projektet ekrinlades och i stället I ening representerades av Gösta I I bröderna Larssons vandringspris I Blom, Bengt And.ersson, Gösta
anlatles ny bana på K1'rkegårdensjsvensson."-"'ä""äaär.t"*"" åiiå]ltict eertit Engdahl en inteckning.lsvensson ocrr rrarry Göransson.
ågor. Äret var 1913. Proteststormlbergsryttare reE). en bägare. FrånlHan fölides av Gösta Larsson, Gö-l rlärr'nom
om skjutbanan blev om ar, riu"r."""lSt"d"S iat<tvårasmrening gratu-lt" r,i'as"ur,, Gunnar ch;"t\'cun-1"å'1;:tåil:"*1""t+Xffil*;5"i1*{1
-Å"a*"
Gösta Svensson, Äk"
19311 och 1934 då det var på tal att'lerade Harrv Gäransson
_ med en lde Johansson,
Karlsson, Kinne_
li;il;.
den skuue ftyuas. Nu var det Kln- vandrinffi"Y:951f_,{_"}."":::"-:Gustarsson och Åke Brottd. ..
, i;;ä,1ä; ä;';"h'ä;ä'""'r,ä""nevedsborna som klagade med in- ltidigare framgångsrik skytt och ar- I Georg Johanssons vandringspris lä'r";;""
fö-r.alltid till Gösta
tagor i legio till olika myndigheter'lo*utu.119T."n"J1-"tt-"_*_,1_{iT^"vedlförsvann
fick sammanlagt
ettlson. Han följdes närmast av ":f:1"ä;;;"äa"lrso'
Götelää"ä;-ila"^'riiä;;lå;å:
l--.Bratuleradi
",:h.öy:-tliT:ade
att
".rr"r,r,
i
koppar
en
skltt
G".o,19
Gunde Jolg1sson,
Nyktert
tt"a 514, Kinneved
l!1it._llindcren,
ax" lxr"r"tv
vandra'
mycskyttefester var
Föreningens s-kytt-efester
Föreningens.
I Johansson, Gunnar, clausson,
||
iis
oci' vartofta B5?.
ry
Tyc..
liäå"
ket populåra tillställningar. Kyrkans I atex Bohman- ufi. SynneråI, _tidi- lcustafsson.
I ... -.
folk-vär inte särskilda glada å!detlgare verksåm i Kinneved, hylladel Jubileumsskjutningen vanns avl -I tävtingen om damernas skänkta
liv som förekom, men kyrkoherdelockså med ett pris. SlrytteföreningenlÄ1e Brodd före Gösta Larsson,iPris erövrade- Gunde. Johansson..4?
Borell intygacle att,,det s[äase gictrltict< också mottaga en FT-väskalGeorg Jotransson, Gunnar Clausson, lPoän9. Han följdes närmast av Gösnyktert oöh ordentligt till". Till en lsom pris till någon kommande, duk- lCöte-t-ittdgtun, Bertil Engdahl, Claslta Larsson 42,Bertil.Engdahl 39, GöÄkersson, Linnar Hermansson. lte Lindgren 38, Gösta Svensson 38
midsommarfest 1913 inköptes till var- ltiS ungdomsskytt.
Vandringspokalen år 1901: Gunde loch.-Gunnar_ C_lauss_on- 36.
Je kaffe: 1 mjukt bröcl å två öre, en I
I
att_Georg JoPrisutatelnlng
ättöres skorpa, fyra ettöres bakel-l
lJohansson-81, Bertil Engdahl 6? ochl_ Nämnas.skall också
tilldelades.en
dagbladsmeser samt viaarä fem kg ost, fem kg| Under kvällens tidiga del hadelcnntt"r Clausson 68.
l!"Ttol
smör, tre kg medrrrrst, fem kg t<af-lrestaettagarna bjudits-på the ochl Engdahl vpr: Gösta Svensson 56,ldatj' _H_an. fick sitt hederspris för
fe, en låcla bitsocker och tio titerlhnagånd Efter historik, tal ocrrlCUte Lindgren 53 och Bertil E"c-l*i ],"d*T:iF,,.t-,,*_Tl_119..3:-d
Dasbladets riksskyttetävg"äaau. Attturet drickaflaskor upp- l;;iili";ä föijå"
iättare de- laun ae.
lSvenska_

I

]

i
j

äi"r' tirr
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*"t **"äät[t

ttuv
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Festkommitt6n bestod oftast av 20 och Co tog sedan ton och skyttarna I jande: Gösta Svensson 70, Erik KjelEfter avbrottet fiir prisrggn, föIj_
_
manliga medlemmar, vilka till fes- visade sig från den dansanta sidan. ll6n 64, Ha'rry Göransson 6t, Åke tle
en fortsättning på den dansania
var
sin
kvinmedhava
terna skulle
LTnder en paus förrättades prisutdel- lGustafsson 59, Georg Johansson 56, delen. Kaffe och t{rta serverades
na.
ning. Ett utdrag ur prislistor berät- | Gösta Larsson 56.
senare under aftonen. Det blev en
1940 försåldes dansbanan till Gil- tar följande:
I Måisterskapet 1971: Harry Görans- afton präglad av god jubileumsstäm_
bert Karlgren för 26 kronor. Wälter
Stadspris i veteranklassen till Ber- lson 90, Gunde Johansson ?9, Gösta 3Lc
99h dii" 15rt19y1"_"91 9oe']
Dahl6n kunde konstatera att Gitbert

fanns med på jubileumsfesten och
undrade: "Dansar du på <len än
Gilbert?"
Det nämnda

får stå för

kuriosa-

NO.NU
fredagen den 26/11 1971 hl
19.30 i Lokal Fröfirtnd.
Klnneveds CUF
No-Nu i Kinneved
Kinneveds CUF arrangerar No-Nu

i Lokal Frökind på fredag kväll.
Jubileumsårets sty'relse. Fr. v. Bertil Engdahl, vice ordf., Gunnar Clausson, vice sekr., Åke Brodd, sekr.,
Georg Johansson, kassör, samt Gösta Larsson. ordf.

fram i rampljuset vld de "gruppsamtal" 3om skeddo på olika platser i lokalen.

Det finns 1700 sky'tteföreningar i
landet - den uti i Kinneved är
inte äldst. Men i alla fall en pigg
och vital ?0-åring, som säkerligen
har många år framför sig av strävsamt arbete inom skytterörelsen. Vi
önskar lycka till.
BÅSSE

KNNARP
Välvårdad 2 vän. villa med
centralt, läge, inneh. 2 lägh.
på 3 r.o.k., möiblerbar hall

och baalrum, resp. 4 r.o.k.,
möblerbar hall ooh badrum.
IIel källarvåning med garage, pannrurn, tvättstuga
och förrådsutr. "Stor tomt".

SLTJTARP
Enplansvilla meal 4 r.o.k.,
hal,l octr badrum. Het kälIarvåning med garage, tvättstuga, pånnrum, matkällare
och hobbl'mm. Fastigheten
har ett lugnl och vackert läge. "Humant pris".

waldemar JohansJublleumskvällens åldersmän var Erik -Andersson, Gilbert Karlgren, Arvid Andersson,
rn, Arvid Flor6n och Gustaf Johansson.
Norra Västgötaserien

IFK Hjo--Kinnarp 4-6

De som förbytte
Kinnarpssegrar
Kinnarps BTK besegrade i förra
i'eckan IIiIi Hjo med 6-4.
Resultat: (Iljo-spelarna först)
Lars-Gunnar Karlsson-Jonny Karlstedt 10-21, 16-ä, Per-Åke Elriksson*
Ola Jarlsson 21:18, 21-19, Claes-Göran

Gustafsson--I{jell Karlstedt 1t-21,
77-21., P-Ä Driksson*Jonny I(arlstedt 16-21. 13-21. L- GKar'lsson-K
Karlstedt 10-?1, 9-21, C-G Gustafsson

.-O Jarlsson

19-21, 14'2L, Gustafsson/

Eriksson-Jarlsson/K Karlstedt ä-17,
11-21. 21-16.

P-Å Eriksson-K Karl-

ytterrockar vid skolträffen i
Lokal Frökind den 5 november kan vända sig till telefon
332 50.

I

Sk. Äsaka-N. Härene 6-2
Järpås-Istrum 5*5
Lidköp. BTK-Skövde 3-6
I(innarp
Skövde
Sk. Äsaka

Istrum

IFK Hjo
N. Härene
Kinnarps B-lag har mött Skagersvik C-lag och vann med 6-2. Res.
Tomas Karlsson*Kent Gustafsson
23-21, 21-19, Erland Johansson-Leif
Almered 2l-73, 2l-15, Bo lvarsson*
Jan Larsson 1S-n, n-15, 14-21, E Johansson-K Grutafsson I6-n. n-7. n15,

T I(arlsson-J Larsson 21-14, 21-19,

Ivårsson/E Johansson*Gustafsson/J
stedt 21-17, 11-21, 21-16, C-G Gustafsson-J Karlstedt 2!-!7,21-19, L-G Larsson 21-18. 21-16. E JohanssonJ Larsson n-7, 2L-!6.
Karlsson-O Jarlsson 17-2L 17-2l'

.Iärpås

Lidköp.BTK

3 3 0 0 18-7
321017-10
321017-11
311115-14
310213-15
310211-14
301210-1?
3003

5*18

6
u

1dlt'11'

2

trröt;intls kommun i borgen
Länsstyrelsen har tillstyrht Frökinds kommuns anhållan om att få

2
1
0

techna bor'g€n för ett tioårigt amor'teringslån på 250.000 kr till KinnarpSlutarp vligförening för {inansieling

Skövtle reserv

Kinnarp-Skagersvik 6-2
Hörnebo*IFK Falköping 3-6

av

Skövde-Töreboda 1--€

Kinnarp
Töreboda
IFKFalköping
Skagersvik
Ilörnebo
Skövde

3 2101?-g
3 2 1 0 17-g
3 1 2 0 16*13 4
311113-11
.l
301211-17
'l
3003
3-18 0l
I

asfalterinssarbeten.

ffiffi&ffiffiwffiffiffire

ffi

Frökind, snabbutred,er

ffi

ffi

w

ffiffiruffi

ffi

ffi

LOKAI- FRCIKIND

ffi

ffi

SLUTARP

ffi

Lördagen tlen 2? november

kl

POPULÄRA

m

I{ICPOTS svarar för dahsmusiken

a

VÄLKOMNA!

köpings kommun på 1.325:86 kr., utgö-.1
rande Frökinds bidrag till civilförwarets ledningscentral och radiomateriel. Att som kommunens ombud närvara vid en l<onferens med länsbostadsnämnden valdes Elof Rehn, Slutarp.

ffi

Från länsarbetsnämnden

ffi

kl 14.00*19.00, lördagar kl 9.00-13.00

I(innarps Kontorsmöbtrer
LA:e medlemsföretaget
rTl

r nYa lndustrlcentrum
J

Kinnarps Kontorsmöbler i Kirenarp har anslutit sig till AB fallröpings Industricentrurn och bllr ilet fjortontle företaget i gruppen, som gemensamt skall arbeta för ökad samverkan mellan företagen på så många områden som möjligt.
(ir'1iga tretton metllemsföretag är: Svensl<a Arkivator AB' Gulalraru AB Alton, AB Aspens Konfektionsfabrik, Repro Ser"vice AB.
Ftiggeråkers Verkstäder AB, AB Mulco' Skandinaviska IIAP Äit,
Gummicentralen AB, Falbygdens Färgeri AB, Bokförlaget Corona
Ä.8, Snickeri AB An<lersuon & Ekman, Falköpings Bokbinaleri Alt
och Falköpings Dlektroindustri AB.

Ifinnarps Kontorsmöbler är en av lantlets största tillverkarc i
branschen. Företaget har omkring 100 anställila och omsätter ca
2? miljoner kronor.

Välkomna

tilf

LO.G.T.-N.T.O:s

LUCIA-FEST fred. den 10 dec. kl 19.30.
Rektor Gustav Boger, Ulricehamn, kåserar om västgöten'
Musik av Jan-Erik. Luciatablå. Sång av Folksong Singers'
NTO:s ungdograr framför lustspelet Ruskaby skola'
Servering. Inträde äldre 3 kr' Barn 1 kr.

I.O.G.T. -

N.T.O. KinnarP

framställning

mark på Kinneveds Klockargårcl till-

styrktes av kommunstyrelsen.
Bibllotckarie

film,

servering.

VÄLKOMNAI

'I

måndags

kväll höIl Slutarps Mis-

sionsförsamling

arp, utses till tjänsten.
tr'ramställning förelåg från förmynllilding Våring om utdebitering

claren

av i kommunalkassan inneståencle

olkpensionsöverskott. Kommirnstyrelst:n beslutade att från hr Våring
infoldra en uppställning över irlkomsf

Ler och utg:fter

Slutarps Missionshus
I

hade

l anden Lars Gunnar Claesson, Slut-

sin sedvanliga för-

säijning. En mängd olika handarbeten
hade skänkts. Försäljningen inleddes
med en andaktsstund, där bl.a. David Almqvist, Jönköping, som var
med när församlingen bildades 1923,
gav en hälsning och även erinrade

avseende berörda
foikpensioner samt bordlägga frågan
tiil dess såclan uppställning inkommlt.
En remiss från länsstyrelsen angående höjning av taxan för taxitrafik
inom länet översändes till fullmäktike för beslut. Uppgjort tjänstgöringsschema för personalen vid Frö-

kindsgården förelåg och godkändes.

om den första försäIjningen 1924. Från länsbostadsnämnden förelåg
Auktionsropare vid den första för- framställning om medgil'ande till att
säljningen var kväilens auktionsro- en summa av 550 kr. får avdraga.o
pare Carl Wilsson, Jönköping, som
under 36 år varit med som ropare.

För predikan svarade Carl Wilsson,
som hämtade sin text ur Rom. 5:5.
Vid försäljningen som vidtog efter
kaffösamkväm blev det ett liviigt deltagande. Många gjorde en god insats

och de fina och välgjorda handarbeten, som gick under klubban, betingade goda priser. Resultatet blev
också inie mindre än 5.012 kr,

från ansökan om ersättning av statsmedel för utbetalade bostadstillägg
under år 19?0. Avdraget godkändes.
Bordlagt valärenile

Tili förale av kommunens

social-

register valdes Inger Persson. Länsstyrelsen hade anhållit om yttrande
med förslag på person, som ansågs
Iämplig och villig att åtaga sig upp-

dråget som ordförande i valnämnden
Frökinds kommun efter Hilding Vå-

i

Fröliind får
expropriera!
trriikinds kontnrun fick i trerlu-

gens konielJ tillstånil

att

exprtt-

priern tnsiighet*l SlutarP ödt'-

gärihn l:61. *'artlghetens areal
3?'880 kvm. lllarken
lir atserld att snviindas för bouppgiir till

i it&(ls- och industriändamnl snmt ;
I| som parl,.
I
,_-_______!

LOKAL FRÖI(IND

En

tre sökande anmält sig. Kommunstyrelsen för'eslår fullmäktige att sö-

polklagss$3e$ere
har årsavslutning på lördag
kt 14 i klubbstrigan, Kinnemo.

GöR SOIVI FLER OC!{ FLER,
AK TIN.L

öppen

relsesammapträde.

från l(innarps Idrottsförening om att
få arrendera viss del av kommunens

före1åg

KEndndARFS åF:s

EN

NI{ARPS LAG ERFORS}T!.J N I tSG
Nya varor inkornna
-Affären
med lägre priser.

att framlägga resultatet vid niista sty-

karie vid kommunbiblioteket

Prisutdelning,

KI

|

skrivelse angående förslag till beVid ansökningstidens utgång till
redskapsarbeten. För att snabbutreda tjänstcn som deltidsan;tälld bibliote-

w

KIF-SIF

ffi ffi@ffimEE8&&

Frökinds kommunstyrelse har hål- | frågan tillsattes en kommitt6 bestå-

lit sammanträde. Kommunstyrelsenl ende av Rune Fledriksson, Inge
beslutarle gorlkänna faktura från Fal- Eckeriid och Elof Rehn, som hade

ffi

?0.30-01.00

ffi

bered,skapsarbeten,

ffi

KINNARP

??,,t'?t'

Advent i Kinnevetl-Vårkumla
I morgon hålls högmässa i Kinneveds kyrka på em. Kinneveds kyrkokör medverkar under leclning av rektor Bdngt Kjellström och utför introitus och Otto Olssons ,'Advent,'. Unisont sjungei Voglers ,,Hosianna',. Efter gudstjänsten inbjucler CKF till
adventskaffe i Lokal Frökind.
På kvällen hålles adventsvesper i
Vårkumla kyrka vid ljus. Här före-

ring som avsagt sig uppclraget. Frågan
bordiades.
Konstnären Bo llörnelius, Västra
Frölunda, hade av Bertil Gustavsson,
Börstig, inköpt ett markområde från
dennes fastighet. Kommunen beslutade att ej utnyttja sin förköpsrätt.
Sven Ändersson, Brismene, bemyndigades att deltaga vid behandling
av vissa ärenden som kräver samordning med blockets kommuner då

det gäller hälsovårdsnägrnden.
Dir. Filip Lidholm, Eksjö, hade ansökt om försäljning av fastigheterna
Slutarp 7:54 m. fl., som Eksjö-hus
tidigare erhållit dispositionsrätt på.
Kommunstyl:elsen beslutade- bif:lla
framställningen. '' -

StUTAffiPS IF
A*refest
lördagen den 4
i Lolial l'röhind.

clec.

hl

19.00

kommer solosång. Vid båda guds-

Anmälningar senast måndagen den 3C nov. till 332 36,

tjänsterna pr.edikar

]lr2 66.

kyrkoherde.

församlingens

Storrond på onsdag
i frågesporten o{n+t'
i Fröl<ind går in på
slutvarvet före iul. Endast en omFråsesporten

gång kvarstår. Det går onsrlagen 1
dec med tre matcher.
Då möts Börstig CP och Slutarps
IF. Hemvärnet lägeer liksom förra
året an mot NTO. Röda l(orset las 1
slutligen får som motståndare Nl'O:s

Här torde favoritskapet
sege. ri-qa hos Röda Korset.
Onsda I ällens drabbningar blev
verkligen .:imna. Damerna från Luttr'a CKF kunde hålla gutrbarna från
urrgdomslaq.

till

Vårkumla CP riktigt bra på mattan.
Segersiffrorna blev för CP 13 mot

| "Kommunen" var i år med or:h
kämpade. Även där var det mani liga deltagare i laget, vilka fick
möta ett nltt damlag; Siutarpo 1F:s
damklubb.
Damlaget tog ledningen efter fbrsta frågan, men tyvärr giek inte ledningen att hålla, men ett så goit

slutresrrltat som 774/z för damlaget
mot 1912ä för kommunlaget var hra

I

paus fick

vi

lyssna

6-l för Kinnarp
Kinnarps BTK besegrade i förra
reckan Skånings Åsaka med 6-1 ef-

till

sång och

musik av ungdomar från Falköpings

Filadelfiaförsamling. De förhöide
ytterligare samvaron under kvällen.
Publiksiffrorna trörjar också stiga
ju närmare finalen kommer.

1 sönd. i Advent
KINNEVEDS kyrka: 14 Högmäss.a. Kyrkokören.
Efter
gudstj. CKF:s adventskaffe
i
Lokal Frökind.
VÅRKUMLA k;yrka: 19.30
Aclventsvesper. Sol,osång.

Ola Jarlsson-Bengt-Åke Swahn

21

-8, 2l-77, Kjell Karlstedt-Svante
Blomberg ä*76, tI-18, Jonny KarI17

-

&.
&.
&.

#.
#.

SLUTARP
Fastighet byggtl 1947,
inneh. två 3-rumsläg.,
tre 1-rumsläg. samt en
4-rumsläg. ledig för
köpare. Källare med
b'I.a. oljee dning. Stor
tomt om ca 1.500 kvm.

SPARBANKERNAS
F/TSNGHETSBYRÅ

DRAGNII{GSLISTA
å KINNARPS IF:S
Adventskalender l97].
1 dec.z 7-494, 2-498, 8-

dec,

i

1-1802, 2-771,

8-

8L8, 4-777, L564, 6 t.o.m.
10:e 60?, 85, 1531, 650,772,

Röl(IND
l[v"ll'

har haft insamling inom ramen lör
riksorganisationens höstkampanj. Den
inbringade kr 2.526:50.

fungerar Håkan Silvander och Sve'n
Andersson. Gunilla och Marita från
Skörstorp underhåller med sång och
kh. Hagnemd håller den inledande
andakten.

giireno GOIF

6{f

22-m,

Pensionärsträff

Musikunderhällning.

Presentation av aktuella stu'
diecirklar.

Jan Andersson-Tornmf Pettersson
13-u,, 71,-27, Bo lvarsson-K-J Börjesson Ii-2tr, 1?-ä, Tomas Karlsson-

Vi bjuder på kaffe.
VÄLKOMNA:

Roger Lindgren 2tr-19, 78-n,

Arrangör:

tl-n,

B

Ivarsson-T Pettersson fl-n, Zl,-t4,
ZL-15, J Andersson-R Lindgren 14-ä,
2a:18, 73-D., T Karlsson-K-J Börjesson 21-16, !.J-.-n, m-n, T Karlsson/B
Ivarsson-K-J Börjesson/R Llndgren

n-78,

r'-n,

ffiffiHåW$ikoEad

!5-21.

qll?'?l

Frökinds Hem och Sko1as fråge-

sportsturnering hade under onsdags'
kvällen sista omgången före iul. Sex
lag var i elden denna kväll. Börstig

na med 11 Poäng mot 8 för IF.
Andra- inatchen gick emeilan Hernvärnet och NTO-lag 1. Samma lag
möttes i förra frågeturneringen och
då vann Hemvärnet knaPPt' Hur
skulle det gå denna gång?
Det blev en alltigenom jämn match.
Efter 5 frågor stod det 11 mot 11.
Lagen skulle därefter redogöra för
hur många advent, faste och trefaldighetssöndagar

vi

har.

Denna fråga kunde Hemvåirnet lösa
till fuilo medån IYTO tog endast 1
poäng av tre. Denna ledning behöll
sedan laget och kunde gå vidare till
niista omgång. Slutresultat blev 23
poäng för Hemvärnet och ä Poäng
för IYIO.
I sista omgången möttes Röda Korsets lag 1 mot NTO ungdomslag. Här

Frökinds kommun
sö[<er ileltitlsanstiilld ledare
för lekskol,an vårterrninen -72.
Närrnare urylpilysningar tel.

32. Ansöl<an stålles
Frökin:ds Bärnavårds.
nii,mJxal, Kinnarp.
0515/530

till

Missionsauktioner

i

Kinnevetl- ?'fta

-?t.
Vårkunla
Kinnarps oc'h Vårkumla' kYrkliga'
sföreningar har nu haft sina årliga
auktioner.

Kinnarps syförening hade sin i
lokal Frökind, där kyrkoherde liag-

nerud inledde. Efter kaffeservering
framträdde barn från Skörstorp med
ett särskilt sångprogam, som liviigt
uppskattades. Det sammanlagda resultatet blev över 4.500 kr vilket
måste anses som mYcket gott' I Kinneved finns nämligen ännu en kYrk-

lig syförening i SIutarP' som

väntningarna, men ungdomarna lYckades taga 8 poäng vilket var bra
gjort. Slute-t blev 18 poäng för Röda
Korset mot 8 för ungdomarna. Semifinalen börjar onsdagen den 12 jan.
Till dess hinner lagen förkovra sig
ytterligare.

14.00. Klubbstugan.

fället i Frökinds kommun

702

bostads-

Möt upp mangrant!

lägenheter. Av dessa var 212 byggda
1920 eiler tidigare, 157 1921--40, 143

Styrelsen.

1941-60, 45 1961--€5 och 68 1966 eller

Malmensten med en andalrtsstund.
Etter kaffesamkväm vidtog auktio-

nen med Carl-Gustav

Gustavsson

som ropare. Resultatet blev mSrcket
gott eller 2.900 kr och översteg fjolårets med ca tl00 kr.
Församlingens kyrkoherde' avsintade efter att ha tackag samtliga"

] senare, medan beträffande 1? lägenI heter uppgift om byggnadsåret sakI nades. Av lägenheterna hade 624 vatI tenledning, 628 avlopp, 616 central514 eget wc oeh 436 eget badåterlämnan- I värme,
eller duschrum. (PRK).

FRöKINDS GDV
har LUCIAFEST
å Pensionatet, Kinnarp, frecla'
gen den 10 dec.

kl

tel.

Redovisning och

egna medlemmar.

de av samtliga kalendrar i
dag 20.00. Lokal: Skolan.

i Lokal ltökinal
IOGT-NTO i Kinnarp anordnar I
morgon, fredag, luciafest t Lokål
Frökind. Rektor Gustav Boger, UlLussefest

om viistgöten,
Folksång Singers sjunger och IVIO:s
ungdomar spelar upp klassiska lustricehamn, kåserar

spelet Ruskaby skola. ,Och så blir
det luciatablå

19.30.

Anmälan om deltaganile senast torsdagen den 9 dec. till

KINNARPS IF

Lotterikomm.

har

sin auktion på våren.
I Vårkumla, där mYcket folk samvar re'
var Röda l(orsarna favoriter redan lats - nästan varje hushåll
från trörjan. De infriade också för- presenterat - inledde prosten Erik

I Frökintl
II Enligt nu föreliggande preliminära
uppgifter från 19?0 års folk- och boÅRSMöTE söndagen den 5/12 stadsräkning fanns vid räkningstill-

kl

Larsson.

I Bostadsstanclarden

Kinnarps lF

ri'.ht.+t.

A-N

CP mötte Slutarps IF. Idrottsföreningens lag tog ledningen men ntir
CP-gubbarna blivit varma i kläderna
spurtade de upp för att till slut vin-

Storgatan 7-9, Falköping
Tel. 134 25
Bost.: 135 84,722 48

Kinneveds Riiilakorskrets

Missionsauktion i Lokal Frökind
Kinneveds kyrkl. syförening anordnar idag i Lokal Frökind sin årliga
auktion till förmån för Sv. kyrkans
mission, Lutherhjälpen m..fl. kyrkliga och sociala ändamåI. Som ropare

70

Karlstedt-E Hermansson ä-10,,1

Frågesport gör juluPPehå[

syförening

öruus

Kinnarps

J

sfedt-S Blomberg 2l--a7, 27-25, 21-10, O Jarlsson-S Äkesäter 21-10,
Kjell Karlstedt/Ola Jarlsson-B-Ä fi-zl. 21-6.
Su'ahn/G Gustafsson 18-?f, ä-18,'
2t-7t.
Kinna4r B-IFK Falköpipg C 1--0

Lokal Frökind tisdagen d.
30/11 med början kl 18.00.
Gåvor och paket till ett värde av 4 kr mottages tacksamt.
Varmt väikomna!
Kinnarps

Kinnarp. Tel. 0515/333

I

2

i

520 44

I

948, 977.

Missionsauktion

AB KINNAIiPS KONTORSMöBLE.B

K Karlstedt-S Åkesäter ä-9,'l
ä-11, O Jarlsson-E Larsson ä-9, Tis'dagen den 7 dec. kl 15.30
Karlstedt-B-Å
ä
Kjell
Srvahn
-21, 2L-14,
--76,
Ola Jarlsson-G Gus- 21-2, K Karlstedt-E Hermansson ä-19, Nya Pensi.onatet, KinnalP.
tafsson ä-14, 214, Jonny Karl- 2L-71, J Karlstedt*E Larsson n-fi,|: Ljusibilder orm målaren Carl
stedt-Gunnar Gustafsson 16-21,

L724, 4-1.503, 5-1320,
6 t.o.m. 10:e 971, 1903, 1613,

KINNEVED

erhåller omgåenale anställning.

ter följande resultat:

.ry

rlamernas 16 poäng.

gjort av damerna.

MASKINSNICKARE

0575133277

331 04. Endast

tr'rökinils GDV

eller

05151

för föreningens

FALKOPINGS

TIDNING Lördogen den 1l december

VI GöR ER SNYGG

1971

I HÄRET TItt IUt!

Iulmarknud i

VÄLKOMMEN TILL

Salonglud-W

FRÖMTHND

MAJ BERGMAN
SLUTAEP - Tel. 334 90

Kyrltokören
I . "r..
i" i l(inneued
jubilerur

:;:::::ii:t:t:ii

kvrkokö1 *å0 *r-qlshil.E -

ii".vj..S1
",5t
fAI:--p!,t:..SPnSag med ell, slusiLgu-dsöj#rst"{ie.!Sqkan. Kören Eramftir däl-

vicl ett tiotal nummer under samlingsrutrriken,'Vandring runt' kyrkoåret", bl a Advenl av Otto Ols-

son och Vi för korset ödmjukt fallrr av Wid6en samt Herre, signe du

och råde av Bach till orgelackomprnjemång av rektor Bengt Kjellström tidigare organist i Kinnevecl.
.tir Kjellström framför vidare bl a
Jll av John Mor6n och Herren vår
Gur är en konung av Mich6lsen.

Lokal Frökind.

Kören leds av kantor

Lokal Frökind startade fint

Till jubileet har inbjudits

Hog beläggning första året

Till

Lokal Frökinil i Flökind har gjort sig förtjänt av sitt nåmn. Seilan
tlen invigdes 16 oktober 1970 hölls där fram till 3 ilecember 1071, då vi
gjortle ilenna inventering, 255 större och minilre aammankomsten I)e
återspeglar mångfacetterat bygdens liv. Alla fält är löreträalda. Lokal
Frökinil har snabbt blivit en samlingsplats för Frökinil.

kyrkfolkets
hå,tnad

Flitigast att utnyttja lokalen har

kommunen varit med 72 styrelseoch nämndsammanträden samt 6

+t;,:

fuilmäktigesammanträden; Därnäst

kcmmer en viktig sektor: ungdomsor;h fritidsträffarna. De sammanräknas till 60. För "enskilda större föreningsfester" har lokalen,lispnnerats 3? gång;r - nog är det en riir-

tig hemby";djlolial. Fötien'rrgsstämmor på lokalen har håiii+-s till ett
antal av 23. I övrigt har förekomrnil enskilda familjelester, reiigtiisa
sammankomster för olika samfund,
kurser, rödakorsmöten, filmvisningar, offentlig dans

etc.

Lokal Fröind var ett tydligt

ire-

hnv i Frökind.
Def kan tilläggas att lokalt:n fram
till nämnda datum "förräntadl" sig;
nred över 12.000 kr i hyresintäkter,
trots att den ju inte är kommersieil

utan utgör en setwice till bygdens
fclk, med hyror satta efter detta
syfte.

Parkeringsplatsen

vid

Kinneveds

kyrka med anslutande väg skall

as-

gotson och Majken Johansson, båda
rned från början.

Kören framträdde första

tacksägelsedagen 1941

kyrka.

kommer

är nu i gång Platsen har varit mycket besvärlig
efter ett enhälligt beslut i kyrko- för kyrkobesökarna. Den är sank

fuilmäktige. Det gäller dränering av och lerig. Området omfattar ca tucentirneters

djup

gången

Kinneveds

FRAGA EFTER

€orIeq-,
fllo*an
Stilfulla mönster
Hög kvalitö
Säljes av

Mattlagret
Trädgårdsgatan 25
och

56,

Falköping.

faiteras. Förarbetena

50-60 sen k'radratmeter och rymmer ett
och påfyllning av 50-tal parkerade bilar. Kostnaden beräknas till över' 20.000 kr.

området, urschaktning till

i

Centrallagret

pä.

grus. Asfaltbeläggningen
till våren.

tidigare

medlemmar av kören, många av
dem i förskingringen. Minnessaker
kommer att överlämnas tili medlelnmar av kören med 25 års medarbetarskap ell'er mer. Mångårigast
bland medlemmarna är Brita Wil-

S:t Olofsgatan
En stor schaktningsmassa skall bort och grus fyllas

Margareta

Ttior,

KINNARPS
MISSIÖNSHUS'
Söndag, 15:00 Sönilagssl<olans

jlrlfest. Ett omväxlande program av barnen, lärarna och
Rydberg. Offer för söndagsskola:r.

-

Servering.

Alla varrnt vä komna!

AB BRöD. K.{RI,SSONS
PLASTINDUSTEI
Kinnarp. Tel. 0515/332

I{örjublleum

03

I Kinneveal qh?ål-

Kinneveds kyrkokör firar B0-årsJubileum och med anledning av det:
ta anordnas på söndag en, muslkgudstjänst i Kinneveds kyrka.

G T, I IWTAR
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från Frökind
På sommarn går åskan och På
vintern är det husfölhör. Det är
sig inte riktigt likt i år. För en

kort stund sedan fiammade decemberblixtar znot den mörka kvällshimlen. Det dova mullret försvann
dock i fjäruan. I år har husför'hören och åskan slagit sig samrnan.
Det är tydiigen i takt med tiden.
Stora enheter är mcdellen.

Extraknäck blev heltidssvssla

lGpEnte
stå$rrshit
öm dqt

behdiven

Lagom tili -x-FT:s julnummer
kornmer också de "kommunala"
julgranarna ati resas i tätorterna.
I år biir alla SlutarPsbor giada
eftersom årets gran minsann inte

legat på lager i KinnarP över
sommaren. Den är fråsch, grön,
grånn.

Ni rninns väl vad elaka herrn
i fjol om granar. .. Grananangör är sorn vaniigt Vägföreningen,
som i år inte velat ta ut julen i
förskott. Allt enligt uppgifter som
vi inhämtat från föreningens ordförande, som i granfrågan 1är stå
helt enig med den övriga styrelsa

sen.

det söndag. Vi undI morgon är -xrar om det blir ett lika uppspelt
lussefirande i år som förra året.

Då inföll lusse på lördagen. Många
har redan "gått sta" att fira Lunågra väntar tilI efter helcia
gen,- Skolbarnen exempelvis, som
väntar med högtiden till på mån-

dag morgon. Den egentliga och
RIKTIGA luciadagen.

Bara för att du behöver en stationsvagn
är det ju inte säkert

att du

behöver en

smärre buss.
Renault l-2 Stationsvagn lastar 330 kilo.
Det räcker nog tilI i
dom flesta fali. Och
så är priset en trevlig
överraskning.

@

^t

Bo Ivarsson och Carl-Gustaf Johansson etablerar sig efter nyår i nya
lokaler.

De här raderna handlar om

-

till sig många kun-

och med nyåret blir en syssla på hel- bjuda låga priser på kvalitetsvaror.
tid. Kinnarps Lagerförsäljning slår
Kundkretsens tillväxt har varit

nämligen efter jul upp portarna till
en nybyggd barackbyggnad bakom
väveri Rany i Kinnarp. De två nyetablerade företagarna är Bo lvarsson och Carl-Gustaf Johansson, som
därmed också hoppar av från sina
arbeten på "Texti1en",
De två började i liten skala i ett
'skjul" på Julles väg de flyttade

Bil o. Moror

SLUIIARP

två uppenbårt lockat

unga herrar vilkas extraknäck från der och de tvås linje är att kunna

småningom över verksamheten

-x-det ett sjudande --Det har gett resuttat I rnrm av
För övrigt är
|
tiv uti kommunen. Jubilerande bl. a. följande rader från Vägver_
föreningar, 'årsfestande förening- ket:
ar, aiiktionerande föreningar och "Med hänsyn tilt den relativt
alla de andra - frågesportare in- stora genomfartstrafiken och samte minst - avlöser
varandra i Lo- hällenas beiägenhet utmed senomkal Frökind. Mitt i alltihopa drar farten med gång- och cvkeltrafit<
grannen Sven-Olof med sitt pick tin stola, post oöfr amar"" '-. *.
och pack ett hundratal rneter utefter riksvägen, anser vägför- |
längre bort. Han har byggt n)'tt valtningen det angeläget att ut- |
och flyttar in lagom till jut. Det byggnatfön av gångbanor kommer
ska bli kul med "f1öttekalas"!
till stånd så snart som möjligt.
x
Projektering för dessa arbeten
l<öliifrih?tfp.i undei fff2 var"vid
Slutarrr besåvades i )ördags mea, 'åiil.e4_*Si-Eiiifteg1en,
två hedersledamöter. När idrotts- l.
att arbätbna utföreningen inbjöd till fest i Lökal I föres såsom beredskapsarbete beFrökind kallades Evert Sand6n I aktas. I'öretaget ingår ej i gällanoch Nils Samuelsson till dessa I de flerårsplan för byggande av
poster inom SIF. Många hyllades I länwägar under perioden 19?0denna kväIl. 81. a. två veteraner !' 74, varför vägförvaltningen f. n.
.. i .A.fotbotlen: Bengt Hermalrssuilrl tyvärr ej kan ange när arbetena
oelrlerman Petterssorr. En fiirsilik- { kan utföras med ordinarie anslag.
ran för kvällen var att fotbollsla- | Företaget kommer dock att uppget under 1972 skall gå framgångar | .tagas till prövning i samband med
till mötes. Gösta Ek från grannen I revideringen av flerårsplanerna
Kinnarp skall göra sitt för att få | under 1972",
pä ett
stil på
slrr
ef,f, Siutarpslag,
sa nar;
närl
-lurarpsrag, som så
-x-xI

på damsidan".
Båda har en längre tids erfarenhet

av konfektionsbranschen - kunskaper som de anser värdefulla när de

nu'på ett annat sätt för ut sina varor
ett på marknaden.
äldre bostadshus. Det är ett år sedan
De får nu 200 kvadratmeters yta
verksamheten startåde. Utvecklingen för dam-. herr- och barnkiäder.
har alltså varit snabb. Företaeet har

-
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-

avgörande för vårt steg att bygga
eget och nytt, menar Bosse Ivarsson,
som också tillägger att "vi kommer
att utvidga vårt sortiment, Särskilt

i

I

|

GOR SOIUI ALLT

I

I

höll på att trilla utanför all ära 1
och redlighet.

.

I
|
Otaliga är cle skrivelser som un- |
der årens Iopp vandrat från Kinn- [
arp*Slutarp till vägmyndigheter- [
oa. Under hösteus topp trar ieratd- |
rar i de båda tätortårna via en I
skrivelse uppvaktat Hem-och- I
Skola-föreningurr, so- i sin tur l]
till Vägverkef vidarebefordrat för- li
ålclrarnås krav på en bättre trafik- ll
rniliö. Även Stutarps Samhällsför- il
ening och Vägföreningen har fli- ll
tigt uppvaktaf väg.rerxet i hopp ll
om att få en bäitre tLatir<miiiå ll
.

-

x

-

niecl gånghanor, övergångsmarkä- Il
rinear m. m.
1t

Det är en skrivelse som jag

tycker andas optimism. Uppenbart har Verket sått sig in i de
förhållanden som råder i de båda
tätorterna' D^et handlar om hård
tlaf]! i ett hårt tempo, där gälland.e 50-9räns nonchaleras

skara trafikanter.

av en stor

Elr hårdare trafikövervakning
:\u119 -resultera i så omfattande
bötesbelopp att kostnaden av gångbanor- skulle betalas i ett nafs.. '
Kör för.y-"q dessa allvarsord:
siktist'
.inte för mvcket skinka.
-Ät
S-mutta lagom på
1::* lutfisken'
SlöSSen. Var snäll mot Tomten:
Ni behöver varandra.
BÅSSE

FI-ER
och

FLER
Ak tirl
affären med
LÄGRE
PRISER

Kimmanps Lagenfönsäljn'uimg

Slutarps kvarn uppfördes 1910. Den
traktens

ii't7,4,

var då ett företag i vilket

bönder tecknade aktier. Företagets
namn vår AB Slutarps ångkvarn.

övertog Viktor Pettersson, Ragnar Johansson och Oskar Johansson

1933

kvarnen. Tio år serrare eller 1943 biev
Osl<ar ensam ansvarig för kvarnrörelsen, och under åren 1957*1963 ar-

renderade sönderna Göte och Bror
rörelsen av fadern Oskar Johansson.
Den 1 oktober 1963 köpte Bror det
företag som han i dag driver och nu
ser expandera. Det är en i dessa ticler betydande kvarnrörelse med om-

fattande fodermedelsförsäljning. Företaget har ett tämligen stort upptagningsområde med kunder från
Frökind och grannkommunernas ytterområclen.

Till sin hiä1p har Bror sedan sju
år Åke Andersson och sedan två år
Olof Torstensson.
Några exempel på hur hjuien i
snurrar i kvarnen kan vi ge:

Bror Johansson fråmför nybyggnåden
- den rymliga lagerlokålen

,Såee

&w,rps

kuurn efrpuwderur

Slutarps kvarn expanderar. I dagarna står en 35 meter lång, 16 meter bred och 5 meter
hög lagerlokal i anslutning till kvarnen klar för inflyttning. Totalt är don 5"60 kvadratmeter och det betyder att Bror Jotrransson, kvarnägare, får ett änela.måIsenligt lager för framtitlen. Byggnaden är uppförtl i järn och plåt och för konstruktionen har tslidsbergs mekaniska verkstad
Gustaf Törnqvist
syapaf,.

-

-

öretagare i Slutarp i ktrammoa
Far ej använda sin egen infart
F

Inorn tle närrnaste ilagarna stänger vägverket infarten till Slufarps handelsträclgård vid riksväg 48 norr
om samhället. Det utlovas att en förbudsskylt konmer upp. Ätgärtlen vidtas efter anvisning av trafikniimnderr. ilIotiveringen är att infarten är för brant och att fordon brukat backa ut på riksvägen från infarten. I)en skulle alltså vara trafikfarlig. Ägaren får fortfarande använtla infarten för personligt bruk, men
han får inte ta emot eller löra ut laster tlen vägen. Det är rleti;a den använts till.
Trädgårdsmästeriet är beläget på
en hög moränkulle. Man kan komnra dit bakvägen från en byväg. Det
vill säga, det kan man inte vintertid. Uppfarten från byvägen år brant

i

dag

JuSt nu produceras mellan 40 och
ton fodermedel för svin och nöt-

50

kreatur per vecka. Produktionsökningen kan man också mäta

i

str'öm-

förbrukningen. Under senaste året
lhar den ökat med 20 procent. OmI sättningen har under ddn senaste 10årsperiått.n stigit med en miljon.
i
;

It. Kl. ?.30 drar hammarkvarnen i
I Bang och först kI 18 slutar det dova
mullret. Då sätter sig Bror ner

,skriver foderjournaler för
\ jordbruksnämnd. Han

och

Statens

tar sig också'

en funderare på det där med skatin 30
I ten. Den betalas nämligen
I

I gånger per år': vanlig skatt. ATP och
lrnoms sex gånger, malningsavgift 12
lgånger. Den senare avgiften kollas

regelbundet

av Statens jordbruks-

"Bror i kvarnå" har biivit ett begrepp för bygdens befolkning. Han
vill nu ge sina kunder en bättre och
snabbare service. Den röda byggna-

den i ansiutning till kvarnen och
to|ken har blivit för irång - räls-

maskinen för utsäde fvller sin piats
där, men för lagret behövs större och

mer lätthanterliga Ytor.
Dom finns där nu!

och svårkörd. Trädgårdsmästare Mats
Vl-etterströms affärsförbindelser har
för övrig1 förklarät att de inte alls
kan köra upp den vägen med lastbi1ar.

Tidigare fanns en parkeringsplats

handelsträdgården, på ånrlnn
stängts av -och skall grävas upp. Det

mitt för

ra sidan riksvägen. Den har

BILTIGT

var en vanlig hållplats, bl a frir
bussar. Motivet för avstängningen
var att olyckor inträffat vid par'keringsplatsen när folk med ärende
till handelsträdgården passerade
trärs över vägen från parkeringen.
Irr \rys11.61r4m har. begärt att få
parkeringen överflyttad till sin sidlr

JUST NU:
Reststycke

Välkomna

I Slutarp

ren överlämnat ärendet till jurist
for att få det prövat.

Det kan tilläggas att den enligt
vägverket för branta infarten till

oss!

MANUFIÄKTE"IIl

Trafikfarlig infart?

sak- handelsträdgården blev ännu bran- | irrte moitagit någon ersättning, ttl
nar vid det här laget alltså både tare när vägen lades om härom I omläggningen enligt vägverket int€
lcundparkering och lastbilsinfart. Då året. För detta ingrepp har ägaten I inneburit något intrång.
det inte är ]ätt att vara företagare
under sådana förhåltanden har ägaHandelsträdgården

till

KINNARPS

dcn hypotetiska motiveringen at.t
fclk som kommer söderifrån, från
samhäIlena, kommer att "svänga
t.:ärs över riksvägen" för att parkera. Man har för övrigt nu satt r4lp
vägen.

crimplene

ner. Garner m.m.

av vägen, där han kan ställa mark
till förfogande. Detta har vägverlret
inte kunnat gå med på, bl a med

stoppförbudsskyltar som täcker handelsträdgårdens hela front mot riks-

i

17:-/metern - Gardi-

SLUTARPS
MISSIONSHUS
Lördag 19.30 Evangeliigruppen Falan sjunger ooh vittnar.
Välkomna!

köping 3.
Lantbrevlräringen

i området komatt utpträckas
där så kan ske med hänsYn till vägarnas beskaffenhet. Man räknar
bl. a. med en iantbrevbäringslinje
Kinnarp
Vårkumla - SlutarP och
om- Slutarps samhälle e.n linie

Falköping 3 nya postadressen
for .[ätorten Slutarp-Kinnarp
Beslut väntas när som helst om
tlen planerade onrläggningen av

mer enligt

norr

Lyckorna - Backgården - SiggaVästarpsgårgården
- Solbacken.
lantbrevbäring.
darna erbjuds
Utdelningstiderna ändras enligt

::ii::,i::,i:::

"postanordningarna", som tlet heter på postverkets språk, i Kinn-

förslaget endast

I Kinnarp5

i Västra distriktet har i skrivelse till
de bygder. Posttlirektionen

|

I

l

missionshus

hålles på söndag em.

lans julfest. Ett rikt

berörda parter, däriblahtl komnaunen, retlogjort för planerna. Kommunstyrelsbn för sin del har i
skrivelse lill pos!direktionen en-

söndagssko-

omväxlande

program ges av barnen och lärarnai Kaffeservering ingår i programInet.

I Slutarps missionshus blir i kväll
sång och vittnesbörd av Evangeliigrlrppen Falan.

dast uttalat att en tialigareliiggning av postservicen i samhällena är önskvärd så Iångt detta kan
ske utan förlång för någon part
inom ornråtlet. Vidare bör en funkSlutarps
järnvägsstation beredas tjänst när

tionär vid nuvarande

Nona Västgöta
Kinnarp-N Härene &{
Sk Åsaka-Järpås !-5

bemanningen vitl stationen dras
in I maj, säger kommunsf,Srrelsen.

Skövde-Istrum 6-3

IFI( Hjo-Lidköping BTK S-.b

Postdirektionen önskar genomföra

en förändring från 1 februari 1972. Postanstalten 'Falköping 3' vid genomfarten i Kinnarp. Den är inrymd
En ny stor och modernt inredd lo- i AB Kontorsmöblers tidigare fabriksbyggnad.
kal finns nu till förfogande för postverket i Kinnarp. Den är lnrymd i I bäring och att övriga som nu håim- rymmas i de nya lokalerna i Ats
Kontorsmöblers tidigare fabriks-l tar sin post vid poststationerna får Kontorsmöblers byggnad.
lantbrevbäring. All postutdelning
Omläggningen medför att postbyggnad och centralt belägen.
I bör centraliseras till
Falköping. I adresserna ändras. De abonnenter
t

3'

i mindre omfattninS.

i

I

arp och Slutarp med kringliggan-

"Fålköping

förs;laget

sambånd här4ed slås postanstalter- som kommer

I

Kinnarp
Skövde
Sk Äsaka

Istrum
Järpås

IFK HJo
N Härene

att betjänas åv brev-

Lidköping BTK

Postdirektionens förslag är att na i Slutarp och Kinnarp såmman bärare får adressen 5ä 00 Falköping
abonnenterna i tätbebyggelserna,l till en postanstalt som kallas Fal- och de som också i fortsättningen
Slutarp och Kinnarp, får stadsbrev- I köping 3. Den kommer alltså att in- hämtar sin post i boxar eller fack

5
D

5
5
5
D

5
5

5 0 0 30-810
4r029-13S
22t23-226
212?L-?B5
t222a-264
11318-263
10415-262
01413-29 1

I

på postanstalten 4dresse4

521

03 Fal-

I{iistu å,r d,rwr SJ hort
'hekainningeru'
i Sl,utarp uch l{inru,arp
I maj nästa år upphör bernanningen viil stationerna i Slutarp och
Kinnarp. Detta berör inte mycket persontråfiken. FöUtlen blir bara
att folk själva stoppar tågen meil en "handsignal" på perrongerna ocb
löser biljett omboril. Detta tillämpas tedan nu, nämligen vid tidpunkter då station;tna reilån nu,qtår obemannatte. Personalbesäftningen,
två på vardera stället, rächer inte till för alta tider på tlygnet.
Det gamla stationshuset i Slutarp
Däremot berörs styckegodstraf iken.
SJ hänvisar efter 28 maj nästa år kan kallas en autentisk miljö. Nog

är huset gamla tiders SJ, med

si.1'ckegodstrafikanterna till Äsar'p
och Falköping för inlämning och avhämtning av gods. Dessutom hän-

sina

grov3 plankgolv, snusbruna inner- | Ingricl med sin "efterträdare" på bangården i Slutarp, en bomfällnings-

väggar, kamineldning och övriga aB- | anordnins som rälsbussförarna själva kan betjäna.
visas till järnvägens landsvägsbus- remanger. Utvärtes är huset rik- |
saar. För stora trafikanter kommer tigt ra"rt mea sin utsxjutr"a" 4"""- lt".:!"9 statio-nen {:l fl.k. fu:.t 1l-l **Hl^t^o,o.1ci:..sj .rs!,.. å;."1t}; J11:
stäuning
en direktforsling i fråga i sämband våning. sJ har rör *a
I
"iJ riktig
av-en
'tl"Jå!tJ""li'
"jåirnvägsramilj".l .Frökinds. k-'TT"l.lu1.-h"j-^119^":
gvr;st
med knutpunkttrafiken, i varje sär- iräi'ii".i'ä-;;ilä#""?ärt
I
^ä;
o"'lltt
Ä"g,"'.t,,{:1"ry:""-"
ii- { r"43"*rrån
sliilt fall enligt kommersiell bedöm- teckningen "övertariga".
.c'11
*tn,-fålt"
om
tillstånd
att teckna
borgen för
":lll^"T^-::"ifl
1e0z
som
banans
början
-"a
på
ä;ä"il
nirrg. Vagnslasttrafiken kvarstår
ää;'lää f,i;fr", åäi I
I ett tloårigt'amorteringslån
på 250.000
järn-l
och
hennes
syskon
är
bada ställena. Det går alltså lika småningom bli auktion.
lt3nv^at-<_t,
kr
till
Kinnärp-Slutarps
vägförvässfolk'
bra som tidigare att beställa fram Egentligen är det snarl "övertali- |
I
av asfaltevagnar till både Slutarp och Kinn- ger,' stationshu*ut i srrrtalp-Ju ffi:
i.
Kinnarp.
Kvg-.-nå
stationen
ärl
;Xtå;:r""":tansiering
arp för sådan trafik.
nesmärke över det äldre SJ-skedet l-Inga Nilsson, som övertog handlingIngrid Pettersson, som förestår - om mån konserverade det utan II arna 1 december, och från Åsarp |I I har kommit Lisa Claeson sedan Grestationen i Slutarp, är inte helt gl-ad I cmbyggnad.
| | rrrrrrrFrrF^A
åt att lämna SJ-jobbet. Annan SJttii
KINNEVEDS
har sJ rörrorat u,, |
I
".,
anställning har ifrågasatts för hen- sina clamer i området, Greta San- | läggningen
raccnlncen 28 maj'
'o
ne, men hon kan inte lämna hem- åäi i?ä:lJJå"$iå' $åill,"ii";l
I
orten. Henes "efterträdare" i Slut- Kinnarp. Hon avgick med pension
kal]as till ord. sarnrnanträde i
1 december och uppvaktades då av
skola torsclagen den
ä;;
sJ senom stationscherei-'i
|
| T^tu3"tptoch äv postverket genom postmiis- |
| 16 dec. kl 19.00.
|

ä

|

il.

,^l/t1"i:

:l |

I

t

I

ä'öffi:'"#ä;'ää;""

;.i.,:";;

a

;;- I

I

kyrkofullmäktige

I

i Falköping'
""",1,1:n1""ll
sedan 1925
har egentligen varit med
oa non som rt-arrng Dorlaoe nlarpa I
taren

sin mamma Ida

Johansson som fö-

I ordf.

Textil $hop, Slutarp
19

o7o

LÄMNAS

Ä

SAMTLIG,4. VAROR
SLUT.

TILL

ÅBETS

OBS! Stängt TISDAG, TORSDAG!

MAEIE.I,OUISE KARLEN. TEI. 0515/334 31
Modevaror i jersey och stickat

-

-

Välkommen att se
CCh PROVI(ÖRA

trlv.

NYA

Hur skull kublar ner

AustinMaxiT2,,
I'lamitiebilen

Btr. lars$ons Bil AB
-

KINNARP

Till ombyggnaden av gator i Kinnarp och Slutarp hör också kabelgrävning för elsidan. Den utförs av oile sand6n och Herbert Andersån.
Nästa höst skall Slutarp och lfinn- Vägföreningen svarar för beläggarp kunna bjuda sina invånare och ningsdelen, vilken kommer att koÄta

tillfälliga besökare väIlagda asfalts- cirka
gator. Arbetena med övergången från tenå

grus

till asfalt har startat under

den

400.000

kronon Ledningsarbe-

faller på kommunen och den
kostnaden är cirka 110.000 kronor.

gångna hösten mecl Skånska Cement- Asfaltsarbetena finansieras genom
gjuteriet som entreprenör för såväl kommunalt anslag, borgenslån
lednings- som beläggningsarbeten. egna insatser. från fastighetsägarna,och

VALKOMMEN
TILL OSS MED

JULINKOPEN

Arvidssons
Tel. 0515133424

TeI. 380 60

KONTAKTA ALITID OSS
NAR DET GÄLLER

t\IY EI.I.ER BEG. BII.
REPARATIONER

- SERVICE, aila stag

KiEnrtsrp$ Pensionat
GOTT OCH RIKLIGT BORD

T3å.[ fr4ODERATA PRISER
Vi anordnar fester av alla slag,
farn iljefester, kaffeserveringar
och dylikt i trivsamma lokaler.

SCHACK
Falbygdens lagserie

KINNARPS IABRIK$NEDERTAG

i f. d. NT0-lokalen

ttjff.

Den tredje ronden i Falbygdsal-

Vi rekommenderar VÄRT RIKHALTIdA TYG-SORTIIVIENT av
CRIMPLENE, PLAYTIME, JERSEY, TERYLENE/YLLE'

i schaek har un-

liansens lagserie

der den gångna veckan

3::,1å'ååi';"'

spelats.

Floby mötte hittills obesegrade DHR
och lyckades ge dem deras första
etta i förlustkolumnen. 3-2 blev
t'esultatet. Rockaden, som i förra

BOMULL m.m.
Dessutom UNDERKLÄDER, STRUMPOR, ARBETSKLÄDER'
MORGONROCKAR, NATTLINNEN, PLASTMATTOR' HANDVÄVDA TRASMATTOR SAMI ATII i SÄNGKUiDER.
Vi hälsar såväl förutvarande soln nya kunder v2ilkomna!

londen övertygande vann mot
Sandhem, fick denna gång se sig
siagen av gdstande Falköping som
vann med 3-2. Sandhem tog emot
I{inneved och lyckades ej heller
denna gång vinna utan förlorade
med 7 !/2-3 1/2.

Hör med oss innan Ni gör
något åt Era GOLV

Bordsresultat:

Floby-DER:

e. Ferm-B. Wikström 1--0

C. Larsson-E. Olander 1-0
P. Rehn-E. G. Andersson 7/2-7/2
P. Hallberg-4, Kjellberg U2-7/2
P. O. Persson-Anna-Lisa Eriks-

Ur vårt bretla sortirnent bl. a. HAGLUNDS, WILTAX'
VISTED och DAHLSTRöMS MATTOR' kan vi ge Er ett
bra anibud ooh kan erbjuda ett I'ACKMÄSSIGT ARBETE

son 0-1.
Rockatlen-Falköping:

med

K. Sand6n-G. Nyberg 7/2-7/2

G. Svensson-G. Karlsson 0-1
I. Sand6n-B. Nilsson 0-1
P. Johansson-A Ebenfeldt 1/2-

l'RI INLÄGGNING.

ALLT I GOLV TILL MYCKET
LAGA PRISER

7/z

L. Nilsson-G. Ebenfeldt 1-{

: Måntt.Jrsd. 8-18. Middags'
stängt 13-14. Lördags<ippet 8-72.

KUruGSGOI"U

öp,pet

Santlhem-Kinneved:
L. Gransing-B. Persson 0-1

E, Löfving-B. Kjellander 0-1

S. Gransing*A. Kjellander 1/2L. Svensson-K.
A. Algotsson-R.

Lennartsson 1-0
Lennartsson 0-1.

Trots endast en vinstmatch av tre
möjliga toppar Rockaden fortfarande serietabellen som nu ser ut så
här:

Kinneveds CKF
anordnade advents-kaffe första sönda€(en i advent i Lokal l'rtiklnd. Ifc

allra flesta av de talrika besökama
i Kinneveds kyrka hörsammadc ln-

bjudan till kaffesamkvämet elter

gudstjänsten. Vid gamkvämet undcrhöll Maj-Britt Johansson med bar-

nen Jan-Erik och Anneli med musih och sång. Även kyrkokören med-

verkade. En friqillig kollekt till

Lutherhjälpen upptogs. Denna uppgick till 180 kr. Kyrkoherde ffagrrerud avslutade så med ett kort anförande och sist sjöngs unisont "IIo-

K!NNARPS
KONITORSMOBLER
KINNARP

-

Tel. 05151333 70

O fillverkar och försäljer allt i

kontorsmöbler

sianna".

I
I

Rockad.en, Floby-Falköping och
DHR-Vartofta.
Floby SS fortsatte i söndags i div.
II vdstra framgångsrikt genom att i
Grästorp besegra hemmalaget med

hela 5-O. Vid de olika borden i

i tur och ordning
G. Ferm, C. Larsson, P. Rehn, E.
:Olander och P. Hallberg.l Detta inFlobylaget spelade

nebär

att Floby

toppskikt med

,

bordspoäng.

Britta

Johansson och Karin IIJortsäter med .19 poäng. Närmast kom

Församlin gstlele geraile

kailas att sanunanträda i Centralskolan, --I(innarP, tor:sda'
gen den 16 dec. 19?1

Ortlf.

kl

19.30'

;-j$Sffi&*åit{
gå

dersson med 16 poäng. De tre förstl
dettar I nästa omgång.

f

r':.,qf

:f i l.t"lf

v

.*
i;:l

En studiecirkel skall inom kort

startas med "Carl Larsson" på programmet.

Pensioniirsträff hos Vuxenskolan
Vuxenskolan samlade t tlsdags ett
30-tal pensionärer till träff på Nya
pensionatet i Kinnarp, varvid ak-

tuella studiecirklar presenterådes.

Kinneveds Pastorat

MÅNGA TREVLIGA

Astrid Johansson och Margit An-

Schacksällskap ef-

ter 2 omgångar ligger i tabellens i
4 poäng octr 9-1 i

,

Vid den tävlingskväll hos Märta
Wilhelmsson då man tävlade i "Vl
vet vad" nåddes biista resultatet av

Stig Andersson, Åbotorp,

och öuriga lULBtOMM0R
i stor sortering

benättadc

medryckande om gamla tiderr tid
och mått och orienterade om Btudieplanen "Viistergötland". Instruktör

fxF?cl

mänt om I'uxenstudier.
Ett uppskattat inslag var pendo-

.!lrlafi*lr si*::lger vi l;l

Lennart Falegård orienterade all-

närskonsulent Ker.stin Fasths preren-

tation

i

ljusbilder av Carl

Lorlssons

liv och verk.
Glisterna vid aftonen uppskattade

programmet, Det är sannolikt att lthnande träffar kommer att ordnae på
andra håll i Vuxenskolans regi.

,lulussllu:t1 *ppei t;ll kl

sruTARp$

HANDELSTRÄDGARD

Iel.

340 70

?CI"

13.

MÖBLER

MATTOR

SANDAHL

HELTÄCKNING
ARMATUR

O NYBYGGNADER
O REPARATIONER

.

FÖRSTKLASSIGT

..

ARBETE".....".

.l--. .

.,'

I{UMANA PRISER..
Kontor: Falköpittg
Tel, 145 10, verkm. 192 35
Bostad: Falköping
Te]. 14ö 08 (säkr. eft. kl 17)

Går clet inte pa
V:ilkomna när tlet passar.
ordinarie titl, så ring gärna så ordn:r t'i tid.

AB L. Gustafssons Möbelaffär
ST

II

Elektrikenn KAN I0BBET
Installationer Reparationer Ändringar
utföres väI, snabbt och billigt.

Kyl -Frys-SPisar
och

för övrigt allt som hör till branschen.

INGVAR GUSTAFSSONS
ELEKTRISKA, Slutarp, tel. 33369

I'uciafester

i Frö'{tind,

IOGT.NTO:s Lucialest i Lokal ligare välljud från FoLksong Singr'lökind i fredags kvälI blev en ers tackacle orclföranden Sven Anrivsam tillställning. Rektor Gustaf dersson publiken och de medverJoger, Ulricehamn, kåserade om kancle,
.åstgötar och berättade roliga histo-

*

Få lördagseftermiddagen fick Frö'rer innan det var dags för Luciaablå med sång och versläsning av kindsgårclen besök av IOGT-NIIOuucian Barbro Bertilsson, Vårkum- lucian med tärnor. Det hela börja-

a, och hennes elva tär'rror. För murlken svarade Jan-Erik Johansson,
Efter kaffepausen underhöll Foll<song Singers från Falköping och

de med att Sten Ahlq.rist häisade

UTARP - Tel

051"5/331 79

EII-5@EO

E

I

!
I $IUTARPSKÖKET I
I
ett begrepp
I
FRÅGA EFTER DET [.NOS
I
ESKILSTUNABCDEN
FRIGGERAKERS RSR AB
I
!
RUTMANS iX,,?f[T; I
SLUTARP - Tel.
I
IIE IECIIEEII
0515/331?7

våilkomrlen till de d'-rhade kaffeborden (föreningen bjöcl). Sedan följde
Luciatablå till musili av .lan-Erik son tackade
I

för besöket, som hon
lToppades skulle foltsätta kommande
sedan framförde föreningens urtg- I Johansson.
domar "Ruskaby skola". Efter ytter- I Föreståndarinnan Änna-Stina Nils- ar.

LUC!A14IJGTID
i Försawrlingssalen, Axtorp
den 17 72 1971 kl 19.30
Tal av kh Hagnerud.
Vårkumla CKF:s Luciatablå.
Sång. Kaffeservering. Tomte.
Behållningen
hjälpen.

till

I"uther-

Kyrkans Barntnmrrar
Nyanmälan

till vt

7972 av

barn sorn fyller 4 år innan 1/7
1972 senast lördag.

Tel. 332 70, 333 12, 331 19.

flho'll-

Kyrkans Barntimmar i Frökintl
,dnmälan av barn som fylier fyra
år före 1 juli 1972 kan ske senast
- Den g januari
lördag till ledarna.
har Kyrkans Barntimmar sin julfest med trörjan i Kinneveds kyrka
och fortsättningen hålles i Lokal

Frökind.

IOGT-NTO:s Lucia Bartrro Bertilsson har tagit plats
$ltZ-4.
omgctt sis med unga tärnor.

i Frans

Svedbergs knä. Harry Johansson har

I

Körjubileum

Slutarps Kvarn
BROR

JOHANSSON

Med anledning av Kinneved kyrkokörs B0-årsjubileum har vi
nöjet att inb:iuda till MUSIKGUDSTJÄNST i Kinneveds kyrka

I'el. 0515/33103

söndagen d,en 72172 kl. 14.00
Alla förutvarande och nuvarande mediemmar med makeimaka
hälsas varmt välkomna till efterföljande samkväm.
Anmälan serrast den 8172. Tel. 0b1b/381 gb, gB0 51.

Altt för lantbruket i FOEIERMHDEL'
UTSIIIDEN, GODNING, FRffiER.

Rensning och förmalning av sparlnmål

@ DANS @
FROKINDS SAMLINGSSAL
fredagen ilen 17 december

kl

20.30.

Dans till Vl FE[tf (Gamla Nicpots)
Medtag julklapp till ett värde av 2-3 kr för byte.

Kommitt6rade

KINNEVED
LUCIAHöGTID

i

Slutarps lF:s
ungdomsavs!utning

F'örsamlingssalen, Axtorp
den 17172 1971 kl 19.30.

Junior- och

Tal av ktr Hagnemd.
Värkumta CKf,':s Luciatablå.
Sång. Ka^ffeservering. Tormte.
Behållningm till Lmther-

Prisiutdelning. Film. Inforrr"-

tion. Varm korv m.m.

hjälpen.

Alla

pojklagsspelare

samling Tångavailen på fre-

dag

kl

18.30.

välkornna

Medlemskontroll.

I

öxnp

Brodtletorp, Vartofta-Åsaka, Kinneveil, Skörstorps Cuf

Hed,rad,e aid ltyrkokörsjuhil,eurn
$lv,-?r-

Luclahögtiil i Axtorp tblt?-'lr'

I

i Axtorp ani morgon, fredag, en lucia-

Församtingssalen

ordnaa

högtid. Vårkumla CKF framför

en

luctatablå och kyrkoherde S. E. Hagnerud tala,r. Behållningen av sammankomsten

går till

Lutherhjälpen,

i tott"" tblg.Zt.
Vld kyrkostämma i Luttra i måndags valdbs till revisorer Bertil An-

B.prkost'iimma

dersson, Skövdesgården, Sven Ekbom, Ledsgården, och Bengt Len-

nartsson, MaJnegården,
Efter.stämman sammanträdde kyr.
korådet, som omvaldes John Larsson, Nolgården, till kyrkokassör.

DRAGNINGSLISTA

Kilrnar$s fF Adventskalendrar

15 dec.: 1-31, 2-428, 37562, 4-7895, 5-1992, 670:e 7762, L328, 1978, !414,
888.

16 dec.: 1--509, 2-1099,
1920,

3-

4-1081, 5-485, 6-10:e

qryf1.592, 1550, 1585, 305.

SLUTAR'S

ttht-tl

MISSIONSHI.JS
S,öndag 14.30 Sön{I4gssholans

,Iulfest. E;tt omvåxlande program av barnen, Iärarna octr
Ryd,berg.

Servering.

Vid Kinneveds kyrkokörs 30-årsjubileum i söndags överlämnades till körens mest mångåriga
medlemmar
25 ärs medarbetarskap eller mer
gåvopsalmböcker i skinnband. T. v. över-

- Brita Wilgotson, Nlajken Johansson,
lämnaren kyrkoherde
Sven-Erik Hagnerud, därefter
Birgit Andersson, Maj-Eritt Johansson, Valfrid Johansson, Allan Ahlqvist, Göran Andersson. Om jubileet, se insida.

-

Välkornna!

Vucher

mt^ssilr$&a,ögtt{E

Fw{,[,sw{t kyrfu,w,

/c

@.

U

Kyrkoherde Hagnerud talade från
predikstolen:
Må lovsången hål-

i Kisey.r,eq; ed,

ed fu,örjwxb

-t1 E

il|-,e å.9,

a
N,

1'.4l'a4t
'fii|./,1:i'i:t

Itr,,lfr,

"lfi

vid makt -i vår kyrka" En

Ias

män-

niska faller ned i mörker, och hennes vånda är outhärdlig. Men runt
omkring henne ljuder alitjämt iovsånsen. Så får hon kraft att leva
vidare.

| - Denna musikstund vill vara en
genom kyrkans år, detta
I vandring
I pärlbana av helgade dagar: advenI tets bidan, julens djupa glädje,
sist anar männiI påskens jubel
skan att det som- är henne kärt finns
I

där bortom.

::::.tli:ttt);:

1 Kören leddes av kantor Margareta
I Thor. Den inleclde med Advent av
i O. Olsson med Bengt Kjellström
vid orgeln. Därefter följde Jul av
Mor6n sorn orgelsolo, Kören och
församiingen s,jöng växelvis ps. 79 av
Soenlie Då med Gud du mig förso-

nar, varefter kören a capeila utan belerl.qagning - sjöng Vi för
korset ödmiukt falla av Wid6en,

Krist är uppstånden åv Hassler,
till mig, I alle av Micheeisen och O, Du Helge Ande av O.
I{ommen
Olsson.

En gammålkyrklig lntroitus på
följde, med växling mellan mans- och kvinnosidan
i kören, och därefter ett orgelsolo
av Micheelsen, Ilerren vår Gud är
tacksägelsedagen

en konung.
I den senare delen av musikhögtiden sjöng kören och församlingen

växelvis ps. 744 Gud har av

sin

barmhärtighet, varefter Yngve Jo-

hansson och Bengt Kjellström på
violin och orgel utförde Air av J. S.
Bach. Musikstunden avslutades med
Herre, signe du och råde av Bach
för kör och orgel.
Kyrkoherde Hagnerud tackacle på
församlingens och kyrkorådets vägnar kören för dess goda arbete varmed den så förskönar gudstjänsterna i Kinneved.

Vid jubileet uttaiades minnesord

Kyrkokören på läktaren vid söndagens jubileumsgudstjänst. T.v, i förgrunden körens orgelmusiker
rektor Bengt Kjeliström och körledaren kantor Margareta Thor.

över bortgångne medlemmen av kö-

Kinneveds kyrkokör 3O-årsjubilerade i söndags med en musikgudstjänst i kyrkan
en
"vandring genom kyrkoåret" i toner. Det var en högtidlig stund, en stund av skönhet värd

tledarhetarna. Han rrar vid sin död
i oktol:er ivrigt verksam med förtreredeiserna ti11 dagens musikhög-

att .vara med om. Församiingen fyllde kyrkorummet.

kommunsämmanläggningsutredningen

bor i

Nvtt förslag

uppgjordes

till

rnedlemmar som medverkat under

år eller
Kinnarp slog Istrum

hyres-

bonlatser inom kornmunen.

I(ommunaikontoret fjek

att beräkna

kostnaclerna

industriända_

nå bortabord med 6--4. Resultat:
rorst):
lii.t"u-r"rr"irntta
|! --'.' -: ^. nämns
I{allsson -Ola
Jarlsson 7* 27.
lz}-22; H Johånsson Jonny Karllsfedt 13-21, 21-13, 21-19; A .Iaecrbsson-I(jel I Karlstedt 10-21. 10I
121; H Johansson-O Jarlsson 21-18,
23 -21: T Karlsson- K l{arlstedt 17
27, 20-22i A Jacobsson-.I l{arll'sr''(lt
21.-15, 15-21. 21--14: A .la-

STÄDERSKA
deltid, för städning av kontor

och personallutrlmnren.
AB Klnnnrps Kontorsmöbler
520 44 Kinnarp.
Te1.0515/333 70

en

SöMMERSKA

att kommunstyrelsen måtte föreslå l1li,21: A Jacobsson--0 Jarlsson 18
fullmäktige besluta, att hos länssty- | -zl, n-n. 14*21; T llarlsson-J
relsen begära dispens från renhåll- Kar'lstedt 14--21, 6---21.
ningslagens 4 $, första stycket, an-

sökes omg.
avd.

att kornmunen från nämnda tidpunkt

Te1.0515/333 70

i uppdrag gående h:ärntningsskyldighet intill
för simun- den 31.L2.19?3 under hänvisning till

dervisningen omfattande barn inåm
hela kommunen i låg- och mellan_
stadiet. Från AB Butmans Snickeri_
fabrik förelåg ansökan om subven_

tion av tomtmark för

får

kommer att uppgå i

Fa1köpings

kommunblock, Det får anses olämpligt att bygga upp en egen organisation för renhållningen för den korta
tid som är kvar före komrnunsam-

mål. Kommuns{yrelsen beslutade
iillstyrka att subvention i första manslagningen. Kornmunsiyrelsen
hand beviljas för 8.500 kvm å 1:b0 beslutade att som komplettering av
kr för den mark som hittills tåeits handlingarna till ntrjektplanen, som
i anspråk oeh hemställer hos fult_ tidigare insänts till länsarbetsnämnmilktige att treloppet 5.2b0 kr taees den, föreslå att en triiningspian skall
ur till fullmäktiges förfogande siå_ anläggas under föruteättning att
statsbidrag utgår mad 75 proc.

2b

längre.

I(innarps BTK besegrade Istrum

Itx;bssonlH Johansson-0 Jarlsson/
iK Kårlstedt 12--2r, 21--17, 21-19; H
Hälsovårdsnämnden hade hemstäl]t iJ.rhansson .I( Ka:lstedt 21 73. 14--2L.
pensionärsbostäderna

oförändrad kostnad.

äldsta

Som minhesgåva överiämnades
i skinnband till kör-

crsättning för pensionärslägenheter,
Edigt förslaget kommer de pensionärer som bor i lägenheter insprängda ( flerfamiljshus att få något 1äg;
manträdesersättning till ledamöter i re kcstnader än tidigare, de som

skall utgå med 1b kr för förita
timman och för ytterligare tim_
mar 10 kr. Åt idrotts- och fri_
tidsnärnnden uppdrogs aft utrecla
frågan ofii inventering av gamla

r Trvor en av de

psalmböcker

Frökinds kommunstyrelse har hål_ ende medel. Man treslöt att låta uppli! sammanträcte. Till valnämnds_ räkna kommunens försäkringar efordiörande i Frökinct föreslås hos ter nu eäilande index samt att
länsstyrel-cen lantbr. Sven Anders_ olycksfallsförsäkra muoikskolans elever.

Holmr

tid.

$IVVENTERING SKER z,Ä2.a.
AV GÄiWI,A tsOPtÄTSER?
so1t, Lofsgården. Två ansökninsar
om bidrag till ytterbeh.sning hJde
inkommit. 250 kr tillstyrkes för
vardera s5kanden. Styrelsen beslöt
att bilersättning sl.;all utgå med {g
öre per km. Likaså föreslås att sam_

ren

AB Kinnarps Kontorsmöbler
520

FRöKIND
KOMMUNFULLMÄKTIGA
sammanträder i Lokal Frökind onsdagen den 29 december 1971 kl 19.00.

Orilf.

till vår tapetserar.

44 Kinnarp.

Pastor Jahnsen autacltad

I Söwd,agsskolans

aa pastoratsclelegerade $t,"4'
aicl sane,lsaiim i Kinneued

julfester

i I{innarp och Slutarp 4,.ha'7t'

Ordf. åvslutacle och tackad.e för
Pastoratsclelegerade i Kinneveds
pastorabs församlingar samt kyrko- tedamöternas samarbetsviljaj' Vice
fullmäktige i Kinneved hade på crdf. uttryckte ledamöternas tack
torsdagskvällen sina sista samman- ccir önskade god jul.
trircten

för året. Fullmäktiee inled-

jde och awerkade snabbt den kortå
I

fbredrasningslistan.

I fittståtO hacle erhållits för rrtbyggluacl av begravninesplatsen vid kyrlka;; och kyrrkorådet kommer ått arl beta vidare med frågant--..,
I Nasta iils srmmantriiden skall )rå1 .

Ge.mensamt kaff esamkväm

Efter det att delegerade och full-

mliktige avslutat sina sammanträden,

i ltinn-

srmlades man på Pensionstet

arp för en stunds samvaro vid du*

kade kaffebord. Till samkvämet var
även kantor Margareta Thor och le-

ilas i lokal Frökind och i Försam- dårna för' kyrkåns trarntimmär lnAxtörp, Annonsering lljudna samt korn:ninister Reidaf
I lingssaien i
,qkall som tidigare rke i Falköpings Jahnsen, Börstig. Ordf. i pastorats'Iidnine. Prenurneration på kyrklig drrlegeracle Sven Andersson, Bristidskrift - Kyrka och Folk eller nrene, hälsade välkommen. Ordf. eåg
\'år k\rrka - sl<al] ske till ledamö- med oro på att komminister Jahnscn fått förflyttning. Det innebär
terna i fullmäktise.
Man var ense om att bättre belys- kanske att det inte blir någon .ny
ning skall ordnas vid parlrerings- ptästerlig tjänst i Börstigs försam.
plrtsen vid kyrkan
tre lampor hrg. Han kunde notera att under

-

bör uppsättas.

Till orrlf. f ör år

1.972 omvaldes

Cårl-Arne Adamsson, Slutarp. Vice
ordf. Sven Andersson, Kinnarp, och
sckr. k;rrkoherde Sven lrik Hagn€rrd, Kinnårp. omvaldes likaså. RevGöter blev Erik Gusta\Esoa, snrt
ar'p. Ivar Gustavsson. Kinnarp, och

Afne Persson, SlutarT.

kemminister Jahnsens tid i Börstig
Lade alltid rått et1 gott samarbeta

nted pastoratsdelegerade. Fastor
till de fiirsåmlade och beklagade att inte få
fcrtsätta sitt arbete i Biirstigs försalnling och pastoratet.
-- Även om vi flyttar kommer atltid något av våra känslor att stanna kvar i Börstig, såde pastor JahnJåhnsen riktadc ett tack

Ordf. åvslutade med att tacka le- sen, Kyrkoherde Sven-Erik Hagnedumöterna för clet goda samarbeiet rud tackade och vände sig särskilt
under å,ret. Vice ordf. tacliade å le- till ledare för kyrkokörer och ledas'e
damöternas väqnar ordf. för clel; ar- fol kyrkans barntimmar samt till
I-:ete han nedlagt och fiir det sät-t ordf. i pastoratsdelegerade samt ordf
han lecler förhandlingarna På'
oc.h v. ordf. i kyrkofullmäktlge.

Barn från söndagsskolan i Slutarp.
, Under mycket god tillslutning har ten av Folke Pettersson. Barnen själjuifest firats i Kinn- va svarade. för välkomsthälsningen.
isiindagsskolans
:arps

Egon Johansson, Kloekaregården,
Ränta på klockarjortl
Iiinnarp, fick ett särckilt tack för
Domkapitlet håde erinrat om att att Klockaregården välvilligt ställt
Piinneveds församling skulle betala ma,rk till förfogande för parkering
rlinta till pastorakkassan för kloc- vid kyrkan. Sven Andersson, Brisl{trjorden. Räntan var kr 6;53 ftjt nrcne, avslutade och tackade för det
iområdet som omfåttar 008,64 har och alltid goda samarbete som råder
är taxerat tlll 3.600 kr. Detta fråtn- mellån pastoratsdelegerade och fulll-nm vid sammanträdet med Pasto- mäktige,

Missionshus och Slutarps Mis- rlulevangeliet lästes av Asta Johans-

sionshus.

ratsdelegerade,

En ny ledamot hälsades välkom'
mcn bhnd delegerade, nämligen
6-2 för KinnarP
I.ennart Pettersorl, Hållågåf,den,
sorl efterträder avlidfle tlnnarp vånn seriefinalen mot
Helmer frygg. Presidiet, som består kövde FK vid matchen i Vasaskoav ordf. Sven Ander$on, Brismene, lan. Resultatet blev 6-2.
(Skövdespelarna först): Kjell Wi- |
v. oralf. Carl-Ärne Ädamsson, Slutarp, och sekr. Adk Gustavsson, $lut- berg*Ola Jarlsson 76-21, 19-ä:
ä|
arp, omvaldes. Till vice 6ekr. våldes LeiI Kartsson-JonnY Karlstedt
I

I(arl-Gustav Guetavsson, Vårkumla,
Revisorer blev Erik Clustavoson,
Slutarp, Ilåkan Ä,nder$on, Ittirstig,

och Gustav Oskarsson, Vårkumla'
Tlll leddmöter i tr'ålköPinqs kon-

tråkts ungdomsctyrelse valdes $ven
Etik Hagnorud och Carl Arne
Adamsson.
500

kr skall utgå till det

planeraele

rördikningaföretagq som delvls b€Prästtlolet i Kinneved. Nägta årc

äden rkall hållas i Lokal
Fr.)kind och utannonseras i Falkö-

pings Tidning.

Ledamöterna skali

i likhet

med föB

OrSåm-

n_76, Dieter Patzschke-Kjell

I
-1r5,
76*2a, 21-78, 19-?1, Leif i
Karlstedt
20-22' ?J-l
Karlsson-Ola
'KjellJarlsson
Wiberg-Kjell Karl- |
15, 2[-18,
ctetlt 14-ä, 1L-ä, Dieter Patzsehke
Karlstedt 16-ä' ä-16' 19

Pastoratförvaltning-

sammanträdet framfördes tanken att
orn möjligt hyra ut prästgården till

någon pensionerad Prästman eller
dinkon så att lokalerna ej står tomn:a och församlingen kunde få hjälP

i

församlingsarbetet.

Klnna,rps IX':s

Nona

22 dec.z 1-1283, 2-1860, 87935, 4-162, &*1650, 6:e-

|

j

|

Lidköpings BTK-Järnås
Skövde-Kinnarp 2-{

ulqtaA.

1876.

2,-6

4-695, 5-781, 6:s-10re

23 ilee.:

i

24 der,,.z 1-831, 2-1560, 87290, 4-736, 5-1199, 6:e10:e 1150, 1208, 1478, 1910,

2
3
3
6
6

42-74

74
77
8
34--.31 7
7
30-34 6
1f)-38 2
16-41 1

1-870 2-.686, 8:41,

7844, 7409, 1014, 1596, g4A

N. Härene*Istrum 2-4

0
1

KINNEVED

10:e 1396, 633, 18&[, !Wl,

Västgöta

IFK IIjo-Sk. Äsaka 6-0

Ailvenb

ling. Alla barnen lick iultidning och
en påse gotterr. Festen avslutades av
Inger Rydberg.

kaleniler

KJell Karlstedt 13-?l, 76-21.

7 7 0
Kinnarp
7 6 1
Skövde
732
Sk.Äsaka
Prästgårtl uthyres
7 3 1
Pastoratskyrkorådet fick I uppdrag Istn:m
7 31
att håndha skijtsel och tillsYn av IFKHjo
7 2 2
Erirstigts prästgård, när denna blir Järpås
710
oliebodd efter komminister Reidar N.Härene
Jahnsens flyttnlng från orten. På LidköpingsBTK? 0 1
lings- oeh

DRAGNINGSLISTA

I

-Jonny
Karlsson/Dieter Patzschke
-ä, Leif
Karlstedt, Ola Jarlsson ä-Kjell
72, 77-n, 72-27, Leif. Karlsson-

Ett 35-tal barn deltog .i son under orgelmusik och illustre-

omväxlande program i Kinnarps rades samtidigt med flanellografbil1\{issionshus. Samlingen leddes av der av Folke Pettersson, Roger
Anders Sigfridsson. Inledningsordet lYernmyr spelade ett par solonumlästes av Gösta Claesson, Barnen mer' på trumpet, Helen Pettersson
rmedverkade med uppliisning och sjöng solo till eget'gitarrackompansång, För samtalet med barnen sva- jemang. Barnen deltog i olika sångrade pastor Rydberg, som talade om körer under Ulla Larssons ledning.
jrrlens stora gåva. Pastorsparet Ryd- Ilnder temat "Jesus kom
- Jesus
herg sjöng duett "Betlehems stjär- kommer" svarade fyra ungdomar
na". Inger Rydberg gav en altslut- för upplåisning och sång. Under lekningsapell. Tidningar och gottpåsar tionen, som hölls av pastor Rydberg,
delades ut till alla barn i festens av- utspann sig ett livligt samtal. Som
siutning.
minnesgåva från söndagsskolan fick
I Slutarps Miseionshus leddes fes- Helen Pettersson mottaga en bibel,
som övedämnades av Pastor RYdberg från Slutarps Missionsförsam'

ett

37-Zl

m*N

888.

30-m

I

VÅRKUMLA
Kinneveils kyrka: Julafton
23.30 Midnattsmässa, Hagne-

md, barnkören. Juldagen 7
Julotta, Hagnerud, kyrkokören.

Värkurnla kyrka: Juldagen
5.30 Julotta, Hagnerud, kyrkokören.

&ww, E{.in ya,eaed,s

kv*F;w,
a./

#c&e aiess .sendes ffw$#,wwwww&,
SVENSI{A FOLKETS historia är
dcras konungars histcria. Det var
Ii G Geijers något snäva definition
på historien. I Vilhelm l\{obergs nu
pågående historieskrivning fram-

hlvs Sveriges histcria som riesn
lo1ks (allmo'aes) historia. Båcla

på ämnet bör väl kunfö,lsvlle.s. Huvudsal;en är att

f,i;:'t:,1,1:Ni:

Erspelit-erna

na
ett folli r'ärnar om sin historia.
Svenslien i genr--n torde ha elt
svaqt intres:;e fi-i.r tlet historisl<a.
Det ser ut som orn vi vore på gorl
'irig att bli bå.l. historie- och tlarlitionslösa, och våra kultulprofeter säiter en ära i rlet. Det är inte
"inn^" ait fira historiql:a rninnen.
f)r:t är bara nuet som an:år s k

!1it

ri;

moderna männisi;or.

-o-

},{EN DET ÄR inte ba','a vått land.
som har en historia värd att hålla
rerla på. Varjc socken och församlino hnr siff .ncf förf lrrtna. Deita

hölls förr levande f r'ämst gcnom
nmntlig traclition. Det var inte

ovanligt ait tre generationer hijrde
till samma hushåll ännu för femtio år sedan. De gamla berättade,
och de unga hörde på. Traclition^n filrrlos virlare. Tidnin,:nr. radjo och TV gör numera att samtal och berättanrle inom familjen
allt mer försvunnit,
Då det gäller eD församlings
historia sarnlar sig ju denna i
liirsta hand lrrinq den egna kyr'l.nn
oclr dess tiiinare. K./rl{an mitt

i bVn har val'it

samlingsnunl:ten

urider århundraden. Då det gäller
iirdre, medeltida, kyrkobyggnat'ier
är våii mestatlels deras bvslgnadsl:istolia höljd i dnnkel. Så är oeksR fiirhållanclet med det nersonhistoriska. Först fram på 15f[- och
1600-tälen finns, om ock sparsamt,
skriftlisa helö:;g för vad som hänt.
Ilet var 16EG år's kyrliolag. som
å!arle prästerna att föra höclrct'.
l,f

era sporacliska ani:eckningar tö-

relrom dock tiiligare.
Vill man forska i en församlini{s
historia finns rätt gott om litteratrrr att tillgå, fast clen inte för så
rnånga hundra år tillbalia i tiden.
Strndholmska samlingarna

I

Skara

stifts- och lanclsbibliotek lämner
en gocl bild av de flesta församlinga.rna i slutet på 1600- och bör-

jan på 1700-talen. Prästersliapet har
fått sin historia i Warholms Herciaminne, senare följda

av

Cederbom-Friberg Skara stifts Herdarninne. Vestrogothica, utgiven av
\rästgöta nation i Uppsala, lämnar
utförliga biografiska anteckllingar
om västgötar vid universitetet från

Twärr har man inte hunnit
till mitten av 1700-ta1et
med de s.xton Törstå delarna, I
sriftets Julhälsningar lämnades ti1595.

iängre än

diqare värclefulla biografiska noljser. Av oliänd anleclning upphö1de publil<ationen därmed 1.941.
Stif

tsmatliklar utges mer eller

rriinclre reselbunclet. En av cle bätt-

re är Lintlskogs från år

1809.

-oKIII-NEVEDS KYRKA är byggd på
1100-talet.

I)en har rektangulärt

långhus med lägre och smalare
iror med apsid i öster oeh torn I
r'äster. Murarna är av kalksten,
hiimtad från Kleva och Mösseberg,

re1.

Kinneveds kyrkas inre. På bilden

ses

SUNDHOLM NÄI\{NER "att på
kyrkogården äro 2 Prästegrafvar

och 1? Bondesrafvar: med

Stenar

betäckte. Förutom desse är en inti,ll kyrkans södra vägg, som tyckes ganska länge sedan upprättad
(tillverkad och rest). Stenen har
samma Figur som ett Likkistelock.
I-Tvid hvardera ändan af Stenen

står upplest et af Sten

uthugeet

kors 2 alnar högt ofvan jord.
rlet ena af dessa Kors

På
synes några

öfverlefvor af Christi uthuggna
Crucifix, och på andra af Guds

Lam med segerfanan. Både Bokstäfver och flera Figurer torde
desse

Kors och den

omnämnda

mellan dem liggande Stenen fordom hafva haft, flasi de nu ej mer
kunna shönjas".

över vem 'detta vackra

monu-

ment är rest förblir väl alltid en
gåta. Det har stor likhet med de
s k kungagravarna utanför l{usal-.y kyrka. Det bör vara rest över
någon märklig man eller kvinna.
Kanske är det någon ur ett förnämt resande sällskap, som logerat i prästgården, medeltidens gästgivargårrlar', oeh som hastigt avlidit och så fått sitt sista viiorum
på Kinneveds kyrkogård, långt från

det egna hemmet
get

i ett annat land.-o-

kanske belä-

ftÅ DET GÄLLER kyrkoherdarna
i Kinneved, är naturligtvis personuppgifterna om dem tiil en början
s1'nnerligen sparsamma. Den förste

till namnet kände var Olaus Halvardi och kallades gemenligen Oiof

i Sörby. Han titulerads curatus,
vilket väl Iär betvda förvaltare el-

k/h-+

orgelläktafen och lähtall;röstet med målningar och inskriptioner,

förbättrade prästgården, repårera-

rle kyt'korna mm. Han dog barnlös
den 1

juli

1691.

Carl Hodhelius blev "sedan

han

någon tid rned särdeles beröm varit pedagog secundus (andre lära-

re) i Borås" kyrkoherde i Kinne-

Han var respondent (svaved
rande) vid ptästmöte 1695 och avled den 27 juli 1707. "KYrkotukten
1691.

och sina öfvriga
skötte han med

embetsåliggande

flit och alivar,

så

fihst

1840.

Dog efter någon månad

i neryfeber den 25 jan 1841Olof Cederbom, 20 dec 1780---4
mars 1856, var 64 år då han tillträdde kyrkoheldetjänsten 1844.
"En nitisk och allavrlig lärare, som
genom täta förhör' och bibelförklaringar sökte utbreda kristendomens sanninsår."
Fredrik Wennersten var född 26
jan 18C9 och blev kyrkoherde -1856
men tillträdde inte ftirrän 1859. Han

att fotket om honom sade, "han
har varit stadsPrest förut, därför

var opponent vid prästmöte

är han så sträng".
Petrus Borin var född i Borås 7
aug 1663. Var först komminister i
pastoratet och bodde då På Gärdet i Vårkumla, blev sedan kYrkoherde 1707 och dog i lungsot 7 sept
1ä1. Jakob Wahlbom var född i
Slättäng, Vårkumla, 1678. Han bör.jade sorn bat. Predikant i Carls-

hänger

lirona och deltog i flera

sjöexPe-

ditioner, Kom sorn kyrkoherde till
I{inneved 1ä9. "Kyrkoherde W var
mycket måttlig i mat och dryck,

dertil driftig både i sitt embete
och sin hushållning. Han hade
myc'.. I falienhet för och lust till

åtskiliige handaslöjder, såsom att

snickra, svarfva och smida. Lemnade efter sig en vacl<er förmögen}',et, som af sonen snaft förslösa-

des". Denne något siösaktige son
hette Sven och blev klockare I
Åsarp.

-o-

ÄNDERS ö.IEROM födcles

i öje-

lunda, Baggårclen, I(ärråkra, 1684.
Efter en tid som bat. pred. vid

Eifsborgs regemente korn han som
kyliroherde- till l(inneved 17!9. Har:

(r/h

+

1865.

Enligt visitationsprotokoll från september 1860 betygade honom biskop Butsch "sin högaktning för
det sätt på vilket han sitt ämbete

förvaitat." Hans målade . porträtt

i kyrkans

sakristia.

Ca'r:l Fredrik Lokrantz, 18251881, blev hans efterträdare. Han
var ogift och hans hus förestods

av systern Beata Matilda, som
överlevde brodern i 36 år och dog
i Skara 1927, 96 år gammal. Lokrantz intresserade sig för kommunala frågor, lantbruk m. m.
"Mot slutet blef hans lynne

svår-

modigt."

Sven August Eorell,

tillträdde tjänsten

1850-1914,
är den

1893. EIan

ende som kallåts rom fjärde provpredikant.

Som ortl. kyrkoherdar följer se-

dan Per Gustaf Bjerkander, 186?1931,

Erik

Olof Magrrusson, Kurt Grip,
1\{almensten, Henning An-

dersson, som överflyttades från
Börstig vid pastoratsregleringen,
samt den senaste I raden Sven Erik

Hagnerud, som tillträdde 19?0.
GEOBG A ÖHRNELL

r'/)

@.+

krrh.

Iten täckes av sPetsbågiga krysstalv med enkeit profilerade strålar. 1730 tillbYggdes kYrkan från
nuvarande läktarbröst åt väster'
Taket i tillbYggnaden består av
bräder i tunnvalv. Sakristian är

r,älvd och uPPförd samtidigt med
kyrkans äidsta del. Samtidigt med
ovannämnda tiilbyggnad uppföt:des
ett torn av trä' Tornet var emellertid av så svag konstruktion. att
man aldrig vågade hänga några
lrlockor i dct. Dessa hade sin plats

i en kiockstaPel. 1819 kom nuvarånde stentorn till stånd' klockorna överfly'ttades och ståpeln råserades. Interiören har en gång skiljt
sig betydligt från det uLseende den
nu har. I

Sundholmska samlingar-

na står att läsa: "År

1685

har

då

varande kyrkohe!:den Teodor Thonander låtit anstryka hela kYrkan
med Vatten-fergs målning, innehållancle den Frälsarens Jesu Christi heliea Lefvernes Histolia ifriin
hans Afvleise til Hans Korsfästande samt som vanligt är i KYrkor
Himelriket och Helfvetet. I Bakkyrkan står På båda sidoväggarne
Riddar Jörans Historia med Drå-

lren Afsatt. Prädikstolen och Al-

tartaflan i denna kyrka är gamla, dock i min tid (mitten av 1?C0talet) af l\{ålnre utstoff€t'ade och
t1'ctrras hafva ,''rtt sedån Påfvedö-

nets tid. Prädikstolen är liten och
ringa, har på sig 4 gamla Fleliit)ns

Bilder.

Cronan,/baldakinen./öfver

honom är tillgord i sednare tid.
(Baltl:rkinen har exalrt sarnma utsr:ende som den i BöI'siigs kyl'l(å
cr.h torcle varå av samme mästare,
fcir ett mästerverk är det. I Börstig
tinnes årtalet 1730 angivet). Altartaflan är nästan fyr'l<atrtig, clock
r.ret' bred än hög, försedd med briiclekanter å aila sidor. På lledlersta
tielen af denna Tafvla hänger Herr'en Jesu Bild p* I{orset, mellan
bägge Röfr.'ame, som hvartlera

hänga på sit Kors. Nedan vid Jesu

Kors stå Jungfm lfaria och

.IoL:,nnes. På hvardera sidodelen, som
'I'ägge äro fästade med gångjern in-

til den lvliderstå, är'o 6 Helgons
Biklei neml. Pauli, Petri, Johannes, Davicl, Bartolomeus, Sigfrid.
På foclralet omkring jungfru 1\{ariae Bild på Quinnoaltaret äro ock

. att efter förra tiders
bruk, den liksom Altartafvlan
igenl:lcka i Fa$tetider".
Både altartavlan och utsmyckningen kring kvinnoaltaret har
alltså varit konstruerade som altarskåp. s k triptyk. Kvinnoaltarets
renoverade madonnabild från 1'tr50
har ännu sin plats i kYrkan. Kvin-

gånqjern,

+0

t

ler uppsyningsman. Han var född vär respondent vid prästmöte l?39 L
. r.
i mitten av 1300-talet och nämnes och avled den 2e juli 1?42. om I Luciafirande i .Axtorp
som curatus 1406. Är 1417 var han
i Axtorp var rik, Skara och vittnade op biskoo l':ää, iifr":il";Tå*iTrå::ä | norsamtingssalen
år fullsatt vid LuciaBrynjolf Algotssons underverk. 1462 i laiinska språket, så att han utai l:9li*ig3l:
firlnd:t häromdagen. Det inleddes
nämnes herr Nils som ky'rkopräst svårighet kunde både tala och I
fru Astrid Andersson, Axprydligt
Han
var
ock
latin.
skrifva
lf"d
?tt.
I liinneved. Setlan följcr ett gan- en tro g en - o ch f lit iB herde
ska långt tornrurn. Först 154{ omHr"i,,Tt ä*",Tiå"'lå"J
+äftx Jå:
om T"""*
hyste Il":::":'
och fromsint hjelta.
":"
talas en Andreås. 1550 en 'I'hord ärligt
varifrån också tärnor och stjärngosåhå;;.;-"*h
kärtek
till
sine
en
öm
I
orh li-7 en herr Olof. År'1571 ät' var af dem mycket äiskad tittbal:?l I""T.:. Luciatablån hade redige.Jollås Jonåe ]ra.stor i kiinneved.
ka,,. Bland.hans 14 barn blev Jg- lnats föftjänstfullt av Vårkumla CI(FI{nn "erlarle 21,! lorl silfvet' och 25 nas;ö;'ebom, töåa rrrr, hans efterSven-Eric
-.Kyrkoherde
T{innarp' talade om LurCr'l penningar till Eifsbolgs lö- tr'ädare. också han var en tid bat' lavdelnin8'
l{a$.neru.d'
sel:r". Hån levde ännu 15?3, rnen prect.
vid Ettsborgs regemente ."h l:t-{1"-":d* förr och nu' rran ville
lli81 nämnes Ändreas sorn kvrho- fi.t tötiu
litt rintand lrlol!* 3tl 9"t ljusa och enkla Luherde. FIan underskrev Uppsala trnder liriget
""gomuntet
L741*1742. "Här rrt- lciafirandet finge bestå som en tramötes beslut 1593 och avled samstod han många svär'igh"i;; ä lut!':1,.^,-^ma år.
sm3fti,cxorna Birgitta och Anita
faror, var närvårande vid HelsingOm Sven llicorai vet mrn en<last fors övergång (till ryssama) 1?42 l"
vacker sång varpå sex
l::,1T1:"d,e
att han giiite sig mcd tiireirlida,iens sedan han förut varit r
ur.Mössebergskyrkans barnenlftlct<or
iinlra, då han tillträclcle t.iiinsten sam prest i stacten, nesot<t
"""xo" ocn llö,",:l{:llöIl med sång och musik
1595. Sedan följer ytterlixare två
vårdat
6.000 sjuka och ne*rafvit ltill,ilåsinstrument. Till alla barnens
endast till namnet käncla, Haqvib.000 rlöda. Hån var också äed i lförtjusning - de uppgick till minst
nus och Petrus Olavi. De bör ha slaget
också tomten och
vid Korpöström 1ö åd;"-' l:t-1^5.0^-91 ;,ko*
julklappar till var och en'
innehaft ämbctet ganska 1änce. som vid
clalaallmogens desarmering ld-"119-u "t
Olavus dog först 1663, clå han efi Kinneveds
i stockhoim s å och "ia unåra fu": l^9$""s . medlemmar
terlämnade en dotter som var
medarbetare i Axhar
rran-va"it
iiga
tilifällen.
ofta
Lt:T-"-tXTl^oyiga
krympling.
ol*."t
olika sätt till en trivvanmäktis af köld, n"ttu, lu*år., Pti.
-nå blev en höstid för
samt fest' som
Jonas Svenonis vat född I A1- bunger och smittosammä ;ilJ;j
arp i I{inneved. mcn flvclde vid mar, och så vitt han vet, *r han "j1^.^"^-,^tio års ålcler ur föräldrahemn-.et
den ende prest i detta x"ig, ,"* :*.ll"liftt:i var anordnacl till för"iör faderns stränqhets skuld". l{an rolmatt senomsa o"." .:;...-,__-.-_: tmån fbr Lutherhjätpen, som i kon=::"lg::::I' ltanter -'fick
behåilning 165
gav silg i viig till Västerås oeh le\'-" kväuenÄ
- *' -ä A;':;i
;;;;;"'
"'#,i3ll',il':""i':Iil'"iJ"-.',:
cie på att pa!is::r ullp studerande.
å'f
I,
Snart bör;r,rn hrn siälv sirrrlr:,r
person, nedskrivits av Jonas Öjecr h blcv pi'ästvi*cl 1638. Han t:clr
bom s^iäIv, Under regementets vis- |
sjn för'sta beställnine som komminister i Vårkumla, där han bodrie
på Stommen. När KinneveCs pasprov samt "betrom fö;J;';;:""il llW
torat blev ledigt 1.663 clitsändes en
glada och enhälliga t'-tl;";'";;'1ffi
'-^:'

herr Assems Petri. Denne var: clocens (lärare) vid Wisingsborgs slxola och var försedd med riksd.rotsens Per Brahe relrommendation,
r;är han kom för att avläqga prov.

"Men församlingen sade sil ej rriljn höra herr Ässer utan gick samfiilt ur kylkan orh hemåt, begärandes i stä]1et sin komminister
herr Jon". f)enne blev sedån inliallad till konsistoriet för att redogöra för allmogens uppförande
mot herr Asser. Han tyckes ha kla-

rat detta hra för liort tid

efteråt

blev han utnämnd ti]l kvrkoherde

i Kinneved

1664.

Han dog 1672. Jo-

n:s Svenonis var gift mcd en kyr-

hoherdedotter från Äsle och hans
son Bengt blev bonde i Halsäng i
liinneved och en annan son blev
pastor i Hrisaby.
Nic. Andr. Westorpius blev pas-

tor i Kinneved 1673 och gifte sig
med företrädarens änka, Innan
i)an kom hit var han huspredikant
hos ett flertal adliga familjer. Dog

.:;" lffi

konsistoriets runmakt.

trädde

u{4, ru.

"""0.'L1l'
1zG9 samt
nrästmote u{8, prost

':ji;

re, strän! ordningsman ;;; ;dr-l
trä i il g eio nom. " ö j e-a
; ;.t
" " "^
Jo n s b i eb o m .. h ; ; ; I ;; å- il :'
na .Elis. Holstadius i;"'.'11^I.*",
i

r

r

t

a

lormanlng,
ernbete såra driftiq och
tsurrsrsLuler

sdrtr uqtt uruKa atl rnoJ.

--

I

|

behålla embetet och pastoratet med I
fiirbehåll att hafva ständig v pas- |
tor, erhöll på egen begäran firll
dimission från pastoratet 1816 med I
rättighet att bo på Stommen och I
åfnjuta en deI ag nasto,r'alierna. Han
dog den 18 febr 1819.
Johan Tenggren, 22 jan 1?n-S I

kan i Kinneved med

Bengt Magnug Högman var född
8 maj 1788. Valdes till kyikoherde
i Kinneved 183? men tillträdde

ter prästvigningen 1652 var han
huspredikant bl a hos Sven Uggla
1,å Påarp. Han blev .suspenderad

man ofta hänsynslöst fram och
halkade över utan urskiljning. Ha-

kert en mycket duktig karl. Det
var han, som lät pryda hela kyr-

kyrkans restaurering 1910

Men han kunde ibland vara obekväm för sin omgivning. "Herr
Törres var flera gånger inkallad

Segloria. Båcia ligger begravda un-

der koret i kyrkan'

'

I

1680.

målningar:.

till konsistoriet att svara angående
det elåcka rykte han utspridt om
frun på Dagsnäs, äfven som att
han här och dä!'sagt, att herr Lars
(l<omminister) i Solberga nedlagt

tvänne silfverkannor och en post
penningar i Skara för att muta till
sig Åsarps pastorat". Han var ut-

rustad med goda

l&"#,

I

och början av 1800-taien for

håde

-

l-t
ll Hr Ingvar Nilsson med maka
född Tellberg, Slutarp.
ll Hjördis'
sin församling."
ll (Foto: Hammarstrands Eftr, I'alPeter Tengstadius var född 1 | I köping)
rnars 1748 ocb fick åke på konsistoriekärran i många år. Som fem- |
tioåring blev han \1'rkoherde i
Kinneved l?9E. "Han blef för fylleri och många embetsfel afsatt i
1812, men fick genom kunglig nåd

april

kanske målningarna kunnat tagas
flam. Den nuvarande altarPryänaden utgörs av fYra mecleltiila
helgonbilder, som väl tidigare hatt
sin plats i det gamla altarslråpet.
f)örren till sakristian härrör från
äldsta tider, så opk dopfunten. I
kyrkan finnes uppsatta två färgglada epitafier (minnestaviar) över
1()"r'koherde CarI l{odelius, död 2?
juli 1707 och hans maka Gunhilcl

W

,":i.,tl4,

tess i altt hvad på n""r''-*"*il:;hommer,,. C)m honom heter det
också: "Han var ringa älskad af

"emedan han försmädligt talat om
sina förmän", men valdes 1672 till
komminister i Kinneved, vilken
tjänst han utbytte mot kyrkoherdeämbetet 1680. Thonander var sä-

de man varit lite försiktigare vid

:;::::.;il

;i;11111:'1,.:;

"pp-a"r.- -

Theodor Thonander var född i
Tunhems by den 24 mars 1624. Ef-

1700-

llW":ffi'|,, il
I W{
I Wli'i|,/i.ji.ifr
1

:"rrå%itirTä;*;;
;"";",""
I'r:herde 1778. År 1789 fiuh
rrärr av; I| 8..:..:r:::i..:../

noaltaret har t!'oligen en gång s{ått
som pendang tiII predikstolen. [Ie-

la kyrkans inre blev alltså 1685
täckt av målningar. I kortaket
finns fortfarande något lite kvar
av skönheten. Ett och annat fragment ser ut att vara ännu äldn'e.
!'ör ör'rigt är allt borta. När -4e:l'
skett är ovisst. Men På slutet av

lffi

;;- lW*nE
i oktober 17?7. Bsrnlös.-;5:1J:i
lW,
err exemplarisk man, r

predikogåvor,

upprättåde nya protokolls- och rä-

lienskapsböcLer, uppbyggde

och

I

I

1R37,

var kyrkoherde i Kin-

till sin död. Prost
1827. "Älskad och saknad" heter
det om honom.

neved från 1818

|
I

I
I
I

I
I

TIII BRODERNA KARLSSONS
PLASTINDUSTRI
Vi tackar för den treviigq, julfesten sarnt julgåvan.
Och til,lönskar ETT GOTT NYTT ÅR:

Samtliga anställila.

Posten i Kinnarp och Slutarp
slås sarnman den I fehnuari ii
Brevharing i hada samhällena

Julens guilstjänster
'Vårkurnla

i Kinneved

och

I Julafton irleds julens gudstjänsj ter med 3ulbön å Fröhindsgårder
Midnattsmässan håIles i år i Kinne-

Sorn nyligen metltlelats i Fll har postanorrlninga,rlra l l{innarp ,lch Slutarp under senare ar varit föremål för utredningar hur de rned tillärnpning av postverkets normer och
målsåttning skall vara organiserade. Det förs'ag som clå redogjordes för har nu fast.
ställts av postdirektionen i Götcborg. Fostkontoret i Fatkiiping har iru ai:t genomföra förslaget frrin 1 febr. 1972. O morganisationen innebär följande, säger postmästare Harry

veds kyrka där barnkören medver-

kar. Julottor hålles i Vårkumla ocb
Kinneveds klrrkor. Här medverkar
I{inneveds kyrkokör i båda ky'rkor-

na under ledning av kantor
som även reder barnkören.

Thor,

Vid samt-

liga gudstjänster predikar kh. Hagnerud. Kollekten under julen till-

faller Lurhcrhjälpens

julinsamling.

Skalin.

mer att uteå från postkontolet Fali Kinnar
'- Y :]T- köping 1, s:t olofssatan 26, med start
tr.^s.ö. Färdvägen brir förjande: viili:.^llT^l]-""-:i1*::-,1"-'u*.;,,'u'lVAgSSLatlOlli\r, Sammanslas tlll
en postanstaurnednamnettyi,:q j:ff 1-r,1åH:åi1?,iT,Tå"T*fi
i[i"
Den blir belegen i en b;'ggnad in- I --.^-----;;l-,____-,,-^- till rfinnarp
tdw-ll.
tätort-Falköpingsvägen
poutI uu'^
"---. -ti*"',*';;"1";.-;;;;".
- 'tätott-Lagerstorp-Vår.-.
|
.
,
.^
,^;.,
."
loKalFl ,-I(innarps
lvelk('t koll):nor att tolnyl'a
-:
utmed
Frökinds kommunstyrelse har hål- 355.000 kr. Kommunstyrelsen tillo"n frirdigstält.s T:t:-"Y:t"-avstickalna
lr"vä€en
lit sammanträde. Styrelsen besluta- stvrker hos fullmäktige stiftelsens
""r,"r=,r,att*..
ja.uari rnånatl. Po.öo*o.
, u'tler
.Slurarll-Luttra'
på linjen
;,---^^ "* Erevbärarrn Pq
''Jvr! Kinnarp- de att hr Lennart Johansson, Fal- förslag.
] läggningen kornmer att finnas fö;
-"'"'"-'1'"'
från den 1 febr. köping, som den 1 jan. 1972 tillträ- tr'ör asfaltering av parkeringsplatBrismene
lrommer
|
dem som s_lalva vlll namta sln posr -_utgå
från Falliöping. der platsen som biträdancle före- set) norr om Lokål Frökind begär
att
ochså
.--'
,,11972
--- nar ettl-på postansteltrn. Itcdan nu
tår
oiör'ändrad
sträckning men ståndare vid Fr:ökindsså'rden slrall lokalstyrelsen 5.700 kr. FramstäIlHan
:^-.'.-|
'avlönas efter KA 14 löneklass 14. ntngen tillstyrktes hos fullmäktige.
3U-lal ann)alt att man vlll oIDr'nallJ l.
passerandet av Falköirid
. Länsstyrelsen hade föreslagit att Godkändes
boxavhämaningen. Detta gair".
lu:-*^""
,
lämna av.boxposten' . 2-l-2 gode män skulle för Frökind leringsärendenett fle'rtal budgetreg3
att
ciär
"a.från kommunstyrelskilt firmor och företag .ä- a" b"- lyj.lq
västarpslorna erbjuds vidare iant- . väljas enligt fastighetsbildningsla- sen, byggnadsnämnden, kulturnämnroende av att få posten ttJtsu." en I
men har givetvis valft'igen. Kommunstyrelsen biträdde för- I den, barnavårdsnämnden, social---- Ibrevbäring
med brevDJr':ng men av.ll (le som
I.
I haf
slaget
och uppdrog åt valberedning- lnbmnden m.fl. Kjell Karlsson, FaI"""'
n;"4
till
derr
, har kortast alstånd
|
en att lämna namnförslae.
köping, hade av
poststationerna

Hyressättningen fastställd
för Lolcal Frökind

.

postiokalen är bra betjänta av att få
härnta sin post.
Postutdelnlng

Postverket

har i detta

sammä11-

Sigvård Larsson,
I
I(laus Olaussons donationsfond för i L,uttra, köpt fastigheten Luttra, GroFrökindsgårdeng trevnad och pryd- lpa8ården, 13:20. Kommunstyrelsen
rtad tillkommen 1962 skall enligt be- lbeslutade att ej utnyttja kommuscämmelsernas föriraltas av Frökinds I uens förköpsrätt.

Arlressen Hndras

Adressen

för hela området

kom-

mer att l'örändras i samband med
omorganisaiionen. De som bor vid

kommunalkassa, Werner Granlund
och Inger Pssson fick i uppdrag att

gatunamn bör
hang ock'å bestämt, att poituläel- gata i tätorterna med

använda gatuadresning sk:rll anoldnas inorn sirväl Slut- i fortsättniogen
arps sorn liinnarps s:lmhäilen sautt sen med tillägg av beteckningen

hnndha donationsmedlen och Inger

Persson skulle disponera bankboiien. Vid en företagen inventering
hade framkommil att en revers på

samt med ortutmer lancisvägen Iiinnarlr-Vålkum- SlutårTr resp. Kinnarp

la-Slutarp. Postutdelningen inont
tätorterna sker i form av stadsbrevbäring, d. rr. s. samhälisbolna skall
sätta upp postlådor för sin post vid
brevbärarens färdväg, i allmänhet
vid porten, grinden eller tomtgränsen. De som bor i hus med fyra eller
flera avlä:nningsställen kan i stället
i in- om så iir.skas - få postenpostlåsticksbrevlådan i dörren, i
dor i bottenplanet eller i iådsamling
utanför huset, allteftersom det är
lägligast i det enskilda fallet. Paket,
rek lämnas och avhämtas i detta
fall på postanstalten Falköping 3,
där all penningförmedling (postgiro,
postanvisningar, sparbank, skatt\
kan uträtias. Kassaexpeditionen

l{ommunstyrölsen beslutade före-

slä fullmäktige att ett belopp på
4 i3?:40 kr, som stiftelsen åsamkats
i förlust genom för sent inbetald
likvid beviljås stiftelsen.

adressen 521.00 Falköping.
De som irite har gatuadress kommer liksom rle som bor utanför samhällena att erhålla ett postlådenum-

1-0.000 kr tillhörande A. G. JohansFöljanile hlresersättning
för Lokal Frökind fastställdes:
isons i.A"larp donation såknådes.
lKommunstyrelsen uppdrog nu åt Sammanträden 40 kr, revyer och lik-

mer.

I

får sin post genom lantbrevbäringen till Brismene bör till
Alla

sonr

nuvarande bostadsadress tillfoga beteckningen I,8, törkortning för lin-

je 8 från Falköping. Ortsadressen
för dessa hlir också 521 00 Falköplng.

Tiil föreståndare för postanstalten
Fa1köping 3 har utsetts nuvarande
poststationsförelståndaren i
Jäla,
Bengt Alexandersgon.

arps- och Slutarps idrottsföreningar l eningar inom kommunen 150, offenthade ett flertal gånger tidigare be- liga danser 100 pius 10 proc. av enhandlats. Kommunstyrelsen föreslår
nu fullmäktige att besluta, att tränrngsplanen anläggs i anslutning till
Ccntralskolan i Kinnarp enligt tidigåre projekterlng för en kostnad av
hiigst 125000 kr, och att man skall
begära 75 proc. i statsbidrag genom

tr6avgiften, sammankomster gom anordnas av Röd2 Korset, kyrkliga och
frikyrkliga sammanslutningar 40 kr.
Lilla salen upplåtes för 25 kr och
IJobbl'salgn för samma belopp. Kö-

ket för kaffekökning, inkl.

porslin

10 kr, köket vid matlågning inkl.
r\iYS för arbetslöshetens bekämpan- i porslin 25 kr.
tle. övriga medel skulle tagas ut I Utredning hade gjorts ang. sam-

in:anträdesersättning m.m. ErsättRostadsstiltelsen hade föres1agi1 att ning skall utgå för de två första timtill ordf. skulle utgå ersättning med rrarna med 30 kr och för varje där3.000 kr, till sekr. 500 kr, till till- efter påbörjad halvtimma med ?.50
s.,'ningsmannen 800 kr och till de hr. Ersättning må ej överstigs 100
båda revisorer"ria 800 kr. Änslagen kr per sammanträde. Vid ersättning
tillstyrktes hos fullmäktige av kom- per sammanträde av högst 45 kr skall
munstyrelsen,
i0 kr utgifua traktamente oeh resten
arvode. Vid ers av högst 50 kr eller
nrer skall 20 kr utgöra traktamente
Tillbyggnail av
allmänna investeringsfonden.

kommer att vara öppen månd,-fred.
kl. 9-11. 15.30--17.30, lördagar g-12.
Boxanläggningen trlir därerriot tillgänglig vardagar kl. 8.00-19.00.
Lantbrevbäring

Till gårdarna utanför tätofterna

och resten arvode. Reseersättnins
pensionäf6bostäder
utgå med 48 öre per km med
Ritningar och preliminära kost- lskall
tillägg av fem öre för varje mednadsberäkningar hade inkommit från I

anordnas om så inte redan har skett

lantbrevbäring. Brevbäringen kom-

FAM. JARt ANDERSSON
Hiärtligt tack för den trevliga iulfesten
oeh iulgåvan
Samtidigt önskar vi GOD JUL

Elof Rehn att efterforska revef- innnde tillställningar. 75, familjesamsen.
lk.;äm med servering 75, bingo 50,
Frågan om träningsplan för Kinn- I kamratföster som anordnss av för-

oc,h

ett framgångsrikt

G0flt NYTT ÄR!

SamtHga anställtla på

AB KINNARPS KONTOI&SMöBLEB

Reseersättning utgår föcst
Ceiander-Forsner-Lundgrens arki- I resenär.
avstånd av tre f{m.
vid
av
om
tillbyggnad
i
Borås
tehtkontor
pensionärsbostäderna. Tillbyggnaden

skulle avse sex

bostadslägenheter

med källare under heia byggnaden

och kostnaden beräknades till

i

OaaOO3OOÖttataaaliOatOtOaCaOO
Vi tacka för det gångna året och önskar

Valforslag

i Frökind
get återges här nedan.'(Suppl inom
parentes).

Lokal ta-xeringsnämnd: Lantbrukare Sigvard Ändersson, Grännarp,

Vårkumla, (lantbr Holger

Kti116n,

Strängsgården, Vårkurnla), lantbtu-

Till AB BIL & MOTOR, Slutarp

sång. Vld nyårsdagens högmåissa I
som vid ljusgudstjänsten på Tretton-

dedagen medverkar Kinneveds kyrkokör. Offer upptages då till pissio-

Siirskikl laxeringsnämnd: direk-

tör Ivar Guptavsson, Kinnarp, (handlande Een$t Samuelsson, Slutarp),
kamrer Erik Gustavsson, Marbogården, Slutarp, (handl Håkan Andersson, Börstig.

Ett hjärtligt

tacX<

t Frökind

Strängs*

för lrommunens räk€n- Iund, Vårkumla).
Lutfiia: lantbr Vidare Sar,d6n, Lillegårded, Luttra, (tantbr Olof Jo-

arp, Brisrnene, Iantbr Karl-Erik
Eriksson. Vårkumla).
Revisorer i sti{telsen Ftökinile IIyresbosfådefi lantbr Allan Johansgon,
Vintorp, nörstig, ! lantbr Gustav

fortsättningen.hade sina poänger. Yt-

terligare en ledamot befanns jävig,

röstsedlarna: började samlas in men
fick lämnas titrlbaka eftersom de skall
lämnas genom upprop' I hastigheten
råkade ett paf sedlar bli förviixlado.

Men slutligen var revisorer

Stommen, Döve, Börstig, (Iantbr
Bengt Anclersson, Vdstergården, Dö-

(handl Bertil Andersson,

hansson, Klockaretomten, Luttra).
Kommunfullmäktiges presirlium:
Ordförande: låntbr Arne Olsson, Alarp, Kinnarp, 1:e v ordf fru Margit
Andersson, östergården, Kiunårp, 2:e
v ordf iantbr Ivan Gustavsson, Skansen, Brismene, fullmäktiges sekrete-

rare rektor Bengt Kjellström, Falköping..

På

det befanns att åtta av fullmäktige '

Revisorer i bygdegårilsföreningar:

Vrårkurnla: lantbr l(arl-Gustav

- antid

ledåmöter var röstberättigade. Äveg

Börsfig: lantbr Lennart lvarsson,

Gustavsson, Stommen, Vårkumla,

Gustafsson

alerten - upplyste.att alla fullrnåiktigeledamöter som är redovisning;skyldiga i nämnder -u6 gksnsmiskt
ansvar är jäviga. Samm'anträdet fiek
ajourneras, riistlängd upprättas och

Eriksson, \7årkumla).

Johanssol, L'Iu]egålden, Vårkumla).
Luttra: låntbr Sven Ekbom, Leds-

långt sammantriide; Men ilå intfdt'
tade också något som toralc vara
mycket sällsynt, tnte bara i Frö.
klhd, utan i f-ullniiktigeförsdnilingar övor hul'ud taget.
Man skulle cälja revisorer för korrmunen, Tre skulle väIias, $Ta för€'
slogs. Votering begärdes och ledamo-

ten Gustaf

arp, Brismene, lantbr I{arl-Erik

Brismene: låntbr Änders Andersson,
Lillegården, Brismene, (lantbr
Vårkumla: lantbr Eengt Wård6n,
Filip Winggren, Storegården, BrisNolgården, Vårkumla, (lantbr &une

Revisorer

btÄz-zt.

Ändersson, Westerbergsgat ll, Falköping, handelsbiträde Gustav Gustavsson, Källedal, $lutarp, (kamrer
Erik Gustavsson, Marbogården, SIutarp, kontorist Bengt Johansson, Väst-

mene),

7 fick röstan!#,"
i Frötcindl
Trots aft kåfteborilet väntado av-

Tel. 332 03 eller 33222.

Stommen, Brismene, (lantbr Sune
Harrysson, Börsholmen, Brismene),

skaper 1972: lantbr Allan Johansson,
Vintorp, Börstig, f lantbr Gustav
Andersson, Westerbergsgat 11, Falköping, handelsbiträde Gustav Gu"s.
tavsson, Källedal, Slutarp, (karnrer
Erik Gustavsson, Marbogården, Slutarp, kontorist Bengt Johansson, Väst-

I

slutrde f'tökittils lullmäktige året
med ett två.och en halv timnor

trler invånare

ve).

gården, Sköttning, (lantbr SvenErik Eriksson, Stommen, Luttra).

till-

De anställtla"

helst van, ans?ålles om'gående.
AB Brö<Ierna Karlssons Plast'
lnil., Kinnarp.

i

ooh julgåvorna saxnt en

för julfesten

önskan om ett GOTT NYTT ÄR!

(nämndeman Sven Anderson, Lofsgården, Kinnarp).
Leilarnot resp suppl i Vartofta hvo
ilörtroendenämnil: handelsbitr. GusLtav Gustavsson, KåIledal, Slutårp,
(lantbr'Åke Gustavsson, Millomgården, Slutarp.
Ledamot resp suppleant i styrelsen
för Falbygtlens hembygdsförening:
författare Maj Larsson, Sköttning,
(låntbr John Lar$son, Nolgården,
Sköttning).
L€alsmötef resp suppleanter i bygdegårdsföreningar: Biirstig: låntbru-

Ärvidsson,

kat Frökind.

Titl Cheferna på AB Kinnarps Textilindustri

VÄVARE

Frälsegården, Börstig).

I

BROB JOIIANSSON

ägotleltingmämndenr nämndeman
Gunnar Johalsson, Döve, Börstig,

Sandhem,
Johansson,

en här blir det missionsoffer.
1 Sönd e. Trettondedagen kommer I
en ny griin mässkrud att tagas i I
bruk i Kinneveds kyrka. Skruden
är tillverkad i Agda österbergs atel- |
j6 Tre Bäckar i Varnhem. Vid den- i
na barn- och familjegudstjänst med- |
verkar barnkören och Kyrkans Barn- |
timmar har efteråt sin julfest i Lo- |

STUTARPS KUARN

Ombuil {tir val av vattenrätts och

kare Arnoid Johansson,

högmässa

Nyårsdagen och Trettondedagen, äv-

för ilet gångrra årets angonäma affärsförbinilel'
ser ber jag att få önsk&

Nyborg, Kinnårp), eiektriker Bengt
Juliusson, Solåkra, Kinnarp, (möbelsnickare Mats Andersson, Dal-

Brismene: lantbr OIof

Nyårsafton hålies nyårsbön i Kinneveds kyrka då det även blir solo-

En GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR

Slutarp, (emtrallerare Gerhard Frisk,

Börstig, (fru Änna-Lisa

ottan.

ju.lfes'ten och julklapparna.

nen. I Vårkumla hålles

Med taok

än

medverkads Kinneveds kvrl<okör vid

Do anställtla

lan Johansson, Vintorp, Börstig),
bonare Lennart Karl6n, Alfhem,

backa, Slr,itarp), elmontör Ingvar
Gustavsson, Fridäng, Siutarp, (dir
Ivar Gustavsson, Kinnarp).

Kinnevetr och

till ottan. Kyrko- och barnkören
medverkade vid gudstjänsterna och
kollekt upptogs deis till LutherhiälI pen dels tiil Flämslätt. Vid midnattsI mässan inflöt 450 kr till Lutherhjätpens julinsamling. Även i Vårkumla

GOTT NYTT ÄR!

mene), lantbr Ingvar Torstensson,

Bondarp, Döve, Börstig, (lantbr
Gunnar Blanck, Skattegården, Döve, Bölstig), lantbr Ingemar Eriksson, Sandlrem, Börstig, (lantbr A1-

i

kommit till midnattsgudstjänsten

Naglarp,

Kinnarp, (lantbr Bengt Nilsson, Kotarp, Slutarp), Iantbr Sven-Erik
Erikson, Stornme;n, Luttra, (lantbr
Ilåkan Olsson, $kattegården, Bfis-

' Vårkumla

båda gudstjänsterna. Mer folk hade

AB BIL & MOTOR, Slutarp
COOtOOOOtf aOOaaif OlaOaOOOaf }.')
Hjärtligt tack för

rot*,,u gurrstjänster

,01ff"#11i;'J,å'J"?:å'å,i,ul,ll'ji
veds kyrka, som var fullsatt vid

alla våra kunder ETT GOTT NYTT AR!

Den 29 clecember sammanträder
kommunfullmäktige i Frökind och
har då bl.a. att ta ställning tiil valberedningens förslag till nämnder
och befattningar för år 1972. Försla-

kare Göran Andersson,

]

valcla.

Gushandels' Gustafsson, Slutarp,

Vitta aet blsv?'F.' lantbrukare

Arne.Olson, Frtikind.
Frökinds kommun har de senåste
åren ökat sitt invånarantal, vilket

faniöping,
tav Andelsson,
.Gustaf

bitiäclet
och kontorist Lennart Quick, Kinnarp,

inför avslutningen rne-ddeiatle ordf.
betytt ett ökat skatteunderlag sorn
kommunen uncler 19?1 ökat med
I 6in tuf gjort att man för 1972 kan att
håIla oförändrad låg skatt utan att 22 personer.

nMvändiga investeringar diir{ör b+'
Vidarre undol fuet ökat men det htndrar lnte att vlssa
har man genom köp våisentligt ökat delar av kommunen sedan flera år
tillgången på tomtmark och det be- har en olycklig befoll,crlngsutvecktyder att det nu finns plats för den ung.

hiivt eften*ittås.

sedan länge planerade

tränings-

-

Oroands

I alla högsta Cra{ d-

ldrottrylatsen. Under året har mån ger br Olson och nåmner som eD
också påbörjat den efterlängtade as- av dna huvudönrl,cringar lnför 1912
falterrlngen av gator och väga.r I samhällenra.

3"ullmäktiges ordförande Arne Olsgon nämner ovanstående gom exem-

att befolknlngvmlnskningen inorn
dessa områden ekaU upphöra.
Två av lnduotrlföretagen b"ar
a ncerado planu på utbyggDtl oclr

pel på vad rom varlt bra under 1971 6rl annan &Ekan år att dem ptaner
- ett tlllfredstållande fu för kom- blll verkl|gbet
munetl.

Negattvt

är en vlss arbetslöehet
t föFta hand av att en

- Om så Eker, hoF Jag, att anbctdtkheten för Fröklnds del strulle
nara ett mlnne blott, slutar hl Ole-

fihorsakad
lnduetrl stadct strurit ned sln verk- ffi.
samheL Kommuneng befolkntng har

Fu,llmtihrige:

Till Byggrnästare Arne Sandahl m. fam'

Ett varmt tack för den trevliga julfesten och julgåvan samt
en önskan orn ETT GOTT NYTT ÅR!
Samtliga anstäIltla.

Slutarpsfacit:

Niir leilamöterna i Frökinds fullmäktige elter etf långt
till kaffe väntaile en extra högtiillighet. I sambanal meal samkvämet överlämnaile kommunstyrelsens ordförande Gunnar Larsson till kommunens förre kom.

Bottenår fror A-lagefi
mexl reserver gladde

munalkarnrer Hilding Våring ett armbandsurr som taek för
hans arbeto i kommunen. Gunnar Larsson ga,v en återblick
på de år, trän 1952, Hililing Våring verkat först som kassör
och tlärefter som kamrer i kommunen. Vid sammanträdet

Slutarps IF kan vid hopsurumeringen av årets ifuottsliga verlisamhet
inte se tiltbaka på några större framgångar'. A-Iagets insats var av det
mera blygsam,ma slaget och placeringen i
med endast åtta poän3, av trettiosex möjliga. Av de åtta poängen togs
tTe unaler vårsäsongen och den dåliga starten inverkade sedan i fortsättningen av serien.24 spelare användes i cle under året 33 spelade matcherna, vilket är en ganska hög siffra, Ingen spelare har deltagit i samtliga matcher och mest spelade har Roger Andersson och Kjell Karlsjtedt
med 30 matcher, Dessa båda är också de enda som bar spelat i samtliga
18 seriematcher, där de föIis av Per-Olof Gusfavsssrn och Bongt And€rsson med vardera 16 matcher. Skytteligan vanns äv Roger Antlersson meel
22 tullträffar och närrnaste man är här Thomas Peftersson rned 14 rnåI.
Vara-gruppen blev sista. plats

Glädjeämnet har varit reservtagets i],-"* J::*":n 10, Ä]te samuelsson I'
goda insats i sin seriegrupp, där åan I latts-olof Andersson 8, Leif Svensbelade andra plats efter suleräna v.- | *:" 6' Thomås Andersson 5' Jatr AnKleva oeh de6a efter en llJ)-seser I dcrs-*ou' Leif Ekhom 2'

Roger Anclersson 22'
över Folkabo i sista o-iår,;;. "t; |I
--nråtslrvttar:
matcher har spelats ocn äeltägarli.- Thomes Pettersson 14' Lennart Rut10:

Bengt Äntlersson 5' Per-olof

T"n,
Lutz Elofbauer och Åke samuelsson, Gustavsson 5, Aif adamsson 2' Bengt
Hprmansson'
Håkan r{arlstedt' LenDessa
tre
vilka rleltagit i 23 matcher.
har också varit med i samtliga tg nart Pettersson 1, Christer Stenllvist,

seriematcher och där lisger äörje In'gvar Johansson' Kenneth AndersGustavsson på anCra plat rned 17 1ol
matcher. omsättningen har varit .ro" B'lagel: Vänshlrpsmatchnr:
i laget och inte minåre än trettio spe- ^6 ".p' 2 ,"', 1 oavgj' 3 förl' 13-26
lare har varit inblandade i de tjugo- s^er1em^atcner:
tre måtchernå. Fränrsta -ar.r.*i ni"u I 18 -"p: 9 v' 3, oavgj' 6 förl' 55-34
Bengt Elermansson med tz Ååt ocrr I antal-snelade matcher: Leif svenspa anala plats kom Thomas Anders- | son 23' Lutz Hofbauer' Äke Sarnuelsson med g och clr.rnar samuelsson I son' Börje Gustavsson 22' Jonny
på
iStljtf-.dJ ä' Thomas Andersson 20'
- tredje med ? må;.
Förenlngens B- och C-juniorer har l*il Ekliy 19' Gunnar Samuelsson
Dritst Hermansson 12, Lennart Ecr('! Bengt
cariaonaroi under
rrnÄor årct
åra* ii Skarabores,
FrLrrah^ro! 16,
lseriesoelat
l e_ir.,io".nri* och ficl< finra sis i kerlid. Gustav Eckellid 11. lngvar
lnt,rn^.r-,nu nlacet'ingrr i si'a räsp. lJohansson 10. UIf Kat'l6n 9, Christer
Lennart Ljus. Hans-Olof
Int"u"oo"r. [Lrn förfoeår (lock över
| Stcrrkvist,
"11
|
n:rrt, r.icl i desca ålders- I Andersson 8, Jan-Ola Leifler 6, S.
"ittt"lt'ot
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I gr.,op"" orh
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r-rrrpssurt z'
Andersson, uurdtr
Göran
'ncler
r året
årpi hoppas
hnnnaa frqr.
,l+ få
rå fram
r--- ett
man
att
--^uBer
^** par
--- Il]
L-ennart
Anrlers
tag av bärtre slastiraft.
l, 5i"lt:::,
|tl-q"l
Andersson,
ove
Totata antalet träningskvälla" rtr. li |lkl]-o',. l:"*t
I(urt
l{arl6n
1, Åke IGr16n,
,ri+
4,
.x--r^r^i^
*^j
,"
:;""".::;:
IPersson,
varit 62, fördelade med 46 nå första
-;-.-, il'.::":'j'
ll AU Adamsson, Håkan Karlstedt'
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A-laget: vär.rskapsmatcher:
15 sp. 2 oavgj. 5 förl. 54-43
Sericmatcher'

t6rl. 27-5I
Antal spelade matclrer: Roger An-

18 sp.-4 oavgj. 12
dersson 30,

Kjell Karlstedt,

Per-Olof

Gustavsson 28, Lennårt Pettersson,
Bengt Andersson 26, Bengt Hermånsson 21, Thomas Pettersson, Kenneth
Andersson, Christer Stenkvist 20, Alf
Adamsson 19, Lennart Rutman 17, Bo

Eklöf 16, Gunnar Samuelsson

13.

Guståv Eckerlid 12, Håkan Karlstedt,
Tngvar Johansson, Änders Eckerlid.

--:-

Arrnbandsur till Våring
Träningsplan beslutad
sarnmanträde saml&des

to(&-)1.

tan toppas här av Leif Svåsson,

ztltä-A-

D{

rrql

fattaite fullmäktige beslut om ett rno,tta statsbiilrag för en
ny träningsidrottsplats. I)en har Iänge diskuterats, m6n nu
blev dot beslut på att tlen skall anläggas intill skolan i
Kinnarp.

En viss skepsis inför .A.MS-arbeten
kunde för'märkas, bl.a. var ledamoten 'I
Gunnar J o hansson tveksam I
och undrade vad det var för villkor I
förknippade rged bidraget från AMS I
'för ?5 procent av d.en I
- AMS står
beräknade kostnaden, som

är

till

kommunstyrelsen och så blev be-

slutet' Hr

Gustav Gusta vssoni

påpekade.att när det gäller samman-i
träden på dagtid kan det bli så att
sammanträdesersättningen_inte täcker]
den förlorade arbetsförtjänsten. Han
hade dock inget yrkande.

I
Idrotts- och fritidsnämnden fick
av träningsplan blir begärt tilläggsanslag på 382 kr.
alltså kommunalt beredskaDsarbete :l
Subvention
för sysseisättning av arbetståsa. :\rbetet görs i kommunens regi genom Från AB Rutmans snickerifabrik
entreprenör', medan AMS g"" ita"- förelåg ansökan oru subvention av
visning på arbetskraft, Koirmunen, tomtmark för industriändamåI. Omkostnad hiir 81.250 kr. Arbetet skall rådet är avstyckat från Siggagården
vara avsiutat 1juli. Bl.a. Gustav 4i14 oc}r omfattar 6.530 kvm' tr'ullGustavsson undrade hur det 611" mäktige tillstyrkte att subvention i
med parkeringsplatser och väg till första hand beviljas för 3.500 kvm
träningsplatsen". i{an fick till svär att od att 5.250 kr tas ur medel till fullman tänkt använda sig av den par- mäktiges förfogande' Mot beslutet rekeringsplats skolförburidet anlaei på serverade sig hry Gustav Gusmark som kommunen ställt till 15"_ tavss on, med motivering att han
fogande, samt att man ämnar för- ansåg grunderna för subvention
länga vägen förbi skolbespisninggn oklara.
25_80 meter. Eftersom kommunenlf_ Fullmäktige bestöt att hos länsstyter 1 jan. endast äger hälften av 6"n relsen begära dispens från bestiimmelserna Ii rennarrnrngsragen
renhållningslagen urr
till öl
31
mark som är tänkt som väg har ägo_ rnelserna
december f,v{''
1973, d.v.s. tills blockbildtrwfe diskuterats,
6iskrfernts llr
1tr Göran
Giiron Anal- qecemDer
byte
derssnn påpekade
nånckade qtf
dersson
att dci
det vnrc
vore nnlngen af Xlaf.
önskvärt'måd ytterligare mark tOr .**ltt?ktiq."- tu^.iu- till.--stiftelsen
Frökindbostäders förslag till arvoden.
parkering.
Tre ansökningar om bidrag till yt- Det betyder att ordföranden för 1972
terbelysning på 200, 250 och 250 kr får 3.000 kr; sekr. 500, tillsyningsman
800 och revisorerna 400 vardera.
beviljades.
Stiftelsen fick i uppdrag att uppTre har sökt tjänsten som deltids- rätta, handlingar och söka igångsättanställd bibliotekarie vid kommun- ningstillstånd för tillbyggnad av pen-

kronor.

1ä.000

Anläggandet

biblioteket och fullmäktige beslöt an- sionärsbostäder
- sex bostadslägenställa Lars Gunnar Claeqson, Slutarp. heter. kostnadsberäknade
till 355.000
Socialnämnden beviljades social kronor.
bo'rgen på 6.000 kr, att tas ur medel
som står till fullmäktiges förlogande.
Eyra för Lokal F!öhinil
Fullmäktige beslöt inte avge något I Förslag till hyressättning för Lo5rttrande över länsstyrelsens remiss- | kal Frökind antogs efter viss dis-

förslag om höjning av taxan förlkussion. Hr Gustav GustAvstaxitrafik. Förra gången frågan vår ] s o n fann det egendomligt med olika
uppe tillstyrkte Frökindsfullmäktige ] hyresersättning för oiika sammanen höjning, men då medgav inte iäns- ] l<omster. Varför skall bingo betala
yrelsen någon sådan,
styrelsen
sådan,
I mer än Röda korset? Han hade dock
Fullmäktige beslöt att bilersättning. inget yrkande. Från annat håIl framvid sammanträden skall uteå ;ed *ä itOlts att taxan måste bli högre för
öre och i övrigt skall gä1Ä bestäm- ] t.ex. danstitlställningar, då dessa
melsen enligt eenfrql
central öwerensknmöverenskom- I medför mycket städning. Taxan
överensstämmer i huvudsak m€d den
luvrDv.
melse.
Fullmäktige antog förslag till sam- som nu tillämpas.
manträdesersättning för förtroende- 5.?00 kr anvisades för asfalteringsmän, Det innebär bt.a. att ersättning arbeten vitl Lokal Frökind' Lokalsty'
utgår för de två första timmarna med relsen fick vidare tilläggsanslag på
30 kr och därefter ?:50 för varje på- 5.000 kr, eftersom hyresintäkterna in-

börjad halvtimma. Hr Verner te täcker driftskostnqle-14q.
Tilläggsanslag
Ganlund undrade om närvarande
icke-tjänstgörande suppleanter får En rad tilläggsanslag, budgetregleersättning. Det får de inte, vilket hr ringar och reser-vationsanslag god- |
Gunnar J oh an s son beklaga6g; kändes. Kommunstyrelsen beviljades I
det är viktigt att de är med på sam- ltilläggsanslag på 10.@0 kr' byggnadsmanträdena och sätter sig in i 916- | nämnden tilläggsanslag på U.665 kr
gorna. Han föreslog att frågan om I
L^t
,{Vtta ,
suppleanternas ersättning remitteras I
I

|

|
I

och ett förslag

W,

till

Äterblick

reservationsanslag

Inför avslutningen ga'r ördföranden

bifölls. Budgetregleringar för kul- Arne Olsson en återblick på året.
turnämnden godkändes, liksom för Frökind tillhör de få landsbygdskom.
barnavårdsnämnden. Den senare mun€r som de senaste åren ökat

I

nämnden beviljades också tilläggs- sin befolkning, 1971 är iirget undan- t
anslag på 10.000 kr. Socialnämnden tag. Enligt preliminära siffror har I
fick begärt tilläggsanslag på 10.0ffi kr kommunen ökat med 22 personer I
och förslag till budgetregleringar (Kinneved *3?, Vårkumla -1, Börs- I
godkändes och nämnden fick begärt tig
Brismene
-11, Luttra {8),
tiiläggsanslag på 14.368 kr.
Arne-11,
Olsson ansåg visserliSen minskningen i Börstig och Brismene beklaglig men å andra sidan är förhålFörlust
Fullmäktige beviljade stiftelsen landet detsamma över hela landet'
4.737 kr, som stiftelsen åsamkats i Befolkningsutvecklingen och det därförlust genom för sent inbetald lik- av följande gynnsamma' skatteläget
vid. Stiftelsens affärer sköts av kom- gjorde det lätt att klubba oförändrad
munalkontoret, IIr Gunnar Jo- utdebitering för kommunen 1972.
Ett bekymmer finns: även Frökind
hansson bad om en redogörelse
och den lämnade kommunstyrelsens har viss känning av arbetslöshet,
ordförande Gunnar Larsson. men Arne Olsson hoppades att de
En besiktning försenades på ett byg- industriutbyggnader som är planerage, byggnadskreditiv kunde inte lyf- de skall komma till stånd och därtas i banken, eftersom detta får gö- med skulle arbetsiöshetsproblemet
ras endast efter intyg från kontrol- vara löst. llan slutade med en önslanten och räkningen kunde inte be- kan om gott nytt år och den önskan
talas i tid. Förhållandet borde an- kvitterades av fullmäktiges förste vimälts till stiftelsens styrelse, då ha- ce ordförande, Margit Andersson,

i titl. som tackade ordförand€n för

de saken antagligen ordnats upp

Hr Gunnar Johansson;
tänktigt att ta skattepengar till

Besånt

här. ..

,

Val

En rad val företogs och för

dessa

har tidigare redogjorts. Endast i ett

fal\Bick fullmäktige ifrån kommun-

styrelsens förslag och det gällde revisorer för kommunen. En av de tiI digare revisorerlia håde befunnits jäI

vig, då hans hustru är

ledamot
av l{dltuhämnderr. Kömfritinstvielsen

hade föreslagit Allan

Johansson,

Börstig, Gustav Andersson, Falköping, och Gustav Gustavsson, Slutarp. Sedan gammalt har stiftelsen
haft samma revisorer. Hr S v e n
Andersson undrade varför en av
de tidigare revisorerna inte föreslagits till omval och föreslog denne,
Lennart Qvick. I{r Andersson begärde även votering. Eftersom de full-

mäktigeledamöter som är ledamot elmäktigeledamöter som är ledamöter
eller suppleanter av nämnd med eko-

nomiskt ansvar i det fallet inte är

röstberättigade måste röstlängd upprättas. Sju ledamöter fick småning-

om rösta och de valde Gustav An-

dersson, Gustav Gustavsson och Len-

nart Quick. En blank sedel lämna-

des. Förslaget till stiftelserevisorer
följdes och det betyder alltså att
kommunen och stiitelSen i fortsättningen inte får samma revisorer.

Till ledamot och suppleant i

ge-

mensam taxeringsnämnd för Vilske,
Vartofta och Frökind valdes Lennart
Pettersson, Slutarp, och Helge Olof
Karlsson, Kinnarp. Till fastighetsbildningsgodemän utsågs Ingemar

Eriksson, Börstig, Lennart Persson,

Slutarp, Lennart Karl6n, Slutarp,
och Harry Göransson, Kinnarp.

Posten igen
Sedan föredragningslistan var genomgången begärde'hr Gustav Gustavsson ordet och tog åter upp frågan om posten I Slutarp. Han efterlyste den utlovade informationen
från postverket och tyckte att kommunstyrelsen borde handlat annor-

lunda. Gunnar

Larsson:

'vi

kunde ge synpunkter men posten bestiimmer. Information från postver-

ket förutsätts fortfarande; I fortsättningen blev det en liten diskussion
mellan två Slutarpsbor, Gustav Gustavsson och IJars Gustafsson' Den
sistnämnde ansåg

att posten lämnat

god'information och att det aldrig
fungerat så bra som nu, medan den
förre ansåg servicen betydligt försämrad.

gångna året.

det

