rel

Kinneved och Yårkumls

Julens gudstjänster inleddes med
julbön på
Frökindsgården.
Maj-Britt Johansson med familj svarade för ett mycket uppskattat
sångprogram och kh Hagnerud talade. Verner Granlund frambar ön
hälsning från sociala centralnämn-

Kinneve<l-. I)aslorats

Iö rsarn li ngsrl elegerarle

har h:rft sammanträde i Lokal Frökincl. Beslöts att uthyra Brirstigs
I Prästgår'd från den 1 mars 1975 till
]

oen.

tjänster från år 1976. Framställning-

en godkändes. Beslutades

utbetalning till

arrenclatorn

å

Stommen, Vårkumla, för nytt mjölkrum .och kulvert för utgödslings"

anordnlng.

Val. Till församl.-deleg. ordf. under 1975 omvaldes Sven Andersson,
Hallgårdsg., Slutarp. Till vice ordf.

kända julhymnerna. Sönd. efter Jul
hölls en stärnningsfull ljusgudstjänst
i Kinneveds kyrka. Aven NYårsdagens högmässor i Vårkumla och

omvaldes Carl-Arnc'

Adamsson.

Slutarp. Till sekr. omvaldes Erjk

Kinneveds kyrkor hade

samlat
mycket folk och vid gudstjänsten i
Kinneved medverkade kören med
gammalkyrkligt introitus och alternatim sång av ps. 66.

Gustafsson. SIutarp. Till revisorer
omvaldes
f'ör 19?5 års räkenskaper
-t

Erik Gustalsson, ^,Slufarp,

Custav

Oskarsson, Vårkurnla, och Håkan

Andersson, Börstig. Suppl. Filip
Winggren, Brismene, Olof Nilsson,

Kh Hagrrerud tjänstgiorde vid
samtliga gudstjånster utom vid

Slutarp, Gunnar Olausson, Slutarp.
Förelåg skrivelse från Erik Bohman, Vårkumla om avsägelse från
uppdrag i pastoråtet. Till Bohmans
efterträdare på de olika posternil
under återstående mandatperiod
1975-76 valdes, ledamot i pastorats
kvrkorådet Nils Netiman. Vårkumla, ordf. i pastoratskyrkorådet Sven
Andersso4, Slutarp, suppl. som pas-

höemässan Nvårsdagen i Vårkumla

däi orosten itr.

Mafmensten officieradä. Mycket goda kollekter inflöt
till Flämslätt och IM.

Trettondedag Jul medverkar
Rinneveds kyrka dår

det liksom i Vårkumla blir missions-

offer.

I Vårkumla kyrka hålles på Tret-

tondagens em missionsvesper. 1
Sönd. e. Trettondedagen blir det

toratsombud Valter Oskarsson,
Vår'kumla. ledamot i valbered-

familjegudstjänst i Kinneveds kyrka

ningsnämnd Karl-Gustav Gustafs-

då barnen i Kyrkans Barntimmar
kommer att framföra ett JulsPel'
efter gudstjånsten avslutas så julti-

son. Vårkumla. ordf. i valbered-

ningsnämnd Bengt

Andersson,

Brismene, ledamot i församlingsdeleserade Nils Netiman. Vårkumla.

den med sedvanlig julfest för barnen och föräldrarna i Lokal Erö-

t

att

momsregiStrera jordbrttksarrendena å pastorateis gårdar fr.o.m. den
l/1 1975. Enligt boställsnämndens
besiktningsprotokoll godkändes en

förtjänstfullt medverkade med de

kind.

Norrköping.
Falköpings

inrättande av två heltidsanställda

verkade en damkör med sång. Kantor Margareta Thor utförde även en
solosång av J. S. Bach. Det har re, dan blivit något av en tradition med
gudstjänst på julnatten i den gamla
medeltidskvrkan.
Även Kinneveds kyrka var mer
än fullsatt vid julottan, där kyrkokören under Margareta Thors ledning

i

Helge Duvapder,
Ungdomsstyrelsen i

kontrakt hade begärt yttrande ang.

I Vårkumla kyrka, som vanligt
fullsatt vid midnattsmässan, med-

kyrkokören

re.daktören och musikdirektören

TtS'' r: r -4r1

Till ledamöter i Falköpings kon-

I

trakts ungdomsstyrelse

omvaldes

kh Sven-Erik Hagnerud och fru
Maj-Britt Johansson, Kinnarp,
suppl. Gör'an Andersson, Naglarp,

och fru Britta Vilgotsson, Kinnarp.

Församl.deleg. ordf. Sven Andersson uttalade ett varmt tack till
avgående ledamoten Erik Bohman,
för allt arbete han nedlagt för pastoratet och som ledamot under 12 år i
församlingsdelegerad e.

Sammanträdet avslutades med

kaffesamkväm gemensamt med
Kinneveds kyrkofullmäktige där
kyrkoherde Hagnerud uttalade i
varma ordalag ett tack till samtliga
kvrkliga medarbetare.

Julen rlansades ut

i Lokal Frökind på tördaeen. Alia
intresserade unga var inbjudna av Slutarps IF:s damklubbl Håkan
Siivander ackompanjerade på dragspel iill de olikajullekarna och efter
servering av saft, bullar m.m. kom tomten på besök, Alla barn fick
!'ar sin godispåse.
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SJ upp.ao,|r;fos

aa Fa,l,|r,öpö,ng
eeSl,opa

inte

stry,töorr,,etrlacilee
På måndag dppvakral
kommuncn chefen för SJ:s
västra distrikt med anledning av nedläggningshoten
över stationerna i Floby

och Slutarp. Kommunens

företrädare komrner självfallet att plådera för att båda stationerna bibehålles.

Kommunens företrädare

blir
orclf.

komrnunstyrelsens
Andersson,
riksda gsman Bön gt Börjessono kommrr nalborgmästa-

Erik

re Tore Folkeson, stadssekreterare D"g Ahlenius
samt företrädare för' den

lokala opinionen i Kinnarp-SIutarp respektive
Floby.

- Vi kornmer att framför'a våra bestimda önskemål om att SJ vitltar åtgärcler för att nnderlåtta för

allmänheten att använda
dess tjånster, säger riksdagsman Bengt Börjesson
till FT, Kommunen önskar
att ståtionen i Flotry bibehålles och ått stationshuset
i Slutarp inte rivs.
På freclag samlaS "uppvaktningsgruppen" för att
närmare diskuterä uppIäggningen av frågorna.

Iulspel

i Kin'il,äUäat hyrhu
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Herdarna, ångeln och Josef och Maria samlade kring krubban med JesusbarnetKinneveds vackra l2OO-talskyrka
fylldes till sista plats på söndagsefiermiddagen då ett 20-tal barn mel-

larr fyra och sex år från Kyrkans
barntimmar, bjöd på ett vackert och
ståmningsfirllt spel om julevangeli-

et. Julspelet har övats in

av

Måi-Britt Johansson och Astrid Pettersson och trots ått barnen bara
övat två gånger hakade det aldrig
upp slg.

Efter barnens

framtrådande

tackatle kyrkoherde Sven-Erik
Hagnerud och uttryckte en förhoppning om att årrangemanget
skalt bli en tradition. Kyrkoherde

Hasnerud höll därefter en kort andakt och vände sig speciellt till barlren och oåminde om varför man f!
rar tul.
l,ifter högtiden i kyrkan samlades

man i Lokal Frökind där

både

garnmal och ung under gemytliga
former dansade ut julgranen.

kelelipmaskin, två elborrmaskiner, en elsmärgelsmaskin, en elekirisk sticksåg, åtta hylsnyckelsatser,
aex
_ polygriptänger, nio
-.,
- shfrtnyöli,lar,
ett skruvstäd,
"', F.&.
&reprt?t*å +åå tser
Ängeln Åsa Turesson och herdän Mats Ek får t{älp med sin klädsel av
bAlxgggrgryp.klag, rvå
; 4rF{"*fUt
Astrid Pettersson och Mai-Britt Johansson.
verktygslådor, trre borrsatser, en domkråft, diverse
småverktyg samt slutligen
Verktyg och elektriska
två rullar till ett kastspö.
hobbymaskiner till €tt
l?*:. ai-.9"t
Alltsammans värt 4.?2O kr.
sammanlagt vårde av 4.72O
Polisen har ännu inte
kr stnls vid ett inbrott i Arlyckats säkra några spår
.. vidssons Speceri- och Diverseaffir i Kinnaqf 'l slutbt., man är tacksam för alla tips
av
förrs ...veckan. . GÄr-,. som kan såttas I darnb-and
t
med inbroitet på tetefän
173 40.
t sida och genom hålet hakat
Inbrottet har ekett under
upp fönstret varefter venatten. Vid 'I9-tiden på'i
'derbörande krupit in.
tdiSdagekvällen iar"'allt i:
Bland det stulna rhärks ett
siffo'oid;iiiä öåli nar dir.'
flertal elektriska elmaskitikspersonalen anlände vid
ner åY bl.a. rnärket Black &
halv niotiden på fredagsDecker samt av tjeckis[t
morgonen upptäcktes
fabrikat.
etölden.
Således saknas en Vtn-

VerktUg

tör 4-7OO
tiuabyte

öl(öntn,urp,

;äIFtrHffiäå##;#

l1t5-d, -.3ö

Badet i Ifinffäilp

i Kinnarp
då posten jubilerar

I Festlighet

skall utred"as
Beslutet om bad i Kinnarp-Slurarp dröjer. Kommunstyrelsen beslör vid sitt sammantråde att återremittera ärendet till fritidsnämntlen för att denna skall göra en total kostnadstreräknirrg, för anläggande av tradet, för driftskostnader, personalkostnader och följdinvesteringar.

,.i
Så här såg länsmansbostället

i Hassla, Kinnarp, ut kring sekelskiftet. I

huset till hriger på bilden var posten inhyst, förmodligen så länge som
kronolänsmännen skötte posten, d,v.s' fram till 1904.

Kinnarps- och Slutarpebor - nu är det dags att fira poststationeng
1OO-årsjubileum! Den I januari l8?5 inråttades nämligen poetkon'

toret i hrökind under benåmningen Kinneved' I morgon fredag

ffrar Poeten de gångna åren med extra feetligheter' Nuvsrande eta'
tionEmäEtaren lttg.id P"tt."ason inbjuder poetkunderna till kaffe
och hembakat bröd och deseulom stÄller PKbanken upp för information genom sparkonsulent Folke Cederqviat'

I januari l8?5 öpPnades Posten i
dåvärande Kinneved, närmare beståmt i Länsmansgården, nuvarande Lånsmansgatan 3. Huset finns
fortfarande kvar. Samtidigt öppnades i landet 535 övriga poststationer'
Anledninqen var att den 1 jqnua-n
18?4 upphörde det tidigare B-4llande
kronobievbäringssystemet' Krono-,
skatte- och de allmänna frälsehem'
manen befriades från skyldigheten
att fortskaffa allmänna kungörelser,
brev och kallelser i tjånsteärenden.
På en natt föddes 536 poststationer
och inom ett par år hade 1.300 nYa
kontor öppnats.
Den fci,rite föreståndaren vid Posten i Kinneved var kronolänsman
Anders Borg, född 1825 oeh föreståndare 1875-1894. Därefter kom
fröken V. Ellen Ch. A' Borg fram till
1896. Kronolänsman Svante A.
Nordeman eftertrådde mellan 1896
och 1897, följd av ytterligare en kronolänsman fram till år 1904, Carl A
Reinholds. 1904-1905 hette före-

Namnändring

ningen av Falköping Ranten -

Limmaredsbanan till Kinnarp. Förste föreståndaren under det nya
namnet blev Carl Viktor Sjöstrand.
mellan 1906 och 1922. Därefter kom
Sven R K L Ekblom en kort period
och fölides samma år 1922 av David
E Almqvist fram till 1925. 1925- 1938
var platsvakt'Ida M T Johansson föreståndare och eftertråddes mellan
1939 och 19?3 av Greta Sand6n (Gr-eta på station). Den 1 september 1973
namnändrades posten i Kinnarp till

Falköping 3 och föreståndare blev
då Bengt Alexandersson. Nuvarande stationsmästaren Ingrid Pettersson trädde till 1974, och har tidigare
förestått post- och järnvägsstationen
i Slutarp. Den senare stationen har
varit i verksamhet från 1906 till 1973.
Ur historiken framgår att fr o m
den 1 januari 1875 fördes posten på

linjen Vartofta-Kärråkra från Kin-

ra kommundelen och väntas behålla positionen sorn det största
samhället

att placeringen av badet finns redovisat i byggnadspianen för det aktuella området i KinnarplSlutarp.
Därest ett ternpererat friluftsbad
skall byggas i södra kommundelen
föreslås att detta placeras i Kinnarp/Slutarp.
Vid gårdagens kommunstyrelse
menade Bo Ericsson att frågan bor-

de avgjorts, men AU menade att
man vill ha kostnadsaspekterna be-

Fritidskontoret som nyligen av- lysta.
slutat sin utredning om ett tempererat friluftsbad säger bl.a. så här:
att den bästa geografiska placeringen erhålles om badet placeras i

Kinnarp/Slutarp.

att den bästa sdmordningen med
övriga iritidsanläggningar och
skola erhålles i Kinnarp/Slutarp.
att Kinnarp/Slutarp har den största
folkmänsden av samhällena i söd-

neved till Vartofta och Börstig resp
1 - 1,3 mil 2 gånger i veckan enligt
kontrakt med A Borg "mot lega för.

mil och häst 80 öre"' Den äldsta

kvarvarande statistiken härrör sig
från 18?6, Av den framgår att det
inlämnades 221 tek, 49 ass' ll Paket, 4.866 brev och 260 korsband i
den inrikes trafiken samt utrikes or:
ter 2 rek och 26 brev.
Sålda frankotecken var 1876 474
kr. fgaS hade siffran ökats På till
1.ii17 kr och 19?3 var siffran 114.167

kr.
Nya

100

lokaler

år eiter öppnandet finns idag

Dosten

i

KinnarP/SlutarP

i

nYa och
samband

åndamålsenligalokaler. I
med omorqanisationen den 1 seP-

tember 19?a - då namnbYte till Falköpins 3 skedde - skiljde sig posten
fran S"l, flyttade från de gamla och
trånea stationshusen och hyrde egna-Extra
likaler vid Kontorsmöbler.
festligt På Posten blir det
januari då
ståndaren volontärkorpnal Birger alltså nu på fredag den 31 till ära är
Dagen
firas.
höetidsdåeen
F. Gustavsson, följd av hemmansäqaren Gustav Henriksson öpiethållandet förlångt 1 1/2 timma
oå' förmiddagen: 9-12, därefter
I9o5- 1906.
is.so-ts. Föiutom kaffe och hemDen 20 december 1906 namnändrades posten i Kinneved vid öpp

Den framställning som Frökinds
kommun tidigare gjort hos Statens
naturvårdsverk om statsbidrag för
badet skall återkallas men kommunen har möjlighet att ingå med nY
bidragsframställning när kostnaden
för badet är känd.
Fritidsnämnden beslöt vid sitt januarisammanträde föreslå KS att ett
tempererat friluftsbad byggs i Kinnarp-Slutarp. Mot detta beslut reserverade sig Bo Jönebratt som ansåg att det fanns angelägrrare fritidsprojekt i kommunen.

bakat bröd lämnar man då också
eoda råd om enkla betalningsruti-

ier

via brevlådan, hur bästa räntan

kan uppnås på sParPengarna, hur

man lååar pengar dubbelt mot vad
man sparat och hur ett regelbundet
rp."..td" kan ge 100.000 kr i vinst.

kort tid
SI t
s-af,fär
o

a
o

I

För fiärde gången på
kort tid har en livsrnedelsaffiir i Slutarp under natten mellan lördag oeh söndag utsatts för inbrotr..Den
här gången stals fem trackar mellanöI till ett värde av

250 kr. Ett vittne har hörr
och sett en'bil vid affären

strax efter kI 06 på sön'
dagsrnorgonen

då

veder-

börande först hiirde ett
klirr när glaset i entr6dör'
ren slogs söncler, En kort
stunrl r.lär.efter hördes även
en bil lämna ornrådet rned
en rilslart.

Tjuvarna tog sig således
in genorn att slå söneler
glasrutan i entrödörren
oeh vål inne i aflären har
nran plockat rned sig fem
hackar: mellanölr Det är der
enda sonr s:rkrras.
f iirra gången som såmma al'Ilir. fick påhälsning av

intrroltstjuvar var i slutet
av decernber då trnellanöI
och tohak för flera tusen kr
stals.

Dåssutom visades för eleverna

FALKÖPINGS TIDNING Lördagen den 1 februari 1975
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som

indirekt anknöt till jubil6et. Den
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i Frökindsskolan två filmer

första "Posten i

samhället"

skildrade postverkets historia
från 1600-talet och fram till våra
daqar, medan den andra filmen
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"Ett brev till morfar"
mottaqare.

Poslexpeditionen

under den intetsägande benämningen Falköping tre.
Postexpeditionen i KinnarP är
bland de äldsta På FalbYgden.
Den allra äldsta återfinns i FlobY
och grundades 1862. Därefter
fölier Vartofta som fick sin Post'
seivice i form av egen exPed!
tion 1863, TorbjörntorP följde
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rande

lllnnarPsexpeqrtlonen

därefter

18?4 och året dårpå var
det alltså dags för en expedition i

Kinnarp.

!ffi..'...'............'..,W.'ffi:+iiiii.1|:.:}jii1:':':.'.':':..':'::'':.':::::::.:j:::::.:I!

i''.{'::i|'.'.Ht|l:::j:ll:.::':'.::'''..i.:.!

T

året ut.

lEal,,i
iiii:i',,"iillTT',',', ::': ':"":':.:::i= l
: ryffi.,ffi'
:!Gsffil....................i'.ffis.%l.ij|i:i::':::|:::ii::::'::::::.::::..';.';';';'.':.:''.'.....E|

.

ro

.A

Den här s.k. bredvidståmpeln
finns tillgänglig på den,.jubile-
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KinnarP

Numera går postexPeditionen
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hette från börian Kinneved,
menändrades till KinnarP 1906.
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visade

brevets gång från avsändare till

Jubildet till åra har Poststyrelsen beviljat postexpeditionen i
Kinnarp att få använda en s.k.
bredvidståmpel som kommer att
finnas på Kinnarpsexpeditionen
året ut, varefter stämpeln maku-
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leras.
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Föreståndaren för postexpeditionen i Kinnarp, Ingrid Pettersson, t v, och Christina Elmander, iklädd
två bland äe för-sta iubileumskunderna, Mahrtel Johansson och Bengt
foU.d.akt från östeÅotte.r,
"u.,0."."
bröd. Postmästare Hairy Skalin fanns också på plats under jubileumsdaH".-r.r..on. kaffe och hembakat

g..t.
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g1ä^"t9" till

jubileumsGran-

"tt första kund Karl
dagens
lund.
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(iet en extra

restrig

inramning tack vare Lars Mag-
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posten i Kinneved (det hette så fram till 1906) var under ett par år !
kring sekelskiftet inrymd i detta pittoreska hus som ägs av kämrer I
Hirni-d \/årihd ltn, tia;-o" morrar'
mnrfrr Gustar
f]rr<fof F{enriltssonförestod o*nos- I
Henriksson' rörestod

å'li-XilL1ltirftl,rY?äb?:'
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|

nusson från Postens l(undtiänst

T

I

ö6;;:'iklåaä-ua'u"lie b*tu-

niform från 18?5 blåste han in

I
I

I hogtide.t med hjälp av bl.a. ett
I posthorn.. J jubil"eumsaktivite'
II ierna ingick också infbrmation
om PK-bankenoch för det sva-

I rade sparkonsulent Folke
I derqvist.

Ce-

posthornet var
t", Klar
n; cta

I!

kundtiänst i Skövde blåste injubileuÅsfestligheterna i KinnarP

I
;

Tonen

i

Lars Magnusson från Postens !
i går.
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PosteniKinnarp
frradehumdraår

CDV -stYreh"#'äffi$aldes
vid årsmöte i Frökind
J

På fredagen firade postkontoret i Kinnarp sin 100-årsdag. Med katfe
och hennbakat hälsades kunderna välkomna av föreståndaren Ingrid
Pettersson, Christina Ehnander och f d nurnera pensionerade föreståndaren Greta Sand6n som serverade, Fostens historia hänger ihop
rned järnvägens, och postkontoren.på landsorten runt Falköping har

gamlaanor
Från början hette Falköping tre Kinnetill 1904 var det länsman
sonr hade hand om posten, berättar
postmästare Harry Skalin, Falköping.
Sedan tog Gustav Henriksson och sonen Birger Gustavsson över. 1906 öppr
nades järnvägen och då delades postkontoret:'upp i två avdelningar i stationshusen i Kinnarp och Slutarp, Järn-

.ved. Fram

vägen $kötte posten ända fram till 1972
då man 'å3ryo slog ihop postkontoren

och flvttade in

i

'tA

möblers gamla byggnad.
18?4-75 drogs järnvägen fram i landet och ca 1 300 nya postkontor såg dagens ljus.
Ett evenemång att föreviga tYckte
Ingvar Jansson som dök upp med smal-

Dessa sex utgör Frökinds GDV:s styrelse under året. Stående från vän-

heterna.

de

ster är Rune Karlsson, Karl-Erik Andersson och Gösta Aqdefsqq4,.qph.som sitter är Hildiyts Vårin4:Ber;f Bertilssoh och Ulla'Däiiielison.

filmskamera för att föreviga festlig-

till

ära fanns en sPecialhands. En liten utställning
minde också om gamla tider.
Dagen

stämpel

J--F.okind" GDvbårhåuit, å.r*ötu

till

Kinnarps kontors-

;ilä;;;",;;""'tii

övrH

st{l kanske? Inqrid Pettersson, dagen till ba utstyrd anrm dazuinal
I{uiler lith Solia karlsson, 3 år, på saft medan lillasvster Ulrihaoiintar"

tillslutning på Pensionatet i Kinnarp. Kvällens stora fråga var förutom själva årsmötesförhandlingarna om en sammanslagning'mellan
föreningen i Kinnarp och logen 1099
Sigurd i Falköping. Då denna förening en längle tid haft svårigheter att
hålla verksamheten igång, och då
de aktiva medlemmarna redan inlett samarbete med KinnarPsföreningen hade man nu beslutat att
föreningen borde gå upp i föreningen i Kinnarp. Vid årsmötet besluta-

kallas härmed till extra föreningsstämma i Lokal Frökind torsdagen den 6/2 kl. 19.00.

Ärende:
bekräftelse av fastighetsägares medlems-

skap.

2:styrelsens förslag att föreningen skall fusioneras med Falbygrdens Elförening ek.för. Fusionshandlingar enligt $ 96 i föreningslagen finns tillgängligaför röstberättigade medlemmar efter
hänvändelse till ordföranden.
Styre!sen

Daniels,son,

Kinnarps IOGT-NTO-förening
har hållit årsmöte under mycket god

l? +ä

Slutarps Elektriska fönenimg

1l Styrelsens förslag om

a ledamöter Ulla

l'

--:

Logen Sigurd i Falköping
slogs sammun med
trl1,-Td,
Kinnarps IOCT-IYTO

Lire

Medlemmar i

- ffi

'under ordföfandeskap av-Karl.Gus- son. G<ista Andersson och Hildine
tav Ahl. Av verksamhetsberättels_en Våring, samtliga omvalda.
framgick au föreningen
""d:." ?:::. t Ttii'rit;i;;;:;ppleanrer omvaldes
*""""0;"t, ,que. .larnmaldans.tltls*i1l- l; eerit ioekson, Birgit Friberg,
ie;å" t'ör^Kin- iå"i:cåiå"än, ee.it Bertirsson,
n"t!.- . och Slutarps Idrottsföre- | R"ne -r""i""*""r
Andersson och Birgitta Ahl.
Sven-ölof Fri;il;". En gammaidanskurs med | Ä;;;
anordhacle
ljksom reberg och Sixten Nyman,
ett sjuttiotal deltag^are
|
-Westerberg
och
nats..Vidare hade föreningen Tbj"- | yisoissuppl Lars
pensionärer'
dit till ett samkväm för
I Äke Blom, omvaldes.
samt en julfest för barl.
I Tjli musikkommitt6 valdes Bertil
Mådtås"nt"tet hade under året I Bertilsson, Lilly Andersson, Eivor
varit 279.
I och Rune Karlsson.
Årsaveiften för nästa år fastställVinst- och förlusträkningen visa- |
de en omslutning på 28.123:18 kro- | des till oftirändrat 5:- kr.
Till valberedning utsågs slutiigen
nor. Balansräkningen visade en be- |
hållnine vid årets slut på 12.318:1? | Gun-Britt Westerberg, Lilly Antill I dersson samt Bengt och Bellis Vårkronorl
- Ansökningar om bidrag
,"eao^tver[samhet förelåg | 66r't.
"i.,
Ordf tackade slutligen alla som
och Slutarps ldrotts- [
från Kin--narps
-samt
från Kinneveds I medverkat i fci'reningen under det
föreningar
St Wt.t5.u.ritte. Ett bidrag på ettu- | gångna året. Föreningens tack till
k.ono. til-l vardera föreningen I ordf för hans förtjänstfulll sätt att
"eri
beviliades.
I leda verksamheten tolkades av seTili stvrelse för innevarande år i kreteraren.
valdes, iill ordf Bernt Bertilsson, I

I

Slutarp, sekr Maj-Britt Johansson,
Falköping. Studieledare Lennart
Sandberg, Giiteve. Ovriga ledamöter: Ingrid Andersson, Lofsgården,

Margareta Silvander, Kinnarp,'
John Clausson, Falköping ocf.

Kurt-Ove Brodd, Kinnarp. Revisoii
rer: Harry Johansson, Halsarp ocho
Sigvard PGustavsson, Kinnarp,
Ombud till distriktets årsmöte i Skara den 5-6 april Ingrid Anderssbn
och Maj-Britt Johansson. Ombud till
kretsens årsmöte i Vartofta den 21
mars G,iiran Andersson, Lennart
Sandberg och Ingrid Ahlkvist. Ordf
des nu enhälligt om en samman- Sven Andersson avtackade de avgående styrelseledamöterna Arne
slagning av de båda f d NTO-ftireningarna. Begäran kommer nu att Karlsson, Franz Svedberg, Håkan
Per-Hugo Clausson
inså till distrikts- och riksstyrelse för Silvander och

att få beslutet slutgiltigt stadfäst.

Kinnarosföreningen har f n 62
medlemniar. Verkiamheten är till
strirsta delen inriktad på studieverksamhet i samarbete med NBV'

och välkomnade de närvarande
medlemmarna fran 1099 Sigurd till
sin nya föreningshemvist.

Dessas

tack framfördes senare under kväl:
len av Karl Johansson, Blidsberg.
Sedan föreningen bjudit de när-:
Nvkterhetsrörelsens bildningsverkFör närvarande är tio cirk- varande på kaffe sjöngs allsång och
""*h.t.
i verksamhet. En fyradagars tävlades om en av distriktet anordlar
bussresa till Gotland har anordnats. nad frågesport. Och så hade man en
Kassan visade en behållning På kvällens gäst. Det var Harriet En23.088 kr. Sedan styrelsen beviljats gelhed, musiklärare i FalkQping och

ansvarsfrihet valdes ny styrelse.
Valda blev ordf Sven Andersson,
Lofsgården, v ordf Ancy Gunnarsson. Karbo. kassör Sten Ahlkvist,

boende i Grolanda. Harriet sjöng
negro spirituals till eget pianoack-.

ompanjemang inför andaktsfullt
lyssnande auditorium. Stor succ6.

FALKÖPINGS

TIDNING Lördagen den

FRöKIND

8

februari 1975

Syfr;reningsdng i Kinna,rp

Centerårsmöten

i Kinneued
Kinneveds CKF, c och CUF har

hållit årsmöten på Pensionatet i

Kinnarp under god

tillslutning.

Från CKF:s årsmöte kan nämnas
att styrelsen omvaldes i sin helhit
och består av: ordf Margot Pettersson, v ordf Ingtid Olsson, sehr Bir-

-

gitta Lagerstrand, v sekr Ingrid

Adamsson, kassör Eva Karlstedt, bitr

kassör Ruth Persson. Studiesekreterare Inga Larsson och tävlingsledare Karin Hjortsäter, båda omval.
Avdelningen har 65 medlemrnar
och under året har håliits 11 protokolllörda möten. Kyrkkaffe, lucia-

fest, trivselträff. cykelrally. studieresa m.m. har anordnats. I verk-

samhetsplaneringen för året som
kommer beslöts bl a att gemensamt
med partiet anordna naturstig och

cykelrally. Bidrag har utgått till
Cancerforskningen, Handikappade

husmödrar, Kursgården Mem, semesterverksamheten m.m.
Vid Center-avdelningens årsmöte
fick alla i styrelsen förnyat förtroende för 1975. Ordf Sixten Lindberg,.
sekr Bengt Nilsson, kaqsör Lennart
Pettersson. ledamöter Äke Andersson. Tord Thorstensson. Leif Lih-

nell, Harry Lagerstrand

samt

Lars-Oiof Abrahamsson.
IJr verksamhetsberättelsen kan

nämnas att en offentlig samman-

komst har hållits med kommunal information under medverkan ae Arne Olsson och Bengt Fransson. En
bussresa till rikstinget i Lidköping

en resa per
Scandinavium i Götebore
för att se ishockey. Vidare har ei
hemiig resa anordnats med mål i
Hökerums bygdegård där en trevlig
familjefest hölls för resenårerna.
CUF-avdelningen vaide ny sekreterare och kassör vid sitt årsmöte.
Styrelsen ser ut som följer: ordf Arne Thuresson (omval), v ordf Leif
Lennartson (omval), sekr Elisabeth
anordnades, liksom
buss

till

v sekr Gerd
Silvander (nyval), kassör Carina
Lagerstrand (nyval),

Andersson (nyval),

v kassör Mats

Lindberg (omval). Informationsle-

dare: Lars Gustavsson
gramledare
orlval.

och

Rolf Lindberg

probåda

Efter respektive förhandlingar
följde kaffeservering, varefter

kommunfulimäktiees ordförande

Valter Ekström hiill kommunal in-

formation. Sist på pfogrammet stod
gratis-bingo.

Glada syföreningsdamer på glatt samkväm. sittande fr.v. Ingrid Andersson, Slutarp, Anna Anderss-on_,. Slutarp,
och Vivän Nilsson, Slutarp. Stående fr.v. Majken Johansson, Kinnarp, Sara Gustafsson, Kinnarp, Gulli Arvidsson, Brismene, Ragnhild tiranlund, Vårkumla, Gunni Oskarsson, Vårkumla,och Britta Johansson, Kinnarp.

Dryga 40-talet damer, väl bevandrade i handarbetandets svåra
konst och samtliga tillhörande Kinneveds pastorats syföreningar, samlades på onsdagen till en syföreningsdag på Kinnarps Pensionat.

Kyrkoherde Sven-Erik Hagnerud

hälsade damerna från de sex syfö-- föredrag om missionsarbetet i Etio-

rer!.ngarna välkomna

oih höll

kort andaktsstund. Damerna

en

pien. Efter det uppskattade före-

fick

draget framförde kyrkoherden de
församlades tack tiil missionär Lagergren och en kollekt upptogs ti

därefter läska sig med kaffe och tillhörande dopp och sedan lyssna till
missionär Arne Lagergren, Falköping, som höll ett mycket intressant

de kristna i Etiopien.
Damerna hadö förstås också
darbetena med sie och vi vill lova

a

flinka fingrar förfärdigade flera fina
föremål denna eftermiddag!

Kinnarp

htrev hygdens åttonde
lz^T.

I00-årsj*hfrIerande poststation
KTNNARP (VD)
Itlu duggar de tätto poststationejubileerna" Få fre"
dagen 1O0.årsjubilerade
den åttonde poststationen
på kort tid i bygden. Det
va,r postetatio,nen i Kinnarp 6orn celebrerade ein
100.årsdag. Vilket med,"

förde att

föreståndarin"

nane trngrid Pettersson,

in.

tare llarry Sksfin I Felköptu se
lite wårt att fira ett sådant
här jubileurn på självagte nyårsda-

I

åir det

I

te hann med eå mycket
postala syssnor. För hon
svarade sjätrv för ett var-

gen. Så man föredrog att vänte lite.:
Och celebrqa l00-&sdagen den sis-

enda besökare fick en kaf"
fetår rned dopp.

ftr Tän'kte inte på

ta

i

i

Tl

Få det sättet blev det förrenten
ändå ett jubileum pÅ Årsdagen. på
Den har poststation€n öppnades den fredageu
var det nämligen precis
L januari 1815. Meno som postsmäs- tre år sedan postea flyttade från sta-

T o"TTo

11rT"ft3&åå1ge

månaden"

heslut
r f,b -

oam

elfusnom

i

\fiz-)t'

Medlemmarna i samtliga tio elfö"
reningar pA Falbygden har vid extråståmmor i början av februeri enhålligt beslutat bi{alla filrclaget om
en fusionering med Falbygdens el-

förening, Beslutet våntas tråda i
kraft tidigast nåsta år,
För de 4,550 elabonnenter som år
anslutna till de tio föreningarna innebår fusionen att enhetliga taxor
kommer att tillåmpas inom Falbygdens elförenings omrAde, Dessutom
erbjuder fusionen ökade möjligheter till semarbete,
F'ör att beelutet orn fusionen skall

vinna laga kraft måste det konfirmeras vid en extrå ståmma och då
med minst två tredjedelars mqioritct. Vid extrastlimmorna var besiu"
ten i samtliga fall enhålliga,

Förslaget om fusion hsr våekts
dels av respektive elförening' dels
av Falbygdens elförening, De tio elf^öreningarna iir, i strrrleksordning,
Äsarp, Slutarp, Grolenda, Vartofta,
Torbiörntorp, Äsle, Kåttilstorp,
Gökhem, Vilske Kleva samt Marka.

I

lDMenUtanför
postjubileet

I

l Kinnarp satk I
oekså utanför postens I
I
lokaler
derura dag. I Kinnarps skoh I
I
Ispår efter sig

Mell'an törestö,nilaren, Ingrdil,_Pet_t,ersson, aerDerdd,e kaffe tiu, al,ta sort ataa'le'dn nlia4n
personalen klara kön oiil kassorna, sonr syllx' i bakgrunilen.

lblc

öwiga

nå andra sidan riksväg {6 bänkade
lsig aO skolungdomar för att titta'
lnå nostala filmer. De deltog sedan
I också i en tipstävlan och inte mind_ |
re:in 40 av dem prisbelönades.
I
I
I

I

.

tioarshuset

t

Kinnarp

till

nuvarande

lokalcr som man hyr av Kinnarps
kontorsiibler.
[VIen det där tänkte rran inte på

när man

'bestämde jubeldagen Eet

upptäckte rnan långt senarq berättar postmÄstare Skalin.

f,tÄn btirjan hette lnte dm här
poststationen Kinnarp utan Kinne-

Till

jiirnvägsstationen -flyttades
poststationen i och med att järnväeen Falköping-Ulricehamn 1906 öppnades. Kinneved blev förresten då
en unik församling tr landet. Den
ståtade nämligen rned två poststationer. Vilket var särcget, Förutom
Kinnarp också Slutarp ett par kilometer därifrån.

Men statlonen t Sluterp blev aldved. Precis som socknen alltså. Kinnaqr blev inte gtationens namn för- rig 100 år. Den upphörde den 31 jariin 1906, då den flyttades till sta- nuari 1972 och det skedde på det
tionshuset,
I siittet att Slutarps och Klnnarps post-

EI

Länsnoansjohb

lffi*åälffif'l"l*:
!

till 1904 var honolänsmän- |
dopp
åA'.ffig'"iffi 'ffff}f1f"ffiff;J Sticka
S"fre
"ned, på posten
in näsan
I KinHenriksson och efter lro"i* bi""ä
narp på tredagen utån att bli trugad
Gustavsson föreståndare, Dt;; ;"ren inrymd i ett hus pa llassi" fa* 55",T"-1 9:!n av föreståndarirman
brgård, en sård so* ockJ-L;;;- liHll:lteYon' varliksom enomöidet var inte bara keffet
tänsmännen hade skört d; ;;rt L liftl,M".T
:trl, ;'l:tr$ ;n#,#"l,rs;
li horn precls som för 1@ år sedan.
Frarn

syssrorfrån.

Av en man ktidd i uniform

från

den tiden. Ingrid Pettersson var

som på

alla de tidigare

Ju.l*.tr_ poststationeraa
förresten skrudad I långkliinningmed l.Drrerande
hade posungefär lfi) år på nacken, öwig per- I ten grejat en qreciell
*i kaltad bredI
sonal var slrudad i folkdriikter.
,lvidstiimpel, Inte minst till alla filatelistnrs niije. Och den stämpeln kom1l

El Pereona,lfest
llmer rnan i Kainnarp att
Postmåstare llarry Ska.lin fanns hela detta jubileumsårt
ll

på plats också" Men det berodde mest ll
på att man före poststetionens öpp-

tr It

paket

|
|
|
:

använda

18?6!

nande på fredagen hade haft en li- ll Slutlieån
kanske vi kan nämnal
ten personalfest. Vid den var förra ll
som talar sitt tydlisa språk i
föreståndarinnan, Greta Sand6n el- | | "agot

|

under de

eåne""l
lli#nåT:"ntk""
ill
Under hele år 18?6 skickades från
PK-banken I Skövde kom och upp- [l
eller
sände till Kinnarpr 11 paket.
ll
vaktade med en blomsteruppsats,

ler Greta på statlon som hon mest
kallades, närvarande,

I

i
j

som prydde det stoia kaifebordet ll I97a var antaiet paket 8.800 stycr<en,
mitt i postlokalen. Men lämnade en ll PenSaviird* har förstås iindrat sig
man kvar i Kinnarp, konsulent Fol- en hel del under dessa år. Men ändå
ko Cederqvist, sorn inte försat! min- lf kan summan av för*lda frankotecsta lilla chans att prate bankaffärer lf
(frimärken) vara värd att nämll ken
rned postkunderna,
llna:1876 såide man för 4?4 kronor.,
Förra året var den sutnmån .,pp" i
I
i

i

.

| 114.000

kronor!

I

\rlz -v5'
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EI

och tid som gått åt innan ärendet

kommit så här långt. Tid och
papper är pengar - så det blir

nog ett väldigt fint bad. I lördags
annonserades det också i FT om
att Slutarp har container, Den
står gul och grann vid reningsverket. Utnyttja den - så får vi
behålla den.

Det var nu sen kväll - mor

Kvinnan vid min sida blir äld-

*

bidrog med en tia och så skulle

re och vackrare. Hon

skruvade så satt tanklocket På
samma plats. Den manlige Pas-

ledningen var att tjejerna på
jobbet skramlat till födelsedags-

det då te. Men hur Johansson

Ovanligt obegåvade tjuvar'
Ingen kan köra Johanssons bil

de handlingar som nu lagts i må-

om,
På hemvägen blev vi varse en
bensinstatioi i Skultorp. En sån
där som tuggar tior och så kommer det en slatt för 9.70, om man
inte håller ett fast grePP i slangen.

*

*

hade

dambjudning häromkvällen. An-

present. Salladsskål och bestick

som även herr Johansson kan
gagna. BjudningskväIlen fick far
sitta i köket och äta resterna. Då
och då susade eleganta damer
förbi och distraherade. Far var
artig och konverserade - annars får man inte salladsskå]...
_ Fruntimmer och bjudningar det är ett surr. Jag har upptäckt

att de kamoulleralr sis åäa
massa virkgarn och ierktyg ""-

men handarbetet blir sparsamt
utfört. Eller är det inte så... ?
I varje fall kallar inte vi killar

det för syjunta.

hämtade

instruktionsboken,

l9l5-rr.i-or

medpassagerare Andersson

skruvade - två damer i baksätet
hade svårt att hålla skratten tillbaka.
En stor "amerikanare" kom
susande in för tankning - trodde vi. Meir förmodligen blev såväl förare som passagerare i den
bilen så till den milda grad förvånade över en låsande och en
skruvande herre vid tapPen, att
föraren nöjde sig med att lägga
beslag på en bit från en PaPpersrulle. Möjligen var han för-

som vid det här laget är hårt

prövade och håller på att klä sig i
igeikottskinn när Johansson

kbmmer, fixade tjuvaSnas förödelse.
Bil och Buss visste att de hade
med en raritet att göra, Storlarm

gick ut. Tennis-Ung försänkte

startanordningen så skickligt att
jag ifrågasätter om han inte borde doktorera på det hår att
gömma starten i en bil.. .

*

Just nu pågår i TV.tvåan ett
program som benämns Lördaqs.

Det skall vara ett program för
barn. Ovanligt obeg?väe TV 2
som är vridet åt mer än ett håll.

Itlu går jag och ringer Otto
Nordenskiöld - big boss för

dyngan som tvåan sprider kring
srg.

Go morgon!

BÄSSE

sageraren vid min sida rYckte till
undsättning. Men locket satt
fortfarande fast. Johansson

utom Johansson själv. D_ ^et sä991
alla mina vånner. som dä och då
vill låna bilen. De lämnar startnyckeln tillbaka - oanvänd' De
kan inte knepet. Det kunde inte
heller tjuvarna. De fick kortslutning och kom ingenstans.
Mina vänner på Bil och Buss'

Pensionärsträff

i Kinneved

kyld.

Så kom då räddninsen i form
av en folkvagnsägarel Förmodligen en trygg odalbonde från
Vinköl eller dess närhet. Han

'*

Johansson är en besvärlig
kund för Bil och Buss. Snart får
iae inte ens tvätta bilerr - dom
irör att det är något sattYg På

vår situation och greP tag i
locket. Det satt fast.
Vi höll nå att qe upp. men så

såg

helt plötsligt fick han vår

gång.

I full karriär - i varje fall i

be-

skvddare. loss locket och snart
noghade vi fått vår bensin för en

härriär -- Iåt oss enas om trettio
kilometer, kom jqg svepande in
på macken i förrgår. Biien

4i-

brann. Volvon alltså. Gtista kom
störtande - såg hur det PY'rde

*

i Frökind hittransporterad från Vilske
Påssjukan hårjar

G'iista

kommun. Lillgrabben såg under
en veckas tid ut som en av tiejernas hamstrar med välfYllda
påsar. Nu är det tjejernas tur att
ha påsar. Det hnns många påsar
i Frökinds hushåIl och lillgrabben ägnar nu den mesta lediga
tiden åt sjukbesök.
Härorndagen hade lillgrabben
besök av en jämnganimal kompis. Dom åkte medmej i bilen.
Johanssonjuniorsa. -ifrån:
- Du får lnte komma in till oss
för Eva-Carin har påssjuka. Fick

luktade, tog nio tag med skruvmejseln och sa: Kör du bara.

Johansson kör och är glad.
Volvo 17.000 mil - den tuffar och

*

Det händer ibland att Johans-

son får låna splitterny bil från
någon företagare som haft visning. Det hände sig häromkvällen att samme Johansson i en

elegant sportvagn bjöd goda

vänner och., naturligtvis äkta

hälften på biltur till Skövde. Turen inkluderade åven ett besök
på <iårvarande revyetablissemang. Redan på ditresan började det hända saker och ting. Gul
lampa i bilen lyste.

struktionsboken att bensinen

let, inte minst från Fritidsnämndens håll. Men tänk vad papper

höll på att ta slut. RevYn först bensinen sen. Det var vi överens

Polisen kommer.

går.

tänkte Jo-

hansson, men bredvidsittande
passagerare snabbläste i in-

vred. Jobansson ringer polisen.

rök och luktade pyton.

hoppor välla in i Stadshusets

korridorer för att propagera för
vårt bad. Vi får vårt 5ai[ vad tiden lider. Det kan man utläsa av

. Oljan! Pass

Någon har försökt att stjäla
min antika Volvo. I upptäcktens
stund varjag förbannad. Nu har
jag perspektiv till händelsen och
är mindre arg. Tänk er Johansson, trött efter dagens vedermödor. Han,fnne,r gammal Volvo
- han finner den inte i det skick
hån lämnade den två dygn tidigare. Han finner den med dörren öppen, med ventilationsrutan träsie och med sladdar
häneandJhur som helst vid instruinentbrädan. Johansson blir

*

Det ser ut som om vi här ute
slipper att likt Egyptens gräs-

Glimtar frå,n Frökind
upp,
Go morgonl

inte haft varken mässling eller
vattköpper...

omgående svar.

I

-- Det bryr jag mej inte om'
Jag behöver ha påssjuka nu.

Förresten är det på tiden attjag
får nån barnsjukdom. Jag har

På bilden ses fr v kyrkoherde Sven-Eric Hagnerud, kyrkvärden Gilran
Andersson och K G Johansson.

;
I
I

Kyrkans samling för pensionärer i
Kinneved hade denna gång samlat

ett 40-tal intresserade pensionärer

l%

,,]ls-.0å"d/
Ung gudstjänst
i Kinneved

I

söndags hölls en ungdomsguds-

tiänst

i

Kinneveds kYrka, som var

åvcket välbesökt. Vid gudstjänsten

mädverkade KYrkans ungdom un-

der ledning av ungdomssekreterale
Gunnar GOttittd med mYcken sång
och musik. Ungdomarna läste åven
texter och böner, medan kYrkoherde S. E. Hagnerud svarade för Pregudstjänsten blev mYcket uPPskattad.

dikan. Den annorlunda

som hälsades välkomna till dukade
kaffebord av kyrkoherde Sven-Eric
Hagnerud. K G Johansson i Odensberg, som också är känd som polisman, visade färgbilder från, och
kåserade om Gökhemsbygden och
Falan. Det var en trevlig skildring
av bygden och som pensionärerna
uppskattade.
Kyrkoherde Hagnerud avslutade
med en passionsandakt.
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folkskollärare, och far

fick Erny ir$,ignarp en
lårarinna
sonl var bara 18 år, glad och
snälI - aldrig använde hon
rottingen. Emy träffar fortfarande sin lärarinna. Emy heter i dag ,Iohansson i efternamn. är 81 å.n och hennes
lärarinna är elva år äldre och

far

heter Elsa Karlsson. De båda

till det året hade

1902

ny lärarinna, en

bor i I';rlköping och har genonr ailå år hållit kontakten

med varandra. Det är få
13l-åringar,gorn har kvar sina
Earr,la lärarå i livet och det är
äckså få sååii"grr som är så
*r
vltala soln fllsa
Jlarlsson.
Nei" ''ttöken" förhör inte

sin fonrra elev på katekesen i

-

även o.ln hon kanske
skr.rlle klara " frågorna för
Erny var en duktig elev. Illen
de båda tlamerna träffas
över en kopp kaffe allt som
dag

oftast. De bor visserligen
var sin dd av staden
rlet går.id bussar.

Elsa .Karlsson

-

i

men

är född i

och dotter hade alltså under
många år gemensamt ansvaret för Kinnevedsbarnens
utbildning.

Från 1902 till 1944 var Elsa
Karlsson lärare i Kinneved,
förs+,

i Rössbackens skola och

från 1923i SörbY skola. Fram
eleverna
varannandagsläsning och lä'
rarinnan hade tre klasser att

rig satt slilla, ständigt

gick

omkring och hjälPte och rättade.

- Vi blev väldigt

glada

när vi fick den unga lärarinnan, berättar hennes forna
elev. Den vi haft tidigare var

sträng, använde flitigt rottingen.

tiänst. Dår var också hennes

Lärare.."
Forts trån siå

I'orts på sid 11

Tänk vad du var duktig i skolan, säger 92-åriga lärarinnan Elsa C;rrlsscn
Johansson, när de studerar det betvg bcn g:rv
Emy 1904.

till sin forna elev Erny

VÄRA FIERRÄF.
Elsa Karlsson har m{r1ga roliga

3

minnen från sina låfafirr. Hon
mi4ns når nran läste "str:rkatekesen*' och hon ställde fråsan vilka är
våra herrar. - Frästen, länsman;

ffi
li,'*1ffi*:'.l,'J'il'
jag gick tiil skbriatf&a.
"r.
lan törstaäagen'. ' Man hacle

väl'skrämt eller varnat för

en del "bråkstakar"' 1\1[en
den störste och bråkigaste'
Aiorde Elsa Karlsson iill
årdningsman första dan'

- Du Oskar som är stor

ot:h duktig skali väl kunna
hålla reda På tle andra'

Och det var kanske just

clet förtroendet Oskar be-

hiwde for han orsakade aidnig sin lärarinna Problem' .
- Om eleverna var bättre förr'

Det var de kanske. . . Men de var
mvckct blygare. Det händt' ofta att

**.n.. Ååste sitta med i skolan
i6t.i" åte"t"", tills lärarinnan helt
oJelt sa"att det skulle nog gå bra
ändå. Och det gjorde det'
- En skillnad mot i dag var att
barnen då hade ett mYcket litet
äråiå.taJ. M*r Pratade inte med

Lrrnen ooh barnen fick inte Prata
,,åo .ttt*.tn var närvarande' Man

*ycket kristendom
iraäe
-[iu-fi.r.""

i

skollåraren och Alfred i Hailagårn,
blev svaret. Och ingen annan i klassen skiattade. nör.de tyra var för
barnen herrarnaj Kinneved.
f{on rriinns oclri:i nar hon en gång
talade om nykteiher - ett område

som alltid. .legat he_nne varmt .om
hjärtat. Några dagar efter lektionen
sade en av pojkarna; - Nu har jag

sederat att srrna".
- .Tag vissli.e,inte vad jag strulle
säga till 9-10-aringen, förstod väi

inte riktigt vad han menade. l\llen
några dagar senare fick hon förklaringen. Pojkens far hade gett poj-

ken brännvin i kaffet innan iran gick
till skolan. Den seden fick ett snabbt

slut når man talat om nykterhet i
skolan.
25

LITE BILLIGARE...
kr i månaden var lönen för den

l8-årisa lärarinnan. Dessutom frck
hon 1ö kronor om året för att han
siädade och eldade i skolsalen. Det
beryddeått hon'fick elda i den dåliga karninen före sju på morgonetr
för att tå varnrt tills barnen kom ocfr

det hc.tydde St hon inte bara ficli
städa elter s*å,lbarncn ulan också

cftel de ko'tirmunaisiåmmor
hölis

förlora!n* tta" man talade onr derrvilhet
faif" r"^.". återkomst, till

sotrt

i sr,.ola4?\ndå fick hon frågan

avfty5kohqi'ffe Borell, när hon skulle tffita l$err h<rs honom: har inte
hårnen ffilpt till lite så det kan bli

skolan' I billigareffi

berättelser var omtyckt
iinrne..rmråcle för eleverna i början
;ä';.k[i. Även.m det kunde gå så
tlern "slaktatle en eödkalv"'

.å

6,,ui

- Det var inte lätt att ge

bra att prata med barnen.

liqt attfion sökte

l'rt:,,

,*

indivic{uell undervisning då,
säger Elsa Karlsson. Men jag
har en känsla av att jag ald-

sig rill-hern-

det var natur-

ffis

mellan 30 och 40 barn.

orten när hon tog sin första

r-'eh

:i

t'

ta hand om. Det betYdde

- Nej jag använde aldrig
rotting, säger Elsa Karisson.
Det behövdes inte, det gick

Kinneved

l

Lärariffi och elev har bara ijusa
mir,nen fråtr sin skoltid tillsarnrians.

tq1t

SÅF{G

* De!.betydde mYcket när Elsa
infördel''sårrgerr i skolan, kreråttar
Emv Johansson. "Iag kan aldrig

minnas ått vi sjöng tidigate. 'Ti! en
börian. siöne man utan orgei. Men
eftär drygt tio år tyckte den rnusik-'
intresseiåde lärarinnan att det

skulle vara roligt med en orgel'.i
klassrurnmet. Hon anordnade en at'tonunderl€llning, hade tombola
och försäljning, bi.a. av kakor som

föräldrarna skänkt' Och så

små-

ningont blev det en orgel som användes under många år'

Varken Elsa Karlsson eller EmY
.Iohansson kan minnas att det före-

kom något av det som vi kallar

rnobbing. Trots att tidcns klasskillnadenoliirude skapat förutsättningar. D& länns fattiga barn. som inte
ens hade råd att ha mjölk med sig till
skolan utan fick klara den långa da
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Rita Skoog från Kinnarp var en av de 100 skaraborgare som var med och diskuterades Sveriges Radios
programverksamhet vid veckoslutets "Publikforum" i Helenaskolan i Skövde. Här hälsas Rita välkommen av
radiochefen Otto Nordenskiöld.

Ar skaraborgarna nöjda
med programutbudet i ra.
dio oeh TV? Den frågan vill
ledningen för Sveriges Radio/TV ha svar påo oeh an-

ordnade därför under
veckoslutet ett publikforurn på Helenaskolan i
Skövde. Huruvida detta fo-

rum var en möjlighet för
skaraborgarna att påverka

programmakarna på Radio/TV får framriden utvi.
sa. Eller var putrlikforurnet
en betydelselös PR-gest
från SR:s sida? Ett önskemåI, som framfördes av

biskop Helge Brattgår"tl,

om en söndagsskola i TV
awisades dock direkt av de
båda kanaldirektörerna

'

I

I

Slutarps
Missionshus
fred. 19.30 EvangeligruPPen
Falan.

Lörd. 19.30

tlngdomskören

Trädet-Åsarp'

Sönd. 19.30

Sångare
Åsarp Earbro, Inger, Kurt.
v a!Korrtna

l

Håkan Unsgaard och Orjan Wallquist. På plats från
SR fanns oekså dess ehef
Otto Nordenskiöld, triträdande chefen för ljudradion Magnus Fax6n och
chefen för västra distriktet
John Forsberg. För atr få
ett så allsidi€ft svar som
möjligt på frågan om skarahorgarna är nöjda med
SR:sutbudo hadeett I O0-tal
länsbor. engagerats och delats in i nio grupper sonl

med ett "Skolforum" då
omkring 200 elever från
skolan fiek tiltfälle att stäl.
la panelen Lars Orup,
Ilannes Oljelund. Thord
Car'lsson och Rolf Hersson
rnot väggen.

Oeh på

söndagsefter-

middagen avslutades publikforumet i Skövde med

en

gemensam debatt för
hela västra distriktet där
lyssnarna fiek ringa till
otProgramväktarnao' och

under lördagen diskuterade fram förslag på hur vi
skaraborgare vill ha våra
TV- oeh radioprogram

fråga och ge synpunkter på

utformade.
Sveriges Radios publikforum i Helenaskolans aula
inleddes redan på fredagen

och Unsgaard, radiochefen
Norclenskiöld och ehefen

KinnevedVårkumla
LRF-avdelning

håller årsmöte på Fensionaret,
Kinnarp den 3/3 ki. 1C.30.
Välkomnal
Styrelsen.

SR:s verksamhet, "Pro-

gramväktarna" bestod av
kanaleheferna Wallquist
föF västra distriktet John

var vår "egen" Claes Astin
och Lars Orup.
Men gav då derra publikforum svaret på frågan om

skaraborgarna är nöjda
med piogramuttrudet i radio oeh TV? Knappast!
Men ändå var det många
synpunkter och önskemål
som framfördes på söndagen då de nio gruppernas
resullal presenlerades,
Biskop llelge Brattgård
förklarade för panelen att
det finns anledning vara
tacksam mot SR-ledningen

för den generösa tid som
program merl religiöst innehåll ges, mer tid än i de
flesta andra länder.

Forsberg, Programledare

Kinneveds
Pastorat
Församlingsdelegerade sammanträder i Lokal Frökind den
mars 1975 kl. 19.00
Ordf.

3

4z-r.

Forts På sid

Kinnarpsbor
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0BS ingen pappersinsarnling
t.v. p.g,a. överskott hos pap_
persbruken.
Kinnarps lF.

FALKöPINGS TIDN|NG tördaoen den 1 mars 1975
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TROKIND
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Fest
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5"-os- o

i

på Frökindsgården

Slutarpl kyrkl eyförening
har hållit årsmöte hos Vivan Nils-

,,9,,.1i

i;i:itl
:ji:::::

*m'
,,ir-r

'*
o,",,,,,er,,,ffi,ia,,,_:

Vid
Äntligen kunde nu de församlade
i Frökindsgården, Kinnarp, fira den
julfest som på grund av sjukdom och
annat mellankommande blivit något
försenad. Man kunde nu för första
gången samlas till fest i den nybyggda delen som bl a innehåller en
större samlingssal, varm och ombonad och mycket lämpad för det åndamålet den år avsedd för. När
0nga och gamla, personal, inbjudna
och pensionärer samlats vid matborden, hälsade samrådsgruppens
ordförande Verner Granlund vålkommen, och man lät sig därefter

de

j',

:.

son.. .riela styrelsen omvaldes. Ordf:

benr öamuelsson, v ordfkh Hagne_
rud, kT;sör Ingrid Adamsson, v
kassör Ruth_Persson, sekr Margit
Pettersson. Revisorer: Edla Abåhamsson och Ingrid Andersson. Re_

ii:i :1,,.:;i'i

ffi

:'., ':',

dukade borden.

det på Frökindsgården, och igenkännandets glädje var stor när man
kunde se sig själv och sina bekanta
på film.
Kaffe och tårta hann man med innan- sociala centralnämndens ordförande, Åke Ohlsson, talade om social- och åldringsvård i den nya
kommunen samt av'tackade före-

vrsorssuppl Valborg Clausson och
Gunn-Britt_Filipsson. Kh Hagnerud
lacKade hela styrelsen för hängivet
arbete_

_ Fölande medel fördelades av
!9Ja å1s medel: Sv Kyrkans mission
1.300_kr, Kyrkan oc-h
ludendomen
DU. s_amerna 50. Sjömansvården
j:y, c^oje9orCs kyrkl sjömansvård

ståndarinnan Lisa Johansson som
inom kort skall lämna denna befatt-

ruu,

Kh Magnusson framförde gästernas tack, inbjudna var ju även rep-

herhjälpen 1.100, IM 300, Flämslätt
300, Hjo folkhögskola 300, De blin_
clas kirening 100. SSKF 50, Spetälsl(a .barn i Etiopien 50, Föisam-

resentanter för de kyrkliga och frikyrkliga organisationer som brukar
medverka med andaktsstunder på
Frökindseården.

Vq

s.

ungs-h.emsfond
4.400

lade med en sångstund, för att se-

son.

Gustavsson började med att låsa

dikter av den nu

bortgångne

"Jönn" som så mästerligt skildrat

det liv och den tid som många av
pensionärerna upplevt som sitt
eget. En del västgötahistorier blev
det naturligtvis också beråttade.

Den kanske ändå mest uppskat-

tade underhållningen

svarade

vaktmåstaren Olle Andersson för,

nämligen filmförevisningen där
pensionärerna själva medverkade
som aktörer. Olle Andersson hade
filmat midsommarfesten med folkdansuppvisningen, sommarutflykten till Habo och Hjo samt julfiran-

kr.

200.

Sammanlagt

. Dessutom har bl a blommor och
ti9t"_qT skänkts till pensionärerrra

JJ

pa .r roktnctsgården, Samlingen
slöts
med andaktsstund av kh Hagnerud.

EI

maten väl smaka,
Så var det sedan sångaren Thorbjörn Lantz som underhöll de församdan avlösas av en annan av Falbygdens kända, läraren lvan Gustavs-

Go.teborgs stadsmission 200,

,
stoclrholms
stadsmission 100, Lut_

rung.

ingen har också engagerat sig i frå_
styckegodstrafikens
vara eller icke vara i Kinnarp.
-Påpekanden har också gjörts an_
gående
uppfyllnad av området
väster om jårnvägssiationen i Sluiarp och uppsättande av förbudsskyltar som talar om att det är förbjudet att där tippa illaluktande avfall.
Styrelsen har också på uppclrag
av årsmötet, agerat för-en föitanel
ning av gångbanorna g.ro., ."Ä_
hället att utsträckas till KvarnEatan.
I en skrivelse tiii Vägverket har fOreningen tillsarnmans med Väsföre_

gan rörande

Omfattande verlcsamhet
präglar gångna årer
Slutarps Samhällslörening håller på onsdag årsstämma i Stiftelsens samlingssal. Utöver stadgeenliga val skall stämman behanjla
styrelsens f,örslag till anslagsansökan till Farköpings kon-,un samt
lörs-lag_till skörscl av park- och rekprarser. Besrut skail också fattas
om traditioneU loppmarknad tillsammans med Slutarps IF.
Föreningen har under det gångna
verksamhetsåret genomfört omfat-

tande jorduppfyllnad och anlägg-

ningsarbeten utrned Skogsvägen

samt området invid väe 46 och Affärsgaian. KostnadernJ har stigit i

höjden och de anslagspengar som

man fått har inte rackitill. STyrelsen
ansökte hos Faiköpings kommun om
6.500 kronor till drifiskostnader, men
fick 3.000 kronor. Det betvder att
kassan tunnats ut och man hopoas
nu att kommlrnen ställer sig valiillig
till en förnyad skrivelse som skickades i mars, där föreningen anhåller
om 5.200 kronor till en ny gräshlippue för ati kunna sköta-ie-kolatsår
och parker.

Samticligt begär föreningen 3.000

kronor i ånslag till ett skyddsnät att

sättas upp invid lekplatsen utefter
Skogsvägen för att därigenom förhin.ira-lekaqde barn att rusa ut på
den Iivligt trafikerade Skogsvägen.
Samhällsiöreningen har under

året haft en fliiig

'

ningen uttryckt sina önskemä beträffande gångbanorna och även
beträffande asfalterine av delen

Slutarps kvarn

-

SkogJvägen.

Underhandlingar med postmäsia_
ren i Falköping har leit till att oost_ _
stationen i Kinnarp fått ändrade

opDeItrder.
-öet

har såluncla varit ett mycket

korrespondens
för SamhällsföreniÅgen,
me{ Falköpings kommun. Agerai aktivt årbakgrund
mot b[.a. ,aJ"o*
-qd
för friluJtsbadet i Kinnarp, påpikat :?.redousats kan ses som det do_
behovet av containers i Slutarps nar
mine.rande kontaktorganet

med
samhälle, uppvaktat med skrivelie .tl atRoplngs .
kommun.
rörande Slutarps stationshus, som
.På onsdag kväll hätsas alla sam_
föreningen värnar om för framti- ,hallets
den. Sammanträffande på platsen stämmantnvanile välkomna till års_
vid vilken det också bjuds
har också skett med reoresentankaffe. Ståmmen avsiutas med
ter för SJ r:ch kommunån. Fören- I på
":'
biitgospel.

Torsdagen den 6 mars 1975

Elva tolvor i Slutarp fi li't:i'll
Tipspromenaden som anordnats
av Slutarps IF:s damklubb samlade
112 deltagare i söndags. Rätt rad:
X22 LX'l X21 XXX. Skiljefråga: 464
sidor. Elva tolvor noteraäes.

inte ner sryckegodser
Kinnarp
o*h Åsarp!
i|lgby,
Lä gg

12 rätt hade Annette Jarlsson.
Box 3060, Falköping, Kerstin och

Allan Ahlqvist, Slutarp. Denna trio
får pris. Tolv rätt hade vidare Sibvlla Jarlsson, Jan Gustavsson. Dick
Söderberg, Britt-Marie Andersson.
Lars Holrn, Per Drake, Christer Johansson och Catarina Åkesson.

Pris för bästa resultat på skiljefrågan gick till Inga Nero,-Dalgatän
2, Kinnarp, som-gissat 463 iidor.
Vinster på lotteriet utföll på följande
nrunmer: Serie K nr 39 (blågråt och
serie K nr 23 (gul). Priser kan avhämtas hos Samuelssons i Slutarp.

vid Floby
, - Godsutvecklingen
an prövas på
fi-i!"".,k"T-"1
y1Ti,, g)nnsam under l9?4, xomm
uni kationsdepa rleme nt et
I""
lråmhåIle.r länsstyrelsen. Styek_ våre,tler
egodset- ökade med nio proeenr
_regeringen avgör
om
rirl - Ftoby.
mellan 1973 och 1974.
ili-jf1sod"ri"fiken
oeh
Asarp
skall
fortsätia
Falköpings kommun har tidi- eiler
11""3"p
rnle.
gare
överklagat SJ-beslutet. Kla-

Nef imar,l[iäööa
töUl ötr,d,ragnöng

$lutarps Kvarn

aa prihst tiii,nst

BROR JOHANSSON. Tet.331 03

Den vakanta komministertjänsten i Börstig hotae av indragning.
Vid sammantröde med församlingedelegerade i Kinnevede pÅt"Å
håromdagen beelöts att enhålligt moraätra sig för,s
laget. Det kommer ursprungligen från kammarkollegiet som nu givii
fönsamlingsdelegerade tillfålte att inkommn med yttrande.

Vid sammanträdet tillsattes

en

fom.mitj6 på fyra personer, kyrkoherde S-E Hagnerud och som ad-

jungerad Helge Duvander, som fick
i uppgift att sammanställa en skri-

velse,där man klargör att försam_

rngsdelegerade bestämt och enhälllgt motsätter sig ett indragande av
komministertjänsten. I skrivelsen
skall man bl.a-. ange att Börstig är
:"
.?yCg. med. gammal och djup
Kyrt<lg
torankring och att ett indra_
gande av komministertjänsten skul_
te lnnebära en stor förlust för såväl
pastorat som för församlingsborna.
Dessutom föreligger i byfden ett
stort tntresse för kyrkan.

Om komministertiänsten lrols

detta dras in kommer gudstjänster
att anordnas i bygdens kyrkor endast var tredje söndag.
Tjänsten som är vakant, upprätt-

hålls ftir närvarande av prosten

Malmensten, Falköping.

ALLT FOR LANTBRUKET I
fodermedel, utsäden, gödning, fröer.
RENSNING och FöRMALNtNG
av spannmål m. m.

Erik

Detta var huvudfrågan vid sammantrådet dår också räkenskaperna för pastoratets tre kassor'för

I'l!5:_s::t:

verksamhetsåret lg74 föredrogs och
godkändes. Kassorna har totålt balanserat på 704.000 kr och med en
total behållning på 495.000 kr.
De nya taxeringsvärdena på pastoratets fyra jordbruksfastighäter
presenterades och godkändes.

styrelseberättelsen framgick
medlemsantalet är 99 (ökning.
med 8). Tre studiecirklar med Bi
deltagare har varit i verksamhet.
Som styrelseledamöterna omvaldes T,ennart Petterson, Hallag., Six-

att

minbyggnader tillhdrandä pastora-

tet.

Vidare beslöts att hrr Sven Andersson och Karl-Arne Adamsson,
båda från Slutarp, skall represente-

ten Lindberg, Axtorp, Harry

ra församlingsdelegerade vid en
konferens i Stockholm 22 mai om
"skilsmässa" kyrka - stat. På kon-

mer Andersson, österg.,

Andersson, Axtorp, samt Åke Ärdersson, Alarp.
Till avdelningens ordf. omvaldes
Lennart Pettersson.
Till revisorer omvaldes Bengt
Nilsson, Kotarp och Karl-Erik An-

I

dersson, Svenstoro.

Till studieorganisatör nyvaldes
Gunnar Hjortsäter, Fröje. Som
_

I{ögaseerr.e,d,.V

Vid Kinneväd-Vårkurnla
LRF : s årsståmrna framkom
en rad klagomål på det dåliga skick vägarna

Man kritiserade starkt vägverkets oounderhåll" av vå-

ning nuförtiden år motori-

rna. At stvrelsen

u

ordt. representera vid länsförbundgts stämma valdes Bengt Vård6n,.
iVårkumla. Stämman beilutade ati
I avd. skall ingå som medlem i StuVuxenskolans lokal*
ldieförbundet
ravd.

. Efter kafferast följde sedvanlig utlottning av hemartiklar. En fråge1ävlling "Räcker maten?,, med ti,o frå-

serade.

Forts

j

Bor var anordnad
Alarp, segrade.

i

. Stämman beslutade att välja en
kommitt6 bestående av styrelsen
jämte suppleanter att diskutera och
sammanställa svar i ett frågeformu_
lär i ämnet "Markens och-bondens
framtid" som delades ut till medlemmarna. Kommitt6n samlas den
12 mars på Pensionatet, Kinnarp.

I

gorlunda farbart skick' då

även landsbygdens befolk-

i

mc-olycka
i Skultorp
En 17-årig yngling ligger svårt
_
skadad på Kärnqiuhhuser i Skövde

trafikolycka på onsdags_

kvällen""i Skultorp.
Ynglingen färdades som passåge."ft-u.l

rare på en motorcykel. Föraren. i
samma ålder, fich arm- och benfrakturer vid olyckan som skedde

då ynglingarna med sin MC kollide-

rade med en bil

"'ji,,.

i en fyrvägskors-,

-tqls.åå-

Arn-e Turesson. Halsarp. Att jämte

I
I
I

drogs att uppvakta vägverket. Man bör kunna kräva
att vägarara skall vara i nå-

r.

I

r+,

ungclomsrepresentant omvaldes

Slcarpa protester
m&t dåliga vägar
området befinner srg

Jo-

hansson, Halsarp, samt Allan Johansson, Alarp. Till suppl. omvaldes Kurt Johansson, Vastarp, Hel-Birger

ferepsen skall också finansieringen
av kyrkans jord diskuteras

,/:r?s-Ojr,

vid

3

Av

Vidare antogs äntreprenör för

uppsättande av stuprör på ekono-

j

Svårt sleadad

Kinneved...
Forts från sid

r

sista sid
\

. Arne Olsson,

Till
AIEÄIS
^... sist visade Alexis

Boman.
D9IIIAI},

f: Synnerby, ljusbilder och berättade
I I orren resa i Amerika.

t,--

l9i5-<s-r_t

Slularp stonann
Slutarp vann sin andra trånings_

match genom seger över Värsås

iän

match-_som spelades på träningspla_

nen i Kinnarp på söndagsmidJagen
Segern grundlades i fcirsta haliieken då hemmalaget efter ett bra
spel kunde ta ledningen med 3-0.
Bäst gick det på mittfältet där

Christer Stenkvisi - Tony Skoglund och Kjell Karistedt uträttade

ett fint arbete. Gästerna som ställde
upp med ett förstärkt B-lag kunde
efter pausen hålla halvtidsiiffrorni

tiil r- l.

Målskyttar

Slutarp:

_för
^
Andersson
2 Stefan Ekmän 1 simt
Roger

sjävlmå1.

-

GESON

Myclcet har hänt sedan
ånglcvarnens tid
Frå ga "Bror i lcvatn'a"
J

Konsten att förädla spannmål är garnrnal - lika
garnmal som åkertrruket självt, vilket skulle betyda
F"år, ."t""e stenåldern. Till att börja rned krossade
rnan spannmålen rnellan två stenar, sorn fördes fram
och tilihaka. En första förbättring av detta systern kom
'sedan autornatiskt, närnligen genorn att den undre ur'
holkadeso så att den sarntidigt fick karaktärdn av be'
hållare. Metoden i fråga tillämpas som bekant ännu i
dag av vissa negerfolk. Men det var inte om kvarnens
hiJoria jag skulle berätta utan istället stanna inför ett
kloa"nfö*"åg på Falbygden, som grundades f 9lO' 65

t,t+;"Ö

l- i5

år fyller i år Slutarps kvarno sorn drivs av Bror Johans-

son. TiIl en början drevs den dåvarande ångkvarnen
sorn ett aktiebolag och ägare varjordbrukare på byg'
den. 1933 togs rörelsen över i kompanjonskap av Os'
kar Johansson - Brors pappa - Ragnar Johansson
och Yiktor Pettersson. Tio år senare trlev Oskar ensåm
ågare. Under åren 1957-1963 anenderade sönerna
Bror oeh Göte rörelsen' som helt kom i Brors ägo
f 963. Då hade Bror johbat sorn mjölnare i Slutarpskvarnen i trettio år.

Men Bror lärde sig Yrket re-

:;ai:

dan som mycket ung mjölnar-

pojke i Hudene, där fadern drev
Trollebo kvarn. Det där med
kvarnar har fr-rnnits med i släktbilden i många år. Pappa Oskar
stantmar från Brokvarn i Härja.

- Mormor var mjölnardotter,
Sven Axelsson i Dala var kusin
till Oskar och Svens PaPPa Axel
drev Slutarpskvarnen under tiden 1910-33. Det var där Sven i
Daia lärde sig till mjölnare.
Slutarpskvarnen har under
åren utvecklats tili ett välskött
storföretag, där Bror nu har
medhjälp av Ake Andersson sedan tio år tillbaka och Olof Torstersson sedan fyra år tillbaka.
Myc.1t€t.;.'lfät :,häht:

:1

sedan ång-

kvarnens tid då kvarnen eldadös med tysk antracit som alstrade ånga. Om den tiden minner nu endast en 16 alnar djuP

brunn på kvarngården. Under
krigsåren 1916-18 fanns inget

bränsle att få tag i och rörelsen
stocl stiil. Så 1918 drogs elektriska ledningar från FalköPing och

en transformatorstation bYggdes inne i kvarnen. Med kvarnen kom det elektriska till Slutarp.

Kvarnstenarua som malde
foder och brödsäd finns kvar
som ett minne av den gamla go-

dzr kvarntiden.

Intill

1926 var

stcnarnä de enda "maskineina". Första valsverket för brödsäd installerades detta år och
1937 fanns ytterligare ett vals-

verk i kv.arnerr- Invtrl kvarnbyggnaden, sorn vid markYian
mäter 450 kvadratmeter och är i
tre våningar, finns det gamla

stailet, där bondens häst fick tak
över huvttdet medan husbon{e4 vdqtade på att få !qe19.1qq5

Nästan som att åka linbana. Kvarnägare Bror (i kvarnöppningen) bjuder Olof och Äke
- på en åktur'

karna

-

kvarnpoj-

Mycket har hänt
också

till de många privata

Forts. från sid. 20

s.k. vallaharpa.

Jag nämnde något om utveckling tidigare i artikeln och det är

en riktig syn. Kvarnrörelserna

- inte bara Brors Slutarps_
kvarn - har utvecklats och fun_

gerar nu också som välsortera_
de lantmannaaffärer.

Det var omkring 1950 som

byggctes stallet om

till

magasiri

och här startade man året därpå

med utsädesrensning. lg58 inköptes blandmaskin fcjr fodersäd och något senare eller lg65

börjad; giåi mala E-a Iam-

markvarn, vilken ersatte de tre
paren kvarnstenar för fodersäden.

Fordom fungerade saker och

ting annorlunda än i dag

på
många håll. Mjölnaren fick inte
betalt i rena pengar av bonden
som kom till kvarnen för att mala. Den så kallade tulltaxan fungerade och den fungerade på så

sätt att mjölnaren fick procent
av det som maldes. Sålunda 7
procent för finmalet, 3,5 proceut
för gröpe och kross och 12 procent på brödsäd.

* lid högproduktion kunde
vi bokföra cirka 500 kilo för
egen del per dag.

Det mesta skickades sedan i
säckar om åttio-kilo till grynkvarnarna i Stockeby (Axa) och

Vårgårda. n{jöl

leve4erades

Slutarpskvarnen började sälja
fodermedel 'bch salisidan har

blivit en stor rörelse. Så stor att
Bror lg71 byggde lagerlokal för

gödnings- och foderinedel * en
lokq!5qlq furq qqgolyl,ta på 560
kvadratmeter oeh i kubikmetba

räknat 2.800.
Kundkretsen är stor * Slutarps kvarn betjänar cirka 180
gårdar i Kinneved, Göteve, Grolanda, Brismene, Vårkumla och

Luttra.

Under Ig74 försvann

den

tungarbetade .säcktorken och.
ersattes av e'n torkanläggning
Iör löshantering av spannmåI.

Härtill kommer den automatiska invägningen.

"Vänna säck" var både slitsamt och tidsödande * skrivaren av de här raderna har orovat, . .
Vi mai efter kunciens önskan
- det skulle man kunna sätta
som en devis över kvarnrörelserna av det här slaget. Utöver
Forts. på sid. 2l

Modernt och smidigt sätt att tippa spannmåien på.

Från ångkvarnens tid skall vi
slutligen berätta följande sanna
händelse ur livet:

me_

jerierna i bygden. Det fanns inga rensmaskiner
på den tiden - för att skilja ',agnarna från vetet',, användes en

't'

..

malningen av foder

iill nöt

och

svin tar Bror emot spannmål.
från jordbrukar.na för rensning.

Malning av brödsäd förekommer, men i mindre omfattning.
Tio ton om året till jordbrukare
som så önskar är en rnycket

ringa del av jobbet, om man
jämfdr med 30- och 40-talet då
100 ton maldes. Bröd köoer de

flesta numera färdigt

i

aifärer-

na.

- November och halva december var förr om åren otroligt
arbetssamma månader. Arbets-

i stort sett obegrän'sad. Vi började mala brödsäd rill
julbaket klockan 5 på morgnartiden var

na och slutade först

åt l-snåretp-å rr'alten.

Det hände sig en sen kväll att
en rallare var på väg från Slutarps station till en gård i närhe_
ten av kvarnen. Genvägar är of_
ta senvägar - det fick den här
railaren erfara. Han tog genvä_
gen över kvarngården, såg inte
upp i mörkret utan hamnade i
den 16 alnar djupa bmnnen,
som hölI en temperatur av åtskilliga värmegrader. Rallaren
hade tur. I fallei ner i brunnen
fick han med sig en plankbit och
dessutorn föll han så lyckligt att
han kunde såtta sig på ett
brunnsrör. Natten tillbringade
han på piankbiten och roret -

på

morgonen hörde folket i

fram- kvarnen tillrop och eder från

1.050 ton färdigblandat foder

gården och fann rallaren i nöd-

situationen.

till nötkreatur framställdes i Slutarpskvarnen under fjolåret. på
svinsidan 657 ton och oblandat
foder cirka 200 ton. :

Det är eri sannberättelse. Fle-

ra år efter händelsen kom en
man upp till kvainkontoret och
uncirade om han möjligen

kunPå fodersidan köper.Bror in de få
se på gårdsbrunnen med
spannmål från bönder och firdet varma vattnet.
mor för att därigenom också
- Min farbror 1är ha suttit i
kunna hålla sin service att sälja brunnen
till jordbrukare som är i behov många och värmen en natt för
år secian. . .

av foder.

Säkerligen kan den gamla
Som i alla rörelser tar kontors,
jqbbet en del av tiden. All kvarnens ägare ,'Bror i
brödsädmalning skall rapporte- kvarna" berätta mycket nler om
händelser som hör lbrna tider
ras till Statens jordbruksnämnd
till.
en gång i månaden. Rapport
och statistik på allt bland foder
skall finnas och en gång om året
rapporteras till samma närnnd.

Men det är en annan sida av
kvarnsaken.
BÅSSE

Det var då det begav sig -- utrustningen från kvarnstenens epok.

l''t15-o't- t:i

O

mfattande u erltsumhet

Kreaturs- och
Lösöreauktion

i Kinneued,s Rl(hrets
Kinneveds Rödakorskrets har
haft lokalstämma varvid föreningens funktionärer omvaldes. I fiol
gästades stämman av Josef Jacobs-

son i Äsarp, som visgde vältagna
bilder och kåserade. Ärets stämma
inleddes av kyrkoherde Sven-Eric
Hagnerud som visade vackra färgbilder från Sorsele och Tärna pastorat, där han en gånq verkat.
Från verksamheten kan noteras
att cirka 200 personer kom till kret'sens
valborgsmässofirande i Lokal

Frökind. Talet till våren hölls av
komm. Bengt Kullenberg, Skar-

stad. Unga dansare under ledning
av danspedagog Kersti Koldberg,
Skövde, medverka4e också.

Sångarpastorn Torbjörn Lantz
medverkade i en pensionärsträff
som hölls den 2 maj på Kinnarps
pensionat. Kretsens resa för.pensionärerna, som gick den 7juni, hade samlat 46 resenärer. Resan gick

över Börstig, Kärråkra,

Mörre,

Hällstad, Södra Ving och till Ulricehamn, där prosten Hillström förev!
sade kyrkan. Besök giordes också
på Kurhotelletri Henrikssons trädgårdar och på Vistaholms vandrar-

hem, Gunnar Karlsson och Karl
Tornemar underhöll med musik på
dragspel och fiol.
Ärets klädinsamling gav ett gott

resultat. 750 kilo kläder packades
och skickades
Gtiteborg.

till katastrofförrådet i

Kretsens syförening har varit i liv-

lig verksamhet. Den har haft

24

åedlemmar. Syauktionen hölls i
Lokal Frökind under mycket stor
tillslutning.

150

personer var närva-

rande. Programmet inleddes med
sång av kyrkans miniorer, därefter
sång och musik av 4 flickor ur Bar-

banells Brokiga Band, Falköping.
Det ekonomiska resultatet blev utomordentligt i inrop 4.325 kr, lotterier 2.039 kr, kaffe och läsk 393 kr.
brutto 6.757 kr, utgifter ?94 kr, netto
5.961|

kr.

Frcts-en var representeirad på

dirs-

kommer att hållas tisdagen den 25 mars 1975 kl. 11.00 då
lantbr, Rune Svensson, .Mellomgården, Slutarp, tel.

Kretsen har även under det

0515/332 12 på grund av gårdens försäljning låter försälja:
16 st. nötkreatur SLB därav 7 st. prima kor i olika kalvstäIlning, 3 st. bet. kvigor, 3 st. kvigor ll2-l är,1 st. kvigkalv o. 2
st. tjurkalvar. Besättningen seminansluten sedan år 1953.
Maskiner o. redskap: traktor Volvo T 25 bensin 1g57 års,
traktorplog Sesam J. 2 skär 12", kupaggregat Underhaug 3

triktsstämma
.

i Skara och vid re_

gionskonferensen i Falköping.

gångna året anslagit avsevärda
suinmor'till internationell hjälp-

verksamhet. Genom årsmötets kre_
.2.350 hr. TiIi översvämningens

sllt

offer i Bangladesh har styrelsen sfi_
slagit 500 kr, 1.000 kr till Katastroffonden är också medel som kommer

måI. Klädinsamlingen går oavkortat

till u-hjälpen. Till ett fadderbarn i

Sydkorea anslår syföreningen varje
år 600 kr som till en de'l bestrides av
medlemmarna. Kretsens medlem-

stal utgjorde vid årets början

dllt

Loginventariet: kross Nirvana K 350/125, el.motor 10 hkr.,
.säcktork, hisspei, 2 st. fläktar 800 m/m, halmfläkt, injektor,
tröskverk, hackelseverk, remmar, tomsäckar m.m.
Till säkre kända köpare lämnas 6 mån. kredit mot äganderättsförbehåll. Övriga villkor vid auktionens början.

1747:55. Kapiralbehållning

18.979:82..

Styrelsen

Ordf. Göran Andersson.

vice

ordf. Astrid Andersson, sekr. Brita
Vilgotsson, övriga ledamöter: Val-

borg Clauson, Inger

#svERrGE

FAsrrcHErER

BANK: FöRENINGSMNKEN

Johansson,

Anna-Greta Oskarsson, Inger Karl_

Storgatan 5 A, Falköping. Tel. 0515/170 25, 123 48

sson, Lilian Anderssorr. Verkstäl_

lande utskott: Göran Andersson.

Astrid Andersson, Brita Vilgotsson

och Gurli Sjöberg. Suppl. Birgit

Andersson, Arne Gustafsson, Bengt
Vård6n, Karin Samuelsson, Inga
Nilsson, Valborg Larsson, Torsten
Gustafsson, Lydia Sand6n, Ingrid
Olsson, Sigrid Brodd, Karin Brandt
och Gun-Britt Filipsson (ersatte Ma-

rianne Engdahl) rev. Bengt Sam-

uelsson, Lennart Karlen, suppl.

K-E Eriksson, K-E

Torstensson.

förrådsförvaltare Valborg Clauion,

Inge Eckerlid, ledare ftir

svföre_

ningen Brita Vilgotsson, Vålborg

Clauson, valberedning Sten Ahlqvist, Inge Eckerlid.
Kommitt6 för de äldres resa: Valborg Clauson, Brita Vilgotsson, Giiran Andersson, kommitt6 för pensionärstråffar: Inga Nielsen, Gurli

ende och sjuka pensionärer med en son.
julblomma.
Ombud till distriktsstiimman i
Fotvården på Frökindsgården vi- Lidköping 24 maj: Giiran Anderssar oföråndrat god tillslutning. C;a son, Brita Vilgotsson, Valborg Cla30 pensionärer får behandling per uson, Lilian Andersson, Gurli Sjöhvartal.
berg, suppl. Dagny Silvander, Inger
Radioanläggningen mellan Kin- Karlsson, Astrid Andersson. Rut
neveds kyrka och Frökindsgården Persson, Anna Greta Osakrsson.
har under året tagits i bruk.
. Anslag beviljades enligt föijande:
Kretsen har nu 3 civilsamariter. katastroffonden, Cambia, IndonesiNågon kursverksamhet har ej före- en, och Nepal 1000 kr till vardera.

repetitionskurser i Falköping i kårens regi. Av rikslotteriet har sållts
300 lotter.
Röda Korset har under året fått
nya och reviderade stadga!. Överstyrelsen benämns centralstyrelse,
årsmötet har blivit stämma och styrels,eledamot skall väljas på tre år.

handredskap m.m.
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och vid årets slut 5?g en ökning med
6 medlemmar. MedlemsantaGt utgör 35,5 7o av befolkningsunderlaget.
Kassaomslutning l?.68?:60. Årets

Riksinsamlingen har "i huvudsak
genomförts med insamlingslistor.
Insamlingen gav ett båttre resuitat
ån någon gång tidigare: bössor 130
kr, listor 2f,,92':50. Summa 3.022:58, Sjöberg. Anna-Greta Oskarsson.
vilket gav kretsen en hedrande 9:e kommitt6 för valborgsmässofiranplacering i distriktet. Kretsen har det: Inge Eckerlid, Astrid Anderstill julen ihågkommit 37 ensamstå- son, Rut Persson, Giiran Anders-

kommit i kretsens regi. Kretseni
hemvärnssamariter har deltagit i

rod., kåntplogsstativ EBT, fiäderharv Rögle 18 p., lättharv,
ringvält, gödselspridare Tive 20 h1., såmaskin MC 15 bill,
skiv, självbindare Herkules, löspress Vety, hövändare MC,
släpräfsa, håsträfsa, slåtterskära Aktiv, slipsten, stör, st.stolpar, ett parti virke, taggtråd, 2 st. gummihjulsvagnar, 2 st.
håvor. frösåningsmaskin, hyvelbänk, 2 st. mjölkmaskiner
ManuS, diskapp. Aifa, mjöIkfl. sil, hyvelbänk, kapsåg, div.

u-hjälpen till del liksom riksinsam_
lingens medel som är obundna och
även kan användas ör detta ända_

slutarpskyrkligasyförening
hade

I

onsdags sin årriga- gåvoauk-

f*ffii
ll!3snerud
t'r åiiå-"o-'liaragit

tion, även denna såns ftirlagd till I| suliatet, t."t*å. åä t'l det soda re- |
å;klär.ä;:;: I
Missionshuset Sl;krp. p:"" ,:tl_
; "t i-;td;;;i!en, aua givare och I
dande a'dakten
' hö,s -av
itop"Ä
;i*r

.kh...S ,E
Hagnerud, som även hälsade
"åÅi];i.
alla^de pri.".. Si.f
r:ö"gs en

Få'-"':ååt',t'rl'j*'Tå,1,H:t'tt*'

Carl-Arne Adamsson och Sven An_
dersson, Lofsgår<Jen,som auktions_
ropare och buden gick raskt, undan.

sammaniagt inflöi 6.150

_

--

kr.

;;l;;";:

altonpsalm.

l"iis-'öilrl""""'^"'
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I

I
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Kh i rtruttnRp_
I

i SLUTARP
11l!-'a->-;te | 1 Meddelände till abonnenter
till vattenverket i
öil;:il.-ilfi:i1..h,"
i J anstutna
går"
Undår
Kinnarp.
musik

II
den
|I |I u"å",
""::' monteringstiden
'rurruc.r'Esrroen av oen
| | masktnella utrustningen för
| | tillbyggnadavvattenverketkan
*":-^ -^' Leräknad
::.lj:.k
tid av 4_6
I
bundet har samlingar hållits en | ""aäi-""
"
gång i veckan. t"uifri"ge.t-å;";;- | | veckoruppstå
vissastörningari
II
tades av.kårens kaplan Kurt nvavattenleveranser till abonnenberg, assisterad av Barbro Johans_ |I |I r^__^ ;_:; ,
terna'
Detta kan yttra sig i bl. a'
to-nl uv-tager,- ,pph.;..-'H | |
uv-lötten
avgavs. Försra
lägre tryck i

""t

i täten

tå_

missionshus
ffij;;:Y,Tr?^yY*ull:':_Il1rl1
för att från estraJån
"Här är Unga käcka yi1:ju1tS3_gt
Jor'.^rlåren stanade under hösten
en god rekr;rtering,negei-

ledningar, kortva_
II
drifrstopp
vid Äkoppling|| I| "ig"
,-.,
^^*"
^_ samt
ar
högre
hårdhet i för||
,R{$!."e .predikade o- S"-u.ti | | brukningsvatten vid omställ_
.i.,c"91^t1.j..1
ning och borrkoppling
bortkoppling av bebe_
Höetid;;
måiå.,|',,,:tjr?l
| "'"e
ädä. ";"-:;'äärili
BarbroJohansson. - - || || fintligafilterenheter.
I Vi hoppas på förståelse från
I
stjärnan

erövrades av Anicka
avdelning_ körer sjöngs
"ttt"-rj::.,-"1,
,..i.ro"" r"oning. av .1""-o". "Ciåå.";: p.';;.

abonnenternas sida och skall
göra allt vad vi kan för att störningarna skall bli av så ringa
omfattning som möjligt.
Falköpings kommuns
gatukontor.

Glimtar frå,'I'FHåi;a

Go morgon!

Ur led'är tiden. Lagom till

Fotnot: Under

påskhelgen

påsk komjulesnön. Pulkor, käl-

har ryktet om att gamla Frökind

på påskafton och det blev en sa.

stugorna och med an1edn48
hiiräv fick vi sent i natt föijande

kar och skidor plockades fram
lig röra av vantar, målade ägg
och blommande krokus denna

afton. När jag tog min sedvanliga "kontrolltur" genom samhållet blev jag nästan omkullsprungen avjulaharen som hade

faselit bråttom. I skyn hördes
gässens tutande signaler - och
på marken kutade vårfåglarna
för brinnande livet. Mata dom
rejält om det vresiga vädret fortsätter

-

det är min maning.

*

Kinapuffar, ettöres, treöres,
bomber, raketer och hoppetos-

ser - lillgrabben har ringt till

jobbet minst två gånger om dan
och frågat vad farsan tånkt kii
pa. Farsan har köpt, men ångrade sig när en av kommunens
allra yngsta kom knallande till
Johansson häromdan.
- Vill du vara bussig å skriva i
tinninga att inte onga får skjuta

smällara - det har min farsa
sagt. Vi köper inga för di är farlia.

Aftonbladet har sina ljusa
stunder. Som i lördags då bladet
korade "månadens svensk". Det
blev en hon - det blev en tjej
från Frökindsbygden. Du skall
veta Lisbeth att vi är stolta över
dej. För den oinitierade, skall vi

berätta att Lisbeth Oskarsson.

bördig från "Frösle", uppmärksammats för sin modiga insats
vid sjukhusbranden i Stockholm
nyligen. Lisbeth, 28, är sjuksköterska på S:t Erik. Det var hon
som råddade många patienter ur
eldslågorna vid den häftiga
branden.
"Jag gjorde ju bara vad jag
liirt mig på sjuksköterskeskolan". Det var Lisbeths kommen-

tar. Hon ägnas ett helt uppslag
i påskaftonens Aftonblad.

*

inkast från läsekretsen:

Betr. "nya" Frökirrds kom.
mun

De senaste dagarna harju nyheten sipprat ut att Frökinds
kommun skall återuppstå so'm
självständig kommun. Emellertid grumlas glädjen för oss slutarpsbor när man hör hur höga
vederbörande tänker lågga dom
kommunala inråttningarna. Jag
tänker närmast på att kommu-

nalkontoret skall inrymmas i

Kinnarps IF:s klubblokal. Finns
det då inga möjligheter att någon
gång Slutarp kan komma jfråga.

detta vara en mYcket god, PR för
nya kommunen och en fröjd för
ögat för tågPassagerarna medan

fdraren h{lier på att trycka På
någon av de många knaPParna'

Fram för rättvisa i den

nYa

kommunenl Kan vi inte enas På
ett bättre sätt kanske vi slutarPsbor vill vara kvar i FalköPing

och då står skattebetalarna i
Kinnarp med sitt kommunalkontor och bad, men utan reningsverk.

UPPRÖRD SKATTEBETALAREI SLUTARP

går

frrr

v asTor('rt

t
r

nfl$-

.r .

O

arslllote
Kinnarps-$luterps Vägförening
har haft årsmöte, varvid de styrelseledamöter sorrl var i tur att avgå
omvaldes. Ordf tso Johansson omvaldes på ett år. på tr'å år ledamöterna Arne Ändersson oeh Evert
Sa:rdön, Kvarstående i styrelsen år
Inge Eckerlid och Göte Grahn,
Suppl Elof Rehn, K-G Johansson'
och Anders Andersson omvaldes.

Kvarstående år Håkan Silvander,
Sven-Olof Johansson. Omvalda blev
också revisorerna ^{rne Persson och
Erik Svensson.

Ärsmötet beslutade ait ti
mans med Samhällsföreningen i
Slutarp ingå

til

Vägverket med en

i tätorterna utvidgas
att omfatta sträckan från Julles väg:
Kinnarp till korsningen med

gångbanorna

Kvarngatan i Slutarp samt dessutom en bit in på Affärsgatan i Slu

hemmet därborta.
Samma sak med det omdebatterade badet. Det lät så fint når

för att barnen skulle få

TTrr

skrivelse om att de kommande

Ända från födseln. (som dock
numera sker i Skövde), skall
man till grannsamhället för dop'
skolgång, post- och bankärenden, sedan hamnar man på

tarp.

Vidare skall Vägföreningen
skriva Vägverket om beläggning av
vägen Slutarp-Mönarp - den
sträckan från järnvägsövergå
fram tiil Skogsvägen.
Kommunstvrelsen i Fa
skall också tillskrivas ang. asfal
ring av ytterligare gator i de båd
tätorterna.

det grävdes en damm i Kinnarp

*

Ur led är tiden. Sent i

skulle återuppstå cirkulerat i

byggföretag behöver detta inte
kosta oss skattebetalare mer an
ett Dar milioner för ett funktionidugligt nämndhus i fasadsten, lite marmor och mosaikinläggningar. Kan. sedan. någon
konstnär utsmYcka stationsPlanen med en staty e. dYl. kan

.åka

skridsko, men det varju bara ett
svepskäl för att komma igång
med badet. Nu är det bara att

Dlacera maskineriet där, med

några lass betong har KinnarPs
barns ett friluftsbad. Vad jag vet

har bara en kommunal anläggning blivit anförtrodd SlutarP,

nåmligen reningsverket... Nej,
varför inte göra vännerna av
Slutarps gamla stationshus glada, gör om detta till kommunal-

hus. Med rätt konsultbyrå och

FAIKöPINGS TIDNING Tisdagen den 1 april 1975

På a,nnand,agspromenad i SlutarP
jli

kväll blev det helt klart att Frökind öfter många och långa förhandlingar åter får bli en egen

K

kommun. Kommunalkontoret
skall till en början inrymmas i
Kinnarps IF:s klubbstuga på
Kinnemo

i

väntan på större lo-

kal. Här finns dock tillgång till
såväl kök som bastu, vilket enligt kommunallagen år en nöd-

I och med att Frökind åter blir självständig komvändighet..

:;r,:#

mun, kommer badfrågan genast
i centrum och enligt de besked
Arne Olsson lämnade sent i går
natt till FT:s rundringande re-

porter, kommer

anläggningen
att påbörjas redan i dag. Samtliga ledamöter i gamla fullmäktige
samlas vid vattenverket kl l0 i
dag för att vara med om det första spadtaget.

Frökinds fullmäktige kommer

för övrigt att sammanträda direkt efter spadtaget, varvid de

två kommunråden. Gustavsson i
affärn och Olsson i Alarp, skall
informera om varför det här beskedet kom så plötsligt.

Dagen till ära bjuder Rehn,
Grahn och Inger Pe på kommu-

nalkontoret på elvakaffe i
klubbstugan. Medtag mugg och
sked.

Vi

Kinnemo
Go morgonl
BÄSSE

ses på

Någ1a av deltagarna vid ftåga nummer
120 deitog

i gårdagens tiPsProme-

nad i Siutärp. Arrangör var Slu-

iarps IF:s damklubb. Start och mål
uri i SIF,t klubbstuga på Tångavallen. där också kaffe serverades' Inea Åndersson, SlutarP, hade 12 rätt'

Sju lyckades Pricka in elva rätt'

uä."u du två såm var närmast med

rätt svar på skiljefrågan får pris'
nämlisen Barbro Torstensson (120)
och

Eiv

Claesson (107). Rätt svar på

skiliefråean var 118 och de som där

koå näimast svaret var

Helena
Torstensson

Claesson och Barbro
med 120.
Rätt svar: skogsglänta, Tjeckos-

12

lovakien, 15.000, tofsviPan, jordgubbar, stor väggspegel, huvudvärkstablett, Holland, skeppssätt-

ning, K-vitamin, Baltzar vqn Platen,
små, kalla eller varma rätter'
Rätt rad: l2x2lx222 Lxx
Lotterierna: l:a serie A nr 32, l:a
serie C nr 92. 2:a serie C nr 37.

Kinnevedsskyttet i lääävind
Luftgevären har angett tonen
För tre år sedan hade Ktnne-

veds skytteförening 26

I

med-

dag räknar föreningen in 98 sk)'ttar, varav 24 är under tolv år och 39 i åldern 12-25
år. Intresse.t för luftgevärsskytte
lemmar.

#

har ökat i hela landet och det
märker inte minst Kinneved,

som hängt med i utvecklingen
och skaffat en egen bana - en
luftgevärshall i källarutrymmen
under pensionärslägenheterna i
Kinnarp.
Ordf.-i föreningen är K-G Ahl,
sekr. Claes Äkesson och kassör
Hans Centerstig. Av de gamle
finns fortfa':ande Georg Johansson och Bertil Engdahi med i en
förening som nästa år firar sitt
75-årsjubileum. Vi nämnde om
luftgevären och intresset för
dessa, men det finns också gott
om ban- och fältskyttar, som har
möjlighet till träning på den egna
banan under sommarmånaderna. Nu på söndag anordnar för-

resten Kinnarpsskyttarna

iii:rlillltljiii
iiltri'::jt:i:::til:.i

;i;ljiji:l:::jiii:::

ili:lii:ti! :::i:::::::::l.::::

i:iitril

riil:.i.{i i.i.irli:
ii,,iti+ij

en

stor fältskjutning och då räknar
föreningen med stort deltagande
av inte minst skyttar från grannklubbarna.
Kommunalt anslag och lotterier får finansiera verksatnheten,
men föreningen vili också rikta

ett tack till Frökinds GDV som
nyligen skånkt 1.000 kronor att
användas till priser vid en extra-

tävling för juniorer. Pengarna
räcktä också till ett vandringspris för juniorer.

:;it#

T"T:rV Berglund, Bo Johansson'
Äk;;;;;;-P-o wuste.b"tg, Lai6 Hofba;er, Gunilla Westerberg och Annicka

De här ungdomarna har svarat för fina insatser i länets luftgev-ärssky'tte:

Lennart Blom, Torbjör"

var skyttarna Johansson,
till prisutdelningsfest i
Kinnarps IF:s klubbstuga på
KinneÅo, varvid bl.a. de" unga plats' Det {inns många, många
skyttar som deltagit i Skara- iler duktlga senrorskyttar I leoet:
lo"rgu t"iteu"a"r"..i"." hyil;J;;. Centerstig',Stensbv' Gunde Jo11aÅt utt iä*.r4 att indlviJueilt hansson,,Ahi ,och Benny Brodd
blancl juniorerna i länet vann tlffrs me{l I rurorna'
Lennait Blom med Torbjörn -.. Ito" Iöl svenska sp ortsky-tteÅk.r..r, på tredje plats iled forbundets propagandamärken
r. rgsl""p.'l. rsa .so"Å åsultat. På har.avlagts av många och i oiika
trettonde plats kom Bo Johans- valorer' -. ^
I en tävling för luflgevärsskytson med titZ8 och på delad fiortonde plats Bo Andersson äch tar under 29 ei "9ll BorJohansmed Torbjörn Akesson'
Tommy Berglund med 1.176. Li- :on
te längre nei i prislistan hittar vi Lennart Blom, Aanicka JohansHäromkvällen

samlade

Annic'i<a Johansson med 1.167, son,och Svanie Wilgotsson närLaiia Hofbauer med 1.164 och mSit'
I handikappskytte med luftgeP-O Westerberg med 1.163. Juniorerna uur,t äiu 3, blev trea i vär var det.en {ljcka i topp' nåmligen Gunilla Westerberg. Cle;i; t ;"h a. Det ä. tiäl ttågot
"tt mens Hofbauer på andia plats
skryta med!
Piå seniorsidan i lånets luftge- hade samma pcäng ocLpå tredvärsse:'igr kom Kinneved tvåä i je qlats kom Tommy Berglund
ai" Z o"fi sexa i div 3. Sammåh- med.Bo Johansson som fyra.
lact bland seniorer i aiv Z åcfr S - Mäster*apsskytt på seniorsi-k;;
dan blev Gunde Johansson med
Ci; Xk;;.;; pt";"-;å;;

Klubbmästarna Benny Brodd, Lennart Rlom och Gunde Johansson

Gtite Lindgren som tvåa och lllf
Stensbv som trea. På delad fiärde olats kom Claes Åkesson öch
Hans Centerstig. MästerskaPet
för äldre juniorer vanns av Ben'
ny Brodd före Dan Simonsson

vecka. Kvartetten Lennart
Blom, Bo Johansson, lommy

rernas mästerskap vanns
Lennart Blom med Torbjörn

Äkesson, Hans Centerstig och

och Svante Wilgotsson. Junio-

av

De och många flerjobbar för Kinneveclsskyttet: I{ans Centerstig, kassör. K-G Ahl. ordf, Georg Johansson, ledamot och en av vetet'anerna i
klutben, saml Claes Åkå6sot, sekr.

Äkesson som tvåa och Annicka
Johansson som trea. Bo Johansson blev fyra.
I de fyra torsdagsskjutningarna har segrarna vgrit Lennart
Blom och Torbjörn Akesson som
båda vunnit två gånger var.

Skltarna har också räknat
samman bästa resultaten per

Berglund och Torbjörn Äkesson

var bäst bland juniorerna. Seniorernas lista toppas av Claes
Ulf Stensby.

I korpserien blev

slutställ-

ningen den att Lerduvegänget

vann före

Kvartersgänget.

Sammanlagt deltog tio korplag i

luftgevärsskyttet.
BASSE

|flötrrlto,g

#

A,fr,m,a,r

fullmäktige beslöt att riva
upp sitt beslut om bad i
Frökind var måttet rågat för
dem som stått bakom b1'gså

get.

En liten vändning kom
når fullmäktige n1-ligen antog planförslag för det tånkta området men längre än

ffiUUb,w,d,hygge
.Kinnarps kontorsrnöbler har qppenbarligen följt turerna kring den uppmärksammade badfr.ågan i ganrla Frökinds kornmun. Fullmäktigebeslut om
badfuygge har tagits och rivits upp och badet har blivit en mycket het potatis. Så
het att det råder upprorsstämning i leden i Kinnerp oeh Slutarp. Enligt vad FT
erfar erbjuder'nu Kinnarps kontoremöblör Falköpings kommun erf<rrderliga
medel sorn lån för att få badbygsandet till stånd. Detaljerna kring lånet kan vi
inte avslöja rnen det är ett mycket seriöst erbjudande"
Turerna kring friluftsba- har gång på gång påpekat
det i Kinnarp har varit för de styrande i Falköpirrg
många och befolkningen i
att den kÄnt sig bortdribbgamla Frökinds kommun lad"

Skrivelser har ställts

till

nömnden oeh styrelsen men
dessa har inte besvarats. Niir
Ferrts på sid

:l S)

så ville inte kommunen
sträeka sig. - Det fiinns inga
pengar att b1-gga bad i Kinnarp för. De medel som anvisats av gamla Frökinds
kornmun har fonderats, Det Juktar m1'gel och det
verkar som det bara är den
här delen av komrnunen
som de st)'rande vågar ge sig
på. Det säger en av kritiker-

na som nu naturligtris funderar över hur kommunen
kommer att.stäila sig rill lå.
neerbjudandet "
En del förarbete för bader
ha-gjorrs. Bl,a. frnns lcdningar framdragna och det
rninst viktigl.

^i:!:i:!:i:!:l:l:3:i:i:"'.!;i;å;i.1.!:1ft

Frökindsbadet:

?0

år

lf -16'

f{ostma,d,grrocil

senast i AsarP.
tor.
--H"ä";'iOsa

här jubilaien väiit

för f,,röttem

Länsförsåkringars omb.ud och hen

i 14 år värit tantbruksnåmn'
ääns ombud i FrökindE kommun'
innån han blev fast anstålld i kom'

har

stötesteroem

munän tillhörde han kommunal'
nåmnden en tid som dess vice
årdfOrande, Ett annat uppdrag-var

"Ingen kornmentar"' Det beskedet gav kommunalrådet
Erik Anderscon till FT sedan erbjudandet från Kinnarps
Kontorsmöbler orn lån till kornmunen för ett Frökindsbad
blivit känd. Erik Andersson förklarade samiidigt att erbju'

lcdamotekaPet

digare. Vi kan inte dra in på

bli aktuella - även utan ett Frökindsbad, säger kommunalrådet

skolmåltider, skolskjutsar eller på
kostnader på ålderdomshemmen
för att nämna några exempel.
Fritidsnämnden har beslutai
att preliminårt öppna badsäsongen vid.friluftsbaden i kommunen
den 29 maj och stänga den 8 september. Men såväl öppnande som
stängning kommer att vara bero-

Andersson.
Han fortsätter:

regtrigt väder kan förskjuta öpp-

övervåga om vi kan ha öPPet våra

he friluftsbad i kommunen långt
in på hösten. Inskränkningar kan

-Kommunen har ett besvärligt
ekonomiskt låge. Har man ebb i
kassan måste man se till kostnaderna och hålla igen utgifterna.'
Vi måste skäna ner kostnaderna
på områdeir där detta åir möjligt
och då kan friluftsbaden med li-

ten beläggning på

sensommar
och förhöst komma att sängas'ti-

ende av väderleken, kallt och
ningsdagen någon vecka.

Erik Andersson och flera med
honom som är skeptiska till
ytterligare ett friluftsbad i kommunen har framför allt tagit uPP
kostnaderna På driftssidan. Ett
bad i Frökind skulle enligt uppgift
kosta mellan 200.000-300.000 kr
för tre månaders användning.

i

Soeialnåmnden'

å-gr-Fr-öliinå.eÄrden oeh dess verk'
samhet s[tid legat honom varmt om
uå*ät, una"r åtta år var han

ä".åig.*a" i KinnarPs kYrhofull"

dandet var en nyhet för honom.

-I och för sig än det inte kaPitalkostnaden.för ett bad i Kinnarp/Slutarp som är besvärlig för
kommunen utan driftskostnaderna. Redan nu får vi allvarligt

'Kinneveds fullmåktige som yng,ste
Iedamot, och från 1954 till 1971 arbetade han som kommunal tjånste'
han
*å". bfte. pensioneringen har kon'
ä.uåtul pÄ \öreningsbÄnkens

måktise'
Und'er de mAnga år Hilding Vå"
ring var kommunalt engagerad fick

- ?0 $r fyller den lS rnqj f komr han en sedisen hunskap om sin
munalkamrern Hilding Våring, bygd. Han var med om att förvandia

Kinnarp, Han är född i Bödra Kyiketorp men har utfört sin livsgårning i gqnla Frökinds kommun. Dår
var han 30 år fcommunalt engage-

rad. 1938 invåldes han i dåvarande

Kirlnarp

-

Slrrtarp.från en bondby

till bn sjudande bygd med villor och
industrier, och han lade dår ner ett
omfattande och engagerat arbete.
.[e.

Det

sc,rn viC sidp.n

av arbetet i

--

kommunen alltmer kommit att engagera och intressera jubilaren är

Föreningsbankels

verksamhet,

Sedan 1954 tillhör han Föreningsbankens styrelse och efter pensio-

neringen som kommunalkamrer

blev han fast anståild i banken som
expeditionsörestAndare.
Sedan 193? tillhör Hilding Våring
nykterhetsrörelsen, där han haft
olikb uppdrag både i den lokala
organisationen och i NTO-distriktet.

&

#

ffi

'."c)-{.t\f

Sten Ahlqvist
dod

rat5 i pressen, godkändes liksom

föreningens räkenskaper.
De styrelseledamöter som var i
tur att avgå omvaldes, medan som

Kinneveds
Församlingshemsstiftelse

r luppleanter nyvaldes fru Ingrid
Pettersson och Karl-Evert Skoglund.

Årsmöte i Lokal Frökind måndagen den 14/4 l9?5 kl. 18.
Stadgeenl{ga ärenden.
Ordf.

Till revisor omvaldes Gustav Gus-

'tavsson och till suppleant nyvaldes
'Lars-Gunnar Claesson^
Bland de bäslut som fåttades vid
årsståmman kan nåmnas följande;
till parkkommitt6 valdes styrelsen,
Beslöts att tillsammans meci Slu-

tarps Idrottsförening anordna

en

lop"marknad på datum som sedan
kommer att fastställas. Stvrelsen
fick i uppdrag att frrngerrr som

marknadskommittd jämte vid

Slutarpe Samhällsförenln g

har haft sin ordinarie årsståmma
under ordförandeskap av Allan
Sten Ahlqvist,'välkänd Frökindsbo, avled på lördagen. Han var född
och uppvåxt i N' ÄsarP och kom sedan tiiliainmans med föräldrarna till
Kinnarp och därefter till Slutarp.
Under än tid irrnehade han en egen
målerirörelse i SlutarP. Då denna
för fem år sedan lades ner började

Sten Ahlqvist arbeta vid Slutarp,-s
Kök som kontorist' Denna anställning innehade han alltjämt vid sin
bortsåns.

N;ktelhetsrörelsens verksamhet

Iåg honom mycket varmt om

$ärtat

oÄ h"n nedlade ett stort arbete inom IOGT-NTO:s lokalförening, där

han var kassör och inom Skaraborgs läns distrikt av NBV, där han
u"r-vi"e ordf., och där han genom
sin medverkan i ett flertai stu-

diecirklar verkade för utbildningen.
Sten Ahlqvists kunnande och initiativförmåga togs också i anspråk
oå många andra områden. Han var
inedlem av SlutarPs ldrottsförening under en kortåre Period dess
ordT. Han var styrelseledamot i socialdemokratiska föreningen i Slutarp och under en lång följd av år
stvielseledamot i Slutarps Samhälls
fårenine, där han senast innnehade ooslå som vice ordf. Han har
tillh-ört styrelsen för Frökinds Hyresbostäder. Under senare år verkade han även inom det civila försvaret och var samarit i Hemvärnet.
Från 1953 tillhörde han Kinneveås kommunfullmäktige och mel-

lan åren 1952 och 1972 var han ledamot av kommunfullmäktige i

Frökind. Han tillhörde då hälsovårdsnåmnden, där han var vice
ordf., han var ledamot av skolstYrelsen och ledamot av kYrkofull-

mäktiEe sedan dess start. Han har

vidarä också tillhört Kulturnämn-

den i Frökinds kommun.
I slutet av 1940-talet och början av
1950-tatet giorde han sig också känd
som en uppskattad underhållare, då

han tillsåmmans med siti lekgäng
reste ;unt och underhöll vid hembygdsfester och lekaftnar.
Den bortgångne sörjes närmast
av maka och dotter samt sYskon.

Ahlqvist och ståmman som hölls i
Frökinds Hyresbostäder var fåtaligt
besökt.

Föreningens vörksamhetsberättelse, som ritsånts till medlemmarna
före årsstämman och ävenpublice-

beträffande den ekonomiska sidan så framgår av verksamhetsberättelsen följande:

att i aktivitetsbidrag erhållits kr
932.

att förutom bidrag till driften från
Falköpings kommun erhåll.its ett
bidrag på kr 3,000 kr till egen idrottsplats,
att Damklubben som gåva till föreningen överlåmnat 1.000 kr att i.
första hand anvåndas för ungdomsverksamheten,
att föreningen från Frökinds GDV

erhållit ett anslag av kr

250

kr.

Det kan nilmnas att innevarande

år har föreningen erhållit kr

1.000

från Frökinds GDV.

Vidare kan sågas att föreningen
tillsammans med Slutarps Samhiills.

.förening hade en loppmarknad i
juni månad och en sådan är planerad att äga rum även i år på ännu ej
faststållt datum,

L

En vacker och mycket välbesökt
rnusikgudstjänst.hölls på söndagen i
Kinneveds kyrka.

Kyrkoherde Uno

Mårtensson.

Falköping, medverkade med sång
och sjöng flera hymner, bl.a. Herren år' min Herde av J Nyvall och

Var jag går i skogar berg och dalar
av C O Roseniu:.

Han förrättade. också predika.r
och utgick i denna från dagens
högrnässotext hämtad

ur Johannes

stämman valda Tage Hellman och evangelium 10:1*10 "Jesus är dörLars-Gunnar Claesson. Få förslag ren" Kyrkoherde Mårtensson utav styrelsen beslöts att årsavgiften förde också den avslutande altar-

kr 5 skall vara oförändrad.
Styrelsens förslag till anslagsansökan till Falköpings kommun gotlkändes av årsstämmirn liksom föt'slaget till skötseln av park- och lekplatser.
Arsstämman avslutades med kafpå

fe och en stunds bingospel.

iFclt.os'
Slutarpe Idrottsförening
hade i tisdags möte i klubblokalen
på Tångavallen diir bl.a. råikenskaperna ör år 1974 godkändes,och i
enlighet med revisorernas förslag
beviljades styrelsen ansvarsfrihet.
Av den föreliggande årsberättelsen
framgick att verksamheten varit livlig under året med fem lag i aktion.
För första gången ställde föreningen upp med ett lag av l8-årsjuniorer,
vilka spelade i Ulricehamnsgruppen. Två seniorlag kunde föreningen dårjåmte.ställa på benen förutom
två pojklag, som deltog i Skaraborgs
B-junio;sg1ier.

tlusikgudstjcinst
I(inneued

tjänsten.

Orgelmusik utförd av kantor
M.argareta Thor omramade guds_
tjårrstcn, vilken besöktes av n*ma_
re 100 personer. En god kollekt in-

tlöt till Kyrkliga
det,

gymnasieförbun_

q?S^ov-t7

lejongropen för barnen. Barbro Johansson talade om en lycklig familj

trllsammans med Jesus.
2O

I

gick i "snöstorm'o

nästan snöstorm deltog blott ett
20-tal i Slutarps IF:s dåmklubbs
tipspromenad på söndagen. Start

Fdmiljegudsrjänsr
sionshus

i Slurarps Mis-

och mål var i Stiftelsens lokal. Bäst
lyckades Birgit Andersson med nio
rätt och Dick Söderberg med åtta.

I söndags hade söndagsskolan Rätt svar på skiljefråeån var 530
Lennart Kårlen kbm nårmast med
sionshuset. Anders Färnqvisi häl- 525.Rättrad:xx1 2xx x12 1lx.
sade välkommen och var mötesleRätta svar: lavendel, väldigt, oerdare. Gudstjänsren börjades med hört, Vasaätten. rokoko, äjävuli
anordnat familjegudstjänst i Mis-

sången

"Låt mig få höra om Jesus".

Mimmo Jonsson läste och söndaesskolbarnen sjöng rörelsesång... Ästa Johansson berättade om Daniel i

utdrivning, den ståndaktige tennsoldaten, spillkråka, Gamlä Ullevi,

England, Falun, klase, diamant-

som'

fiti--ov-li

Skador för

Kriminalpolisen i Fal-

köping giorde under

fredagen en preliminär

undersökning

halvmilion
vid hrand

på
brandplatsen oeh talade
även med dem sorn lämnade fastigheten sist på
torsdagen. Man har
dock ännu inte kommit
fram till något. Man lutar åt att branden kan
ha uppstått genom ett
elektriskt fel eller att
de giftiga kemika.tierna antänts,
, ..På mfuldag kommer

i SI.,I]TARP
Värden för uppskattningvis en halv miljon kr

gick till spillo vid

en

brand på torsdagskväl'
len i Slutarps Möbelindustri. I fastigheten är
Slutarps Industri AB'
Slutarps Möbelindustri
och Slutarps Sko inrymda. De största ska'
dorna drabbade Slu'
tarps Möbelindustri vars
möbler i de två utstållningsplanen på andra

och tredje våning rök''

skadades. Elden började'

vid l8.30-tiden i en la-

gertryggnad i fastighe'
tens västra del. På grund
av att Slutarps Industri

AB förryarade möUbt-

plymåer, som är tillverkade i konstskumgum'
mi, i samma lager uppstod en intensiv, tät svart
rök som trängde upp i
de övriga avclelningarna
och där åstadkom omfattande rökskador.
I lagerlokalen, som är
ca 6OO kvm stor oeh som
delas av Slutarps Industri AB och Slutarps
Möbelindustrio förvarade det förstnämnda företaget också ett flertal
fat sorn innehöll eldfångd och -giftig vätska
som används vid tillverkning av plymåerna.
Taek vare god hjälp från
allmänhetens sida lyckades man snabbt forsla
bort det trrandfarliga
giftet.
Någon egentlig eld
utbröt dock aldrigo
frånsett i själva lagerlo-

Den person som

sist

lämnade fastighöten har
för polisen trerättat att
allt tycktes vara I sin
ordning då han låste
strax efter kl. 18. Ungefär 2O minuter senare

upptäckte en närlr.roen'
de hur tjock, svart rök
vällde ut från lageravdelningen. Brandkåren
i Falköping och FlobY
för
larniades och
blev
brandrnännen
släekningsarbetet extra
farligt och besvärligt På
grund av den intensiva
rökutvecklingen. Efter
ett par timrnars arbete
hade man dock läget
under kontroll. Vatten
togs från en brand'
darnm. Ett par man frek
dock stanna kvar vid
brandplatsen under nat'
ten.

teknisk experti'c från
kriminalpolisen i Skövde att fortsåtta utredningsarbetet i samarbete med polisen i Falkö-

ping.
Enligt vad FT erfar lär
försäkringar täcka större delen av det förstörda. Den sulnma på en
halv miljon kr kan
mycket väl tänkas stiga,
rnen rnan bedömde under fredagen .att ska-

dorna torde röra

sig

däromkring.
Dir Evert Sjöqvist på
Slutarps Industri AB'
som ocks äger fastigheteno säger till FT:
- J.g räknar med att
kernikalier till ett
värde av omkring
30.000 kr förstördes.
Vidare är brand' och
rökskadorna på fastighete4 uppskattade 1!ll

kr. Dessa blev
nu rökskadade. Dess'
utom gick rnöbler för
minst IOO.OOO kr. När
4OO.OOO

det gäller möbelutställningen har jag erfarit
att de möbler som nu
fanns på utställningsplanen värderas till
5O.0OO kr till spillo på
grund av branden i lagret.

kalen, där förutom en

mängd plymåer, ett
1O-tal
soffgrupper
trrann upp.

Branden utbröi i lagerbyggnaden i fastighetens västra del'

