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[Iur ska det gå med Frö-

kindsbadet? Frågan är in-

llamrnerad, samhällsföreningen i Slutarp har reagelat med åmper skrivelse till
kommunen och vid onsda-

tant Arne Olsson (c) uPP
frågan. Från kommunsty'
relsens sida trer rnan nu fritidsnämnden skYnda På
med sin utredning orn friluftsbadens lokalisering

gens KS-sarnmanträde tog
kornmundelens represen'

inom kommunen'

- Vi måste ta hänsYn till
lönsamheten och se över al'

la mindre stationer. För att
dessa skall få tribehålla sin
godstrafik måste denna ut'

göra rninst fem ton iI' o.t'
utgående per dag. Ar den

ting uaxa
iÅk es trippa

till nya fritidsbad

Ä"en Åsarp och KinnarP, som lY-

der under Borås bandistrikt' skall
enligt SJ:s Planer raderas bort ur
Ånnu elt samhälle som ligger illa

till i

sammanhånget

är

StenstorP'

vars siffror för godslrahken pckar

mot det faktum att också Stenstorp
löaer risk att förlora godstrafiken'
beslut om godstrafikens vara eller
rnte vara i Stenstorp torde bli aktuellt först nästa år, medan SJ redan

igång att byggas och vars väsentliga
delar ligger "nerpackade" i en la-

dugårditrakten, kommerkanskealdrig att bli verklighet. Det har förekommit kritik mot anläggningar av
det här slaget i andra kommuner
man har där helt enkelt haft tråkiga

fastslacit

att övriga

\egalivt

av

bassängdelar skulle "binda upp"
den nya kommunen. Frökind är i så
fall inte ensam om alltför snabba beqlut inför den som många ansåg hotande komrnunsammanläggning-

den

icke av SJ:s indragningsbeslut. Anledningen till att Vartofta mister sin
station beror på att linjen kommer
att fiärrblockeras.

Slutarps Sko

Erik Andersson:
* Visst måste man förstå SJ:s
målsättning att fä trafiken lönsam'
Självklart kommer vi att ta uPP är-

SUNDAGS.

till diskussion och denna dis-

torde med al1 såkerhet leda

rill en skrivelse där man från kom-

rnunens sida ställel sig klart negativ
SJ:s Planer. Jag kan inte tänka
mig annat.

' Fråga i riksdagen
Med anledning av att fYra statio-

FRöKIND
RI(-auktionen
. t .
t illtt.tl.la
tnorutgaae

'ner år hotade inom FalköPings
kommun har riksdagsman Bengt

Börjesson (c) ställt en enkel fråga till
kommunikationsministern. Han

frågar om statsrådet är berett att
meäverka

KrUnor

Kinneveds Röda Kors-syförening '
hade i onsdags sin sedvanliga auktion i Lokal Frökind inför en talrik
oublik. Barn från orten framförde
iörelsesånger. trevligt och förtju-

.

l

Det sägs att det växer märkliga saker i vår Herres hage och
märkliga saker^ växer det faktiskt också i hr Äke Gustafssons i
Slutarp trädgårdsäppa. Hr Gustafsson sådde ringblommor i våras och resultatet blev en aning
besynnerligt. Visst kom det upp
ringblommor, men upp kom
också den allt överskuggande
växt som hr Gustafsson här ses
tillsammans med. Ingen vet vad
det år för en växt, men den ver-

kar vara slåkt med de lianer
Tarzan brukar klänga omkring

;
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SKOR FÖR HELA

FAMIIJEN
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

till att Planerade ned-

iäggningar av eller inskränkningar
av driften vid järnvägsstationerna
inom Falköpings kommun inte

t

tillsammans

Vartofta anbelangar berörs

håller

till

Auktionsinropen

redan indragna. Vad stationen i

des häråmJagen om SJ:s rationalisermgsplaner.

"äd.t
kussion

en.

med Iotteriförsäljningen inbringade
6.757 kr. Dessa medel går oavkortal
till nödlidande och välgörenhet.

nred den motiveringen att trafiken
är av lokal karaktår. Och detta i eit
expansivt samhälle som FlobY!
Enliet vad F T erfar skall även den
sodsträfik som i liten skala finns i
Ödensberg dras in helt. I Fåglavik
kcmmer alla fortsatta möjligheter
till av- och påstigning att upphöra.
Dessa ivå stationer är i Praktiken

KoämunstYrelsens ordförande

Man ville gärna ha ett frilltftsbad

sängöverkast

det iokigt av SJ att som i Flobyfallet,
vältra över trafiken Pp kommunen

inCragningar

Falköpines kommun intbrmera-

planen i området var yid tillfållet inte klar, och det finns de inorn kommunförvaltningen idag som hävdar
att Frökind handlade brådstörtat.

som klubbades för 310 kronor.

ästa torsdag,
Jag skall lä svar,nästa

nästa år.

som Frökinds kornmun anslog
300.000 kr till och inköpte. Städs-

sande under fru Astrid Anderssons
ledning. Fyra flickor från Barba-,
nells brokiga band underhöll med
vacker sång och musik. Glad och
humoristisk ropare på auktionen
var Sven Andersson, Lofsgården,
som fick publiken med på många

-

och statsrådets svar får ligga tiil
srund för eventuellt fortsatt ageiande från min sida. Men visst är

slall ti;da i kraft den första juni

erfarenheter av den bassängtyp

- ett snabbt beslut och inköp

rationalise'

ringsplanet som bl,a' in'
nebär att FlobY rnister sin

tidtabellel.na.

Frökindsbadet som inte korn

fina inrop, bl.a. ett

mindre är stationerr olönsam. Delsarrrna gåller bil'
jettförsäljningen' Ett risst
åntal biljetter måste säljas
varje dag. I FlobY säljs i
genornsnitt tre biljetter Per
dag'
Forts på sid i0

Det säger chefen Iör

ning av SJ:s

tåtorterna.

0.tct

ur tidtabell

Skövde SJ-bandistrikt Bör'
je Lönn till FT med anled-

finns inte med i 1975 års budget och
det år föga troligt att Frökindsborna
får sitt bad inom det närmaste året.
Ingen vet ännu vad fritidsnämnd
utredning kommer fram till - om
det skall bli bad i både Åsaro och
Kinnarp-slutarp elter bara i än av

/- ---

raderas hort

Forts På sista sid

Hur blir.
Forts fr sid 3
Några pengar
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SLUTARPS

SKO
Falköpingsvägen, SIutarP
Tel. 0515/335 98.
Öppet vard. 10-12.30'
13.30-18. Lörd. 10-13.
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Frökinds TI(:s strävan:
E

gen inomhlrsarllä ggnitrgl
Frökinds Tennisklubb håller

på måndag årsmöte och lrar

i

samband därmed sänt ut sin
verksamhetsberättelse. Av denna framgår att klubben har 102
medlemmar, fördelade på 55 st

'l'oriaid Åkerhage har är'en
genomfört _en nybörjarkurs för
damer med sarnrna anttrl timmar
och sammankomster som för ju-

har klubben ar
rangerul trtomhrrs-K M i ht.r r-

och juniorsingel samt i herrdubbel. Ingen av dessa tävlingar är
erneliertid ännr.r färdigspelad.
I bö{an av }pelsäsongen ipe.lades
en klubbmatch mellan

Frtikinds TK och Vartofta TK.
Elva singelmatcher avgjordes
och sju av dessa slutade med
vinst för gästerna från Vartofta.

7-4 slöt således matchen.

I Strömstadsturneringen "Rä-

kan".deltog från Frökinds TK

genheterna i Ktnnarp smäller det
ganska lejält på fredagsk.rällarnaAnledningen är att Kinneveds skyttetörening då ägnar sig åt luftgevärsskytte.

Vi

be

sökte kä11:rrlokalen i

.qår

kväll och kunde konstatera art det
var ordentiigt lart på verksanhe-

ten. Tva senicr- och 2Sjruriorskvttar
\';rl i<rml;rClc lirittg ger aeen. .A,lla
kr,rnde s.j:ih'tallet inte :;kjuta s:rmri,
digt. merr så snråningom fick aila avlossa sina femton skott.
På juniorsidan var det alltså Iull

fart. medan ordlöranden K-G Ahl

Carl-Ake U,rglr, och denne tog
sig så langt som till kr.artsfinal,
och iika långt kom han i herr-

dubbel. då tillsammans

äidre till iu{lger'ärsskyttet i Kjnnafp.
Meticlr:,let hland .juniurerrra är ca
40-tai-.t varje fredagskväll och der
har iråint ait deltagar.eantalet varit
över 50. Juniorskvttarna är rnellan
:;u och :rexton år gamla. och cie flesta är mellan tio och tcrlv år gainla.
Salsningen på lul'lgcvär verkar ha
varit riktig i Kinneveds skyttefiirening. Innan föreningen för tre år
sedan biirjade med verksamheten
hade rnan 40 rnedlernmar, nu har
n..an 90. Ökningen har fått till t'öljd
att klubbledningen räknar med att
utöka verksamheten rned två lzrg till
årets Skaraborgsserie. I fiol hade
man två junior- och ett seniorlag, i
år hoppas man på trc. resp. två lag.

L

-Miniorer bjöd på vacker sång i Lokat
kind i lördags. Kyrkans juniorer och
miniorer var samlade tillsammans

med ledare och föräldrar. Sam-

mankomsten leddes av ungdomssekr. Gunnar Götlind. VackÄr såns

av de unga , skämtlekar med iul
niorer, miniorer och föräldrar, biidbandsvisning kaffeservering m.m,
stod på programmet undei efter-

middagen.

med

Falköpings TK:s Äke Jonasson.

en tioiimhrars juniorkurs, uppdelad på tio sarnmankomster.

lttorerna.

På cle två banor sonr iord-

ningsställts

av kiubbens med-

lemmar under Carl-Ake Unghs
ledning, har spelats ca 1.025

limmar. vilket rydcr pa

ett

rnyckcr storl ter)nisintresse i

Frökind.
Däremot är det betvdligt svårare för Frökindsmedlemmarna

att lå tillgång till

inomhustim-

mar; fem timmar har klubben

sammanlagt, och detta bedöms
som klart otillräckligt.
Klubbens strävan och för-

hoppning, fastslås i verksam-

hersberättelsen, är att fa en egen
inomhusanläggning, antingen en
permanent byggnad eller ett
plasttält.

=:..ljjl-q-ÅL - -.i
Plastmattor
säljes på torget lördag.

Göte Carlsson,
Krogstorp,,Slutarp

Tel.

.

333 64.

.,-

Familjefest i Loltal Fröhind

Det var familjefest i Lokal Frö-

narps skola.-

Inom klubben.har anordnats
en lagtävling, kailad Frökindscupen, där segrarlaget kom att
bli Bil o Motor, vilket bestod av
Carl-Ake Ungh och Gösta AnDessutom

nog tyckei att det kuncte vara fler
5eniorer. Välkomna alliså även ni

nera kh'tbbens utebanor, konstateras i årsberätteisen. De banor
det gäller är två banor vid Kin-

, Torvald Äkerhage har hållit

12 och 25

dersson.

I källaren till en av pensionärslå,

Juniorerna har gratis eller till
nedsatt kostnad kunnat dispo-

är

över 25 år. 30 mellan
samt 17 trnder 12 år.

iade runt Svante Wilgotsson.

I
I

Frökind. 17/4-tt- L?
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Lördagen den 23 november 1974
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I går kvåll var det senaste två åren hålls
"ljusastöpningo' i Slut- traditionen vid liv. Och
arp. Ett jultecken så man ärnnar fortsätta
gott som något. Några av med alt tillrerka egna
ortens damer hade gått ljus i Slutarp. Gamla
samrrtan - det har de ljussturnpar blev nya figjort i många år. Premi- na vita och röda ljus.
är:en . ..van luciakvällen tr-ör,n snodde. .r: an vek196(Iochrned uuriantgg tr.irttarna av otrls&u,bo"r
fög e1t ko.rl

.uppehå11."11,"

rnullsgarn nu finns
vekarna att köpa färdi-

och vackra ljus under
kvällen. Fr:ån ljusdop-

ga.

pet hämtar vi bilden med

Har nran inte ljusstumpar går det bra att

Ingrid
Abrahamssono
Inger Persson, Lena
Persson" Ingrid Adams-

köpa paraffinmassa och
våx - det trlir samrna fi- sono Elvy Svensson, Birna ljus. Ti'or vi. Vi tror git Andersson oi:h Signe
oclcså att'det b.lev-rnå n ga.- --.Johsrysson.

E
(rn^ln &I^"'

forua'1
Det var 40-årsjubileum på
pensionatet i Kinnarp i söndags.
Falbygdens idrottsallians - en
sammanslutning av idrottsklubbar på Falbygden - jubilerade
och hade inbjudit medlemmar

*t'

och andra alliansen närstående

till en bii lunchmat och samling

kring de 40 åren. Det blev en

glad fest, dår många tog tillfället
i akt att minnas mycket kring de
40 åren som gått. Höctiden inleddes av ordförande-Stig Andersson, som hade glädjen att

hälsa välkommen

till

alliansens

initiativtagare Evert

Clason,

numera bosatt i Falköping men
under en följd av år verksam i
Segerstad och Stenstorp. Göran
Andersson, Slutarp, kassör i 15
år och ordförande i 25 år, Kåge
Johansson, Odensberg, styrelseledamot i 40 år och fortfarande

verksam

i

alliansstyrelsen, var

två andra herrar som Stig vände

sig till speciellt. De två

ocksåmedfrånstarten.

r,ar

,Fr**m
hihl.,''

*

:

sven Andersson iiofsgården
(Kinnarp) är alltid lika. intres-

sant att iröra På antingen han beiliiåi histo.iä. På bysdemål el-

ler han qer en glimt tran en vardagshänäelse. Han berättade
cvfelminnen - det var mYcket

fött om åren i alliansklub"uk"l
Läi"" - och avslöjade hur det
sick till när han vann sin största
öykelseger på KinnarPsvägarna
Sven tog en genväg och vann

till

kompisarnas och allas stora

förvåning. Han blev inte avslöjad. Brottet torde nu vara Preskriberat.

*

Ja, så var det historien om Gii-

ran Anderssons simborqarProv

::',,,,.::;tri:

Diplomerade vid Alliansens jubileum: Fr v herrar Thiel, Kardell, Svärd, Fredriksson, Andersson,
Håkansson, Frisk, Joharrsson och Karlin. Sittande de tre pionjärerna Kåge trohansson, Evert Clason
och Göran Andersson.

i srlver lrcK Lioran Andersson och Gerhard
förtjånstmedäf

son, l,ars Håkansson, Kari-Erik

Andersson, Harry Thiel, Ger_
hard. Frisk. Ragnar Kardell, Stig

Fredriksson, Gunnar Svärä

samt två föreningar Kinnarps IF
(mottagare Stig Johansson, och

Brodd_e-torps
Rune Karlin).

GIF

(mottagare

Från Västergötlands ldrotts-

Frisk. Skaraborgsalliansens sil-

vermärke tilldelades Göran Andersson och bronsmärket Gerhard Frisk, Ragnar Kardell, K-E
Andersson.

Efter diplomutdelning, kaffe
och tårta var det dags för stor

final

där Sverr i

Lofsqårclen

^
"lovsång', rill Filbun_
tramlörde
ken och den alitid lika populära
"Gekta".

förbund kom diplom till Harry
Thiel, Ragnar Kar-dell, K-E An-

dersson. Väs.tergötlands, IF:s

w-

Det tog han i vattnet vid Broddetorps kvarn. Dei handlad.e om

hundsim, sa Lars, som följde
fården i vattnet från en eka.
(;öran hade tldlgare som mest
simmat 15 meter, men historicn
förtäljer att de blev 200 nu i alla
fall. Men Göran lär ha varit mer
under än över vattnet och inte
lär han ha boitnat i dammen heller, förresten. .

*
.

Evert Clason tackade så för

maten och ordet var ordförande

Stigs. Han överräckte en fin

blomsterbukett till Göran Andersson, som avgått som ordförande. Rune Hermansson i Floby OK, yngsta alliansklubben,
överlämnade blommor till jubilaren samtidigt som han gjorde
en del jämförelser med sin ungdoms krets - den östra. Rune
funderade också något kring då

Falbygd,srekorcl i fri id,rott
100 m

'

Evert Andersson, IK Wilske

400 m häck
4x100 m

Bengt Konradsson, IK Wilske
Evert Andersson, IK Wilske
Evert Andersson, IK Wilske
Crister Larsson, IK Albion
Sigvard Johansson, Karleby GoIF
Sigvard Johansson, Karleby GoIF
Sigvard Johansson, Karleby GoIF
Sigvard Johansson, Karleby GoIF
Giista Leandersson, Tiarps IF
Giista Leandersson. Tiarps IF
Cliista Leandersson, Tiarps IF
Yngve Johansson, Kinnarps IF
Evald Fant, IK Wilske
IK Wilske

Stafett

IK Wilske

200 m

4fi) m
800 m

l@0 m

15fl) m
3000 m
5000 m
10000 m
250fi) m

Maraton
110 m häck

11,4 1957
Lr,4 1957
24,0 r95?
51,6 1957
t.56,8 1967
2.33,9 7952
4.02,2 1952
8.40,4 1957
15.10,8 1957
31.29,0 1943
1.24.06,6 1943
2.3r.17,0 1943
r7,7 1956
63,s 1954
47,4 195?

och nu.

Innan Sven i

Lofsgården

slåpptes fram i full frihet, fick
trogna revisorer och valbered-

ningsordförande tack för gott
jobb. Lofsgårdens Sven läste

"Romans" av Pblle Näber och
beråttade historier på ett helt
charmant sätt.

*

Alliansen har ett fint diplom

och det förärades aå föltande

trogna jobbare: Gtiran Aiders-

son, Kåge Johansson, Evert Cla-

Kula

1000

Diskus
Spjut
Slägga

vikt

Höjdhopp

Lårgdhopp
Stavhopp
Femkamp
Tiokamp
Stående höjdhopp
Stående längdhopp
4

x

1500

Giista Arvidsson, Kinnarps IF
Hans Olof Gustavsson, IK Wilske
Kennet Fågelström, IK Wilske
Nils Svensson, Kinnarps IF
Nils Svensson. Kinnaros IF
K-E Särndal, IK Wilskl
Björn Wernersson, IK Wilske
Ingemar Herbertsson, IK Wilske
Yngve Frisk, Kinnarps IF
Karl-Erik Fant, IK Wilske
Bror Torstensson, Kinnarps IF
As_sar Andersson, Broddeiorps GoIF
Björn Wernersson, IK Wilskå
IK Wilske

2.05,8
15,11

49,50
58,71
43,54

1962

13,03

1944

l,9l

.
2374
5063

1957
1952

6,77
3,50
3,50

poäng
poäng
1,45

2,99
16.58.4

1944

lvJ,
1962
1963
1952
1951
1943
1965

W

Den 22 april 1934 hade Falbygdens Idrättsförbund, som det
fick heta vid starten, sitt första
sammanträde. Det var på Fredrikssons konditori i Falköping
som repres€ntanter för sex falbygdsföreningar samlades för
att diskutera bildandet av ett id-

rottsförbund i den coda avsikten
att ge det sPirande idrottsintresset på falbygden möjlighet
att utveckla sig och att få in
verksamheten under mera ordnade former.

Vid mötet var följande fiireningar representerade: Kinnarps
IF, Floby IF, Grolanda IF, Luttra AIF, Gökhems IF och Broddetorps GoIF. Av dessa finns fyra ännu kvar i verksamhet nämligen Kinnarp, Floby och Broddetorp men Floby och Grolanda
ägnar sig nutnera mest åt bollspelet och har lämnat alliansen,

. -x-

Tack skall du ha Göran. Det sa nuvarande ordf Stig Andersson till

avg Göran Andersson.

Göran Andersson, som korfi
att bli alliansens kassör under 15
år och ordförande under 25 år,
öppnade sammanträdet och re
dogiorde för syftet. Det blev
Evert Carlson, känd idrottsman
och eldsjäl för Falbygdsidro*en,
som blev förste ordföranden och
den rollen skötte han med ackuratess under de fiirsta 15 åren.

Att sedan klassificera alla idrottsmännen som kommit fram
ur våra falbygdsföreningar är inte lätt. Man glömmer alltid någon. Må det dock tillåtas att här
påminna om vår stora maratonlöpare, Gösta Leandersson, f d
Tiarp, som ju vann det världsbe-

römda maratonloppet

Redan under år 1934 tillkom

tl'-e nya föreningar, nämligen
Slutarps Idrottsföreninq, SGn-

storps IF och RössbergtIF. Det
var också Slularps IF som ar-

rangerade de första Falbygd;
mästerskapen den 12 augusti

samma år. Det var stort deliagareantal i de olika grenama, 22 i

höjdhopp, 18 på 1500 meter, t7 i
kula och f6 på 100 meter och i
diskus o s v. Inte mindre än 37
firmor och enskilda hade skänkt
priser och det var en stor fest
på Tångavallen i Slutarp denna
vackra augustisöndag. Föreningens ordförande Evert Clason
blev Falbygdsmiistare i kula.

diskus och spjut. Genom denna
tävling hade den fria idrotten på
Falbygden fått den båsta tänkbila start. Inträdesansökningar
inkom därefter från fyra förän-

ingar, nämligen Härlunda IF,

Ekedalem IF, Sandhems IF och
Trädets IF, Alla ansökningarna
avslogs, då föreningarna ifråg"
låg utanför det verlisamhetsområdet som förbundet fastställt.
Däremot vann Häggums JF inträde i maj 1935.

En särskild eloge villjag också
ge tiil vår ordförande nr 2, Göran Andersson, som hade uppdraget som kassör först och sedan var ordförande i 25 år. Detta
är särskilt ått beaktå med tanre
på hans arbete under tiden som
lantbrukare på bi a en stor gård i
Ekedalen. Att jämsideg med detta krävande arbete även ha er
ergi och tid nog att leda en idrottsallians med cn så omfattande vsksanrher som Falbvedsalliansen haft är beundranlvärt.

Boston

Maraton i USA m fl stora tävlingar. En olympier som Gösta
Arvidsson, Kinnarp, 5:a i kula
vid OS i London måste ochså
nämnas liksom brodern Harry
Arvidsson, även han i svensk

Vi vet att Du alltid hift falbygasidrotten i dina tankar och att
arbetet och omsorgen om denna

månsa sånser fått företräde
framför ditt arbete och framför
allt Ditt privatliv.

t?14-'t;I'ot

SIerturPsr

Göran och Evert kan sjunga också

töretag

Arlvent i Kinneved

Solutiot
stals

i Kinnarp

Kinneveds kyrka var första sön-

S-E Hagnerud predikadå och kyrkokören medverkade i gudstjånsten. Efteråt var det samling i Lok al
Frökind. där Kinneveds CKF ser-

tionflaskorna" Innehållet är gif'
rigt.

töll stl;,n

verade adventskaffe till inte mindre
än 1,[5 personer, vilka hälsades vål_
komna av ordf. Margot pettersson.
Carina Einarsson, Ann Ekberg" Catarina Andersson och Maria Nilsson
från Falköping medverkade med
jul- och adventssånger. En insamling till Bangladesh gav inte mindre
än 760 kronor. Kyrkoherden avslutade samkvämet ocb unisont sjöngs

Tre flaskor iinehållandä det
giftiga lagningsmedlet solution,
samt ett par paket cigarretter har
stulits vid ett inbrott i en firma i
Kinnarp under natten mellan
fredag och lördag' Tjuvarna hade Hosianna.
tagir sig in genonr att slå sönder
en masonitskiva som var Proviso'
riskt fastsatt i en fönsterkarm På
baksidan av huset. Polisen vill
varna den eller dem som stal solu-

t$ttur

dagen i advent fullsatt. Kvrkoherde

Chics Konfektions .AB i
Slutarp flyttar vid årsskiftet till Falköping och övertar lokalerna i f d trikåfah-yiken. Asta, på Ban6rgatan.

t1

K. onfektion sysselgå!ter tätalt ett 20-tal personer, de flesta kommer att
följa med vid företagets
flyttning till Falköping. Fö'
retaget, som arbetar med
lönsömnad inom damkonfektion, avser att utöka

Chiq,
,,

oeh söker
mer personal - ett väl-

verksamheten

kommet inslag i den annars
.ganska dystra tekobilden i

Falköping.

- Min tånke är att utvidga och jag söker i första
orngången 4*5 sömmerskor, säger fabrikör Curt
Lind6no Falkiipirrts;-'rid
ehie Konfektion; 6edan får
utvecklingen avgöra om en

ytterligare utökhing kan
trli aktuell.

Curt Lind6n'

övertog

Chic Konfektion',uAB i Slutarp 1968, men företaget
är av betydligt äldre datum

och sedan länge etalrlerat i
Slutarp. De flesta anställda
är bosatta i trakten.

tatiö'frä3"

Stations.

Forts fr sid

huset

l'11't' lit

.
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Slutarps Samhällsförening,

som

anser att stationshuset är en mycket
värdefull del av bygden och alltså
vill ha det kvar, fick som svar av SJ

i Slutarp

på sina funderingar om vad som
kunde göras, att SJ inte är helt
oemottaglig för de insatser som

rivs ej ?
Rivningshorade stationshusel i Slutarp får stå kvar

ånnu en ticl - kanske för
alltid. I går fördes en dis-

kussion i Lokal !-riikind
rncllan representanter fär
kornmunen, S.J och Slutarps
Samhällsfiirening
angående husets och tlen
omgivantle totnlens framtida öde och resultatet av
diskus ionen trlev att SJ
skall gör'a upp ett förslag
för att sedan tillställa
kornrnunen tletta,
Förslaget slcall innehålla

tomtstorlek och tomtpris
och kornnurnen har sedan
att ta siällning till ofil tnan
skall köpa fastigheten eller
.-.t.
Forts på sid 11

Kinnorps kyrkliga syförening
höll i tisdags sin årliga syauktion.
Auktionen hölls på KinnarPs Pensionat. Efter en inledande andaktsstund av kyrkoherde Hagnerud och
kaffeservering följde så försäljningen med Sven Andersson, Lofsgården, som ropare. Budgivningen
eick snabbt och under stort gemyt
äch sammanlagt inbringade auktionen 6.808 kr, vilket är rekordsiffra
för föreningen. En virkad duk gick

på 425 kr, men även några av de

ändra arbetena betalades med över
200

.

kr.

Under året har föreningen sänt ut
bidrag till Svenska kyrkans mission
l.?00 kr, Lutherhjålpen 1'000, IM
500, Etiopiens spetälska barn 500'
Stockholms Stadsmission 200, Göteborgs Stadsmission 22, Flärnslätt

överlämnade blommor till Inga Ni
elsen, som upplåtit lokaliteter gratis, samt till roparen Sven Anders-

son'

ici

]q-t*'4t

hos Frölcindscirlcel

och kommunen.

En av förklaringarna till beslustationshuset är att vi
tycker att det befinner sig i ett sådant läge och i ett sådant skick, att
det inte bör stå kvar längs järnvä-

-

tet att riva

gen. Det kommer att förfalla

så

småningom och bli ett ruckel. Vi har
sett exempel på det ^tidigare, sade

driftsing. G Georg Aderman från
Göteborgs bandistrikt. Vi tror att

med den stora kapitalinsäts som er-

fordras, så kommei huset att förslummas. Enda möjligheten skulle
vara om kommunen gick in och vi
vänder oss därför i första hand tiil
dem. Även godsmagasinet har vi ti
digare bestämt att det skall rivas,
men det skulle vi kunna tänka oss
att Samhällsföreningen kr.rnde få
köpa. I så fall får nian flytta bort det
från platsen där det nu står.
Kommunstvrelsens ordi. Erik
Andersion, en av kommunens representanter vid diskussionen, sade
att han egentligen inte hade full-

makt att säga någcrnting i ärendet,
men att han personligen tyckte att
marken skulle haf't ett större intresse för kommunen om den kunnat
utnyttjas för tomtmark, vilket nu inte går så bra. SJ drar en gräns på
åtta meter från språet för bebyggelse.

- Marken är inte ointressant,
men som sagt inte tomtmark, avslutade Erik Ander,sson.
SJ lovade vid diskussionen att göra upp ett förslag som skall tillsändas kommunen och i vilket även ett
oris skall innehållas. Det innebär
åtttgå

att rivningshotet för stations-

huset i Slutarp förskjutits något i
framtiden. Kanske kan huset räddas om kommunen finner det värt
att satsa pa. Godsmagasinet måste
dock rivas, eller bortför.as omedelbart om någon skulle köPa elet

100

samt taltidning åt blinda 100 kr.
Kvällen avslutades med aftonbön
av kyrkoherde Hagnerud, som även

'Bygd i förvandling'
vid munter afton

Samhällsföreningen och andra vrll
göra i saken, men atl SJ nog rycker
att det bör bli en affär mellan dem

300, Hjo Folkhögskola 300, Göteborgs Kyrkliga Sjömansvård 100,
Svenska Kyrkans Sjömansvård 100'

Skara Stifts Kvinnoförbund

+l

bbråttar.

En munter afton med stort allvar i botten var det i torcdags på
pensionaret i Kinnarp dit srudiecirklarna i Frökind inbjudit landsantikvarie Sven Axel Hallbäck att berätta om hur det var err gång i
det svenska samhållet. Det skedde i anslutning till studierna kring
"Bygd i förwandling" i vilket åmne landsantikvarien för övrigt gett
ut en studiehandledning' Han kallade föredraget "Så var det då"'
Beråttelsen löpte i anslutning till
Herman Rosells träskulpturer, som
visades i ljusbilder. Genast måste då
sägas att teamet Rosell-llallbåck,
bildskaparen och tolken, torde vara
helt oöverträffat i genren, bortåt ett
världsteam om frågan kom till prövnins. Herman Rosell kom från Smålanai till våra bygder som betplockare och fick småningom ett jobb vid

ramidala brist på insikt i folkets liv,
och inte minst folkets ansikten: en
djuplodande psykologi, fint stämd i
det sträva träet.
Att beledsaga dessa bilder med
ord stäiler krav - lika gott att tillkalIa landsantikvarien i Skaraborg'
Där niger en gumma för överheten
- det är inte den administrativa
överheten det är fråga om utan den
järnvägen. Han dog så sent som sociala överqruppen - ja hon niger
1969. Nu går hans rykte lika vida "så kiolarnä linakar". Där finns
över världen som Döderhultarns, bilden"Utslitna" som visar hur patsärskilt uppskattad år han i USA ron kör i väg torParen och hans
där hans bilder är ute på en vand- gumma när de inte orkar några
ringsturn6.
äagsverken längre, "Utmätning|
Dessa bilder beråttar om ett för- däi torparens enda välfärdsföregånget som ligger oss så nära att mål. hans ko, förs bort, "Auktion",
många har personliga ainnen av nämliqen på fattigfolkets barn,
det och som år oss ljusår fiärran, "Konventikälf lakatet" där kyrkan i
nästan obegrir ligt avlägset. Den bi- sitt nit om själarna med lånsmans
stia sagan om fattig-Sverige och hiälp
-oähtränger in i ett hem.
daifanns under hela kvällen
dess folk, samhällets uppskiktning'
bygdernas isolering, överhetens py- i Kinnarp ett leende och ett kiingande skrätt * den bistra nöden hai Je nått en försoning lörmedlad till
nuet av två konstnärstemperamenr'
Och understundom kom där ett frustande skratt som när novembergri
oDEc.
sen i den mörka morgonen släPas ut
till slaktbänken i stället för att få den
väntade frukosten och dårvid
stämmer upp sitt hjärtskärarlde skri
- den tysta bilden ackustiskt kompletterad av tolken.
Det var en väldigt munter afton i
Kinnarp och där gavs en överflödande, inträngande kunskaP om en
föreången kultur- och samhällssituation. Sven (Andersson) i Lofsgår'n
!!!
sa. när han tackade föreläsaren, att
det varit en högtidsstund som man
VÄLKOMNAI
nätt nog väntat sig på en så liten ort.

SLUTARPSSKO |
SUNDAGSUPPET I
Kt. 14.00-17.00

pvsrr Ar
Aitel flå116äck
Svein'

.,:,

IH,IJ^,

Passa på att sko hela
familien för'vintern
HJÄRTLIGT

ÖPPET: vard. kl. 10-12.30, 13.30-18
Lörd. kl. 10-13. Tel' 335 98

Den borde åven få komma större
församlingar till del.

,

Det tycker man.

Representanter lör SJ, Falhöpings kornmun och Slutarps samhritl,sförening på t:iig
til,l, sammantrcidet i Lokal, Frökind, efter att genxenscnnt ha tittctt ntj,rmdre pA Btuti,onshwset.

SLUTARP (VD)
I och nred att sanrhällsföreningen i Slutarp på

Det var den diskussionen,so:n ut- det vi inte längre vill medverka
spann sig på måndagen. 'Med bör- till och som gör att det blir allt:
jon vid stationshuset och därefter mer vanligt att vi river husen i
fortsätb:ing i Lokal Frökind.
stället för ati sälja dem, sa han.
När'varande vid dessa diskussioner
Men han sade sig också ha för-

rnåndagen fick SJ lova a'tt på måndagen var från SJ:s distrikt
i Göteborg, driftingenjör Georg iÄtills vidare inte verkställa d,erman
och driftsingenjör Per Olof
sitt beslut om rivning åv Larsson samt överbanmåstare Matts

stationshuset

i

Slutarp
vann fören'ingen en ny se.
ger i sin strid med SJ och

som närmast gäller

sta.'

tionshusets vara eller inte
var&.

Meu den här segern för
också med sig att sam' hällsföreningen nu inte
längre kan påverka den
fortsatta utvecklingen.
Bollen ligger nu hos FaIköpings kommun.
Det var när VD för en tid sedan
avslöjade SJ-planerna på att riva
siationshuset i Siutarp som "samhällsföreningen vaknade till, kallade till extra sammanträde, och beslutade då skriva till SJ och be-

ståelse

för

nämligen inte helt oemot- Vi är
tagliga
föp de iqsatser samhällsfö-

reningen gjort för att bevara stationshuset, sa Geolg åderman. Och
avslöjade i det sammanlranget att

man inte bara har ett rivningsbeslut utan också en entreprenör ut-

samhäIlsföreningens syn-

punkter, Stationshusen utmed Västra stambanan, som'den här järnvägen;mellan Falköping och I"anderyd
Broberg, Limmared, medan sam- i Småland av någon anledning kalhälIsföreningen företräddes av sin las, anses av många ha en viss
o:rdförande, Evert San 6n, samt charm, erkände han.
Sten Ahlqvist och Bengt Samuelsson.
Anledningen till att SJ inte är
Närvarande var också rgpresentan- lika villig sälja stationshuset i Slutter för X'a1köpings kommun, nämli- ary som man var att sälja Trädets
gdn kommunstyrelsens ordförande stationshus har sina alldeles specielIrik Addersson, korsmunstyrelsele- la skäl. överbanmästare Broberg sa
damoten från Frökind, +{rne Ohls- på måndagen så Mr:
so'n, samt fasfighetschef Gösta Pehrs- Det är betingat av rent lokala

son, Dessutom valriksdagsman

sedd

kommenterade

n - fnte oin,tressant
lllarken det gäller är inte ointres,

sant. Men den har varit mer in,
tressant om den kunnat användas
för tomtändamål. Men det går inte
nu, så som Slutarps samhälle är
omständigheter. Vi måste komma till planerat i anslutning till den här

Bengt Börjesson, Falköping, närva- spårområdet och vi måste se till att marken.
rande,
allmänheten kommer till järnvägen. ;
på måndagens diskussioner
Vj måste komma fram med snöröj- Siutet
Äldsta byggnaden
ringsredskap för att ta ett exempel. blev att man från SJ sade sig vara
Från samhäIlsföreningens sida ser Orh sä1jer vi stationshuset blir en beredd ge Falköpings komrnun ett
man det närmast som ett laseran- fastighetsbildnrng av de här orsa- erbjudande om att köpa den här
de av hela Slutarps sarnhälle om kerna mycket gvår.

E

man river stationshuset. Man har
engagerat sig hårt för att rädda det

marken. Vilket föranledde samhälls-

E

föreningens ordförande, Evert SanFalköping har bollen
ri.rningshotade huset. Det är; säger
Nu äger SJ rätt stora markområ- d6n säga på det här sättet:
man en av Slutarps .äldsta byggna- den på båda sidor av järnvägen s{- '
- Då är aLltså stationshusets riv,
rler. En i samhället välkänd bygg- väi norr som söder om det aktuelnad. En byggnad som gbr sarirhäl- la stationshuset. Och såväl ingen- ningshot awärjt?
jör Ådernian som ingenjör Larsson * Det har jag inte sagt. Det är
let sin speciella prägel.
'Samhällsföreningen har därför i framförde ett förslag till lösning på ju ni som säger, replikerade Åder-

genjör Georg Åderman

Svar gav hopp

Från SJ kom ett svar som

sanrhällsföreningen

i

speciellt

ett visst hopp. I

rarje fall sade sig SJ inget ''. .'
att diskutera stationshus:Ls i

!

Rrroki.a monument
1n]{S:J
I llir

Silt
'rtl

så skulle SJ vända sig direki till

kommunen och erbjuda marken, Inte
bara då marken kring sjäIva. stationsbyggnaden utan också marken

myeket.
gav

Åderman
kommunstyrelsens

ordförande så här:

gära att stationshuset inte rivs utan första hand begärt att SJ säljer sta- hela problemet" Man skulle från SJ n'an.
säl.js, liksom nyligen skett med sta- tionshuset i stäliet för att riva det. Ifrta kommunen bqgagna sig av den
tionshuset i Trädet.
l\{en det intresserade inte. dliftsin- kommunala förköpsrätten. Eller ock-

E

för rivningen.

Den här inviten från

SrSr

söder därom ned mot riksväg 46.
n,iremot inte parkmarken norr om

]
I
]
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AB Kinnarps Kontorsrnöbler och Slutarps Kök AB'
tidigare Rutmans Snickerifabrik är två framgångsrika
o.h .*purr.iva företag bland många andra i Frökinds
gamla kornmun. Båda företagen har en produktion
inriktad på inredningsrnöbelbranscheno om än kanske
inom något skilda,grenar av denna'

,.

Slutarps Kök AB är ett familjefö-

retag med anor från 1920-talet.
Expansivt i Kinnarp
Grundare var Karl Rutman och fir- 1 Också iabrikör Jarl Andersson
man drivs nu av sonen Manne och i vid Ab Kinnarps Kontorsrnöbler

sonsonen Lennart. Man sysselsätter har kunnat gläjda sig åt en stark exdryga trettiotalet personer i en pro- pansion inom iitt företag genom
duktion av enbart köksinredningar Ären. 1942 start ade han sin industri
och med en kapacitet av t.ex. 300 med en handfull anställda i de nu-

köksstolar per dag vid full drift. varande bank- och postlokalerna i
Produkterna går dels .till husfabri- Kinnarp. Fabriken omfattade då en
ker och dels till ett eget uppbyggt vta av i00 kvm. Idag, 32 år senare,
återförsäljarnät.
har han 140 personer anställda och
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starten 1942.

Börje Täck sätter ihop skåp vid Slutarps Kök.

Ett tiotal kvinnliga anställda har man vid Kinnarps Kontorsmöbler, företrädesvis anstållda i tapetserverkstaden.
Här år två av dem, Margit Bertilsson och Lilly Andersson, som tillsammans med Sven Andersson i mitten arbetår
med att klä skrivmaskinsstolar.
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Slurarp-Kinnarps tätorter har under den senaste tioårsperioden haft en rnycket stor tnflyttning och nybyggnation av villor. 1965 hade man så få innevånare alt n-. an intet ens kom
rned i årets bostadsräkning, medan man nu har närmare 1,000 personer t)osatta på orterna.
Någon ytterligare nybyggnation i
KinnarpSlutarp tycks dock nu inte
vara aktuell. I en plan fastställd av
länsstyrelsen finns visserligen 35
tomter avsedda för småhus inrymda, men vatten och aVlopp är inte
framdraget inom det aktuella området, som är Fastarp-Hulegården.

Inte heller finns några gator anlagda där. Gatukontoret har fått
150.000

kr i årets stat och det räcker

inte långt för att utföra arbetena,

vattcn och avlopp franrdragct

säger man.

nom gamla Frökinds kommuns försorg, men några gator finns inte heller här anlggda. Ev. nybyggnation i

Kommunen har också planerat
byggnation på fastigheten Slutarp
Ödegården 1:61, vilken man genom

expropriationsförfarande inköpt
under hösten. Här finns tolv tomter
fastlagda och i planer finns också ett
industriområde inlagt i norra delen
av området, mot Slutarps Möbelindustri, Till en del av tomterna finns

a-il

Kinnarp - Slutarp är tydligen en

fråga om pengar för kommunen och
det återstår att se om gatukontoret
för 19?5 kan få ytterligare anslag så
att gatu- och VA-arbeten kan komma igång.
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Vetgiriga Frökindsbor samlade till studiecirkel i åmnet Energi-miljifhälsa. Deltagarna år fr.v. Curt Nero,
Curt-Owe Brodd, Sven Andersson, Frans Svedberg, eirkelledaren Lennart Sandberg, Sten Ahlqvist, John
Lundvall, Asta Abrahamsson och Berit Qvist.

Studieintresset i gamla Frökinds komrnun är r'nycket stort med många kommuninnevånare
verksarnma inom ett flertal studieeirklar, Åttu .t dessa står NBV som arrangör och organisatör av oeh här finns t.ex. rnöjligfreter att lära sig våva, tala engelska, skriva maskin eller om vår

blgrl i fönandling,

Då FT gjorde ett "studiebesök" i
Kinnarp för att se på verksamheten
var man i full flård med att studera
cirkeln Energi-miljö-hälsa, med de
svåra problem som där ställs, beträffande kärnkraftens vara eller
icke vara i framtiden. Det var fiärde
gången man träffades för diskussion
och studier i detta brännande aktuella ämne och när kursen är slut
hoppas man att var och en av deltagarna skall ha tagit ställning i fråfgan. en ställning som vederbörande
I dock inte behöver redovisa öppet.
I Då nran sar.lades till den tredje träfI fen i ämnet skedde derta på HelliI dens Folkhögskola och där fick man
I lyssna till Leif Linnarsson, repre-

Jentant för Jordens Vännqr, som
med mycket stort kunnande i ämnet
berättade om kärnkraftens för- och

nackdeiar.

Fram på vårkanten brukar stu-

avslulas
med en resa. Det händer att man

diecirkelverksamheten

under cirklarnas gång läser om ett
landskap och då Passar det naturligtvis bra att avslutningsresan går

till något annat måI. Kanske
kommer den att gå genom flera
landskap, säger man inom NBV.
Vilka dessa skulle bli är dock inte
san

riktigt klart, ännu, men en resa skall
det i varje fall bli, säger man.

Ki,nneved fiek gevårspengar

Ätnneveds skyttelörening hade
sökt bidrag för inköp av två luftgejust dit. Den håi,r gåurgen har studier- vär. Fritidsnämndens arbetsutskotI
na gällt Öland, men eftersom man lbeslöt vid sammanträde att bevilja
l föreningen Irduuell
redan tidigare besökt en ö, Gotland, Irursrr[rtsetr
trälften av
av kostnadeä,
så funderar man nu På att lägga re- / dock högst 1.215 kronor.

ge-

Slutarps Kök har ganska nyss byggt ut sina lokaler, men ny utbyggnad är planerad redan för 1975.

Alla bilpriserstigen
Men Renaults {r.ger inte

Något nytt till hemmet
en välkommen julklapp

-

såmycket,An.

Köp din Renault nu!
Alla bilar har stigit i pris under hösten. Så även
våra. Men inte alls i samma utsträckning som
många andra bilmärken.
Jämför: Komfort, användningsområden, garantier,
inköpspriser och ekonomi. Vi ligger bättre till än.
du kan ana.
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Slutarps Samhällsförening kan

snart lägga ett av sina mest intensiva verksamhetsår till handlingarna'
Det konstaterar fiireningens ordförande Evert Sand6n, som varit med
i styfelsen ända sedan föreningen
startades för 53 år sedan. Han om
'någon har alltså kunnat följa samhällsutvecklingen genom åren. Det

är en ovanligt aktiv

,

'

Olof var med i stYrelsen i.o.m.

67'

Det finns många som jobbat, många
trogna i samhälsledet: Gustaf Johansson från 32 till 59 - det är en
lång period. I styrelsen som supple-

anter hittar ni Lennart Karl6n sedan 1960, Mats Andersson sedan
196? och Eino Mikkola sedan 1969.

samhällsföre-

För ett trivsel-

ning som finns i SlutarP och i dess
stadgar står att den skall verka för
samhällsangelägenheter av olika
slag till nytta och trevnad för samhällsföreningens medlenlmar och i
dess nåirhet boende personer". Det
var ett mål - ett motto som ställdes
upp en m{dag 1931 och ingen kan
komma och säga utan att föreningen
. hållit vad den lovat'

samhälle

Samhällsföreningen är aktiv ute på fåltet. Jobbar för ett trivsels"*håilIe. Järnvägsparken och "is-

baneparken" vore en djungel om inte föreningen utfört sin vårdande
gärning. Gungor och karuseller,
snygga planteringar - det är samhällsföreningens ansik te utåt.
. .IIar ni förresten sett,vllken snygg
plär5tering sohl är anlagd i gränsom- Ordförande Evert Sand6n framför det
En remissinstans
gör ådet till "isbaneParken"?
att
grad
försökt
hög
i
vats flamtid "striden" gå! vidare.
Den har
Samhällsföreningens trädgårds'
ra Slutarps samhälle levande' och
ni belysningsnät som finns i dag. Just
alltid bevakat samhällets intresse i mästare år ansvarig - visste
belysningen var föreningens hufrågor som rört och rör medlem- det?
vudpunlt'under åren 31-66 och i
telekring
området
ni
att
Visste
kommunsammanmarna. I och med
mina änteckningar finner jag en noläggningen för snart ett år sedan har fonkiosken i Slutarp snyggats'upp
tering som berättar om att ordf.
samhällsmedborgarna alltmer vänt tack vare SamhällsföreninEen?
Evert Sand6n 1958 besökte Kunglisig till föreningen i frågor som måste '
ga Väg- och Vattenbyggnadsstyrel"Slutarpsdösen"'
framföras till den nYa kommunen.
sen i Stockhöim för att diskutera en
Att förvalta är inte alltid att äga. fqrdran från
De har känt samhällsföreningen
samhållsföreningen för
Det finns en forngrav i Slutarp "Slusom en remissinstans och föreningohläggning av belysningsnätet i
på
tarpsdösen"
som
förvaltas
krutet.
av
Samsparat
inte
en har i sin tur
samband med vägomläggning i
Een har uppvaktat med skrivelser hällsföreningen. Man behöver inte samhället.
oin allehanda ting. Det har handlat åka till Egypten för att studera inTrots positiva tongångar kom 1960
om containers och soPtiPPar - det tressanta lämningar från forna ti- besked om avslag på de begärda erder.
har handlat om stYckegodstrafik
sättningarna med undantag för maHör här: Fornlämningen, som är terial som förstörts i samband med
och stationshus. Inget har varit fören stenåldersgrav, undersöktes omläggningen. Kraven pä 2.229.41
eningen främmande.
I den omdiskuterade badfrågan - 1910. Dessa tidiga stenåldersgravar reducerades till för föreningen blyg.l är släktgravar där man kontinuer- samma 284:97.
det gäller friluftssbadet vid skolan i
ligt begravar de döda. Gravarna
Kinnarp - har man gått till attack
kan innehålla hundratals begravda.
Hembygdsfester
gett
siea
synpunkter.
och
Slutarpsdösen visade sig också inFör att finansiera verksamheten
.skelett.
nehålla ett stort anta.l
Det
för att verka för gemenskaP inom
mest intressanta med graven är samhället anordnades 1932 en hemSå började der
stenkammarens form. Den påminEvert Sand6n har svingat ordfö- ner något om de s.k. dösarna, som bygdsfest - en fest som pågick i 30
randeklubban sedan 1953. Han ha- vi annars saknar här i landet. Nå- år... Den växte ut och blev bYgde redan då erfarenhet av samhäll: gon regelrätt dös är emellertid inte dens stora begivenhet på somrarna.
Allt i från landshövdingar tiil linföreningen. Svarade för kassaförSlutarpsdösen, utan den har även
valtningen under åren 3l-41, forf drag av en senare ppavform, hällkis- dansare fanns på plats i hagen invid
satte som skrivkarl under tioårspe- tan. Fynden daterar graven till vad Tångavallen, en festplats som 1950
köptes av föreningen.
rioden 42-52 för att sedan greppa som kallas sen döstid
- gånggrifE
Hembygdsfesternas tid är förbi klubban.
tid - 2.500-2.000 år före Kristus.
nu måste det till nya grePp. Och
Men samhällsföreningen är naturSå säger experten om Slutarpsde har inte heller varit föreningen
ligtvis inte bara Evert Sand6n. Han dösen,
som ligger ett stenkast från
främmande, även om man ännu inte
har omgett sig av goda medarbeta- den nya bebyggelsen vid Skogsväskapa'u någon tradition med bingore. Ni hittar Bengt i affärn - som gen.
kvällar eller annt trivseliippo.
skrivkarl sedan 1958 och aktiv i styrelsen sedan 1950. Elof Rehn har
Däremot har del blivit en tradition
' Postän.järnvägen
att föreningen går hand i hand med
funnits med i bilden sedan 1952 och
och vågarna
Idrottsföreningen och anordnar
Sten Ahlqvist sedan 1962. Några år
Det finns mycket som har engagesenare eller 1968 målade Sven-Olof rat Samhällsföreningen och dess ioppmarknader.
Johansson sin första kassarappårt styrelse. IJnder senare år har post-

och gör det än i dag snyggt och
prydligf. Fråga förresten Gustaf i af-

färn som reviderat ända
1946. .

och järnvågsfrågor ofta stått

sedan

Evert Sand6n, Olof Nilsson, Erik
Samuelsson

och Walter

Dahl6n.

'

"Olympiad'o
i Slutarp

cen-

en har beaktais.

.

Under årens lopp har skiften
skett på poster. De som tog initiativet år 1931 var Ragnar Johansson,

i

trum. Synpunkterna från föreningHand-i-hand med vägföreningen
har man jobbat för att få till stånd ett
trivselsamhälle när det gäller gator
och vägar, men ni skall också veta
att föreningen lagt grunden till det

Det finns mycket som ordförande

Evert minns. Han erinrar om året
1956 - föreningen firade då de 25
åren

-

då föreningen var med i den'
RyttarolYmPi-

olympiska bilden.

adens olympiska eld passerade genom samhållet, Växlingen mellan

omdiskuterade stationshuset, om

Alvsborgs och Skaraborgs

skedde just

Iän

i Slutarp. Dåvarande
fullmäktigeordf. Ivar Gustavsson
hälsade elden och dess bärare välkomna till länet, Frökinds kommun
och Slutarp. Den 7 juni var en stor
dag - samhället var rikligl dekorerat med svenska fanor. Vid järnvägsparken hade skolbarnen bi.ldat
häck - det blev en dag att minnas.
Evert Sand6n och Samhällsföreningen har många dagar att minnas,
bakom korta små noteringar ligger
mycket arbete.
Jag erinrar mej att jag vid föreningens 4Gårsjubileum som historieskrivare nämnde något om att föreningen spänner över ett brett register - värnar om stora och små
samhällsmedborgare. Kvar står intrycket att föreningens engagemang
är ett viktigt led i kommunens arbete * för trivsel och gemenskap för

invånarna, antingen det gäller att
fridlysa en ek på Ledsgårdens mar-

ker eller att försöka bevara

sta-

tionshuset.
Det är gediget, uppoffrande arbe-

te som genom frivilliga insatser utförs. För smhällets OU"r"

"Ur",

Kgrkoherden ö l(.i,nneaed

el Larsson, Anita Kjell6n, och Christina Gustafsson.

*

3

Sven-Erik Hagneruds

Ornväxlande och rilct kyrlcligt liv
rnecl många duktiga nledarbetare
Kinneveds pastorat,kan peka på ett omväxlande oeh rikt kyrkligt
liv med många trogna tjänare runt om uti bygden. Det understryker kyrkoherden i psstoratet, Sven Erik Hagnerud, som vi hade en
pratstund med härorndagen. Kyrkoherden har nu tjänstgjort i pasSven-Erik Hagnerud, 44 år, efterträdde Henning Andersson och kom
tiJl pastoratet efter att ha sett sig om
i vårt avlånga land. Han prästvigdes
i956 i Växjö - han är förresten smålänning tiil börden, född i Madesjö

(nuvaande Nybro) i Kalmar Iän.
Som pastorsadjunkt verkade han

i

tjänsten som komminister

i Biirstig

*

,*

sina barntimmar med Berit Samuelsson, Gutl-Britt Brage, Maj-Britt
Johansson och Astrid Peuersson
som ledare. De träffas på tisdagarna
och barntimmarna är vardagens
söndagsskola.
Miniorerna kom till 1972 och är på
sit'i sått ett "mellanstadie" till junio-

håil.

ungdomarna Monika Johi{nsson.

IOrenlng.

har den synen

,.

,

Sven-Erik Hagneruds

studie-

rerna. Där verkar Astrid ocb B.a{b-.
io AH8årsson octr har gre46äiö"äij"

*

&ir"äritt iL".ssu., t-iiuetri cui-r

Sven-Erik Hagqeruds arbetsfält

nårsson samt Gunilla Bertilsson.
Ungdomssekreterare Gunnar
Götlind har många strångar på sin
lyra. Det har vi hört och sett. Han är
populär juniorledare och håller sin

är också det vittor{attatrde och han
noterar bl.a. att Vårkumla ar en av
de mest kyrkliga församlinguna i
Skara.stift. Den vackra kyrkan på

bakgrund kan vi teckna så här: Han
avlade fil. kand och teol kandroch
under prästtjärst i Skåne blev han höjden lockar många besökare, inte
teol licentiat och "iissade" på soci- minst då från Kinneveds församal-etik med bl.a. förhåilandet kris- ling. De bidrar till den fina statistiken.
tendom - marxism,
Under 1973 besöktes Kinneveds
i
Cirka 1.350 personer bor rnom kyrka av 4.582 personer i de 5?
Kittrreveds församling, Vårkuinla gudstjänsterna. Räknar vi ut medelha 128, Börstig cirka 260 och Bris- talet kommer vi fram till mellan 85
mene runt 150. Förre kontrakts- och 90 personer varje gudstjänst.
prosten i Gökhem Erik Malmen. Ser man till strukturen på försmsten uppehåller sedan februari 1972 Iingen är det god kyrklighet.

hand även över Kyrkans ungdom,
vilken förresten är en sj?ilvständig
förening inom kyrkan, eftersom den
håller sig med egen styrelse i form
av Ann-Britt Göransson, ordf., Anita Kjell6n, sekr. och Yngve KarlKyrkoherden i Kinneved - Sven-Erik Hagnerud.

ange-

nämt finner jag det vara att skolan'
vill komma till oss i kyrkan fredagen

före första advent för en sarnling.

det är också av vikt att pensionä-

Visby åren 67-?0. Sedan blev det Börstig, söndagsskola i Börstig, där
ailtså Kinneved och en av anled- fru Malmensten har {int stöd av bl.a.
ningarnå var att fhr Margareta re- Barbro Andersson, kyrkokör under
dan hade tjänst som överläkare på ledning av kantor Evy Hansson,
som också har hand om flickkören i
Falbvgdens sjukhrrs.
* Jag ångrar inte att jag blev Brismene., Kyrkobrödrakår finns i
Kinnevedsbo, men det år synd att Börstig-Brismene och sistnämnda
det inte finns någon sjö inom räck- församling har också en kyrklig sySven-Erik Hagnerud är inte den
försia tjll f'albygderi inflyttade som

viktigt och väsentligt. Lika

hansson och Bengt Kjellström.

Vi talade om rikt utbud och det är
riktigt. De unga i Kinneveds församting kan välja kyrkan, som en träffpunkt eftersom de allra yngsta har

Det kyrkliga livet i Börstig och
alllså) måste man se Gotland. Där drismene kan speglas på följande
hamnade han som komminister i sått: två syf'öreningar i Döve och

arbeta med konfi rmanderira.
- Det finns ett ökat intresse från
barn- och ungdonrssidan. I höst har
jag bl.a. visai kyrkan och dess föremål för barntimmebarnen. Det är

Det är en trevlie iradition.

*

Har man sett Oland (Borgholm

Och ungdomen kommer till
kyrkan, även om den inte går ständigt varje söndag. Urrgdomen i dag
är positiv till vad kyrkan har att ge
oss människor och det är roligt att

kobrödrakår, där finns kyrko- och

flickkör, båda under Margareta
Thors ledning. Engagerade på.
musiksidan är också Jan-Erik Jo-

verkat härute tidigare.

;;';;fr

om hjärtat att få fler ungdornar till
kyrkan och det gäller att göra utbu-

'-

tjänst. Den lilla medeltidskyrkan är i
alla avseende tilltalande. Vårkumlas kyrkliv är inte bara gudstjänsten
på söndagarna - där finns också en
energiskt arbetande syföreninq.
I Kinneved syr mah också. Både i
Kinnarp och Slutarp. Där finns kyr-

- Jag är glad ö-ver. att få arbeta
tillsammans med prosten Malrnen'.steri och det är eri synÄerligerivårde'full medubetare för pastoratet.
Jag vet inte hur vi skulle kunna klara oss utan honom och hans fru, som
på alla sätt hjäper till i f6rsamlingsarbetet, med söndagsskola och syföreningar. Makarna Malmensten
bor numera i Falköping och "pendlar " till pastoratet, som på intet sätt

;å;,i;;;,;;:' ;Ji';;;

.

dgt Iättillgängligt.

Vårkumla, ja där är dei trångt i
bänkraderna när det kallas till

Växjö, ,A,lvesta, Borgholm och Gislaved. Kom som kyrkoadjunkt till
Krislina församling i Jönköping,
fortsatte till S:t Petri i Malmö och
vidare till Kristianstad. Där hade
han bott en tid som barn och kon- är dem främmande eftersom de
firmerades också i Skånestaden.

'

ror-aret sedan den I juti 1970 och trivs utmÄ$kt bland Kinnevedsborna, Han styr sina.församlingstror med mild och varsam hand och
har gjort sig känd som en god förkunnare.

oeh.Brismene..

målsätt-

ning är att försöka bidra till att gudstjänstlivet skall bli så omväxlande
som möjligt. - Vi har fått gensvar
på våra familjegudstlänster, där
'bb?rnek&|p.d1Yff.,kå{, vi trcr också på
i$trrstk..rr:h.rtägdqrpsgudsqiäruterna
,mrnt inte mirlst sommarens f.il,,rl.

sson, kassör.
I sin verksamhet som juniorledare
har Gunnar Götlind följande medhjälpare: Ann-Britt Göransson, Bo-

Försermlingslivet är inte bafa
gudstjänster i kyrkorna, syföreningar och samling för ungdomar -

rerna - de äldre -. får kommq
samman i församlingens regi. - Vi
har även där försökt att göra utbudet så omväxlancie som mölligt och
bi.a. anlitat bygdens egna spelemän
vid flera sarnlingu.

*

Kinrreveds församling -

den

ökar. t{ittills under året har 26 barn
fötts. Allra yngsl. är en herr Mikkoia
från Slr-riarp. Älde.sman eher snarare *vinna i försmlingen är Anna
Elisabeth Danielsson, som är född in
rnedio

juli

1879.

- Kinneved är annars en mycket
rörlig lörsamling med mycket inoch utf'lyttningar. Gröna vågen har
satt sin prägel på bygden. Men det
är ocltså en bygd av både stad- och
Iandsstruktur. Det är en intressant
bygd - det vill jag understryka.

*

Det finns inget. församlingsh'em i

Kinneved. Men behövs det? Kommunen är mycket positiv till
kyrkan. Vi fårhålla till i Lokal Frökind och Kinnarps skola. Det är på
mycket generösa villkor. Vi har vidare Axtorps försmlingshem, Vårkumla bygdegård, Börstigs bygdegård och Brismene församlingshem
- så hrist på loka{iteter behöver vi
inte oroas över.

mycKet annat; skail kyrkoherclen
vara med om att ta ställning tiil.
Sven-Erik Hagnerud vill inte skilja kyrkan från staten. Han vill bibehålla det,som nu
I Kyrkan i Kinnevecl . r. inte iso- re lorandnngar. är med vissa mindlerad
mor
omvärlden.
Den
är
med
I
Prästen contra kvinnan har varit
I ornvärlden - derr vill arbetä i !.n
I stor gemenskap. Dår har vr äler det och är ett.brännbart ämne - jag
konstaterade endast att Sven'Errk
I rika L[budet. Ti]lsamnrans nrccl oli- H"q.lu.t'ds syn
var den att det är
' ka sanfund samordnas höstider fo. t
att Börstigs kyrkoråd har
L d. ä1d." på
Frökindsgår;;;-_ ;;; I ,ta
l:".,,ti'l
kvinnliga ledamöter och Kinnefinns samarbete med Sluiaros ;;- |
' sionshuÄfs'ffiäiiitone.den
uedt
och Brismene en vardera
hä.- I

frh

,.0*u"''$ffillf ,, u.",*!,lli:n"lHllil:l$å:i:
Svefr-Erik Hagnerud

återkdmmer

syn på kyrkoråden'

at.tityd ^ - ., .. *
Hagnerud är glad och
som finni bland föriamlinsrbo.;r, Sven-Erik
tacksam över att verka i Kinneved.
h(!'ute.
r
- Jag kände för bygden och
- Det finns hela tiden L, t"rk"
gäng på gång till den positiva

och han har bevarat sitt intresse för
konsten sedan den tid han läste

konsthistoria.

Om kyrkoiiv
hansjobb bland

iliil

- om prästen och
församlingsborna -

i::::l|:|::

i;iii:i::

det finns mycket att säga, men låt
mej avsluta med följande lilla histo-

ria om Kinnevedsprästen och hans
tidigare hund.
Det hände sig en kväll att hån kyrkohsrden alltså - var stadd på
vandring ute i samhället och möttes
av några ungdomar, som undrade
vad hunden hette.
- Vadå, sa Hagnerud.
- Jo, vad heter hunden?
- Vadå, sa samme Hagnerud.
Ungdomarna rypkte att det var en
underlig präst och\å hörde han så

t)i1::rn:i:r::i

illa.

ait hjålpa varandra, att gå varandra folket då jag vid ett tillfälle under en
till mötes. Idrottsföreningarna och kortare period vikarierade härute
H"l"j:C Anderssons tid'
andra lägger inte sina tips-promena"11:t
Visste ni lörresten att Kinneveds
der når vi har gudstjänst i Lyrkan det blir inga= goliisioner mellan ltttkl lt"t- -"^1 gravvård med gavelvand"ingarna i Guds fria natur och kors från ll00-talet med två vardera
litjesten3r - de är av riksintresse
förkunnelsen i kyrkan,
tillhör de förnämsta i landet'
- Det fiIrns mycket att peka på i ochBrismene
och Börstigs kyrkor hör
smått och stort. Samarbeiet är vä_
sentligt. Se bara på våran Inga på llt^ 18m lll"t - Börstig firade sitt
pensionatet - där har vi en for-rn av I50-ärsjubileum nyligeh - men
fint samarbete. Vi känner oss hem_ ovan ållt,detta lyser medeltidskyrma och välkonrna i olika samman- Kan I v arkumla'

Hunden hette Vadå.

.

.

BÅSSE

*

hang.

*

Sven-Erik Hagnerud har varit
fängelse- och sjufhuspräst

- ka;c;

jämförelser mellan befolkningen i
"

Prästgården i Kinneved - några
från. kvrkan -.ligger in:'.:TT'*.
båddad i en lövdunge och där trivs
Iamiljen Hagnerud, Sven-Erik,
. barnen Maria och Sven
Margareta,
samtltunden Timmy'
'- Men visst.vore det roligt- med
en sommarbostad' ett tor-pstålle, indit man kunde åka då och

Rivas eller bevaras? Det är frågan niir det gäller Slutarps
stationshus. Häromdagen h"d. ,"o.;J;;;;"ä
ko.,,"'un och-slutaps samhällsrörening eu ingående samtal på platsen. Här
::::::::1T::!]i'_F3]ftini"ss
herraria på en inspektionspromenad franiför statiåshuset

bygd.
- Härute lever folket i gemenskap - mer än i städerna (d"e stora
kanske skall rilläggas). D;, fi;;=l;:
te den iloleringei-på samma sätt ltd :1
"ia det fär
då
Men
inte vara långt församlingen flrsöker t" ur.ru.'fo.
tiomiluradien
är nästan ntidvändig.
bl.a. de gåmla.
- I aöetet som präst ingår besök - - Vad Mugareta säger vet jag inte'

DERKLÄDER, NATTLINNEN, STRUMPOR, SKJORTOR,

hos gamra, hos sjuka. Mln det

HANDDUKAR

stad och

inte bara vi präster som kan göra

Ki

Vi rekommenderar vårt rikhaltiga tygsortiment. Dessutom UN-

är ffi:j:ff';tiHä::"lt""f;Ji';

i linne och fTotte, HANDVÄVDA TRASMAT.
TOR, samt aIIt iSÄNGK],ÄDER.

en enteringsspåren. Det vittnar prisinsats. Lekmännen, alla k a n göra samlingen om.
en god insats med sina besök.
Sven--Erik Hagnerud har bott i
Sockenbuden lever kva i Kinne Häsin'gi-and, är delvis nppväxt dår
ved. Att komma till de gamla eller och ään tjänstgiort som präst i
sjuka i hemmen för att ge nattvar- lappmarken i två somrar. Han är
den när de inte själva kan komma inie bortkommen på skidor.
till kyrkans gudstjänst.
Men det ges ju få titfällen hår-

-

Det är inget ovanligt

ofia så sker

-

det

är

nere.

I
I

utvidgning

G.{RDINER färdiga kappor
och längder.

L.--#

.

Blir det snöovåder och bekymmer
Att vara präst - det är inte L^-^ i Vårkumla med flera församlinsar
t,$rd6 irr#rgråsreh.:riröbt.
irrH.sritsreh.'rirCbt. FIah.
FIah' ålii_ ":''
'drd6
att vara förkunnare, Det är inte
.d"JUfe,-; :;"*;;..,,
9*
ra gudstjän-ster av olika slag, dop ,,lJ'irr,.."rr"t" l-*r1r rlro r{rl r6y
och konlirmation' bröllop
si.ii"r
*"
kan inte
--' oa rårurga"n
gravningar - det är praktiskt::!-!t
enga-

;tg";

BENSIN Och OLJOR

Vi utför i övrigt fullständig bilservice.
Aukt. BMC-serviceverkstad.

huvudintresse.

"";;
å1.1-".,r"äl*.."j^äi'å',1';iii,i_
av"l1l_li_fXf:,"I:L
kyrkogårdar, och ;"".;å,
f;åt;;il"?"JH;:',i

gi.ll"11l-,-"01..

nnarps Fabriksnederlag

Tel.05''|5/331 86, Bostaden 331 7t

I

KINNARPS BILSERVICE
GUNNAR SVENSSON - Tel. 336

10

Vi hälsar såväl förutvarande
som nya kunder välkomnal

ses

Glimtar frå,n Fröhind,
Julen i Frökind började ovanligt
tidigt det här året. Det år en månad sedan jag var hos Bengt i afftir 'n och köpte den första julmusten från "Preppens", men ändå
var inte julmusten det försia tecknet på att den stora högtiden närmar sig. Ni såg kanske alla damiidningar, som redan i oktoberslu-

. tet flresenterade exklusiva julnlxnmer eller julklappsnummer
om ni så vill.

Pepparkakor har vi numera
året om. men i alla fall - storbaket
har börjat på sina håll. Det har jag
hört. Jag har också hört att det
finns.pfaner på att slå samman
midsommarafton och julafton.
Men det tror vi inte på härute.

*

Det är nu snart ett år

sedlan

Frökinds kogrmun "gick in" i den
stora enheten Fa.lköping. Ni fick
"på köpet" våra kommunalgub.
'bär, Arne i Alafp'oöli. Gr.tstav'l af''fä11'n, ni fick allt vad vi ägde och

hade på kgmmunalkontoret -

Rehn, Grahn och Inger Pe
vad fick vi i stället?

-

kan däremot gå

rer - då blir

till alla våra affä-

,*

bjuder er alla speciella jul- och

frökindsfrisyrer. Har ni inget hår
alls står de säkert till tjänst med
tips - den moderna håruården
härute är jätteduktig.

från vilken vi kan göra de d.iupa
dykningar vi tänkt oss.

*

Bortsett från den här badbassängen kan Frökind erbjuda sina
invånarna en hel del. Ni kan gå till
posten och träffa Ingrid, men ni
kan inte göra det i dag för hon är
bortrest. Dei vetjag. Ni kan gå till
Westermark på banken, -"r å"t
kan ni inte heller göra i dag. För
han har stängt på lördagarna. Ni

björkeris utstakata,
långa snöskärmsradder, i vä'r
å vinn urlakata,
väntar ut' på öppna, dar sum
ursnön plär gå te.
Advents m6rka skömning s'a
ljusna å bli lenare,
vinterns vite snöfäll s'a gåra
jola renare,
bjällerkrans s'a klinga, dä s'a
knarra unner me' .

I

att ha tänt julgranarna i de båda
iätorterna. Det var energikris.
Krisen är irrte över, men den är
inte riktigt så akut längre. Vägfti*
reningen har beslutat att granil
skall upp. De är uppe. Fniischa,
granna granar, som stått tätt intill

varandra - nu skall de gllrtja
folket i Kinnarp och Slutarp, som

Go morgon!

BÅSSE*.

också,det alltmerbö.r.jal närm:islg

vuandra,

*

lar och det beror på att vägarna till

- det måste
vi utreda ordentligt först.
Livet i Frökind får gå vidare utan bassäng. Går vi mot en varm
sommar får vi hoppas ått Göran i
srn tiskesjö placerar en brygga

"Väga' å mä rusker och

hade vi nätt och jämnt råd

Inget! Jo lite; en liten nätt höjning av skatten, vattenmätare i

iveringen att en badanläggning

Frökind är inte bara Slutarp
och Kinnarp. Det iir också Luttra.
Låt mej med varm hand överräcka dessa Jönns rader från en
som far värdshus förbi:

Slutarp och Birgitta i Kinnarp er-

I fjol

.

t

Vill ni frisera er till jul - snygga
till det korta eller långa håret så
finns chansen även härute. Mqj i

Frökind sönderfaller i flera de-

där ute på "vischan"

om 'et var på dänsteresa..

jag också.

men

husen * mätarna fick vi betala
själva -, men ingen badbassäng.
Den dribblade ni bort med mot-

hjälpte det. Han som hade hand

dom, glada. Det vet

GöR SOM ALLT

"ytterområdena" är så erbarmligt
däiga. Min gamla Volvo, som rullar än, hostar och hackar så snart
jag talar om Börstig och Brismene. Omgivningens problem får inie längre tas på skoj - det är allvar. Ett par lass grus som uppmuntran är ett hån - här måste

FLER
ocH

FLER

frm från alla häl. Börstig har ändå haft tur - dom har
fått svar när de har rin6g till Vägkrafitag

verket. Jag ringde häromda'n.

Ar titr

Började på förmiddagen och fortsatte hela da'n. Signalerna till
växeln gick fram, men ingen svarade. Inte heller på några andra
nrunmer, som kan användas då
växeln är stängd. Det var tyst.
Helt tyst. Märkligt sa Televerket

affären med

LIIGRE
PRI$ER

och försökte dom också. Signalerna gick fra.m, men ingen svarade.

Jo, en kvart i fem på eitermidda-

": ':_1t_Men

|

vad
.l

öPPEfiIDER:

Vard. 11-19

Lörd. 9-15

KINNARPS
LAGERFURSITLJNING
Tel. 332.63

FORSÄLJES GENOM FRIGGERAKERS ROR
ELECTROLUXSPECIALISTEN Leif Pettersson AB.
OCh FALKOPINGS ENTREPRENAD AB
SLUTARP - TEL.333 90

Nu funderar Lars

Inte heller Västra Centralbanan
fick den lysande fiamtid som någon

:':ilii:.+t:1..r+i:i:::i+:

eventuellt hade tänkt iig. Den trädde i likvidation efter ett årtionde och övertogs då av Halmstad Nässjö Järnväg. Av VCJ blev HNJ.
På 4O-talet övertogs bandelen heli
moderiktigt av staten och blev en
SJ-sträcka bland andra. Den är ca
130 kilometer.
Inte heller tredje ågaren har funnit anledning att oförbehållsamt rosa rnarknaden, och så hirr man slutligen satt Lars Peterson ett fundera
över gamla VCJ:s vidare öden. Det
kan Lars ägna sig åt med iver, nedläggningsperspektivet skymtar.
Nya synpunkter
Men vi är glada över att vi hår
ovan kunnat sätta ett frågetecken
efter ordet nedläggningshot. Så vitt
rnan kan förstå bedöms bandelen
numerå inte enbart efter Lars Petersonska preferenser. Bokförbara

lönsamheten tycks nu inte vara någon a priori utslagsgivande fatfor.
Till den aUmänna beredskaossynpunkten, och förstås den nostalgi
som utbr;rter når en järnväg är hotad, kommer nu alltmer synpuhkier
till r-rttryck som hotar de,n vedertagna lönsamhetstvärsäkrä synen på

trngen.

:-

Rälsbussföraren skall allting bestlra, bara två stationer på sträckan Falköping-L:ricehamn är bemannade, cch
då endast vissa dagtimma!'. För att passera Slutarp måste Lennart Larssor^ springa av och på åtminstone tre
gånger, nåimligen för att fälla ner och fälla upplandsvägsbommar.

Invecklat mönåter
När vi nu, skam till sågandes för

I

I

första gången, rustade oss för en re- |
f.d. VCJ kastade vi en I
"t -.Jg"-I"
på anvisningarna vid Falkö- |
blick
ping C ocå fann oss ha sex avgångar |
iill Ulricehamn att välja på. Di" fti"- |
sta kl 06.3?, den sista kl 17.3?. Det I
var ernellertid inte det hela. I biljett- |
luckan erbjöds vi ett otal avgångar I
med landsvägsbuss till samma ställe. De finns inte med på anslagstav- 7

Detsamma gäller anslutningarna

vid Centralbanans ändpunkter i

Falköping och Landervd. Det g å r
?n oa någorlunda acceptabla villkor
vidare från Landeryd till
!tT-"
Halmstad, Helsingborg och Malmö
och från Falköping till Skövde och
Stockholm'

I

L" "id
2 på bangården men
"på"
i k. järnvägsstyrelsens
tidtabell.

väl

Denna år svårläst efter våra förhåJlanden, ungefår som vår dekla-

rationsblankett. Vi räknade till tio

lågenheter med landsvägsbuss i
riktning Ulricehamn, turerna år
markerade med en tecknad buss så
att vi inte ska läsa fel. Vid närmare
påseende fann vi att endast sju avgångar sker från Falköping. Trots
det överraskades vi av mångfalden.
Två bussar avgår från Trädet, en
från Blidsberg. Landsvägsbussarna
angör endast en av de många stationerna på linjen, Timmele.
De sex rälsbussarna -. ett loktåg
går endast undantagsvis ut på linjen

-

Inger 'Persson pendlar mellan Slutarp och Filköping

gärna fråga henne om hon vill ha järnvägen kvar.

- och ni kan

och de sju landsvägsbussarna går

emellertid inte lika och regelbundet
alla veckans dagar. Tidtabellen v!
sar ett invecklal mönster av undantag och tillägg. Vi kunde inte reda ut
det, men slutsatsen blir att genom ': snittet
avgångar pr dag ligger åtskilligt under ovannämnda summa av 6

rälsbussar + 7 landsvägsbussar.
Trots det måste man finna "prograrnmet" fylligt.

_

d"Ånr att
v,(tiJ,u)'a'^*

t vnrarl*

'

*
?"thlfr\-..

,S,rnvw-y.t

\,ttcicc\ru,,,.,^)

Trottoar Slutarp-Kinnarp
hlar under nästa år

Från och med höstterminen 1975 kqn alla föräldrar i Slutarp-Kinnarp med lite lugnare

samvete skicka ut sina barn länge den livligt trafikerade Falköpingevägen till skolan i Kinnarp. Senast till sommsren kommer nårnligen den nya trottoaren mellan Slurarp och Kinnarp

att stå färdig. Olycksriskerna ör nu stora och det är knappt vi vågar skicka iväg våra barn till
skolan, säger oroliga föräldrar i Slutarp.

Flera framstötar i form av narnni(innarps-slutarps vägförening
listor och skrivelser till Vägverket k rmmer, enl. vad FT erfarit att
har $orts i frågan. Vägverket å sin uppvakta Vägverket med en skrisida säger att trottoaren varit plane- velse i ärendet. I skrivelsen komrad sedan flera år, men att pengar mer man att begära att den nu plasaknats till utförande. Nu är dock nerade sträckningen av trottoaren
tydligen den ekonomiska frågan löst ytterligare förlängs. Den bör gå änoch igångsättandet är planerat till da från Bil & Motor (Kvarngatan) i
första eller andra kvartalet 1975.
Slutarp och fram till Julles väg i
- Den exakta tidpunkten för Kinnarp, tycker vägföreningen.
byggstarten beror något på vädret, Man kommer i skrivelsen också att
säger driftsområdesledare Äke Pulo framföra önskemål om en asfaltevid Vägverket. Får vi en mild vinter ring av en del av Mönarpi;vägen,
kommer vi förmodligen att starta från Skogsvägens utfart och fram till
redan under första kvartalet.
Trottoaren kommer att löpa längs
ena sidan av Falköpingsvägen från

Affärgatan i Sluiarp och fram till
Kinnups skola. Den skall vid skol-

i Frölcindsgården utbyggd

L6 extra
:*r::r:i:: :

platser

alq-r:l,-qvt'

::r:::::::r:::r:

Kvarngatan. Denna asfaltering
hoppas vägföreningen skall kuma
ske i samband med att trottoaren
anlägges.

an gå ihop med den trottoar som nu
finns där.

Öve rgå ngs ställe n

angeläget

Man hoppas. också att det i samband med trottoaranläggningsarbetena kommer att byggas en trottoar
in på Affärsgatan och där gå ihoP
med den bit som nu finns. Vidare
anser vägföreningen det som mYcket angeläget att ett övergångsställe
ordnas över Falköpingsvägen vid
Bil & Motor. Det bor nämligen flera
barnfamiljer längs vägen mot Vår-

kumla och det vore naturligt för
dessa barn att kunna ta sig över vä-

gen till trottoaren just vid Bil &
Motor.

8Gårige.Erik Sandström år en av pensionärerna på Frökindsgården,
som flyttat över till de nya lägenheterna och han trivs bra. Nytt och finl
och inte så lyhört som förut, säger han.
Nu har de 50 pensionÄrerna vid Frökindsgården i Kinnarp fått
börja flytta in i de nya lokaler, som man kompletterat pensionärs.
hemmet med. Totalt har man fått ett tillskott om sexton bostäder
genom byggnationen.

i Harpun-garn
från JACOBSDALS KAM-

Modellförslag

GARNSSPINNERI. Detta garn

-

och många andra högklassiga

kvalit6er
runt.

- tiu LÅGPRIS

under tisdagen och onsdagen "v:1."å9ol 1lö"".:b:"?9-*T;- --.
flyttade tio av pänsionärerna på äen , lll': J:t-t1| "Yll-t-"l iilil-1':
ena av Frökinäsgårdens avdålning- |St}]lq:l tl)rtta over och till varen'
får Frtikindsgården ännu fler gåsar in i sina nya bostäder
Då kommer nä.mligen också de
""itä;;.":;
där de förut bodd. t o-^å"1"
lj te".
renoveras. Efter renoveringen får penslonarer som nu Dor pa /\loer-

Trädet, men som
pensionärernatastänninglilTåÅa" i:ll.:h:*-:!
-' att flytta till Kin'"iir nyu" iiriu.G l1r il;;?äåi
tillhör kommunen,
rum eller om de vill bo kvar i de nuP'

året

på julen erbjuda många bra julklaP
par till vettigt pris.

I övrigt kan vi med tanke

Familjegudstj

KINNARPS MANUFAKTUR
Tel. 331 34

n!"{e

t

"

Andra söndagen i advent firades i
Kinireveds kyrka som familjegudstjänst. Den inleddes med dop, vilket

förrättades av

kyrkoherde
Sven-Erik Hagnerud. Så följde ett
sångfranrträdande av miniorerna I

under sina ledares

FROI{IND

" i S"'

medverkan.

I

och allt vad som tillhör den och vikten av att ta med sig Jesus i julfiran-

I

Kyrkoherde Hagnerud talade se- |
dan till kyrkobesökarna, om julen I
|

det. Kyrkoherden vände sig sedan,

Kinneveds Rödakors-krets
Slutresultatet av riksinsamlingen
blev totalt 3.022:50, vilket är nytt rekord.

tiil tillförordnade kyrkovaktmästa-'-

ren Egon Johansson, Klockaregården, som ailtsedan Inee Eckerlid

sades Assar Karlssor välkommen
som ordinarie ny kyrkvaktmästare.
I samband med miniorernas sång-

slutade sin tjänst uppeliållit sysslan
som vaktmästare. Han fick bok och framträdande tackade också kvrblommor som tack. Samtidist häl- koherde de ungas ledare.

(t) -lussefest i frökind,

Slutarps IF:s ungdomssektion hade på söndagel a-vslutning i "Stiftelselokalen", varviJ Lill-Garvis Carlsson medverkade som. prisutdelare'
Han berättade också en del fotbollsminnen, visade skojfilmer och ord'
nade en

bolltrixningstävling.

t.l

p
14 - t&,, t
Håkan, Sally och Jan-Olof.

Ärets lucigfirande börjar-nu ia åldrar när Per-Giiran Granehed

I

I

fart i bygderna, och i löidags var det
Börstig centerorganisationer som i
Lokal Frökiäd ordnade med centerorEanisationernas traditionella lussefåst. Det var fullsatt med folk i alla

lTf'r-iÅ-rrr
:örl6mene
. l<yrKl.
.. sylorenlng

hade i fredags sin årliga försäljning i
hembygdsgården under god tillslur

ning av församlingsbor. Fru Agda
Malmensten inledde med en kort
adventsbetraktelse, omramad av
Lucia med tärnor gästade på söndagseftermiddagen Samhällsföreningens bingoträff. Luciatåget medverkade tidigare på eftermiddagen vid
SIF:s ungdomdft-st.

Cunillu bland tomtar
luciamorgon i Kinnurp

adventspsalmer. Till syföreningen.
som i år firar 60-årsjubileum, överlämnades blommor från kyrkorådet
genom kyrkvärdarna Harry Larsson och Fritz Landin som hYllning
och tack. Blommorna mottogs å sYföreningens vägnar av dess ordf.
Karin Andersson, som i sin tur delade ut blommorna till de olika syföreningsmedlemmarna. Av den ska-

ra dimer. som år l9l4

startade

Brismene kyrkl. syförening, är endast Hedvig Larsson i livet. Hedvig
Larsson, som nu bor i Kinneved,
var med på jubileumshögtiden och
en särskild hyllning ägnades henne.
Sedan det goda auktionskaffet
awerkats, vidtog försäljningen med
Harry Larsson och lvan Gustafsson
som stimulerande utropare. Många

vackra handarbeten och gåvor av
många slag betingade höga bud.

Behållningen av försäljningen jämte
inkomsten av lotterierna och kaffeserveringen gav det vackra resultatet av 4.051 kr, vilket med över 800
kr överstiger fiolårets resultat.

Prosten Malmensten'minde om

häisade de nårvarande vålkomna
och dårmed startade festligheterna.

En ungdomlig skara av tärnor med
lucia i spetsen och tomten i kön, inledde så programmet med sin luciatablå och de yngre barnens ögon
tindrar alltid lika förundrat i lucialjusens sken. När så tablån var över
blev det kaffe med hembakta kakor
och då var det bra att den lilla salen
i bottenvåningen fanns för att kunna
ge aila plats vid dukade bord.
Huvuddel av programmet hade
välsjungande Folksong Singers,
Håkan Uddenstig, Jan-Olof Peterson och Sally Bruto. Deras reperto-

ar var denna kväll nästan helt
svenskt och i varSeTäT-s;orasäla

visorna på svenska som trots allt
ändå är falbygdbornas tungomåI.

Det är glådjande att ännu kunna få
höra Dan Andersson sjungas på det
språk han skrev för och Sally med
kamrater sjunger ju så pass bra att
de inte heller behöver överrösta sig
själva med en massa elektroniskt ol-

jud. Vi kan säkert räkna med att
denna sånggrupp' som nu genom
radions progråm blivit vål kända'

inte kommer att säkna arbete fram-

över.

I Faibygden väl kända är ju sångar- och musikparet Gösta & Gösta

svarade under den senare delen av
kvällen för såne och musik. Till deras toner svänlde sedan unga och
gamla kring på golvet tills det kändes skönare att resa hem och få en
stund av nattens vila.
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föreningens stora insatser och trägna arbete under den tid, som gått
sedan föreningen bildades år 1914'
Han tackade syföreningsmedlemmarna och alla övriga, som bidragit
till det fina resultatet

rater från övriga klasser och in'
bjudna föräldrar och intressera.
de.

Lucia Gunilla Westerbergi uppvaktades
uPlrvaKracres av bl.a.
bl a' tomteKomplsar
tomt
ur

sex- iä"i"" ra"g och deklaniation j
det gäller i lika hög grad "Julex^

an.

Traditionen bjuder att lucia firas iJ(innarps ö.,,t""i"ror"
der förmiddagstimm)ar' Det är

,,.,-

också av

Vi vill påstå att klass 6 gjorde
alldeles utmärkt ifrån sig och det
oÄlla1 illg bara luc.iatåget med

traditi,

i"::å;

en
e^n

angenäm Thomas
Th;;;
h;.;?stor del
har
d.l
Gunilla j som ,'regissör',.
I tytorffi""
avslutades med
-

samling kring lussekaffeborden i

matsalän. Häm- och Skola sva-

rade för den delen. av.

m^orgon-
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io. i""iu-år!""ur. program. åffi?i,i?,f5[:1,fti";".,1,;5åverkade och i vilket magister e?ga; liåi;.å;på-i,o, de ga-la
Det blev
I]et
mycket
p;11.;"r;
pettersson
::'I-orgol

i

går^när. lucian

Westerberg tågade in i gymnastiksalen tillsammans med tärnor
oc.h tomtar. publik var skolkam-
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på Frökindsgården - ett

upp_

skattat irislag.
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Dansen går på skolgården

Julen dansades i går in i Frökind.

fraditionellt samlades barnen i

Centralskolan till långdans på skolmagister

gården. Där spelade

Knutsson upp kända julmelodier på
sitt handklaver och det fanns julglädje både hos de unga och hos lararna.
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Så hän skall det bli, Sociala centralnåmndens orclf, Äke Olsson
visar byggritningen för kontrollant P.-O. Melin, byggnadskommit,
tens ordf, Verner Granlund samt bitr. socialchef Bo Nilsson.
-IfIIIdr[NIf|IF

Iulfester i l(innarp, rt"..'-,Åoch Slutarps miss ionshus
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Varor till ett sammanlagt
r:ärde av 2.363 kr har stulits vid ett inbrott i en livsmedelsaffär i Slutarp un-

der natten mellan fredag
och lörelag. I huvudsak år
det cigarretter och öI som
gårningsrnännen kornu- il
över, nren även charkuteri._varor skjortor och stnum"por
' har plpf!!g. . .,

fi"t"rr. '"1i""' tjrr""rrr.'

ilrade tagit sig in genom att.
kroqe-"-6*t- :.,d ribbelftin.cter
ilill :affärens kontor, varifrån de -seclan hade fri till-

"Söndagsskolbarnen och lärarna samlade vid julgranen"
Söndagsskolorna i Kinnarps o-ch missionsförsamlings sångare. Också
ju'itidninear och julSlutarps
utarps missionshus avslutades för här fick barnen
bainen jultidningar
lulhöstterminen med vålbesökta julfes- gotter
ter.
I Slutarps missionshus inleddes

festen med sången "Fröjdas vart
sinne". Under stilla orgelmusik tistes julevangeliet illustrerat av flanografbilder, Sedan följde ett omväxlande program där barnen flitigt
medverkade med sång och upplås-

nins. Samtal med barnen hölls av
evangelist Barbro Jghansson. Några ungdomar från Äsarp medverkadecckså med sång och musik.
Efter kaffeserveringen avslutades
festen och barnen fick en jultidning
samt en "gottpåse" med siq hem.

I Kinnäroå missionshu!

leddes

'

festen av Ciiiita Claesson. Också här

medverkade barn och lärare i ett
omvåxlande progråm. Sångarglådjen bland barnen gick inte att ta miste på. det var en upplevelse att höra
bainen sjunga ut "Det skall bli fest i
h j mlen". Pastor Rydberg talade om
vad som kan behärska en människa. Om det är det onda eller om vi
genom Jesus upplevt förvandling så
att kårlek och frid bor i oss. . Efter kaffepausen sjöng Asarps

Kinneveds CKF stod på fredagen

traditionellt som ansvarig för luci-

afesten i Axtorps missionshus, som
var helt fylld med folk denna afton.

För inledande sång svarade
Mai-Britt Johansson och Astrid Petterison. I den följande luciatablån
som regiserats av Maj-Britt Johans-

.on vai Maria

Abrahamsson från
Sissasården lucia.
Y<Iyikoherde Sven-Erik Hagnerud
talade och flickorna Birgitta och Ulrika Svensson spela{e och sjöng.
Sjöng giorde också Asa Turesson,

ackompanjerad

av Jan Erik

Jo-

hansson. Småningom kom tomten

med sottpåsar och alla trivdes

i

trängöln-och kvällen förflöt under
angenåma former.

-==-="-:::---

gång till alla försåljningsut rymrnena, Sedan fönstret

krossats har clet hakats
upp. 44 s.k. lirnpor med
eigarretter åv gångbara
rnärken, 48 burkar med
rnellanöl samt charkuterivaror, ett antal strurrrpor
och några skjortor saknas.
Dessutorn kom gänringsrnånn'qpreö.r,e.r I35 kr..i kontanter.

l)et rar andra Sngen på

tä"r tia=i"il

ufia-

""åfit:r
ren
hernsöktes av tjuvar.

Vad har,
Forts från sid

3

Fransson från AsarP
giek in för sin uPPgift
som lekledare rned qn
entusiasm som snabbt tll
smittade av sig. Bengt
lockatle ut alla besökar- i
na i juldansens virvlar "l
till tonerna från Håkan

I

Silvanilers dragspel och

Folke

trummor.

förfjol var det Prerniär,
och om intresse finns
skall vi försöka göra
dessa fester till en årli'

Tomten kom ocksåo
till glädje inte minst för
de yngsta som snabtrt

Anderssons

flockades hrring den porrulåre besökaren. En
rejål säek med gottpåsar
tömdes kvickt på sitt innöhåll. Bakom tomtemasken hittade vi Berit
Bertilssono vars make

Berndt är ordförande i
Frökinds GDV:
- Det är andra året
som vi anordnar en julfest för hela familjen. I

gen återkommande tra-

dition. Frökinds GDV
anordnar varje år sex

danstillslällningaro och

julfesten bekostas

fI
I

av

behållningen sorn vi får
från danserna, berättar
Berndt Bertilsson från
Kinnarp.

Förutom mycket dans

kring granen bjöds det
också på skämtlekar och

haffe.

l
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tomten var. Hon kände igen de

Johanssonska träskorna. Det
gjorde dock inte en annan liten
granntje-j, sr:m vid synen av en livs
levande tomte preomnerande på.
gatan, slog upp altanfönstret oeh
rop:.de: Kom tomten skall jag visa
dej vad jag fått av en annan tomte.
Den lilla förevisade allt ifrån en
barbiedocka till fina hängselkjolen. Hon bad dessutorn om en
hälsning till "sin tomte". Hemma
var meilantjejen tomte - far får
aldrig vara tomte på julafton. Av
någon anledning.

*

Lillgrabben ringde dan före jul
afton till jobbet och sa så här:
Du

..

.farsan kan inte jag få öpPna

ett paket? Han fick lov. T;ejerna
fick lov. När far kom hem fick
också mor lov. Fast natten var
sen.

verksian. Tändstift, brYtare och
lösa lock justerades och sen spann

Glimtar från Frökind,
*

Go rnorgon och god lbrtsättningl
Juien i Frökind har förflutit helt
enligt traditionen. På julafton var
jag tomte hos en granne, vars dotter småningom avslöjade vem

kom och bärgade båda bilarna till

Julafton, skinka, hrtfisk, glögg

och doppa. m.m. Svärfar och
svårmor på besök. JulklaPPar

fördelades. Och så besök På midnattsmässan i Vårkumla kYrka.
Aldrig tidigare har dom eldat så i
Vårkumla kyrka som den här aftonen. Det blev så r'armt så "en
änna höll på ait kövas". Men an-

nars lar det bra. Pråsten Predikade och vackra flickröster hördes i julpsalmerna.

*

de båda bilarna som två nyföräiskade kattor. Opeln spann inte
länge. När far skulle till staden sa
den inget. Ut ryckte Gösta med
hela Bil och BussJagret av OPeldelar. Han fann dock 1'ör gott att ta
bilen åter till verkstan. Den måste
kollas. Jag var trött på krånglande
bilar - Gösta var intresserad av
krånglande bilar. På natten när
far kom var bilen fixad. Det är
roligt när bilar går - Volvo 16.000
mil, Opel 8.000 mil.
- Byt såger lillgrabben!

*
Lillgrabben säger mycket

Juldan middag i Grolanda
Annandan julakalas hos
Sven-Olof - han som målar så
grant i vet. Magnus,*husets son,
skulle firas eftersom han är ett
juldagsbarn. Vi firade honom,

trots att han haft trassel med öronen hela julen. Han vill ha fier fiskar i akvariet och han vill veta hur
mycket en go-cart kostar. Far köper fiskar. I vår skall vi se hur en
go-cart fungerar - för husfridens

även om vi tyckte att familjeplane-

*

ringen kunde skötts bättre. Julafton presenter, juldagen Presenter
- det biir mycket På en gång.

skull.

Julens mellandagar har inte ba-

*

ra varit lugna. Bengt i affärn har
haft påhälsning av tjuvar, som ta-

en bekymmersam vardag. Voivon
strejkadö, Opeln strejkade och familjen var strandsatt. Bil och buss

judna gästerna sparade i alla fall
två paket av de cigarretter som

Så

blet' det då r'ardag. Det blev

D xnronröuti,orrr,stn&let

git för sig av julens rester. Mat och
cigarretter blev bytet, men de ob-
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Fastighetsägarnas krav
ipmtades rned 97.OOOI
-f-r
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Dom i expropriationsmålet mellan Falköpings kommun o.h ,." fastighetsägare i
Slutarp meddelades på onsdagen av fastighetsdomstolen vid Mariestads tingsrätt.
Domstolsförhandlingarna, som blottade stora motsättningar mellan parterna beträffantle prisfrågan, hölls i Lokal Frökind den lB och l9 september.
Målet rör fastigheten Slutarp l:61, bestående av en yta av sammanlagt c:a 27.000
kvm och med en byggnad uppförd på området, Kommunens avsikt är att använda
fastigheten till bl.a. industri- oc bostadsbyggnation. Vid förhandlingarna i Lokal Frökind förklarade säljarna art de ville ha l9O.OOO kr i ersärtning för området, medan
kommunen endast ansåg sig kunna betala 6O.O0O kr..
.- Fastighetsdomstolen bestämde nu att de tre ägarna förpliktades att till kornmunen
avstå Qlutarp l:61 och att komrnunen i löseskilling till fastighetsägarna skall utge
93.000 kr, alltÅå en prutning med nårmare l0O.OOO kr!

Johansson har för vana att röka.
Föra gången affären hade nattiiga gäster fanns €tt paket av just
dessa ciParretter

kvar.

*

Jag år en snäli människa och vill
önska alla ett gott nytt år : tjuvar
och banditer tycker jag skall låra

hemsöka Beng$ i affär-n
nattetid eller våldgästa Gista och
Svenne på bensinstationen. Kom
gärna på dagtid och titta vad vi i
Frökind har att erbjuda. Detta är'
ett erbjudande inför 1975 som v!
hoppas skall bli ett gott nytt år för

bli att

Frökind.
1974

- det var det året

som

-

har

Frökind inte fick sin badbassäng.
Men containers har vi fått

nisett,..?

*

Nu har invandrarna i Mobergs
TV-serie vandrat ut, nu slåss alla
barnen, nu är mor i kniPa. Nu
måste Johansson rycka inl

GOTT NYTT AR
BÄSSE

