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Landsbygden på fra mlnarsch
Som

vi i korthet nämnde i tisda-[minskat. Bland länets städer harl LÄNNTS

STÄDEB

gens FT har flykten från landsbyg- lminskning__ noterats -för . Falköping, I Falköping
åen i Skaraborgt län bromsats upp. lHio' r-ia*Oping och Mariestad, me- | Hjo
I flera församling,ar har man kunnat ldan övriga noterar ökad folkm_änSd. I Lidköping "........."
notera goda ötrt it\g"" och i stältet I Vi tränvisar här till siffror för de I Mariestad ....,"...'..

iir det tätortsförsamlingarna som I olika:
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Ett varmt tack?å*r "

från

Frökinils kommun, om att be-

manningen på iärnvägsstationerna i Slutarp och Kinnarp inte dras in, inte skall
föranleda någon åtgäril.

träna Tråvad

SJ ånser det inte motiverat att ha
stationär personal - inte ens god*.
Eenet "Blecha" Georgsson, Kinn- ombud - för e*pecliering av rearps fF:s främs-ie sp€Iare, är seilan sande och gods på platser rned så
en tid tillbaka bosatt i Tråvail. Det rrnga trafikutbud som redovisats för
är nu också lrelt klart att han kom- Slutarp och Kinnarp. Tendensen är
manile säsong skal verkå som trä- ctessutom klart vikande. Från den 1
februa'ri kommer postarbetet vid bånaro I Trår'sds trF:s rliv lV-lng.
Da håila föreningarna har ännu in- dg stationerna att upphöra, Då perte förhandht om sfetöverfång' men Sonal inte behövg på platserna för
ilet korn'ner att ske inom den när- tågexpediering avser SJ att avbemanna stationerna från den 28 maj.
maste tiden. T[ett A4

l9?Z "c>1*13

I Persontrafikerr"berö# inte av änii|ingarna på annat sätt än atg den
ptetyatiga biljettförsäljningen upp.
[rör. och;att,biljetter i s]ället f.år:lör
på tågen, In- och utlämning av
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RöKITS

på stationerna upphör och
kanterara hänvisas till Åsarp elFalköping. Vagnslasttrafiken bi-
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Uttigt uppgifter från 1970 års folkoch bostadsräkning fanns vitl räkI
J

däremot

Kinneveds Iör-

433 bostadslägenheter. Av dessa var
116 byggga 19ä) eller tidigare, 98 1921|140, !02 1941-60, 42 1961-65 och 68 1966
I eller senare, medan betriiffande 7 Iägenheter uppgift om bygnadsåret sak|

do

Avbemanningen av de båda staväntas ge SJ en resultat-

ningstillfället i Kinneveds församling året.

i

tills vidare vid

stationerna.

på ci'rka

50.000

kr

om

f112" &i.a
Sociathjälpen i Frökinil?e'l; rs
I

I Frökinrls dåvarande

landskom_

mun utanordnades under tg70
soc{sl-

nades. Av lägenheterna hade r()2
:]älp.l$ 1b hjärpragare konstaterar
vattenledning, 403 avlopp, 390 cent- Statistiska Meddelanden. Av dessr
ralvärme, 352 eget wc och 299 eget hjälptagare var inga uiländska med._
oo-rgåre. Värdet av den
bad- eller duschrum. (PRK)
utanordnada
hjäIpen uppgick till 28.ä0
kr, (pRK)

Frökinds kommun

ANBUD

;

I

Frökinds kornmrun infordrar lräruned adbud på utanemrdlering av
jordområtlen
från fastighet Kinneved Kyrtregår:den 1:4 och Kia.
,
neved
Kyrkegården
1:3
Kinnevecl Klodkaregården 2:5, Kinnr
I
- 21 lrelrtar, därav 17 hektar ålrer ooh
I arp. Området om,fattar ca

4 hektar ängsrnark.

I| Ornrådet avgränsas i

stjder mot Brisnrene vägen octr i nom mot
fastig:heterna Slutarp ödegården, sarnt Fastaxp Hnrlegården
Närrnare upplysningar betrii,ffande läge ooh gränser lämnas av
kommunalkontnret, tel. 0515/331 53.

Skriftligt, försegla,t, anibud på

onorslaget

miirkt 'Arnende" sikall

vara Frökinds kommunstyrelse, Kommunalkontoret
Kinnarryr, tillhanda senast d,en 17

Ifummunsf,yrelsen

januarl t972k,l1400.

Jftof ct6

520"14

Iulkalas

DHT G}TLLER DITT
KORKORT

pu, Frökind,sgu,'*d,nn

Trafikkurs för alla hörkortsågare. Startar i KinnarPSl'utarp i januari.
Ledare: Trafikskolechef Per
Johnsson.

Upplysning och anmälan:
Margot Pettersson,

tei.

334 86

Leif
Julfest på Frökindsgården.

I mitteh ses komnrinisterparet Reidar

Jahnsen, som

nu lämnar

Svensson och Per-Olof Gustavsson. Ordf. är Eino Mikkola, tillsatt
av årsmötet.
Till stylelsens representant i fotbollsektionen utsågs Leif Svensson,

pastoratet och av-

skedshyllades vid festen,

Socialnämnden i Frökind bjöd pensionärerna och personalen på Frökindsgården samt de i
pensionärslägenheterna boende till traditionell stor julfest på lördagen. Festen hölls på Fröi dagrunrnet och samtliga pensionärer kunde vara med vid rikt dukade kafkindsgården
- till fin underhållning. De hälsades varmt välkomna av socialnämndens ordfebord och lyssna
förande Werner Granlund. Biand gästerna var också komminister Reidar .Jahnsen och kom-

vilken sektion i övrigt består
Karl-Erik Lundin och Bengt
kvist.

Titl ungdomssektion valdes KarlErik Skoglund, Lutz Hofbauer och
Ulf Karl6n. Kontaktman för B-juniorerna biev Karl-Erik Skoglund och
för C-juniorerna Ulf Karl6n.
Ombud till VFF:s årsmöte blev

munfullmäktiges ordf. Arne Olsson.
Efter kaffet underhöll fem ungdomar från Åsarp, som framförde ett
förnämligt sång- och musikprogram.
"Artistnamnet" är Conturen. Stig
Andersson, Vartofta, drog västgötahistorier - livligt uppskattade, förstås. Frukt och förfriskningar ingick
också

i

Ett

specieUt tack rlktades

tiil få- gen deltagit aktivt i arbetet på Frö-

miljen Reidar Jåhnsen i Börstig. Jul- kindsgården. Blornmor överlämnades.

Komminister Jahnsen

festen blev samtidigt något av en av-

av familjemedlemmarna har nämli-

Frågesporten

julkalaset.

Socialnämndens förhållande

i Frökintl

Frökinds Hem och Skola-förening
fortsätter sin frågesportturnering på

tiil

kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige är gott, sade hr Granlund i

onsdag kväll. De tävlande lagen är
tr'rökinds arbetarkommun mot kommunfullmäkiige, Kinneveds CI(Fmot
herlvärnet, Kinneved-Vårkumla LRF
mot Vårkumla cp.

RöK'HB

sitt

hälsningsanförande med en lätt
travestering av en i dessa dagar väl-

bekant formulering. Nämnden brur

kar nämtigen ha framgång med sina [,jusgutlstjäust i Kinneved
äslcanden och detta är man tacksam
Trettondagen hölls en högtidlig
för. För övrigt ligger ett förslag om

medeltal.

Äldst är för övrigt Sanffid Olausson, som är 94 år. Han deltog med
Iiv och lust i kalaset.
Kommunfullmäktiges ordf. Arne

Bengt Stenkvist och Leif

Svensson

med Karl-Erik Lundin och

I
I
I

|
I

|
I

Mikkola som

Eino

ers.

Till linjemän för A-laget

valdes

Bengt Stenkvist och &Iats Andersson
och för B-laget Gösta Andersson och
Eino Mikkola.
Arbetsutskottet inom styrelsen består av ordf. Eino Mikkola, kassören

I

Mats Andersson och v, ordf. Bengt

I

Stenkvist.

I
I

tillbyggnad av Frökindsgården för ljusgudstjänst i Kinneveds kyrka.
godkännande i blockets samarbets- Kyrkan uar prydd med många lenämnd. I{ön till hemmet är besvä- vande Ijus och utanför lyste marrande lång och medelåldern på de schaller. liinneveds kyrkokör medredan där bosatta är hög - över 80 verkåde bl.a. med dagens introtus o.

i

avslutade

skedsfest för komministerfamiijen julkaiaset med en kort andaktsstund.
som nu lämnar pastoratet. Hr GranIund tackade hela familjen - flerå

av
Sten-

Ordf. i fotbollsektionen blev KarlErik Lundin, som även valdes till
kontaktman, medan Leif Sl'ensson
utsågs till sekr. i sektionen och Jan
Ekman till kontaktman för B-Iaget.
Nästa föreningssammanträde skall
håIlas fredagen den 17 mars i kiubblokalen.

sjöng alternatim ps. 66. En damtrio
sjöng "Det brrnner en stjärna" av
D. Wikander. Kyrkoherde S. E. HaS- |
nerud predikade och som posUudiun
I

i

spelades

r" t.
var mycket!:.y:]ll-:.
välbesökt.

ett verk

Olsson frambar kommunens tack och Gudstjänsten

Werner Granlund återkom med 'ett Missionskollekten i Kinneved upptack till personalen med syster An- går nu Lill 2.454 kr.
na-Stina i spetsen för deras arbetsinÄven i
satser och goda omvårdnad av kom- gudstjänst
munens gamla.

\rårkumla kyrka höIls
på Trettondagen.
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TIDNINGSUTBÄRNING
I SLUTARP OCH KINNARP
Vi söker ett tidningsbud på vardera platsen för utbärning av vår
tidning 3 morgnar i veckan.

FALKOPINGS TIDNING

,:;ii,
:,:::::itti::tl:ij
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Hänvandelse till Red. Bo Johansson, Falköpingsvägen 5, Slutarp,

Äldst och piggast på festen var Sanfrid Olausson, 94 år. Här i glatt samspråk med Astrid Andersson, suppl. i socialnämnden och en av juifestens

tel. 3!!

värdar.
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KIF:s Damklubb anordnar
KINNARP
BARNFEST söndagen den 16/'l kl 15'00
i LOKAL FRöKIND.

Dans kring granen. tr'ilm. X"isfl<darnrn.

Kaffe,servering.

-

Älla hjärtligt välkomna!

FRöKINDS Kommun
Hundskalt 1972
Anmälan orn innehav av hund

slrall under jau L97Z skrif,tligm göras till kom,munalkon-

Med ånglok fråm Fn[]e.öpång
på medåägge"airngs&aotnd hana

toret, va^rvid hundens ras, ålder, kön och färg slkall angivas. För hmnd, uttagen till försvarstjänst, shall jåi"mväl militärt registernummer angivas.
f,''ör hruncl, som under löpande
år införes tilli&oarrmmen el'leer.

f,örvärvas, skall anrnälan. göi ras irrom 30 dagar däref,ter.,

Hundskatt

till X'rökinds kornför skattepliktig

mun utgår

h,und, som statligvarancle inne-

haves i komrnunen. Skatten
för år 7972 ä 25 kr per huntl
slrall in'betalas senast den 31

jan. t972. Till

som under

skattskylclig,

år 1971 ingivit an-

mälan, utsändes särskilcla inbetalningskort. Inibetalning av
hunclskatten utgör

tillika

an-

mälan. Skatteplikt för hund
inträder, då densamma uppnått en ålder av tre rnånatler.
Såvida hunclen uppnår denna
ålder efter septernber månatls
utgång, föreligger ej ska,tteplikt för året. Ej heller föreligger skatteplikt, om hunden
avlicler innan anmälningstiden
utgått eller utföres från komrnunen inorn sanrma tid. Skatt-

skyldig tiltil<a anrmälningsskyldig för hund är den person, som stadigvarancle innehar densamrna, då skatteplikt

för året inträder. Unclerlåtenhet att fullgöra anmälan kan
me'dföra böter oeh erläggancle

av dubibel hundskatt.
tr'rökinds kommunstyrelse

Ett ånElok startär den 29.ianuari åter från Falköpings Centra!
Den 2gjanuari avgår ett ånglok
från Falköpirrgs Central. Sådant
händer sorn bekant inte var dag
och enligt uppgifl lär: detta vara
sista chansen att se ett ånglok i
tjänst i Västsverige, varför intresserade bör passa på. Man kan
även åka i de vagnar som dras
av ångioket och i så tail kommer
man e{ter några timmars resa tiil
Borås. Där torde natten tilibringas, om man vill ta ångloket hem
igen på söndagsrnorgonen. Vill

rnedleinmar och inbjudna. Men
vem som helst fårju beundra ångloket utefter banan och vid sta-

tionerna.

$,s&sssösc<)ac

ffiffiffi- MMAffiäLAR

n.ran komrna hem ända till
Falköping, får man ernel]ertid

byta tåg i UL:icehamn, eitersom
ångloket fortsåtter till [,ancleryd'
Den 29 och 30 januari kommer

s

alliså ett ånglok att tuffa frarn på
den nedläggningshotade bancielen Falköping - Ulricehamn'
Det är Göteborgsrvdelningen av

s
s<F

&

e

Svenska Tågklubben, st)rl an-

*

framme i Ulricehamn. Då h.ar uPpehåll gjorts Jrä stationerna under ',.'ä91r, ,,.j, ; glialslierH Fiirs
t.o.rn. extr:r uppehåll för f<;tografering, då tåget körs utanför sta-

s
$
s
ss
@
s,o
s
Is

ordnar resan.Lörd.agen den 29
avgår l;åget från Falköpirrg och
e{tcr tr,å iimmar är resenårett

tionsgr-änsen.

Från Ulricehamn forlsätter tågel till llorås. Nästa dag startar

clet. i Borås {ör färd till
Ulric-eharnn och diirifrån till
Landeryd, där resan tar sltrt'
Resau anordnas för klubber:s

?eor t g

s

I
å
ss

Remault '!6, blå

196S

Renault 16, blå
Renault 16, blå
Renault 12, blå,
Renauti 4L" vit
Renault 4t-, vit
Flenault 40-, blå
Opel Kadett, brun
Opel Rekord, vit
Opel Rekord, blå
Volvg Amazcn, lrit
Vo$vo pv 544, blå
VW 15tt0. röd
VW 1200, brun
Ford 17[M Comhi, våt
Saab Combl V4. blå

1C69

1969
1970
-r 96g
1

S69

1969
1969
1960

'!965
1964
1S62

1965
"i
958
t 965
1 967

3.500 mil
4.900 rnil
5"500 mil
2.500 mil
4.300 nnil
5.300 rnil
S.?S0 mil
3.400 mil
11.000 rnil
9.100 mi1
13.000 mil
9.800 mil
9.200 mil
12.000 rnil
10.000 mil
6.?00 mil

Eiiarna är testacle *:cfr besiiriigade sarnt

säljes

med 3 rnånaders geranti.

/t

ffi
\g/
\\//

v

Affi ffi;fi &
slutarp
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I\y mässkrud i Kinneved

t{

RöNtTD

invigdes på söndagerr

\tr'tz'

Frökinds
frågesport
har startat
Hem och Skolas frågeePort'
turnering i Frökintl startatlo
I onsilags hviill efter juluPPe.
hållet oeh kommer nu mctl
de avslutantle ronderna fram
till finalen om några veckor.
I kväl]ens första rond möttes kommunfullmäktiges lag och Frökinds
fin öppnihg för kvällen. Afbetarkommunen kunile

tiu

sist ta hem vinsten

arbetarkommuns lag. Det biev en
och gå vidare till semifinalen med
siffrorna 23 poäng mot 17,5.
I nästa omgång möttes l(inneveds
CKF och det starka Hemvärnets lag.

Här trodde nog de fiesta att Hemvärnet skuile "brassa på tör fullt",
men oj vad rnan bedrog sig. Damer-

ha knep redan i andra frågan

1,5

poäng mer än krigarna och fortsatte

åv bara farten i nästa fråga med
gamma övertag, nu började det osa
hett för HFrnvärnet men ordningen
återgtälldes, så när 5 frågor var avverkåde ,Jtod det 12 mot 12. Mån var

lika även när fråga 8 var klar,

men

nr 9 blev fälian för Hemvärnet och
damerna tlrog ifrån med 3 poäng
och tog .;tterligare ett mer i sista
frågan, så ciet är bara att gå vidare

I(yrkohercle S. E. Hagnerud predi kar och bär den nya måisskruden
pom invigdes vid söndagens famit iegudstiänst i Kinneveds kyrka.

Vid en familjegudstjänst på söntlag invlgiles en ny mäss'
skrud i Kinneveds kyrka. Skruilcn är grön till färgen
kyrkans "vardagsfärg" som kyrkohertle S. E. Hagnerud betecknatle tlen viil den korta invigningsceremonin vitl altar'
ringen. Kyrkan var vid tiltfältet fylltl tilt sista plats. Många
av församlingens yngre tleltog i guclstjänsten' som inleiltles
metl barntlop.

för damlaget. Vi lyfter på hatten
för damerna.
CKF 19,5 poäng och LFR ä,5 poäng.
Kvällen hade ytterligare en om- Nästa onsdag avgörs vilkä fler lag
gång att avverka, Förra tävlingens som skall gå vidare mot slutstriden.
vlnnare. rtrnneveos-varKumla Lt(tr Då möts Lärarnas lag och Börstig
mötte sina fräncler från Vårkumla CKII. Kinne.veds cp möter Röda Korcp, det var bara Vårkumlabor i den- sets iag 1 (vilket består av bara
na rond,
Det fanns säkert de som ville att
cp skulle ta skalpen av LRF "men
si det gick inte". Redan efter första

Vårkumlabor) Ett lag har lottatS att

gå vidare. Det blev Böistig CKf'
som hade en gnutta tur åtminstone
den gången.

på

onsdag.

"t:
rågan blev tiet 3 mot 0 för LRF,
och då kvällens sistå fråga våf klår
stod det 11,5 för LRF och 15,5 för cp. Barnfest
Till semifinalen lrån deilna om- Kinnarps IF:s Damklubb hår i morgång går arbeiarekommunen med 23 gon, söndag, barnfest i Lokal Fröpoäng (kväliens högsta), Kinneveds kind.
f

FASTIGHETSÄGARE i Slutarp och Kinnarp
som önekar husnurnrnerskyl,tar skall s€nast fredagen den 21 ja-

nuari kontakta tei. 330 77.
Vägföreningens styrelse

Initiativ till att utöka den sakrala
skrud-tillgången i kyrkan har kommit från Iörsamlingen - kYrkoråd

och kyrkofullmäktige har

beslutat

om inköp. Mässkruden har tillverkats på Agda Österbergs attelj6 Tre
Bäckar i Varnhem, och textilkonstnärinnan l(erstin Persson har sva'

rat för de vackra broderiarbetena.
Därmed iir skrudarna i Kinneveds
kyrka kompletta - de finns i samtliga fem liturgiska

färger.

Efter barndop och skrudinvigning
höII kyrkoherde Hagnerud en kort
predikan och i gudstjänsten medverkade också kyrkans barnkör, som
sjöng under fru Margareta Thors
ledning.

Efter gudstjänsten samlades de
barn, som går i Kyrkans barntimmar, och deras föräldrar till julfest i Lokal Frökind. IIär stod barntimmarnas duktiga ledare för programmet, som även bararen var rted

om att rtforma. Dans kring granen
hördes också

till

festen.

Kinneveds pastorat får
visitation av hiskopen

ROKIND
t"t)2.. ot -ä.?

Frökind fn, exqrogriera
Slutarp ödegArden 7:67

Untler 19?2 ämnar biskop trIelge Brattgård att visitera åtta pastorat I
Slrara stift, Den 2*21 fetrruari besöker biskopen l(inneveds pastorat.
Därefter följer RårIa den 24-2$ mars, Orl den 12-14 maj och F!öjered
den 30

Frökinds kommunstyrelse har hållit 1 kursen i fysisk riksplanering, som
sammanträde. Rapport avlämnades I skall hållas i Falköping utsågs hälso'
från en utredning om en förkommen i r'årdsnämndens ordf. Sven Andersrevers. Densamma hade ej kunnat son som deltagare från kommunen,
återfinnas och nu beslutades att rch till en kurs i Nässjö angående
genom Gunnar Larssons och Elof rostadstilläggen utsågs kommunal'
,<amrer Göte Grahn.
Rehns försorg få reversen dödad.
full'
föreslå
Vid anbudstidens utgång för arrenbeslutade
Styrelsen
mäktige att till närvarande icke le av de jordområden i Kinneved
tjänstgöralCe suppleant i styrelser Kyrkegård och Kinneved Klockareoch nämnder skall utgå halv ersätt- ;ården, ägda av Frökinds kommun,
hade två anbud inkommit. Kommunning samt resekostnad,
styrelsen antog som arrendator Åke
av
för
anläggning
Till entreprenör
Andersson, Alarp, och Eldor .ffier*r
en träningsidrottsplan antogs Skåns' son, Lillegården med en arrendesumka Cementgjuteriet för en summa av ma på 4.590 kr.
110.000 kr. Tiil arbetsutskott för anGunnar Larsson lämnade raPPort
läggningen utsågs Elof Rehn, Arne
från markförvärvskommitt6ns arbete.
Olsson och Inge Eckerlid.

Att deltaga i Skaraborgs läns lantmätarförenings förhandlingar i Skövde utsågs Elof Rehn. Hos fullmäktige
föreslås att Kinneveds skytteförening
får begärt anslag på 1.000 kr' för inköp av luftgevär.

i skri-

Civilclepartementet hade

veise medgivit Frökinds

kommun

Kommunstyrelsen beslutade godkänna kommittöns åtgärder och beslutarle medverka vid sökande av erforderliga dispenser och underhandlingar med S. J.
Beslutades att tillerkänna Oskar
Eliasson i.:troaktivt iönetillägg föl:
första halvåret 1971 samt semesterer'
sättning.

rätt ått för säkerställande av att
mark på skäliga villkor är tillgänglig för iriibebyggelse expropriera Slutarps Missionslörsamling
Slutarp ödegården 1:61 i Kinneveds
har hållit årsmöte hos Folke Pet-

soeken. Er:proprisationen skall vara t€rsson, Göteve. Samlingen inleddes
slutförd senast den ?7 nov. i år.
med att Folke Pettersson hälsade

Från Svenska I(ommunförbundd alla välkomna samt läste ett bibelhade inkommit skrivelse med re- ord. Innan förhandiingarna vidtog inkommendation ang avgifter vid ålder- bjöds de församlade till ett rikt dudomshem. Kommunstyrelsen uppdrog kat kaffebord.
åt socialnämnden att utarbeta förslag
Tili att leda förhandlingarna uttill nya avgifter vid Frökindsgården' sågs pastor Rydberg. NY ledamot i
Till ledamöter resp. suppieanter t styrelsen blev Ester Johansson och

Stiftelsen Frökinds

Hyresbostäder
utgången av 1973 valdes Helge
Olof Carlsson, Hassla (Nils Johansson, Nyhem), Anders Andersson,

intill

Västerhaga (Lennart Karl6n, Alf-

hem), Ivar Gustavsson,

Ivarsbo
(Assar Jarlsson, Ängshyddan), Bengt

Vega Pettersson suPPl. Av kassarapporten framgick att kassaomslut-

ningen under året varit 10'028 kr.
Samtliga barn och ungdomsledare
omvaldes, likaså föreståndarna för
syföreningen. I anslag beviljades
2.550

kr. Ombud till SAM:g och

qvist, I{älledal), Carl Arne Adams-

VMF:s årskonferens utsågs samt till
SAM:s distr.årsmöte. Förcamlingens

som qammankallande. Den nya styrelsen fick i uppdrag att utarbeta ar-

verksamhct diskuterades och viss mötesplanering skedde. Beslut fattades
om att Missionshuset skulle målas
och ev. elvärme installeras. Det väl-

Samuelsson, Backgården (Sten

Ähl-

son, Ödegården (Allan Andersson,
Liskäng) nred Helge Olof Carlsson
betsordning för bostadsstiftelsen'

besökta årsmötet avslutades

med

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att under 19?2 följande arvoden
skall utgå; tili överblockledanen 500
kr, tiII ordf. och sekr. i idrotts- och
fritidsnämnden 5@ , till ordf. i valberedningen 100 och till sekr. i valberedningen 150 kr.
Sven$ka Kommunförbundet hade

bjudit till kurs i

in-

Mariestad angåen-

de iagstiftningen om vatten och avlopp samt VA-bYggnormer. Kom,munstyreisen besiutade anmäla Elof
t?ehn till kursen samt stå för den
;sammanlagda kostnaden 256

kr. Till

Missionsmöle i Lokal Frökinil
På sönilag kväll blir det sång- och

vittnesbördsmöte

i lokal Frökind.

Medverkan av Äsarps Missionsförlramlings sångare och Pastor Kurt
Rydberg.

Livsmedelshall

i

Slutarp

Länsarbetsnämnden beviljade vid
sammanträde

i

går Bengt Samuelsson

igångsättningstillstånd för bygge av
livsmedelshall i Slutarp. Bygget som får påbörjas i oktober i år

är

kostnadsberäknat

till

165.000

nor. Byggtid sex månader.

till

1980, kommer under hösten Valstad, Tengene, Berg och Götene pastorat att få tresök av biskopen.

I årr håller biskop Brattgård också S:t Lukasstiftesen har föriagt sitt
sitt första prästmöte, vilket samlas årsmöte för året till Vänersbc,lg. Det
i Skara den 12-14 juni. TVå regel- inledes med ett föredrag av biskop
bundna besök varje t6rmin hos
teolegie etuderande

de

vid

Uppsala och
Luntls uniterislte{ itläår öckså i biskopens vårprogram.
Den 29 januari blir det en trestiftskonfeirens för samråd och samarbete
meilan stiftsråden i Linköpings, Ska.
ra och Växjö stift. Man kommer bl. a.

att överlägga omhurmanbättre ska
nå ut med budskapet genom stiftsblad, stiftsböcker, massmedia m. m.
Ett annat viktigt tema under konferenen är kyrkans förhållande

till

det

moderna arbetslivet. Under vfuen
samlas prästerna i Skara stift till teologiska seminarier fyra gånger. De
två första gångerna behandlar man
livet efter detta och de återstående
gångenna överlägger man om prästmötesavhandlingen.

2i april hår biskopen kailat
alla kontraktsprostar till
prostmöte I Skara. Ett nytt initiativ
Den

stiftetg

har tagits för att bättre förstå in-

vandrarproblernet i stiftet, Den 11
mars kommer en särskild invandrar-.
konferens under biskopens ledning
att hållas i Borås. -7Åp/E_

Tjuvar stal
för l SOO

'rzf7'|z

Inbrott har förövats i två garagebyggnader på en gård i
Slutarp. Ur byggnaderna, somva'
rit olåsta, har tjuvarna tagir div.
verktyg som troru- och slipmaski'
ner, en trånsistorradio m.m. till

ett sammanlagt vårde av

nlsKa '.
\'1..''..

i Vårkumla
Kinneveds CUF håller årsmöte I
morgon, söndag, i Vårkumla BygdeCUF-årsmöte

gård.

Frök incl ficlc
T

ft\/s-fläg
(-,
Frökinils liornrrrrn har
f.ått avslag på sina lclago-

rriål över ått S.t besl*tat
arhemaunä Kinnarps
och Slutarps jårnvågsstatinuer fi'årl den I rnaj i
Dår'emot har regerirrgen gett S.f i uPPdrag ått

ordna fiir in- och utlämning av styckegods vid

någon av de

tr.å

$Sati0nerna

i Kiirneveels CUF-avd,
i som hait årsrnöte i Vårkumla

.a /

;ä.,ä;

Brattgård över' ämnet "Bara en män-

c:a

l.8OO kronor. Stölden upptåcktes-och anmäldes i torsdags. Man
vet inte exakt när den har skett,
I trara att det måste ha varit under
b den senaste reckan.
I

I skota. kan se tillbaka på ett gott
I verksamhetsår. Bl.a. har errorcl-

I nats bcrdtennis, forboll (2 lag)
I volley-boll, no-nu, farni[icra[y
'sar:rt några danser. För lg72 omvakles ordf. Ove Persson, sekr.

Majvi Öhman, kassör Arne
Turesson, inibrmationsledare

Assar Karlsscn, tävlhgsledare

Rolf Lindberg sarnt

nyvaldes

vice sekr. Gerd Sylvander) programledare Assar Karlsson. Vid
årsmötei framfördes ett tack till
Albert Johansson, Slutarp, som
kostnadsfritt låtit CUF dispone-

ra ett markområde till

bön av Folke Pettersson.
Arvoilen

juni-2 juli.

Enligt det preliminära visitationsprogrammet som sträcker sig fråm

-

kro-

volley-

bollplan.

icr]&.då.cf?

PREMTAR F'GR NYA trOSTÅNSTÅI,T'EN

Kimrevecl,r CKF och cll
har hållit årsnröte
Kinneveds CKF och centeravd.
har hållit årsmöte i l,okal Frökind.
Vid det gemensamma katTesamkvämet informerade kommr:nfullrnäktiges,rrdf. Arne Olsson om komrnunala frågor. Vidare h<ilis en tipstävlan
som vallns av Dora Andersson, när-

mast ftiljd av Gunvor Ealbe och

llag kiockan I öppnas den nya postanstalterr !'alköping 3 i l{innarp.

Göran Andersson. Håkan Silvander
underhöll med dragspelsmusik.
CKF, som har 57 medlemmar, har
under året haft 12 protokollftirda möten. Vid adventskaffe och Luciafest
i Axtorp blev behållningen 340 kr som
skånktes till Lutherhjälpen. Bidrag
till eancerforskningen har också utgått. En naturstig har anordnats, liksom två bussresor, samt besök hos
Ethel Carlssons Konf. Kåttilstorp.
Två familjefester gemensamt med
centeravd. har hållits. Konsulent
Ann-Christine Abramsson har medverkat vid två tillfällen. I CKFiävlingen "Konsument av i dag" placerade sig Karin Hjortsäter som trea
i distriktet. På lillsemester i Båstad
har en medlem varit och avd. fick
också förmånen att skicka en med-

Poststai.ionsförestår-rdare

i

Ferlköping l{alrr1' Skalin kommer att ta errrot {ie'
första kunderna och man komnrer också att bjuda på kafle under dagel. I går på eiterrniddagetr
avtackades fru Ingrid Pettersson på sin sista dag som för'eståndare för postanstalien i Slutarps
järnvågsstation! som iru dras in 1'ör goti. Hon har tjänstgjort i Pcstvelket i 26 är och fick
blommor av postmästare Skalin.
I de n1'a ljusa lokalerna svns här 1"r ',,. postinästare Harry Skalin, fru Ingrlcl Pe'ttersson.
fru Greta Sanrl6l, f.d. förestånciare för' poslanstallen i Kinnarps jårlr"'ägs"';t;rt iorl, ocrir Betrgt
Alexandersson, som kommer att förestå den ntra postanstaiten'

Bengt Alexandersson oclr postmästareu

lem till

småbarns-semester i

Lundsbrunn. Vtd

Skaraborgs-

Bygdens årsmöte i Lokal Frökind
stod avd. för värdskapet. Avd. har

"Ingrid på station" avtac-\ad
oå.- c 3
{..0:

deltagit i

Kaffesamkväm

|1?

"Vi vet vad".
liar anordnats på

Frökindsgården.
' Vävstugan i Sörby skola utnyitjas
flitigt. Eit flertal rnedlemmar har deltagit i cirklar och kurser bl.a. sömnad,

tråski,jd,

engelska,

"Våster$ötland", "Konsument av i
dag" mm. Just nu är I cirkel i konslhistoria och en irafrkkurs i gång.
Styrelsen omvaldes med undanteg

av qe\r. Ingsid Oissog Sgm åvböjde
omval. Margit Andersson ordf.,
Märta Wilhemlsson v. ordf., Birgitta
Lagersirand sekr., Ingrid Adamsson
v. sekr., Eva Karlstedt kassör, Ruth
Fersson bitr. kassör. Till täviingsledare valdes Karin Hjortsäter efter
Dcra Andersson som avsagt sig uppdraget.

Kinneved-Brismene Centeravd..
som har 84 rnedlemmar har följande
styrelsesammansättling: Ordf
.

I

Torsten Gustafsson, v. ordf. Bror
Andersson, sekr. Sixten Lindberg,
kassör Lennart Pettersson, övriga
st5'reiseledamöter: Birger Svensson

j(nyval), Lars-Olof

Abrahamsson,

lÅt<e Andersson och Ha.ry
J

Lagelstrand. Ärsmötet var välbesökt

loch prägiades av optimisro och god
för centems program.
lkampanda
l.--

genom ordf.
verkat i SlutarP På dagen 21 år' kom med blommor
"Ingrid på station" blev På tis- Många viile tacka henne för den Evert Sand6n, De som var med
dagskväilen föremål för uPPuPPvaktning
service hon gett abonnenterna om tisdagskvällens
Eirro
vaktning av Postabonnenterna i
Johansson,
Sven-Olof
var
och för det tilimötesgående hon
Elol
Slutarp. Hon gjorde På måndaSand6n,
Evert
Mikkola,
Sålunda uPPvakta-

alltid visat.

gen sin sista arbetsdag som PostBengt Samuelsson ocb
des hon med blommor, tavlor' arn Rehn,
stationsföreståndare. Fr.o.m' i
ses På bilden
band och allehanda minnessa- Sten Ählqvist, vilka

tisdags har stadsbrevbäring in-

rättats

i

ker. SlutarPs samhällsförening tillsammans
samhället. Ingrid hat'
Pettersson.

med

Ingrid

FALKÖP|NGS TIDNING Lördagen den 5 februari 1972

CKf' - rj#,merna, utan

!-yra ansökningar hade inkommrr
angående rätt att från kommunen
förvärva tomtmark, och kommunsty-

chun&s

relsen beslutade bifalla

samtliga

framställningar. Svarvaren Tore

rcsot rn&rnEkwnnigo LRF -{,uget
i1

:{i

i{

Karlssons, Dalagatan 5 B, Falköping,
ansökan, om ett bostadslån på 18.000
kr för uppförande av ett bostadshus
på Slutarp ?:54 tillstyrktes med tilldelning av bostadskvot.
Kommunen hade hos länsstyrelsen

anhållit om befrielse från skyldighe-

ir,i:

ten som åligger kommunen enligt

4

$ första stycket kommunala renhåll

ningslagen. Ansökan hade av läns-

styrelsen lämnats utan bifall, oeh

kommunen skall ftire den l juli 19?2
inkomma med en renhållningsplan,
som tar hånsyn till den efter den I
jan. 1974 nybildade kommunen.
Kommunstyrelsen uppdrog åt Sven
Andersson, Brismene,och Elof Rehn,
Slutarp, att taga kontakt med övriga
kommuner inom blocket för överläggning med anledning av länsstyrelsens utslag.

Falköpingslokalavdelning av De
Handikappades Riksörbund hade
föreslagit tillsättande av ett handi-

kapprad inom Frtikinds kommun.
Styrelsen beslutades att utse ett sådant råd vid kommande sammanträde.
Stiftelsen Frökinds Hyresbostäder

Kinneved-Vårkurnla LRF representerades av Rune Johansson, Bengt Vården och

Åter

i

"eg.a.e.
Erikssorr.
I(zrrl-Erik
Det Lrlev tre duktiga rnän från

Enväldige domaren G, Öhrnell

jKinneve<I-Vårkumla LRF som ryrr.kade pånnan. deltagarna
segrade i Frökincis Heru och hade papper och Penna, klockan

s frågesportt2ivling. fanns på plats och finalen kunde
Finaien gick i onsdags it börja. Tre lag deltog alltså av de
Skola-liiren

:

I-okal Frökind ocir det l'llev ailt- 22, som var anmälda i höstas när

så liolårssegrarna som tr.lg för:sta turn etingen startade. Flygfrågor
pris även denna gång. Tvåan var inledde. l,RF tog 3 Poäng'
också samma sorrr i liol. Börstigs Börstigs CK!' 2,5 och Kinneved
CK!', medan Kirrneveds CI(F 2 poäng. Och den irrbördes ordbelade tredje pl.atsen. I{errarna ningerr skuile sedan hå1las till sisi LRF var så mångkunniga och ta frågan. Då hade de nio därelvs
PFt^rspän- mellan svarat på lrågor om biförtog
skickliga ett tjet lite rv'
lseR.srra;a
iningen. De iog genast ledningen belstä.llen, vad CI4-metoden an-

och segracle slutligen mecl

Ia var rtrycket duktiga. men
LRF var nästan sensationellt
bra och frarrför allt mYcket
all-round.

I en kaffepaus va!' det lottförsäljninq och attktion På

träföremåI, skänkta till Hem och
Skola av Lars Ax. Under
pausenvardet ocksåmusikunderhåilning.
I det segrande laget ingick Rune
Johansson, Bengt Vårdön och

Karl-Erik Eriksson.

Börstigs

CKF bestod av Maj Johansson,

hade inlämnat förslag till arbetsordning. Ett flertal arbetsuppgifter föreslås bli överförda på kommunaltekniker Elof Rehn, som åtogrig degamma under ftirutsåttning att han

befrias från en del åv det afbcte han
här"' vid'V.c,:veCiifl' Koririntinstyrelsen beslutade godkänna
förslaget till arbetsordning under förutsäthring att avbytarefrågan
kan lösas. Till kommunen ftireslås en
ersättning på 5.000 kr som ersättning
för de tjåinster kommunen ut{ör för
stiftelsen. Arvodet till ordf. i stiftelsen
föreslås bli 1.200 kr och till v. ordf.
500 kr samt till var och en av de två
revisorerna 400 kr.

Förelåg skrivelse från AB
Industriftirråd, Skövde, betriiJfande

46 vånds till, vad en jamb och jarn'
Gunvor Broberg och DagnY
poäng mot 35,5 för tsörstig och hore år, kenriska beteckningar, Johanss<.ru och Kinneveds CKF
33 för Kinne.:eds CKF.
betydelser av ordet alPacka och av Karin L{jortsäter, Briia
Den här' tå vlingsorngången har ratlas, olyrnpiske presidenten,
Johansson och Margot
inte lockat så mång:r besökare mu.*icaifigurer, dansersursprttn gs- Pettersson.
som,len Iörra, mert vicl irl"raldags ,läirder o. en hel del annat. .A.l'

Kommunstyrelsen beslutade att inte
utnyttja kommunens förköpsrätt.
Ang. expropriation av Slutarp
Ödegården 1:61 skulle nytt försök gö-

i Lokai Frökind"

risten Detlorv Liljeborg

i går val i{et ändå ganska väifyllt

Ordföranden

i FIem och Skolei, Inger Persson,
välkomnade och {!'ågeledaren
Josel'Jakobsson inledde med att
ge resultatet från den naturstig
man i'örra onsdagen arrallgerade biand pr-rbliken. 75 fyllde i frå-

och Margot Pettersson' Tio räti'
hade Dagny Johansson, .Anna-

Lisa Johansson,

Gunbr:rg

I)anieisson, Verner Granlund,
Arne Olsson, Göran Claresson,
;iuu g4ri:;so11 och ,Yalfrid
Carisson.

.Torsdagen den 24 februari

'1972

prövning av beslutet att avbemanna
stationerna Kinnarp och SlutarP.
Kommunstyrelsen ftjreslår fullmåiktige att kommunen betalar resor

och kursavgifter för simundervis-

ningen av barn tillhörande Eg- oöh
mellanstadiet, samt att ett förslagsanslag på 8.000 kr beviljas ftjr åindaåålet.
Till kostnader för uPPrättande av

ritningar och övriga handlingar anqående åldringsbostadsförbättrin gslån ftireslås ett anslag på 5'000 kr'

till frivillig uppgörelseinnan kom-

munen inger ansökan om stämning
tilldomstol. Detta enligt ftirslag av ju-

i

Svenska

ä

?å€3'J"l

Försåljning i Lokal Frökind

Kommunstyrclsen anser det mycxer

I dag, tisdag, anordnar SlutarPs
kyrkliga syförening sin årliga försäljning i Lokai Frökind. En mångd vackra arbeten kommer att utauktioneras. Det blir även kaffesamkväm,
amerikanska lotterier nr.m. Den in-

stånd.

gande.och hela behållningen går

--Fr'<tEiruls kommunstyrelse har håltionsdepartementet-före1åg skrivelse
med avslag på Frökinds anhållan om

ras

2:77.

kommunförbundet.

Frökind måste före 1 juli
ha renhållningsplan klar
lit sammanträde. Från Kommunika-

köp av Hassla Västergården

angeläget, att den utredning om
Frökindsgårdens tillbyggnad som
Samar betsnämnden ståillt i
utsikt,snarast möjligt hommer till
Kulhrrnämndens begäran om ett
anslag på 600

maskin

krför inköp av en skriv-

till kommunbiblioteket till-

styrkes. Likaså tillstyrkes ldrottsoch fritidsnämndens begäran om anslag på 500 kr ftir inköp av arbetsoch utredningsmaterial för genomfö-

rande av beslutad boplatsundersökning.

ledande andakten hålles av kh
Hagnerud. Ropare blir i år C A
Adamsson och Håkan Silvander'
Föreningen hoppas på talrikt delta'
till

välgörande ändarnål bl.a. Sv. kyrkans mission, LutherhjålPen.

RöKI

Med, IOCT-|YTO

ND

på sltottårsfest

Ornväxlande program bjuds
eleverna under lovveckan
Sportlovsprograrnmet för Frökinds kommun har i dagarna presen,
terats för eleverna i Kinnarps Centralskola, Föreningen Hem och
Skols har tiltsatt en komnitt6 som utarbetåt ett program, som skall
vara låmpligt för de lovlediga ungdomarra, Nriroppas kommitr6n
ått vintervädret vänder åter och att rikg rnöjligheter till skid_ och
skridekoåkning bjuds.
En titt på dag-för-dag-programmet
äldre eleverna. Lilla salen i-LokJ
berättar följande: På måndagen spefinns reserverad.
lar eleverna bordtennis i skolans Frökind
Badresa till Odenbadet är popugymnastiksal

under sakkunnie led_ lårt. Buss kommer på

torsdagens
ning. Bröderna Karlstedt ställer upp
morgon att "samla upp" kommunens
som instruktörer och säkerligen kan
elever på strategiska platser, vilka
de räkna med en fin breddnine av

finns angivna i det program som
Mini-stellan skickats ut.
Bengtssons framgångar har så att
Fredagen-finaldagen på Sportsäga satt spår hos de unga, som har
lovsveckan - går i skidans tecstora ambitioner att bli duktiga spela_
ken. Börstig blir målet för alla intresre. Arrangörerna ser gäma att även
serade. Uiöver skidtul blir det unflickoma

denna

sport.

tar chansen att närmare
pröva på denna sport,
På tisdagen fortsätter bordtennisspelet och det följs under eftermidda_
gen av en lekafton i Lokal Frökind.
där Karl-Erik Nätth skaii se tiil så att
det blir fart över lekarna.
Onsdagen ryruner bl a en sagostund för de minsta och den följs av
€n film -något roligt tecknat.
Biblioteket i Lokal Frökind blir lokalen.

derhållning i

bygdegården.

Arrangörerna har lyckats engagerå
Runo Sundberg, välkänd revyskå-

despelare med

Skaraborgsan-

knytning.

Ni har väl hört "Farfar lanthandlarn"? Han är för närvarande engagerad som underhållare i flera av
våra större städer, men har alltså lovat ett besök i Börstig på fredagen.

Till denna idrottsdag går buss på

samma sätt som under torsdagen.
Volleybollen har ett starkt f?iste i
Den "sarnlar upp" barn och skidor.
distriktet. Kjelt Elwing, ordf. i distrik_
Sundberg blir Frökind trotets volleybollförbund och siälv genRuno
även under kvållen, då han komskicklig spelare i Allsvenskan, ställer
mer att uppträda i Lokal Frökind för
upp som instmktör i skolans g5rmnas_
allrnånheten med Slutarps IF
tiksal.
ochSamhällsföreningen som arranOlas orkester spelar under kvällen
görer. En föräldrarnas lovkväIl... ?
upp till "diskotek-dans" för de nåeot
Utöver det relaterade fasta oroI Brarnmet bjuder lovkvällama bl.a. på

lbordtennis, iuftgevårsskytte

och

I schackspel. Biblioteket är öppet två

I av kvällarna.

Skidspåren i Kinnarp med
Iiingd kan utnyttjas för

olika
bl.a.

Snöstjärneprov -här gäller det dag-

tid. Skridskoåkningen på banorna i
Kinnarp och Siutarp har fått fasta tider för åkning med och utan klubbor.

.-

Dragspelaren Håkan och allsångsledaren Sven fick fart på gästema.
Kinnarpslogen av IOGT-NTO stod av dragspelaren Håkan Silvander.
För fortsätlningen av kvällen kan
årsbal i Lokal Frökind. Ett 100.ta1 nämnas att "Jag och dom", en sånghade hörsammat länets IOGT- trio från Jönköping och Huskvarna
NTO-distrikts inbjudan. Kvållen in- uppträdde, att distriktsordf Ragnar
leddes med hälsningsanförande av Ringqvist, Skara. redogiorde för den
lokalavdelningens ordf Sven kommande yerksamheten, att samtAndersson, Kinnarp, som på sitt spe- liga njöt av gott kaffe och att kvällen
ciella vis hälsade gästerna välkomna Iick en lyckari avslutning med dans
Han orienterade i korta ordalag om till Martinssons orkester från Lilla
den bygd de befann sig i. Denna till Edet. De spelade även tidigare på
alla delar humoriyllda inledning följ- kvällen verkligt högklassig underJes av allsång, där Sven hade hjälp lrållningsmusiL: t I lLt då -' ;|t
på iördagskvällen som värd för skof.
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Postanstalten Falköping 3
öppnas tisdagen den 1 febr. 1972.

Fniikinds Centerorgarrisationer
har hållit ett mycket välbesökt årc'
möte i Lokal Frökind. En nYhet för
året var att även representanter för

Johansson. Luttra. Eva Karlstedt.
Kinnarp, Bengt Lennartsson,
Luttra, Ingrid Ohlsson, Kinnarp.

Lokai: Falköpingsvägen utanför Kinnarps Kontorsmöbler.
öppethållande: måncl._-freal. 9-11, 15.30-1?.30, lörd. g---72.
Boxarna är tillgängliga: m,årltl.--f,real. 8-19, lönd.-sönd. 8-15

Åsarps centerorganisationer deltog.
Dessa ansökte om att i fortsättning

Torstensson, Vårkumla.

Telefon: 335 01.

få tillhöra Frökindskretsen, vilket

iockså årsmötet beviljade. Med an-

härav utökades stYrelsen
: ledning
från 7 till 10.
Tili ordf. omvaldes trngvar
Torstensson, Börstig och till

v' ordf'

Svante Arnesson, Luttra.

Övriga styrelseledamöter:

Ät<e

Andersson, ÄsarP, Gulli Alvidsson,

Brismene, Sven Ekbom, Luttra'
Elizabeth .lacobsson, ÄsarP, Per
Jacobsson, Åsarp, Inge Josefsson,

Vårkumla, Lennart

Pettersson,

Slutarp, Dagny Silvander, KinnarP.
StyrelsesuPPl. Bengt Andersson,
Brismene, Ingemar Eriksson'
Börstig, Lennart Jansson, ÄsarP,

Elna Johansson, ÄsarP, Karin

Erik Pettersson, Äsarp, Ingrid
Revisorer: Torsten Gustavsson.

Kinnarp, Rune

Fredriksson,

Slutarp.

Efter siyrelsevalet diskuterades
det kommande årets aktiviteter. Pn
midsommarfest kommer att anordnas, och Luttra centerorganisationer
skall svara fdr den traditionella
Luciafesten.
Under kaffepausen underhöll
Kristina Ändersson. Jäia. rned vacker sång och musik vilket livligt upp
skattades,

Härefter informerade

riksdags-

man Harald Pettersson, på ett sakligt och upplysande sätt, om de nu
så aktuella sjukvårdsfrågorna, va.på följde en stunds diskussion.

Postanstalterna i Kinnarps och Slutarps järnvägsstationer indrages den 31 jan.7972,

Brevbäring anordnas från och med den 1 febr. 7972 i Kinnarps
och Slutarps nuvarande postområden, stadsbrevbäring i tätorterna, lantbrevbärning utanför tätorterna.
Gatunamn och nummer, åtföljda av Kinnarp resp. Slutarp, bör
använalas som adress

i

stadsbrevbäringso.mråtlet, postlåtlenum-

mer + gårdsnamn på lantbrevbäringslinjen.
blir: 52100 Falköping.

Ortsadressen

Boxinnehavare anger som ortsadress 521 03 3'alköping 3.
Portofria kort för anmälan om ändrail adress kan erhållas på
postanstalterna. Utdrag ur adressregister kan för komplettering med nya adressen sändas till postkontoret.
I början torde postutdelningen i området bli försenad. Vi ber
om överseende och förståelse för detta,
Postmästaren

i

f,'alköping

Bishoperu på, I)erkstud,sgoluet
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Biskopsvisitationen i Kinneveds pastorat inleddes på fredagsmorgonen med biskopens medverkan vid morgonbönen i Kinnarps skoia,
varefter följde samtal med barnen och ör'erläggning med lärarna
Visitation förrättades i Börstigs, Brismene och Vårkumla församlingar. På kvällen var det medarbetarsamling i Lokal Frökind, och biskopen sa att det var visitationsc{agarnas höjdpunkt.
Alldeles oreserverat intresse visade han emellertid för arbetslivets

förhållanden

vid ett besök på eftermiddagen hos Kinnarps

Kontorsmöbler. Han vandrade utan avkortning runt över de sju tunnlanden verkstadsyta, och det tog sin goda stund. Men han förklarade
att det i första hand inte var den sinnrika industriella uppbyggnaden

han på kyrkans vägnar sökte kontakt med utan rnänniskorna i arbetslivet. kyÅan vill ftirvärva all insikt om arbetslivets villkor som är möj-

lig. t sliftet har nyligen en komrnitte börjat arbeta under mottot kyrkan och arbetslivet.
och arbetslivet.
Här ovan ses Hans Högvördighet och företagschefen Jarl Andersscn
omgivna av tvenne prostar, Erik Malmensten och Tor Arvid Broman.
T.v. ses kyrkvärdarna Sven Andersson, Brismene, och Herberb
Andersson, Slutarp. Till höger om dem, nied ryggen mot kameran,
pastoratsherden Sven-Erik Hagnerud. Om visitationsdagen se sista
sidan.

I{inneved

Biskopen

r^" eochallvar
"ytar'
Av varm'
,r?r- ot"'åt
'ag

Företa visitrtionsdagen
I Kinneved sliit med en
eamling på Lokal Fnökind
för kyrkans med'rrltetare
i paetoratet. Yål hundra
peraoner att vid långborden. Kyrkoherde flagnerud hälsrde medarbet-arna ftnån de fYra.fiireamlingarrra viilkomns.
Kyrkokören inledde med
en eång.

Eft,er kaffet följde samtal mellan biskopen och företrädare för

de olika verksamhetsområdena

inom församlingslivet. BiskoPen
'ledde samtalen med fast och lit'e

lekfull hand. Ståmningen tätnade till någonting som liknade
glad gemenskaP.

I

anslutning

tiil de

Problem

och erfarenheter sorn lades fram
orienterade hanbrett om relatio-

nerna till den vidare ramen

kring församlingslivet - samhållet och staten. Han förhörde sig

hos Majbritt Johansson

om

Kyrkarrs baintirnmar', det eko-

nomiska och andliga klimatet för

dem. Han frck veta att 73 barn

kommer till limmarna och att deit
Iinns tre ledare och att man be:höver en till' Oeh att det borde
;finnas en telefon tillgänglig På
I-okal Frökind när barnen sam,las där"

För någonting kan ju

:hända.

0m kyrkans barntimmar be-

rrättade biskoP Brattgård att de

'nu

sarnlar stiirsta antalet barn.

Söndagsskolan är i viss mån På
.returberoende På åndrade sam-

,hållsförhåUanden

-

familjerna

tar ofta barnen med sig På någon

utflykt på söndagarna. KYrkan
bör slå vakt om sina barntimmar

Biskopen tackar körens ledare kantor Margareta Thor' T'h' körmedlemmen Brita Johansson som för övrigt är körledarens mamma. Till höger om henne kyrkorådsledamoten Göran Andersson'

Biekopen och
körkvåron

'
Vid besöket hos

ne var från Brismene. Härvid
behagade Hans Högvärdighet

skämta något: "Få

S€,

KinnarPs
Brismene, vad är det oeh var lig:Kontorsmötrler På eftermidda.ger det? lir det en socken?"
igen samtalade biskoPen med en
Men då ville körkvärn i Brislgrupp anstållda om arbetsmässi- rne', Sven i Millomgården, strax
iga oeh fackliga förhållanden' i
ha sagt att Brisme' det var örr re"Om där står en man och en
bygd oeh att Bengt JohansI,dig
jobb,
få'r
dom
vid
samma
rkvinna
från Brisrne' var kontorets
lFon
samma lön då?" Jo, det visade
lh5a.na. För folk från Brisme'
sig att man därvid inte gör någon
slna,
,osaklig åtskillnad vid den mo- {1
Det föranledde biskopen att
rderna industrien i KinnarP. Men
fråga Bengt: "Hw bår du dig åt
någon "flextid" har man inte
när du är kontorets hjärna?"
det
klarqiordes
med,
boriai
Det svarade körkvärn på i
ipå biskopens fråga. Före- Bengts
stålle. - Jo, se han tar
Andersson
Jarl
itagsehefen

och deras innersta sYfte' Inte
minst klart står rietta när man :framhöll när semesterProblem

emot en order på tio miljoner,
nåja kanske en miljon, oeh så
gärna
se
skulle
dryftades att han
studerar barnstugeutredningen,
funderar
han lite på den oeh så
det vill säga planeringen för för- att en vecka av sernestertiden
säger han ja eller nej. Men mesPå
kunde "spridas'''
skolebarnens undervisning.
tadels ja, för här ska byggas ut
,utredningens 285 sidor frnns det
Biskopen vände sig till sirt
de sju som reetc.
,bordsgranne Bengt Johansson fler tunnland än
imesta om barnPsYkolog

-

och 18 rader sm religion.
På detta sått, med belYsande
kommeniarer, lät visitator underrätta sig om det mesta i församlingen. Och han sa att det
vår en höjdpunki vid dagarna i
Kinneved att på detta sätt få t'qäf.

fa atta kyrkans medarbetare i
lpastoratet.

ochkom underfund med att den-

- Ja, se det varju så, att Jarl
var bondpojke från Äsaka. Och
det varju egentligen början: Så
började han snickra lite under
kriget. . .
Kyrkvärd Sven i Milomgården fullständigade fci

retagschel'ens kortfattade redo-

görelse:

- När Jarl var 5-6 år
i brygghuset utan

smög han ut

fars vetskap och snickrade i sin
"verkstad" där. Han ville inte
vid jorden, det var lars bekymmer. Nu har hans snickrande
hrett ut sig över sju tunnland.
Hur mycket avkastar sju tunn-

land'jordbruk. . .
Första visihationsdagen

i

Kinneved präglades av mänskli-

ga kontakter, värme och leenI dag äger visitation rum i
Kinneveds församling, och bisclen.

dan finns.

kopen besöker pensionårerna
på Frökindsgården. Söndag

Biskopen ville veta hur det
började, det här med miljonfrman Jarl Andersson.

tionsstråmma i Kinneveds kyrka

morgon blir det familjegudstjänst i Vårkumla och visitaefter högmässan

I{innev) ed,s Rc;d uk or sk, åi|''lt
en, a,u d,istriktets stcirsta

*' a 6

Syföreningen har 20 medlemmar
och dess ledare är Brita Wilsotson
och Valborg Clauson.

Ordtöranden Gtiran Andersson
ledde förhandlingarna. Bland sty-

relseledamöterna hade

Tage

Ellström, Tyra Thor och Ingrid

Gustavsson avböjt återwal. I deras
ställe nyvaldes Rut Persson.
Slutarp, Hulda Brodd, Kinnarp och
Inger Johansson, Luttra. Övriga i

styrelsen Göran Andersson, Astrid
Andersson; Brita Wilgotson, Gulli
Sjöberg, Valborg Clauson, Dagny
Silvander, Inge Eckerlid, AnnaGreta Oskarsson och Inger

Karlsson. Som suppl.

nyvaldes

Sigrid Brodd, Edja Abrahamsson
och

Karin Brandt. Till revisorer om-

valdes Bengt Samuelsson oeh
Lennart Karlen med Kar[-Erik

Eriksson och Karl-Erik Torstensson
som suppl. Valberedningskommittö:
Sten Ahlqvist och Hans Falbe. Till
förrådslörualtare omvaldes Valborg
Clauson och Inge Eckerlid. Till leda

.'t'"|

re för syföreningen omvaldes
Valborg Clauson och Brita
Wilsotson.
Å-rsmötet gav sitt stöd åt styrelsens

Från årsmöiet i en av Rödakors-distriktets största och mest livaktiga kretsar. På bilden år styrelsen - två
ledamöter fattas - samlad. Sittande fr.v. Brita Wilgotson, ordf. Göran Andersson, Astrid Andersson. Stående
lr.v. Inge Eckerlid, Gurli Sjöberg, Anna-Greta Oskarsson, Valborg Clauson, Tyra Thor och Inger Karlsson.

Kinneveds Rötlakorskrets är en av de största oeh mest aktiva fiireningarna i Frökinds
kornmun. Kretsen omfattar församlingarna Kinneved, Vårkrrmla och Luttra och genom sitt
höga rnedlemsantal - 574 - är den procentuellt sett en av de slörsta i Skaraborgs län.
Inemot 4,0 proeenl av ortsborrra är rnedlemrnar i Rö<lakorskretsen. Under senaste året har
{oek en viss minskning av medlemsant:rlet skett, en förlust på ll4, Rekryteringen går också
trögt ån så länge bland <le nyinflyttatle unga familjerna i Slutarp oeh Kinnarp, enligt kretsor<Iföranrlen Göran Änrlersson. Kretsens årsrnöte hölls på onsdagskvällen i Lokal Frökind.
I den ir-rnehållsrika verksamhets
Kretsen hirr även andra aktivite- en 50-lapp från rekordet 1965.
berättelsen kan bl.a. fi'amhållas att ter om hand. Sålunda har man med- Insarniingen för Flykting 71 gav
1.000 kr sänts trll Katastrof{bnden.
verkat till pensionärerna i Frökind 2.536,03 kr. Filtinsamlingen i
En klädinsamling under ett par april- nttnrera får fotvårdsbehandling. Kinneved och Vårkumla gav 830 kr
veckor gav omkring 700 kg kläder
0cl.r skor.

Valborgsmässofirandet brukar ha
kretsen som arrangör och förra våretts ankomst firades under stor t-illslutning i Lokal Frökind. Kretsen
har ocksir hantl om de äldres utlärder och solnrnarens resa giek till
Ste'nstorp, Rarnstadverket och till
Iiillilrgehrrs.

Simskola har bedrivits under en följd och riio liltar, i Luttra 450 kr. En tipsav år. I fiol deltog 106 elever i under- prornenad gav 550 kr. Till flyktingvistringen vicl Oclenbadet i Fal- hjälpen i Östpakistan har insänts 500

köping. Kommunc.n, som tidigare kr.
stijtt verksarnheten genom anslag, Syt'öreningen är en betvdelsefull
har nurnera övert:rgit simundervis- sektion
kretsen.
nolll
I

ningen.
1971

lilrgsär.

var ett frarrgårrgsrikt insam-

Kretsensbidragtilldenstora

rik:;insatrrlingen hl*r

Medlemtnartras arbetsvilja ger krelse1 möjlighet alt hjälp:r. En syauklion i novernl;er frirra året gav en

2.526 endirst behålhting på närzr 4.000 kr.

förslag att bidraga med 1.000 kr till
Katastroffonden men höjde anslaget

till Nordafrika - projektet -

katas-

trofförråd i Algeriet, Marocko och

Tunisien. Valborgsmässofirandet
skall ske traditionsenligt liksom
flaggning på Röda Korsets dag. Årsavgiften höjdes till sju kronor.
'Iill distriktsrnötet utsågs följande
ombud: Gurli Sjöberg, Anna-Greta
Oskarsson, Brita Wilgotson, Astrid
Anderssor-i och Valborg Clauson
med Inger Johansson, Inger

Karlsson, Ingrid Olsson, Karin
Brandt och Sigrid Brodd sonr suppl.
Kretsen hal tidigirre anordnat

trivselkvällar för' pensionärerna i
kommunen. Denna verksamhet har
legat nere en tid men vid årsmötet
väcktes t'örslaget att dessa kvällar
skulle återupptas. Man beslöt sålunda att fortsätta denna verksamhet
rned kvällar på Lokal Frökind och
på Frökindsgården. I kommitt6n för

tlessa :rrrangemang ingår Hans

Falbe, Sten Ahlqvist och Inge
Eckerlicl.

'Kinneued dyrh;;rhä,
lugd,

i ed,ru hand,er'

Visitationsdagarna i Kinneveds pastorat avslutades med visitationsstämma i
Kinneveds kyrka efter söndagens högmässa. Dårefter följde kyrkkaffe på Lokal
Frökind. Till sin redogörelse inför stämrnan för visitationsdagarnas erfarenheter
lade biskopen synpunkten att även den avslutande samlingen kring festtrorden
vore av vikt för gemenskapen. Alla borde gå dit. Det blev storsamling på Lokal
Frökind vid den avslutande stunden.
Biskopen beklagade vid siäm-

fi $'
,iå.+i

man att inte hade någon
komminister för KinnevedS

+,,$i

pastorat. I Skara stift råder präst-

.+l:.:

brist iiksom på annat håll. Han
ville på församlingens och sina
egna vägnar utt,ala ett tack till

r ,r :iti:1Tr

.,,,,]ffi]r

komminister Reidar Jahnsen,
som nu lämnat Börstig, för hans

gärning inom pastoratet.
Tyvärr är befolkningsunderlaget i pastoratet vikande utom
i Kinneveds församling. En pas-

toratsregiering kunde alltså

skymta vid horisonten. Men biskopen kunde försäkra att domkapitlet i Skara inte kommer att
planera någontingi den riktningen innan frågan om förhållandet
l'orts. på sista sidan

KINNEVEDS CUF
rt'

jt.fil

iiiir'j:il:ilt:;i2i'

AvdelninUsmäslerskap
lpå skidor sönd. den 1 mars.
I

r:.,t
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Start oeh måI, Vårkumla skola.
Klassintlelning:

Klass

A över 20 år

> B 77-20 är
) C t4-76 är
> D Damer

\

Anmälan vid starten kl. 9.00.

L

i1

Iilrottskommittdn

Sina erfarenheter från visitationen redovisade biskopen från koret sedan ett bord med visitatitinshandlingarna ställts fram. Kinneveds kyrka var fullsatt till sista.plats, folk hade lunnit vägen också

in i koret.

'lt"

Högmässa

Kinneved . .

i Kinneveds kyrka visitationsdagen den 2? febru-ari 1972.

.

Han ville också särskilt mycket tqcka visitationens notarie.
mellan kyrkan och staten slutgil- Det brukar vara en ung man,
Forts. från sid.

3

tigt reglerats, Under inga förhål- ] men denna gången var det konianden kommer några böslut att I traktsprosetn emeritus Erik
fattas över huvudet på försam-lMalmensten, tidigare her:cle i
lingarna.
I pastoratet. Han hade följt visitaBiskopens erfarenheter av lä- \ 116nsn under de ansträngande
get i pastoratet var mycket posi- dsgss'na och varje morgon lagt
tiva. Ekononrien år god. Han fram en fullständigl samman-

hade funnit församlingarnas rä- ställd rapport. Inte minst ville
kenskaper i bästa ordning och 6irLoo.n tacka för. att han fick
deras kyrkobyggnader ytterst sånda prosten och fiir övrigt
vårdade, och han såg håri ett ut- hsns maka till kyrklig tjänst i

tryck för kärleken till Herrens pastoratet.
gårdar. Han hade glatt sig åt den
Dyrbart arv
fulla uppslutningen kring

konfir-

mationsundervisningen och
iunnit kyrkans barnarbeteipasf,oratetliksom juniorarbe.
tet och kyrkobrödernas verk.
sarnhet vara av glädjande om-

Till alla lekmän ville biskopen

säga sitt varmaste tack för insat-

sg1 som Suii-t -synlif-frukt.

6ylp5amheten är på visst upp-

gående inom

pastoratet.

pensionärerna

Trons söndag

Vid högmässan i Kinneveds
kyrka predikade biskopen. Han
talade på trons söndag om hur
Jesus steg ned från förklaringens berg till jordens nöd och
kientro och där fördrev en ond
ande sedan en kvinna kommit
tili tro. Hon hade i Jesu Irånvaro
vånt sig tili'hans lärjungar, och
dessd hade intet,. förrnått,
Kvinna-n stod där med sin olösta
nöd och lärjung:rrna med klentrons tusenåriga fråga: "Varför
kunde inte vi"? I Jesu närvaro
iöstes nöden och klentron fick
sitt svar. Jesus kan vara oss när
i detta nu.
Vid morgonens gudstjånst i

Vårkumla predikande kyrko-

herde Sven-Erik

Hagnerud.
Han talade på trons söndag om
hur Jesus uppväckte Jairi dotter
sedan han fcirst prövat människornas tro"
Visitationen inleddes på fre-

Visserligen, vanlig statistik är
fattningochinnehåll. SykretSen, föga tillämplig vid rörelser hos
den flitiga och outtröttliga, bi- anden. "I himlen räknas inte,
drar till kyrkans insatser med 4y vägs". Emellertid kan man
20.000 kr om året. Den garnla hos församlinqarna i Kinneveds
önskan om urrgdomens aktiva pastorat rppi.ur en kärna av
deitagande i gudstjänsterna fromhet och kyrklig tillvändhet.
fann han imötekommen vid sön- Det är ett dvrbart arv och det
familjegudstjä.=t väser tvnest.
dagens
i Vårkumla där en konfirmand åi.tåputt vände sig till pastoläst dagens text på ett föredöm- 1s1.1. ' herde
Sven-Erik

dagsmorgonen. Under dagen
följde industribesök i Kinnarp

i församlingarna. Den hade följt
tronom under alla visitationsda-

ling

ligt sätt och två mycket unga Haqnerudochallastämmodeltamän tagit upp kollekten. Han gare: "Dessa församlingar är en
tackade för sången och musiken dyrbarhet lagd i eclra händer".
garna.

och visitation i tre av församling-

arna. På kvällen hölls stor med-

arbetarsamling på

Lokal

Frökind.

Denna träff med kyrkans
medarbetare i pastoratet kompletterades på lördagseftermiddagen med en kyrkorådssam-

i

Axtorps församlingshem.

Biskopen besökte under dagen

pa

Frökindsgården och förrättade
visitation

i den återstående för-

sarnlingen, Kinneved.

Ungdornsgudstjänst

i Börstig
En särskild punkt i tredagars
programmet var en ungdoms_
gudstjänst på lördagskvällen i

Börstigs kyrka.

Ungd<_rmarna,

som leddes av ungdomssekreterare Gunnar Götlind, hade kallat

gudstjänsten en "Dela med dig-

gudstjänst". De medverkade vid

den musikaliska beledsagning-

en. Biskopen predikade och.för-

rättade altartjåinsten vid

zucls

tjänsten i Biirstig.
Kyrkokören under lednins av
kantor Nlargareta Thor och meo

rektor Bengt Kjellström vid orgeln har gjort. en omfattande insats under visitationsdagarna.
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omfattande verksamhet
där Vågverket svarar för underhåll.
Kinnarps-Slutarps
Vägförening höll på torsdagen Vidare har framställning giorts ang.

årsmöre i

Lokel Frökind. gångbanor genom

tåtorterna.

Stämman leddee av ordf. B Ombyggnad av elbelysning där luftJohanseon. StYrelsenn och revi- ledning funnits och där asfaitering
aorernaa berötteleer godkön. skall äga rum, har skett. Cirka 3'200

des. Styrelsens förslag iill

meter kabel har nedlagts dels På de
nya områdena dels på områden där
luftledning funnits. 76 fundament

utgifte- och inkomstelat granEkades.

Till ny sekr. i föreningen

har rnonterats samt 5?

valdes

Giite Grahn efter Hilding Våring,

belYs-

ningsstolpar.

Beträffande årets budgetförslag
kan nåmnas att det balanserar På

som undanbett sig återval. Omval
blev det också av ordf. B Johansson,

78.84225 kr. Från rnedlemmarna erGiista Karlsson. Kvarstående i sty- läggs i andelsavgifter'15.901:5t1.
Antalet andelar är 30.601 med en utrelsen är Evert Sand6n,
Ny suppl. efter bortgångne Gert debitering av 1:50. Det kommunala
Sven-Olof anslaget utgör 30.000 kr.
Johansson blev
Johansson. Kvarstående suppl. är

kassör Inge Eckerlid och v.ordf.

Elof Rehn. K-G Johansson

och

Anders Andersson. Som suppl. omvaldes Håkan Silvander. Revisorer
blev Arne Persson och Georg A.
Öhrnell.
Göran
Valberedningen
Andersson (sammankallande),
Bengt Samuelsson och Nils

Kinneveds CKF

har hållit månadsmöte hos fru Astrid

Thörn. Ordföranden,

Margit
Andersson, hälsade de nårwarande
välkomna och vånde sig då särskilt
till två nya medlemmar som kommit
till mötet. Vid förhandlingarna som
sedan följde beslutades bland annat

Johansson omvaldes.

att skänka bidrag till CKF:s u-

Föreningen har under året kaliats

till extra sammantiäde dels den t8
maj dels den

?

okt. Styrelsen har haft

Dessutom har styrelsen under året

haft en mycket omfattande telefonkontakt, mycket beroende på det
stora asfalteringsprojektet om vilket
medlemmarna beslutade den 7 oktober genom att då antaga anbud från

talningsperioder för medlemmarna
med 200 kr vid varje tillfälle. Ev. tillkommer en tredje betalningsperiod,
om vilken dock extra stämma skall
besluta.

VIAK har utsetts till kontrollant
för asfalteringsprojektet. Styrelsen
har gjort framställning tiil Vägverket
ang, asfaltering av vissa gåutsträckor inom vägföreningens ornråde,

r:l'iiilrri::,1'i:iii;:,:li!.:n;1,]:;iiijr:r:'r

landskarnpanj. Vidare beslöts att anordna familjefest någon gång i vår,
gernensamt med CP-avdelningen,
för medlemmar och sympatisörer.
Efter förhandlingarna bjöd värdinnan på kaffe. Fru Ingrid Olsson,
som vid årsrnötei avgick som sekreterare efter att i 15 år ha skött denna
syssla på ett förtjänstfullt sätt, avtackades varmt av ordf. För denna
insats erhöli trngrid CKF:s förtjänst-

nio protokollftirda sammanträden.

Skånska Cement om 385.430 kronor
exkl, moms, Mot kommunal borgen
har upptagits ett tioårigt amorterings
. lån på 250.000 kr. Vid stämrna har
också beslutats att upptätta två be-

{J* c-;'c }

I

Sportlovsveckans Program i

samlade för sagostund och filmförevisning i Biblioteket. Efterrriddagen
bjöd på .:ollevboll i skolans gyanas-

fylit måndagen cch tisdagen i bord
.tennisspelet. fisdagens lekafton

tiksal med Kjell El*'ing från Floby

Frökind har rönt stort intresse bland
de unga. Således har del varit vål90 unga, som hade roligt under Karl-Erik Nåtths letining.'
I går var ett nåstan lika stort antal

samlade

a

som instr'rktör. I dag blir det badresa

tiil Odenbadet och på fredag blir det
final med skiciåkning och tipsprome-

nad (valfritt) i Börstig. Dessutom
medverkar liuno Sundberg.

"I'arfar lanthandl,ar'n "

tytt och betyder för CKF. Ordf. hålsade också den nya sekreteraren,

g,iistur

Loltal Frökind på fredag

Birgitta Lagerstrand välkommen i
sitt arbete.
Ordf. överlämn:rde också eri minnessak i keramik till CKF:s lag i frå-

l{uno Sundberg, revYskådesPela-

Tipsprornenadkommitterade ino*l

re med ett brett register och lokalt Slutarps IF och Samirällsforeningen
mest känd som "Fart'ar lanthandla- står bakom arrangemanget, som
r'n", kommer till Lokal Frökind På man hoppas skali bli en erngenäm

gesportturneringen, anordnad av
föreningen Hem och Skola. Laget,
so:n bestod av Brita "rohansson,
Margot
Pettersson, piacerade sig på tredje
plats i finalen.

jiF;,

Lekaftonskul med Karl-Erik Nät{,h i Lokai Frökind.

märke jämte l:lomsterbukett. Den
spontana applåd som följde talade
sitt iydhga språk om vad Ingrid be-

Karin Hjortsäter och

:: ::l rr :

fredagkvällen.

trivsekvåll.
Sund!:,erg

F-rökinds arbe!arekornrnu n
har i kväli möte på Kinnarps pensionat. Kornmunala och orqanisatoriska li'agor s1år pä dagordningen.

Låntagare
vid Frökinds
biblfrotek!
Alla låntagare som har böckei
1ör viika iånetide.u utgått, uppmanas

snarast åierlämna

ciessa.

Vi börjar strax tillämpa böter fiir
överskriclrn lånetid, sorn är 4
veckor.

Biblioteket hälles öppel:
Mandagar
1

I -20.

och

torsdagar:

har rnånga

strängar

på sin lyra. Han har spelal revy
i rnånga år i såväl stor som lilen ska-

la. IIan hai agerat i filmsammanhang och ur'der senare år har vi mött
honom i Skaraborgsrevyn, där han
g3or1 succå. FIan är för närvarande
en rnycket upplagerr mart. .ir lrela
mars engågerad i StockhcLn som underhällare på en restaurang i nirgot

av "music-hall-underhållning" tilisammans rned nio andra svenska ar-

tlsier.
Fredagen har han dock sedan en
tid tillbaka vikt för besiik i Frökind.
Han komrner r.rnd.er efterrniildagen att roa de skolediga barnen i
Börstigs bvgdegård för'att sedan under kvärlcr gästei Lokal f 'riikrrrd.
Han har giort ett flertal gramrnof*'
inspelningar. Det handlar såväl om
taiskivor som skivor med sång och
mtisik. För musiken på Iredag svarar pianisten och ciragspelaren Rolf
Biadh.
På prograrnmet i Lokal Frökind
står vidare serverir,g och rrågra tim-

till 'iixtens. En sportlovskväll för de vuxna . ..
rners,.latrs

i\y hollplan lelar rill
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Den nya träningsplanen våster om Centralskolan.

i anslutning till

Cernent arbetat intensivt lör att 1'örverkliga idrottsfolkets önskemåI.
I juni kommer planen att kunna
tas i bruk. Den får yttermåtten 110
x 70 och den kornmer att belåggas

Centralskolan i Kinnarp, Väster om
sk,:lan har sedan en tid Skånska

Entreprenören har i dagarna teras-

Den omdebatterade träningsplanen för fotbollsfolhet i Frökind börjar ta firrm. Efter att ha halt oiika
alternativ enades man till slut om att
anlägga en plan

med

stenmjöl eller

grus.

serat planornrådet

-

sett

till

så att

på 12 centimeter läggas

ffi
Intresserade husmödrar samlade liring hemkonsulent Birgit Ljungman i tokat Frökind på tisdagen. Fr.v.
hemkonsulent Birgit Ljungman, Maja Nilsson, Slutarp, Valborg Clauson, Slutarp, Vivan Nilssorr, Slutarp, ledamoten av hushållsnämnden och lokal organisatör Margit Andersson, Kinnarp,samt hemkonsulentens assistent GunBritt van
?it -n;-"1Ä

Stam.

ft

planen,bärlagret blir 15 cm och se-

stubbar och stenar försvunnit. En dan 5 cm grus alt. stenmjöI. Planen
sugledning har laggs i planens läng- är kostnadsberåknad till 125.000 kr
driktning och dessutom dränering- och blir ett värdefuilt tillskott för
sledningar som ett fi skbensmönster. idrottsfolket och skoleleverna, som
Småningom skall fyllningsmassa får en tummelplats på nårhåll och
på

såiunda kan utnyttja de omklädningsmöjligheter som skolan erbjuder.

tlugd,omens dng

i hord,tennis-Ffrf

Falbygdsmästerskapen i bordtennis fick en annorlunda utgång än som väntats. Singelfavoriten Arne Johnsson, IFK,
rned ferr mästerskap under tidigare år fick i finalen ge sig
mot unge klubhkamraten Christer Gustavsson, som inte aklade för rov att dånga till siir äldre och rner rutinerade kollega.
Christer hade för övrigt'en framgåttgsrik lördag-söndag i
Kinnarps Centralskola, då han dessutom hernförde segern
i juniorklassen och blev juniorrnästare i dubbel tillsammans
med Torbjörn Westerling.
>lz-tftUngdomen stormade fram i detta
mästerskap, som arrangerades på
ett utmärkt sätt av Kinnarps BTK.
.Sålunda knep Vartoftas Claes-Arne
Wallin mästartitein i korpklassen,
där IFK: s Lennart Karlsson var storfavorit men fick ge sig i finalen.
Karlsson och Ingemar Cannmo ställde tiilsammans upp i korpdubbei,

Sundh,

son,

Arne Johnsson blev dock inte lottlös. I{an tog segern i dubbelklassen
för herrar aktiva i par med Ove
Nilsson. Lre två besegrade arrangör.
klubbens Karlstedt/Jarlsson. I ungdomsklasserna var IFK Falköpings
dominans total. Sammanlagt noterades 202 starter.

IFK: 8i Jan-OIof Dahlöf' IFK'
Juniorer Si.g.t,
1) Christer Gustavsson, IFK; 2)
Torbjörn Westerling, IFK; 3) Jonny

Flickor dubbel:

l)

Birgitta

Eliasson,

IFK;

Roger
Lindgren, IFK; 5) Tomas Karlsson,
KBTK; 6) Jörgen Persson, IFK; 7)

Jacobsson/Lena

IFK; 3) Edoff/Törnkvist, IFK;

4)

Gillsell/I(arlsson. IFK.

Pojkar -56:
1) Tony Skoglund IFK; 2) Lars
Vestin IFK; 3) Tomas Karlsson

i nya lokaler

KBTK; 4) Jörgen Persson IFK; 5)
Lennart Sund IFK; 6) Lars-Ola

1)

Holgersson/Allansson Gudhems

Östman/Johansson

IFK;

Vartofta;

3)
4)

Sandberg/Andersson Posten.

Herrar dubbel:
1) Jonsson/Niisson IFK;

Karlstedt/Jarlsson KBTK;

Jurriorer dutrbel:

FURSilLJNING

Tomas

Westerberg, KBTK.

JUF; 2) Karlsson/Cannmo

2) Metso/GustafSson,

LAGER-

Karlstedt. KBTK; 4)

Korp dubbel:

1) Ub'ika Karlsson, IFK; 2) Ewa

l)Lars Vestin Jacobsson, IFK; 2)
Monika Gustavsson, IFK; 3) twa
Gillsell, IFK; 4) Lena Eliasson, IFK;

5) Ann-Soiie Törnkvist, IFK;

6)

Ulrika Karlsson, IFK; 7) Pia Edoff,

IFK; 8) Annika Karlsson, IFK.
Pojkar -58:
1) Lars Vestin,

IFK;

2) Lars-Ols

Fronth, IFK; 3) Peter Sjöström,

IFK; 4)

'oörgen

Persson,

IFK;

5)

Sandberg, Postenl 4)

3)

.

fr
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fr

fr

fr 329:Dambyxor

fr

29:75

fr

8:?5
3:95

- Blusar fr
Jumprar

1:95
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Skinnkappor

Strumpbyxor

Trosor fr
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BARN

Tåekjackor
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Byxor fr
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19:75
g:75
5:95
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Vårens Nyheter I Dam, Herr, o Barn.
Åk illl atfåren med lågre priser.

Hans

varå" tt-19,

lörd. 9-15
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Posten.

Herrar singel:

. 1) Christer

Gustavsson, IFK; 2)
Arne Johnsson, IFK; 3) Ove l\iilsson,
IFK; 4) Torbjörn Westerling, IFK;
5) Kjell Karlstedt, KBTK; 6) Roger

7)

-

29:75

Herrstrumpor

man, Vartofta; 8) Rune Nilsson,

Johansson,

g8:

ft

Kappor

14:75

Itrerrbyxor

Holgersson, Gudhems; 5) Bengt
Allansson, Gudhems; 6) Torsten
Andersson, Posten; ?) Tomas Öst

Lindgren, IFK;

tu

Blazer fr

1) Wesierling/Gustavsson, IFK; 2) Westerling/Gustavsson IFK; 4)
Karlstedtilindgren, KBTK/IFK; 3) Lindgren/Karlsson KBTK.
iSkoglundÄager, IFK; 4) Vestin/
Korp singel:
Fersson, IFK.
1) Claes-Arne Wallin, Vartofta; 2)
Flickor -59:
Lennart Karlsson, IFK; 3) S-O

Giilseli, IFK; 3)IVIarie Malmsten,
IFK; 4) ,{nnette Helirnan, trFK.
Flickor -56:

.DAM

HEfiR

Polo

Skinnjackor
2)

9.00

KIilNARP$

IFK; 7) Nicklas Persson,

Fronth IFK; 7) Benny Brodd KBTK:
8) Tomas Westerberg KBTK.

kl.

0ppnar

Stefan Pettersson, IFK; 6) Lennart

nren här glck slutsegern till Kjell Lager, IFK; 8)
Gudhemsparet dllansson/Holgers.

Lördagen den 18/3

Frågesporrtåvling i Kinneved
Ett 50-tal ungdornar slöt upp till

Erland

KBTK; 8) Oia Jarlsson,

KBTK.

den av Kyrkans Ungdom i Kinneved
anordnade frågesporten. Träffe5r

öppnades med musik av ett band
var sammansatt av ungdomar
från Kinrreveds Kyrkans Ungdom.
Dårefter började sjålva frågesporten
där de tre represent€nterna från
varje KU-grupp fick gnugga geniknölarna ordeniligt. Prograrnmet
sorrt

SIF:s clamklubb

har haft årsmöte
Slutarps IF:s damklubb höll i ons'
dags sitt fiirsta årsmöte under ordförandeskap av Iris Johansson. Vid
mötet bdhandlades bl.a. den ekonomiska ställningen. Ett under året anordnat lotteri har givit ett gott netto.
Vid valet av styrelsen nYvaldes

Maj Bergman som ordf' Iris

Johansson omvaldes som kassör och
Signe Johansson blev nYvald sekr.

Övriga ledamöter i stYrelsen blev
Barbro Sandån och Cari Mikkola.

Till

rev.

omvaldes

Bengt

Samuelsson och Gustaf Gustafsson.

En lotterikommitt6 fick

fö[lande

sammansättning: Ingrid Pettersson,

Marie-Louise Karldn och 'Anita
Andersson.

som leddes av Pelle Lantz, gick i båis-

ta Sten Broman-stil dår deltagarna

hjälptes till rätta av söta vårdinnan
Monica Siggesson" Mella.n omgångarna serverades kaffe och musik.
Till slut kunde ett lag, i hård kamp
med laget från Stenstorp, rycka åt

sig segern. Det var laget från
Grolanda-Jåla som bestod av följande deltagare. Christina

Andersson, Gunvor Lager och per-'
Erik Tegehall.
Ungdomssekreterare Gunnar
Götlind informerade de nårvarande
om läger o. dyl. som de kunde deltaga i under sommaren.
Kvällen rann fort iväg och innan
det var dags för hemfärd hölls aftonbön.

En trio ur arrangörsklubben: Bo Ivarsson, Kjell Karlstedt och Ola Jarlsson.
De två sistnämnda är för övrigt medlemmar i Cet ftamgångsrika BTK-iaget'
som återfuns i div IV nästa säsong.

G$ad,u {,eksko{,eb'ffiff
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f Fröki nd,
Barnen år lyckliga över att
-kamrater,

":t:tnij,jtli:,

få

säger barnsköterskan

Agneta Antorsson, sern sköter om

::a:Lt?.1::i:::

barnen tillsammans med sjukskö_

terskan Gun-Britt

Daviqlsson.

Avstånden år stora i kommunen och
det finns inie stora möjligheter för
bärnen att få lekkamrater. Så lek_
skolan täcker ett hehov och det finns
inte ett av trarnen, som inte tvcker
det är roligt att komrna hit.
Det är femte terminen man har

jrt:.::.|:;!i)i

lekskolan. Den disponerar hela
Sörby skola och i gamla lektionssaler

är det full rulle med fri lek. Man

bygger med klossar, syr på dukar
och låter snickarglädjen få utlopp,
Barnen har möjlighet att antingen
ägna sig åt fri lek eller delta i någon
sysselsåttning som ledarna hittar oå.
När FT besökte leksltofan på tisclagen höli man som båst på med påd<
rpyssel, barnen fick klippa ägg ur
filt och tillverka fina gula påskli$or,
som de sedan gick omkring och stoltserade mecl,
Under året har man också haftut-

flykter. Mammoma har hjälpt till

med transporten och barnen har fått
besöka Falköping med djurpark och

bibliotek vid olika tillfällen.Gun-

,1
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i centrum. Lekskolebarnen från Frökinds kommun samlas gärna kring Agneta Antonsson, som
o"!
s:*g[-99"'.
Wd*"
"!p.l"e 9-.'r31
5*&åringarna i Frökinds kommun träffas varje måndagseftermiddag eller tisdagsförmiddag
i
leksk-olan i sörhry skola' 49 barn, uppdelade i två g".rpp*"]få" här
tillfåille till stimulerande lekar
och frarnför allt möjlighet till kontakt rned andra f,*., i.,.ru., stor"n börjar.
Ä;;t ifi;j"an*
b11 en gång i veckan, men föräidrarna'till barnen verkar för att det skall bli mer,
:T
så vi $|tS.]
får

Med fröken

II

i

se vad kommunen.kan göra.

Britt har haft med sig olika sjukvårde
artiklar som hon visat ftir barnenr
{ör att lära dem att sjukvård inte är
något farligt. Oeh i vår vänrar man
besök från polisen, berättar Agneta
Antonsson. Och då får väl barnen
lära sig mer om de trafikskyltar som
är uppsatta på väggen i lekrummet.
Två och en halv timme håller lekskolan på och på slutet avdelas fyra
barn ått se till att allt är i ordnins.
Det blir err lek det me.l. Fyra ungå-r

springer runt och plockar klossar

och hojtar till sina kamrater.
-- Sen återstår bara det jobbigaste, säger Agneta, och det å!r att hitta

rätt bland mångden av kläder

som

tramen skall ha på sig.

Slutarps El.{'ören,

har haft årsmöte i Lokal Frökind.
Frökinds soclalnämnd ledigförklarar härmed en ord.tjånst som

nattvakt
1

maj 1972. Lön och an-

ställningsvillkor enligt central
överenskommelse.

Upplysningar om tjånsten

lämnas

tel.

av

föreståndarinnan,

0515/332 20 eller socialnämndens ordf. tel. 0515/300 08.
Ansökninshandlingar skall vara

r Frökinds
520 47 Vartofta,
tillhanda senast den I april 1972.
Fröklnds socialnämnd

Billsholmen,

att
strömförbnrkningen under året uppgått til 5.590.000 kWh. Etl tiotal medlemmar har tillkornmit under året

och löreningen omfattar

vid Frökindsgården, Kinnarp.
Tillträde

Av årsberätteisen framgick

nu
50Tabonnenter. Största utgiften under året har varit en ny transformator som uppförts. Man har dessutom

tagit ner en del iuftkabel till jordka-

bel och haftsamkabling med
Televerket i nya bostadsområden i
Slutarp och Kinnarp.
Två styrelseledarnöter stod i tur att
avgå, Herbert Andersson och Arne
Pettersson, och båcla omvaides på
t.vå år. Orcif. är Herbert Andersson.
v. ordf. Srxten Lindbere, iivriga l'iils
Jerrreklint och \/idar Sandcn.

I\yu företag i Slutarp

Vå,nfliclta

i Slutarp

I skoavdelningen Britt Sjökvist, Anita Andersson, Ewert Sjökvist, Birgit
Gustafsson.

Två rrya företag har i dagarna

etablerat sig i SlutarP. Det är

Slutarps industri sorn på tredje våningen i möbellhstigheten hyr ut cirka ?00 kvadraimeter golvyta tiil dels
ett .Tönköpingsftiretag i möbelbranschen, dels tiU SiutarPs
Fabriksförsäljning, som ägnar sig åt

ll{an kan alltså tala om en fast mö-

belutsällning. Avsikten är cckså att
införa en fundavdelning ftir utgående modeller.

Betråffande skosidan säger fabrikör Ewert S.jöqvist bl.a. så här:
- Vår avsikt är att kunna presentera skor för damer, herrar och banr
av de senaste modellerna; Dårför får
skoförsäljning.
Möbelavdä-lmingen har rnerparten vi bl.a. snart err sändmng med rnoav utrymmena och erL:juder där ett dellel som visats på Skonrässan i

rikt sortiment.

Stockholm nyligen.

Kinn arpsföreta'g

i reYe

Tussilago och krotius biomma-r tbr ftilli hos Lindströms i Siuiarp. i ansrGning till krokusrabatten fann vi 4-åriga Elisabeth (grannen Rutmans dotter)

rned årets första tussilago i sin hand. Elisabeth hälsar genom FI
Siutarpsvåren r'älkomnren.

mod,ern& lokaler
Slutarps Samhällsförening
redovisade ett aktivt L97L
Slutarps SamhållsföreninE har

hållit årsstämma i

Fråkinds

Hyresbostäder där delragarna hälsades vålkomna av förenirgens ordf.
Evert Sanddn. Innan förhandlinparna t-rörjade hölls parentation <ivei de
medlemmar sorn avfidit under året.
Sten Ahlqvisl utsågs att ieda dagens

förhanrllingar.. Av verksamhctibe"
råttelsen I'rrimgår bl.a. att medlems
antalet värit 81 st., att rähenskaperrra balanserat på 6.656:72 kr, ari en

loppmarknad hållits som
2 721:81

och
iKinnarps Lagerförsälining i nya lokaler' De två ägarna Bo lvarsson
iK-G Johansson blir på heltid egna töretagafe'

Kinnarps Lagerliirsäljning har i

kvadratmeter, lager och kontor re-

dagarna flyttat in i nya moderna lo-

sterande.
De två företagarna kan nu erbjr.rda
sina kunder ett större konfektionssortiment efter ett och ett halvt år
i omoderna iokaler. Den "försöksverksamheten" är alltså ett avslutat
kapitel.

kaler väster om "Textiien" i
S111a.p.De två ägarna Bo Ivarsson
o Karl4ustaf Johansson förfogar nu
över 2fl) kvadratmeter i en barackbyggnad, där affärslokalen utgör 16O

t{åv

kr, art anslaq erhållits fiån

Vid de val som öretogs blev det

omval

ör'er

hela

iinjen.

Styrelseiedamöter Evert Sand6n,

Bengt Samueisson och Sven-Olof

Johansson (kvarstående

El,:f Rehn och Sten

i

styrelsen

Ahlqvist).

Sryrclsesuppleant I.enirail Kärien
(kr,.arstående !(ats Andersson och
Eino ${ik.[rola;. Revisor och levisorssuppl. Anders ,irndersson och Bror
Gertner (kvarståenCe Gustav
Gustavsson och Gunnar Clauson).
tsland de beslut som fattades vid
årsnrötet kan nämnas ått styrelsen

Frökinds kornrnun på kr t.000 fOr utsågs att vara park- och lekplatr
kornmitt6 sarnt att en loppmarknad
skötseln av lekplatserna inom samhälL.t och att anslag lämnats till även detta år skulle anordnas tillmed
Slutaros
Slutarps IF på 500 kr till inköp av sammans
Idrottsförening den 3 juni. StyrelsÄn
dräkter till pojklagen.
fick
i
uppdrag
att söka anslag till
Bland övriga aktiriteter kan näm-

nas att förcningen den 23 maj hade

skötseln av lekplatserna

Den 22 okt. firade man föreningens
4O-årsjubileum med en festlish'et i
samma lokal då bl.a. utmärfelser

avslutnir,gsvis för samhällsföreningens arbete och uppgifier i framtiden

en pensionsträ{il i Lokal Frökind.

tilldelades förtjänta medlemrnar.

Nämnas kan att styrelsen under året
avlåtit skrivelser till såvål

Postdirektionen
som
Vägfön'altningen i frågor rörande
post- och vägfrågor i samhället.

Aven personliga kontakter har tagits

i dessa ärenden.

Frökinds kommun.

hos

Ordf. Evert Sanddn redogjorde

då den kan få större betydelse att
tillvarata samhällsinvånarr.as intres-

Elter årsstämmans förhandlinear
trjöd samhiillsföreningen deltagaina
på kaffe och som avslutning biev det
en stunds bingo-spel. . /

'/q-Tz-

I väntan på fotbollsallvaret

Fotbollsfolket har nu i hög grad
vinterdvalan.

vaknat upp ur

Lördagen och söndagen bjöd

på

strålande förwårsväder och det var
till och med riktigt behagiigt att vara

åskådare. Vid rnatchen på
Backavallen i Slutarp mellan Blagen från Slutarp och Grolanda un-

derhöllsålunda Manne Rutman med
fotbollsironst ur den högre skolan
medan aktörerna tog en kort vilia och
vore
samtidiet fann artt
samtidigt
artt Manne nog vore
någr:t alt räkna med på allvar i vår.
Enligt de uppgifter vi inhämtat
från Svenska fotbollfiirbundet föreligger inget hinder för herr Rutmåns

entre i laget omgående. Eftersom

han inte medverkat aktivt det senas-

troligt att hen Rutman jämte

son

att utgöra lagets högervinge
te årtiondet (cup eller serie) kan ikornmer
matchen på påskafton".
ta f,utmans
IF
IF

Slutarps
omgående
tjänster i anspråk.
A-lagsledaren Kalle Lundin fann

Rutmans bollkonster så tilltalande
att han efteråt menade att "det är

Att kulan nu på allvar är i luften,
det visar inte minst dagens skörd av
"mellan-stolparna glimtar". ^
BÄSSE

Ktäd-

Täetcr*

insamling
Kinneveds

Rödakorskrets

anordnar klädinsamling under

tiden 24-29 april. Mottagning
av kläder sker i samtliga affärer

i Kinnarp och SlutarP samt hos
Bertil Andersson, Vårkumla,
Astrid Andersson, Högagärdet,
Sigvard Larsson, Skolan, Lut-

tra, och hos Ingegärd Larsson,
Sköttning.

Hela och rena kläder och skor
mottages med tacksamhet' Inventerå edra garderober och ge
bort det ni inte använder till u-

ländernas utarmade människor.
Kinnarp laddar upp inför hemmapremiären. Fr,v. Christer Johansson, Torgny Johansson, Tony Persson, res.målvakten Thommy Pettersson, Kenneth Palrnqvist, Thomas Westerberg, Bo Thern samt lagledaren Marthel

Johansson.

F

f'

? tOq

;1"S.

Kinneveds Rödakorskrets

Påskfart över Slutarpsfotbollen
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Vi bad SlF-grabbarna om armhävningar. De ställde glatt upp till_denna uppmjukning trots att.morgonen startat
mea Z.ggg iy"fttti.rg.", vilka övervakats av bl.a. tränaien Gösta Ek och lagledaren Kalle Lundin.
Slutarps IF har valt påskhelgen till uppslutningen kring SlF-fotbollen
en rejäl uppladdning. När vi i går blir bättre ån någonsin - i år har
lörmiddag lrälsade på under ett trä- man topptankar.
Tråningslägret inleddes på torsningspass på Backavallen. fann vi att
Cagen, fortsatte i går, ingen vila i
C<i,ita nt uppenbart har fått ordning
på fotbollsleäen. 25 man ftiljde noga dag och i morgon heller för den deböstas anvisningar. Allt tyder på att len.

Rattfvllerist
kolliderade

""\;
I. t\lnnarp
t
"rr.

De hur sihtet rdtt instcillt

En göteborgare greps på torr
dagskvållen i Kinnarp sedan han
i spritpåverkat rilletånd lörgt kol.

liderst med €tt annat fordon,

eedan

smitit från olyckon oeh dör-

efter ett stycke långrc bort kört
av vägen rned sin

bil.

Mannen - som tillfälligt vistades i
sin sommarstuga - var tydligt berusad när polisen fick tag på honom.

Ingen människa kom till skada vid
de olyckor han orsakade genom sin

framfart mer på de inblandade
fordonen uppstod en del skavanker.

.
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Tipspromenad i Frökiiid

En tolva och sex tior blev resultatet

i ett regnigt och grått våder när

Frökinds motionsklubb arrange rade
första tipspromenad. 66 personer
gick den fina banan som följde
idrotts- och fritidsnämndens furakilometersslinga över Långaberget.
Rått rad: lXl L22 ){l2 Lzl.
Gijsta Ändersson, Hallagårdsgatan 1, Slutarp, svarade för dagen
fullpoängare. Skiljefråga: burken innehöl! 4,8K1 kr K-E Skoglund, Slutarp, tippade bäst -4,87 kr.
sirn

Unga luftgevärsskyttar tillsammans med två av ledarna, t.v. K-G Ahl och t.h. Claes Åkesson.
Luftgevärsshyttet i Centralskolans

gyrnnasiiksal har under vinterhalvåret samlat mån6la i:rtresserade såväl

unga som gamla. Som mest har
ledarna i Kinneveds skyrteförening

kuunat notera ett 30-tal ungdomar,
fiickor och pojkar, under 16 år sarnt
ett 20-tai i varierande åldrar över de
16- Träningen har varvats med mår-

kesslqjutning

och tävlingar

och

därför passade man håromkvällen

som skjutit allra bäst.
'på att prisafördeskyttet
har varit Geoql
Ledare
-Johansson, K-G Ahl och Claes

Äkesson.

