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Kinneved - Yårkumla LRF'avri
har hållit årsståmma med familjesamkväm i pensionat KinnarP.
Ordf. Lennart Pettersson hälsade
vålkommenoch erinrade om de aktiviteter som förekommit inom avd.

under året. Ett flertal medlernmar

deltog i det av LRtr. anordnade

opinions- och demonstrationsmötet i
Jönköping. Ordf. framförde ett
till laget som representerade avd. i

bruksprodukter.

Till styrelseledamöter för två år omvaldes Torsten Gustafsson, Åke
Gustafsson, Lars Eckerlid samt nYvaldes Jan-Erik Gustafsson efter

Knut Börjesson som undanbett sig
återval. Till suppt. i styrelsen ftir två
år omvaldes Holger Killen, HarrY
Lagerstrand, Gunnar Hjortsäter

samt rryvaldes Inge

Josefsson,
Lennart Petterson omvaldes till avd.
ordf. Tiil revisorer omvaldes Bengt
Nilsson och Sven Andersson. Som

studieorganisatör valdes Bengt
Nilsson. Kontaktman för jordbnl-

Lennart
Pettersson, kontaktman med jordbrukskassan Carl-Arne Adamsson
och Torsten Gustafsson. Till ung-

kets utredningsinstitut

Rättaraden: lxx

2t.

domskontaktman valdes

x2x x2x

Ove
Persson. Att jämte ordf. representera vid länsförbundets stämma våldes

x

För barner-r stocl ponnyridning på

|

hade närmare 100-talet Personer nrogrammei
och det var många som
.-en
letat sig för att vara med om en ioq
tur under "föraren" Leif I
tiDstur
Filipssons ledning' Vid målet ser- |
-Elsiei fin natur.
och Gösta Andersson, Slu- .ru"åde. kaffe till dem som så önska- |
tarp. toq dagerrs enda fullträffar med de. Slutarps IF:s damer lbrtsätter I
I

Walier 6ertilsson, Vartofta, som trea
på
- tio rätt.

Skiljefrågan vanns av Arne

nårtnast programverksamheitenl
med e:r träfl i klubbstugan på onsdag I

k"G4

I HOVA

Femman' kl.

20.30.

Talet till Våren av kyrkoherde
Sven-Erik Hagnerud.

Kaffesamkväm.
Majeld och lyrverkeri.
Till talrikt besök inbjuder.
Kinneveds Rödakorskrets
Folktärheten i Frökinds kommun.
Enligt definitiva siffror från lg70
års folk- och bostadsräkning uppgick

folktåtheten i Frökinds kommun till
14 invånare per kvadratkilometer
landareal. Riksgenomsnittet var 19
invånare per kvadratkilometer lanl
areal. Av kommunens invånare var
vid samma tidpunkt 42 % tätortsbor.
I hela riket var 8l Vc av invånanra
tätortsbor. Mecl "tätort" menas i

sammanhanget bebyggelseanhop-

ningar med minst 200

invå-

nare och avgränsade efter den faktiska bebyggelsen, utan hänsyn till
företintliga administrativa grä nser.
(PRK)

Gunnar Hjortsäter.
Flyghavreinventeringen samt bekämpningen av flYghavren skall
även i år förekomma, med oförändrad organisation.
Efter örhandlingarna följde kaffeservering och sedvanlig utlottning
ståmdeltagare.

till

Till sist höll Bengt Börjesson ett

kåseri om resor företagna vid två oli-

ka tillf?illen till Tjeckoslovakien.
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TV-programrnet, "Vi

och bild.
Musik av Frökinds bygdespele-1
man

föras regleringsfonderna för jord-

eerade på sönrlagen säsongens för-

de i Lokal Frökind på grund

nessak samt blommor.

ett anförande om den nu aktuella avgiften på gödselmedel, som skall till-

Jta tipsprornenad. Start oclt mål var
vid LldÄn på Vårkumlavägen och dit

Rödakorskrets

anordnar Valborgsmässoliran-

Vårsånger av Kinneveds kyrkokör och barnkören,
"Strövtag på Rhodos. Solens
ö". Fru Astrid Han"rrnar - Al-l
binsson, Skövde, berättar i ordl.

Hr Gunnar Linden, Folkabo, höll

Adolfsson, sorn tir,pade 285 qrarr^'
Slutarps IF:s damklubb arran- Burken innehöli z'9ö gram ch;klad'

Kinneveds

den av Hem och Skola-föreningen
i Frökind anordnade frågesporttävling, som de gick segrande ur. Till
laget som bestod av Bengt Vård6n'

Karl-Erik Eriksson och Rune
Johansson överlämnades en min-

med PeggY'
På tur mec

MUT
I/ÄREN

?Ic'rråI:l

[l'-'],',":.'ö,;:;iJ,?,:'li1;::;l:;[:::il1;::åjli,$::;:,1:

ning sirrnt iivrig rrpplvsrrirr{ erhirllc's av Kvrkokassiirt'n tel.
)
0515/330
40'
med
Det blev full pou lör Kinnarp i lörtlagens lrort:rmiite
fIor,aifrrtlrollsfyran.Måletkomefte.fernnrinutersspelgenonrSkI'ililigrrarllltttlskirllr'at.:tillkotrrtrlrrlclrttriit'kt:trtt'cl.'lllllltlt|il
, tlirpP" setrast cletr i)0 rnzri kl. 12.00, till orcli. i Kirrrtcvt'ds Kvrkolir<l
Kjell Ahl, ,or' iö, dagen var den I'rämste anfallsspelaren i gäsganska
Priistualclen, Kinrrirrlr. L. 8 521 00 F-alkiiping.
i
en
laget
der
bästa
övrigt
terir"" lag. Kinnarp var för
slätstruk;n match' där 2*0
'i Kinneveds Kyrkorad.
Ånfallet skapade flera goda <,hanser på ett rlarrigt spelafid6
Ilova

(FT

Flovaförsvar. Ilova* enda riktiga farlighet var elt'skott i ribtrari
D'r t'f,'"ttles av Leo Persson'
ffi;;;;;;..*tlr.t'1"t.
KlJs Antlersson i Flovakedjan var sitt lags I'rärnste spelare'
medan gåsterna hade tongivande aktörer i nämntie anfallspeta""r" Kj"[ Ahl samt på rnlrtfåltet Bo'Iher:n' I ett genorngående
försvar får fyrhacksliqiens Oonuy Qvist det bästa
bru
"peiande

betyget.
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fi4g sände Skara .IffiGi,

liiGrolanifå_i

Domkapiterutett"i"kuraii;u:

ket prästerskapet i stiftet

V-ästei,
och

tl

upp- iliää"*.ördväst
lcitkhem i Norr. (Vid denna tid

rundt omkring oeh äro

månge, fi5;t

å"h

1;-a -mai-

,to."'o'"fiåätö:,fiiliffi trJ-'u;åX?r:,3fi,ffffi
"r,
Sockn ligger något högre, hafi=

fr.i. fåi""*Ägei,

xlilfäs:#:äHirä:
i::T'^T#';ä r::;gå*: är
i;äff'$x';låT;trääffå iåTi;"
Kinneveds präktige och sid- fr"t ai
Initirativtagare var prosten ilill Giikhem är felaktig.)
ne"

och består

I

*r*a.

ffA"fg""a pa

"""
i GSrldet består af 2:ne länte gräsängar äro. Här är öf- nå.Ä
Mull- och
"i.ff"" ;; f_i-_
be- ]^Socknar: uti Kinneved, som är ' ver alt skoglöst, samt brist på. S."åUi."J"åt---och
skrivningar blev resultatet av lModerkyrka,.äro 37 och uti godt och helsosamt vatten, så GaseiorJ i;i;t .;
srengrusdetta första cirkulär. Ett nytt iY,ffi"d:.. 12 förmedlade atihelaFörsamlingenejfinnes iord.-MästunderMulljordenär
utsändes då av Wilskmans sys- lHeman tilsamman 49. Hela någon enda rätt frisk och god 'S""aUi""alJie"a o"n ate"
terson, prof. Gabriel Tidgren i{enry {örsarnling hafver källa, ellerrinnandeBäck elier då^urder Sand_ och Stengrus.
(1?43-1?88) år 1?8i1. De soc- rSamfäte Gärdeslag med hva- Ström, utan vårt mästa vatten Där den bästa
och drägtigaste
kenbeskrivningar som blev re- il3llg.o+{fUq$ra), allenast, 4 år gyttjeaktigt liksom det som iuå.ag"ri.i:."aäånen är, är
l*t'fr:;Tffi"'*'ärock i,r.i..-a""irä"bäi,* Denvi'
Sven \,yilskman (1?16-179?)

Fredsberg. Endast ett fåtal

.

i}r-:jäff åääTffil ir,äil-äTtrs:-ffifrtr"
tilsamman i

för de av prosten olof med hvarannan

uti djurriket finnes hE

väi af någre föregifvas på som-

Sundholm (1252-181e) på Kinneveds so;":-(St;;.-ktlu H*.". Rär.t,'", Ekorrar, sä[ *å':äiiä]åå lläli"åff:
Torsö utarbetade beskrivning- ioch enskifte var ålnnu ej på- lan, dock understundon
det ej annorstädes
arna. sundholm var.,halvbro- filnkta varje hemm"Åsiel vargar, Falkar, t"".rul, A*;t,"u
.hade
Storkar,
Orrar, Korpar,
sina ägor utspridda på en
der till Tidgren. I)essa
handskrifter förvaras nu i miingd olika ställen. Varje Kråkor, Kajor, Starar,
Oeconomica
Skara stifts- och landsbiblio- gård i byn skulle ha sin del av Spofvar samt allmänna yrfä,
öfr""
;;äi;;s'"-'nge'
a.
'alt
som årets väderlek sig fotek.
de olika åkrarna för rättvisans
.: ."r"t-a"-;;"d", jord, så

i:":äHå.:H::-ii
,.å:i*#ffi4"tffi.H i::f
sammanfattas under rubriker- tena.)
" politica,

"ä;

Genera (ra- et
miljer)",*n,,,,aste
af Växtriket finnes här

*f *Hrnl.*f.l

physica,, utibässeKyrkoneförräuas menafderasap;ar."tJ,J"åi ljä-"ä1ttl5:"å*X1i"r$fr
För Gudstjensten af Pastor Oeh gifwes et ringa antal, för jord- J;;;; ;;;;iimer tittagit at
Kinneveds församling har Comminister hwar Höglids- artens och denna Ortens mäs! lå; ;t"" n;rä* tigga teg
och Söndag, samt Weko- enahanda belägenhets skuld, ;ä;J;å
t uppgrfternanedskrivitsavproÖieböm PrådikningariFastlagen, men Den bekanta skadliga Cieuta ;,;,;; ä""f."eäa,"ä;:";"*;
i :!:l
__{or.:
hvila, dem
(l7ll-t771\
och dagtecknats hvardera Kyrkan får allenast (sprängört) finnes i Kinneved
j:rtim$*'å'Xå;Xuä:äå:
Sockn-hvidSlutarpsbytilmycl
hwarannan
z?
125?.
Stilen
Prädikningar
december
den

na

OeconomicaochHistorica.

iir delvis svårtydd. Hår nedan Apostladag. (I Laurentius kenhet, tillika med Utriodaria iraff. U"*
og"ar.
fiiljer nuden liimnade socken- Petri, vfu förste protestantiske (vattenbläddra) som annars ä
""fri"rrJta'
beskrivningen med mina kom- ärkebiskop, kyrkoordning av sällsynt. Primula eller Blå-Ma;
liXtfjå: ,$,ålX:
l5?1 uppräknas noga alla kyr- (säkerligen avses Mqivivan, sås nästa året
;In€ntarer inom parentes.
derefter med
kans helgdagar. De var Primula farinosa) som Hr ar
poritica
ehiatren
många, och haäe fått stå kvar
och Ridd. Linn6 säger [i;:li
lläåi"jå:iå:1 11,å:
Kinqeveds församling är be- från den katolska tiden. Men allenast växa i Skåne, står på de <ifvriee - h;; år bärande

,"ffi;:;t

'lägen uti Frökinds härad, en ströks, Cathedra Petri

desse marker hopetals.
&;;;';i
än U4 så
Rom. Af Pyrola 2 Speeies som uti å;ägttg.' ä.r';;;'
Någre
liO"ålg.i.
,Skaraborgs Län. Anm.: såsom Antagligen skedde det för att samma Herres västgötaresa UeÄai i få"sa*Tlrrgen hafva
,helaÅsarpsförsamlingärbelä- ,inte i onödan hedra påven. I sägesväxapåÅlebergvisasig ;[ ly"[.;,";;;;"
intagit af
gen
uti
Elfsborgs folkmun hette dagen Petter i ock äfwen här någre stånd. Betesmarkerna, dem de altid
Länundantagandes Hög och Katt. Apostladagarna och en Ehuru väl af Diadelphisterna hvart 4:e och 5:e år träda, och
Bredene byar , samt hel del andra helgdagar av- (Klass- 17 i Linn6s sexualsys- låta dem då kreaturen utbeta,
tem)såsomdethelsosammaste menfåafdesseärosådrägtige,
Kollbrandstorp, Smårön och skaffades 1??2.)
ochbästaboskapsfodret,fram- som de omrörde (ovan nämn_
Holmestorps lå"d"", tillsamalstrar här de mäst grångbara da) Dufvoträdena.
mbn12U8mtl.,somärbelägna Physica
i Skaraborgs Län, förmedlade , Erqedan denna Orten är sid- Species (slag) af följande - T1 -_ i;;;
i denna
'länd
så
stå
dessa
och omgifven af Måssar .!+nera _(växtfamiljed,,,såsom f<i"r",r,tirlåroul"arto".,rtraiHeman,
S1da1
"n";-ör*ä
iochbyarijordebokensidstef- år hon mycket fuktig, så at i rgroblrs(göHirt)t-J,atfuy:9,q{eft-i 69.. ..rrri .rå
iter Kinneveds församling, och de Husen man ej dageligen .1- ' flertd' vialer); Vieia (viekeri
aldra sidst eft,er - dem dar, är ganska oiaårå 1sg. Trifolium (klöver), Lotus Gål il:tåä-"$f;. bu"Då: nrräSii
iKinneveds ,"... . Frästebord. Dessa Hus öfverväxa nog med ringtand), m.fl.
,,
å 16 Tunnor Hvardera och de
(Skaraborgsdul* -*l-.--N-,, Svampar, och Kalk och Ler
Sågifvesoekhärmångeska- större med lg å Z0 Tunnor.
försarnling öv@ffördes;', faller äf Spisarne för fuktighe- {_etree Ö19r för Fåren, såsom fUffitea"
noJ*insta 6e4"** till
Myosotis (f<irgät mig ej) Ethusa len, men Korn och Hafvra
Älvsborgs län.)
1890
tens skuld,
,år
i Församlingen innehåller uti Kinneveds Sockn är ganska (möjligen avses'här fårrtunga, mäst. Säden på Vårkuda Åklängden ifrån Öster til Våster jämnslät och sidländt, så at här Anchusa arvensis) med flere. rar tvingas ,rrå"ligu' ut starka
5/4milochutibreddifrånNorr finnäJ ganska få kullar och Uti Stenriket åro här allenast Torkår, hvaremJ Kinneveds
någre få Genera af classen Äke4ord tämmeligen uthär,d lfdql U4 mil. Hon gränlsar småuptrtigningar, utan Åkrar Petrae (kalksten),
såsom Cos, dar oeh står sig b{cle uti våta
mäst
lika
Ängär
äro
af
och
'i,qilF+öeu]gsoch"SlötaGäld
Nordost och intil Äsaka i Ös- högd med Måssarne, som ligga Q-uarts, Spatum etc. De fyra och torra SomÅr, när man aliter, til Åsarp i Sö$-:f.qåg5!å

ItVartofta f<igderi och

Romae, alltså Petri stol i

i
!

i
-

velmuren är rund. Den smala vara uprättad. Stenen, son
denna graf betäcker, fu 2 Lli
aln lång och I dito bred. Synes
ock vara af tämmelig tjoeklek,
fast den nu ej rätt kan mätas,
rad til 26 alnars högd hvaruppå emedan Han är nu nog mycket
är upbygt et Torn af Trä ll al- i jorden nedsjunken. Denna
nar högt, fyrkantigt, dock lika sten är ofvan uppå först runsom muren med inknipning dad, men sedan slätad, så at
midt uppå, oeh sålunda smala- Han består-af 3:ne flättningar
re i Väster än åt öster. Detta och 4 kanter, som gå i längden
Torn hålles vid magt, oaktadt 'i från den ena Stenens ända
bägge kyrkanq klockor hvar- til den andra, och utvisar
ken nu eller i föna tider deruti derina ddeneri ofvanupiiå näsblifvit hängde, utan i en sär-, tansamma Figur som et
Likkistelock. Vid hvardera änskilt bygd Stapel.
Är 1685 har då varande kvr- dan af Stenen står uprest et af
koherde Th. M. Thonander Sten uthygget Kors 2 alnar
(16241 1691) låtit anstryka hela högt ofvan jord. På det ena af
kyrkan rned Vatten-Fergs mål- desse Kors synes någre öfverning, innehåliande den lefvor af Christi uthuggna
Frälsarens Jesu Christi heliga Crucifix, och på det andra af
Lefvernes Historia ifrån hans Guds Lam med segerfanan.
Både Bokstäfver och flere
aflelse til Hans korsfästande,
samt som va3ligt är i Kyrkor Figurer torde desse kors och
Himelriket och Helfvetet. I den omnämnde mellan dem
Bak-kyrkan står på båda liggande Stenen fordom hafva
Sidoväggarne Riddare Jörans haft, fast de nu mera ej kunna

Af Måssarne kan man bärja,

när någorlunda torre somrar
är, en myckenhet med starr,

Bak-kyrkans mur i Väster.
Norr och Söder är, jämte lika
stor andel af Medeikyrkans
norr och södra murar, upmu-

som sammanlägges i Högar el-

ler så kallade Hässjor på
Mässarne, och hemköres ej

förr än om Vintern,

då

Måssarne äro tilfrusne.

Hår och där äro upfredade någre Aspe- och
Björkelundar,, som jämväl än

noga fredas och

bevakas.

Brånsletorfvmåssar finnas här

väI, men de äro omgifvne af
andra blöta Måssar, hvarpå
växer starr, så att Torfvet ej

kan hemtagas förr än

om

Vintern, då det af snö och vätå

är bortskämt. Vill man på

Torfvmåssarne bygga lador til
Torfvets förvarande, så bortstjäles alt hvad som är af Trä
i desse lador. Til utdikande äro
våre store Måssar obequäma,
emedan de äro jämne och utan
aflopp. Här är ock svårt efter
arbetsfolk til slik utdikningsfrir^rättning.

Historia med Drake afsatt. skönjas.
(Praktiskt taget är all denna --Äitetl grr och Minnesst en ar
sköna bemålning samvets- äro här i Församlingen som på

Äkerjords- och boskapssköt-

sel är här Folkets endaste
näringsmedel. Gode Hantverkare finnes hiir inga,
ja icke en gång Spinnerskor,
emedan de för trälsamt utear-

bete. til Gårdsbrukens förnödenhei samt köldens skuld om
Vintern inne i Stugorne ej hafva tilfälle sådant låira, och här
å Orten ej helier Lin sårdeles

vill växa.
Historica
Hvad tid Församlingens

både kyrkor, Kinneved och
Vårkumla, blifvit bygde eller
om Församlingen i förra tider

haft flera än 'desse båda.
oerom finnes ingen tilförlit€ilig

kundskap. Kinneveds kyr.kä

'

I

grant bortsopad vid hårda restaureringar ).
Prädikstolen och Altartaflan i denna kyrka är
gamle, dock i min tid af Målare
utstofferade, och tyckas hafva

stått sedan

Påfvedömets

är liten och
ringa, har på sig 4 gamla

tid.Prädikstolen

Klefva, 2 mill härifrån, emedari ej så ymnogt förråd af
denna slags Steh annorstädes
i nägden häromkring finnes.
Hon hafver öfveralt starka och
stora Stenhvalf, med nödiga

Pelare murade af Sten, som

dem uppehålla. Sakerstian
är ock hvåivd.
Choret, Medelkyrkans och
(västgötska!)

Bak-kyrkans längd, hvid och
bredd är olika. Choret innehåIler inom Murarne i
Längden

11 3/8

i bredden 8 och

i Högden 8 U2 alnar. Me'
delkyrkans alntal år i längden 16 l/2, breciden 11 l/2 och
Högden 11 3/4 och Bak-kyrkan
i längden 7 1/8, i bredden 8 518
och i Högden 6 1/2. östra gaf-

egenteligen betyda, har iag ej

kunnat utröna. Traditioner.

som om dem anföras, tyekas
vara blotta gissningar. På ingen afdessa Stenar finnes någon skrifi, undantagandes på
tv^änne, som stå vid Högs By
i Äsarps Församling, på hvilka

Helgons Biider. Cronan (pre- än finnas tydelig
skrift med
dikstolstaket) öfver honom är Runska Bokstäfver.
tilgord i sednare tider. (Taket
Allmogens lefvnad, umgängtill predikstolen i Kinneveds es och talesätt
är här i
kyrka är exakt lika det som fin- Kinneved mäst enahanda med
nes i Börstigs kyrka och är Innevånare i Gudhem, Vilske
utan tveka:r gjort av samma och Skånings Härader. Här är
mästare. I Börstig tillkom pre- ej mycket Styft och
Stridigt
dikstolen 1730 ertligt inskrip- Folk, utan mädstadels enfalldition på densamma?)
ge, böjelige och blödige. Så

ligger vid Östra ända af
Socknen och I mil S.O. ifrån '
Altartafvlan är nåstan fyrFalköping. 2ine Helgårdskantig, dock mer bred än hög,
heman i Väster belägne,
försedd med bräde kanter å
hafva LIZ mil til K5rrkan,
alla sidor, at för Dam (darirm)
men inga af de öfwige hafva
betäcka
Bilderna. På
mer än något öfvär U4 mills
Medlersta delen af denna
kyrkoväg. Denna kyrka är upTafvla hänger Herrans Jesu
bygd mästadels af et slags
Bild på Korset, mellan bägge

kalksten, blandad med glimpner, hvilken Sten tyckes vara
tagen . .ifrån Mösseberg vid

andra ställen åtskillige i gamla

tider upreste, men hvad de

Röfvarna, som ock hvardera
hånga på sit Kors. Nedan vid
Jesu kors stå jungfru Maria
och Johannes; På hvardera sidodelen, som bägge äro fästade med gångiern intil den
Midarste, äro 6 Helgons
Bilder, nemi. S. Pauli, S. Petri,

S.

S. David,
Bartholomei, S. Sigfrid,
Johannes,

S.
S.

Dorothea m.fl. (Detta blev ju
mer iin sex förstås). På fodralet
omkring jungfru Mariae Bildr

på Qvinnoaltaret äro

ock

gångiern, att efter förra tiders

bruk, den liksom Altartaltan
igenlyeka i Fastlagstiden.

På kyrkogården äro 2
Prästegrafvar och t7
Bondegrafvar med stenar betäckte. Förutom desse är en
tätt intil kyrkans Södra vägg,
som tyckes ganska liingesedan

mycket rättegångskåre och
trätosamme mot hvarannan,
som i förra tider.äro de nu in-

tet.

-

Följande särskildta talesätt
har jag här anmärkt. När man

vill beskrifva det sorn

synes

märkeligt och förträffeligit, så
brukas det ordet n å t sammandraget af något til
Exempel:" Det är nåt til karl,

nåt

til prädikan, nåt til

Hus

v." Skall man gå til superlativum graderrra, så heter det:
"Dä ä en dunder kar, en duno.s.

der gumma, en dunder häst."
När man vill säga: "Det är en

ganska saktmodig Man och
god at urngås med," så talas
här: "Dä ä en möcket liderlig
kar, en får sega åt6n hwa en
vell. "Hia brukas af somlige i
stället för narra och bedraga

- såsom: "Di har hiat mi vaka
(vackra) Däka te å stjala." Om
et envist och säilsamt Folk
sägs: "Hu ä så beslaktig, å et
beslaktigt Fölkslag ä hu utå, dä

ä inte godt at gefta sek dar."
En sådan kallas ock här ulidelig. Det ordet fnimma eller

fnimmer brukas här af någre
få gamle, i stället för nyligen.
Uti Stockholms Historiska

Allmanack för år 1747 berättas,
at Collectpungar begynt brukas i Sverige d. I jan. 168g.
Med säkerhet kan man säga,
at de från och med 1674 varit
i bruk i Kinneveds
Församlings Kyrkor. Funnes
här någre äldre kyrkoräkningar, så torde med dern kunna
bestyrkas, at desse Pungar eller Håfvar längre iid tilbaka
hvarit gängse, emedan uti kyrkoräkningar för berörda år
1674 Pungpänningar ej anföras
såsom ovanlige, eiler såsom då
för första gången började, utan
på samma sätt, som alla följan-

de åren, nemligen såsom en

vanlig kyrkornas

inkomst.

Men ej har man i desse Forne
tider så rnånga gånger om året,

gådt med desse Håfvar. som

sedermera skedt och än sker.

Vid Kinneved äro upreste
2:ne Stenar. Stora och Lilla

Thorshall. På utmarken vid
Hallsängs grind är

4

Stenar up-

resta, Jättegrafven kallad. Uti

Vårkumla Sockn finnes en
Runsten på kyrkogl och vid

Hällestorp 2:ne på en stenfot
uplagda stenar. Alla våra
Runstenar, ehvad slags Runor
som på dem blifvit anbrakte.
hafva det gemensamma, at
Runorne äro i Stenen insänkte

och sjelfva Stenarne lämnade
i sin naturliga råhet. En Sten

hvilken finnes vid Vårkuimla
kyrka i Kinneveds församling,
och ligger i grundhvalen af
Choret i Sydvästra Hörnet, är
huggen efter linial och med uphögda Runer. Stenen är mycket väl huggen, och afskriften
kan så mycket läsas utom mu-

ren: "Ilaer liggia fedgar tveir
Hedinn ok Einarr heto their.

(Fritt översatt: Här ligga fader
och son Hedin och Einar hette
de.)
GEORG A. ÖHRNELL

?;oSoA

Kinnerp skapade m,å,nga chunser
men cindå "ba,re," 1-1 mot Skara

RöKI ND

Det blev en Kinnarpspoäng i söndagens div. IV-möte med Skara IF på Kinnemoi trngen
oråttvisa hade skett om KIF;arna roffatår sig dubtrelpoång. Laget hade rnerparten av matchens
måIchanser och utvecklade, särskilt under första halvlek, ett trevligt anfallsspel. Den andra

perioden blev avgjort mer slätstruken och felpassningarna var legio. Periodens behållnin!
var Kinnarps kvittering gorn kom efter fem minuter genom Kenneth Palrnqvist, somo efter
uppspel av Tony Persson, klappade till på volley.

LflU_lZ.

Skara tog ledningen i matchens t!
rnde minut sedan Kinnarpsmålvak:en vandrat ivåg på en höjdboll utan
ltt kunna irrgripa. Jan Schoultz nolerades för fullträffen. Dessförinnan
hade Skara öppnat med närskott,
som tvang Bengt Alexandersson till
störtdykning, och Kinnarp fortsatt
med ett par fräsiga anlall, Skott bl.a.
av Bo Johansson, som så når resulterat.

Ledningsmålet betydde inte att
Skaras offensivlusta blev starkare
utan snarare blev det så, att Kinnarp
ytterligare lick vind i anfallsseglen

och en målboll hängdd. i luften.

StackarsRalf Hassel förStikte tom. ge

matchen rättvisa med ett självmåI,

KIF:s kvittering, vill vi påstå

att

chanserna var övervägande i hemmalagets favör. Det var nära ett par
gånger, men Skaraförsvaret hann få
undan bollen. Som helhet eäller

dock för dessa 45 minuter att sDelkvaliten vissa stunder siönk - rill

sparka-oö-spring-karaktä i.
Genomgående bäste försvarare i
Kinnarpslaget var Conny evist, som
agerade resolut och bollsäkert hela
tiden, Det var annars ibland lite

säkert

i de bakre leden. tlots

att

grabbarna slapp utstå någon större

bollar {rån mittendelen kJn

ör

fort-

sättningen sätta myror i notstandai-

leden. Det kråvs dock lite mer

skärpa från grabbarna i anfallslinjen, där nu.I(enneth Palrnqvist var
mest vital. Överbetyg går också till
Therns kompanjon på mitten -

Tony Persson.
För Skara gäller hyggligt spel av
anfallets Anders Holmovist och Jan
Schoultz, mittendelens Kenneth
Qvemyr och i försvaret Ralf Hassel
och Ingemar Björck.
Matchen dömdes bra av Rolf Lundell, Skövde inför 150 personer.
BÄSSE

Han har vidare vent styrelsere-

fT T"lait1

Ceorg

press tiån Skaraiternas sida.
Bosse TFe-in! förståndigt spelade

men hans perfekta nick hamnade i
ribban.
Mattare spel efter paus noterade
vi lrån båda håll, men även efter

.\ Ohnrell tlöd
å

/'s''#,

Rektor Georg A Öhrnell, Kinnarp,

har avlidit. Han var född i
Mjäldrunga 1900, avlade folkskollä-

rarexamen i Göteborg 1922 och iillträdde en tjänst som folkskollårare
i Börstig samma år. Han var dår en
drivande kraft vad beträtTar förbättringar inom skolan och arbetade

inom både skola och kyrka också
som organist.

darnot i Falbygdens henbygds- och
fornminnesförening och i föreningen
Norden, Sparbanken i Faiköping
och i Mellersta Västergötlands
Brandstodsbolag, där han vid sin
bortgång var ordförande.
Sitt sista uppdrag för Frökinds
kommun, att gå igenom och sköta
kommunens arkiv, påbörjade han
hösten 19?L.
Georg A Öhmell hade djupa och
gedigna kunskaper på många områden. Han var intresserad av hernbygdsvård och fornminnesvård, av
historia och kulturhistoria - inte
minst den lokala -, av böcker och

I Kinneveds kyrkajordfästes på
A. Öhn-rell, Kinnarp. I koret paraderade svenska
fanan och Svarta Örns-ordens fana.
Som ingångsmusik spelade kantor
Bengt KällströmAndante reli gioso av
Mendelssohn. Musikpedagog Sven
Adoll'sson spelade på violin Våren
av Grieg. Kyrkosångare Ingvar
Nilsson sjöng Herren är min
herde av Nordquist. Officianten kyrkoherde Sven-Erik Hagnerud grifbetalade rned ledning av orden i Matt.

mycket att saknas,
Den bortgångne sörjes närmast av

ling, Falbygdens skolförbund, Skolledarna i Falbygdens skolförbund,
Frökincis Hem och skolaförening.
Falbygdens Henibygds- och fornminnesförening, 1:a majblomman i
Frökind, Sparbanken i Falköping,
Mellersta Västergötlands brandförsäkringsbolag. Falköpingsavdelningen av Föreningen Norden och B.
Larsson Bil AB, Kinnarp.

och döttrarna Gunilla,

kommunala livet. Han var undet

makan Len4, född Abraharnsson
fil lic Lund,
gift med forskningsingenjör Sverr

Börstigptiden ordförande i kommunalstämma, kommunalnämnd, häl-

sliskrivare, Stockholm.

fami[iebidragsnämnd samt v ordf i
Frökinds kommunalnämnd och Iedamot i olika nämnder och styrelser,
skolsekreterare och bibliotekarie.
Sedan 1952 var han distriktsöver-

lärare och sederrnera rektor i

Frökinds kommun och flyttade 1954
med familjen till Kinnarp. Här var
han även ledamot av komrnunalnåmnden i Frökind och sekreterare i skolstyrelsen.
Den bortgångne var intresserad
ordensbroder och var Styrande
Mästare i Falköpingslogen av Svarta
Örns-orden, medlem av Ordens
Stora Råd samt har tilidelats Ordens
guldmedalj.

Herr Nilsson sjöng Den store
hvide flok av Grieg.
Familjen, syskon, övrig släkt och
11: 28.

Iitteratur.
vännerbringade ett tyst farvä1. SvarHan val också en kunnig skribent ta Orns ordens stora råd samlade's
och det var naturligt att hans mång- runt kistan och stormäst. Björn Traskiftalde intressen också kom till ut- ung, Göteborg, läste "En länk i brötryck i en rad artiklar som han skrev drakedjan har brutits. . ." Nårrunder årens lopp..., och, vilka inte varande var även damklubben Con.minst kommit Falköpings Tidnings coldia. Herr Adolfsson spelade
'läsare till godo. flera införda så sent Largo av Händel.
som under vintern och våren.
I den rika blomstergärden
Georg A Öhrnell var en man som märktes kransar från Svartå Örns
man upplevde som fast, gedigen, på- orden. logen Västergyllen, Falkölitlig, som en god vån med ett alltid ping, från Kinneveds församling,
glatt och gott hurnör. Han kommer Frökinds kommun, Börstigs försarn-

Hans arbetsförmåga och kunnighet togs i hög grad i anspråk i det

sovårdsnämnd, brandstyrelse oeh

-

lördagen Georg

Erik Magnusson samt Kerstin, kan-

-Som utgångsmusik

spelades

Postludiurn Sonatina ur Actus Tra-

gicus av Bach. Kistan lördes till
Skövde för krernation.
Efter akten hölls en minnesstund
i Lokal Frökind. där herr Adolfsson
spelade och herr Nilsson sjiing. Kyrkoherde Hagnerud talade till den avliclnes rnirrne. 'i

2.O; t&

Arbetarkommunen
omvalde styrelsen
Vid nyligen hållet årsmöte med
Frökinds arbetarkommun omvaldes
styrelsen i sin helhet och detta betyder följande sammansättning: Allan
Ahlqvist ordf., Gustav Gustavsson
kassör och korresp., Birgit Ek studie
organisatör, Lennart Karl6n och
Gustav Augustsson. Omvalda blev
också suppl. Sten Ahlqvist och Elof
Rehn liksom revisorerna Gerhard
Frisk och Bengt Juliusson. Till ordf.
i fullmäktigegruppen utsågs Gustav
Gustavsson.

Av styrelseberättelsen framgick
bl.a. att medlemsantalet ökat under
året och att man från Frökinds
kommun erhållit partistöd på 1.000
kr. Genom omorganisation kommer
arbetarkommunen från den I juli i
år att omvanrllas till en socialdemokratisk förening, Frökinds socialdemokratiska förening. Den kommer
då att uppgå i den nybildade Falköpings Arb.kommun, och dår firr representation i styrelsen. Vid mötetavlämnades också rapporter fårn olika
kommunala organs sammanträden.

Kinneveds kyrko-

fullmåktige

kallas till ord. sammar[träde i
örsarnlingssalen Axtorp tisd.
den 30 maj kl. 19.00.

ordf.

lqaz
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Strong insuts uu Kinna,rff"''*
baddud,e fr;, 1-2 mot Sil

IF giorrle en stark irri lörrlagens l)ortanråtch ntol
Furusjö. \ ann trerl 2- | elter
Slrrtar'1rs

sats

Kinnarp gjorrle en riktigr bra match tlå laget på lördagen gästatle Sil' \'ia pausledning
r1ed.3-O yann Kinnarp med 4-2 och segern var båtle rättvis och övert1'gantle' Sil gjorde
närnligen,sina två rnål alldeles i matchens slutskerle, nten i salnrna an<letag sotn Kinnarp
får. Lreröm för sin insats så skall sägas att tlet Sil sorn agerade var långt ifrån clet lag sorn
man litligare år vant sig vid att se.
Kinnarp startade i medvind och

dominerade så gott som helt under

den första halvleken. Målen

lät
heller inte vänta på sig och samtliga

tre under den första halvleken kom
efter hörnor. Kjell Ahl gjorde 1-0,
Bengt Persson nickade in 2*0 och
på samma sått gjorde Gösta Ek

3-0.

När laget ställdes mot vinden i
andra halvlek, trodde man att Sil
skulle få mera att säga till om och

år'en om inte Kinnarp så eftertryckligt förde matchen, så hade laget fin
kontroll över sin motståndare.
Bosse Thern och Tony Persson på

mittfältet växte särskilt under den

andra halvleken till verki.igt nyttiga
kuggär i Kinnarpsmaskineriet.
Målgörandet hade inletts av Kjell
Ahl och det var också han som för
Kinnarns del skulle avsluta. Han
rpr".rg rjälu igenom och giorde 4-0.
I slutet av'matchen gjordes så Silmå-

len av Olle Lundberg och JonnY

dag tyckerjag är starkt, särskilt som
vi har fyra man på sjuklistan.
En av de bättre försvarsspelarna
Conny Qvist skadades också i en
tumme och får bereda sig på några
veckors frånvaro, men å andra sidan
får nog Kinnarp med två av sina
skadade spelare till nästa match.

Förutom till rnittlältsspelarna Bo

Them och Tony Persson ville
ge extra beröm
-Det har gått bättre än vad vi Marthel Johansson
vågat hoppas, säger Marthel också till Kjell Ahl samt lille farlige
Johansson.

i Kinnarp. Vårt mittfält
dominerade ju större delen av
Johansson

cf Kenneth Palmqvist.

matchen och att vi vann så klart i

Lidköping.

Bra domare var Alf Håkansson,
L.L.

Sisro urhetsdagen

på Slutat'psstatioruen

I går kväll vred Ingrid Pettersson
om nyckeln i stationslåset i Slutarp
lite cxtra. Det vär hennes sista arbetsdag som ansvarig för stationen.
Bemanningen har därmed uPPhört

definitivt. Ingrid hal under åren
betjänat såväl Postens som SJ:s
kunder - under de senaste månaderna har hon också pendiat mellan
Slu{arp och KinnarP och skött om

Kinnarpsstationen alltsedan Greta
Sanden gick i pension.
Ingrid har "basat" på station i
Slutarp under fiorton år. Nu blir

i fortsättningen deltidsjobb

åt

Posten. Hon har förresten redan
inlett "den nya karriären".
Stationshuset i Slutarp byggdes i
december 1906. Vi får formoda att
SJ i sina rationaliseringssträvanden
inte river kåken på direkten, utan
låter den stå kvar som ett minne från

den tid då SJ i ån högre grad än
i dag var Folkets järnväg.
För Kinnarpsstationen gäller att
den komnter att vara öPPen en och
en halv timmå måndag-{'redag ännu
ett tag.

Tältnröten i Kinnarp
Missionsförsamlingarna

i

Äsarp

och Siutarp anordnar tillsammans
en serie tältmöten i Kinnarp. 'Iältet
är rest vid Kontorsmöbler. Det blir
medverkan av talare och sångare
från ol.ika san-rfund.

I

- I i lrau:,. f)et var en seger sorrr

satt m.'-ckel långt inne mot (let
hårrlföral, men rål)pa helnmala.
get" sonr

iir Itterst farligt

på sin

egen spelplan. SlutarJlslaget

fiek

rlärliir långa stun(ler.könna sig
pressat" tnen kunrle å anrlra
sidan korrtra med en rlel farlighet€r'.

I spel var man hemmalaget underlägs;et före paus, rnedan det blev
något tlättre efter rast. Dock hemmalagets över.tag långa stunder berodde på att SIF:s mittfältsmän hade
sr'årt att ta kommandot ör'er
laandel och det fick
takte':n försvar

r'åtttr.

-

sin

till töljd ätt kon-

anfall inte blev den

Efter tio minuter antecknade

sig

Gu,nnar Samuelsson för 1-0-bollc'n.
$.an tainpades med en Furusjöback
cirn bollen och samtidigt som hem
maspelaren skulle till att slå undan
lädråt, f'anns Gunnars fot framme.
Det blev i stället en rekyl, som kom
nätmaskorna att nära på trasas sönder.
Välförtjänt noterade vi hemmalaAets kvitiering efter 20 nrinuters spel.
En kalabalik-situation rned bra
räddning av mål-Gustaf Eckerlid slutade i alla fall med att Göran Henriksson kuude pricka in bollen.

Furusjölaget ville för fortsättningen ha ett par situationer innanför
straffornrådet till grova förseelser,
men domaren Ingvar Lindgren,
Ulricehamn, hängcle fint rrred och friade.

Han gjorcle också rätt när han underkåncie P-O Gustafssons nick i nät

i andra halvlekens

18 rninut. Det

förelåg offside.

Mål-Gustaf lekte vilda västern
efter 35 minuters spel. Han gick så
våldsamt l'ram att domaren inte
kunde undvika att blåsa straff 1ör

hemmalaget. Straffskottet sorn följde hamnade dock i stolpen.
Tre minuter senare kom segermålet. Samuelsson sprintade i väg och
fann småningom kompisen Roger A.

med en boll, som denne med en
perfekt stöt satte i nåttaket.
Gunnar Samuelsson har stor
arrledning att vara nöjd med sin dag.
hade han bästa hjälpen av
Roger Andersson, medan försvaret
toppades av Kenneth Andersson och

I anfallet

Lennart Pettersson.

Frånsett

"straffgrejen" förtjlinar också målGustaf överbetyg.
Laget hade oturen att få två sPela-

re skadade. Sålunda utgiek Alf
Adamsson strax före Paus och
Thomas Pettersson i andra halvlekens mitt.
Furusiös bästa återfanns i Göran
Flenriksson och Äke Pettersson.

Domaren Ingvar Lindgren, Ulricehamn, klarade sin uPPgift^bra.
BASSE

Sista arbetsdagen på Slutarps-stätionen.

THLTOFFENSIVEN, KII{NARP

7;to;21

(vid Kontorsrnöbler)
Lörd. 19.30 Sång och vittnesbörd av Evangeliigruppen Falan.
Sönd. 15.00 Ein;rr Johansson. sång av Inger och Kurt. Offensiven
lbrtsätter onsd. *sönd. 19.30 med besök av: Familjeteamet
Nyberg, Kårchef Swärdh, pastor Enarsson med ungd. fr. Trädet.
Pastor Ragnwald Ahlner, Kvrkoherde S. E. Hagnerucl.
Välkomna!
Tältel uppvärmt.
Åsarps-Slutarps Missionsf örsamling

,,{'ir;
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ROKI fl
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D

95 på nuturstig
',-id

tlallagården

*i
Kinneveds CKE 'äöiiineäe

söndags naturstig vid Hällagården i
Slutarp. Trots att vädret inte var det
allra bästa startade 95 personer den
drygt tl km långa banan var 20 frågor
uppsatta och I'em deltagare lvckades

pricka in 18 rätt. Skiljefrågan, som
var att gissa antalet sidor i en bok,
fick avgöra den inbörcies ordningen
bland de 5 med 18 rått.

Resultat: 1) Anneth Jarlsson,
Kinnarp (531); 2) Carina Kjellän
(508); 3) Anita Kjelldn (506); 4) Rune
Jacobsson (490)l 5) Assar Jarlsson

liao,.

Thyra Leifler, Slutarp,och Leil
Centerstig, Kinnarp, fick fullträfl
när det gällde at'. gissa sidorna i

boken. som var 640 st. Anneth
Jarlsson vann, förutom tåvlingen,
träsmattan sonr lottades ur.
De rätta svaren:
1)

Aspfiäril (2); 2) Kinneviken (1);

3) Bölling (1); 4) Slätsnok (2);

5)"

Rågbröd (x); 6) Hjalrnar Bergman

(x); 7) Socialdepartementet (l); 8)
(x); 9) Tqill redningar (x)l
10) Simpa (2); r1) OPus (2)' 12)

Sf'öta

l(röson (x); 13) Mjölksaft ur träd (1);
l4) Carl Larsson (x); 15) Törnsångare
(1); 16) Ibofclket (2); 17) Parallell (2);
18) Mvnt (2); rS) Enfrukt (2); 20)

Matchvinnaren Roge-r har gått i höiden.

flat-tric av Roger zo1-rz.
-Slutarp 3-O varrn

Sjukvårdsfrågan diskuteras i

lnonr r.n tirlsr';.-rrrrl av l7 rninrrter i anrlra halvk'kerr avgjordes
li'r'rlagtns rn:rtch ;rfi'l'ång:rvallcn nrr'llan Slrrtarp och Mullsjö g{'n(!rn
{.lt äkln hul-tri<' ;n l{oger Ånrl,'rsson, I}ctta gav :i-O till htmnralaget
i crr u1r;rgiirr'lst'sonr var rrmpofllld tirlcn ul or'h strrnqltals bjikl på

hlggligt sgrcl. ()nr nlan s('r rill spclfiirrlt'lningtn var viil sifl'nrrna i
iivlrklnt. men rlr't iir sorrr lrtliant nråk'n som riiknas.
F

örsta perioden slutatle mållös

efter atr. birtl:r lagen halt var sin fet
måk:hans dock ut:rn att hitta rätt.
Feu minutcr in på andra halvleken
slog Roger Antlersson till för {örsta
gångc'n. Slutarp {ick en li ispark
några rneter rrtanlör stral'lbmrådet.
Christer Stenkvist fintade skott och
hoppade över bollen nredan Roger

fick lullträff på boilen scim gick in

vid rnåivaktens våitrstrtr stolpe. Dålig
i'ickning i Mullsjö-l'ör:;v:lret tycktes

. rdet.

,

.

Tio minuter sen:rre blev det 2.-0
c'fter r:n snedtriifT på bollen av

r:n nrulls.ii)försvarare. Roger

tog
chansen till skott ctch bollen -smet in
vid -oamma stolpe som ticligare.
I 22:a minuten kom tredje målet
och det nickades in på s:rmma sida
om målvakten och iniäggert till Roger
kom f'rån höger.
Det iir väl orät.t at1. iramhålla någon

is|graIlagct s,'nr r',.rklil.lt,tr gir.k

in

1ör r,rppgiften. men Kenneth Andersson framstod nog som plarrens
bäste försvarzrre cch lramgångsrikastc. forwarden var naturligtvis
Rogcr Andersson, r,ilken utgjorde
skillnaden mellnn de båda lagen i
denrra match.

Mullsjö spelade

bra, rnen

fick

inget ut ;rv sitt spel nåir nran närmade
sig nrotstiindalmålet. Tornmy Sanclbkxr, LTlf Willstrand och :ivbyt:rrna

Rohnd X{:rlmberg och Rcger Lund
hijrcle till de bättre i laget.
Kerl-Erik Nilsson, Skövde, skiparlt: rrittvis:r på klint siitt, vilket betytler okl:rnderligt.
GESON

Vallört (x).

Slutar'p

Den aktuella sjukvårdsl'rågan i
Falköpingsdistriktet står i fokus vid
en sammankomst i Lokal Frökind på
torsdag kväll. Riksdagsman Harald
Pettersson. Kvänum. informerar
och tillfälle ges till frågor och diskus-

f,/å,ren halsud
.

sion i ämnet.

Röda Korskretsen i Kinneved stod
som vanligt som arrangör av Valborgs-

Tipspromenad i Kinnarp
Blott ett 30-tal startade i lördagens
tipspromenad i KinnarP, där rätta
raden blev X12 X2X X21 zXX. Skiljefrågan var 20,56 meter. Närmast
kom Tomas Karlsson med 21 meter.
Pristagare: 11 rätt: Annika Filipsson,
Siutarp.
Filipsson, Liden,
Liden, Siutarp.
Kicll-Äke Filipsson.
Kiell-Åke

"

.

..t
I
I lll|rrrawtwl

?.ru:rd,r

mässofirandet. Arrangemanget är

I
I

tydligen uppskattat för trots det dåliga
vådret var 250-300 persorler samlade
utanför Lokai Frökind, när Kinneveds
kyrkokör och bainkör under ledning
av Margareta Thor inledde med "Vintern i"asat...". De sjöng också "Solen
glimmar" och "Alia fåglar kommit
ren",innandetvardagsförkyrkoherde

S-E Hagnerud att hålla vårtalet och
utbringa ett leve fiir våren. Kyrkokö-

ren avslutade vårfirandet utomhus
med "Sköna maj" och därefter drog
man sig in i Lokal Frökind, där kaffesamkväm väntade. Frökinds bygdes-

peimän spelade och fru Astrid
Hammar-Altrinsson, Skövde, ordförande i Västergötlands och
BShusläns distrikt av Vita Bandet,
visade bilder och talade om Rhodos.
"solens ö".
Majeld och fyrverkeri avslutade vår-

firandet i Frökind.

Christer J. Kinnarps matchvinnare
1Å*.t?.3
i mötet
Christer Johansson blev Kinnarps matchvinnare
medl}.KSkövdeigår.lmitterravdenförstahalvlekengjorde
överlistade
han malchens encla mål tlå han på en returholl
annars
natchen
var
betraktat
if.ara"" målvakt. Som helhet
planens
på
mestadels
sig
höll
Spelet
drabl,ni,g'
;;;;;;;";
Kinnarp började lite tveksamt,

till hemmamålet
väl enkelt och under den första
Skövde kom fram

kvarten kunde någon av Skövdes tre
farliea nickbollar satt otåcka spår i
oroiokoll"t. Skövde-anfallen drogs
åftast upp på vänsterkanten med Bo
Fredrikslon som ceniraigestalt' Turliet noq för hemmaiaget sahnades
tfäro". och snabbhetcn i gästernas
avslutande PassningssPel. Under
denna period harrn Bengt Alerandersson i hemmamålet även bevisa
sin höga klass i en dubbelräddning'

illål På retur

Kinnan: fick allt bättre ordning Pä

sitt soel och efter några och 20 minu-

ter hade hemmaspelarna sitt första

ordentliga anfall med två skott mot
måI. Bollen gick ut På Planen igen,
men via Kiell Ahl snabbr tillbaka mot
gästernas rnåI. Christer Johansson
lnapptde tag på den- och i sitt andra
;koitiörsök .k,ot nat Lrolien förbi den
liEeande
*ki..o.pSkövde -målvakten'
skaPade [1er chanser'
oftå med Ähl och Johansson som hu-

vudfieurer. Bakifrån fick de go.d assistans av bl.a. Bosse Thern' Av-n
Skövcle gav prov på vissa anfallsakt!
viteter, åveri nu med vänsterkantsspelarna som flitigaste aktörer'

UpPr.vckning
De 30 första minuterna

"'rr" r'u poängen Kinnarp tog på si' hemmaplan var oerhörl
viktiga - hårla lagen hade före mötet sex poång' Vinste:
i tabel

betyder för KIF att laget aväncerar till en fjärdeplats
len.
i
Ek hade
halvlek förbigår vi meci tystnad' Mot Johansson och Gtista

1

slutet av malchen blev det med de

båda lagens mittfåltsspelareshjälp en

viss upprYckning. Bosse-.Thern

och tätoAnders Ek -

honom

-

förträfflige

såg till att hemmaiiagets
anlallsmän höll ångan uppe. Salnma
roll spelade Ove Wigertz i Skövde-

formationen.

Skövdes bästa chans till kvittering
denna halvlek hade Lennart Andersson då han ur närmast Perfekt
läse sköt bollen decimetrar ovanör
Alexanderssons vänstra krYss'

i

Skövdepress

Kinnarp hade några tillfällen till

ytterligare ledningsrnål' Christer

I

r
o

centralare delar. Anfallen var från båda håll relativt uddli

dkärp.. saknades

emeliertid:ru,
liksom under hela rnatchen, i de av'
görande skedena.

n

vassaste. men Bo Johansson i Sk(
des mål var påPassligt med På not;

na.

Under de fem sista

t

mrnuter]

nressade Skövde ftirtvivlat för ati2

årra pinnet. Ansträngningarna
sulteiade ciock i tre hörnor.
En av dem som gladde sPeci'
i hemmalaget var backen Andt
Ek, men även sPjutsPetsen Chrisi
Johansson visade lovvärda takl'
Normalt god klass höll bl a
Thern och Kjell Ahl. Det mesta
SkövdesPelet kretsade runt O
Wieertz.
Fer-Ola Bynander, Borås, döm
fullt tillfredsställande.
Ultenman

anora
4,{:l
...:;,,,i:a;
',i11:

,lli+ri

'":iii'.}.ii:i;

på christer,Johanssons skott som gav Kinnarp
Helt utan chans var den sittande Skövde-målvakten Bo Johansson
uårrc". Kennet Palmqvist (vid bollen)
ä"i'ppä
t-0. Inre heller kunde K ,{'A;t;r*. (nr 5) söra -;;;å;fö'
avvaktar händelsens utgång.

Flarald Andersson, Grolanda, kör den maskin som skär loss gräsmåttan, Harald Brodcl, Kinnarp. och Folke
Johnsson, Göteve. viker ihop gräsmattestyckena och lägger dern i travar på pallar för vidare transport. Till
höger godsägare Ragnar Bron'all

storindustri
Mönarpsgräs rill hela landet

Grä smatteodlitt g
ze[s-iz.
Tre finska fotboUsplaner ligger just nu sorn leråkrar
och normalt skulle de inte bli spelklara förrärr nästa
år. Men med hjälp av färdiga gräsrnartor från ilIönarrrs
egendom trlir de användbara för spel orn någon ,.".ka.
Finska lastbilar hämtar hopvikta rektanglar av n)- odlad gräsmatta på Mönarp, vid fi.arnkomsten till
Finland rullas den gröna mattan ut och efter ett par
dagar får man en underbart stark och mjuk matta att
rulla bollarna på. f)et verkar nästan som trolleri.
Det var 1968 som
B rowall.

Ra gnar

godsägare

Mönarp,

började tillverka färdiga gräsmattor.
Tidigare hade han levererat s.k.
topdressing til! bl.a. golfbanor, men
så kom en förfrågan om inte Mönarp
också kunde leverera färdiga gräsmattof i bitEr. Ett försök gjordes
och det visade sig att Mönarp hade

Sandhems -uinst
t/..
ntot_ Ktnnarp

t trerlig
7.

match

Att fotboll kan vara riktigt trevligt,
det fick vi som var på Idrotisplatsen
i Sandhem på tisdagskvällen belägg
för. Sandheni och Kinnarp möttes
där i en tr,iiningsmatch, som hemrnaj-2, efter ett spel
som man inte sett maken iill oå
mycket iänge.
Gästerna tog i 35;e minuten lednin_

laget vann med

g€n genom Peter Englund. Detta

blev halvtidsresullatet, trots att flerå
båda lagen.

"EegqTlqrylf.a"

Iämplig jordman och passande ytcr
för en såCan produktion.
Efterfrågan på 1ärdiga gräsmattor
- de kallas Möriarps-turf har ökat
cch Nlönarp torde vara stör. r i landet
når det gäller de färdiga gräsma*orna. Det finns bara ett par tillverkare

Forts. på sid.

4

Andra halvlek var bara tra ,r-tit-r,,ter gammai, när Bosse Thern ökade
till 2-0 på straffspark. Men
Sandhem rrille annat och Klas
Davicisson reducerade till 2*1 efter
,tio minuter. Harry Kuusk klämde in
2*2 och såmme man gjorde 3-2.
Bo Thern var den dominerande
kraften i ett Kinnarp som hade flera

reserver, men laget spelade en

trevLg och pubiikvånLig fotboll.
Sandhem saknade fyra av srna ordinarie spelare.
ED

$TZ-

Frölcind inrätt
harnstuga fcir 50
Frökinds kommunfullmäktige biföll utan diskussion förslaget att bygga en harnstuga för totalt 655.O00 kr, På grund
av en lokal barnstugeutredning har fullrnäktige nu beslutat
att ge kommunborna en barnstuga med 50 platser'. fördelat
på två avdelningar, daghernsplatser med 15 i varje sarnt 20

för lekskolan. Diskussion trlev det däremot orr ert ti[äggg
anslag till Slutarps IF oeh föreningens nyuppförda klubbstuga. Kommunstyrelsen hade efter votering avstyrkt idrotts'
oeh fritidsnämndens förslag på 5.OOO kr till föreningen. Fullmäktige gick ernot kommunstyrelsen och föIjde hr Göran
Anderssons förslag att anslå begärda 5.000 kr.
I diskussionen åberopades rättvi- nlngar men man underst_rök samsekrav-Kinnarps IF hade fått till- tidigt vikten av framtida restriktio-

åggsanslag när föreningen rustade
upp Kinnemo till en något högre kostnad. I flera inliigg betonades kommunen generositet mot idrottsföre-

ner och att föreningarna bör låra sig
"rätta mun efter matsäcken,,.
Till övriga ärenden i Frökincisfullmäktige återkommer vil

fesiligt prog'ram i toner
uid musikexenLen i frökind

FRÖKINDSBOR!

7'053.>

NI STÄLLER VÄL UPP
i fullmäktigecyklingen söndagen den 4 juni?
ALLA FAH DELTAGAI
Vid över 100 startande uilottas en cykel.
Om kommunen vinner fördelas 60 cyktar (procentråkning
efter befolkningen).
Ingen startavsift.
Startplatser mellan kl 13 och i6: Liåen, Luttra, Bil
o. Motor,
Slutarp, Centraiskolan. Kinnarp, Bygdegården, Vårkumla,
Vägskälet, Dove, Bygclegården, Börstig, iå.,go.,,
Brismene,
Lunnag. vägskäI, Axtorp, Afiären, Brisme.,e.

Möt uPP

mangrant!

Motionsklubben

I{innarps - och Sluturpsbor
på treulig' heldag'sutfcird
Kilrnarps-Slutarps kyrkiiga sylö-

Blockflöjtstrion Ann-N{arie Lagerstrand, Lena Rikko-

nen och Christina Vahlgren gjorde tillsammans med Catarina Lundgren,
som spelade triangel, ett säkert och musikaliskt framtrådande som lockade
fram långa applåder. T.r'. flickornas musiklärare Evv Hansson.

Frökinds kommunala musikskola startade sin rerksamhet förra
hösten, och på fredagskvällen var rlet avslutning i l-okal Frökind.
Anralet elever har varit m1'cket stort under vårterminen då inte
mindre än 8O ungdomar deltagit i de f1'ra olika musikgrenarna blockIlöjt, piano, gitarr och rytrnsång. Kulturnämndens ordförande, fru
Inger Persson. hälsade r'älkommen och satle i sitt inledningsanförande bl.a, att 5O procent av alla eleverna i Kinnarps skola rleltagit
i den nystartade musikskolan.

boll-12:

Avslutningen i Lokal Frökind blev

mycket välbesökt. Omkring

300

personer var när'varande och en stor
del av dessa fick följa avslutningsarrangemanget stående långt ute i vestibulen.
Et'ter fru Perssons hälsningstal

följde avslutningsprogrammet som
var både digert och omväxlande.

Pianoeleverna gick i tur och ordning
fram till pianot och spelade. Detta

varvaries rne.d blockflöjtseleverna
och ungdomarna som <ieltagit i rytmså rrgen.

Blockilöj tstrion Ann-Marie Lager-

strand, Lena Rikkonen och Christina Vahlgrens säkra framträdande
ti ilsamrnans med Catarina Lundgren
som spelade triangel, lockade fram
långa applådel från den stora åhörarskaran.

Prograrnmet avbröts efter en
timma då detserverades kaffe nred.
dopp, varpå den musikaliska underhållningen fortsatte, och nu var det
gitarrelevernas tur att visa vad de

lärt sig under sin lärare

Sture

Janssons ledning. Även girarrister.na
spelade enskilt och tillsammans, och

varenda vrå i LokalFrökind i;zlldes
av toner r.rär de 24 gitarreleverna
spelade gemensamt.

Den välarrangerade

musikexa-

men avslutades rned atr en av pianolärarna, Evy llansson, spelade fvrhåindigt tillsammans med sin elev
Ove Karlen.
Sammanlagt har som sagt 80 ele-

ver deitagit i musikskolans vårtermin. Största intresset har knutits tili

reningar. k1'rl. rbrödrakår samt pensronärsgruppen hade i söndags ter_
mrrrsavsirrtning rned crr lvckacl heldagsutfärd. Allt sorrr allt var det -10
pigga uch fön äntansfulla resenärer
i alla åldrar., från 2 till 80 år. som
åntrade l:ussen efter det nran först
deltagit i en morgongurJstiänst i Kinneveds kyrka rled predikan av kyrkoherde Hagnertrd. Färden ställdes

söderut längs derr vackra Ätran_
dalen och senare h-rmmiga skogarvia
Borås till Sveriges enda bevarade
stavkyrka i Hedared. Denna besåes
under ciceronskap av kyrkvaktmä-staren på plalsen och rnan fick ett fint
intryck av hur de äldsta kyrkorna
i Sverige var byggda rned :arkade

och avlasade stockar infalsade

i

varandra utan hjälp av spik. En kort
andakt hölls sedan i kyrkan av kyrkoherde Hagnerud innan fården
gick vidare rnot Alinqsås via den

vackra sjön Stora Färgen. Från
Alingsäs var det inte långt till Lilleskog, r'år nya stiftsgård, där pastor

Hjelte med fru vålkomnade med
middag. De vackra lokaliteterna
besågs sedan och promenader
företogs i de vackra omgivningarna.
Pastor Hjelte informerade också om
stiltsgårdens tillkomst och dess syfte.
Bussen äntrades därefter åter och
efter en stunds körning nådde man
Näs slott, er-r upplevelse för alla som
intresserade sig för arkitektur och

heminredning. En liten utställning

vid sidan om slottet med alster från
hernslöjden

i

Dalarna väckte ocksa

stort intresse och studerades noga.
Efter en kaff'epaus styrdes sedan
kosan hemåt igen och det var en
samting trötta men glada resenärer
som gav de två reseledarna, Ingrid
Andersson, Lofsgården, och kyrko-

herde Hagnerud en
dagens arrangemang,

gitarr- och pianospelet där varje

grupp bestått av 24 eler-er. Lärare
för gitarreleverna har Sture Jansson
vlrit uch för pianou;rdcrvisningerr
har Nanna Ljungqvist och Evy
Hansson staral. Rvtmsången har
lockat 22 elever och dessa har fått

lära sig att sjunga under Eva
Knutssons och Berit Nr:rdenbergs
ledning. Blockllöjtsun dervisningen.
sorn letts av Evy Hansson, har haft

tio elever.
Ansvarig och ledare för själva mu-

sikskolan har Margaretha Thor
varit.

$öndagsöppet
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Slutarps
Handelsträdgård
för

Plantförsäljning
kl. 9.00*18.00. Alla hjårtligt välkomna!
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SÖNDAG

applådför

forsdagen den 1 luni 1972

Fr'ökincl får sin harnstuga
Tomt nära satnlingslokalen.

Nv hutikshall blir

klar i höst
I höst komIller eii nv ilutikshall att
resa sig i Slutarp. Bengt Samuelsson

Frökinds fulirnäktige besli:it som trciigare nämnts att låta upplöra en

vrllor på Backgårrisområdet

barnstuga, kostnadsl:er:lknad till

åt

Mtinarpshåilet.

Kontorsrnöbler upplör tva fashar för en tid sedan beslutat att
illigga rrr-tt pä tomten onredelbart tigheter uteltel läns\ägen på mar''i
österom den truvarancler affären Arbetena har redan inletts med h:rllc'n.
sorn får en totalyt:l på '180 kvadratlneier. därå\' 300 kvadratnreler så ljr''

Det b1'ggs även På andra håll i
konttrttttr"n. Salirnda F,ä{år en
fortsatt utbvggnaci a'" Slutarps Kök.

Under l:r'ggnaticn är också

655.00 kr. Barnstuqan dtmensiolleras för 50 platser-30 för daghemår.rdarnål och 20 för lekskola-och

den lokala

barnstugekommitt6n
föreslår en tolrt på 5.000 kvm r'äster
om Lokal Frökind. Driftskostnaderna beråknas till 180.500 kr Per år.
Beslutet togs utan diskussion och
finansieringen av barnstugan sker

ornrådet Fastarp. Hulegården.
I sommar räknar man vidare med
att uppföra vtterligare f5'ra villor i
Kinnarp och tre i SlutarP.
I höst kornmer utbyggnad att ske
av pensionärslägenheter i Krnnarp.
N{an väntar pä igångsättningstill-

,,.;.i'r.i i:,.,l

ett i och för sig blygsamt llelopp5.000 kr i tiliåg5lsanslag åt Si'itafps
IF. Idrottsföreningen har bvggt en

sbidrag 250.000 kr.

alhränna arvsfonden 20.000 kr samt
100.000 kr ur allmänna investerings-

fritidsnämnden tillstyrkte. rnen komForts. på sid. 9

stat

statslån 200.000 kr. bidrag från

sjr.l

gande när dessa inkomlnit.
Diskussion blev det emellertid orn

klubbstuga på Tångavallen och den
biev något dyrare än beräknat. Man
ville också ha bidrag till den enskilcla

genom

stånd.

fonden. 55.000 kr skerll lånas och
30.000 kr tas ur tledel iill komrnunlirllirräkligt'. frrt'logand,' Kut't"tti:i'
st1'relsen skall inlbrcira anbud och
fullrläktige tar slutligr sl.ällningst"er-

reningsanläggningen. Idrotts-oclr

ii::i:l'ri ir
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Bengt Samuelsson bygger nytt i vår och sommar.

Frökind får.

Fullmäktige gick mot kommun-

..

styrelsen och följde Göran An-

derssons förslag om 5.000 kr i tilläggs
anslag och 2.455 kr i bidrag till re-

Forts från sid. 8 '

ningsanläggningen. Anslagen tas ur
medel till fullrnäktiges förfogande.

munstyrelsen avstyrkte efter votering med åtta nej och tre ja förslaget
om tilläggsanslag.

I komster för egen

Fullmätigebeslut i

Hr Göran Andersson faslslog att
KS hade gjort en miss när man
hat nämligerr satsat på en stor reparation och tillbyggnaC Han {öreslog
fullrnäktige att bevilja anslaget. Hr

belysning med 200 kr bifölls. Frågan
trafikservice i glesbygden skall bli

Allan Ahlqvist hade reserverat sig

nämnden.

mot beslutet i kommunstyrelsen ocir
notiverade detta med att det ur rätl'
visesynpunkt vore lärnpligast att till-

nuvarande taxor beträffande anläggnings-och va-avgiftel tills vidare

föremål för utredning

Werner
Granlund ansåg att idrottsföreningarna borde rätta mun efter matsäcken och inte "räkna" med tillåggsanslag. Hr Gunnar Johansson töreslog
remiss av ärerrdet till budgetutredningen, som skall arbeta med nästa

om

allmänna bestårnmelser för brukandet av kornmunens va-anläggningar
antogs. En ansökan om anslutning
till det kommunala va-nätet bifölls
och kommunens kostnad för anslutningsledning till tomtgränsen
uppgår till 5.600 kr'
Ersättning på 500 kr till markägare

tYckte

inte anslaget var mycket att bråka
om, men att man för framtiden bör
deklarera restriktivitet i dyLika ärenden.

alnämndens sårskildä beslut

samarbets-

tillämpas bifölls. Ett förslag

för upplåtelse av mark för

i

L

nY

vågsträckning om c:a 40 n'reter bifölls. Marken gäller utfartsvägen
från Kinneved Kyrkegården 1:4 mot
Brismene.vägen.

Boksl utsbehandling
s€nåre
Behandlingen av 1971 års bokslut

skall senareläggas till en tidpunkt

som ordföranden finner lämPlig.
Revisorerna har nämligen fått
bokslutet sent.

Försåmrat
nyktelhetsläge

hårvård, tandvård-dock efter soci-

Byggnadsnämndens förslag att

styrka anslaget. Hr

sta! Hr Sven Andersson

i

disPosition'

i

uPPdrag att
besluta om avgift i det enskilda fallet'
I vårdalvg,lften skalf ingå fotvård,
Socialnämnden har

korthet:
En ansökan om bidrag till Ytter-

avslog förslaget. Idrottsföreningen

års

Skrivelse
Förslaget om differentieracle avgifter vid Frökindsgården bifölls
Beslut. innebår bl.a. att pensionären
försäkras en bestiimd procentuell
andel av Pensionen och ar''dra in-

I

'

r-rch

på

medicinska grunder.
Frökinds Motionsklubb fick 300 kr
i bidrag för att arrangera kommuncykling.
En räkning På kr. 976:92 till Falköpings kommun-kostnader för radiomaterial i eivilförsvarets iedningscentral'-skall betalas av medel till
fulLnäktiges förfogande.

En skÅelse från väg-och IelYs-

ninesföreningarna i komnrunblocket
o*"rt"aut" tilt.törsta möjliga likstäl-

lighet mellan block'invånarna vao
t?tratt"t kostnader för gatu -och
',ragt

åtlttittg saint belysning behand-

l"!:1

Nykterhetsnämnde-ns årsberättelvisar att sex personer i kommunen
;varit föremål för undersökning enl.
se

Inykterhetsvårdsiagen, dårav ivå

lunder 20 år. Nämnderrordf. beteckinar nykterhetsläget som något för,sämrat och pekar på mellanöiet som
en bidragande or$ak.
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Pa söndag mönstrar Frökind

upp, i

I

kommuncyklingen.

Ledamöter i fullrnäklige och

ko--ur,"ns

befolkning

I

!k.tl ,t

på vägarna och tillryggalägga en
sträcka på en mil. Arrangörer är
f
motionsklubb och kom-

T

t

"OU"a"ingår i den riksomfattanmunen

I

de lävlingen. där det gäller att

landets

lrfi
Kommun.

cykelspänstigaste

I

Fullmäktigecyklingen anorcl-

I

tiden 1-14
:.r .:*.ifj:.l.under
iuni. Det är liärde årct r följd som
denna
urrpmärksammade
t:r,try anordnr= och liksom i
Cykelturen i övrig1 har antalet

I

I

I

deltagare ökar för varje år.
I fjol visade det
atr kom.sej
muner utan etr verksamt
korpidrottsforbund ville vara med art
tävla om titeln Sveriges cykel'
spänstigastefullmäktrge.
Dei är med tankc härpå som
samtliga kommuner och dess full-

mäktige inbjudits art delra

I

I

I

t

i

tävlingen i år.
Procentta.let srartande inom

., f '
tuumäktige
räknas som kom.
munens grundpoäng. Om alla ledamöter startar ger detta allrså
100 poänq. Ifall inre alla startar
räknas dåipoa.g ut efter antaler
minus procent av dem som inte
startat.

e, Till grundpoäng läggs en tillhggspoäng som räknas med en
hundradel av dct antal övriea

cyklister som slarrat i samma
dags åkning i Er kommun.
C. Ledamot som enliet läkar
i"ryg av medicinska skll elle,
.

En cyklande trio Sahlen fann vi i Brismene. Det är Ann-Kristin, Per-Olof och Olle som hoppar på sadlarna
på
tl5-72-.

söndag.

måktiges iedamöter och fem att

utlottas bland övriga åkande i
kommunen.
D. På samma sätt utdelas som
3:e - 12:e pris en cykel till fullmäktige och en till övriga åkancie
i respektive kommuner att utlottas inom dessa grupper.

C Dessutom kommer

alhnänhet vid deltagande i fullmäktigecyklingen.
Startplatser uti Frökind blir:
Liden, Luttra, Bilo.motor, Slutarp, Cenrralskolan, Kinnarp,
Bygdegården. Vår'kumla. Vägskäiet, Döve, Bygdegården, Börstig, Tången, Brismene, Lunnag. vägskäI, Axtorp, Affåren,

ett

sårskilt av Rikskorpen tramstäilt
diplom att inramas och utdeias
till dc fullrnäktige som inom sig
uppnått niinst 95 % som bevis ör
"God fullmäktigespånst 19?2".
Obs! Eventuella suppleanter i
kommunfulimäktige räknas som

handlkapp varit olörmögen att

cykla under minst l0 dagar
anslu.trring,

till åkningen

Brismene.

i

som aKanoe.

iot

reslei.
rFnrrrrr
ll.
-lr -

I

nämnäa !

_-

I

il

I1 Tälrmöt.rihirrnarp
v-eckolluter inleddes en
| | serie
!nd31
tältnrölen vid Kontorsmöbler i
I I
! | Kinnarp. Tältmöten fortsätter också
! j innevarande vecka med besök av
: I Nybergs tearn. kårchefSwärdh frän
! | rialr"i"s'".;i.,-iiuitopt''g, p.,to.
Irl I Enarsson och ungdornskör från Trii.
det. Under veckoslulret medverkar

inom den fastställda tiden. Vict
detta tillfälle får dock ingen start
från allmänheten inräknas i tävli.gen. Vid lika poäng går den
f"tttnat tigegrupp före i pris)istan
som procentuellt har flesta antalet cyklande ledamöter den dag
ailrnånheten deltar.
Följande priser kommer att ut-

I | .a"g;"

f I
: I
I I

delas:

i full.fitt.l varje.leclamot
segerkommunen som

makuge

I
I
I

cyklar eller styrkt sin frånvaro
överlämnas en cyJ<el.
B. Samma antal cyklar som utd"1.. till den vinnancle fullmäktigLgtupp"n överlärnnas för utlottntng blan*dC tlsttågafdiäIT-

I

!
I

rnänhetens åkning i seger-

kommunen som åkt itråga'rarande dag.
C. Ett andra pris besrär av fem

cVklar att utlottas bland fuil-

t
I
T

platser gåller även ovan

uella dagen kan görä det gemensamt på någon annan dag

a.

I

Ikvällärdetförövrigtdag>iVar- I
rofta. Där liksom pa övriga :

räknas

D. Alla i kommunfullmäktige
skall åka samma,dag oclr möjligi
vro samma nlllalle.
E. De ledamöter som på grund
eller,liknande anledning
:":::l
ä. Iörhindrade att cykla den akt-

I
I
I
I
t
I
I
I
t

Kinnarps Ivar Gustafsson har ett l'örllutet som tävlingscyklist.

r"."

År;;p" MissionsförsamLing och det blir predikan av
pastor Ragnwald Ahlner och kyrkoherde S. E. Hagnerud.

Loppmarknad på liirtlag
Slutarps IF och Samhällsföreningen anordnar på lördag förmiddag
och middag loppmarknad och auktion vid gamla t'öreningslokalen på
Skogsr'ägen. Arrangörerna lockar
också med tornbolor, fiskdamm för
barnen och mycket annat.

*I

FMåiKINT}

Tre ynglingår gripma I
för imhrott i Slutarp

5&o ls\w,"t, i

f{t

rLrLffirp

'

gr-*,iä

(ioskutrymrnet när inbrottet upptäcktes på lördagen need choklad ,:clr
örvpapper omkringspridda på golvet.

Tre ynglingaro trdi, L7 oeh trE ån, gneps under söndagen
och måmdagen solfil rLiestänkta f,ör fnedagshvällens inbrott
n i Siutarps IF;s ormklädningspaviljong rnecl tillhörande
! klubhstuga och kiostr(. Sarntliga i trion trar erkänt, Förutorra
'i omfa0tande skadegörelse etsls cigarrettero choklad och
: dricha till ett värde av 54,L kr.

H:t";,"1"*";:r::"äX

in i kvrkan rör avslutningshögtiden' rreans

Genom att krossa ett fönster i ett
omklådningsrum fick de tillträde till
lokalerna. Väl inne i dessa fann

låmnat platsen. De objudna gästerna nöjde sig dock inte med att stjäla'
utan åstadkom dessutom en omfa& I
trion snart den låsta dörren till tande vandalisering, vräkte ut chok'I
kioskutrymmet. Dörren sparkades lad på golvet. spred korvpaPPer I
in och tjuvarna roffade åt sig cigar- kring sig och bröt dessutom sönder I
rettpaket, dricka och choklad för en domarflagga. Trion har ocksåF I
drygt 600 kr.
sökt en materielbod och stöka'liu I
t
Via }uckan i kir:sken har de sedan även där.

Porslin (Rörstrands), piastmattoi, inöbler,'böcker, l€ksak er,'
mycket arrrat korymc1,
fågelfigurer i alabaster

ffirtr;"f*

Välkomna till rnarknaden!
OBS. Möqsebergs inusikkår .ger.konsert rnellan 9'30
.

och 10,30 utan{ör Lokal Frökind. Obs än{rad platsl
Slutarpe $amhältsfömlnr.qrg - Slutarps lF

:

+?9l..If?sar:der, Vlistergi s lotboltlörbtutit fdster förbwnd,ets
lörtjii.nstrniirke i, gu,ld på, zt-,-gsspelaren, u,ntler 19 siisonger, Matt
And,ersson ooh Bengt Samuelsson,

Bröclerna Meclin slog till

i

Kinnarp

Ö!b'rL'

FA{K-spurt inför 150 gav 1-2-seger
4-2 för FAlh konr efter en bra spurt sarntidigt som Kinnarpsförsr"aret på ett par punkter st'iktaele oroväckande. Det
blev inhopparen P-O lletlin - han kom in istället för Sören

FAIK petade rrrrtlan Kinn:rrps IF från antlraplatsen i div
IV-tabellen genrrm att på söndagsefterrnitldagen vinna tlen
derb-"*betonade matchen på Kinnemo metl 4-2 efler en
målliis fiirlsta halvlek. Kinnento uppltvtle en -ctor publikdag
då inte mindre ån 'tr50 personer passerarle genom r'ändkor'
sen. Och <let var nrlcket. rn1'cket länge serlan så rn1'cket folk
såg fotholl i Kinnarlr.

Aneelöf i antlra halvlekens 3l min - som cleffnitilt satte

spiken i Kinnarpskistan genom att öka sitr lags 2- lJedning
till .3 - I i 35 minuten och 4- I tre rninuter senare.
och det är frågan om inte det var
i rätt läge eftersom FAIK:s mittl:ilt

di

Segersiffrorna kan naturligtvis

^.,-r^^
rurr.
rr dLrrPd l,,f+
5-Yrrrsr {--.**^

skuteras, om man skall följa de noteringar som gjorts över antalet chanser. Kinnarp hade ciärvidlag avglort
de flesta och ingen hade kunnatprotestera om la get gått till pausvila med
eit lednirrgsrnåi.
Maichupptakten biev gästernas,

)F,

Carlsson svarade för gästernas första farlighet efter tio minuter. Det
var ett överrasknirrgsskott, som dock

Berrgt .{lexatrderssott iade bcslag

Kah på gliinbete

på. Klas-Ivar Janneson nickade farligt, men utan råtta farten i 20 rninu-

Christer Johansson anteckhades

för kvitteringschans i 30

ten sedan Anders Medin svarat för

Så böriade då KIF:s farligheter
med dubbelchans i 28 minuten.

fastnade för ett byte. Inhopparen PO Medin uppträdde som en kalv på
grönbete och satte igång en våldsam
anstormning på anfallsidan till vänster, vilket fick till föijd att KIF:s högerförsv;rr helt tappzrde kontrollen

som

Kenneth Palmqvist landade bollen

i stolpen. I 43 minuten

kom
Palmqvisl loss, rnen lamt skott följde.
l\{inuten efter hade Kinnarp dubbel-

över händelserna. Han

hörna, med resultat att Lelf Zac-

För andra halvlek gällde

en

bakom rullningen.

attack mot Roland "Bullen"

Carlsson med 1äilning och straff som
följd. Den slog Anders Medin i nät.

Ahl-kvittering
Bra skott och dito räddning såg vi

i

14

-E

!
!
!
I
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minuten. Kjell Ahl skör och Ulf

Gösta Ek eiter passning från Christer Johansson.

Der blev alltsa ett synnerligen
Ivckat slut för FAIK:arna, som i

jpeiet tidigare haft viss'a svårigheter
att {å sprätt på sina trttacker. Over
huvud gälide ftjr båda lagens anfall

att de hade svårt att komma till tals
med Iörsvarsspelarna.

SLUTARP

fl

hlos
ESKILSTUNABoDEN I
rRtccrRÅrens RöR AB !
eLEcrRoLux t-EtF PETTERSSoN AB
f;

l-familjsville byggd 1967 best'
av 4 rum; matplats och kök,
baclrum * sep. toalett, tvättstuga m. helautomatisk tvättmaskin sarnt torkskåP. Villan
i skick $orn ny. Garage i anslutning till viilan. MYcket
fördelaktigt pris.
Skaraborgs Läns Fastighetsförmetlling. Tel. 181 15.

Kopplingstång

ä

i

till

en sidoräfsa, borttappad på

vägen Halsäng-Kinnarp.

-_l

-r

från

Palmqvist fick fart på bollen och 1 I
som följd.
Ahl hade nu en framgångsrik period och lossade på nytt minuten
efter. I 20 minuten sköt Bengt
Persson frispark som målvakten
styrde till hörna.
FAIK bytte ut sin mittfältare Gösr.a
Nilsson mot Kjell Ehn i 25 minuten

rRÅcA EFrER DEr

sluranp - Tet. o515/331
----

han in 1 4, som dock omgående
följdes av reducering till 2-4 genom

Bättre lycka hade Ahl minuten

begrepp

lnurMANs
I
77
i

vånad Kinnarpsväktare.
Två minuter senafe var "Bullen"
i fin position. men det skulle bli P-O
som skulle slå till igen. Nu drämde

Christensson räddade.

isLurARPsKuKETfr

-

ten och vinklade in 1-3 förbi en för-

P-O Medin hoppade in och fixade
två mål för FAIK.

|lrrrrrrttla!aGssmHrrrrrrrslEtrrtnEnti
ll
I3

:-r ett

Tel. 46140.

FXå"-TFT;
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gjorde

retf ullt enkeit bort sin back i 35 minu-

eiter då han på passning

Straff och 0- I
Så var det då dags iör 0-1 i 5:e
minuten. Tord Tolstensson gick till

minuten

innan så FAlK-lagledningen ånyo

inspr-1.

fortsättning av ctt vissl tryck fran
Kinnarps sida och sålunda rullade
bollen på FAIK:s målribba i andra
rninuten. Christer Johansson stod

stärka den delen när det börjar se

- för det var \'äl tänkt så? kritiskt ut.
- som dalade in över KinnarpsmålFör anfallsspelet gällde i söndags
vakten, som ansattes härt av att det, frånsett avslutningen, inte
FAIK:are. Det var ett mycket psyko- gick så där över sig. Kul i alla fall
ir:giskt mål eftersorn Kinnarp tidiga- att avbytaren P-O Medin fick stärka
re under halvleken varit i ett visst självförtroendet i rollen som matchöver1äge.
vinnare. Han och storebror
inlägg

fram i farliga attacker. "Bullen"

krisson nickade bollen i egen ribba.

eftersom lagledningen har goda
rle" hade qnelats när men
variationsmöjligheter kan man
långt

Anders Nledin slog till med ett

men snari. nog kom Kinnarpslaget

Såväl Christer Johansson

krisson som säkert lås i bakre leden

tillsammans med Kaj Johansson.
Mittfältet håller inte en hel match,

Inlägg blev mål
minr

Zåta såkert lås
FAIK hade åter fått med Leif Zac.

ä

[

B

Anders delade på FAIK-målen...
Ulf Christensson hade återkommit
mellan stolparna och med sin längd
nådde han ofta bolien ftirst i luftduelIerna. Och det var väsentligt många
gånger den här dagen.

Tonl' Pe Kinnarpsbäst
Kinnarpslagets bäste var mittfältets Tony Persson oei'i försvaret går
goda betyg till främst Anders Ek och

Bengt Pemson, men åven

CIas-

Göran Göransson spelade en framträdande roll. Spelande tränaren
Bosse Thern sågs fcirdela många fina
bollar, men var ändå inte helt på
topp och det betyget gäller genomgående för anfallet, som hade sin
främste i Kjell Ahl.

Assar Isaksson, Borås, dömde.

Han hade inte samrna sting i pipan
som tidigare och därtill ganska hög'
felprocent i bedömningen. Det är väl
tveksamt om det är riktigt att övervågande delen av en match hålla sig
inom mittcirkeln, når nu domarkommitt6n på bred front går ut och propagerar för mer rörlighet hos match:
ledarna.
BÄSSE

SI.UTARP
Tisdagen den 2l mars kl. lg
hålles FöRSÄLJN|NG av han.

darbelen och paket

i LOKAL FRÖKIND.
Andaktstund av kyrkoherde

Hagnerud.
Kaffeservering, lotterier.
Paket till ett värde av 4 kr mottages tacksamt.

Slutarps kyrkllga syförening.
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Decimerfit,

Slutarp
spelade 1 -

I
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När tio minuter var spelade sköt
Roger Andersson ett bra shc'tt som
tog i överliggaren och på returen nä-
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Kajsa Erenius i Börstig har tör
avsikt att köra mllen

- som hör till
I Luttra bol Uno Lindström här med sonen Conny
-v'ils:riopp
ko-,t',n"ns spänstiga. Han har bl a. två avverkade

I

bakom

sie.

!l

I
I
t

tade Anders Eckerlid. Den
sistrrämnde blev i måltillfället
trarnpad dv cn hemmaspelare.
ilsknade till och sparkade tiil hemmaspelaren. Detia resulterade i att
Ånders blev utvisad för resten av
matchen och Slutarp fick ailtså spela
rned tio man så gått som hela tiden.

Andra halvlek kom hemmalaset
igen och radade Lrpp en hel del fina

chanser. Kvitteringsmålet,

kerlici, försvarsspelaren Kjell

Karlstedt och kedjans Roger An-

oersson.

JVlycket

Ljung, Hjo.
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Sigvartl Andersson

I

i

Gräru.rarP,

bra domare var
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som

också skulle bli slutresultatet, kom
när det var ungeGr femton minuter
kvar på frispark.
Slutarps bäsia var mv Gustav Ec-

rl

I

II

Slutarp bortaspelatle på lördagseftermiddagen rnot Gustav
Ådolf i en match som slutade I - I
efter det att Slutårp haft ledningen i paus med l-O. Resultatet
får ansrs som råttvist då Slutarp
dorniner:rde i första halvleken,
medan hernmalaget var bättre i
den anqlra perioden.
Sluiarp inledde bra och redan i inieCningen av rnatchen hade de er.r
frispark sonr dock rog i stolpen.

lffi
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t
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Stig

.

.,tO

STUTARP
Vi tackar firmor och enskilda,
vilka försett oss med div. saker
tili lopprnarknaden lördagen
den 3 juni, samt Skandinaviska

enskilda banken, vilken ställt
lokaler till vårt förfogande.
Slularps lF

sen

*

Samhällslörenin-

Tä

116,

t

o

Plastmattor

,a

på Torget i dag.
G. Carlsson, Slutarp

Tel. 333 64.

'l
,!

Vårkurnla. brukar h:i cYkeln Par-

trTTI

I

G.ltt.v Gustavsson i Slutarp iir cykelentusiast årei orn'
I
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MIDSOMMARFEST
med lekar kring lövad stång på festplatsen vid Tångavallen
kl. 19.00 midsommardagen. Därefter kaffeservering och dans

i Lokal Frökind.
Alla hälsas välkomna!

T

rnff,rr-rr[

Frökinds Barnavårdsnämnd

]Åo&å<:

söker förskoiiärare el. annan lämplig ledare för kommunens lekskola. (Deltid). Närmare upplysningar läm.nas tel. 0515/530 32.
Ansökan skall senast den U? 19?2 vara inkommen till Frökinds
Barnavårdsnämnd, PL. 8103 L 8, 521 00 Falköping'

TROLMET\ nÄnDADn ÅrER oAVGJoRT
ME.I\ KII\i\ARP BORDE AVGJORT!
KinnarpslFharsvårtartrikrigrövertygapåsinhemmap|anKinnemo.Trotsenr'adgodamöjligheter
nö.ia sig med ett oa\giorl 2-2-resultat'
att avgöra "ör.l.g"d*"ni.i"o".""r"", 1'tJtr"t. SK fick laget ra.- d"r- sjätte i når'-.Hemmalaget hade
Gäsrerna har specialiserst .ig på oavgjorda -r;;h;;:.il;u
rnen kom starkt

inledning
ått stoppa Trolmens attacker ""ä." att första halvlekens
gästernas målvakt' men
framför
tillbud
rad
en
med
paus
efter
sedan
mot slutet at halvleken. fJrt"atte
och rådda den ena
kvittera
slut
före
minuter
åtta
när inte dessa resulteraele, kunde så Trolmen-laget

vissa problem med

poängen,

Spelmässigtvardetirångästernas

hålf mycketlång- och ballongbollar
och inte heller hemmalaget övertygade i spel. Det år faktiskt så numåra att alltför få lag visar upp något
anfallsspel att glädjas över. Tycks

Kinnarp fick undvara

Westerberg - 15 år - var en fullgod
ersåttare. Äke Persson vikarierade
på backplats istället för nominerade

militärenConnyQvistochgjordedär

vara tidens melodi att mer satsa hyggligt ifrån

bakåt.

'

anfallets

Christer Johansson, men Thomas

sig

Upptakten av matchen blev alltså

Trohrens, Bästa öPPningschansen

hade Bernt Johansson efter fem mi
nuter, men han slog i friläge bollen

utanl'ör målet. Efter l7 minuter noterade vi ny tilltrasslad situation vid
KIF-målet med bra skott av Freddie

Andersson' Några mi{'uter senare

tvanqs hemmabacken Äke Pe. stYra
ett Trolrnenirnfall trll hörna via en
nick. På hörnan uPPstod nY farlig-

het, rnen även den klarades

173 &kte cykelmilJff''or

uPP

avKIF:arna.
Kinnarp kom nu bättre till sin rätt

Westerberg och så presenterade sig Thomas Thomas
KIF:are,
Westerberg med en högerkanon
som smet in 1'örbi Trolmenväktaren.

Tid

minuter.
Kalle Persson var vitalast av Trolmenspelarna i anfallet och när 'han
i 35 mjnuten drog På skott, hann inte
Kinnarps Bengt .4.[exandersson fundera över stoppmöjligheter. 1- 1 var
ett faktum.
28

Thomas Westerberg avslutade

halvleken med en kanon, som fick
målvakten så när på rygg, men en
handreflex räddade till hörna.

ung, lovande

fältel gick dot på kryckor allt emel-

lanat öch vad gäller anfallet blixtrade rnannarna till allt för korta stunder. Mest ambitiös var Kenneth
Paimqvist.

Domaren Kurt

Augustsson,

Borås, svarade för en myckei god
insats. Publiken uppgick till cirka
275 personer - err bra siffra'
BÄSSE

,

Smakstart
sekunder var sPelade av andra
halvlek när Kjell Ahi krokades innanför straffområdet. Bosse Th''rn
45

sloe till med 2-1 som följd

På

sträffsparken. Ledningsmålet följdes av envisa KlF-attacker och mer

eller mindre givna

målchanser.

Thern, Ahl och Ek hade tillFållen,

men när dessa slogs bort, hände det
sig att Trolmen småningom gick till
vissa attacker, dock strandade de

flesta på fyrbackslinjens starkt spelande herrar. Kalle Persson fick i
trlla fall gå loss i 37:e minuten och

fixa clet för gästerna tacksamma slut-

Den här kvartetten spänstade i r'äg frå,n Centralskolan i Kinnarp: Helmer
och Margit Andersson, Carl-Arne och Ingrid Adamsson.

resultatet 2- 2'
Anders Ek och Bengt Persson var
toppari KIF * försvarets mitt, på mitt-

V'zoqi3

Det blev mycket fin uPPslutning fälle och åka stråckan.
De äldre startande dominerade.
kring komrnuncyklingen i Frökind

på söndagen. Inte mindre än

meddelade Motionsklubbens kansli

473

starter noterades och det är en bra
siffra, som bör kunna ge kommunen
en god position när sammanräkningen för hela landet sker. Fullrnäktigeledanröterna mönstrade uPP På
ett berömvärt sätt. Så när som På
fyrä åkte alla milen. D.v.s. 26 stållde
upp, tre iämnade sjukintyg och en
befann sig på militära övningar, men
äger rätt att starta vid ett senare till-

när resultatrapporteringen

nådde

FT. Äldst val Carl Thörn med sina
84 år. Yngste deltagare var 3-åriga
Helene Lindström.
På torsdag anordnar Motionsklubben en cykeltur förallmänheten med

start från Lokal Frökind. Den blir
gemensam och färden går mot
Vårkumla rned en banlåingd av cirka
1,5 mil.

REALISATION
Under tiden fram till midsommar utsäljes tili VRAKPRISER
många slags varor såsom: pojk-, flick- obh herrjeans, !'ockklänningar, gardiner, lakansväv, underkläder m.fl . restartiklar.

Kinnarps Manufaktur

2€6if

Tel.

331 34.

Lagen på l(innenro söndag
Skultorps

trF'

1. Ronny Ljung
2. Kurt-Evert Larsson
3. Ilarald Stomberg
4. Bo Jonsson
5. Christer Ljung
6. Cari-Göran Alvarsson
7, Bo Johansson
8. Börje Green
9. Conny Gustafsson
10. Ronny Axelsson
11.
12.
13.

Bengt Fogelberg

Lennart Andersson
Rune Green

Samling Kinnemo

Kinnarps IF
1. Bengt Alexandersson
2. Conny Qvist,
3. Bengt Persson
4. Anders Ek
5. Claes-Göran G{iransson
6. Tony Persson
7. Bo Thern
8. Kjell Ahl
9, Christer Johansson
10. Kenneth Palrnqvist
11. Gösta Ek
12.
13.

Äke Persson
Tord Torstensson

17

Domare: Rune Lorentzon,

Alingsås

,VI.g6t}

Slcultorp gjorde ett mål "?åor"*'s
Det räclcte rnot Kinnarp
Sklltorps mittfiltsspelare Bo "Bajto"o Johansson blev rnatchvinnare för sitt lag i söndagens div IVrlra|bning mot KinnJrps ltr' på Kinnemo. När en halvtimme var spelad av andra halvlek krutade han
iviig en f.iupo.ko som iågot iätt"ir.Iigt slank förbi hemmaväktaren Bengt Alexandersson. I)elad pott
harie gett h-emmalaget m-e" råttviss i en tillställning som inte bjöd på fotholl av någon bättre klass'
f)et var rnest spel i rnittenregionerna och felpassningarna var legio.

KIF hade {lera goda mäjligheter

till n-ätkänning. tsästa

chansema

PÅ TOPPMARIfl\AD TJTI SLIJTARP

i'ört-.paus hade Gösta Ek metl en nick

i

överliggaren och Kennetir
Pairnqv:ist med fräsigt skott, som
målvakten lyckades rädda.
I andra halvlek var bl.a. Chrisrer
iohansson ytterst nära att ge sitt lag
1-0 på nick efier fint inlägg från
Bosse Thern. Målvakten klarade
dock med fingertopparna. Så kom
då 0-1 genom Bo Johansson - en
frispark som inte såg särskilt märk
värdig ut. Två minuter senare höll
det på att gå än värre ftir KIF:arna,
rnen Bengt Alexandersson kunde
awärja mycket l:ra når Lennart Andersson plötsligt befann sig otäckt
tri. Såg ut som en ofTsidesituation...

I slutet dominerade Kinnarp stort,

nren trots anstrångningar och orrrpla-

ceringar kunde man inte nå ett rner

rättvist slutresultat i den ganska
trista och tama kampen, där spelet
sorn helhet var

ganskajämnt fördelat

mellan lagen.

Kinnarp saknade anfallets skada-

de Kjetl Ahl;'vilket b€tydde

Tommy Nero fick debutera

-

debuten var riktigt hygglig.

att

den
Om-

givningen var nu inte särskillt tiiltalande då herrar Palmqvist, Christer
Johansson och Ek inte fick den bästa
kontakten med läderkulan.
Bästa spelare var försvarets Bengt
Pecsson och Conny Qvist - ja även

Anders nk

och

Claes-Gör'an

Göransson spelade till sig goda
beiyg. På mittfältet gick det inte bra,
men bitvis glimtade T'ony Persson

till.

Skultorp hade i säkre målvakten

RonnJ' Ljung en stor tiilgång och som

helhet verkade försvaret stabili med
bra backspel av K-E Larsson. På
mitten jobbade Bo Johansson och KG Alvarsson hyggligt, medan kedjan
hade svårigheter att komma loss mot

ett stabilt KIF-försvar.

Domaren Rune

Lorentzon,
Alingsås, svarade för god matchledning inför cirka 175 pelsoner.
BÄSSE

Tre Hellmans samlade kring en symaskin av äldre årgång.
Loppmarknaden

uti Slutarp

på

lördagen samlade åtskilligt med in,
tresserade och försåljningsresultatet, cirka 4,000 kronor netto, f{r
betecknas som gott. Marknaden
hade i år flyttats till gamla föreningslokalen på Skogsvägen. Lagret av
gamla saker tycks inte sina. Även

i år fanns en uppsjö av äldre möbler,
symaskir:er och rnycket annat som

samlade köpai'e. Böcker av äldre
årgålg var också efterfrågade och
dv nytt gir'k plastmät{utlls som smör
i sol::ken. Köksinrede hade också
sina köpare. Inne i föreningslokalen
fanns IlIarie-Louise rned sin konfektlon.

Damklubben inom SIF svarade
för servering, försålining av varm
korv och gott sant såg till så att det

blev napp i barnens fiskdamm.
Som vanligt hade arrangörerna
tur med vädret -- förmiddagerr och

middagen bjöd På lagom
marvarmi såljarväder.

Hopsättare och truckförare
eyh. anställning 31/7 på vår monteringsavdeining.

AB KINNARPS KONTORSMÖBLER

rer.

0515/333

70.

17eAåå

GAMMALDANS
lördagen den 1716 kl. 20.30-01.00
För musiken svarar välkända

Frökinds Musikklub

som-

TZoots

Vartofta tillagar
Kinnarps skolmat

Förbundssty-relsen i Falb;-gdens skolförbund heslöt vid sitt sam'
manträde i tisrlags atr hos fullmäktige begära anslag för uppförande
av rry g)-mnåsieskola- Förbundsfullmäktige samrrranträderi den l8
juni. Vid sammaträdet faltades beslut om att skolmåltidstillrednin'
gen vid Kinnarps skola skall dras in. Maren skall i fortsättningen
lagas i Vartofta, eftersom elevunderlaget i Kinnarp år för liter'
Anäringen medfiir inga frisrällningår av personal men personalen
får reducerad artretstid, eftersom det nu endast blir fråga om sen'e-

ring av maten.

Kantor Evert Claesson. tillsynsldrare vid Centralskolan i Stenstorp
beviljades vid sammanträdet avsked
med utgången av juni månad. Vida-

re

beslöts att nyutnämnde skoldirektören Gösta Ingvarsson skall efterträda avgående skoldirektören i
intagningsnämnden för vuxenutbildningen samt i företagsnämnden,
Till innehavare av en kontoristtjänst vid Kyrkerörskolan utsågs
Pia Andersson och till vaktmåstare
vid Ättagårdsskolan Bengt Mohlin.
Ett fail av gulsot, som man tniss-

tänker var epidemisk,

inträITade

under l:erminen i skolltirbundet. För
att fastställa hur man skall förfara
vid skolan om fall av epidemisk
sjukdom int.räffar beslöt styrelsen att
skolans rektor i samråd med läkare
skall besluta om vaccinering eller
därmed jämförbar åtgärd skall vidtå-

Redovisning lämnades beträffande skolan i StenstorP, där det sammanlagda överskottet blev 135 kr.

lrrrrrlrlrllllrllllllttrlltrrllrrtl
----I

.

numera rymmer även högstadium

och dessutom är enda skolan i Stensrorp.
Styrelsen beslöt att hos fulhnähti-

ge göra framställning om tillägg-

26.300 kr till utbyggnad
av Yrkesskolan - det gäller främst
utökning av bYggnadstekniska avdelningen.
Styrelsen beslöt att en bil, alternativ buss, skall inköpas för transporter, bl.a. av skolmåltider.
"
Till tillsynslärare vid Attagårdsskolan utsågs Eva Mörk.

r..rtlug på

sas.

STOR AUKTION
å inre lösöre och antikviteter kommer att håilas lördageq
den 8 juli 1972 kl. 11.00 i Lillegården, Slutarp, (Tryggs) varvid

r t rt tr lrtllrr

Två mindre brånder rapportera-

des igår kväll. Den enå var en
vinrlsbrand i ett bostadshus i
Kinnarp där åskan via en tv.
antenn sntänt en vindsgarderob.
I'alköpings brsndkår kallades till

plätsen. Skadorna blev ringa.
Aven vid den andra firanrlen
blev skadorna små. En el-spis i ctt
bostadshus i Göteve fattade eld,
Flobl' brandår var snabbt på plarsen.

:
!
ä
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Kinnarp
Friluftsgudstlänst i prästgårdens trädgård i Kinneved söndagen den 9 juli kl. 14. Kaffe ser-

veras - Missionskollekt. Alla
varmt välkomna!
Pestorsämbetet.

*'-

gudstjänster i Hagnerud och en äarrrkör me-

1.886 kr, i Vårkumla
kr, i Börstig 1.026 kr samt
'
i Brismene 535 kr. Till de i.886
kr sorn inflöt i Kinneveds kYt'ka
vid söndagens högmässogrrdstjänst
konrmer a!! -lqggas
i .--t1

I Kinneved,
1.131

Slutarp

I
I
I
I
I
T
Ij

gudstjiinsten i Pråstgård-I Mi.sionskollekterna
I i rl,*uuua, pasto'als för' -*trädgården i KlnnarP. PreI samlingar blev l'öljarrde: vid dikan' Eate* av kyrkoherde

i missionsdagerrs

S€mesterstängt tr.o.m. 10 iuli
t.o.m. 22 jull.

T
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Salong Lady

|
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rö|r;öndsprotes
wJot försåi,mrud
lokul siukaå'rd,

irrrrrrr

försäljes:

15348

I
I

i
:
" Den av landstinget beslutade sjukvårdsrefbrmen !
!
! "truf i"".fta,:t ." lånets innetr'ggare tillförsiktades :
I kvalificerad sjukrård av hög standard genom kärnsjuk' I
! huset. Genom bassjukhusens upprätthåilanrle skrtlle :
! dessutom en deeenlraliserad f,rkrård ar god slandard i
i tillförsäkras innebyggarna inom respektive uppta' I
! gningsområden, För Falkiipings lasarett skulle vissa spc' !
! eialiteter upphöra, men det förulsattes atl lararettet I
i skulle fungera rned medicin-, kirurg- och kvinnoklinik I
! samt BB-avdelning. liu föreligger förslag som innehär !
I - fönrrom kvinnoklinikens och BB-ar-delningens tted- :
I läggande - att åkutmottagningen under kvällar, nätter I
! ""tt veekoslut kommer atl vara stängd samt ält inlen- :
i sivvarden ej kan upprätthållas. Onr det!a genontföres i
I innebär det att sjukvårdsbeslutets målsättning får anses I
! fö"f"hd för Falköpings lasaretts vidkornmande. Att för' !| .lagen slapat oro bland befolkningen säger sig sjäirt
I och att denna oro är'särskilt uttalad inom ornråden som !
! ä" lärrg"t bort belägna från Skövele är lärt att konstatera. !! D".*u .1'npunkter är särskilt aktuella för Frökind. korn'
i -rrt. Från de längst bort belägna delarna av kornrnunen I
! a" a"t*. mil till]alköping. Detta avståntl blir mer ån :
I
i fördubhlat till Skövde".
I
Frökintls kornrnunstyrelse vill med sin skrivelse "påla- i
i
i lu d* alharliga försämringar av sjukr'ården som de !
! påtänkra åtgärrlerna skulle metlföra för belotkningen i
i itro- Frökinds kommun samt hemställa att akutsjukvår- !I
i--""d.r, bibehålles i nuvarande omfattning".
I

officiella namn blir Stenstorpsskolan
Det nuvarande namnet, Centralskolan, är inte relevant eftersotn skolan

Storgatan 12-14, Falköping, tel. 0515/12348,

lJla&ÅÖ

t
I
I
I
T
I
T
I
I
I
I
I Frökinds kommunstl'relse protesterar mol clen fölI särnring av sjukvården i Falköping' som de planeratle
I
I åtgårderna kornrner att rnctlföra. I en skrivelse. sorn
I stäIlts till landstingets förvaltningsutskott och till landc
!
I tingets s.iukvårdsstJ'r'else sägs:
I

Styrelsen beslöt begära hos fullmäktige att i fortsättningen skolans

Mats.möbeliek, byrå, Am. klocka, Pigtitt, vagga,spinnr.,slagbord. klaf{byrå, div. stolar, orgel m.fl. möbler. Glas och porslin, s. s. karaffer, ljusstakar, fattigmanssilver, terrin, uppläggningsfat, tallrikar i bl. a.'Växjö guld, Gröna Anna, Fasan
m.fl. div. spetsmönstrat porslin, fat, majolikakannor, fotogenIampor, nickelservis, Höganäskrukor, gammal telefon, spindelur, spinett, mässingbjällror, kopparbunkar m.fl. föremål
i koppar, antik barnvagn, div. mynt och frimärken, div. el.materiai, el.motor 5 hkr., motorgräsklippare m.m., m.m.
Kontant likvid.

')a

dverkar under leclning av kantor
Margareta Thor. Kollekt uPPta'
ges till missionen och kaffeservering anordnas. Vid otjänlig vä-

derlek llyttas samlingen till

kyrkan

crch

Lokal Frökind:

--

SEMESTERSTÄNGT
DEN 10/7_29/7
SILFVERSTRANDS HERRFRISERING

.

Kinnarp

vid fri{uftsgudstjäns- !lopcrtist miselånks
koli-ekrcn -f,--.-:-^.''
ten nu på söndag.
6h-tt.
[ör fyllcri

I tisdags kväll tog polisen hand

Frilu{lsgudstjånst i Kinneved
i Slutarp som
Nu på söndag anorclnar kYr- orn en rnopedist
att ha kört i beoch sYförelringarna rnisstänks för
kobröderna

den

traditionella

frilul'ls-

rusat tillstånd. Blodprov togs.

Polisen larllar
för dukfiirsäliare

Pit cyhelsemester

Målg.:

Fröjered fick hårlig revansrch för
hernrnanederliaget mot Kinnarp och
genorn vinsten gick man nu upp på
sammå poäng som serieiedande Kin-

sökte sälja dukar. Han visade

ingen legitimation men förespeglade sina kunder att han

narp, men med sämre målskillnad.
Enhård höststrid är att vänta mellan

sålde dukar åt sin handikappade

dessa båda lag om serieguldet. Båst

variar för slika

i Kinnarp: Steve Karlsson,

Kent

Bengtsson och Tommy Fredriksson,
medan samma betyg i Frcljered går
till Thord Thorn, Krister Freijd bch
Roger Sandahl.

-

$ernesterstängt

6lr'12'
IF l-3

Slutarps IF-Sandhems

Den 17i 7 stänger vi för semester
och div. lokalreparationer c:a 1
ll2 män. framåt.

(0-2)

Målg.: Slutarp: Tony Skoglund,
Sandhem: Giiran Karlsson 2, Tomas
Andersson.

Kinnarps
Manufaktur

Bra och välspelad match där
Slutarp med lite tur kunde fått behålladen ena poängen. Men Sandhems
större tyngd liillde utslaget till sist.
Bra i hemmalaget var Roger och
Bengt Andersson, Stefan Ekman,
'Iony Skoglund och Ulf Karl6n. I

Semesterstängt
10/7

Westerberg.

2, Tommy Freijd.

Slutarp och Kinnarp hade i går
besök av en yngl.e man, som för-

moder. Poliserr
personer,

K: Torbjörn

F: Roger Sandahl 2, Krister Freijd

ö11-tz_.

(olr-72.

l-5

Kinnarps lF-Fröjereds IF

(r-2)

-23/7

Jourtiänst och ev. andra arbeten tel. 33200.

Sandhem gott betyg till Pär Alrnvärn
och ?orbjörn Fridh.

INGVAR GI.,STAFSSONS EL.

Tabellen:

Slutarp.

Kinneveds

Kinnarps IF
Fröjereds IF

7

Sandhems IF
BK Rapid

7

Slutarps IF

a

Ekedalens SK

7

7

601
601
403

3r3

53-

10

JJ-

'

20*77
22*14

106 6-31
016 3-58

t2
12

8
a
2

Röda-

korskrets

t

I

Trion på liilden ovan har
sedan err tid tillbaka planerat för
en sommarsernestef på cy'kel,

På ireelag l:är det ivåg norrut.
Hur långt de tre skall cykla r,et
de inte. mell reskassän på 2000
kr per man hoppas de skall
räcka inernot två rrånader, De
tt'e stuclerar vid folkhtigskola
och nu skall de studera livet rrti

Sverige. De åker'på fredag morgorr, två på treväxlade cyklar, en
pa en vanlig herrcvkel, Ör'ernatta kommer de ått görå i tålt och

hos bekanta uteiter färdvågen.

resa för de äldre inom Kinne-.
ved, Vårkumla och Luttra församlingar åger rum fred. d. 14
juli. Start från Frökindsgården
kl. 12.00. Resans mål hemligt.

Välkomna äro alla som äro
födda

r7-.
, olt
mol- htnrt0rlr
.n.
i treulig match

Att fotboll kan vara riktigt trevligt,
det fick vi som var på Idrottsplatsen
i Sandhem på tisdagskvällen belägg
för. Sandhem och Kinnarp möttes
där i en träningsmatch, som hemmalaget vann med 3-2, efter ett spel
som man inte sett maken iill på
mycket länge.
Gästerna tog i 35:e minuten ledningen genom Peter Englund. Detta
blev halvticlsresultatet, trots att flerä
skapade chanser från båda lagen.

|ller tidigare.

Äkta

,
...,. t ",
följ+
åt oavsett ålder.
makar

Andersson. Skara. De har lovat

tel.

att komrta med låta rapporter
till FT om resan.

Amälan senast tisd. d. 1l juli per

Andra halvlek var bara två minuter gammal, når Bosse Thern ökade
till 2-0 på straffsPark. Men
Sandhem ville annat och Klas
Davidsson reducerade till 2-1 efter
tio minuter. Harry Kuusk klåmde in
2-2 och samme man gjorde 3-2.
Bo Thern var den dominerande
kraften i ett Kinnarp som hade Ilera

reserver, men laget sPelade

330 06, 33093, 33136, 33139.

Kinneveds hödakorskrets.

r

Sandhems-uinst

1902

De tre år Diaj Herrnensen,
USA, Kjell Ahl, Kinnarp. och Alf

--En

del k-öper dyrt
andra köper lrån

.

Lars Gustafssons
Möbelaffär, Slutarp
o
.
.
e

Allt i möbler och sotfgrupper, bäddsoffor, tak- och
golvarmaturer, maltor.
Te|.0515/331 79.

Hus- och lägenhetsryper i Kinneved

I

Kinneveds församling var

vid den senaste folk- och

kök, 116 av tre rum och kök,8g
av fyra rum och kcik samt g3 av

fem eller flera rrrm och kök. Om

med rumsenhet menas

en

Sandhem saknade fYra av sina or-

spelare

ED

Slutarps Missionshus
Sönd. kl. 15.00 MISSIONSMÖTE, medv. JAGOB MAHLANGU
från Sydafrika jämte Miss. Eivor Samuelsson. Offer.

Välkomna.

bo-

stadsrum eller kök med direkt
dagsbeiysning genom fönster
och på minst sex kvadratmeter
var antalet rumsenheter per 100
lägenheter 430 - riksmedeltaiet
var 374 rumsenheter per 100 lägenheter. (PRK)

trevlig och publikvänlig fotboll'
dinarie

bo-

stadsräkningen antalet bostad3lägenheter 433, orntalar Statistiska Meddeianden. Av dem låg
280 i enfamiljshus, 64 i tvåfamilishus och 89 i övriga irus. Av
lågenheterna utgjordes 5 av rum
utan kök, bara kök ("spisrum")
eller rum med kokvrå, 38 av ett
rum och kök, 92 av två rum och

Missionsförsaml.

förvårrysarhetande i

De

n'arina - -'61'r'n'
Vid den senaste folkråiknin.

gen frarnkom, enligt i Statistiska

Medelanden framlagda preliminära siffror, ati av de 1.958 in-

vånarna i Frökinds kommun
hade vid råkningstillfället 848

De funn en "dubhel,,;?:uskras"
Fl:te

"tiu

r.,ii

f:rf i,,

..1i..1:,11r*,.i1.

'ffi.

personer ett förvärvsalbete sorn
omCattade minst 20 timrnal i vccka-n.

:l'.

läg.{jl

ffi"
,:,.glit

;r,,

;lr

Av dessa förvärvsarbetande
var 339 sysselsatta inom jordbruk, skogsbruk o.d., 249 inom
gruvclrift, tillverkningsindustri
och

hantverk,

2

med el-, gas- och

vattentörsiirjning, 43 med byggnadsverksamhet, 2? inom samfärdsei, posi or:h tcie. 77 meci

handel, bankverksamhet o.d.
sarnt 111 rned offentlig förvaitning och tjänster'. Av dessa
förvärvsarbetande hade 7i7 iörvär'vsarbete rninst 35 timmar i
veckan. Sonr förvärvsarbetande
räknades också medhjälpande
familjemedlemmar även om de
inte uppbar lön och personer
med stadigvarande arbete som
på grund av semester, sjukdom,

repövning eller tillfällig ar-

betsliishet inte arbetade vid räk-

ningstillfäilet. ( PRK)

De förvÄr.'voar'betnrrde t KinneYe(lsföraarnllBg ltl+'+ZVid den senaste tblkräl*ningen framkonr, enligt i Statistiska

Meddelanden, framlagda prehminara siffror, att av de 1.248 in,
vånarna i KinReveds lörsamling

hade vid räkrringstilll'ället

'w
"
Htirorndagen r-rpp vaktatles FT
av tre unga uti Shrtarp. Med sig
hacle cle en nraskros. som bar två

n"i:-':

pr:rktfulla blommor. De tyckte

att en "dubbel maskros''

var

något av ett naturcns uncler som

stin. Rickv och Marina.

Femklc;uerfynd,

548

personer ett t'örvärvsarbete som
ornfattade minsl 20 tinrmar i veckan. Av dessa förvlirvsarbetande var' 122 sysselsatta irrorn jordbruk, skogsbruk o d, 220 incim

gruvdrift, tillverkningsindustri
osh hantr.erk,

l med el.,

gas. ocl'r

vattenförsörjning, 33 med bygg.
naelpverksamhet,, 22 inerrr samfdrdsel, postoeh tele,63 rned han-

del, bankverksamhet a d samt
med offentlig förvaltning qch
tjdnster. Av samtliqa förvärvsarbetande hade 495 förvärvserbe.
te minst 35 tinrrnar i veckan. Ssm
förvärvsarbetande r'åknac{es i
87

jordbruk eller rörelse

med-

lr.lälpande farniljerrredlemmar
åven om de inte uppbar lön och
personer med stadigvaranfl€ ar.
bete sont på grund av semester,
sjirkrlom, repövning, tillfällig ar"
betslöshet e d irrte arbetade vid
räkrringstillfållet. r PBK t

När Christina och Benny Andersson för en tid sedan besökte Tångavallen i Slutarp fann de en
femklöver. Och det htir inte till vanligheterna med fem klör,erblad. FT-fotograf'enilade femklövern
tillrätta på ett vitt lakan. placeracle fyrklöverfynd till vänster resp höger och knäppte! \tb4Z.
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Målg.: Mikael Sandahl, 4, Eddy
Åk. persson,3, Bertil

Gustavsson 4,

;;;.;.;'r,
"i;;;;
,'skrapa.'

Benny Karlsson

1.

vartofta bara kunde

ihop tio man tmånga sjukar

hade man inget
i'get större
stö'e besvär med

attrrtklassaSlutarpsomärfastförankrade på jumboplatsen i tabellen.
Bäst i Vartofta var Lennart Törneri"p, Åke Persson, BertilAndersson
och Bennv Kartsson. I Slutarp
godkänt
^^rr-:,-r .,ir
till ,--^
Inge ,,-,-,-Karlsson, Giirån
iI;;;; å*t, s,ut.. Ekrnan.
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Tabt.lerr:

\\l+'rL'
vl+-Tz.
S Z 0 44*g f2
4 3 0 3r- ? il
a
2 | 17-g
r?* q 10
rn
4 2l

I lbörävenpåpekasattföranmä-l Vart.SK 7
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i Kåttiist.IK
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GrolandalF7 2I416*19
5
som
ftsqudstiänsr
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Odenba'
inskrivning
I
med
sin
början
Slmundervlsnlngen tager

I i.::
.;:^.::"'':,'.^'-^.:::'""1:.
gynnades ..'
av I|
Gudstjänsten

det, Falköping, måndagEn den 24 juli 1972 kl. 10'00.
--, r-.^ ,,,o II
Undervisningen pågår därefter måndag-fredae l.o.m. den 12/8 |
kl. 10.00-14.00. Bussar avgår varje dag enligt följande turlistä: I
Buss nr 1: Mönarp kl. e.10, Kinnarps Kar6 kL,3;r3'.Yu'ou-,"
kyrka kl. 9.25, Slutarp Ssso kl. 9.35, Odenbadei k1..9'50.,
nr Z: Ferglunds smlog Kr, ö'tu, /lx[orp Kr, o'tD' ålarPs ÄurDv-dts Ii
Bussnr2:Berglundssmidekl.8.40,Axtorpkl.S.4S,Alarpskorsvåg
lJuss
kl. 8.50, Brismene affär kl. 9.00, Döve affär kl. 9.10, Börstigs affiir I
kl. g.Z0 via Åsarp Slutarp Esso kl. 9.35, Odenbadet ki. 9.50.
|
De busskort, de almålda eleve'rna fått sig tillsända, skola uppvisas |
vid varje resa. Endast elever med busskort få medf<ilja bussarna. |
F"
lran erhållas
-rhåtlDe nÅ
upplysningar kan
Ev. '.--l.'-hih*^r
På lrnmmrrnrtL..t*i-t*l'-+s's,53-l'
Frökinds kommun.

II härligt
:""""''-'-'^
högsommarvåder och
I l^ots
semestertid hade ett hun-

I

lJ.Oaförsamlingsb.rbänkatsig

I

Målg:JanÅkeFredriksson2,Jan
1rrqrr'
uor'

Olof Dahllöf 2'
V. Kleva hade inga större besvär
med,seriensstrykpojkeKinnarpsom

'å:1jfi:i:ä?1"ji?r:å,iär-åx;:
I ii"l":de-v1ci.rlujo.o,l."illi:-l
steårdsträdgården,.
il.ffiilä;ä;;;ä,ffi;:;
.9å ,or'\:- | |lher:de
välvdr- |
hälsade
Hagnerud llåtrsaue_
net:de rlagneruo
igen och tar de poäng man går miste
i
j kommen. Samlingen inleddes ar'
| en damkör, som. sjing ..'Eu
av
av
| vänlig grönskas rika dräkt"
Wirscn. Efter en union psalm
| predikade kyrkoherden över
I
ämnet "Kärleken till nästan".

|
I

o-

i år. Bäst i V. Kleva var Jan Olof

o*1t:1. och Jan Äke Fre.driksson
l och
i Ktnnarp sT .?T:, betvg till
I ljo Johansson'
Iorblörn Akesson
I och Bengt Kjellström
I
I Tub.ll"r,
|rft"'ytterligareenpsalmser.iIFKFalköpirrg?70061_214
verade därefter kyrkobrödrar- |
Floby IF
? 6 0 1 z}-to t2
Grolanda IF
7 4 0 3 77-22 8
fruarna kaffe, vilket avnjöts i I
y Kleva BK 7 3 0 415-'24 6
gröngräset under gernytlig sam- |
Falköpings BK 7 1 0 6 11-17 2
varo. En kollekt till missionen I
Kinnarps IF
7 0 o 7 3-46 0
uppgick till 250 krono..
I

Pensionrirer på,

uffiykt 'Xi

Frökind får
IAMs-pengar
I

I

föf ,va-krygge
uu
wH.yz.

Frökinds kommun har fått
10.500 kr i bidrag av AMS för
att projektera va-ledningar i

'Kinnarp-Slutarp.

Projektet

beräknas kostir 30.000
sjäh'a byggnationen

till

kr

oeh

495.000

kr.

Telestationerna
Tili telestationen i Kinnarp var

den 1 januari i år anslutna 44g
telefonabonnenter, enligt en i

Televerkets

',i::i.:ii::'

Författningssamling framlagd statistik. Siffran in-

nebär en ökning med 10 i jämförelse med antalei ett år tidiga-

re. Antalet apparater var

501,

vilket är 10 mera än ett år tidieare. (PRK)

k;,.,'*,,

helt fullsatt när Kinneveds Röda korskrets på fredagen tog pensionärer på resa till hemligt mål
Fåglaviks glasbruk och Larvs kyrka.

Bussen var

-

Ett femtiotal pensionärer från
Kinneved, Vårkumla och Luttra
församiingar följde på fredagen
med på Kinneveds Röda korskrets resa för d.e ä1dre. Bussturen startade från Frökindsgården i strålande middagssol och
med Ingemar Jansson, Vedum,

**

*t**-

it

vid ratten. Resans mål var
hemligt - även för chauffören
- och den ende sor:l visste vart
färden skulle gå var RKkretsens ordf. Göran Anders-

*

son, som också var färdledare.
Första anhalten på resan visade sig vara Fåglaviks glasbruk,

där deltagarna fick se sig

om

innan bussen fortsatte till Larvs

kyrka, där kyrkoherde Harald
Plith mötte resenärerna för att
berätta om kyrkan och hålla en

kort andaktsstund. Efier kaffesamkväm på Lidaförs gästhem,
var bussen åter vid Frökindsgården vid l8-tiden på kvällen.

Under resan hade man tävlingar, ordnade av Göran An-

+ttt

ffi

dersson, där deltagarna först
fick gissa på resmålet och sedan
deltaga i tjugo frågor. I tävlingen
tjugo frågor rörde sig frågorna
om industrier, kyrkor, fornmin-

nen och annat man passerade
efter r,ägen.

ffi
Inför hemfärden paraderade dagens "elit", pristagarna. Spelmännen på flyglarna är inte med för att
garnerå bilden, de år minsann pristagare själva. Fr.v. Axel Brenklert, Brita Karlsson, Kinnarp, Karin
Johansson, Floby, Ture Scherman, Hanna Karlsson, Floby, Elvy Hellrnan, John liarlsson, Kinnarp.

ttl>-lZ

-

30 millimeter

i Slutarp

zoh'+t

på en kvart

Kö uid

Od,enbud,et

ffiå

,'

dag mot Vinninga. Samling Kinnemo

Ingvar Johansson, Gunnar Samuelsson, Bengt Andersson, Gtista Ek,
Tomas Pettersson, Christer Stenqvist, Jan Andersson, Ulf Karlen,
Dan-Ola Sand6n, Kent Ahlberg.
Match mot Stenstorp fredag. Samling 18. 15 Tångavallen.

KINNEMO,,4;.

hade Gunnar Wilgotson be-

kymmer. Def rann in
valten i affären. Och utanför på "stora vägen"

i dag kL

Vid
Mossagården i
Kinnarp föll dock inle mer

tl'!

än femton millimeter,
vilket visar den lokala
spridningen av åskregnet.
Inga nedslag inrapporterades till brandkåren i

,i,,

'i

'',i

rr.

i

i.\ r. r

haiviek var mycket positiv. I spel och

chitnser var den andra jänrnare.

Hela Stenstorpslaget gjorde en bra
match med mål av per l{offman 2,
Cirrister Green och Kenneth Olsson
1 var.
Per Hoffman och Kenneth Olsson.
var anfallets fränrsta, i försvaret

Slullsjö

brandkår ägnade flera
timmar åt länspumpning

gladde Lars-Gijran Karlsson och

på eftermiddagen och kväl-

gården Sörby i Kinneved och in'
köpte senare gården Fröje. Han har
varit kommunalt engagerad och innehaft en rad olika uppdrag, ävcn
inom föreningslivet på orten.

KINNARP
i Artorp

-

Kaffeserv.

ligt välkommenl

Ivan Henriksson. På mittfältet över_

I går var det åter dags för inskrivning av barn till simundervisning i Odenbadet. Det var Frökinds och Gudhems kommuner som per buss och skolskjutsar anlånde med över l0Gtalet barn som skall delta i undervisningen
fram till den högtidliga avslutningen den 12 aug. På bilden hårovan är det
.1,{t+.t2.
Frökindsbarnen som köar vid entr6n tfll badet.

v

el+.v2.

Friluftsgudstjänst i Axtorp
Nu på söndag anordnar kyrkobröderna och syförerringarnas damer den sedvanliga friluftsgudstjänsten i Axtorp. Efter
inledande andakt av kh
Hagnerud serveras kaffe.

För det musihaliska inslaget

Söndag kl. J 4 Friluftsgudstiänst

-

svarar bl.a, Peter Dahlstrand.

Hjärt-

Paetorsämbetet Ltlt.+Z'

:{tr.

Stenstorp besegrade går kväll
Slutarp på Tångavallen med 4_0
efter 3..0 i paus. Stenstorps första

Ären öt"r MuUsjötr;-gden drog ert häfiigt åskr'äder fram under onsdagsefUntler
termiddagen.
loppet av en timme föll c:a
4O mm regn och källare
och andra låglänta lokaler

Efter hemkomsten arrenderade han

Stenstorp slog

Slwtarp 4 -0
i

Falköping.

fyller den 27 juni f. hemmansägaren Arvid Elias Johansson,
S<irby, Kinnarp. Jubilaren är ftidd
i Jäla. I unga år emigrerade han till
USA och var dår verksam en tid.

19.00

Vinninga AIF
Kinnarps lF

bildades snabbt en insjö,

80 år

L

Slutarps lF A: Gustaf Eckerlid,Leif

åkrarna. Sålunda uppmättes i Slutarp hela .30
millimeter på en kvart. I
Kinnarp vattenf.'-lldes en
del källare oeh f'ör andra
gången denna srrmmar

-

18.

Ekbom, Kjell Kalrstedt, p-O
Gustafsson, Tomas Andersson,

som bl.a. slog ner säden på

len.

Persson, Tord Torstens'son, Bo
Thern, Roland Moberg, Kenneth
Pahnqvist, Tomas Westerberg, Bo
Johansson, Tommy Nero. Match i

t'i q

Ett krafiigt värmeåskväder med häftigt regn drog
i går eftermiddag frar'.
ör'er delar av Falbl'gden.
Lokalr föll tler myeket regn

vattenfl'lldes,

Kinn*rps IF: Tommy Pettersson.
Christer Johansson, Bengt Persson,
Anders nk, Äke Persson, Tony

Kirrrrarprs

IF

Träningslågret startar onsdag

Kinnemo.

MASKINARBETARH

De tog tåget
några mil
Derr cyklande semestertrion
Diaj Hermensson, Kjell Ahl och
Alf Andersson - samtliga studerande vid Vara folkhögskola

- har nu nått Umeå. De tog tåget
från Hudiksvall till Umeå, där de
nu övernattar på en tältplats. De
har nu för assikt att per cykel
fortsätta mot Lycksele och'in i
Norge.
De tre hälsar och Kjell ber att
FT .skall=frarn&ira'-e'n speeiell
hälsping till flickvännen Ann-

Katrin i Herrljunga. IIon fyller
i dagarna år,..

tygade också Tommy Johansson och

Kjell F{offnian.

Slutarp har tfänat hårt de senaste
dagarna, Det hade satt sina spår och

dårtill var inte laget

ordinarie.
Sålunda saknades bl.a. Roger Andersson och Kenueth Andersson.
Bäst var nu Gösta Ek och Christer

Stenq visl.

Lennart Kardell, Floby,
,hyggliet.

I -7

pr
lr..

dömde

i,buhen

fa.

l\tnnarP

Träningsläger-stela Kinnarp
förlorade på torsdagskvällen i
Vinninga mot därvarande div.
IVJag från den västra gruppen
med hela 7-1 efter 3-0 i paus.
På grund av regnvädret flyttades matchen från Kinnemo till
arenan i Vinninga. Bosse Thern

"tröstrnåiade" för KIF vid
stäilningen?-0., Lolll.+a.

erhåller omg. anställning.
AB KINNARPS KONTORSMÖBLER. TeI, 0515/333 70

Frökinds barnavårdsnämnd
söker ledare för kommunens lekskola. Närmare upplysning
lämnar tel. 0515/530 32. Ansökan sändes till Frökinds Barnavårdsnämnd, Pl. 8103, L8 521 00 Falköping.
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Segern öuer grrishliPPy,:l
Een här eftermiddagen hade

Häromdagen klippte j ag gräs.
Jag håller mej rned både motordriven klippare och en he-

jag fått telefonbesked om att

Den
sistnärnnde är mycket vänlig att

dagen.

derlig handklippare.

anviinda när jag skall snygga till
Cen gtäskant som vetter mot

stora vägen. När jag klipper
gräs är jag helt tagen av mitt
arbete och vad som då sker i
omgivningen störs jag sällan av.
Den här dagen var dock annorlunda än alla andra gräsklip-

pardagar. Trafiken på stora
vägen var mycket livlig och

fordonen som rusade förbi signalerade glatt när de såg mej slita
för att få griiskanten fin. Signalerna var fler och långt mer
ihärdiga än i norrnala fall,
men artig som jag är, lät jag
ingen passera utan att få svar
på sin signalhälsning. Jag for
alltså omkling som en semafor
med nävarna samtidigt som jag
i de korta pauserna försökte or.
ganisera rnitt arbete med gräset.

*

Det har hittills varit en gräslig sommar. Den soliga, varma.
sköna semestersornmaren har
varvats rned ensta,ka, lokal.a
åskoväder. Sådant tycker gräs-

klipparen var svårstartad. Den
hade strejkat vid start på mid-

-Ingen match att få i gång
den, tänktejag.
Den har ju aldrig strejkat tidigare.

Bensin och olja fanns i 1tillräckligt stor utsträckning och
jag gick lös på klipparen, men
trots atf'jag slet i snöret med för-

tvivlan i biicken,

morrade

maskinen inte ens.

När jag förbrukat myeket
energi under en timme började
jag skruva på det mesta som
passade till min mejsel.

- Det måste var tändstiftet,
försporde mej en inre röst.
Tändstiftet måste

bytas.

Snabbresa till "Bil och buss",
som vi i högtidligt tal kallar vår
värderade Bilfirma på orten.
Gustaf-målvakten i SIF:s
stoltagäng - gick lagerrond och

fann vad jag önskade.

Men inte ens ett nytt tändstift
fick maskinen på bättre humör.

snart nog Iåg maskinens

alla

delar utspridda på gräsmattah.
Till glädje inte minst för husets

de med beklagan i rösten hur
det går för John och Båsse.
En av de högt uppsatta che_
ferna på "Bil och Buss" hade

yngste och dennes vapendraga-

re.
Gemensamt kom

vi fram till

också nåtts av meddelandet

om
att bensinen inte flyter som den
den dramatik som spelades upp
skall. Jag hann med en tänd- i samhället. Han
ingrep. Med id_
stiftsresa till "8il och Buss" - renade krafter lyckades
vi iå
igen. För säkerhets skull bytte
sprätt på maskinen.
vi även det nyinköpta stiftet.
Sjålv hade jag den stora
Men trots att vi skruvat isär maglädjen att dra i snöret när
skinen, blåst rent bensinrören
maskinen vrålade ut sitt brumoch fått bort allt fiolårsgräs som
brum.
ankrat sigpå vissa maskindelar,
Ett stort jubel hördes över
vägrade \lipparen att gå igång.
nc'jden. Det var d e t ni hörde
i sommafkyä]lgn n!,lorta i VårDet fanps fler med gräsklip- kumla.
.

*

parbekymmer granngårds.
Herbert kom knallande och

*

åven'han' såg dystel ut. Hjul.
ringarna på lrarrs gräsklippare

Mysteriet med maskinen som
inte gick, var löst runt Zl-tiden
på kvällen. I sommarkvällen
svor vi tre dyrt och heligt att ej
avslöja fcir någon det maskinfel
vi löst.
- Vi hade i alla fall uträttat

hade gått i strejk.
- Jag går nog tillbaka till min
handdrivna, mumlade han. Vi
lättades upp något när husets
kvinna bjöd på dricka samtidigt

något stort.

I

mattorna om. De frodas så
enormt att man inte hinner

l(innarpa lagerförsäljning

ställa in maskinen förrän det är
dags att börja om på nytt.

har fått in 500 par herrbyxor

Eftersorn vi vid det här laget
är en ganska stor familj brukar

som John och jag var överens
om a{t ge upp.
-Men John gav inte upp. Helt
plötsligt
åstadkom han ett brum
i maskinen. Nu hade ryktet om
att Johanssons maskin gått sön_
der, spritt sig i kornmunen och
allt fler förbipasserande undra_

Grannar är bra att ha. Jag vet
sedan en tid tillbaka att John
är en överdångare på maskiner
och hjälpen fannssnart påplats:
John gick ut löst. Han kollade
försiktigt, blev alltrner ivrig och

mycket annat till låga priser.

I sena kvällen sågs en skuggfigur vandra runt på gräsmattan
ih:irdigt styrande en gräsklippningsmaskin. Det var en härlig
runda med den nygdmlaklippare4.

Tack John, tack ,'Bil och

busstt.

vi i demokratisk anda hjälpas åt
med gräsklippningen.
Häromdagen hade jag lottats
på eftermiddagspasset. Jag såg

BÅSSE

fram emot en angenäm eftermiddag. Det är skönt att svettas'
ut ochjag svettas verkligen när
jagkommit upp i varv. Aven när
jag ses svepa fram med den mo-

tot'drivna klipparen.

*

När jag sent omsider avslutat
mitt arbete och gått till ro, stötte
jag ihop rhed grannen tvärs
över stora vägen, som berömde
mej för den artighet jag tidigare

på dagen visat alla förbiPasserande fordon. Han log

illmarigt och snart nog kom han
ut med språket.
Det var han som iåg bakom
alla signalerna!
' Han hade kör't fram sitt
fordon så där lagonr långt i sin

trädgård. När ett fbrdon

Pas-

serade i min närhet trYckte harr
intensivt på sin "tuta" och fann

till sin glädje att han gång På
gång lyckades spela mej ett
spratt. Han hade våidsamt
rolipg hela tiden. Jag förstår
honom.

Jag väntar På att få ge igen.
Mitt enda försök hittills misslyckades så kapitalt att jag
gärna undanhåller er den berättelsen.

Kalabalik
Två

rill

i Slutarp

sjukhus

rts-+z-

Våldsam kalabalik uppstod sent i tisdags kväll i Slutarp när trettio' fyrtio ung'
domar från traktep dratrbade samman med lika många zigenare som slagit låger
vid sidan av riksvägep i utkanten av samhället. fvå personer måste föras till FaIkö'
pings lasarett till följd'av bråketo som enligt polisen började med att en av zigenarna
stal en motorcykel ur en trädgård och förde den till lägret.

i ansiktet. Han fördes till pltrtsen stals verktygsl.ådan.ur I
Falköpings
lasarett varifrån han bagageutrymn-ret. Polisen tvin-:.1
avslöjas av polisen i Falköping,
gade docktillbaka vartend aiett av'l
som hade folk på platsen från tio- remitterades till lasarettet i Lidde
stulna verktygen.
tiden fram till långt efter klockan köping,
I
En
d:rttr i Slutarp har anrniilt I
larmade
till
bråket
Askådare
på
för
lugna
ner
natten
att
ett
de upprörda känslorna. Sålunda polisen i Falköping. Ambulans tiii polist'n zrtt hon rrndcl tisclrreuppges att zigenarna efter att kallades till platsen sedan en av sellernricltlirigen i;livit bcstrilerr
den stulna motorcykeln förts till lägerinvånarna r-rppgett för poli- p:i st,-rvckcn r'iit'clir cit 500 kr'.
Zigt'n:r'ntr {iirsvlrrrr li'rrn
lägret började slå sönder den- sen att en kvinna i lägret avlidit
plillscrr pii onsciaqsliinnirl<lrrgerr.
samrna med käppar och stakar. sc.dan hon sparkats i tnagen.
Polisetr i I:.rlkiipinu utlt'rlcr'
Läkirrna i FalköPinu fitntt
Enstund senare börj ademotorcykelnavnågonaniedningattbrin. dock inte skadornit sii allvarliga. h:lirvirn.
na. Då hade bråket övergått i rent Eftel en stltncl kot.tr kr'innan tillslagsmå1. Under detsamma fick baka till lägret i taxi. Under derr
en 25-årig man från Slutarp en korr;r tid dt'lttt:t .tlttlnltrlt' på
Häpnadsväckande detaljer sten

|
I

Sratliga krerlitstiidct
Regeringen har till lantbruks-

KINNEMO
Måndag kl.

19

Byttorps lF
Kinnarps lF

itt lr.inrralD-förlust
il' i trevlig match

I görande ögonblicken var inte den
I rätta tr-rren näruarande.
I Framför erllt rnärhtes bra spei i
I hemmalagets försvarslinje och på

I söndags hölls den sedvanliga

friluftsgudstjänsten i Axtorp.
Vädret var strålande ocrh i den
vackra iövängen hade omkring
100 personer samlats både från

når och liärran. Kyrkoherde
Hagnerud irälsade alla välkomna och frirrnbar siit tåck till Iv'an
Johanssr.rn och Gustaf Andersson, som g{ort de praktiska förberedelserna. Gurstaf Andersson
som rred Lie slagit änpien och som
är över 80 år fich en applåd, även

syföreningen

t'rarnbars ett tack.
Efter socnmarpsalmen 475 talade kyrkoherden ör'er dagens
predikotexl "att tjäna" nred trohet. . . Efter gudstiånsten vidtog
kaffeserverir-rg i griingräset. 165
kr inflöl. i kollekt or.:h innan vnan
skildes åt sjiings psalmen "IIär-

lig år jorden".

Matchbollen skänkt av Kihnarps Lagerförsäljning.

YlfNa.

och kom aldrig till rejäl skottlossning.

och O-2
Så kom då 0- 2 i 41 minuten.
Anders DahlHren ht'l':rrrrr sig helt
plötslit{t i soLrposition seditrt en
mitl,enftirsvarare i KIF kopplat av

Tre

minuter senare

sågs

Blomqvist helt fri., med KIF-

resultat. Slutarp däremot

hade

myckei svårt att .skapa några til]fällen. och dc,t var liirst sedån 6SG
Ek'kommit in i kedjan som det blev
lite udd över anfallen.
Ef'ter paus startade Slutarp opti-

mistiskt och rnålet kom inte helt
oväntat. Målskytt Gösta Ek.

i

sina
KIF. -

väktaren, men slog bollen utanför

anför KIF-målet och efter drygt

målet.

halvtimmens spel sköt Pelle B., men
Christer gjorde bra räddning.

Kinnarps första chans till en kvittering kom i 2l:a minuten. Gösta Ek

sköt tätt utanftir IFK-målvaktens

__ Seriesegrare?
Aven om inte Tidaholm visade sig
från den båsta serieledarsidan finns
det all anledning örmoda att gänget
tar hem årets serie. Det finns en rad
spelid6er i laget, som för närvarande
består av en rad skickliga bollspelare. Kenneth Johnsson i målet verka-

ena stolpe. Ny Ek-chans såg vi minu-

följd.
En tredje Kinnarpschans skrev

,

vi'

Antonsson.

Kinnarp kom aldrig till rejäla

försvarare. Det resulterade i en rad
offsideavblåsningar. Gösta Ek hade
för Kinnarp den bästa chansen när
han hade skottchans ur närläge efter
en kvart. Men Gösta snurrade till det
för sig och clet hela rann ut i intet.
I 2l mintrten skarvade Benny
Carlqvist blott någon centimeter ut-

Pelle
Blomqvist serverade inlägg och Jan
Antonsson dök upp i närposition vid
målet och giorde inget misstag med
bollen.

Carlqvist var mittflältets stora namn
och bitvis gick de't också bra för Jan

Tidaholms vidkommande såg vi an-

{allsspelarna alltför ivriga

efter 14 minuters spel.

försvaret domi-

Trots raden av missar håller vi
Pelle Blomqvist för den mest vitale
i IFK-kedjan. Det gick också skapligt
för Anders Dahlgren.

försök att eå loss från

Ledningsmål
Ledningsmål för Tidaholrn kom

I

nerade Kent Carlqvist, men hans
omgivning var också god. Benny

några sekunder. Mer behövdes inte
för Tidaholmsgrabben, som attackerad av Tony Persson och Christer
Johansson, slog bollen i nät.
Den andra halvleken bjöd inte på

lika rikligt antal målchanser. I'ör

hörnräddning av målvakten som

Fredagskväilens match på Tångavallen resulterade i storseger för
gästar-rde division V-laget Timmele,
sorn efter 4- 0-ledning i pausen slutligen ktrnde triurnfera med 7*1.
Redan efter 20 minuters spel stod
det 3 - 0 och spelet klaffade då fint
för gäslerna som gång på gång överspelade ett trögr, hemmaförsvarUtöver de sju målen hade Timmele
fler goda chanser. som borde givit

de mycket såker.

f iirsvarsmiss

Christer Johansson, Itir dagen nominerad som back i KIF, fick redan
efter två minuters spc'l ikläda sig
målvaktsroll. Ordinarie Bengt
Alexandersson blev nämligen så illa
ansiktskadad när han ftirsökte freda
sitt måI, att han tvingades uppsöka
lasarettet i Falköping.
Bo Johansson hoppade in på mittfältet och Tony Persson fick stiga ner
på Christers backplats. f)et var alltså
en mycket oturlig upptakt för hemmapojkarna.

ten efter. Nu nickade Gösta med

STORST]GER
r-r'!.
f .r
r S(t
-r2.
ror
t ltttnlele

{s(r.,'

Serielcdande IFK li{aholrn öppnade höstsäsongen med 2-O-segt:r på Kinncmo mot
Kinnarps IF. En triutnf för gästerna v:rr på sin plats, rnen hemmapojkarna kunrle faktiskt
med lite tur prickat in ett eller annat må|. Ä andra sidan mi rde också giislcrna r:n rarl
feta filtbud oeh tlen som bommade mest var snabbe yttern Pell, llomqvist,
I spel blev det en ganska jämn kamp och ett rag under andra halvlek haeftr t.o.m. KIi.l
ett bra tryck rnot IFK-t'ör'svaretr men spelarna var genomgåenrle för sena i sina aktion.r

I chanser till vinst, eller åtminsione till

Friluftsgurlstjönst i AxtörP

IFK Tidaholm-KinnarPs lF
i

rnålvatrqtsroll på Kinnemo
KlF-förlust mot seriettan

I ett oavgjort resultat, men i de av-

tltr-fl.

HöstPremiär div lV
N. Västergötland

Lihnell,

Christer :J. I

Kinr-remo möttes i går kväll
I Kinnarp och Byttorp i en tempofylld
I och treviig match. Hernmalaget speI lade alldeles förträffligt i den sista
I halvlekerr. men det räckte ändå inte
I för vinst. Gästerna kunde lämna
i planen med en 1-O-t'inst,
I Trots ait Kinnarp inte var ordiI narie flöt spelet utmärkt och lagledaI re Marthel Johansson menade efter
I matchen ait det var en av de båsta
I hans lag gjort på länge" Laget hade

I På

till darnerna i

Gunnar

Fröje gård. Kinnarp, över att
iantbrtrhsstyrelsen undanröit
beslutet av lantbrtiksnåimnden
erti bevilia dem statligt kreclitstöd

lmittfälret.
t.-

Kinnemo i dag kl. 18'30.

styrelserr återförvisat ärendc't

med besvären ev
H.iortsåler och Leif

Inga rejiila skon

skott. I spel höll grabbarna bra emot

och ingen föll ur ramen. Högsta
betyg måste ges till vikarierande

målvakten Christer Johansson samt
mittfältets Bosse Thern och mittenförsvarets Bengt Persson-Anders

Ek. Kenneth Palmqvist och Gösta
Ek var mest till sin fördel av kedjes-

.

pelarna.

Domaren Arne Floberg, Frufål-

lan, giorde ett bra jobb, assisterades
också utrnärkt av paret Arne Johns-

son-Bengt Johansson, Falköping,

som fick vara ordentligt vaket för off-

sidesituationer. 175 personer Iättade
på börsen i vändkorsen.

Folkrälheten

i

Kinneveds för-

sarnling.

skottet gick åter utanför. Två minu-

Enligt av staiistiska centraibyrån rru publicerade definitiva
siffror från 197{i års folk- och bostadsräkning uppgick folktätheten i Kinneveds f<irsamiing till 30
invånare per kvadratkilometer
landareal. Riksgenornsnittet var
19 invånare per kvadratkilometer landareal. Av församlingens

IFK-are solo med Christer Johans-

tidpunkt [i6 procent tätortsbor.

ner efter 24 rninuters spel. Bosse
Thern skickade i väg en indirekt

frispark i ena stolpen. Returen hamnade framför I'ötterrra på nye Peter
Englund, som dock inte fick ordning
på fötterna. Bollen sköts utanför

FRÖK!ND

målrarien.

Cykelrunda på onsdag den

Pelle "missgubbe" i Tidaholm
i fri position i 26 minuten, rnen

918

med start från Lokal Frökind kl.

sågs

invänare r/ar vid

ter senare var inte mindre än tre

son. Först sköt Bengt Dahlgren och
sedan Pelle Blomqvist. Christer parerade skoiten i båda fallen.
Frispelad av Tony Persson sköt
Tord iXorstensson i 33 minuten i
stolpe. Ingen lräs över skottet fick
Pelle B. när han i 36 rninuten åter
hade fin chans.

I hela riket var

Cykelmotion
I
a

I
t
I

Motionsklubben

i

Frökind

anordnar cykelrunda i morgon,
onsdag, kväll. med start vid
Lokal Frökind
rls'72-

81

samma

procent av inMed

vånarna tätortsbor.

"tätort" nlenas i sammanhanget
bebyggelseanhopningar med

minst 200 inr,ånale och

av-

gränsade efter den faktiska bebyggelsen, utan hänsyn till ftirefintliga administrativa gr{nser.
(PRK)

r\.

I

Fulkr;ping och, Frökirzd
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Utdelqing av fl itdiplom. Badmästare P-O Lirrclberg mecl rnikrofonen tillsamrnans mecl simlärarna

Mai t4t'?2'

Lind och Annica HöemanSimskolan för Falköping och
Frökind avslutades på fredagsförmiddagen i Odenbadet. Sammanlagt har cirka 250 unga i
åldern 5 till 14 år deltagit i denna
treveckorsundervisnin g med lärarkandidat Mai Lind och stud.
Annica Högman som lärare.
Dessutom har badmästare Lennart Pesjö biträit vid något tillfäl-

#-%

le.

Badmästare P-O Lindberg
hälsade elever och föräldrar
samt andra intresserade väl-

,,,j
åw

*yoj

jl

%$*'

kommen. Dagens promotor var

fritidsintendent Christer Lundman, som bekransades av unga
fröken l\{aria lwar. Så var det
då dags för promotion.
Belönadc' med kransar,
diplom och märke blev följande:
Kandidaten: Jörgen Andersson, Frökind, Helen Gustafsson,

Falköping, Lena Johansson,
Frökind, Mikaela Johansson,
Frökind. Gunilla Jelk. Faiköping, Lillbrith Svensson, I'rökind, Bo Ändersson, Frrj.kind,
Glenn Johansson, Frökind,
Lena l{ermansson, Frökind, Aif

Gtlstafsson.
silvermagistrarna carina Jelk, Marie l{ermansson och christina

Andersson, Falköping, Gunilla
Westerberg, Frökind, Annica
Filipsson; Frökind, Marina Ahl,
Frökind.

ping, Gunnar Kjellen, Frökincl,
Lisbet Andersson, Frökind'

betyg)

Marianne Fridolfsson, Frökind,

' Järnmagistern: (nio

Jan Nyrnan, Frökind.

(arton
FalköMidnäs,
Torbjörn
betvg)

Bronsnlagislern:

Veronica Browall, l'rökind'
Kajsa Rikkonen, Frökind'
Helen Gustafsson, FzrlköPing'
Silvermagi*tcrn: (tjugotvå

betyg) Anders Gustafsson, Frökind, Carina Jelk, Falköping,
Marie Hernr:tllsson, FalköPing,
Christina Gustafsson, Frökind.

Guhlrnagislrrn:

(tjugot'em

betyg) Anita Kjellen, Frökind'
Utöver de här nämnda har en
rad av deltagarna avlergt prov för

märken av varit>rande vaiörer'
220 av deltagarna fick flitcliplorn

innan dc.t var drigs

för

upp-

visningar i vattnet. SkårnthoPP,

stafetter, figursim och en del
annat fanns på programmet som

populärt avslutades rned'stort
saftkalas.

