Skol,id,rott på, I{innemo

Kvartetten Liselotte Qvick, Hillevi Oskarsson, Marie Klingstedt och
Gunilla Wesrerberg var duktiga löpare i årsklass 5.

9,lq-1g-

Meilanstadieeleverna i Södra rektorsområdet hade på tisdagen rnästerskap och uitagningstävlingar för

4) Roger Fettersscn,

kommande kretsmästerskap

Johansson,

som värd för möten med Norla,
Central och Vilske. Vi redovisar hår
resultatglimtar från tävlingarna och
kan samtidigt tala om att de tre båsta
i varje gren kvalificerade sig för KM
på Oclenplan. I stafettlöpning-

Kast m l. boll åk 5 flickor
1) Gunilla Westerberg, K, 27.06; 2) Janet
Lwrdell, K, 25.11; 3) Maria Johansson, V,

på
Odenplan den 27 sept. då Södra står

en ingår I'em deltagare, varför
vi också redovisar de fem bästa

på_6gl''Sl:i,_-_

Kast med liten boll åk. 6 pojkar.
1) Torbjörn Äkesson, K, 47.18; 2) Kenneth
Lund, Y, 46.30; 3) Jan Danielsson, K,
46.06.

Längd åk 6 pojkar
1) Ingemar Sandberg, Y,381; 2) PerKarlsson, Y, 3?2; 3) Conny Johansson, Y, 365.
Höjd åk 6 pojkar
1) Bengt Lennartsson, Y, 112; 2) Bengt
Eriksson, V, 111;3) Bo Andersson, K, 109.

60måk6pojkar
1) Ingemar Sandberg, Y ,9.2.;2) Torbjöm
Akesson, K, 9.6; 3) Bengt Eriksson, V,

9.6.; 4) Conny Johansson, Y, 9.7;

5)

Kenneth Andersson, V, 10.2.
Kåst rn liten boll åk 6 flickor
l) Lena Karlsrcn, V; 35.55; 2) Eva Hallden, V, 30.10; 3) Sonja Neuman, V, 2?.60.
Längd åk 6 flickor
1) lårta Kailsson, V, 341; 2) I-isbeth Ek,
32?; 3) Lena Johansson, V, 316.
Höj,tihopp åk 6 ilickor
1) Gun Johansson, K, 105; 2) Lena Rikkonen, K, 105;3) Susanne Gunnarsson. V,
100; Lisbeth Ek, K, 100.
60 m flickor åk 6
1) Usbeth Ek. K, 9.8; 2) Ann Kälieskog,
V, 9.9; 3} Lena Johansson, V, 10.0; 4)
Birgiita Muregård, V, 10.0; 5) Ingegerd
Lillerskog, V, 10.1.
Kasi 5 pojkar
l) Tore Gustavsson, K, 39.?0; 2) Anders
Johansson, Y, 39.45; 3) Äke Larsson, V,
39.40.

Längd åk 5 pojkar
1) Anders Johansson, Y, 330; 2)

Äke Lars-

son, V, 32?; 3) Dan Strängby, Y, 315.

Höjd åk 5 pojltar
1) Åke Larsson, Y, ll2;2) Dan Strängby,
Y, 110; 3) Anders Johansson, Y, 110.

60måk5pojkar

FRöKIND
Kommunfullmäktige sarrrmanträder i Lokal Frökind, fredagen den 28 september l9T3 ki.
Ordf

Kent Johansson, 1(. 10.0; ?) Åke Lars-

1)

son, V, 10.1: l)) AntJers Johansson, Y, 10.4;

K,

10.8;

K,

10.8; Karl-Olof

Iian Sirängby, Y.

10.8.

En längdhoppande Gunilla.

1q ec

Längci 5 flickor

1) Liselotte Qvick, K, 3.45; ?) Gunilla

Westerberg. K, 2.9?;

3)

Janet Lundell, K,

2.95.

tlöjd åk 5 flickor
1) Grlnilla Westerberg, K, 110;2) L,iselotle
Qvick, Ii, 105; 3) Agnetå Henriksson, Y,
100.

60 m

flickor åk

5

1) Liselotte Qvick, K. 10.0; 2) Gunilla

Westerberg, K,

10.41 3) Hillevi Oskarsscn,
10.4; 4) Agneta Henriksson, Y, 10.5;

V.

Mrie

Klingstedt, K, 10.5"
Kabt 4 pojkar
1) Bent Källs*örc. K, 40.?8; 2) Åke KäUeskog, V, 40.47; 3)KjellJohansson, V, 38.26
Längd 4 pojkar
1) Morgan Karlsson, K.3.30; 2) Svante
Wiberg, V, 3.24; 3) Anders Karlsson, V,
3.14.

60måk4flickor
l) Katarina Ärlig, V, 10.3; 2) Maria Smdahl, Y, 10.3.; 3) Anneli Johansson, K,
10.4; 4) Gunilla Johmsson, V, 10.5.
Kerstin Karlsson, Y, 10.5- Eva Leiffler,

K,

10.51

Höjd 4 pojkar

l) Mikael

Karlsson,

K,

Svensson, V, 1.03; 2) Morgan
1.00; 3) Tomrny Berglund,

K,

0.90.

60måk4pojkar
1) Mikael Darius, Kp 10.0; 2) Morgr

Karlsson, K, 10.0; 3) Tommy Berglund,
K, 10.4; 4) Benny Andersson, K, 10.5r
Bengt Svensson, Y. l0.5.Mikael Svens.

Höjdhoppande ung män på Kinnerno

son, Y, 10.5.

Kast 4 flickor
1) Aneite Einarsson,
Gustavssorr,

v,

K,

25.63; 2) Ann€

Y, 20.05; 3) Katarina Frisk

19.86.

Längdhopp åk 4 flickor
1) Gunilla.Iohansson, V, 306; 2) Ingegerc
Persson, V, 305; 3) Laila Hofbauer, K, 298

hinnalps IF-Vara 5K 3-l (2-0)
Måig. K: T'omas Westerberg, 'forbjörrr
!
Äkesson. V: Tonras Nyberg.
Kinrarp säkradc :elieseqern i gruppen
genorn att kiart slå Vara SK i gruppfinalen. Detta efter er: r,ål genomförd match

lalk,iipings BK-KinnarPs IF 3-2
(0-l)
Måig. F: Leif Niisson 2. Lars Liedholm

K: Torbjörn Åkesson

2.

Kinnarps

Falköpings BK hade rnera besvär än
vantal il,e(l all klara de båda poängen i
mötet ned Kinnarp och i halvtidsvilan fick
man säkert hårda order att man var
tvingad att skärpa sig- Den andra delen
av matchen gick också mycket bättre och
rrarr rraf roatsatt (:nan5 tur serreguloet.

l'alhiiJrings Bh-Slutarps IF 6-0 (2-0)
Målg. ionas Ottosson 2, Tommy Åsberg,

ling.

Båst i laget Göran Johansson, Cai
Magnusson och Lars Liedholm Kihnarps

Jan Ljus, Lars Ca116n, Dennis Johansson.
Falköping, seriesegrare i gruppen, avslutade årets seriespel rned att lått besegra Slutarps IF som haft ett mellanår i ål-

Målg. F; Clas lhilander, P O Härjerud.
S: Conny Strörn, Kenneth Trygg.
Slutarp lurade !-rohv på den .na prnu, n
i en rratch som var mycket jämo och där
slutresultatet väi spegiar det som hände
på plan. I hemmalagiet var Denny Josefsson, P-(J Härjerud och Cias Thilander de
bästa rredan Slutarp hade sina bästa I
Ove Karlen, Tony Skoglund och I(enneth

Höjd 4 flickor
1) Maria Sandahl, Y, 90; 2) Marina Ahl
K, 90; 3) Ingegärd Persson, V, 90.
C-gruPP fr

dersgruppen. Detta har aldrig FBK som
nu seglat frarn, mycket tack vare Nils
Göthbergs fina arbete, till den båsta ungdomsföreningen i Falköping. Bäst i FBK

X{ats Hjelrn, Morgan Darius, Anciers
Berggren, Tomny Åsberg och Jonas Ot'
tosson. I Slutarp var Håkan Andersson
och Robert Lindström de båda bästa.

FalköpingsBI(
v.{ftoftasK
GrolandalF
SandherrslF
SlutarpslF

8
7
?
7
?

7 I 031'.615
5 I 148 i01r
3 I 3 14-12 7
1 i 5 23-28 3
0 0 7 2-62 0

där Tomas Westerberg, ordinarie i

dil. VI-lag uar den stora stjårnan, yäl assisterad ilv Kent Bengtsson och
'forbjörn Äket.,t,. I rJara höqt be'ryg rill
Per Gunnar Svensson och Christer HowFlobl'Il--Slurarps Il- 2-2 (l-l)

1'.ygg.

Kinnarps IF

I

l'loby IF
Vara SK

9

Falköpings BK
Siutarps IF
Grolanda Il-

95
I
I

9

I 1 47 -r2 'i5
t 2 24-12 13
2 239 1312
1 513-22 7
1 5 18-28 ?
0I255 0

bästa var Kenth Johansson, Bo Andersson och och Torbjörn Åkesson.

Grolanda IF
Falköpings BK

Fbby IF
vartofta SK
Kinnarps IF
Kättilstorps IK

I 7 1 128-?
I 7 1 133-13
I 3 3 318-20
9 3 1 515-18
9 1 2 617-30
91967-30

t5
9
7

Ol(föOta<}<}tttO<}öCa

FROTilI\DSBADEff
HOS DELEGERADE

bilar i

:41.

3

Frökinds kommun har ansökt hos Natur-vårdsverket om
bidrag till sim- och badanläggning i Kinnarp-Slutarp för
en p"ojektkostnad på 3O6.OOO kr. Vid kornmunsturelsens
sarnnianträde behandlades en skrivelse från
""rraut.
verket som Iör ärendets vidare handläggning ville ha yttrande
från sarnmanläggnirigsdelegerade orn bådet påssar in i den
blivande stor.kornmunens planering för det rörliga I'riluftsli'
vet. Verket hade också en del åndringar att föreslå beträffan-

de situ.ationsplanen för badornrådet och byggnadsnämnden
fick uppdraget att se till att ritningarna revideras' Kommun'
sty".l.ett behandlade också förslaget till ändring och utvidgning av tryggnadsplan för Kinnarp - Slutarps samhällen
sant delar av fastigheter.
Mot planförslaget har riktats en

tentäkter än man räknat med

hel del kritik. Det har överiämnats

i

73

års stat hade inkommit.

till

KS föreslår vidare fuilmäktige att

sammanläggningsdelegerade
'med anhållan om att det godkänns

idrotts- och fritidsnämnden får i

i befintligt" . skick. .oc[
r un&.e[e$ utföraffi&.ier gn med fotöversållds tlll lånsstyrelsen för fast- bell.n&ii*lrgsplari för+ertr;kostnad av
ställelse. KommunstYrelsen ber 27affig $inädsieffi f,öreslås med'
medel ur allmänna investeringsfonemeliertid hos sammanläggningsdelegerades utskottatt ärendetbehand- den. Träningsplanen skall höjas i
las skyndsamt. Kritiken tycks bygga dess mittenplan och beläggas med
på en missuPPfattning, framhåller stenmjö1.
Kinnarps IF föreslås hos fullmäktiKS,
atf." det

a

KS föreslår fullmäktige att till- ge att få en ansökan om .tilläggstyrka ett markförvärv av ett område sanslag på 1.400 kr för ny årg tili
av fastigheten Fastarp Måsagården .löparbanan På Kinnemo beviljad'
höjda vir3:3 i Kinneved - 11.200 kvm å kr Anledningen är
3.25 per kvm. Finansieringen
föreslås ske via anvisade beloPP i
1973 års stat.

KS lodkände
ningar från

bidragsframställStudieförbundet

Vuxenskolan Faibygden och lokal'
avdelningen av Sveriges KYrkliga
Studieförbund i FalbYgden om kommunait anslag med 13.980 kr resP.
1.997 kr. Tilläggsanslag kommer att
begäras av fullmäktige vid senare
tillfälle.

Vid ett tidigare kommunstYrelsesammanträde i Frökind beslöt KS
tillstyrka hos fullmåktige en ansökan
om bidrag till ytterbe lYsning.

.
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kespriser.
Ett förslag angående skYddsPlan

för vattentåkter hade lämnast av
byggnadsnämnden och KS tillstyrker detta hos fullmäktige.
TEKLA-kampanjen
inleds för Frökinds del

Gammaldans

På

med en tipspromenad På middagen.
Start för Lokal Frökind och komrnitterade hoppas På en bra anslutning
redan första dagen som motionskampanjen startar. Mer om
TFKLA finns att läsa På annan Plats
i dagens tidning.

I FRöKINDSLOKALEN
lördag den 22 sept.

MUSIK:

STEN.ARNES

KS tillstyrker också hos fullmåkti-

hälsovårdsnämn'
den om tiiiäggsanslag På 12'000 kr
ur medel till förfogande' Ett större
antal ansökningar om bidrag till vatge en begäran från

Falköpings GDV

Nu har

$A[lcTUFL$$0N$

Kinnarps Lagerförsäljning

$I-UTAffiP

SöNDAGSöPPET

TORSDAG- LöRDAG

söndagen den 23/9

kl. 13.00*17.00.

Läskedryckokl lP,,"$-S
hlot Dogs
Fläskkotlett
Drahantosf
Gyllellmpa

9.80
-, 15.90
-,10.45
.,2.60
*n

Fredagsöppet till kl. 19.00
Lördag till kl. 13.00

3-rumslä9.
i Slutarp,

hyresledig, hYra

kr/mån.

Tel.

0510/616 00.

310

En del köper för dyrt - andra
köper från
AB Lars Gustafssons
Möbelaffär
Tel. 0515/331 79, Slutarp
Allt i möbler och soffgrupper,
bäddsoffor, tak- och golvarmatur, mjuka mattor - heltäckningsmattor.
Öppet måndag - fredag och aila
kvällar tiil kl. 19.00 el. efter
överenskommeise. Lördag helt
stängt.

Tipspromenad
tg/C-?r,
Den i Kinnarp arrangerade tipsprornenaden i anslqtning till

Kungörelse

Motionens dag, samlade 76 deltagare. Tipspromenaden utgick från
Lokal Frökind och rundade
Kinnarps samhälle.
Ingen klarade 12 rätt.
Följande hade 11 rätt: Jan Ekman,
Siutarp, Bror Johansson, Kinnarp,
Signe Johansson, S, Bellis Vård6n,
Vårkumla, Bengt Vård6n, V, Viola
Karlsson, K, Helene Persson, K,
Kjell-Ove Karlsson, Falköping.

Härmed kungöres att på ordinarie bolagsstämma den
1973 med aktieägarna

bolaget Kinnarps Bil

i

18

juni

Tc

Aktie-

& Motor,

Kinnarp, beslut fattats om ök-

ning av bolagets aktiekapitai

Motionsdriven TEKLA startar i FRIJKIND på söndag med
tipspromenad. Start vid Lokal Frökind kl. 14-16' Ingen startavgifi. Kaffeservering. Ballonger ti1l de niinsta. Startkort
komrner att tillhandahällas i de ilesta atlärer sämt hos iöijancle
kontaktmän: Bengt Lenrrartsson, Luttra, Göran Andersson.
Kinnarp, Karl-Gustav Gustavsson, Vårkumla, Birgit Gustavsson, Brismene, Dagrry Johansson och Marianne Ivarsson,
Börstig.
Deltag i den stora länsmotionstävlingen som också är en
kamp mellan länets olika kommuner.

enligt fölajande:
Bolagets aktiekapital ökas från
5.OOO titt 50.000 genorn utgivanr:ned 45.000

de av 450 nya aktier på nom.
100:

-.

Av de nya aktierna skall 90 vara
fiia och 360 bundna.

Samtliga aktier skall tecknas
och betalas av förutvarande aktieägare.Teckningen skall vara
verkställd inom ferr veckor
från den dag beslutet om aktie-

kapitalets ökning kungjorts i
tidningarna jämlikt AL 54 $.
Överteckning 1år ej ske.
För tecknad aktie skall inbeta-

las nominella beloppet

100:

-

omedelbart efter aktieteckningen.

De nya aktierna skall med{öra

rätt till vinstutdelning från och

rned räkenskapsåret

1/1

1973-3i/3 1974 och skall all i
avseenden vara likstäilda med
de gpmla aktierna.
Nuvarande aktiekapital uppgår
ti]1 5.000:- viiket till fullo inbetalts och aktier för motsvarande
b,:lopp har registrerats som till

fulio inbetzrida.

I

bolagsordningen finns intaget
i?;rbehåll som anges i AL $ 70
o,:h $ 177.
K

innarp den 19/6 1973

Sven Olof Svensson
Gösta Andersson

och tcklo

estads BOIS år På nedgång definitivt nu i höst och därmed är inte

första halvlek.
Något bättre spel bjöds dei inte på i
denna match som missgynnades åv vådrets makter. Furusjö hade fördelen av

utan Peter Englund, som blivit
en viktig kugge i mittfältsspelet.

Gunnar Henriksson och Kjell Lennartsson ordnade

till en del farligheter.

Hemmalaget å sin sida hade inte myeket
att komma med i anfallsväg denna period

och de mest positiva hade Roger Andersson och Per-Olof Gustavsson.

Furwjö tog ledningen strax efter pausvilan med mål av Kjell Lenmrtsson och
trots fördelen av vinden tycktes hernmalagets anfall ha svårigheter att få en utjämn
till stånd.
Det blev istållet en förSvarsspelue som
räddade poängen och det

vr Jan

An-

dersson som på en frispark i 20:e minuten

svarade för den bravaden.
De bästa betygen i hemmalaget går
denna gång till mv Bengt Andersson samt
Ulf Karl6n och Jomy Karlstedt i fyrbackslinjen järnte de tidigare nämnda i
anfallet.

Lflq-)t.

Westermark, S, Lars Westermark,
S, Asta Westermark, Börstig,
Tommy Joelsson, K, Ruth Torstensson, K, Sigrid Augustsson, K, MajBritt Johansson, K, Inga Andersson,
S, Jonrry Andersson, S, Inger
Ekman, S, Dagny Johansson, Börstig, Ruth Rehn, S, Gunvor Broberg,
Börstig, Lillbritt Svensson, K, Kent
Johansson, K.

Det förefaller som om Mari-

En Slutarpepoång
En poång blev uidelningen i Slutarps
näst sista hemmamatch i den pågående
serien som slutade 1-1 efter en mållös

den stundtals staka vinden i första halvle
ken oeh kunde därmed notera ett visst
övertag i spel.
Några större framgångar framför Slut.arpsmäet hade man dmk inte, även om

10 rätt: Tomas Karlsson. K.
Janerik Jobansson, K, Inger

Slutarp Ar Bengt Anderson, UfifJdn, Kjell Karlstedt, Jonny Karistedt, Jan
Anderson, Petter Jansson, Leif Ekbom.
Per-Olof Gustavsson, Kennet Anderson.
Roger Anderson, Kent Ahlberg, Tony
Skoglund, Sven-Ruire Ljungqvist. Match
mot Furusjö IF. Samling Tångavallen
idag 14.15.

Kinnarps lördagsuPPgift helt

hopplös. Laget får dock klara sig
ersätts av Roland Moberg,
som nött hlten På reservbänken

Han

under en längre tid. Han tänder
säkert på uppgiften.

Slutarp B:- G Eckerlid, B Gustavsson,
L Hofbauer, Å Samuelsson, B Anciersson.
L Svensson, B Hermanssont DO Sanden.

*

Förra omgångens överraskningsresultat

S Ekman, I Johansson, L Eckerlid. K
Trygg. C Schön. U Andersson, C Stenq_
vist, T Skoglund. Match mot Åsam
B.Sam-ling Tångavallen. Avresa söndaq

i sexans

Falköpingsgrupp stod Slutarp för. Tog
en poäng från topplaget Mullsjö
och därtill på bortaplan. Möjligen
har Siutarpspojkarna tänt nu i

9.45.

Kinnarp

Br

Uno Culsson, Rune Tor-

stensson, B-O Engstrand, Christer

* jag tolkade ansiktsuttryckena så inför lörhöstmörkret

Johansson, Conny Joharoson, Bo Johansson, Rolf Andersson II, Roiand Jansson,

dagsmatchen i Mullsjö. Inga sura

Rolf Andersson, Lam Holm, Flemming
Torstereson, Tommy Fredriksson, Dan

miner, inga hångande huvuden
när vi nickade till varandra på
iördagen. Tänkte redan då att

I'qu åker dom"till Mullsjö ochrgiir:

en bra match". Blev förrestert,

qmåkt av ett Slutarpsekipage:-.
var själv på väg till Tidaholm *

GESON

Simonsson. Match mot Mullsjö B. Samling

idag 13.30. Avresa 13.30 Kinnemo.
-.

r

KinnarpA: To*^], Pettem"on, Conny
Qvist, Tony Persson, Anders Ek, Bengt
Persson, Roland Moberg, Bo Thern,
Thomas Johansson, Kemeth Palmqvist,
Thomas Westerberg, Gtista Ek, Thomas
Karlsson, Kent Bengtsson. Match mot
Mariestads BOIS. Samling idag 12 Caf6et.

Av Kungl. Patent- och registreringsverketgodkändden10.09. 73

betygar i tjånsten
M. Wierth

Sex så g lql1farpsseger?

Utan avgift.

TÅNGAVA[-I.EN
i dag kl.

Ltlq
'71'

15

FURUSJö lF
SLUTARP IF
Söndae

kl.

ASARP IF B_SLUTARP IF B

Kinnarps lF

kvartalsmöte
torsdagen den 27 sept. k1. 19.30
klubbstugan, Kinnemo.
.

Välkomna.

$tyrelsen.

Kinnarps IF vann fullt rättvist lördagens bortamatch mot Mariestad BOIS med 0-2 efter
O-l i halvtid. Detta sedan gåsterna giorde ett betydligt bättre intryck än hemmalaget. De
behärskade det svåra underlaget på ett betydligt frönare och friskare sätt än hemm--aluger.
Kinnarp ,iul*."""rua. med ett mycket homogent lag.
mycket snabbt och fint påssI hemmalaget ger vi endast
ningsspel och därtili en myeket målvakten Håkan Strand och
härlig teknik, vilket helt saknades

mittenförsvararen Hasse Nilsson

Håkan

överbetyg.
BOIS började annars rnatchen relativt bra med ett par rejåla måltillfällen förmedlade av B Hultman, men
båda gångerna sköt han hårfrnt
utanför. J Winkler hade också ett

hos BOIS-laget. Utan

10.30

2-0

Strandh i hemmalagets rnål hade sä-

kerligen målsiffrorna för Kirnarp
s\futit ännu högre i höjden. Han

gjorde en fenomenal insats och då
framför allt i inledningen av andra
halvlek då han utsattes för ren kano.

jåttetill{älle att ge

nad.

ledningen med en så kaliad flygnick,
men den gick hårfint ovanför ribban.

Det var Kinnarps kedja som så
många gånger förr ställde tili otrev-

ligheter för

Mariestadsförsvaret.
Kenneth
Palmkvist och Bo Thern var de mest
framträdande spelarna i etr annars

Thomas Westerberg,

hemmalaget

Istället kunde Kinnarp efter cirka
trettiosex mi4uters spel av första
halvlek genom Thomas Westerberg

ta ledningen med 0-1 sedan han

enkelt sprungit.ifrån det långsamma
BOlS-försvaret.
Sarnme man kunde sedan i andra
halvlekens 24:e minut öka till 0-2
sedan Kinnarp haft ett klart övertag
i måltillfällen och också spel. Han
slog en boll som gick via BOISmålvaktens innersta stolpe och i måI.
Mot Slutet av matchen ryckte hemmalaget upp sig en del men fick ing-

enting uträttat längre fram ån till
straffområdet, där Kinnarpsförsvaret vål tog hand om den ineffektiva
BOIS-kedjan.
Bra domare inför endast 6 betalande personer var Curt Liedberg,
Skara.

Div. lV Väetergötland Nona

$LUTARPS

Tibro-Ekedalen ?-0
Skultorp-Falköpings tsK 2-0
FAIK*Vinninga 3-2

I{o-Hova l-2

$K0

Tibro

Kinnarp

FAIK

IFK Skövde
Skra

$öndagsöppet
i morgon
13

Skultorp
Ekedaieri

HUSTENS
NYHETER

Vartofta
Mullsjö
Åsarp
Grolanda
Furusjö
Sandhem
VilsksKleva
Rapid
Slutarp
Gust. Adolf

håller på att
komma in.
Välkommen att se och Prova!
öPPET
Månd.

8
6
r9 7
19 6
19 6
19 2
19
19

2
ö
3
5

-tred.

Medlernskontroll,

823".37

Lagen

3 1 't8-16 2?
6 0 38-14 26
2 4 44-33 22
16 I 3 439-1921
16 I 2 541-2820
16 5 3 825-4013
16 3 3 10 20-3f I
16 3 3 10 17-33 I
16 2 4 10 13-46 8
1ö ? 1 13 26-52 5

16 12
16 10
16 10

Ulricehamn - Friscopojkama 1- I
.Herrljunga- Hällstad 2- 2
S. Ving"-Kåttilstorp 2-z
16 10 3 3 40-20
Södra Ving

Kättilstarp
Kinnarp
Herrljunga
Mullsjö
Friscopojk.
Grolanda
&Ild€h
Timmele
Ilällstad

såljes direkt från fabrik

varje vecka måndag
-torsdag mellan kl.
13.30- 16.00.

AB Bröderna Karlsson

Plastinduslrin
Kinnarp, tel. 0515/33203.

16 8
16 8
L6 7
16 6
16 6
16 5
t.6 4
16 4
16 4

4
3
4
4
3
5
5
3

23

Tvärred

Konlirmandinskrivnang
söndagen den 30 sePt. kl' 11.00
i Kinneveds kyrka.
Pastorsämbetet.

Alt

FOTBOI-L';;
å Strömsborg
i dag kl. 13.00
OBS tiden!

Slutarps lF
Vartofta SK

Marbäck
Hössna

Kättilstorp
Hällstad
Slutarp

St€n mot
Några personer kastade sten På
en motorvagn i Kinnarp vid 19.30tiden på onsdagen. En ruta På motorvagnen krossades. Polisen har
inga spår efter dem sorn utfört ska-

------'---*-.
I Centerrnedlemmar

i

n-omi

neringsmötq den 4/10 k1.'1S.30
på Pensionatet, KinnarP.

söndas kl.

Kinneved
: neved samlas på Pensionatet,
I ti.d"gun den 2/10, ki. f9.30.

Enplansvilla byggd 1970'
treVl. bel. på stor hörntomt
och inr. 4 rum o kök, hall.
Kållare m. bl.a. gillestuga,
tvättstugå o hobbYrum'

14

Div IV Västergötland Norra

FALKöPINGS AIK
KINNARPS IF

?4le.,l?'

AB L. Gustafssofts Möhelatför
Backagatan 4, tel.331 79
På mångas begäran har vi åter

öppet även tördagar tiil kl.

1S

Övriga dagar som vanligt till kl.

19.

FAMILJERALI-Y
i Kinnarp söndag den 30/9. Start kl.
2 krn väster orn Kinnaru.

Ungdomeis Nykterhetsföfbund

KINNARP

SLUTARP

13

SLUTARP

Intresserade samlingslista tili
kyrkofullmäktigevalet i Kin-

FRöKIND:tzE!
motowagn

Thomas Westerberg
Gösta Ek
Thomas Karlsson
Kent Bengtsson

Peter Englund
Samling Kinnerno

12.30

KINNEMO

13

0 2 55-21 28
i 3 44"26 Z5
3 415-2921
3 54i|-39 19
18 7 2 ,7 53*38 16
16 7 2 744-1416
t6 4 2 10 42-42 10
16 3 4 931-4510
16 4 1U20*41 I
16 3 0 13 20-69 ti

i Kinneved kallas tiii

10
11
12
13
14

13 T Sonestedt
14 B Ahlgren

94?-6611
2 r0 31-46 10

Slutarp--Äsarp 1-6
16 14
Blidsberg
16 12
Trädet
16 9
S. Ving
16 8
Åsurp

Kinneveds
Pastorat

\

8 Thomas Johansson
9 Kenneth Palmqvist

8 Eddie Graniund
9 Peter Karlsson
10 Roiand Carisson
11 P-O Medin
12 Jonny Ahlin

16

Ulricehanrre reeen
Marbåek*Blidsberg 2-4
Hössna-Tvärred 2*6
Trädet-S. Ving 4*1
Kättilstorp-Hällstad 6- 1

1 Tonmy Pettersson
Ccnny Qvist
Tony Persson
Bengt Persson
Roland Moberg
6 Bo Thern
7 Anders Ek

2
3
4
5

? Sören Angelöf

?39-4015
626-3515

735-44

Kinnarp

6 Christer Lundman

Samling Odenplan söndag

445-3120
545'-3619
543-3618

634-35

Vålkomna!
GDV Fröklnd

på Kinnemo söndag

FAIK
1 Ulf Christensson
2 Leif Elmered
3 Kaj Malte Johansson
4 Leif Zachrisson
5 Anders Claesson

Grolanda-Timmele 2-2
Mullsjö*Kinnarp 2-3

Plastmattor

Serverirrg'

run

71

3 10 ?3-31 15
3 14 19-61 7

Nor." Älrebrgs reeengerie

1O'12.30,13'30'18
Lördagar 10-13

degörelsen.

LARMS orkestel,

932*3818
728-3018
928-2617

Div. YI FalköpingEsruppen
Gust. Adolf-Mullsjö 0-2
Sandhem-Äsarp 3-4
Slutarp-Furusjö 1- 1
Rapid-V.-Kleva 1-0
Grolanda-Varto{ta 1-3

-17

I LOKAL FROKIND
lördagen den 29 sePt. kl. 20.30

11 5 3 43-20 27
r9 72 2 5 46-22 26
19 9 4 625-2322
19 I 3 ?39-3321
19 ? 6 638-3320
19 8 4 7 29-2420
19

Hjo
Vinninga
Mariestad
Falköpings BK
Hova

Falköpingsvägen
Slutarp, tel. 0515/335 98

kl.

GAMMALDANS

Mariestad- Kinnarp 0-2.

Välplanerad enplansvilla med fasadte-

gel,

byggd

19?0 o

inneh. 5 rum o

välutrustat kök. Fristående garage.
Trevl. läge på hörntomt.

SLUTATP
Mindre hyresfastighet inneh. sex lä'
genheter. Badrum o wc. Kållare rn.
oljeeldn. Tvättstuga o garage.

10.00-12.00

i

Sör'hy skola

tlNF-ungdomar i Kinnarp
ordnade familjerally zlw'n'
'::i

Slutarp var tapperr,
Zln.rl.
men Vartofta varrn
Nog trodde man att Vartofta skullc
klara gästande Slutarp, även om fu
hågor fanns före matchen. Istället för et.
iänt Vartoftalag blev det rena sömngån.

gen. vilket resrrlteradei0 1i bakeneftel.
12 min genom Kent Ahlberg.
Det var gästernå som dominerade förr
sta halvleken och kuncle med tur ökat sin

ledning.
Därmed icke sagt att Vartoftå saknade
chanser. Kenneth Milton sköt hårsmånen
över redan efter 4 rrin.
Någon ändring blev det ei fömän efter
17 min i andra halvlek då inhopparen Ulf
Leijon med en perfekt lobb hittade Göran
Allanssons huvud som resulterade i l_ 1.
I matchens 86 min fick Vartofta en
straff, som slogs utanför, men två min.

iii
iiil
rii:::

*nare kom 2-

,ft#

Kinnarp, d:o, 5) Kerstin Svensson,
Falköping, 24 p. 6) Giiran Andersson, Slutarp, d:o. 7) Yngve A1v6n,
Fralköping, 22 p. 8) Sven Sandh,
Jäla, 20 p. 9) Gijsta Andersson, Kin.narp, d:o, ru) Gun-Britt Lindgren,
Kinrrarp, 19 p.
Rätt svar på skiljefrågan var "272
rnm" och nårmast kom Yngve Alv 6n
och Lennart Persson, Slutarp, båda
oå 280 mm.

Kinnarp

Vid ett inbrott natten mellan
fredag och löfdag i KinnarPs biiservice stals cigarretter och pengar

urväxelkassan. -/tO-)b.

jämt

och kämnan_

dc lag. Orken är tydligen inte den bästa,
för i andra halvlek dominerade Vartofta
och samtliga får för den fullt godkäntPå söndag väntar Mullsjö på seriefina_
len. Om Variofta kan göra något åt clessa
är svårt att säEa.

Frölcind rliplomrera$

i lc.omrnuncykåing

I(ort
session
Som nåmnts r Eorthc!

holl

Frökinds kommunfullmåktige

samrnantråde i fredags kvåll. Det

blev ett tämligen kort

sam-

rnarrtråde trots fernton ärenden

på föredragningslistan. Fullmåktige gick i alla ärenden på
kommunstyrelsens linje och till.
styrkte de anslag och förslag,
-

som framställte.

-Bidrag till ytterbelysning bevilja-

des med 250 resp. 200 kr.

ÅsarpS Missionsförsamling fick
kr som bidrag för utförd asfal-

1.600

tering utanför Missionshuset

i

Kin-

narp.
Kinnarp- Slutarps Vä gförening be-

viljades 10.000 kr i tillåggsanslag för
utbyggnad av belysningsnätet.
Shitarps Missionsförsamling har
målat missionshuset utvändigt och
beviljades 5.000 kr i bidrag för detta.
F{älsovårdsnämnden fick tillågg"anslag på 12.000 kr för bidrag till
vattentäkier.
Birlragen och anslagen skall tas ur
medel iill fullmåktiges förfogande.

Kommunfullmåktige fastställde
arvoden till valförättare Vid de
allmånna valen och kyrkofullmäktigevalet. De fastställdes i linje med
de arvoden som utbetalades i Falkö-

ping

1970.

27. ti00

kr anslogs ur allmänna inve-

steringsfonden för de åtgärder som
skall vidtagas för att såtta tränings-t'
planen för fotboll i användbart skick:
- bl.a. stenmjöisbeläggning. Idrotts
och frrtidsnämnden tick uppdraget
att utföra arbetena.
Vid tennisbanorna skall införskaffas viss utrustning för 2.600 kr
samt en byscha och grind för 2.000
kr. Medlen beviljades och tas ur
kontot till ftrllmäktiges förlbgande.
Kinnai'ps IF {ick 1.400 kr i anslag
för en ny strrg till löparbanan på Kinnemo. Anledningen till ansökan var
Frökirrcl kom på ?7:e plats i kommuneykirngen och lick diplom. Detta
överlämnade Korpens distriktskqnsulent Willy Wångdahl, Lidköping till
kornmunen vid gårdagens fullnäktigesammanträde. Kommunen företräds
av i,v, Arne Olsson,
Zotlq_?r.

Fiågra hontrovenciells frågor stod

Cigarretter och pengar stals i

Det var Jörgen Gren som

Slutarp kom med ett

Göran oeh Aina Andersson, Slutarp, får "startkort" av Gerd Silvander'
Kinnarp, vid UNF':s familjerally i söndags med start i Sörby skola.

Kinnarps UNF - Ungdomens
Nykterhets{'örbund - arrangerade
på söndagen eti familjerally med
start i Sörby skola. Ungdomarna
hade otur rned vådrel, det regnade
ganska kraftigt under heia förmiddagen då också starterna gick. Emelleriid siällde 18 ekipage upp och fick
köra en 5,4 mil lång sträcka i gJrannkommunerna och åter till Kinnarp.
Under vägen fick deltagarna svara
på en tipstolva. Rätt rad: 1lx 12x x2x
12x. Svaren: 20 sekrinder, TV-tornet
i Moskva, Rimfrost, 85 st., Ralf Edström, 1936, En polis, 1952, Adam,
Clösta Ekman, Skåne, Gud och folket.
Resultat: 1) Sture Lundqvist, Falköping, 31 p. 2) Sven Andersson,
Kinnary, 28 p. 3) Bengt Andersson,
Grolanda, 2i p. 4) Christer Öman,

1.

drog mv. Eckerlid och satte bolten iniill
högra stolpen. Bollen rullade knapDt över
linjen. varför Kenneth Milton gav äen en
extra spark upp i nätmaskorna.

Fullmäktige
I Frökind

på dagordningen når

Frökintls fullmäkrige sarnlades till s$mmantr'årlt' I Lokal Frökinel

på fredagrkvällen oeh följaLtligon kunrle ordföranden Ånre {)lsson
klubha ärendeng i rask takt, Ett av kvälisns lä inlägg srod Gustav
Gustavssoil föri sorn i en radannrårkning snarast ansåg att delr nl'an.
laeda tråningsplanen seirn ekall etcrrrnjölshelägpiaa tenderar att bli
ovsovårt dyrare än heräkuar * omkring 70.${10 kr m*ri

Eltel tre kvarts session ki:ride iedamöterna bånka sig kring kaffebord och bli hyliade av Korpens
disiriktskonsulent Wiily Wårrgriahl,

Frökind på en hedersam ?T:e plats,
F'ör detta fiek kommurren dipiom,
s()m nluttogs av fullmäktiges ord"
f'örande Arne Olsson. Vilske var nåst

Liclköping, soln överlänurade kr,tist - på niolde plats efter Lidköfullmåkiige. ping. Konsulent Wångdahl visade
$amtliga ledamöter utom en - oekså err film om miljövård f'ör leela-m€d Ejukintyg * stållde upp i korn- rnöterRå.
muncvklingen i somras. Av landeis Tillärendenapåfullnräktigesföre.
328 kommuner som ställcle upp korn dragningslistå åtErrkornmer vi.
diplorn till Frökinds

de höjda virkespriserna. Anslaget
tas ur medel till fullmäktiges förfo.
gande.

Kommunfullmäktige antog byggnadsnärnndens förslag

till

skydds-

plan för-vattentåkter oeh tackadei
ibrmelit ja till projekteringsbidragi
för Frökindsgården samt statsbiclrag

till projektering av valedningar.
Slutligen besiuiades fullmåktige
orrr

3:3

inköp av mark från Måsagården
i Kinneved * 11.200 kvm å 3.25

kr.

Plastmattor
säljes direkt från fabrik

varje vecka måndag
*torsdag mellan kl.
13.30- 16.00.

AB Bröderna Karlsson
Plastindustrin

Kinnarp, tel.

0515/33203.

''Ålgpotatis"
från Robert

Bo d t emst ri,de/se, Ho{f",w &,Ecwr
Kåtorao;rpl slog FAf,f{ zrto-at
Kinnarp tog två viktiga poäng genorn seger mot !'AlK med siffrorna 2-l i en rivig och
match. Resultatet får'vål tretraktäs sorn rättvist. Kinnarps kontringar ställde l'AlK'

"pär,rrrn,l"
för'evaret i svår1 liluatiorrer på den såphala planen'
Matchen började trevande, och
det var mest spel på planens mitt.
Första farligheten hade gästerna i
l5:e minuten, då Lundman fick ivåg
etl tr:å skott sorn gick aningen över.
Kinnarp kontrade i samma minut
och Westerberg kom igenom, rnen
Christensson giorde en fin parad och
räddade till hörna som blev resuitatlös.

rperer ootSade sedan fram och tillbaka utan några egentliga farligheter fram till den 30:e minuten, då
Thomas Westerberg kom igenom ett

passivt FAlK-försvar och ordnade
1-'0 och stort,abel.
I den 35:e minuten hade FAIK en
farlig hörna som hemmalaget med
stor möda lyckades få undan. Nu låg
gästerna på hårt för utjämning och

den kom inte oförtjänt

i den 40:e

minuten efter ett bra vänsteranfall
och fint'inlägg som Per-Olof Medin
perfekt nickade i nättaket.
Sedan hände just inget mer före
pausvilan, och resultatet var istort
rättvist.
Andra halvlek började med ett

knappt övertag från hemmalagets

sida men några egentliga farligheter
uppst,rd inte förrän i 14:e miuuten

då Thomas Westerberg definitivt
sänkte gästerna och gjorde sitt andra

mål liir dagen, och 2*1 stod

sig

sedan matchen ut.

Trots att FAIK ökade tempot och
hade överrag i spel lyckades de ej
få in någon kvitteringsboll.
Kinnarp hade en bra fyrbackslinje
och på mittfältei var Bosse Thern

den tongivande. R Moberg hade

nrånga fula efterslängar som drar
ned betyget.
I ke.ljan stod T Westerberg i sn
klass för sig, snabb, påpasslig och
skottfarlig. Gösta Ek och Kenneth
Palmqvist skötte sig också bra utan
att glänsa.
FAIK var ett jänrnt lag, men några
toppar fanns i Chrislensson i ntålet,
Lundman på mittfältet, Anders Claesson på hb, P-O Medin och Eddie
Granlund i kedjan. De andra missskötte sig inte heller.
Domare iniör ett 100-ial Personer
var Bo Lennart Jonasson, Borås,
som hade vissa problem, metr får
godkänt betyg.
CARLOS

AruidSSgnS

FRöKIND

Kinnarp

Torsdag t'o.m. Iördag

ENGELSKA

FLIISKTHR$ *n1 3.50
GRYNKT}RV 0.90
Kg

LEVERPASTEJ

""I;O

Potatisen är ovanligt underlig i
år. Det tycker också Robert Westermark i Slutarp, som i går Presenterade ett exemplar för FT förestållande ett ålghuvud. Potatisen hade
I han fått av farfar och farmor - Olle
loch Sonja Westermark - uti Bör-

narp.

Ledare: Karin Källmark.

FALBYGDEN

HAN$SHAMPO

1I

1.95
5"50

DI$KMEDEL

5d

1.95

gammalt lager.

kl.

13- 17

frjr utförsäljning

startar verksamheten för sä'
songen fred. d. 5 okt. kl. 19.30
på Backagatan 6 i Slutarp.
Såväl gamia som nya med-

$AMUELSSONS

SLUTARP

Hela veekan erbiuder vi KöTTREA med
rabatt upp till 25 o/o. Gätler alla styckningsdelar fram och bakdel.

NU PA SöNDAG

har vi öppet mellan

Kinneveds
Schackklubb

lemmar hälsas välkomna.

HUSHALL$
hs

n/rc+q,

START 2

startar måndagen den 8 okt.
k]. 19 i Centralskolan, Kin-

tr.10

MEDUURSTskivad

stis.

tfr

av

Grynlrorv

hem,asar,ks

6.90

$tella margarin uoon,Z.A
Onsdag från fiskdisken strömmingsfildern,

Fredagsöppet till kl. 19.00
Lördag till kl. 13"00

3 . 9[l

&.
jB"

Nu har

4EEt.

Kinnarps Lagerförsälining

4ffi
&

söruoacsöPPer
söndagen den 2319 kl. 13.00-17.00

4

r&

KTNNARP

Tångavallen

Välplanerad enplansvilla med fasadtegel, byggd
1970 o. inneh. 5 rum o.

Söndag

välutrustat kök, hall,

kl. 13.30,

.

vrLSKE-KLEvtA BK
SLUTARP IF

badrum o. ,*,c. Fristående garage. Trevligt läge
pa norntornt.

Lördag kl. 15.00
S. VING B-SLUTARP B

oatao()aatooaa
oo

I

BEG. 3

i snn BTLAR"'- :
!lå11,:l'rl'-,,

ta72

Renault 16
grön, 10.500 mil
Renault 6
s;1, 2.?oo mil
Renault 4
grön, 1.600 mil

1969

Kadell Caravan
röd, ?.200 mil

1968

Opel Kadett
röd, 10.000 mil

lvbt)

vw

SAM['ELS$ONS

3

$LUTARP

Extrapris på

fortsätter hela

Fram- och bakdel

1971

r972

PrinskCIrv
_,

14.9

LäIlglro.g

1300

blå, 10.000 mil

vw

nötkött
veckan.

på spardagar hos Föreningsbanken. Bakom dem "vårderr" Stig Anders-

son, v. ordf. i bankstyrelsen. Kassören heter Stina Lindberg. O[tO-}?.

1200

röd
VW Buss

Sötlimpa

röd, 8.500 mil

AB BiI
o. Motor
Slutarp
Tel. 333 30.

,uo n

1

SLUTARP

.80

I

Genterväljare och
sympatisörer

AB L. Gustafssons Möbelaffär
Backagatan 4, tel. 331 79
På mångas begäran har vi åter
öppet även lördagattill kl. 15
Övriga dagar som vanligt till kl. 19.

inom Frökind- och R:dvägsdelen är välkomna att fira val-

i Lokal Frökind

Höstgräv
och plantera

framgången

Ogödslad 'trädgårdstorv 6: -,
och näringsberikad trädgårdsmull 8:-, löspackad å 80 l.

16rr, Kättilstorp berättar

fred.

12

okt. kl.

20.

Program: Anf. av Solveig
Jonsson, Vedum. Anton War-

Västgötahistorier.

Kaffeservering med hem-

Fabrikspris.
Karbo Torvströfabrik, Kinna rp

bakat bröd.

Tel. 0515/335 40.
Kör in vid.Kinneveds kvrkal

Gösta.

Dansmusik

av Gösta

och

Kinneveds

Genterorganisationer

EAMILJEPROMENADER
(TNGAR r THKI-AKAMPANJEN)

Söndagen den 7 oktober
KINNARP

Start vid sparbankens kontor kl. 10-13.
Medarrangör: Kinnarps IF och Frökinds Motionsklubb.

tog 190 samhällsbor till- ,I Kinnarp
täller
i akt till lite söndagsmotion och
för fem av dessa blev de1 en givande
dag. 16 rader med tolv räti prickades in, och genom skiljefrågan fick
man småningom fram sju som har
pnser att hämta.
Av de 68 deltagarna från Börstig
var det ingen som fick tolv rätt. men
väl fem som srrarade rätt på elva
frågor, och dessa fem erhåller också
Dri.s.

Narnnen på pristagarna
Ä.lnnarp;
l) Hans Falbe, Kinnarp, 2) Jerker
Malmgren, Slutar-p, 3r' Inga-Britt
Malmgren, Siutaip, 5) Lisbeth
Holm, Göteve, 6) Bror Johansson,

Kinnarp,

Börstig :
1) Ingvar Fredriksson, 2) Lennant
Ivarsson, 3) Dagny Johansson. 4)

Gunvor Broberg, 5) Asta Wester-

mark.

'a
''k

-_

i

i
i

Asarps och I(innarps [JV-ar
drog ut på vildrnarkshajk

Officiellt

tliv. IV Våstergötland Nora

ct,o-?r.

om Frökind

Iljo-Vinninga 2-
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t30,0=49.9
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tälorGbefotk-

Skatteunderlaget (exklusive av
staten tillskjutna belopp) uppgrck
enligt fjolårets taxeringar (som ligger till grund för innevarande års
utdebitering) till 19,85 miljoner kronor, d v s 10.087 kronor per invånare. Sistnåmnda belopp utgör 87 proc
av det vid samma taxeringstillfrille

för hela riket uträknade

skatteun-

derlaget per invånare.

och Åsarp ut på vildmarkshajk.
Efter att till fots ha förflyttat sig från
Asarp till ha.ikplatsen i Hög, och under marschen rastat och immundigat kaffe och smörgås, kunde bara
konstateras att allt var toppen.
Hajken öppnades och därefter
sattes arbetet igång. Det gällde att
bygga vindskydd och ordna eldstad
där maten skulle lagas. Att bestämma exakta tider för mat är inte lätt
då man Iever vildmarksliv. Man äter
när maten bär tärdig och maten
smakar mycket, rnycket bra. En
stunds fotboll och en spårning var
välbehövlie motion efter en "mäk-

fr;rm på kvällen medan mörkret står
tätt ute i naturen sitta kring en lägereld och dela gemenskapen, är en

upplevelse som många gått miste
om. Sång, andakt och aftonbön vid
lägerelden och sedan krypa in i
vindskyddet lör att sova en underbar sömn på en bädd av doftande
granris, är en upplevelse som berikar livet.

På söndagsmorgonen bröts haj-

ken och UV-ar och ledare vände
hem, tacksamma över Guds beskydd och en härlig och rik gemenskap.

KII\i\ARPSSEGER

I SKOVDE,2-I

qle-rt.

Fastän Kamraterna fick se sig slagna
kan de i praktiken räkna sig som division
IVJag nåita säsong efterso,n Skara förlorade emot Tibro. Under de första femton
minuterna hände inte mycket. Efter en
kvarts spel tog Kinnarp ledningen genom

behålla oav$ort långe - Kinnarps Kennet Palmqvist lobbade in vinstbollen efter
en retur på ett ribbskott.

Andra halvlek började med en fin
målchans efter en snygg rush av Tomas
Dolck men han lyckades inte få bollen

Thomas Westerberg som ostört fick
panga bollen i nät. Trots målet fortsatte

i måI. Kinnarp hade sedan två

hemrnalaget spela geistlöst och det var
dei gästande laget som stod för tillbuden.

mas Westerberg fri med Bosse Johansson i Skövdemålet, nen Bosse gjorde
prakträddningar.
De bäsla i Skövde var Peder Ästemo
samt målvakten Bösse Johansson.

Thomas var åter framme och sköt ett
hårt skott i stolpen. I slutminuterna lände
dei till lite i hemma.laget som kvitterade
genom Arne Spetz. Men Skövde fick inte

givna

mächanser. Båda gångerna kom Tho-

Bäst

Tibro

Vinni:rga

Kirnarp
l'AiK
llri( Skiivde
Skrrftorp
Skara
Ekeclalen

10

3 4 42-39

23

21 8 6 7 44-3622
21 S 4 830-2922
2f fi 2 536-4022
21 7 6 831-3320
21 6 3 10 33-28 19
21 7 4 10 28-34 t8
21 6 5 10 25*41 1T
21 2 3 16 21-66 ?

Div. Vl Falköpingsgruppen
Rapid-Sandhem 0-2
Grolanda-Åsarp 2- 1
Slutarp-V.-Kleva 1-3
Mullsjö-Vartofta 1*1

tekrona (motsvarande riksgenom-

Grolanda

en ökning med kronor 0,01 jämfört
med förra året.
Kommunen hade vid innevarande års ingång 1.978 invånare. Kommunens landareal var vid senaste
årsskifte 131 kvm.
De inom kommunen belägna skattepliktiga fastigheterna åsattes vid

fjolårets taxeringar ett värde av
50,97 miljoner kronor, varav 26,00
miljoner kronor hänförde sig till

jordbruksfastigheter. (PRK)

Kleva-vinst

alu4t'

Söndagens serieavslutning på Tånga-

vallen resulterade i vinst för gästande
Kleva som också hade hjåilp av hemmaförsvaret med att göra måI. Matchen bjöd

ingalunda på något spel att tala ornMycket I'elpassningar kunde noteras i synnerhet lios hemmalaget - där också
konditionen tvckies tryta på sina håll.
Målvak{en Bengt Andersson var ir.te
till sin fördel denna gång och de bästa
i försvaret var Ulf Kalön och Kjell Karlstedt. I)en senare var dock inblandad i
det mål som gav gästerna ledning med
1-0. i övrigt går de båsta betygen till
Kent, Ahlberg samt inhopparen Tony
Skoglund. Men något mera givande kunde man inte åstadkomma framför Klev:rmålet.

De bättre i Kleva var Stig Wailander,
Jörgen Pettersson och Tomas Danielsson,

Redan i matchens första anfall blev det

ledning för gästerna med 1-0. Det var
bakåtpassning till rnävakten som denns
misade och via ena stolpen rullade bollen i måI.
Efter tjugonio minuters spel uijämnade
Per-Olof Gustavsson till 1-1, vilket blev
halvtidsresultatet.

2-1 och 3-l tlll gästerna gjordes i
nåmnd ordning av Göte Wallander och
Tomas Danielsson.
Geson

i Kinnarp var Thomas Wester-

berg, Bo Thern samt Kennet Palmqvist.

Plastmattor
säljes direkt från fabrik

varje vecka måndag
*torsdag mellan kl.
13.30- 16.00.

AB Bröderna Karlsson
Plastindustrln

Kinnarp, tel.

r8

10

18

10

6 45-31.22

187

Sandhem

Vilske-Ifleva
Rapid
Gustav Adolf

8 33-41

1853
1833
rB2 4
182l

1?

10 25-36'13

I

t2 17-37
t2 15-51
15

8
5

27-61

Ulricehalnne reserygerie

Slutarp-S. Ving 2*6
Trädet-Marbäck 2-0
Kättilstorp-- Blidsberg 4- 0

Tvärred-Häilstad 8Hössna-Åsarp 0-0

1

(Slutstållning)

Peter Jansson, Per-Olof Gustavsson och

IFK Skövde spelade på lördagseftemiddagen mot Kinnarp. Matchen gällde för Skövdes del div IV - eller V-spel nästa säsong. Skövdelaget stod inte att känna igeno det var istället Kinnarp som stod
för spelet. Kinnarp vann rnatchen med 2-1, samtliga mål tillkom
i första hahlek.

IIjo

Falköpings BK

,snitt är kronor 23:94), vilket innebär

utdebiteringen inom kommunen
uppgår i år till kronor 21:72 per skat-

bakverk som kanske skilde sig från
"mammas fina bullar". Att sedan

Falköping5

Gust. ddolf*Fumsjö 0--3
(Slutställning)
Vartofta
18 13
r 51-18 30
Mullsjö
18 10
0 42-16 29
Åsarp
18 11
5 47-35 24

Den genomsnittliga komrnunala

tig" middag. Vid lägerelden senare
på kvällen bakades pinnbröd, ett

1

lI,:,va

1gZ3

ning).

strålancle vackert höstväder,
drog de åldre UV-arna och ledarna
från de båda UV-kårerna i Kinnarn

AIK

framgår att Frökinds kommun enligt senaste uträknade folkmängds-

uppgifter är av tåtortsgrad

I ett

1

2-t
2t 14 2 5 51,25 30
2t 12 5 4 45-23 29
21 9 5 734-2723

för Sveriges kommuner för

c;;lo-7r,

Skara 1--0

Mariestari - Llkedal en 2-

II.K Skövde-Kinnarp l-2
likultorp Hova ?-2

Av den nu föreliggande Ärsbok

UV-ar samlade i vindskyddet.

Tib|.

0515/33203.

1815
1813
18 11
1892
1884
1882
1844
t844
1851
1830

Blidsberg.
Trädet
Södra Ving
Tvärred
Åsarp
Marbäck
Kåttilstorp
Hössna

Håilstad
Slutarp

3 57-26
4 43-28
4 58-32
7 63-40

0
1

3

8 47-48

30
27
25
20
20
18

10 36-52

12

44*47
t2 27*49

11

6 44-4t

\t

14

11

22-81

6

Norm ÄlveLorgg reeerserie
Grolanda-Hällstad 1- 1
Mullsjö-Kåttilstorp 1-3
Friscopojkarna*- Tirnmele 2-

Ulricehamn-Kinnarp 5S. Ving-Herrijunga 3-3

(Slutstållning)
18 11 4 3 49-23 26
18 I 4 5 50-35 22

Ving
Kättilstorp
Kinnarp
Herrljunga
Grolanda
Ulricehamn
Mullsjö
Södra

5

1

18 I
18 ?
18 6
18 5
18 6
Friscopojkarna 18 6
Tinmele
18 6
Hällstad
18 4

3
6
6

6
4
3
3
3

o dz-14

zl

5 48-41
6 30-38
7 42-47
8 38-44
I 45-51
I 58-71
li 32-53

20
18
16
16
15
15
11

ftl .

-rlr+?'

&
&
&

SLUTARP

dark horse' "/o'rr'
i TEKLA?

Liten trevlig villa
i Slutarp strax söder
om Falköping byggd
1971 i 1 plan samt käilare. Innehåller bl.a.
4 rum. kök. badrum

gillesstuga,

*

Nu har resultatet från andra

i Kinnarp

byggd 1970 i fäsadtegel, trevl. och
välvårdad, inneh. 5 rum o. vålutrustat kök, hail, badrum o. wc. Fristående garage m. förrådsutrymmen.
Trevl. läge på hörntomt.;

Villa

över all förväntan. Kommunernas

tvätt-

insats tycks bara stegras hela tiden
och fortsätter det på det här viset
har snart alla skaraborgare varit ute
och teklat.

stuga.

^O^
"öA

Crc
v

"&
"&
"&

I poängligan har en ddl förändringar skett. Tidaholm ligger nu

tan. Vidbyggt garage
och förråd.

på första plats och har

Förmånliga lånevillkor'
Pris 137.000

kr.

r

SKARABORGS
MÄKLAREN
Låggatan 19, 541 00
Skövde. Tel. 0500/810 70
Skaraborgsban-

(Även

ken 0500/108 50

KINNEMO
Lördag ki. 15.00
Div lV Västergötland Norra

4t-

Enplansvilia i Slutarp byggd 1970. Trevl. belägen på
stor hörntomt och inr. 4 rum o. kök, hall. badrum
o. wc. Käilare m. gillestugå. tvåttstuga, hobbyrum,
förråd. Pannrum m. oljeeldn. Vidbyggt garage.

IFK HJO
KINNARPS IF

^åit)L

pasrofar

lrlto-'r).

41
dftl
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Höstens första familjegudstjänst
hölls på Mikaelidagen i Börstigs kyr-

ka. Kh Hagnerud talade här

om

"Jesus och barnen". Kören medverkade under Ewy Hanssons led-

SAMUELSSONS

ning. I söndags stod miniorerna under Astrid och Bar.bro Anderssons
ledning för ett s-ångprogram i Kinne-

veds kyrka. Aven här talade kh

Hagnerud och nu om "höst och förgängelse" utifrån dagens texter.

Tacksågelsedagen inleds med
en familjegudstjänst i Vårkumla

ren Kaj Nyström, Göteborg. På em
hålles tacksägelsevesper i Kinneveds kyrka där kyrkokören under

Margareta Thors ledning medr.'er-

Missionshus
Sönd. 10.00 Familiegudstjänst.
Elever från Kortebo Missions-

Offer.
Välkomna!
skolan.

tj/to.l!,

14.792,25:

3) Frökind, 10.92Q30;

Vara, 4.31r,00; 16)

Gullspång,

3.886,80; 17) Stenstorp, 2.050,95;

Liten trevliE villa
i Slutarp strax söder om Falköping byegd 1971 i 1
plan samt källare. Innehåller bl.a. 4 rum, kök, badrum gillestuga, tvättstuga. Tvättmaskin och torkskåp ingår. Altan. Vidbyggt garage och förråd.
Förmånliga lånevillkor. Pris 137.000 kr.
Tel. lördag 0515/192 83,
fastighetsrnäklare S-O Hermansson, bost.

Fläskfärs

Långgatan 17. 54t 0o SKÖvDE.
Telefon: 050oi8i0 70.
(Även Skaraborgsbanken 0500/108

-s0).

T

O T7 '
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l\rnnemo rctag
Lagelr pa
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IFK Hjo:

i

K.iell-Ake Johnsson
2 Lars-Åke Ekberg
3 Jan Svensson

4 Claes-Owe Edvardson
5 Per-Ake Eriksson

6.Tomas Bjurström
7 Charles Berg
8 Hans Pettersson
I Bengt Ekström
10
11
12
13
14

Leif

Pettersson

Kennet Johansson
Jan Carl6n
Bengt-Göran Karlsson
Per Emanuelsson

1i3)

f.866,75; . 19) Vilske,
1.818,00; 20) Fågelås, 902,10.

Grästorp,

-OLD:<l
-Öv

transka 1.70

4)

Mullsjö, iI190;20; 5) Skara, 8.?88,i13:
6) Kvänurn, 8.11S,80; 7) Mariestad,
7.874,'13; 8) Lidköping, 7.249,20: 9)
Tibro, 6.807,60; 10) Falköping,
6.641,10; 11) Skövde5.692,80; 12)
Habo, 5.358,00; 13) Tiireboda,
5.125,05; 14) Gudhem, 4.968,00; 15)

sK RABoRcs
V
"b MAKLAREN

kar och trumpetsolon utföres av Kaj
Nyström.

I Börstigs kvrka firas högrnässan
på rnorgonen och även här medverkar kören. Gudstjånster-r hålles hår
som skördegudstjänst oclr även söndagsskolans barn medverkar.

i slutkampen. Kommer det
månne en ny "dark horse" s-rtn Frökind? I{ur poängställningen iir kommunerna emellan framgår'av nedanstående tabell.
1) Tidaholm 19.293,75; 2) Götene
hända

Kalusylta

kyrka där flickkören sjunger och
trumpetsolo utföres av musiklåra-

Kinnarps

-O-ffzNlt
v
M

redan

fyrdubblat sin poäng" På andra plats
konmer Götene följt av nykomlirr
gen Frökind. På övriga platser har
inte förändringarna varit så stora,
men vi vet inte vad som kommer att

SLUTARP

v
"b

Fanriljegudstjänster i,Kinneveds

te-

klaveckan inkommit och de har blivit

rrgzr Tv:ittmaskin och
-O- torkskåp ingår. Al'

T:r ..I .,.,

filLl] f l'fll(hlr J

Kinnarps IF. A:
1 Tomnry Pettersson
2 Conny Qvist
3 Tony Persson

4 Anders Ek
5 Bengt Persson
6 Roland Moberg
7 Bo Thern

8 Thomas Johansson

9 Kenneth Palmqvist
10
11
12
13
14

Thomas Westerberg
Gösta Eek
Thomas Carlsson
Kent Bengtsson
Peter Englund
Samling idag Kinnemo

13.45,

'elw-tE.

Bad

'

i Frökind?

Afton hos Frölcindscent

;;;

f'rågan om Kinna
skall få bassängbad har
uppe i sammanläggni
rades au, som fiireslår att
lemitteras till den

kornrnunens fritidsnärnnd
att denna avger yttrande ti.ll
turvårdsverket så snart som
ligt efier årsskiftet,

::1!::

::::l

..,.... li'

ft'iti...
,$4r.

l{y vinnare
i Tekla ,'fts-)t-

::,,,,,....,r*ia li:l::.dt

-%i':1,,.r

1i',;':il

trffi

Denna vecka har Frökind , Mullsjö
och Kvär-iym blivit de lyckligt lottade

i Teklakampen om

Penninglotter,

Vem får 350.000 kronorschansen hos
följande 5 r'innare i respektive kom-

i::{

#
iii:::

:tl:,j

Fij:ljili:l:

mun? Dragningen år som 1'örra
veckan penninglotteriets oktoberd

,:Å

ilili iliil';:i

ragning.

Frökincls kommttn:
Anna Karin Gusiavsson, Stom-

men, Vårkumla. Irökindi,rEalkör

ping, Birgit Gustaf'sson, Pl' 8103, Fal-

köping, Marie Johansson, Kronogården, Börstig, Frökind, Falköping, Veikko Kumpula, TornarP,
Frökind, Faiköping, Maria Torstensson. BondarP, Diive, Frökind,

Falköping.

Kinnarps [lissionshus
Få söndag hålles familjegudstjäns'i
i I(innarps lVlissionshus. Elever från

I(ortebo Missionsskola kommer att
medverka med sång och vittnesbör'd.

rtho-t1.
('\

t.

Lofsgården,

partiets frarngångar. Vidga dem ytterligare !
Så långt det tekniska partiarbetet.
Om id6ernas innehåll sade tal. att
de går direkt på folks nära och angelägna problem, dä4för acqepteras
de i alltvidare kretsar.
Landstinget har avslutat sitt hösisammanträde, och det har beskärts

tavsson, Hassiedal, Kinnarp; Margareta Thor, Smedjegården, Kin-

narp; Birgit Ek, Björket, Kinnarp;
Stig Johansson, Lårarbostaden 1,
Kinnarp; Birgit Andersson, i arie-

dal, Slutarp; Egon Joh.rnsson,
Klockaregården, Kinnarp; Gun-

Britt Filipsson, Liden, Slutarp; Ivar
Gustavsson, Solbacka, Kinnarp;
Gull-Britt Brage, Villagatan ?, Slutarp; Inga Nielsen. Falköpingsvägen 65, Kinnarp; Bernt Bertilssou,
Villagatan 2, Kinnarp; Kurt Johansson, Våstarp, Kinnarp; Olof Nilsson,
Strömsholrn, Slutarp; Lennart Carl6n, Alfhem, Slutarp; Håhan Silvander, Hassla, K;nnårp.

Kinneveds
pastorats
församllngsdelegerade kallas
att sammanträda i Börstigs byg-

degård fredagen den L9 okl.

kl.

19.00.

Ärenden: se ånslagståvia.
Ordf.

- Partiet har en stark och överallt
fungerande organisation, sade landstingsman Solveig. Det har breda
kontaktytor överallt i samhället. De
är huvudförutsättning för att föra ut
partiets id6er, De utgör ett svar om
man frågar efter anledningen till

Kinnarp; Sten Ahlkvist, Affärsgatan
7, Slutarp; Berit Salnuelsson, Affärsgatan 8, Slutarp; Inge Eckerlid,
Ekehill, Kinnarp; Brita Wilgotson,
Björkhaga, Kinnarp; Sigvard Gus-

1973

Centern i Frökind samlade i går kvält sitt folk till en "efrer-valsafton" på Lokal Frökin4,
varvid man ville såväl begrunda segerno för nog var det en sådan, som orientera sig
om
de frågor sorrr kan anses angelägna efter valet. Att såga något om dem hade Solveig
Joi."o'
ur de yngsta landstingsmånnens kretd kommit till platsen. Hon är från Vedum. Ait roa allr
folket med västgötska historier hade inkallats Anton Warr6n från grannsocknen. Gösta&
Gösta spelade upp till dans och c-damerna bjöd till ett mycket långsträckt kaffebord.

I.

Jam ltngsltsla
\)
. T2-.
t l\t nneued'
Sven Andersson,

Intresserad publik på lokal Frökild

oss att slippa höjning av skatten.
Men nästa gång är en l.röjning så gott
som oundvilklig. Landstingetsbud get
omsluter 650 miljoner, varav 80 proc
går till sjukvarden, Av den summari

återigen går större delen till driftskostnader och löner, Tinget har
10.000 anställda. Varje liten löneökning t.ex. hopar sig till stora belopp.
Det har framkommit en opinion
rnot kärnsjukhuset. Härtill ansluter
sig på intet sätt iandstingets ledamöter. Tinget tog en hel dag på sig för
art titta på anläggningen, och int_rycket var ytterst positivt. Vid
sjukhuset fungerar nu 460 vårdplatser, de anställda är samtidigt omkring
tusenlSkaraborgarna kommer att bli
nöjda med sitt c-entralsjukhus.

Nuår

planeringen för nåsta etapp vid
sjukhuset i gång.

.

o'På

Aftonens gäster. Landstingsledamoten Solveig Jonsson stod för den seri-

ösa delen av progratnmet, polisman Anton Warrön

låg nivå,'

Tal. hade ytteriigare en hel del att

berätta från landstingets verksam-

för den lättare.

het. Vid sidan av det postivia bekla- blev till en allmänpolitisk debatt på
gade hon emellertid att höstens re- låe nivå utan betvdelse för lands_

missdebatt snabbt spårade

ur och

tirigets uppgifter.

IFK Hjn nytt log i div III

'leho''|t'

tlddamålsseger mot Kinnarp
IFK Hjo återfinns nästa år i div Ill-fotbollen. Lördagseftermiddagens serieepilog på Kinnemo gav 2-l-vinst mot hemmalaget Kinnarps lF och därmed behöll Hjokamraterna sin
position sorn serieetta. Det blev en mycket tät match med 250 personer, merparten Hjo-supporters, som inte fick se någon toppdrabbning, men väI bjöds på spänning hela tiden.
Gåsterna ordnade 2-l före paus och behöll de siffrorna distanben ut. Såsom matchen utvecklade sig hade hernmalaget varit förtjänt av den ena poängen. Laget var långa stunder i spelet
mer attraktivt än gästerna, sorn uppenbart alltför mycket greps åv stundens allvar. Eller var
det så att laget inte har större resurser i nuläget?

Kyrkoherde Hqgnerud,

Persson, Astrid Andersson, AxtorP,

Erik Gustavsson. Majvi Oman, Kin-

narp, Leif tihnell, Fröje, Ingrid
Adamsson, Slutarp, Ove Fersson,

Elly Andersson, Naglarp, Assar
Karlsson, Slutarp, Inga-Britt

trädande kommer att rapporteras.
Det fanns fler av Hjo-folket som
borde fått en reprimancl tör dåiigt

Svensson, Ledsg. Eva Karlstedi.

sportsmannasätt, En mycket underlig reakiion i segeryran.

Tacksägelsedagen
pastorat

minuter. På inlägg dök Bengt Ek-

avblåsningar. Hjo stred tappert för
2-1. Ytterligare ett Hjomåi
föll, men det bortdörndes korrekt
för offside.
att håila

l)e främsta
Jan Svensson och'Charles Berg

gjorde bästa insatsörna i gästernas
försvarsspel, Hans Pettersson var
mycket skicklig i mittfältsspelet.
Unge Kenneth Joiransson uppträd-

Kinneveds

"Det är gott att tacka Herren",
fliekkören sjöng "Lova Herren. . ."

och trumpetsolon utfördes av kammarmusiker Kaj Nyström Göteborg:
"Preludium suite in D major av J
Clarke, C M v Weber "Prayer" samt
Beethovens "Guds lov i naturen".
Bosse Thern gjorde på lördagen sin sista match i Kinnarps IF. Han flyttar
nu till Värnamo. Han hyllades med blommor av sina lagkamrater. På
bilden titlsammans med Roiand Moberg och Kenneth Palmqvist.

kunde han ostörd dra upp riktlinjerna. En skicklig artist år Bosse
fortfarande. Det var hans sista framträdande i Kinnarp, där han spelat i
tre år efter framgångsrika år i IFK
Falköping. Bosse försvinner nu till
mörkaste Småland - möjligen
kommer han på iden att sprida ljus

över Värnarnoirakien de närmaste
åren. Lycka till.
Kinnarpsanfallet kom fram i bra
attacker långa stunder, men spelar-

na hade vissa svårigheter

med

Hjo-försvarets offsidefällor. Linjedomaren Bengt Löfgren tyckte till
slut det var nästan genant att stå där
med flaggan i vädret varannan mi-

nut.

Båsse

I Kinneveds kyrka hölls på

em

vespergudstjänst där Kaj Nyström
framförde samma musiksoion som i
Vårkumla.
Under kantor Thors ledning

medverkade även Kinneveds kyrkokör förtjänstfullt. I Börstigs kyrka

på nrittfältet. Särskilt i första halvlek

Mest på alerten både när det gällde att landa i offsidefällorna och när
de med lovande anfallsspel och det gälde att ta sig fram genom
kompletteradesbåst av Bengt Hk- Hjo-försvaret, var duon Thomas
ström.
Westerberg och Gösta Ek.

Det brast i rnai:keringen när Hjo
gjorde sina måi men annars uppträdde KlF-försvaret med fin po*
dus. Tony Persson var jätteduktig
och tränaren Bo Thern dirieerltelr

i

Gudstjänsterna var tacksägelsedagen väl besökta i hela pastoratet.
I Vårkumla kyrka hölls fämiljegudstjänst där kh Hagnerud talade om

Målerr
Matchens första mål föil efter åtta

Den mälösa andra halvleken för-

Präst-

gården, Carl-Arne Adamsson, Sluiarp, Herbert Andersson, SlutarP.
Iva-n Johansson, Thyra Thor, Alex
Johansson, Halsäng, Maj-Britt Johanssolr. Giiran Andersson, Kinnarp, Äke Andersson, Alarp, Ruth

menade efter matchen att domaren
borde låmna in sitt kort. "Yas" upp-

des i ett mattare tempo och ståndiga

HalsarP,

ter, Fröje, Birgitta Lagerstrand.

ren "Yas" uppträdande. l{an blev
bortkörd från iagledarbänken och
kunde sedan inte hålla tYst, utan

sedan chansen att öka till 3-1, men
Tommy Pettersson i Kinnarpsmäet
sladdade fint och av den fina chansen biev inget.

Prästeården, Herbert Andersson,
Slutarn. Carl-Arne Adamsson, Slu-

Karin Andersson. Svenstorp, Birgit
Göransson, Kinnarp, Karin Hjortsä-

JqB har också svårt atl, försiå träna-

hade

13 okt.
Centerns båda listor har följande
utseende: Kyrkoherde Haglrerird,

Alarp, Arne Thuresson,

Domaren var inte poPulär i Hjoledet. Det l-rar iag svårt att förstå.

Leif Pettersson

FT den

berg, Axtorp, Barbro Andersson,

Underlig reaktion

Gåsterna;

lingslista upptagande namn från (m)
(s) och (fp). Den listan publicerade

Axtorp, Ingrid C)lsson, Aiarp, Britta
Johansson, Granet, Bengt Nilsson,
Margot Pettersson, Sixten Lind-

Det blev därför som sagt frisparkar
stup i ett.

na,

toppas av kyrkoherde Hagnerud.
Dessutom finns vid vaiet en sam-

son, Naglarp, Torsten Gustavsson,
Astrid Pettersson, HalsarP, Gunnar
Svensson, Ledsg. Rolf Lindberg,

från början ta tag i aktörerna och
inte släppa fram det orena sPelet.

ström upp och nickade ur närläge in
inledningsmåiet.
Minuten efter föll kvitteringen.
Gösta Ek fick chans i närposition vid
motståndarmålet och giorde inget
misstag. Efter en halvtimme kom
1-!. Lite snöpligt föll det mäet för
Kinnarpslaget, som ett tag haft fint
flyt över siit,spel. Kenneth Johansson var målskytt för gästerna - han
stod placerad tätt invid ena stolpen.
lVlisstänkt offside tyckte vi, men icke
sa Nicke, d..z.s. matchfunktionärer-

Vid kyrkofullmäktigevalet i Kin-

neveds församling går centerpartiet
fram med två olika listor, som båda

tarp, Tyra Leifler, (iiiran Anders-

Hur som helst: det blev ingen
match med bra spel. Det var något
e'cup över kampen med mängder
av avblåsningar för snråruff tillställningen igenom. Det var med andra
ord svårdömt och jag tycker att domaren Äke Sundqvist från Skövde
giorde alldeles rått genom att redan

.

FRö]{lND
E
Tuå c -listor ltlto
iz.
,
i lltnneued -1t'

hölls skördegudstjänst. Här med-

verkade kören under Ewy Hans-

Arvidssons
Kinnarp

sons ledning samt skolbarneh under

sina ledares ledning, Agda Malmen-

sten, Lisa Johansson och Barbro
Andersson. Prosten Malmensten
oredikade och texterna låstes av

fortsätter

utförsäliningen
av gammalt lager

Söndagen den

2l

kl. 13- 17.

okt.

kyrkvärdarna C J Holm och Hans
Johansson. Samtliga kyrkor var
vackert smyckade och prydda med
höstens skördealster och blomster.

Frökind Teklar framgångsrikt
Frökind fortsåtter att TEKLA

I'ramgångsrikt. Den tredje veckans
resultat visar sammanlagt 18.603,00
prov fi5rdelade enligt följande:
Brjrstig -i.823,1,,p: per'-inv. 30;8;
Kinneved'6.995,4 ,p., per inv. 5,4;

Brismene 1.628,7 p., per inv.

11,4;

Vårkumla 881,1p., per inv. 6,9; Luttra 1.068,0 p., per inv. 6,8.

BYGGNADS
ENTREPRENAD

SAMUEL$SON$
SLUTARP

Eyggnadskommitt6n infordrar härmed anbud på till- och ombyggnad av Frökinds kommuns ålderdomshem, Frökindsgården,
Kinnarp i Frökinds kommun. Byggnadsvolym, tillbyggnad 4.500
kbrn.

Fl-ltSK :vr[:rff'ä
Just nu lågpris

Beräknad byggstart: Dec. 1973 under förutsättning att socialkommitt6n och sammanläggningsdelegerade inom Falköpings

med rabatt upp till 5: - pr kg på styckade delar

POtati$

,,u

mander

Landgång

1o ks

ord pris4eo

nybildade kommun beslutar om tili- och ombyggnaden.
Beräknad byggnadstid: 12 mån.
Arbetena är uppdelade i följande entreprenader:
A. Byggnads- och målningsarbeten.
B. Värme- och sanitetsanläggning.
C. Ventilationsanläggning.
D. Anläggning för kraft, belysning och tele.
E. Hissanläggning.
Erforderliga handlingar erhålles hos Frökinds kommunalkontor,
Kinnarp. Telefon 0515/331 53.
Depositionsavgift: för A: 200: - kronor, för B-E: 100: - kronor.
Skriftligt förseglat anbud på omslaget märkt "Tillbyggnad av ålderdomshem" inlämnas till Frökinds kommun, byggnadskommitt6n, Kommunalkontoret, Kinnarp, 521 00 Falköping, och skail
vara kommittdn tillhanda senast den 13 november 1973 kl. 12.00.
Fri prövningsrätt förbehålles.
Byggnadskommitt6n

6.20
3.95

Fredagsöppet till kl. 19.00
Lördag till kl. 13.00

Thornas Westerherg
tvåa i skytteligaxr
Två junioren blev bästa skyttar i tliv lY-fothollens norra
grupp. Hjo vann sefien och har i sina led skyttekungen Kenneth Johansson med l6 fulltråf,far. Tvåa blev en anlian junior"
nämligen Kinnarps Thomas Westerbeng merl ll3 mål. Få rredje
plats hittar vi l'alköpiugs BK:s Äire Lindberg med l2 måI.
Samma antal giorde Bert Hultman, Mariestad,och Mats ÄhI-

SLUTARP

gren, Hova" Ilen sistnämnde spelade endast hiisten fiir ltrova alltså lI matcher,
. FÄIK:arna Per-Olof Metlin och Roland Karlsson åtannad€ på
sex.mål var. Ekedalens $igge Croona blev sitt lags bäste skytt
med 7 måI, Sigge spelar nästa år tliv lY-fotboll för Falköpings
Ilollklubb. Falköpings Bl(:s Åke Linclberg och Hjo:s Kenneth
Johansson gjorde fyra mål var i sina klnbbars möte med Ekedalen, där FBK vann med 7 - I och FIjo mecl 7-O.

AB L. Gustafssons Möbelaffär
Backagatan 4, tel. 331 79
På mångas begäran har vi åter
öppet även lördagartitl kl. 't5
Övriga dagar som vanligt till kl. 19.

F AII{' FB.tf oeh l{Eroln,o;rpl

Slutarps
missionshus

frirs töll aii,stergru;p1p s,o-h.

Västergötlands Fotbollförbund har låmnat förslag till sarnmansättning av div IV för kornmande spelår. Om förslaget går igenom, får FAIK, FBK och Kinnarps IF idel nya motsråndare
eftersom de tre lagen placerats i västra gruppen '

Sönd. 19.00 SKöRDEFEST,
Inger och Kurt Rydberg, skördeoffer, servering.
Välkomna!

.1

Nu har

FRöT{IND

E
plo.29-

Kinnarps Lagerförsäljni ng

Kyrkofullmäktigevalet i Kinnevecl
Med anledning av en notis i vår
torsdagstidning om att samlingslistan till kyrkofullmäktigevalet i Kinneved upptar namn från modera-

söNDAGSöpper
söndagen den 21 l1A kl. 13.00 - 17'00
Barnbidrag inlöses

terna, folkpartiet och socialdernokraterna meddelas att man vid nomineringen endast försökt få perso-

ner som man vet har intresse för
kyrkan och dess arbete. Var vederbörande hör henrma politiskt anser

KIh{IUEVEDS
kyrkof ullmäktlge
till ord.

sammantråde i
i,okal Frökinc{ rnåndagen den
kr-ilias

r,kt. l97ll hl.
ördf.

:"i9

19.00.

man vara av mindre intresse vid ett

kyrkligt val. Man tror dock att på
samlingslistan finns representanter
även för centerpartiet.
Falbygdens Ekolförbund
M: Blodpr.rdding, lingon, råkost, juice. T: stekt fisk, citron, potatis, sås,
grönsak. 0: korv stroganoff, potatis
råkost. T: oxjärpar, po@tis..sås,
.grönsak. F: kött- och.grönsaksgryta. kokt ris. potatiq.
":

:.1

Iastbtl"i.:*K rnnarp
narps Kontorsmöblers ut-

En rälstruss och en lastbil
kolliderade vid lZ-tiden på
fredagen i Kinnarp. Ingen

byggnad. En gruslastad last'

bil med släp skulle passe-

ra järnvägen men sikten var
dålig och föraren observe-

rnänniska skadades och de

materiella skadorna

blev

rade för sent en söder ifrån
kommande rälsbuss. För-

obetydliga.

Olyckan inträffade vid en
provisorisk övergång s<rm
kommit rill i och med Kin-

Slutarps Missionshus
På söndag hålls skördehögtid i

14p -15.

missionshuset. Det blir duettsång
och predikan avpastcrsparet RYdberg. Det blir också servering.

skilt våldsam. Rälsbussen -

UNGDOMAR

fick dock en del plåtskador

fr. 14 år välkomna till filmafton i
Lokal Frökind tisd. den 23 okt.

hoppade av rälsen. Bussen

kl.

sorn hade fyra passagerare

-

och det bakre hiulParet

19.00. Servering.
Kyrkans Ungdom

kunde senare fortsätta.

aren av denna lyckades dock

bromsa kraftigt och sammanstötningen trlev inte sär-

Centeravdelningen i Kinneved

**re Ts det
Tq

anordnar resa tiil

oah tcklq

lshockeymatch i Skandiyan1qE
,

TIPSPROMENAD

Göteborg torsd4gen den 1/11

Anmälan till tei. 460 35

el' 331 67 senast

tisdag

Söndag kl. 10*12

Start: Lokal Frökind'

'ÄLK.MNA!
- 50 år fvller den 27 oktober fru
Ingrid Browall, född Ahlqvist, Mönarps egendorn, Falköping. Hon är
född i Eksjö och maka till godsägare
Ragnar Browall, Fru Browall år
bl.a. suppleant i kommunfullmäkti-

FRöI{IND
Frökind i Tekla

ge i Frökinds kommun. Hon är med-

lem ay styrelsen för

Falköpings

Fredrika Bremerkrets. Hon är entusiastisk och intresserad golfspelare och FT-läsarna kan då och då
iäsa gclfreferat av sign. "Ninni".
s

E!

z{fi0'lt'

Sammanlagt har Frökind erövrat
25.353 poäng i TeklakamPanjen som
oåeår !'tterlieare två veckor. Förä.ininden inöm konrmunen är följande: Börstig 10.599,9 Poång (41'7
per inv.) Kinneved 9.745,5 (7.5 per
inv.), Brismene 2.082,6 (14.6 Per
ihv.) Luttra f.361,7 (8.6 per .inv')
Vårkumia 1.281,6 (10 per inv.) Aven
på söndag blir det tipsPromenad
m ed start vid l,okal Frökind'

0

'fipsprornenad mtcl I 24
Vid söndagens tipsPromenad i
Slutarp med start och mål vid Lokal
Frökind blev den råttä raden följande: x 2 1 x2 x x2 I I xx. Barn-

raden:2x1121x2Ixv,2.

Sammanlagt deltog 124 Personer,

men ingen lyckades pricka in en
tullträff.
l1 r'ått: Sven-Cliof Johansson och
Gösta Andersson, båda SlutarP,
Barnraden: Eva Wallin, Anna Sam11 rätt,
Skiljefrågan: 433 crn. Monika
Persson, Slutarp, hacle tippat rått.

uelssön,

Dessa

har pliser att hämta

hos

Samuelssons.

#t'Todet

togon

NVUI Tcoch tcltlo
.

TIPSPROMENAD
'

Söndag kl. 13-15

Start: Lokal

Frökind.

*lto_?9.

Beg. bra bilar
Renault 16 TL
3.500 mil drag, röd

1972

Renault 16 TL

1972

Volvo Amaz. Combi
Mörkblå, radio. värm.

1971

Opel Kad. Caravan 1968
7.200 mil, röd

1970

Opel Kadett
10.000 mil, röd

1966

VW Buss

1965

3.700 mil, ljusblå

Renault 12
Renault 10

GDV
FnöxrND

lVlnsik IfINCENTS
Servering. Medlemskontroll. Välkomna. FrökindsGDV

2.600 mil, vit

Renault 4
9.700 mil, vit

A

BMC Clubman

(}

2.600 mil, blå

4.900 mil, röd

Gannmaldans

a
o
a
a
a
1s72.

1968

o
1965

8.500 mil, röd

AB Bit & Moror

V;"T4T,,,

frökind,s-gli*iiii
Det här med TEKLA har blivit en
stor angelägenhet för Frökind. Göran Andersson låter gladare för varje gång han rapporterar kommunens delresultat. Tredje piats för
Frökind bland samtliga kommuner i
lånet - det är något att vara giad

för. Huvudorten Falköping är distanserad med mängder av poäng

och länscentret Skövde intar också
en förhållandevis blygsam position.
Det är trara Tidahoim och Giitene
som lyser över Frökind. Vi som bor i
de s.k. tätorterna har egentligen
ingen större anledning att ta stora
ord i vår mun - det är nämligen så
att Börstig sett till så att Frökind fått
en framträdande position med sina
41,7 poäng per invånare...

TEKLA är landstingets stora

satsning på motion och pågår till
den 4 november. Det är alltså slutspurt i kampanjen som rymmer tre
aktiviteter, nämligen att gå 2,5 km,
att simma 200 meter eller att cykla 5

kilometer. Vilket alternativ du än
väljer ger det maximalt en poäng
per dag. Frökind har stora möjiigheter att behålla tredjeplatsen de
kampanjdagar som återstår.

-x-

Att Frökind ligger på tredje plats i
länet i den här kampanjen är i och
för sig inte så underligt. Det finns ett
natutligt motionsintresse bland
kommunens invånare.
Jag kan inte påstå att jag hör till
de flitigaste, men jag har ju i alla fall
understundom spelat bordtennis
med Sven-Olof i hans källare och
setts smygande med ett tennisracket på nyanläggningen invid skolan.
Därvid medförande en styck hustru,
som i tidig morgonstund tvingat mej
ur den sköna bädden. Hon har parkerat sig tätt intill huvudkudden beväpnad med ett slagträ - ett sånt
"di lärde" kallar tennisträ.

-x-

Det kommer stunder i en unq

mans liv då han måste bekänna
färg. Det blev game, set och match
helt efter hustruns regler. Detjag en
gång lärt mej i anrika Faiköpings
Tennisklubb och genom samtal med

Frökinds tennis-k (Ung) hörde en

förqången tid till. Den äkta

håiltens hemmagjorda regler förde
till en stor triumf. Barnen
jublade, far grät och kommunen
uppvaktade. Jag gick den aftonen

henne

Vårkumlarundan. Jag

vill

minnas

att jag mötte Sven och Ricky Ahl.

-x-

Det är en av de få gånger jag gått

Vårkumlarundan. Adela cykiade

den i somras och det tyckte jag var
mycket spänstigt. Jag tog bilder. På
Adela och alla de andra som tram-'
pade för kommunen. Då var inte

TEKLA född.

Ingvar Carlssons skola har be-

kymrat många. När nattens skugga
faller på och alla barnen vilar, kastar jag mej hungrig över treans ma-

tematik. Vet ni kära vänner hur

många element det finns i unionen
av två tomma mängder? Jag vet i
alla fall att elementen katt och flicka

tillhör mängden A. Mängden A har
två eiement. Sedan vet jag också att
mängden

B är en delmängd till

mängden A. Matte var roligare förr
- mer rejäI. Multiplikation och så.

skolan har utarbetat vettiga ordningsregler. Man måste ha en grund
att stå på. Exempel: gräsmattorna
får inte beträdas när vädret är slas-

fi:

i(inne"e.l" Dscloratr löFamflngadelegcraäe''atlro4t'

har haft ååmmånrädet

i

8örstiga

bygdegård.Det. leddes av ordf' Sven

Andersson,
Föredroes de av prosten !{erbert
Karlsson, $lerrljungä. utförda arkivarbetens i Kinneved och Börstig.
Fealöt att tili prosten Karlsson uttala
ett täck Iör det noggranna och gedigna arbete som han utfört i sambsnd med uppråttande av nya in-

ventårie' och årkivfört€ckningar i

BARIIBI1EII

kiCt.

-x-

Frökinds manliga invånare kan i
afton om de så önskar, ta med sig
TEKLA och gå till Lokal Frökind.

En annons i torsdagens utgåva av
FT förkunnade att vänner till gammaidans kan roa sig där. Det är möj-

liet att Gdran Anderssom utverkåt

dispens från landstinget så att även

FNöKIND

PIRSOilBtl$l
Med ett bagagerum på 350liter.
tÅrcrÄnosBnEll
Med ett bagagerum på 450liter.

Frånsett det här med Ingvar Carls
son, tycker jag att kollegiet vid

kvällens begivenhet ingår i TEKLA-kampanjen. Ta med er kampanjkorten för säkerhets skull.

Med en omstoppad bamhage.

RAtlYBtlttl
Med en liggstol för codrivern eller passageraren.
.
BIl TöR ilYGI;IA
,
Med bekväm dubbelsäng.
KOitBtvAoilIt
Med ett bagagerum på 750liter.

TRIVSAM, ENKEL, KUL, LA-

GOM AKTMTET
TEKLA betyder.
Hej- då!

* det är

vad

BÅSSE

SKÅPUIGilEII

Där halva bilen iir till för bagaget.
Kom och provkör Renault 16 TS. Vi visar
dig hur du gör den tiil vad du vill. Utan verktyg eller extra tiiibehör. För Renault 16 TS
åir faktiskt sju bilar. Alla med radialdäck.
Alla med extra fiiirrljus, 5-årig vagnskadegaranti och 6 månaders fabriksgaranti,
oavsett antalet körda mil. Och du kör med
låg bensinförbrukning.

Destoratei.

'

PastoratskS'rkorådets förslag till
utgifts- och inkomstat med
däråndrad utdebitering av 0,50 öre
L814 &rc

godkåndee.

Hyran för kyrkoherdebostaden i
Kinneved höjes rned 684 kr per år
enligt ($PDj och stiftsnämndens fiirslag,

Eeslutades höja ersåttninganra
pastorsexp, brånsle, iyse, och
stårlning i Kinneved och B<irstig

för

kr per år,
Beslutades utse

med 600

en valberedningsnåmnd meci uppgift att förbe-

reda de val gom skall ske

på

dec,-sammantrådet. Bengt Andersson Brismene, Erik Bohman, Vår-

kumla, Paul G.ustavsson, Börslig'

och Lennart Persson Bar;kg. Kin,

neved valdes,

Erik Bohman.
Eleslutadee att

Sammankallande

till vår€n

uppsÄtts

i/itt plastnåt eom stångsel

utånför

gårdshus å Börstigs Pråstgård,

ffi;AB
V

Bil & Motor

;:,:äx:,,,3$30:

I nyredigering. Den roliga och märkliga västgötatilmen ktlng
.,,*;..

Tr

... -l .t

fföJapöSkerai
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fr..
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stor publilc!
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Den mårkiiga filmen av fotograf 'l
Bertil Svensson från Mariestad om I
"Pöjkera i Böja" och som visades i
nyredigerat skick i Floby, Kinnarp I
och Falhöping under söndagen oclr I
nåndagen, blev en succ6 av stora I
mått. Ett 100-tal personer fick åter^ |
vända från Lokal Frökind utan att I
komma in vid visningen på söru |
I

NNPUJKERA
FLOBY
Kl N NARP
FALKöPING

I BUJAN'

centralskolan sönd.28 okt. kl. 15.00
Lokar Frökind sönd. 28 okt. kt. 1e.00
Församlingshemmet måndas 2e okt. kl. 1e.30

En minnesrik upplevelse att möta denna brödratrio i 1800-talsmiljö. Se dem slagtröska, tämja oxen, kärna smör, baka och tvätta. Allt i en dråplig och gripande
verklighetsskildring. Möt också 107-åriga Mor Johanna, lyss till hennes visdoms.
rord. Möt knekten Björnberg, Slipstens-Kalle och gumman i ryggåsstugan. För att
inte tala orn SÖRVIXAPOJKA. Alla lika glada och förnöjsamma. Deras sång och
dialekt är härligt att höra. Föij dessutom med på en resa på Göta Kanal och möt
den nya tiden hos fallskärmsjägarna i Karlsborg. - Knaske sista möjligheten att se
denna roliga och märkliga västgötafilm.

dagskvållen, och sak samma intråffade vid måndagskvällens visning i
Församlingshemmet i Falköping, då
uppskattningsvis 150 personer fick
återvända utan att. få stifi.a bekant-

skap med "Pöjkera i Böja". Men
lugn, alla ni som inte fick tillfälle att
se filmen. "Pöjkera i Böja" kommer igen i en repris som lär bli ganska snart, enligt vad FT erfar.
"Pöjkera i Böja" var en brödratrio som nådde en sammanlagd ålder av 250 år och som bodde i Böja
mellan Skövde och &lariestad. I bör-

jan av 50-talet blev

brödratrion

riksbekant genom sina ålderdomliga levnadsvanor och arbetsmetoder. Brödratrion år numera borta,
men genom Bertil Svenssons märkliga färgfilm har "Pöjkeras" originella liv och leverne bevarats åt
eftervårlden.

0BS! Det är nu 20 är sedan denna film visades.

SLUTARPS

n-

I nyredigering-psr r0liga och märkliga västgötafilmen kring
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Falköpingsvägen
Slutarp, tel. 0515/335 98

$öndagsöppet
i morgon

kl. 13 -17

''PUJKERA I BUJA'O
Då

100

KIN NARP

pc'rsoner inte kunde beredas plats vid söndagens visning i

återkommer filmen till LSKAL pRöKIND onsd.

KÄTTILSTORP

torsdag 1nov. kr. re

31i 10

HUSTENS
NYHETER
lör
dam. herr, barn
Välkommen att se och Proval

kl.

19.30

30

OBSI Dennzi tiim bör inte förr,äxlas med Bertil Svenssons sbnaste filmer.
Det är nu 20 år sedan denna tilm visercles!

öPPET
Månd'

-fred'

1o-12.30, r3.Qq'18

L4a-n.Lördagar

10-13
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ENDAST 2 MANADER TILL JUL

-

TÄNK PA LEVERANSTIDERNA OCH PLANER,

VI UISAR HUSTENS SENASTE NYHETI
PÄ UVER z.(lt!(l KVM UUERSKÅDLIGT FIIRDIGMUBLERADE
O SPECNALAVD. FöR SOVRUM
O SPECIALAVD. FöR BÄDDSOFFOR

KUKSMT

i stor sortering

O SPECIALAVD. FöR ENGELSKA OCH
SPANSKA MöBLER

UPPMUBLERAi
2.RUMSLAGEI
Vardagsrum, sovrum, kök.

EXTRAPRIS

$OFFGRUPPSHURNA
*

bestående av 3 sits
2 sits soffor + fåtötj
i dralonplysch, två färger gul/beige. Säljes
endast komprett. oBS! r"n,nTilo*Ti*,*

FYNDAUDELNING HITMTPR I S ER
där ni hittar ma$sor av vator tilll låga
:

ftrh

.fult

:RHIL, #
ER
INTERIURER

IBLER
Denna
grupp finns
'Mj.!Å,, grön- eller
"t'{,i:ijI brunbetsad
ffiW björk

.lrfy

i

'd$'ff Bord*4stolar

#'ff

exkl. dYnor

- 525:'
D KOMPLETT
IHET

4.990:Slutarps Möbelindustris f. d. Iokaler

IBILHU$ET
-{lr

ll /r\

I

rl

I

-

FALKOPINGSVÄGEN. TEI. 0515/335 65

Uppettider:
tVlåndaga r- lreda gar 1 0

;t I

Lördagar I -13

TEKLA-resultat lltl'l''
Frökind fortsätter att TEKLA
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Vårkumla 1'8i5,6 Per inv' 14,18 P'
Luttra 1.?62,2 Per inv' 1l'15 P'
Frökind håller sin tredje Plats'

Affärstider denna vecka
I dag torsdag 8.30 - 18.00
I morgon fredag 8.30-19.00
Se extraerbjudande
i tisdagens tidning!

Såväl lördag

4L

AB Bil & Motor

KINNARP

o minnesgtj. Hagnerud' B Kjellström, M Thor. kYrkokören' -'
eudsti. Hagrrerud m ll'l tisd 19
ku, å.,r.1. i+ re, is slutarPs sYf
hos Ellen TrYgg; torsd l0 o 14
Ki; 19 KinnarPs sYf' h Karin Andersson, SvenstorP; fred' 17 mini i

förråd. Olieeidn. Trev-

&

LF. - Vårkumla kYrka: 14 högm'
kb Fägerlind, flickkören; fred'
förs.afton i BYgdegården'

-s6nd'

riet lage på hörntomt.

KINNARP

9.45 ssk: tisd. 18 UV-möte'

Rymlig tvåvåningsvilla med
centralt läge, klädd med fa-

evangeligr. Falan.

sadtegel och inneh. vardagsrum, matsal, TV-rum, hall m
öppen spis, kök, arbetsrum, 4
st sovrum, badrum samt extra wc. Hel källare med bl.a.

SlutarPs missionshus: lörd' 11
e.- eud.tj. i ÅsarP; sönd' 9'45 ssk;
is.fo- kn Hagnerud: fred' 19'30

S..n.'ilt.,oooaaooaaa''.'ato<)

garage, hobbyrum, Pannrum. Välskött trädgård om ca
1.500

F o,lfr,öpön lg -lll,röeehamn

iäggs

rn,e;r törst

1975?

4\.2?.

J.l

ligger ånda sedan 1962 hos kungen.

sultatet som en del av beslutsunder- säger planeringsdir. Bernt Berglaget när frågan om nedläggning lund vid länsstyrelsen i Vänersskall avgöras. Denna fråga kommer
inte upp förrän den regionala tra-

borg. Den har otillräckligt underlag
och är olönsam. Dårför måste små-

tidigast avgöras under 1975.

om att opinionen nu svängt, man är

fikplaneringen är genomförd och
fastställd. Nedlägglingsfrågan kan

ningom ett beslut fattas om dess
framtid. Man kan emellertid erinra

år;e- Bandelen Falköping-Ulrice- inte lika beredd som för någta
hamn är ju en problematisk linje, dan att utan vidare lägga ner en
olönsam bandel.

kvm.

B l(jellström
rektär vid !;t.
-t7|
n\.a l(vrkerör

f.arr"rty.ui..n i Vänersborg har kallat företdgare i Kinnarp och Slutarp till ett samrnanträde
on1 en
hos Kinnarps kontorsrnöbler på onsdag nästa vecka i-avsikt att höra deras mening
den olön'
eventuell nedtäggninet av 5anäelen Falköping-Ulriceharnn. Denna linje tillhör
nedläggning
samma d"le. ao SJ-nätet och drivs med statsunderstöd. Frågan om bandelens
Länsstyrelsens kontakt med ftiretagarna - det blir fler träffar längs
banan - är ett led i den regionala
trafikpianering som alla län ålagts
genomföra. Länsstyrelsens uppgift
är emellertid inte att utreda nedläggningsärendet och lämna en rekommendation utan endast att söka
utreda konsekvenserna av en eventuell nedläggning och framiägga re-

i

Vätvårdad enPlansvilla
6
=*vitt fasadtegel, bYggd
1970 och inneh' 5 rum o.
lh
T kök, hall, badrum. Sep.
4b n5.11oaiett. Aitan. FriC$U stae.rae garage och

veds kYrka: A H dag 19'30 musik

KinnarPs missionshus:

(allhelgonadagen)

blir det tipspromenacier
med start vid Lokai Frökind'
som söndag

KINNEVED PASTORAT: Kinue-

19.30

iiv::l:?r?,
I

SLUTARP

SlutarPs missionshus: sönd' 19'30

Ctuoman

I röd' 8'500 mii

I

la ^

I
| aMc

enliet föliande:
soÅie ft.Szs,3 per inv. 52'45 P'
Kinneved 11.801,4 Per inv' 9'11 P'
Brismene 2.322,9 Per inv' 16'24 P'

sAMUEL$$0N

1973

ot, ,6oo mil
!t ur,

|

framgångsrikt. Femie veckans re.,rlt"i blåv 31.3?4 Poäng fördelade

I

Bengt Kjellström, för närvarande
rektor vid centrala rektorsområdet i
Falköping, blir rektor vid det nvbil '
dade Kyrkerörs rektorsområde'
som förutom Kyrkerörsskolans högstadium också omlättar KinnarP
octr'Åsarps skolor, från 1 juli nästa
år. Den lediga tjänsten som rektor
vid Centralskolan kommer att annonseras ut.

IJesiut om överfiYttning av Bengl

Kjellström giordes av skolkommitten vid dess sammanträde i tisdags'
Kommitt6n beslöt vidare att bland
33 sökande utse Anita Nilsson, f'

Aiexandersson, tiil skolkurator. Till I
kontorist vid Fredriksbergsskolanl
utsågs Berit

KINNEVEDS
RODA KORS
har sin sedvaniiga syauktion I'redagen den I novernber kl' 19'00 i
Lokal Frökind.
Underhållning Anton i Ormaslåtte berättal historia'
Kaffeservering, lotierier, gåvor och paket rnottages med taeksamhet,
Alla hälsas varmt vålkomna'
Höda Kors-syföreningen.

Ståtrl.

Nu har

Kinnarps La gerförsälin ing
SöNDAGSöPPET
söndagen den 4111 kl. 13'00-17'00

i

Frökind och
o[u-tE.
TEI(LA

T\Tö

Frökind är stort. Under helgen har

ring av ledamöterna i

Sibylla Jarlsson, Kinnarp, John

obligator.iska nämnder och styrelser samt kommunfullmäktige.
Och för att dessutom markera
slutet för den egrra kommuneq
och inträdet i den stora gemen-

Persson, Viiske-Kleva, Elon Lars-

samtliga

kr att festa och fotografera för.

Augustsson, KinnarP,

Gustav

Sigrid

Augustsson, KinnarP, Lennart
Blom, Kinnarp, samtliga 10 rätt.
Ingen hade 12 eller 11 rätt.
Rått tipsrad: 212 x22 lxx 212.

Skiljefrågan: Snörets längd var
1?9,5 cm. Närmast var: Anita
Svensson, Kinnarp och Britt-Inge"

rnörr-ler.

de:

Rätt tipsrad: 21x x12 x12

x12.

106 startande. Jonny Persson,

Vilske-Kleva 12 rätt, Anna-Persson,

Vilske-Kleva 12 rätt, Charoline

11 rätt, Roaemari
rätt,John Persson, Vil-

Carlsson, Kinnarp

Lindqvist

11

kommunsll rel.en

*;ffäl;o;de

tväsisr

förtroendemän
med åkta hälfier och kommunanstälida föreslås till den 27 decemkler - en torsdag - och för-

läggs förstås till Lokai Frökind.

B"i"-.rr. kyrkl, syförening

mer/Israelsmissionerr) 100, Sjömansvården 150, Gijteborgs stadsmission 100. Ersta 100, 3håra stifts
arbetsfond 75, p4 soldathem ?b,
Lutherhiälpen 200 samt Brismene
kvrkofond-I5g kr eller tillsammans
n

nedås.q. "
S"#":Ti;JlH__ -.: -,:-

-

Börstigs och Döve kyrkl. syf<ire- o"f."a u" isfrä""t"1Latctt -mellan
ningar, som har gemensam auktion Västra Frölunda och Mora.
och gemensam kassa, har beslutat l;nderresanunderhöUJåriKarlsföljan$^utdelning av tiltUangtjgl
*ua dragspelsrrd/srk och sång.
medel? 5v. kyrKans P"ttol ...r-Y "r"
Samtliga rapporteras ha varit
kr, lMi200, Bräcke diakonigård 100, mvckeinöjda med utflykten,

Gjteborss stadsmission 100, Sjä

mansvården 200, Hjo foikhdgskola
450, Fftimslätt 250, Skövde soldathem 1Ö0, Lutherhjälpen 400, Lekmannatjänst 100, Sv. kYrkans lekmannaskola 100, Ev. fosteriandsstiftelsen 200, Kyrkan ochjudendomen
100 samt extra anslag till Luther,hjälpen 500 för utbyggnad av skolan
i Ramallah, som ligger 15 km norr
om Jerusalem, eller tillsammans
kronor 3.900 kr.

II\BROTT
i Kinnarp

LÄMPLIGA FARS DAGS.PRI]SENTER:
RAKAPPARATER, BAROM ETRAR, KLOCKOR

m.fl. artiklar.
9

-

18,

iörd. 9-

13

Allhelgonadagen firades

guds-

tjänster i samtliga av pastoratets fyra kyrkor och sarntliga gudstjänster
mvcket välbesökta. I Börstigs
var
;:Xt;X:["T'i;rbesökta.
l{agkl,rkoherde llag
p'edikade k1'rkoherde
kyrka
kvrka predikade
bl.a tntloriu:
intloilus
kören sjong
sjcing bl.a.
nelud
rJ .i"li
oclr Lören

";'

även

ledde kören i Brismene där kh John

Fag..tira predikade. Kh Fägåriind
rjänstqlorde avetr vid högmässan i

Vårkumla och här framträdde flickkören.
På kvällen hölls en stärnningsfull
musik- och minnesgudstjänst i Kinneveds kyrka. Förutor-n flera orgelsolon. av rektor Bengt Kjellström
framträdde kvrkokören med ett rikt

nrusikaliskr sängprogtam

med

Bachs slu'.kiir i "Juhannespassio"Sånd Herre dina änglar ut"
nen"
Kommunslyrelsen föreslår kom- som nostludium. Köriedare var

munfullmäktige att anslå medel till
två vattenreservoarer för att trygga
vattentillgången för brandsläckning
vid AB KinnarPs Kontorsmöbler.
Kostnaden beräknas till 46.000 kr.
Stvrelsen för stiftelsen Frökindsboståder hemställer hos fullmäktige
att få hyresförluster täckta av kommunala medel. Beloppet är på 4.326 '
kr och avser bl.a. lägenhetef reserverade för distriktssköterska samt
oensionärslägenhet. KS föreslår
fullmäktige ait hyrorna skall betalas

till stiftelsen.

FRöI{INT}
Kin nevt'ds Rödakorskrcts
har i morgon, fredag, sin sedvanliga
syauktion. Den hålles i Lokal Frökirrd, där Llrogrammet bl.a. upptar
västgötahistorier, berättade av Anton i Ormaslätten alias Anton
Warr6n.

Trädetspelare

till lfinnarp

Margareia Thor.

Kyrkofrerden
predikade orn "Vägen till livet" och

höll parerrtation över de

försam-

lingsbor som gått bort sedan Allhelgonahelgen 1972. Deras namn UPPIästes liksom valda bibelord. I sam'
band meci komtnenmorationen förekom klockringning.
På söndageu hölls gudstjänster i

Döve där prostön

Malmensl,en

tjänstgjorde och i Slutarps tnissionshrx där kh Hagnerud talade över'
ternat "Rättvisan kan inte vånta".

Kinnarps lF
Årsfest lördag den 17 nov. kl.
19, Lokal Frökind.
Anmälan senast måndagen den
12 nov. till tel. 335 23.

Slutarps
Missionshus
Fred.. 19.30 Sång och vittnes-

börd. Evangeligruppen Falan.
Offer. Välkomna!

Kinnarps IF kan notera ett fint
fotbollsförvårv då 22-årige Anders
Ivansson från Trädets IF skrivit på

På fredag inleds en serie aktuella
kvällar i Slutarps Missionshus. I för-

speklar påtvå

eg"uppen Falan med sång och vitt-

övergångshandlingar. Han biir
månader. elil-?5.

Sl..t""p. Missionshus kltt-lZ '

sta mötet medverkar

Evangeli-

nesbörd.

DANSKURS

Kinnarp och stal en viixelkassa
innehållande l0 kr eamt ett
50-tal cigarrettpakel.

$ i:oäilj"' H r*- o. F R'T,D$LAGER

Öppet, måncl-fred.

gghin gsclelegerade'

Natren till söndagen tog sig
tjuvar in i en trensinstation i

Skogsvägen SLUTARP
ALLT FöR MOTION ooh FRITID
TILL LÄGPRIS

ar'

tr'"

skall nu godkännas åv salnmanlä

Festen för

t".

lid rless

naste samrnanträde' Arendet

git fullmäktige att bevilja 5.000

f .ZOO

anläggningen i

ert ftirslag sorrr behandlarles

Ståieskog, Kinnarp med 180 cm'
Brismene kyrkl. syförening har
samt Marita Adolfsson, Slutarp med av tillgängliga medel i kassan ansla179 cm.
git följande belopp: Sv. kyrkans
Resultaten från promenaden d^en äi.siott 500 kr, Biåcke diakonigård
28 oktober är ej redovisade. Här föl- 100, JM 150, i{yrkan och judendo-

jer

Frökinds kommun och

SJ år överens onr

skapen med Falköping har

Tage Hellman, Slutarp,

*1,,

En n] plankorsning over
jårnvägsspåret i KinnarP Planeras vid AB Kinnarps Kontors'

Frökind har beslutat att kommunen skall bekosta fotografe-

kommunstyrelsen också föresla-

Kinnevt'ds

Dastqrat

kantor Ewv Hansson, som

Kommunstyrelsen i

son, Kinnarp, Charoline Carlsson,
Kinnarp, UIla Slättberg, KinnarP,

'f

Ällehlgonahelgen i

i l(innarp ;;' h*.dil$;',il*:i#'#il;;j

IOrevrgas

två promenader anordnats. På lördagen startade 113 och åtta hade
tolv rätt. En av dessa får pris. nämligen Birgit Andersson, Falköpingsvägen 1, SlutarP' Skiljefrågan
val)ns av Anette Jarlsson som gissa-

de 174 slantar i burken - det var
175. Rätt rad: 12x x2x 112 xxl.
På söndagen ordnades en nY
promenad. Nu med 143 startande.

o
sparL- Pt

'o
over

o

{'.'

'

n tr
i\i,, liol'sllJ ..^D

Folkvalda
i Frökind

Intresset för tipsPromenader i

I

komnier att anordnas orn intresse finnes.
Anmälningar före den 17.11 1973 till tel. 333 12, 330 08
Kinneveds CUF

FRöKIND
Kommunfullmäktige sarnmanträder i Lokal Frökinc,l, onsdagen den 14 november i973 kl.
19"00.

Ordf.

TEKLA en framgång fcir motionen
Tidaholm etta och Frökind fyra

F'orclelning av
tekl avinster
I den länsomfirtttrnde motions'

kampanjen Tekla arrangerad

av Landstingets Hälsovård

Hotad SJ-linje hcir hestå

stx.?b

anser Frölcindsföreta gare

på

sjukvårdsstyrelsen i snmartrete
med Idrortsfiirbundet. Frilufts.
fråmjandeto Skolan, Länskor'
pen och länets kornrnuner har
som segirä!'€ bland länets kommuner tle fem bästa korats,

nåmligen: l. Tidaholm, 2. Götene. 3, Lidköping, 4. Frökind
och 5. Mariestad.

Frökinds kommunResa för ivå personer: Jonas
Hjortsäter, Pl. 8092, Fröje gård.
Cykel: Siv Andersson, Kringiarp, Börstig.
Penninglotter: Elisabeth Kumpula, Tornarp, Maria Tholstens-

son, Bondarp. Blidsberg, Gerda
Jonsson, Björkelund. Döve, Paul
Gustafsson. Vintorp, Börstig L 8,
Gunborg Larsson, Bokulla, Bör-

-qtig, Ann-Charlotte Johansson,
Öve.g., Börstig, Ingela Öman, Ax-

torp, Kinnarp. Kristian Kumpula,
Tornarp, Ingrid Olsson, Pl. 8085,

L 8, och Kenneth

Johansson.

Kronogården, Börstig.

Frökinds

Kommunorganisa-

tion av

CENTERN
sammanträder månd. 12l11 kl.
19.30 i

Lokal Frökind.

Förhandlingar, kaffe, musikunderhålining.

Medverkan av Bengt Börjes'
son. Välkomnal

Styrelsen.

Bordtennis
Norra Väatgöla
Järpås-Istrum 3-6
Sk. Åsaka-Lidköp. BTK 4'.6

Kinnarp-N. Härene 6-3
Vid onsdagens infolmationsmöte i Kinnarp angående den nedläggningshotade SJ-bandelen Falköping-lllricehamn, närvarande fr.v. Sten Ählqvist från Rutmans Snickerifabrik AB, Cliiran Kinnander, Näringslivskommitt6n i P-län, Bror Johansson, Slutarps kvarn, Evert Sjökvist, Slutarps Industri Ä8, Anders Meuller, länsstyrel'
sen i PJån, samt längst t.h. Jarl Ändersson från Kinnarps Kontorsmöbler AB.

Den nedläggningshotade SJ-bandelen mellan Fatköping och tllrieehamn Lrör hestå. Der
önskemålet framförde representanter från olika företag i Frökind vid ett inforrnationssam.
mantråde om SJ-linjen i Kinnarp på onsdagen. Förutom representanter för en del, av I'rökinds företag, var också en lepresentant för Näringslivskorrunitt6n i Älvsborg när'varande
samt en repr€sentånt för F-läns länsstyrelse.
Det är på initiativ av SJ somäen- läggas ned eller inte, kan väntas
na inledande informationsträff fö15t l9?5.
kommit till. i\{eningen är att länssty- Vid onsdagsförmiddagens två
relsen skall ta kontakt med företa- timmar långa sammanträde disku-

gare utmed hela bansträckningen
till Ulricehamn, t'ör att dårigenom
hartlägga om det finns förutsäitningar för ett bibehållande av den

terade man och ventilerade olika

åsikter och synpunkter på sträckans
förutsättningar för ett bättre underlag i framtiden.
nu nedläggningshotade linjen.
-. Jag anser att det är SJ:s uppI marslapril nästa år år det rne- gift att se om sitt hus, d.v.s. vidtaga
ningerr att den nu påbörjade utred- sådana åtgärder att bandelen blir
ningen skall vara kiar att presente- lönsam. Jag är av den uppfattningras i sin helhet lijr länssiyrelsen i en att bandelen bör bibehållas. Kan
Älvsborg. Länsstyrelsen skall i sin SJ erbjuda oss företagare konkur-

tur låia ärendet vandra vidare till renskråftigatransportfriserka'jag

SJ, som kan räkna med aJt få ut- mycket väl tänka mig ått lägga över

redningsresultatet någorr gång näs- passande transporter på SJ, säger
ta höst.
dir Jarl Andersson på Kinnarps
Beslut om bansträckningen skall Kontorsmöbler till IrT,

Larv

1

0

Lidköp.

1

n

BTK
Istrum
Sk. Åsaka
Kinnarp
N. Härene
Järpås

6-3
6-4
r0-9

0

2
2
2

10-10

6-12

0

9*9.2
9-9 2

0
0

2

2
2
?
?

2

Skövde Resep
Falköping-Töreboda C 5*5
Töreboda D-Hörnebo 5-5
Skövde-Kinnarp 3-6
Töreboda C
iFK Falköp.
Hova

' Kinnarp

I
2

Hömebo
u Törebqda D
Skövde

,

1 0 11- 6 3
1 011-8 3
0 0 6-4 2
019-9 2
10 5*51
1 t.6-11 I
q2 7.12 o

Lokal Frökind
Sönd. 15.00 Sånggudstjänst.
Per-OL;f Olsson, Rydberg,
25-ial ungd. från Äsarp.

välk.'r'al

roåt:

'r.

l'l;lc- tl-rt *

i

i Frökind,
Srrauktion
J
lockud,e stor publik

Inbrott i Slutarp tr])6-tt'to
Tobak, kontanter
för 2.500 kr stals
kr i
kontanter, stals
Cigarrelter för 2'OO0 kr och c:a 500
vid ett inbrott under natten till fredagen i den nya lCA-affiiren i Slutarp. Tjuven, eller tjuvarna, hade tagit sig in i affii'
ren senom att krossa ett f,önster till affärskontoret'
I kontoret har tjuvarna brutit

r.rpp

Tobaksbytet representerar ett vär-

en skrivbordslåda i vilken det förva- de av 2.000 kr"
Kriminalpolis från Falköping unrades ett olåst kassaskrin med c:a

kr i. Från kontoret har vederbörande sedan tagit sig ut i själva säljutrymmet där cigarrettdisken Iockade. Hela sortimentet av cigarretter
plockade gärningsmännerr med sig.
500

dersökte under fredagen brottsplatsen varvid man lyckades såkra en
del spår efter tjuvarna. Bl.a. har po
lisen fåit t'ram vissa fingeravtryck.

Kinnarps-företag'u!'t),

på Hamburg-mässa
I dag åker fabrikör Jarl Andersson, Kinnarps Kontorsmöbler AB,
och dir. Car-Bertil Ihrman från Falköpings Industricentrum till Harnburg för atl förbereda deliagande i
Lottförsäljerskorna Katerine Arvidsson och Marie-Louise Svlvander
sålde sex lottrinaar.
Sy

I

u

u.,d

-

ri ne. A tvi ds

den senaste utbyggnaden tillverkningskapacitet även för export.
Mässan pågår under tiden 13-17
november. Dir. Ihrman stannar i
Tyskland även veckan därpå på
uppdrag av ett annat till Industri-

en stor mässa för kontorsmöbler.
Företaget - ett av Skandinaviens centrum anslutet företag.
största i sin bransch - har genom

ion

"h-Kut.
"' än
sex lotterler'
inte milldre
Pengarna går oavkortat till Röda
korsets verksamhet.

FRÖKII\DSCÅNDEI\ BYGGS T]T
FÖR oVER TVÅ MILJoNTR I(R
liniiu

il'.i

,iifl

ffi
i

Anton Warr6n från Kåttilstorp tar
ton.

Kinneveds Röda korskrets syförenings årligen återkommande syauktion anordnades under fredagskvällen i Lokal Frökind dit ett
100-tal personer sökt sig för att dels
vara med och bjuda på alla de alster

som skulle gå under klubban, och
dels för att lyssna till ällas våran Anton,Warr6n. Visste ni fönesten att

denne historieberättande Kättil-

tsh-?e.

Frökindsgården moderniseras

storpsbo hade en repertoar även in-

om musikens område. Det demon-'
strerade han inledningsvis vid fredagskvällen där han underhöll med
sång och fiolmusik.
Auktionsropare var Sven Andersson i Lofsgården som hade en

jobbig uppgift enär det var en ansenlig mängd som syföreningens
damer hade färdisställt och som nu
.:..

ir-,

klubbades bort till den köpsugna
publiken. Undet kvällens iopp sålde
de unga flickorna Marte-Louise

2.025.000 kr har upptagits i budgeten för om- och tillbyggnad av ålderdomshemmet
Frökindsgården i l(innarp. En ombyggnad som bl.a. kommer att ge hemmet sexton nya
platser. Hemmet kommer efter ombyggnaden att få 5O vårdplatser.
Nuvarande 34 vårdplatser min- av matsalen och terapiiokalerna. Kommunen kommer att begära
skastill 32isambandmedmoderni- Tvättlokalerna skall också utökas tillståndhosKungl.Maj:tomattfå
sering av rummen. I ett nybygge och köket moderniseras.
ta upp
ett 25-årigt amorteringslån på
-miljoner
tillkommer 18 piatser och det gör - Det blir en mycket genomgri- 1.6
krl Återstode"n täcks
alltså ett ny'tillskott.av 16.
pande förbättring, säger socialchef med 200.000 kr i vardera l9?5 och
Vidare utbyggnad och förbättring Carl G.

Åberg.

1926 års

budseter.

IoGT-l\To-avdelningar
"
på höstmöte i Kinnarp r>tr-','
Sj

FRöKIND

rned hälsningstal av Siig Ählqvist'

som hälsadc å

värdförcningens

r'ågnar. Kretsordföranden

Ahörardaear i södra ro
I Falbyedpn! södra, {-ektofgsr{iråde anordnas åhörardagar på rpån
dag. den 19 november. Det gäller
skoiorna i Kinnarp, V:iitöfta öch Yl-

C -H.

Josefsson. Tidaholm,inledde däref-

ter med att ge en översYn av förbundskongressens beslut, scm han

ansåg inte stod i örrerensstämmeise
med vad majoriteien av godtemPlarrörelsens medlemmar ute På ar-

lestad.

enhetlig organisation. Han minde

Rödakors-auktionen i Lokal Frökind i fredags kväll med Kinneveds
RK-krets inbringade 4.493 kronor i

också om cien nya kretsindelnitrgen,
som för Falbygdens del skall diskuteras vid ett möte i FalköPing komlnande fredag.

neito.

Nyemission
I patentverket har registrerats ati
AB Kinnarps Bil & Nlotor beslutat

Vrlske Vartofta kretsloge, som
den hetat sedan 1920-talet, komnrer
att upphöra från årsskil'tet. Vi

öka sitt akiiekapital från 5.000 till
45.000 kronor genom nYteckning'
(PRK)

kornmer då alt uppgå i dert nYa
kretsorganisation, som enligt distrikisorganisationens planer kom-

Kinneveds kyrkofirllmäktige

mer att få en större räckvidd och en
del andra beiogenheter.

har vid ord- oktobersammanträdet
fastsiällt kyrkorådets förslag om
$öråndrad utdebitering av ?5 öre
per skattekrona, även kyrkorådets
förslag till inkomst-o utgiftsstat god-

Det allmänna nyktet"hetsläget be-

rördes också i den efierföljande diskussionen.

kändes i sin helhet, vilket bl. a. innebär avsättning tiil ungdomsarbetet inom församlingen med 14.000
kr. Vidare avsattes 55.000 kr till renoveringsfbnden enär kyrkans yt-

Styrelsen fick i uppdrag ait förbereda kretsens årsmiiie, sonr irlir Vil-

ske-Va/'tofta kretscns sistä iammankonrst. Det komrner att bli Iörlagt till Floby någon dag i slutet av

f)et rar ett In){'ket gerliger 1trograln sorn Vilske-Vartoll:r kretsorganisaliorr av lOGT-N'I0-r'iirelsen björl sina orrrburl på r'irl frerl:rgsLr'ållens hiistrnöte i Kinnarp. Den käeka flickrluon, "'I'villingarnn"
Rosin från Tinrnrtrstlal:r inledrlt'luerl rnusik och sång oclt gav senare
också i salilband med haffeserveringrn l)ro1,på en ungrlomlig frishlret i sång sonr blev livligt aplrlåderarl.
Men det var inte bara de unga
flickorna frän Billingsbygden som
medverkade denna kväll. Håkan
Silvander, Kinnarp, spelade dragspel och leclde alisång, och John

B,ihttre

Lundl'all, Falköping' visade ljusbilder från när och fiärran' En visning
sou han de lvis hade förknippat med
en gissningstävlan'

Höstträffen inleddes för övrigt

slcöetc;',t

Frölr;östd'h,öid,e

festunslaget:{)
Den längsra debatten vid fultmäktigesammanträdet i Frö'
kind igår ågnades den planerade I'esten inför den kornmu'
,rens upphörande. Man ville utöka antalet gåster vid festen
diskuterade lokalfrågan. Att festå för 5'OOO kr
o"h
^".fullmäktige var litet snålt tilltaget och höjde på Lars
tyckte
dustafssons försLg beloppet rned tre tusenlappar till 8'OOO
kr.
Det var Sten Ahlqvist som inledde
debatten med att änge en awikande mening från kommitt6ns förslag.

Frökind fvra i 1'[K[,4
Frökind kom totalt på fiärde plats
i i TEKlA-kampanjen och det var en
I mycket gocl position. Fiirtlelningen
blev så här efter sista spurthelgen:
Frökind 46.07i.,00 poäng med clelpoången Börstig 17.025,7 {67 poäng
per inv). Brismene 3.159,5 (22,1. p),
Lutl,ra 2.856,9 (18 p), Vårkumla
2.315 118 p), Kinneved 20.6fS (15,9
p).

Han ansåg at! inbjudan borde ske
Der annons och att förutvarande för-

förslagsvis rned kopparplåt. Kyrko-

Föijande avdelningar vat enl.

rådei fick i uppdrag ai:t utreda frå-

uppropet representerade: Falköping, Tidahohn, Floby, Kipnarp,

komma med förslag till nåsta full-

SLUTARPS
MISSIONSHUS
fredag 19.30, Team NYberg
sjunger och vitinar, RYdberg'
Söndag 15.00 Sång och Predi-

kan Reidar Jansen, RYdberg.

6lv./1.

gan. Vidare skall kyrkorådet in-

mäktisesammantråde om kostnadsfrågan för en _planerad överföringsledning från kyrkan till Frökindsgården. Till sammankallande för de

Göieve, Vartofta och Habo. Lokal
var Kinrfarps Pensionat.
troendemän på så säit skrrtle kunna
få delta. Marr ifrågasatle då om lokaler: skulle räcka till, men Göran Andersson tyckte att mnn med t'ördel
*,".*_-.---b_
kirnde ha kommtrual av'slutnings-

fest, delad på två salar. Kommitt6n
fick i uppdrag att beakta framkomna synpunkter och fick som nämnts
kr till "att röra sig med".
' 3.000
Ansökningar om bidrag till ytter-

belysningar inom kommun bifölls.
Frökinds Tennisklubb fick ett anslag på 500 kr som startbidrag.
Fullmäktige beslöt vidare att två
vattenreservoarer för 46.000 kr skall

I

nyvalda kyrkofullmäktige

|,
I

kofullmäktiges förfogande stående
medel 5.200 kr Iör inköp av bergs-

borrmaskin för kyrkogårdsarbe-

tet-

Skövde Resery
Töreboda C-Skövde 5-5
Hörne'bo- Falköping 6-B

Hova*Töreboda D 4-6

sionårsbostäderna.

Fullmäktige täcker stiftelsen Frökindsbostäders hyresförluster med

Kinnarp

0
0

Skövde

1

foird, som avser de uPPförda Pen-

kr.

Gustav Gustavsson begärde eir förklaring till en del av hyresförlusten nämligen avseende den
lågenhet som reserverats för en dis4.326

triktssköterskemottagning' Distrikts'
indelningen har ändrats och mottagningen liommer att ligga i Äsarp.

Fullmäktige godkände ett n14t-

janderättsavtal som tecknats mellan
ett peir kommunbor och kommunen.
Avtalet gäller Gran-Annas stuga och
. Granlyckan. Eti tiltäggsanslag på
3.0?0 kr bevi$ades för viss reparation av stugan.
namnet vid sammanträdet.

som

sammanträder första gången redan
i dec valdes Carl-Arne Adamsson.
Kvrkofullmäktige anslog ur iill kyr-

Töreboda C
Hömebo
IFK Falköp.
Töreboda f)
Hova

byggas. 9.000 kr anslogs ur allmänna investeringsfonden till en grund-

Frökindd' barnstuga skail heta
Fyrklövern. Fullmäktige antog

Välkomna!

tertak är i behov av omläggning,

februari eller början åv mars.

Tvillinsarna Rosin. en käck flickduo.

tellvlv

RK-auktion

betsfältet förfäktar, nämligen en

16-

3
2

1

3

I
1

2

11

11-

8

14-74
12- 15
10- 10

9-9

lz-17

fred. d. 16/11 kl. 19.30 Förs.afton "Israel i ord o.
torps förs.sal.
Välkomna!

2
1

Nona Västgöta
lstrum-Kinnarp 1*6
Lidköp. BTK -Järpås 0-6
Larv -Sk. Åsaka 6-0

Larv
Kinnarp
Järpås
N. Härene
Istrum
Lidköp. BTK
Sk. Åsaka

2

2

3

2

3
2

3
2
3

0 012-3
0 1 15-10
0 i t2-12
019-9
0 2 11-15
0 I 6-10
0 2 10-16

FALtsYGDENS
SKOLFORBUND
SöDRA RO.

Kinneved-Axtorp

3
2

Föräldrar och övriga intresserade hälsas välkornna till åhörardag vid Kinnarps, Vartofta
och Yllestads skolor måndagen
den 19 november 19?3.
Rektor

4
2
2

UNG GUDSTJÄNST
i Kinneveds kyrka sönd. 18 nov. kl. 19.30. Giiteve-Floby Ungdomskör. ungdomssekr. G^ Gtlind ocl: kh S.-8. Hagnerud. Alla r'älkomnal
Obsl l(yrkans Ungdorns samling på ti$d. dc*n 20 nov. åir fi:il,tåd tili
tisd. den 2? nor', kl. 19.00 i Lokal Frökirrrl"
Kyrkans Ungdom I Kinneveds pästorat

Församlingsafton i Axtorp

tfla4l.

I morgon fredag anordnas en för-

Slutarps IF:s

samiingsafton i Axtorps förs.sal då
kyrkoherde och fru Hagnerud talar
om och visar egenhändigt tagna

ÅN$FE$T

färgbilder från Israel.

Slutarps Missionshus \?h'l+'
pi å-.1,o efiermiddas oredikar
Reidar Jahnsen, Trollhättan i Slu'

lördagen den 1 dec. kl. 19.30

till 331 19, 332
senast tisd. 27 nov.

5l

AnmäIan

tarps Missionshus, tidigare verksam
i bygden.

Medtag gärna paket - värde
minst 5: -, för auktion.
Välkomnal

GULLRINGSHU$
TILL SALU
I

Slutarp säljer Gullringshus ett par rymliga, välutrustade
Solringenvillor, som blir inflyttningsklara inom kort. De innehåller 4-5 rum och kök plus hbl undervåning med TV-rum,
tvättstuga, plats för bastu, förråd och utrymmen för hobbyak-

SIF:s damklubb

Kinneveds
Skytteförening
och

Jaktvårdsförening
hålier freciagen den

23111

-i3

prisutdelning med dans i Lokal

Friikirrd kl.

19.00.

tiviteter.

Landgång och kaffe, avgift 5:'*.
Anmälan senast tisdagen den

Tegelklädda gavlar. Omfattande utrustning och inredning,

20/11

till tel. 331

70 el. 333 06,

bl.a. öppen spis och träpanel i gillestugan.
Förmånliga lån underlättar köp. Välkommen att ta kontakt
för iner informationl

Nu har

GULLRINGSHUS AB

Kinnarps Lagerförsälj n ing

Jönköpingskontoret,
telefon 036-11 84 35
Inspektör Lars Hugo Larssons

GUILRINGS

SöNDAGSöPPET
söndagen den '18/11 kl. 13.00-17.00

bostad, 0515-117 60.

Fodrade barnjeans 2:a gort 14t75 '- Damloden åter inkommit.

Beg. bra bilar

SLUTARPS SKO

Renault 16 TS 1972
blå, 3.200 mil

Volvo 145 1968
vit. 8.500 mil

$UNDAGSUPPET

Renault 16 1972
blå, 3.700 mil

Volvo Amazon Combi 1965
ljusblå, 10.000 mil

KL. 19.00- 17.00

Renault 16 1972
mörkbiå, 5.300 mil

Volvo Amazon 1965
mörkblå, 9.400 mil

Renault 12 1972
grön, 3.200 mil

Peugeot 204 Combi 1969
blå, 8.700 mii

Renault 10 1970
vit, 2-600 mil

BMC Clubman 1972

Renault 4 1965

Opel Kadett Caravan 1968
röd. 7.200 mil

blå, 6.700 mil

familjen för vintern !!!
HJARTLIGT VALKOMNA!

ÖPPnt: Vard. kl. 10-12.30, 13.30-18
Lörd. kl. 10-13. Tel. 335 98

F rr

I

SLUTARP

Telbfon 0515/333

30

SöNDAG

på att sko hela
Passa pä
Passa

blå, 2.600 mil

AB Bil & Motor

18 NOV
NU PA

rrl
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! BElyrrY cARLQvrsr !
IflI\I\ARP I
!I TRAITAR
B.my
IFK
natur- I
T

Carlqrist från
Tidaholm och hoppas
trIIJag skall ligtvis få loss Benny på rvå måIr efterlräda
Tdahiflns _div
.
Bo Thern som trä- nader.

l r.*uiKinnarpsIF,Detårhelr
II klart mellan Carlqvist och
KIF. nredan KIF ännu inre
.förhandlal med IFK berräfI'I tlähde
Bennfd övbrgång som
I spelsre.
- Yi skalf förhandta med
t
lr-rrr
rrE
r n

I

B.rryCr.lqoistår28å"o"h- I

har under flera år varit en av I

tFK:s rrl.ckelspelare på miu- !
fäItet. Tidiga.i h." kirr""p I

tåtf Aiiäers iriansson från Tiä- det på två

rEr

I
måna1er,
p,lu -?l .
t
r r r r r n I

Te d,"iöt' med, frökind,sp\jku

I

*

bästa

snickarmurideringen

vandrade jag ut
som jag

till den byggnad
i somras målade så vackert

röd. Öppnade dörren nred skylten
"Använda men fullt clugliga träbi-

tar". Hystac{e snabbt ut fem ålderstigna stegar och gick sedan spik-

rakt på en måssa brädbitar.

Tog
fem minuter i köket *
lör att lista ut hur fackmanrren nu
11årrrrast skulle handlågga ärendet.
sedan paus

-

*

El stock blir bra ati börja

upp-

byggnaden av en brvgga med .". det
tyckte jag var en ljus id6. Att med en
handsåg av rninrlye format ge sig i
kast rned ett sådant våldsami trå,
stycire .- det kan inre vara rationellt
och vel;tigi. Det l'örstod jag. Tog
sto*ken under armen, lade den tillrätta i bagageluckan på bilen och
rullade i våg tili Rutmans. Jag hade
tur - träfabrikören i egen hög person mötte i dörren. Jag utråttade
rnitt är'ende och trlev snabbt expedierad, Jag {ick av en stock två stockar. )..ika långa,

*

Dårnred var jag en bit på väg.
Mrln rionert vilie att det skulle vara

I går kväll tråffades spelemännen
från Frökind i Grolanda bygdegård
till ett litet jubileum. Musikklubben
fyllde 5 år och hade inbjudit dem
som på något sätt medvefkat i klubben till en enkel svängom i bygde-

snabba ryck och åkufie ha klar sin
stnörjbrygga den här dan. Det fick
han inte.
Nu år den nästan färdig. En viss
finjustering och komplettering
kornmer att ske. Jag funderar för
övrigt på en utbyggnad successivt.
I)et år orn planertra går i lås. Smida
kan man ju alltid. . .

stås. 40-talet personer fanns på
plats.

gården. Man drack kaffe och åt tår-

På bilden ser ni Bertil Ekedahl,
Gustav Antonsson. Håkan Silvander, Lena Gustafsson, Ove Ljungqvlst, Äke Thöm, Eje Björk, Axel
Brenklert och big boss John Karl-

ta och sedan blev det dans - för-

sson,

*

i

1l

Snart nog skall de "kommunala"
julgranarna på plats. I Slutarp och i
Kinnarp. Anligt vad vi inhårntat från
i vunliga i'all väl underråttåd källa
blir det i år så här: den julgran som i
kom$ol .fänns. pleeerar*',i Sl

urls

-?,

Avslutningsfest utu4?
för l(innarps IF

.

traktcu rneci tio år på nacken .cr::ili.
Det skail vi iira rned stor bahr:rs i

Lokal !'rökilrd - vi lcver.

qr;rr;s

BASSE

rundsmö{ning t'ör: alla inl_riurjrrii,
Separata ilrbj,,iclnitrgsiir:t i, kurniner'

fu'ri,lbesöht

att ritgå.' KliijseJ overail"
jr'J,.:n det var det här med servicen
irå irilen. I vanlig ordning såg Gustaf
lickerlids pojk på Flatlagår'n
.- t,ill så att fr:rdonei fiir.siktigt

i
I

7

bilens alla stora och små muskler,

Trots söndagens slaskvåder hade
en stor rnenighet söki sig till Kinneveds kyrka för att i3'ssna till Giiteve
- F loby ungciornskör som dår framförde ett 10-tal andliga sånger under

i3;rtte till vinterdåck, fixade nytt batteri och slärrgde de garnla tändstifien ali väridens väg. Allt under det

ått yngste och ende sr:nen - våran
alitså *- med -slor"t inrresse ornfattade allt vad Gustaf gjorde. Vi slutade
vårt besök på Bii och Buss med en
r*jiil tvagning av fordonet * ja, Gustaf hann t.o.rn. korka igen ett gammait losihåi i nårheten av utblåsarröret - det heter väl så fortfarande?

ledning av

Fltt {lertal av sångerna ackompanjerac{es av duon Mats Lindberg och
Lars Ciustatison pa elorgel resp. gi-

tart.

För predikan svarade kyrkoherde S-E Hagnerud som talade öyer
temat "Vaksamhet" utifrån söndagens evangelium. I koilekl upptogs

*

86 kr. vilktr går
S,kara siift.

brygga son:. tiom hade och körde

bilen på?
Unge sonen ralade till sin pappa
so*1 genåst lovade att "visst Ola det
iixar jag i morgon", Del blev morgon och nled den en rry fråga: - När
skall vi göra den dår bryggan så att
jag kan köra upp min traktor- på
i-rpp

clen?

ungdomssekreterare

(iunnar Ciötlind, Falköping.

- Kan ti',, inre göra en sån där

Då dessutom hela familjen Westerberg iick pris som bästa supporters,
så var det inte så dumt att heta Westerberg i Kinnarp i lördags kväll.
bilden.
Blarrd övriga pristagare kan
Thomas Westerberg som står vid nämnas Roland Moberg som fick
hans sida fick dels matchpris, dels tråningspris.
pris som årets överraskningsman.

_-,._, iI t
muslFiltogtld

t" f\r,7.lnneL*e(l

t'rirdes r.rg:p på bryggan. Srnörjade

Kinnarps IF höll på löroagen avslutningsfest för året i lokal Frökind. Bland dem som hyllacles var
lagledaren Martel Johansson t.v. oå

mer nu Kinnarps invånare till del,
Den har konserverats i reningsverkets grannskap och torde ha flera
barr. Dårmed behöver ingen budgetöverskridning ske den här vintern. Allt enligt förvaltningen.

ll{lna vänner på Bi} och Buss lilr.
tinder clen gångna veckan gj+.i irrr
snvggt Jobb tneci miri bil - e ir '.r,rl:.",

I
|

till körförbunden

i

Slutarps Missionshus
På fredag kväIl blir det sång
vittnesbörd qY Rydberg och un
domar från Äsarp och På måndl
häles missionsförsäljning i vilke
Carl Wilsson medverkar.

Strömavhrott

i Frökind
Vissa delar av Kinnarp och Frö-

kind drabbades på tisdagen av
strömavbrott sedan en s k skiljare
på matarledningen gått söndei.
Strömmen bröts första gången

kvart

i åtta och återkom vid tolvti-

den. Den bröts senare kortvarigt flera gånger och många hushåll hade
varken el eller vatten med någon

ordning förrån långt fram på kväl-

len.

LL/n-lt.

Kinneveds CKF
har vid sitt senaste månadsmöte beslutat att även i år änordna kyrkkaffe första söndagen i advent i Lokal

FRöKIfl[)

har på'fredag prisutdelrririg i [.iokal
Fröhind.

Fred. 19.30 Rydberg och
ungdomssångare från Åsarp
sjunger o vittnar. Offer.

Månd. 18.00 Missionsförsäljning Carl Wilsson, Rydberg
m.fl. Andakt - Servering -

Lotteri.

Gåvoi mottages tacksamt.

alu'?

e.

SLUTARP

TORSDAG -LöRDAG

SLUTARPS
MISSIONSHUS

årsmötet valdes Inga Larsson, Karin Hjortsäter och Dagny Silvander.
Den 19 okt. besöktes Pensi
rerna på Frökindsgården. De
på kaffe och en gruPP barn
skolan i Kinnarp underhöll
sång under ledning av Margar
Thor.
CKF-avd har också deltagit i de

$tekring @ *1 .90
lnlagd sill hsl .90
Limpa nembarkad\ *1 .90
G

KINNARP

ri s p a rte r

#
#.

1970 och inneh. 5 rum o
kök, hall, badrum. Sep.
gästtoalett. Altan, Fri-

garage och för&. stående
råd. Oljeeldn. Trevl.
&. hörntomt.

trollant.

GAMMALDANS

lä-

Tyra Thor placerade sig som

ge på

med 17 poäng, följd av Irrgrid
med lG poäng.

En studiecirkel i ämnet "Mattra
ditioner och landskapsrätter" star
tar inom kort. Medlemsantalet

FRöKlN0

E

Bifalt på klagomål
Frökinds kommun samt mejeriarbetare Göran Åndersson och
dennes hustru i KinnarP., har fått
bifall av regeringen på sina klagomål över att länsstyrelsen avslagit
en ansökan från fastighetsbild-,
ningsmyndigheten i FalköPings

Srrömliisr zllq_||.

] iantmäteridistrikt om undantag från
I bvechadsplatren fcir Kinnarps salni nåilö. oet gatler fastigheten Fastarp
I Fluieeården 2:3, som makarna AnI d..rån sålt tii! kommunen. Senare
I hur *rn återköpt bostadshuset med
I

tomt.

t-*tt1-)7'

ffi:""t,""5ä:,:r,r"*"

FredagsöPpet till kl. 19.00
Lördag"till kl.'13.00

Välvårdad enplansvilla i

&. vitt fasadtegel, byggd

riksomfattande tävlingen "Vi
vad", Rut Persson var tävli

(e\av

SAMUELSSON$

Kinneveds Skytteförening

ioch Jaktvård*förening

Frökind. Till valberedning inför

Stora delar av Frökind var också
strömlöst och i Kinnarp och Sluiarp
försvann strömmen vid O4-tiden på
morgonen och först vid O9-tiden började det återigen lysa i stugorna i
Frökind.
Under förmiddagen och middagen var det dessutom vattenstopp,
varför man bl. a. iick forsla vatten till
ålderdomshemmet i Frökind från en
privat biunn.
Från en rundtur i Frökind rapporteras vidare nedrasade garagebyggnader, omkullvräkta träd och
flaggstänger, och i Grolanda orkade
.en {ldrg,-la${Bård inte* stå emot
stormerr, ulan föll samman. Telefonförbindelsen till Grolanda var ävenså bruiel !nde? förmiddaeen.

zalrr-er.

GDY
FRöI{IND

iLOKÄL FRöKIND
lördagen den24 nov. kl' 20'30

Musik: BANTOS
Servering. Medlemskontroll. Välkom-

nal

GDV Frökind

KomrSe;l(öp
Kvalitetsvaror till lågpris för all sport- fritid'motion'
Dammsugare, elektriska artiklar m"fl. 1ämpliga presentartik'

$ toäl*" H t*'

o.

F

R'TID$LAGER

Skogsvägen, Slutarp
Öppet vard, 9-18 lörd. 9-13

aöndr25/11

kt, 13

-17

qc4ihc?

SLUTARPS SKO

25 NOV
NU PA

$UNDAGSUPPET

SöNDAG

KL. 13.00-17.00

Passa på att sko hela
familien för vintern !!!
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Öppnt: vard. kl, 10-12.30, 13,30-18
Lörd. kl, 10-13. Tel'

335 98

