
Leif på Liden I Sluterp' d.v,s'
Lelf Filipsaon, 37 år' år en ung'
rnodcrn oeh driftig lantbrukare,
Gården Liden drivs com femil.
jejordbruk - den inköptes 1930

av Lelfs pappa Johannea Jo.
hanrson, som brukade den
flam till1965, då aonen Lelf tog.
över com arrendator, 1974 ltöP.
tc Lelf gården' sqm i deg år på
114 tunnlend eller områknade i
hehtcr 57' Den brulcede Jorden
uppgår tlll80 tunnlcnd - resten
år bcte. Det fhns ingen alcog tlll
Jorden oeh det ser vål ågarna,
famiUen Flllprson'aom ett litet
mlnur.

*
Dct hår skall alltaå håndla om

en hclt vanllg ung lantbrukare
1, på Falbygden, en ung men tom
':' ellb€deR han clutede ckolen

:atcet på Jordbruk,: Dlrckt efter folkekolan
börJade Jag Jobba hos mlne för"
åldrar och oeh ver med unden=
taE för kortere perioder en"
rtålld på gården ftam tlll 1985

då Jag blev errendator'
Uden aeber på Sölkpreduk"

tlon oeh har { dag 85 Sölkkor
oeh ltke många ungdJur' Leif
her utvecklet Jordbruket på
föråldragården t111 ett bll ett
låtbkött företag, I tekt med ti=

den her han eutometieerat så
myeket som möJltgt, Utgöds=
thEen år hclautometlek sch ved
gåller kreftfodcr sker utfod=
rlngen oahså på automatlek
vå9, Oeh neturllgtvlr har Ll=
den oekså rörmlölknlne'
:'Det hår med eutomctlsk '

utfodrlng är mYeket Prektlskt,
Om Jee her Jobb ute På åkrar'
na, [anjag be någon av barRen
fixe så att autonatlken drer
tgång I ladugården'

Dct är en cnorm utveekllng
som skctt på Jordbruksctden
bare- under 49,seneste fem
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åren, Arbetct I ladugården
behöver lnte längre vera så
tungt som ttdlgcre, "M6kekär.
reng" tld år förbl : bonden
sllpper köra de tunge laseen ut
på "dyngecten", Hcn kan nåe=

tan he på stg båeta gåbortkos"
tymeR, sn det nu lnte vore för
luktcns elEull förctås. , , För luk.
tar gör det fortferende I ladu"
går'darna : fast det är egentli"
gcn en ganaka behaglig doft, . ,: Även om det shett en
anabb utveekling på maEklnsf
dcn inne i ladugården, tror jag
att den maskinella utveekllnge4

bara år i början vad gåller "hö.
sidan", , DFr har redan hänt
my'cket, rn-en det kommer för.
modligen att hända mycket mer
inom en snar framtid,

*

Det är inte så kämpigt Iängre
med höet som förr. Det har vi
förstått och det understryks av
Leif. Det är få bönder som fort-
farande hänger sitt hö' Nu
pressar man samman det i ba-
lar - det gör automatiken.
Bonden sätter sig vid sin trak-
tor och kör till ladugårdshissen.
Och i bästa fall har han skull-
tork, som medför att höet in-
te behöver vara så där exemp-
lariskt torrt.

Leif har utvecklat gården Li-
den - det är bara så. Han har
lagt ner mycket arbete för att få
rationell drift inom sitt företag,
han har förstärkt maskinpar-
ken, han har nyodlat på sina
marker, han har grävt ner
stenmurar, han har forcerat
fram som en vilde - fast i en
positiv bemärkelse.

1961 gifte han sig med
Gun-Britt, också hon driftig
jordbrukare i det här familiefö-

' retaget som också rymmer bar-
nen Annika 13,.-Kjell.Äke 12,
Eva.Marie 10, två hundar, flera
kattor oeh hästar.

: Hästcrna år en hobby oeh
en stlmulerande sysselsättning
för våra ungar. Vi år glada över
att kunna uppfostra dem i den
hår lantliga mi[ön, De behöver

Dags för mjölkning

inte kånna någon ijata*og
eftersom tåtorten ligger strax
balcom stugknuten.

*
Gun-Britt oeh Leif trivs som

bönder,
: Även om bondens liv

hendlar om att vcrejour dygnet
runt, gå har vi åndå friheten att
kunne göra lite eom vi vill, Frl.
het under ensver, Jag kan gå

oeh Jaga en förmiddag eller en
efterrnlddag, jag kan ta mej en

Familjen Flllpeson semlad I stallet: ft,v, I(1e[=Åke, Gun.Brltt, Lelf, Eva'Merle oeh Annlke'

Leif hälsar på hästarna i hagen'
(rth L



Bekymmer ":t&'

med,aatten
ökommunen,
Hålsovårdsnämnden .i

Falköping har anmärkt på
att renvattnet i vattenver-
ket i Kinnarp-Slutarp visat
onormalt höga mangan-
värden och sulfathalter
och dessutom en icke god-
tagbar hårdhet. När man
forskade efter orsakerna
fann man att den renings-
apparatur som finns inte
utnyttjas under den tid
Eorn vattenprov med ovan-
nämnda resultat togs.

- Ert upprepande tole-
reras inte. förklarar hälso.
.vårdsnåmndsn.. :r fipif1s iri g.
enifl Per-Uno Haldorssorl

vid gatukontoret anser
ernellertid att hälsovårds-
närnnden ser för hårt På
det inträffade. Någon stör-
re skada har inte sketto
rrrenar han. Reningssyste-
met i vattenverket är nytt
och det uppstod ett tek-
niskt fel son innetrar att
en förvarnare inte giorde
utslag när de salter som
"lättaro' hårdheten tog
slut. Inte heller skedde
någon fällning av rnang-
anet i vattnet, sonr tas från
en grundvaltentäkt.

- Det var ett olycksfall i arbetet
och vi har vissa kvardr<ijande fel på
verket, säger ingenjör Haldorsson.
Någon nackdel ftir konsumenterna
innebär inte felet, som är bagatel-
lartat. Vattnet blir hårdare än nor-
malt men hårt vatten har andra
kommunbor, t,ex. Flobyborna som
dessutom dras med höga nitrathal-
ter. I sommar väntas vättervatten-
ledningen till Floby vara klar.

Opel Kadett -75
blå, 1.400 mil
Opel Ascona 16 S -75
röd, 900 mil
Opel Ascona 16 S -73
brun, 5.500 mil.
Volvo 145 DL -73
vit, 4.900 mil
Audi 100 LS -71

grön, 11.000 mil
Peugeot 504 D -72
vit, 5.600 mil
vw 1303 s -73
blå, 7.100 mil
Citroön GS -72
gul, 9.700 mil

TIPSPFIOMENAD
Söndagen den 21/3 anordnar
Kinnarps IF:s Damklubb tips-
promenad.
Start: Kinnemo mellan 10 och
12,

Välkomnal
KIF Damklubb

FNöKIND
Kinnarps tF:s darfi-klubb ?/4"'W'

anordnade i söndags tiPsProme-
nad med ll5 startande'

Rått rad: x21 x22 lxl xxL
Barnraden: l?x lxx zlx xZL
Skiliefråean: 329.
Rerlltat: 11 rätt: Yvonne Jorm-

hage, 10 rätt Anne-Marie Walfrids-
son.

Barnraden: l2 rätt: Jessica Cal'ls-
son (nårmast På skiUefrågan.)

Vägfören ingeÅrrmöte
På torsdag kvåll har Kinnarps -

Slutarps Vägförening årsmöte i Lo-
kal Frökind. Ärenden enligt stad-
gårna,

Fröklnds eoc. dem förenlng
har haft årsmöte och omvalde

då Allan Ahlqvirt till ordförande
ftir tiden LS76-77.

Styrelseledamöter för samma tid
blev C*rstav Gustavsson och Len-
nart Karl6n. båda omvalda. Kvar-
stående i styrelsen innevarande år
år Birgit Ek och Gustav Augusts-
son, Till styrelsesuppleanter om'
valdes Elof Rehn och nYvaldes
Carl-Åke Ungh.

Till studieorganisatör omvaldes
Birqit Ek och till kassar och kor-
responderande Gustav Gustavsson'

Äv verksamhetsberättelsen
framgick bl. a, att mötesverksamhe-
ten vlrit livlig och att man under
våren avslutade cirkeln "Energi
-?5".samt att man under hösten
påbörjade cirkeln "att möta framti-
den",

Vid mötet lämnades också kom-
munal information från olika
nämnder.

SLUTARP
Trevlig villa m lugni läge inr.
ett stort vackerl vard.rum i

etage med ö.spis, 3 st sov-
rurn, hall. toalett- o. dusch

^I-fltut> +
stunds ledighet oeh åkg på en
euktlon, Det år vårt myeket,
Kcnske lika nyeket som en rlk-
tlg långeemester.

*
Lelf är ödfruk inför sln upp.

gift, Han ccr nöjd oeh glåd ut
oeh på det hele teget ger han en

{lus btld åv tlllveron,
Ett eeh ennet orosmoln flnna

dår, Han tyeker tlla om steteRå
pålagor o€h inatänn€r I den
krltlh som dktets mot fluVåråD"
de syetem med bokförlngtvår'
de för 4lur, som på grund ev
lnfletlsncn stlger för verJe år,
Den höjnlngen beskåttes som
inkomst,: Var 15:e ko går till Strång,

Oroemoln Rummcr två : det
är lentbrukernås elEonomlske
medlcmsförenlnger': Jeg tyeker det år fel med
de här elltför store cRhet€rRe,
Vl cnekildc Jordbrulrcre får på
dct såttet lnget ett såge tlll om,
I\4lndre €nh€ter borde vare
båttrc oeh en k'onkurrens ckul=
le sllmulere,

Orosmoln nummcr tre' Det
gåller gödselhanterlngen, Nu
skall det bll ordntng oeh r€då
på bondene "rklt",: Vt skall få 15 proeent I bt
dreg från steten I form av "mll"
Jöpenger", lnductrln:kall få 50
proeent, Det år vål llte snett ' , '

*
Anners år Lelf som Begt nöJdl

Juct nu går hcn på studieelrlrel
med rubriken t'Kon I centrunt".
En.framsynt, ung låntbrukarc
måste förkovra sig, Han vill ve-
ta mer om sitt jobb, preciE som
vi ålla vill veta mer om våra
jobb. Och Gun-Britt har slältt-
forskat. Kommit fram till ett re-
dan på 1?00-talet fanns Liden
som gård. Där fanns flera går-
dar. Dagens Liden-barn tram-
par samma stigar som förfäder-
na. Anfadern var också han ett
barn av Liden.

Leif och Gun-Britt håller tra-
ditionen vid liv.

BÄSSE

rum, välutrust. kök, m.m.
Boyta ca 100 kvm. I kä.plan
garage, bastu, tv.stuga, vär-
mecentf. etc. Altan-uteplats i
trädgården. Ring för visning!

Slutarps Kvarn
BROR JOHANSSON. Tet.33r dO

. 
ALLT FöR LÄNTBRUKET I

fodermedel, statsplomberat utsäde ocfi frö-
er, samt gödning.

RENSNING och FöRMALNtNG
av spannmål m. m.

BEG. BRA BILAR
Renault 15 TL -75
röd, 1.700 mil
Renault 16 TL -74
grön, 3.300 mil
Renault 16 -67

blå, 13.000 mil
Renault 5 TL -74
gul, 4.000 mil
Renault 6 -71

gul, 8.500 mil
Renault 4 -74
grön, 4.000 mil
Renault 4 -71

gul, 5.300 mil
Renault 4 -71
gul, 10.500 mil
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en äraiö'"-'-' If,;e|rosd,agen
Trög[,för'?ffips?? lag--t!k-

Lördagseftermiddagen bjöd på
tre A-lagsmatcher på grusplanen
i Kinnarp. Det var Slutarp, Gro-
landa och Kinnarp som hade in-
bjudit var sitt lag till träningsspel
på en för dagen alldeles utmårkt
plan. Vaktmästare Marthel har
verkligen förbättrat sin plan se-
dan förra helgen, då det var
mycket svårspelat.

Nu verkade det ändå inte som
lagen från våra trakter hade nå-
gon större glädje av den fina pla-
nen. Det gick sålunda knackigt
för samtliga tre och det var endast
Kinnarp, som i sin match mot Ul-
våker lyckades spela oavgjort. De
två övriga lagen fick vidkännas
ordeniliga nederiag.

Tre straffar
Först på plan var Slutarp och

Månstad. Här vann Månstad fullt
råttvist med 6-1 efter 3-0 i halv-
tid. Redan efter fyra minuter stod
det 2-0 och vid dei laget var nog
Slutarp slaget.

Domaren blåste i denna match
hela tre straffar tiil Månstad. En-
ligt Slutarpslagledaren Bengt
Stenqvist var endast en a;v dem
motiverad, de två övriga var ofri-

'villiga hands.
I Slutarp var Thomas Rehn bra

i fyrbackslinjen och på mittfältet
gjorde Christer Svenqvist en bra
insats. I andra halvlek utgick
målvakten Ulf Karl6n ef'ter skada
och ersattes av Bengt Andersson,
som nu åtelkommit till moder -
klubben.

Håkan Karlstedt svarade för
Slutarpsmålet medan Månstads
.fullträffar gjorcles av Roger F{jort
3, Samuel Kristoffersson 2 och
Leif Löv l.

Grolanda fick svårt
Grolanda ställdes i den efterföl-

jande rnatchen mot Dalsjöfors och
det var sannerligen ingen lätt
uppgift. Dalsjöfors spelade myck-.
et fin fotboll och stundtals spelade
man ui GIF:arna.

Med 4-l (2-0) vann gästerna
matchen och det är ett odiskuta-
belt resultat, även om målen till-
kom lite väl låttvindigt. Minst ett
av dem får tillskrivas försvar-
stabbar och ett kom på en tvek-
sam straffspark. En försvarare
ramlade och när Lran tog emot sig
med händerna fick han bollen på

ena handen. Frågan är om sådant
skall ge anledning till straff, men
Bengt "Tummen" Johansson pe-
kade i alla fall på straffpunkten.
Det målet betydde 3*0 och där-
med var matchen defrnitivt av-
gjord.

Målen för Dalsjöfors. gjordeg av
Inge Kyrkander 2, Kjell Andbrs-
son och Kenneth Karlssern 1. Gro-
landa"målet kom på en frispark,
som Ake Osth slog i muren, var-
ifrån den gick i stolpen och in.

Grolanda saknade i denna
match tre av sina bättre spelare.
Ingvar Larsson var sju-k och
Hans-Olof Gustafsson och Jan
Blank dras med skavanker som
gjort att de ännu inte kunnat bör-
ja spela. Bäst i laget var nu rnål-
vakten Kjell Hallin, som svarade
för ett par förnämliga råddningar.
I övrigt var det slåtstruket.

Mållöst Kinnarp-
Ulvåker

Kinnarp och Ulvåker spelade
så öavgiort 0-0 i den sista av dö
tre matcherna. Båda lagen hade
goda chanser att spräcka målnol-
lan, Ulvåker hade en straff, som
Arne Ekbom räddade och Kin-
narp hade.två träffar i trävirket,
men det vilie liksom inte bli några
måI.

I Kinnarps mål stod denna
gång Arne Ekbom, som var
mycket bra och tycks gå mot en
fin säsong. Bra var ocl<så Roland
Jansson, som nu prövades som
vänsterback och Tomas Wester-
berg.

MATS

praaar
hortfo,ll
ana hund,el,egl

Riksdagen beslöt på
nnsdagen att nedlägg-
ningsprövning skall före-
Fp för de åtta bandelarna
Overtorneå Karungio
Gällivare Arvidsjaur,
Enköping - Uppsalao FaI-
köping - Landeryd, Äl*-
hult - Sölvesborg, Eslöv -
Tomelillao Uppsala - Hall-
stahammar och Fågelsta -
Vadstena.

Beslutet fattades av
kammarens socialderno-
krirter med stöd av mode-

Det var tipspromenad i Kinnarpl
söndags. Kinnarps IF:s damklubb
stod för arrangemanget. En timrne

underitrök dock att ett
rillkor för nedläggning är
att fullt tillfredsställande
ersättningstrafik kan
ordnas och att vägarna i de
berörda ornrådena rustas
upp.

Centern och folkpartiet
kämpade för att en ned-
läggningsprövning trara
skall få ske i de fall det går
att nå sarnförstånd med
berörtla komrnuner och
Iänsstyrelser,

e^il9
-n.

före högmässotid bö4ade Prome-
naden.

Om banan hade gått den väg den
giort vid tidigare tipspromenader
äLulle jag inte reagerat så kraftigt
som jag {iorde. Nufortsatte den åt,
Kinneveds kvrka men rnnan man
hunnit så långt svängde den av På
en liten väq till vänster.

Varftir iite låta banan fortsätta
fram till kyrkan och där På Porten
t.ex. fråga: "Vad handlar prediko'
texten om i dag?" Sedan hade man
kunnat fortsätta "dreven" upp för
att komma ut vid Klockaregårds le
,vilket man sedan gjorde.

Läs predikoturerna i lördagPtid-
nineen. eiler om det är ftir sent, gå
till "kvrkan. I vaPenhuset ligger
orediloturer som råcker tiden fram
iill zz;uni, så detta behöver inie
upprepas.
uFpNÖNP FÖRSAMLINGSBO

aa
zs/e'>g.

Tipspromenaden i lfinnarp

TOTAL UTFURSilLJNING
av glas, porslin, rostf. matbestik, presentartiklar, m.m.

Allt till bottenpriser
Öppetfred. 10-18, lörd. 10-14

Affärsgatan 10, Slutarp
B. Present AB

Doktor Forselius Gata 12, Giiteborg

SlquNarning
I Kinneved och Jäla
Skjutning med skarp ammunition äger rum sönd. den 2gl3
1976 mellan kl. 08.00-16.00.
Farligi omr.: Ledsgårdarna i Axtorp, vid älgbanan Lunna-
gården 4-5 och Nycklabergät gårdarna nr 1_5 och 1_6 i
Halsäng, Fröjegården, Granet samt Killingen i Jäla.
Kinneveds Skyttetörening.

Villa i Slutarp
byggd på 1970-talet och inr. 4
rum, hall, badrum, välutrus-
tai kök, gillestuga, bastu
dusch, klädvårdsrum, matk.
m.m. Vidb. garage. Hobby-
rum. Skyddad altan. Bel. på
hörntomt i trevligt villaområ-
de.



Kinneued,s
RK-krets *lt4,hur hållit
årsmöte

och Lennart Karl€n omvaldes lik-
som suppl. Karl-Erik Eriksson och
Karl-Erik Torstensson Förrådsför-
valtare: Valborg Clauson ocfr ny-
valdes efter Inge Eckerlid, som un-

Kinneveds Rödakorskrets har danbett sig omval, Martel Johans-
hållit årsmöte, vilket öppnades av son. Ledare för syföreningen, som
ordföranden, som hälsade alla väI. ticligare Valborg Clauson och Brita
komna. Därefter överlämnade han Wilgotsson. Valberedningskommit-
ordet till Sirkka-Lisa Karlsson som t6 Inge Eckerlid och Lennart Pers-
inledde med att förevisa qlihs q1ön- son.
ländska klädesplagg och ävei nå- Det blev oförändrad årsavgift för
gra ord om hu"- man tillverkar 1976. En resa för äldre, ett sam-
dessa. Med hjälp av många vackra kväm -för pensionärer, valborgs-
bilder gavs p..,btiken en dngslande mässollrande och en klädinsamli-ng
utfrågning och denna i grönländskt I vår skalI anordnas' 2.000 kr anlogs
folkliv. Efter talet biåv det en till Katatroffonden och 2.000 kr till
stunds utfrågning och denna ut- Guatemala. Vidare beslöts att till
frågning fortiattJ även vid kaffe- distriktsstämman i Tidaholm d. 1215
boldet. sända 5 ombud och vålja 5 suppl.

Årsmötets förhandlingar inleildes för dessa. Ombuden skålt utses äv
med parentation över avlidna med- sty^relsen,
lemmarna Tyra Thor och Sten Ahl- Arsmötet beslöt också att föreslå
qvist, som under en mångfald air år distriktsstiimman att kretsarna
betytt mycket för kretsens verk- även i fortsättningen skall få behål-
samhet. la rätten att beståmma årsavsiftens

Verksamhets- och revisionsbe- storlek.
rättelserna godkändes och stvrel-
sen beviljadel full ansvarsfrihel. Ärsberättelsen

I tur att avgå var ordf. G{iran An- Av kretsens årsberåttelse fram-
dersson, som fick fortsatt förord- går att klädinsamlingen i maj förra
nande. Efter Lilian Andersson, som året gav 625 kg kläder och skor som
flyttat från orten, valdes suppl. Si- sändes till klädförrådet i Göteborg.
grid Brodd. Genom lottdragning Kretsen har anordnat resor och
blev det omval på Brita Wilgotsson sammankomster för äldre. Riksin-
och Anna-GretJOskarsson. I övrigt samlingen gav rekordsumman
består styrelsen av Astrid Anderi- 3.478 kr och kretsen kom på 9:e
son, Barbro Hermansson, Hulda plats,.i länet. Syföreningen har haft
Brodd. Valborg Clauson, Gurti Sjö- en tl^vlrtver_Ksamhet med gott resul-.
berg, Inger Johansson, Rut Pers- tat trån auktionen.
son, Inger Karlsson. Under året har anslagits utöver

Som suppl. eiter Sigrid Brodd de,av årsmötet beslutade anslagen
valdes IngJNielsen. Efter lottning 500 kr till Koreabarn, 500 kr till
omvaldes Birgit Andersson, Vail Vietnam och -Kambodja och 200 kr
borg Larssoi, Bengt Vård6n. till synskadade i kommunen. Hem-
Kvarstående suppl AÄe Gustavs- värnssamariterna har_ fått två hop-
son, Karin Samuelsson. Insa Nils_ lällbara sängar och 14 gamla och
son, Torsten Gustavsioni Lydia sjuka uppvaktades till julen med
Sand6n, Ingrid Olsson, Karin blommor.
Brant, Gun-Britt Filipsson. Kretsens medlemsantal vid årets

Revisorerna BenÄt Samuelsson slut var 560.

Climtar frå,n Frökind
Go morgon! " e'lg'lt*'
Det var ett bra tag sedan vi sågs

i den hår spalten. Så har jag bör-
jat mina stapplande försök till
Frökindsglimtar vid fl era tillfällen
de senaste dagarna. Men det har
intg blivit mer - jag har gfort
åtskilliga bollar av mina manus-
papper och kastat dem i eonta-
inern vid reningsverket i Slutarp.

- Varför skriver du inte något
håirutifrån snart. Det sa mellantie-
jen i familjen hiiromdan och jäg
försökte förklara som det var:
Farsan har stora problem att
koncentrera sig just nu på skrive-
rier därfiir att han inte rökat på
tre veckor,

- Då tyckerjag att du ska. rö-
ka som vanligt. Det sa mellantje-'
jen samtidigt som hon mumsade i
sig en fastlagsbulle, vars grådde
dansade i golvet så att tårarna
nästan kom. På tjejen alltså!*

Jag vaknade en onsdag morgon
för tre veckor sedan. Brummiga-
re än den värste brumbjörn och
rsa till mej själv: i dag Johansson
röker du inte. Johansson rökte in-
te på onsdagen och har icke se-
å"n d.nn" dag tagifi en rökPinne.
rrw mrnlmum den senaste rökti-
den var 20 cigarretter om dan.
Men märk väl jag har inte siutat
röka - jag håller upp och rensar
rören ett tag. För det kan väl ald-
rig vara bra att sluta röka. . .

- Jag känner redan attjab bli-
vit feå. Det sa jag till Majvi i affärn
häromdan. Majvi kvittrade glatt
och kom med följande glada
kommentar:
- Fru X sa när du var inne i af-
färn i går, att det var hemskt va
Båsse blivit smal. . .*

Men smal har jag inte biivit.
Jag har fått en matlust som inte
hör till den här våirlden. Tidigare
kunde jag jobba ett nattskift utan
att hungern slog till så där fruk-
tansvärt. I måndags åt jag middag
klockan 2 - klockan sex var jag
så hungrig att jag höll på att riva
ner sportredaktionens tapeter.
Då sick jag till kvkskåoei ocri
hämtade tre leverpastejmackor.
Dom åkte ner på nolltid. Klockan
hal-v åtta var jag så hungrig att jag
tackadeja - ett rungandeja - till
en bulle från en kollega. Två
timmar senare åt jag varmkorv,
pommes frites, gurka, sallad och
aila tillbehör. Tre timmar senare
åt jag två stora nattmackor hem-
ma i sängen.

- Oj, va du slafsar, sa.mor.
Då skulle hon sett mej härom-

tkvällen när jag wäkte i mej en fa-
lukorv till passä-på-pris (9:7$ och
en liten Tuborg å 2:30. Då slaf::
sade jag så att senapen rann ner-
för storvästen. *

Bil och Motor har de senasre
åren gjort goda affärer när det
gäller bilar. De syns både på
Sverine och Gösta. De har också
gjort goda och snabba affärer
med Johanssons. Så snabba att
unge herr Johansson håromda-
gen kom hemsläpande med två
badbyxor från i somras ett par
tillhörande far, ett par tillhörande
son. Dessutom: badhandduk, eni'
Danmark inköpt bättre tröja,,
samt ett paket fiuset socker.

De glejerna blev kvar när Jo-
hansson med son kapsejade med
liten folkbil i Luttra i början på
hösten.

Mycket målrkligt, tyckte mor i
huset och beskyllde far för att
vara en slarver.

Men det har ju hänt tidigare.

*
Det har varit en sträng vinter.

Om inan jämftir med de senaste
förstås. - Du är mer intresserad
avdina fåglar ån avoss. Detsäger
familjens tre tjejer och en kille
och ser ut att mena det. Jag har
fira stationer i trädgården därjag
utfodrar de vildi djuren öcE
dessutom har jag inköpt ett fågel-
hus avEvertiBackgårdeni Grolan-
da. Det var en sån där paketaffär
som är så populär i dag. Man kö-
per mycket alltså, jag köpte en
hare och ett fågelbord. Frön har
jag köpt i kvarna och i affärn, som
även tillhandahåller bröd som
blivit några dagar för gammalt. Så
visst har kommunens fåglar kla-
rat sig. Den här formen av om-
vårdnad har roat mej och förmod-
ligen varit av stor vikt ftir mina
vänner småfåglarna, som biivit,
allt fler. Stora fåglar har också
smugit sig fram: grannens skat-
par och hela Slutarps herr fa-
san....

Vinter håller alltså i sig o. ingett
tyder på att milda luftströmmar
skall ta överhand. På vådret skail
vi inte klaga. Jag"vill minnas att
det är många soln lar ska@a! qqr
marsavåren och marsakattera,
-D'ä marsl Då kan nara /
å bita i skinn't,
s'att åen en tappar,
å käka di glappar,
nör lufta sl0r slint.
Då ömkar'a hara,
di långörte kräka,
var sölkebensdäka
å gubbe mä flint.

men också sett att det li'r mot
vårn

Di mörke vinterrnåna
en strävat genum än en gång,
Nu börjar himmel blåna
å en får höra fuglasång.
Allt ljusare blir da'ra
å sola går så gott ho kan.
Hör iärkera, hör starä
di kvintilerar å går anl

I båda fallen är skalden Jönn
citerad dels i hans "Mella rå-
gånga" dels i hans "Genum le't".I Go moreön

BÅSSE
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håller ARSMöTE i Lokal Frö-
kind, Kinnarp, lörd. den 3 april
kl. 15.00 och sönd. den 4 april
kl. 9.30.

Anmälan göres senast torsd. till
te]. 0515/331 72.

Kreaturs- och lösöreauktion
kommer att hållas onsdagen den 7 april 1976 kl. 11.00 då
lantbr. Gustav Gustavsson, Smedjegården, Kinnarp, tel.
0515/330 15 på grund av \rpphörande med jordbruket, låter
försälja:

43 st nötkreatur: därav 14 st kor, 10 st kvigor varav 4 st bet.,
13 st tjurar & kvigor födda 1974-75 samt 6 st kalvar.
Maskiner & redskap: traktor Ferguson 135 1969 års, plog 2

skär Deifin, plog 1 skär, fj.harv Hyringa 23 p., lättharv, kulti-
vator, spadrullsharv, slåtteskära Aktiv 6', 2 st sidoräfsor, häst-

räfsa, gummihjulsvagn, balvagn, håva, konstgödselsprida-
re, kombivagn Tim, självbindare, breddningshjul, stocklyfta-
re, vattenpump, snökedjor, mjölkningspump för traktor,
mjölkmaskin Alfa, grisningsburar, dieseltank m. pump, last-
brygga, hölinor, 135 m. vaier ny 8 mm., m.m.m.m. Loginven-
tarier:3pannmålsskruv, 6 m.,3 st el.motorer 1,2 & 10 hkr.,
gröpkvarn Nirvana 5, tröskverk, våg, hackelseverk, tom-
säckar m.m. I
Till säkra kända köpare lämias 6 mån. kredit mot ägande-
rättsförbehåll. Övriga villkor vid auktionsn början.

nf:r SWRIGE FASTIGHETER
FÖRENI NGSBANKENS FAsfl GH ETSBYRÅ

Storgatan 5 A Falköping, tel. 0515/170 25



Onöctigt med korpprg;ne.natler''' I
Svar till upprörd församlingsbo'
Läste i FT den 25 mars din insän-

dare om tipspromenaden i Kin-
narp. Jag har väldigt svårt att förstå
Dinreaktion emot denna verksam-
het, enligt mitt förmenande har det
väl ingen betydelse vilken väg en
tipspromenad går. Svftet med den
äi iu att fa ut folk att röra På sig
sanrtidigt sonr föreningen ev. kan få
nåsra kionor till sin verksamhet.

Äntagligen tycker Du väl att det
är onödigt med tiPsPromenader
över huvud taget, det år över hu-
vud taget förbjudet att ha några
andra arrangemang under hög-
mässotid.

Det är nu så att Svenska KYrkan
har möjlighet att reglera sin in-
komst genom skatt lln idrottsföre-
ning äi helt berouild.e av vad de

småanslag och avva J dom själva kan
skaffa genom olikti arrangemang.
Kinnarps IF damklubb hade säkert

tii,alingen
På söndagen genomfördes Kin-

neveds Skytteförenings jubileums-
fältskjutning. C:a 200 skyttar tran-
pade den 6 - 7 km långa fältskyt-
testigen och trots den hårcla och by-
iga vinden gjordes många bra resul-
tat på de sex Stationerna vilkas av,
stånd var följande: Station nr 1 C40
295 m, nr 2 ll7 245 m. nr 3 C30
290m, nr 4 1/8 190 m, nr 5'B 45 375
m, nr 6 Tunna 455 m.

Kinneveds Skytteförening vill
också passa på ati tacka alla äark-
ägare som upplåtit sina marker för
skjutning och avlysnirrg. Förening-
en vill också tacka överstvrelsen.
förbundet, kretsen och alla-företag
och privatpersoner som skänkt pri-
ser till föreningens iubileumsfält -
sKlutnmg.

Itt]st,t.'l'^'r
Klnsr 5.
1. Villterr Gustu.si:on, Siidra Vina

J{l. ?. Kr,.: lirl, *,,n h.,:ki,l,irrg 30. 3.
Ingemar Svcussrrn, Mrrllsjö 2g, .1,

Torsten Blomgren, L,ir.rr Z?, S.
Jan-Olof Janne son, Frtlkiiping 26,
6, Göte Allansson, .Blidsbere 15, ?.
Ingtar Gustavsson, Skcilverr.' 15, ti.
Thol Billman. l-alkiiping ?4, 9. Erik
Guslar ssurr. Skiilvent, 33. 10. Lcn-
nart Persson, Skara 2ll.

Kllsr vet.
1. Er.ert Lindhe, Karlsl:org ?i, Z.

Thor.Erik Perssorr, Skiivtie 25. it
Gunnar Grrslavssorr. MulLt;i 20, .1.

Erik Jonsson. Sarrdirein l$, S. F,,J.
ke Hallstriirrr, Nonr lllirerre ll|, ti.
Sven Joh;rrrsson, S,iclr;, Vrnx I g. Z,
Allan Sktx'F. 'l'irnrnr r.rri;il;, lli. lJ.
Haldor Allredsson, ${ir}:v,fitlcni,

ingen tanke på att de På något sätt
skulle störa den högniässa som var
en tim. efter Promenadens start'
Deras tatrke I'ar säkert att få så
månsa startande som möjligi På sin
o.oilenad och därmed ett så stort
netto som möjligt.

Konkurrensen om folk till olika
aktiviteter på helgerna är nurnera
stor'. Det eäller Iör alla att ha ett
slående prog."ttt för ati få deltaga-
re. Kvrlian iår väl även tänka om
och siälla upp i konkurrensen, nå-
eot tvång går itte längte.' 

Beträflande dagens bibelord tror
iag säkert att om Dll visar den min-
.stä vilia till sanrarbete så tar säkert
damkiubben med det som en fråga
r.id kommande prorienader.

För övrigt tycker jag att Du skall
uppträda offentligt och inte ano-
nvmt som nu, det är mYeket ärliga-
.å .u *t församlingsbo även om
man är upprörd.

ÄKE FRANKENBERG
Gudhem

315 på jaktstig

Några av skyttarna under söndagens jaktstig.

alz-4b.

Damklass.
U B Martinsson, Götene, 78 poäng;
Brigitta Tlralig. Udder alla 67; Mari-
ta Johansson, Sätuna 52.

Skeet 25 skoll
Gijran Brink, Floby, 25 tråff; C A
Lindberg. Timmersdala, 24; Göran
Hermansson, Sätuna, 24; Uno Ber-
tilsson, Floby, 23, Stig Johansson,
Uddevalla, 23, Bror Martinsson,
Trullhättan 23.

Skeet l0skott
Eilert Storm, Skara, 10 träff, Leif
Johansson, Floby, 10, C A Lind-
berg, Timmersdala, 10, Citiran
Hermansson, Sätuna 10.

Minkbanan:
1) Mats Björklund, Jönköping, 57
poäng, 2) T,,ars Lindgren, Falkö-
ping.55.3r Ake Persson, Höör.
Orre Hök banan
1) Ake Persson, Höör, 74 poäng, 2)
Gunnar Gustavsson, Tidaholm, 63;
3) Rune Abrahamsson, Kinnarp.
58.

Kinnarp-Yegby l-2
Kimtrp med flera reseryer förlorade

med uddamålet till Vegby. - Vi har
tvingats köra reservbetonåt i helgen och
det är svårt att säga något om vår egent-
liga styrka. Bengt "Blecka" Georgsson
glorde målet.

Det sa Uno Calsson, ny lagledare fiir
KIF.

6ob'to'
Kinnarp-Vreten 3-6

Kinnarp mönstrade även på söndagen
ett blandat lag. Thomas Westerberg
gjorde två mål och Gösta Ek l. Bra var
Tommy Fredriksson. som även var pig-
gast av KIF:arna i lördags.

2OO iuböleumsslcöl
öKenneaed,

berg 18, 9. Erik-F. Johansson, Sör-
by-Odensberg 18.

Klass 4
1. Torleif Svensson, Skövde Gar-

nison 28, 2. Bertil Blomgren, Ljur
28, 3. Christer Axelsson, Liared 26,
4. Bror Svensson, Vartofta 23, 5.
Lennart Torstensson, Sör-
by-Odensberg 22, 6. Yngve Gus-
tavsson, Falköping 21, 7, Sture Jo-
hansson, Vartofta, 21. 8. Leif Erik
Johansson, Bäreberg 21, 9. Lars
Jonsson, Ljur 21, 10. Lars Bengts-
son" Härja 21.

Klass 3
1. Ingemar Andersson, Falkö-

ping 25, 2. Jan-Olof Skantz, Sör-
by-Odensberg 24, 3. Curt Isaksson,
Blidsberg 23, 4. Bengt Johansson,
Axvalt 23, 5. Bengt Karlsson, Var-
tolta 20. 6. Bengt Jolrlnsson, Bän:-
berlg 1t), ?. Bengt R1ng. I{ova lg.

Kluss 2
_,i. Thorniis Hfigstriim, Falköping
30, 2- Lar:; Ek, Skiir'de 12, :1. Chrii-
ter Johansson. Mullstd 22. .1. Ull
Hjerthön, Skövde 21, 5. Rune J<i-
hansson, Barne-Äsi,ka ZtJ

Klass I
_ .1. -Håkan Ragnarsson, Falköping
31, 2. P*ter Johansson, F'ålköpinä
25, 3. Ove FLansson, nalkripinf 14,
4. Kennet Gustavsson, Skaia 23, 5.
Stefan Hngström. Falköping !8.

Klas l.S * 16 år
.1" 'I'onrny fiustavsson* $ör.-

hy-Odensberg ?7, 2" Torn*s Runtl-
liir,, !';rlkiiping, ?fi, il. Magnus Jo-
hans*r)r1. Vart$fti.r 2,1, 4. Anderrs Jo_
itirnsson, r\xvlrll äil.

vilken samlade deltagare långväga
trån.$Sålunda kom skyttar från
Skåne och Halland. Kinnarp vann
lagtävlingen. I iördagens kJubb-
måsterskap vann Brol Torstenssen
bland 38 skyttar.
1) Rolf Andersson. Skara, 98 po-
äng; 2) BengtAkesson, Kinnarp g6;

Qr K G Karisson. Falköping, 96; {r
Ake Biom. Kinnarp, 96; 5r S O
Svensson, Lin'rmared, 95; 6) SixJen
Lundgren, Tidaholm, 95; 7) Äke
Johansson, Kinnarp, 95; 8) Äke
Persson, Höör, 94; 9) Karl-Otto
Dahlen, Kinna, 94; 10) Bertil Nils-
son, Tidaholm 93; 11) Leif Anders-
son, Tidaholm, 921. 72) Göran tler-
mansson, Sätuna, 92; 13) Gunnar
Martinsson, Götene, 92.:14) Bosse
Gustavsson, Floby, 91; 15) Nrls Nils-
son, Falkenberg, 90; 16) Bo Jons-
son, Habo, 90; 17) Ingemar Jons-
son, Göteve, 90; 18) Lennart Ahlin,
Tibro, 88; 19) Rolf Olsson, Herr-
liunga, 88; 20) Rolf Svensson, Ax-
vall, 88; 21) Bror Martinsson, Troll-
l-rättan. 88; 22) Pelle ersson, Vår-
gårda, 88; 23) Ben4 Itarssorr,

aa
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Slutarps samhällsförenins -rt.
S.lutarps Samhällsförening, som

.varit verksam i 45 år, kallar på
onsdag samhällets invånare iill
årsmöte i Stiftelsens sarnlinsssal. I
dagarna har till samtliga frJslatt i
Slutarp föreningens vÄrksamhets-
berättelse sänts ut och av denff?*e-q att föreningen agerat i
olika frågor för samhällets bästa.

Inte mindre än 315 deltog i sön- Skövde, 87; 24) Harald Svensson.
dagens jaktstig, som Falköpings- 87; 25) Karl-Evert Isaksson. Blidsl
klubben arrangerade på banan vid berg, 87; 26) Bengt Svensson. Ulri-
Sikagården. Det blev Skaras Rolf. cehamn, 8?; 2?) Hans Lundmark.
Andersson som vann tävlingen, Larv.87.
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Kinnarps
Missionshus

nd. 19 Bönegruppen
sjunger o. vittnar

Slurarp-Bergunda l-3
Borgunda slog Slutarp med B-1 i lör-

dagens match på Kimarps grusplan.
Segern var inte speciellt rättvis, då Slu-
tarpslaget förde matchen mest hela ti_
den. Borgundamålen kom också på
slumpartade kontringar.

Den första halvlekens enda mål gjor_
des av Kent Rosenkvist och det betvdde
Borgundaledning med I -0.

I börjm av mdra halvlek kvitterade
Slutarp genom Håkan Karlstedt, men
Kent Rosenkvist kom igen och med yt-
terligare två mål ordnade hm till 3- I för
Borgunda.

Mittldlttren Tony Skoglund var bäst i
Slutarp och han assisterades bra av srna
kollegor Tommy Erlandsson och Chris-
ter Stenqvist. Bra var också Kjell Karl-
stedt i försvaret.

Målvakten Roland Johmsson var båst
i Borgundalaget. bll-Alo.

FRö]{lND
träff i Lokal l-rökind tl"f'?t.

Kyrkans pensionårer samlas i
morgon till träff i l-okal Frökind där
kh Hagnerud berättar och visar
färgbilder från altartavlor i svenska
kvrkor.

Lokal Frökind
fredag 2-4 kl. 15.

Kyrkans pensionärer. "Bilder-
na berättar". Kh Hagnerud.
Välkomnal

Kinnarp Vrigförenings-

slog tlq-t6- å,rsmöte +lq'Nb'

-.irltå
$J;{!i SKARABORGS

\
IOGT-NTO DrsrnrKr

\\
håller ÅRSMöTE i Lokal Frö-
kind, Kinnarp, lörd. den 3 april
kl. 15.00 och sönd. den 4 april
kl. 9.30.

Anmälan till lörd. samkväm kl.
19.30 kan göras senast idag
torsdag till tel. 0515i331 72.

Kyrkans pensionärer i.Kinne-
veds församling hade. sin ordinarie
månadsträff på fredagen i Lokal
Frökind. Kyrkoherde Sven-Erik
Hagnerud berättade om gotländska
glasmålningar, vilka är unika för
Sveriqe. och visade en bildsvit med
rnofiu f"ått olika altartavlor i landet.

Han beråttade också intressant
om den kristna konsten alltifrån
gammal tid fram till våra dagar. De
äldre uppskattade livligt framfö-

Tomas på Baeken
har hittat vål.ns första tussilago.
De presenterade han FT:s Frö-
kindsreporter häromdan. Så nu
är våren kommen även til.l
Frökind.

7'nI ornten
Tomten mötte på onsdagekvöl-

len Kinnarpe IF på Gudhems IP'
Kliinarp vann med 3*2 (peus
2-O till Tomten) Målen Kinnarp:
Göeta Ek 2, Thomas Westerberg
l. Målen Tomten: Gunnar
Åsrrand och Lars Lundh I ver.

Böst i Kinnarp: De båda rnålgö.
rarna samt Leif Ekbom i bakre
ftirsvsret, Bäet i Tornten: mitrfäl-
tets Göran Karlsson, anfqller* '

.Lars Lundh,

Slutarp
Kyrkllga sytörenangen anord-
nar försäljning av handarbeten
och skänkta varor onsdagen
den 7 april 1976 kl. 18.00 i mis-
sionshuset. Inledning av kyr-
koherde Hagnerud. Kaffeser-
vering. Lotterier.
Paket rhottages tacksamt till ett
vårde av minst 5 kr.
Välkomna!

Kinnarps - Slutarps Vågföre-
ning har haft årsmöte i Lokal Frö-
kind. Föreningen har under året
haft glädjen konstatera att efter lång
väntan blev gångbanorna genom
tätorterna ett fäktum. I samband
med anläggandet av dessa har
kommunen på vägföreningens be-
gäran låtit byta ut den äldre belys-
ningsanläggningen fran Lokal Frö-
kind till Bil och Motor. Samman-
träde har i oktober hållits i Stads-
huset i Falköping med vägföre-
ningar och samhällsföreningår an-
gående skötseln av grönområden
inom kommunens mindre tätorter.
'Inventering av grönområden och
lekplatser har gjorts i dessa tätor-
ter.

Vägföreningen har hos kom-
munstyrelsen begät att vägföre-
ningens grusvägar skall asfalteras
eftersom motsvarande bostadsom-
råden färdieställts. Asfaltering har
dessutom bägärts av de s.k. ving-
arna på Skogsvägen och del: av
Båakedalsgatan.

Ärsmötesförhandlingarna leddes
av föreningens ordf. Bo Johansson,
som också omvaldes för kommande
verksamhetsår. Sekr. Gite Grahn
hade undanbett sig återval som
länsstyrelsens representant i styrel-
sen och som dess repr. nyvaldes
Elof Rehn med Sven-Olof Johans-
son som dennes suppl. Inge Ecker-
lid omvaldes som kassör och kvar i
styrelsen år Evert Sand6n och Arne
Andersson. Håkan Silvander om-
valdes som suppl. och Alvar Olsson
nyvaldes, båda på två ar.

Arne Persson och Erik Svensson
omvaldes sorn revisorer med Olle
Nilsson och Thord Torstensson som
suppleanter. I valberedningen om-
valdes Bengt Samuelsson och Nils
Johansson.

PIANETA för UÄR I SOMMAR
SEMESTER

IIos oss finner Du de rätta artiklarna för

SPORT-FRITID-MOTION
till låga priser!

S IPd-TTARP HEM, o. Fr,r,orrAcE'

Ald,re såg bild,er
i Lokal Frökind,

clq-le .

Kyrkbherde Sven-Erik Hagnerud tog som vanligt alla pensionärerna i
hand vid månadens träffi Lokal Frökind.

randet, i synnerhet då de vackra
bilderna som var i färg.

Kyrkoherde Hagnerud avslutade
sammankomsten, som f.ö. också
innehöll kaffe med dopp, genom att
hålla en kort andaktsstund.

Nästa månadsmöte sker den för-
sta fredagen i mqj då Gunnar
Karlsson och Nils Sanfridsson un-
derhåller med sång och musik. Det
är också bestämt att man den 4 iuni
ska anordna en utI?ird med heåliet
måI.

Slutarp IFA: Bengt Anderssonll, In-
ge Kmlsmn, Kjell Karlstedt, Bengt An-
desmn I, Tomu Reh n, Tony Skog-
lund, Dan€la Sand6n, Christer Stenq-
vist, Stefan Ekman, Roger Andersson,
Iäkan Karlstedt,Henrich lindroth, I-eif
Svensson, Btirje Gustawmn, Ma0ch mot
Vedum A.idag. Samling Tångavallen tr,

Slutarp IF Bjuvr Ove Karlön, Äke
Brmth, Martin Lindrot, Inge Karl6n,
Jan-Ove l(iellander, Mikael Skoglwrd,
Gurmar l$eil6n, Roger Petersen, IIåkm
Andersmn, Magnu Ekm, Nicklas
Eckerlid,. Bobert Lindström, IJlf Brage,
Mikael Fosborg, Stefa Ekman. Match
mot Valtorp Bjuv. Samling Tångav:illen.
Aweu lördag 8.30.

Kinnarp IFA: Gustav Ekerlid, Steve
Cmlsson, Rune Tontensson, Ieif Ek-
bom, Roland Jansson, Kent Bengtsson,
Rohnd Moberg, Tommy Fredriksson,
Gsta Eeak, Tomr Westerberg, Tom*
eel_ls_+r-,,. Torbjöm Åkessn, Tomm
Mälerhag. Match mot Karlsborg idag.
Samling Kiruremo 11.45,

Tips- och
bingopromenad
i Kinnarp söndagen den 4 april.
Start Klubbstugan kl. 10-12.
Välkomnal
KIF:s Damklubb

SKOGSVÄGEl{ öppctttdcr: månd-frcd, 0-18



rnörrno '-'t" g Aproprå eU Slutarpsmöte s
f ipopromenaden i Kinnerlr
på söndag en samlade 119 startan-
de. Den rätta raden var: I 2 x 2 x
x 112lxx.

Elva rått erhöll Ingeborg Fälth,
och tio rätt Ture Fälth. båda från
Kinnarp. Skiljefrågans rätta svar
var 17.67 rn.

Den rätta barn-raden var: x I 1 2
x2 x12 2xl.

Tolv rätt fick Jessika Carlsson
, som var nårmast ski{iefrågan med
il?.49 m.

SI urärps FrTI ley fören in g
anordnar i morgon i SlutarPs

missionshus sin sedvanliga vårauk-
tion.

Semlincen inle des med en kort
passionsaidakt av lcyrkoh. S E
hacnerud. Efter kaffesamkväm
vidtar auktionen med Sven An-
dersson, Lofsgården' som ropare.

VILLA
-:_i barnvänl. villaomr. i Slut-

arp,' byggd på 1970-talet i
l-pl.stil m källare. Villan inr. i
vån.plan.vard.rum, 2 st sov-
rum, välutrust, kök, badrum
m.m. samt i kä.vån. ryml.
sovrum, gillestuga, bgstu o
dusch, klädv.rum m.m. Vidb.
garage + hobbyrum. Fin
skyddad altan. Hörntomt.

Evert Sanddn veteran W
i 45-ärig förenirg

Slutarps Samhällsftirening har haft årsmöte i Stiftelsens
samlingssal i Slutarp. Evert Sand6n, som tillhört styrelsen
sedan starten för 45 år sedan, omvaldes som ordförande för
23:e året och kan alltså när mandatperioden går ut lira
jubileum som 25-årig ordftirande. Bengt Samuelsson om-
valdes som sekr och omval blev det också på kassören
Sven-Olof Johansson. Lennart Karl6n nyvaldes i styrelsen
efter bortgångne Sten Ahlqvist, Kvar står Elof Rehn. Sty.
relsesuppl. S-G Hellströmo nyvald. och kvar står Ingrid Pet-
tersson och Karl-Evert Skoglund. Som revisor omvaldes
Gunnar Clauson, kvar står Gustav Gustavsson. Som rev.
suppl omvaldes Anders Andersson, kvar står Bror Gärtner.

Intresset ftir Samhällsföreningen
synes öka, det framgick inte rninst
av det välbesökta årsmötet. Klart
står att ftireningen fått än mer be"
tydelse efter kommunsammanslag-
ningen, Föreningen fungerar som
en mellanhand till kommunen och
det är till ftireningen och dess sty-
relse som samhällets invånare vän-
der sig i många frågor.

Föreningen har i vissa frågor re-
dan samarbetat med den vägföre-
ning som finns i tåtorterna. VägIii-
leningen har i skrivelse till kom-
munen med skärp_a understrukit
kommunens nonchalans att icke as-
faltera de nybyggda och f?irdiga ga-
torna i tätorterna. Nu vill även
samhällsföreningens medlemmar
att denna förening agerar i saken

och skriver till kommunen om ga-
tornas bedrövliga tillstånd.

Vid årsmötet beslutades också att
fiireningen skall kontakta Hem och
Skola för att om möjligt påskynda
uppsättande av stängsel vid Cent-
ralskolan i Kinnarp, delen mot
stora riksvägen. Gång på gång
hamnar bollar från skolgården ute
på riksvägen och tillbud saknas in-
te.

Lekplatsen öster om järnvägssta-
tionen i Slutarp skall iordningstiillas
av kommunen under året. Sam-
hällsftireningens medlemmar fann
detlangelåget att få ett visst in{ly-
tande på utformningen av den. Sty-
relsen skall hålla kontakt med
kommunen.

Beslutades också att föreninsen

Evert Sand6n - veteran i Sam-
hällsföreningen. Han har va-
rit med sedan starten 1931. Fram
till -41 var han kassör och sedan
sekr. 44-52 och från -53 ordfö-
rande, en post som han fortfa-
rande bekläder.

skall överta skötseln av isbanan vid
Skogsvägen. Den har tidigare
skötts av idrottsftireningen. Isba-
nekommitt6 blev: Elof Rehn, sam-
mankallande, Rolf Karl6n, Sune
Svedberg, Jan Lindström och Leif
Bergman.

Enligt tradition skall loppmark-
nad anordnas tillsammans med
idrottsföreningen. Den går i år av
stapeln den 12juni.

Föreningen i.yller i år 45 år. Jubi-
leet skall firas med ett samkväm
under hösten.

sfutarp kan inre göra mål 
tl\'+6'

Slutarp har llera gånger mder våren
råkat ut för matcher, där mm inte har '

kmnat göra några mål trots speldomi-
nans. Så var det i lördags, då Vedum var
på besök. Gästerna vann med 1-0 efter
sama siffror i halvtid,

Slutarp hade det nesta av spelet, men
krnde inte få in bollen i mål och detta
straffade sig åt andra hållet i den 24:e
minuten, då Lars Kempe sprang lge-
nom och avgiorde matchen.

I Slut:rrp vr Kjell Karlstedt bra i ftir-
svaret, Christer Stenqvist bäst på mitten
och Roger Andersson topp i en relativt
hygglig kedia.

Målvakten Sture Pettereon var bäst i
Vedum.

Bra domare var Kenth Andersmn,
Falköping.

IIIIIIIItrI

UTFöRSALJNING
av glas o. porslin, rostfr. mat-
bestick, presentartiklar'
bordslampor, mat- o. kaffe-
serviser m,m.

Karleborg - Kinnarp 5-2
K*lsborg avgiorde den här matchen

på de sista tolv minuterna, då man gick
från 3-2 till !2. Kinnarp stiillde upp med
flera resewer, men gjorde ändå en bra
insats.

Thomx Westerberg gjorde båda må-
len för Kinnarp och tillhörde de bästa i
sitt lag. Kedjekollegorna Giistå Ek och
Thomm Crlsson jobbade också fint.
Bra var också målvakten Gustav Ecker-
lid och backen Roland Jansson. Mittfäl-
tet var för dagen KIF:s lvagaste lagdel.

JAKTSTIG
KINNARP

den 19/4 (Annandag Påsk) kl.
9.00 - 14.00,

KM den 1714 kl. 9.00 - 11.00.

Klnneveds JVF

önsteroh.

Hem&SkolaiFrökind: to[q-ito,

Bggg rty f(.gr|r,erörsslcolo!
Frökinds Hem & skoraföre- ::i"1"",Hxrilä*r"ffTli:nins höll vÅyslmrnan-t1åde här- ;;;;; "ii.a., de otika aI-omkvällen i l-okal Frökind med - -"---.--- -:

relallvl god lrllsulnlng av meo- ! F-1r_:-r ___

F::lt'l:":":'ll*::-I":I,1'"ltil"ilT"iTi':l';räå'"1','"r-':i;Lartsson tran ratKoplng reco - -r. -_ _.!_._^ _.

giorde tör de olika ;lte;nativen alr€mallver ur ol'a' peoagogre|(

!"d säller Kyrkerörsskolans tv}f:::-^- , , .forenrngen I)estot ocKSe ln-
iläillii,;.Liå iif,'l#H; ä:i,:I köpa nät rhr rorrrousmåren i Kin-
uppbyggna:t_ av, skolan i .samma ".toi."I"åi..r"tacres med kaffe_ElrlcK som rore Dfanoen. Atrerna-
tiv två: nytr tak med ny form på ::T1l:Tl,:lj-":: ".'-T': 3J-:1" l:
.len gamia skolan och ahu"rrrii" :lTt:illlxf sv Jorrn n'arrsson

rre är allrså en hett *)'";;Ib;ä 1id,^T:11::,toare som spelade

'"a. nn"' r"gÄ.'a" " atlil"l"i"? :^* l:91'.'-:llsång' Bl'a' presen'
enades ,oran ori arr fö"o-;J;-;i; terades nå.gra gamla eånger som

tre.Hem&skol.fa....b."iaå;iiil. ifi'ii"p"flära 
i skolan på 40' och

.l

IIK.rossa(Ie
i Slutarp

Det gamlå stationshuset i Slu-
tarp - Kinnarp har som bekant
gjorl sitt i SJ:s rjänst. Byggnaden
skulle därför först rivas men ett
senare beslut säger att huset i
stället skall säljas. I awaktan på
eventuella spekulanter står
byggnaden öde och under veek-
oslutet har några - troligtvis
ungdomar - roat sig med att
krossa samtliga glasrutor, .Sam-
manlagt år det ett 30-tal rutor i
varierande storlekar som tjÄnst-
gjort som måltavlor för ungdo-
marnas stenkastning. Träffså-
kerheten har varit god!

Polisen misstånker på sannoli-
ka grunder att det är ingdomar
som ligger bakom skadegörelsen
och vänder sig nu till allmånhe-
ten för att få tips som kan leda till
att vederbörande blir fast. Ska-
degörelsen torde belöpa sig till
c:a 1.0O0 kr.

AB Kinnarps kontorsmöbler
har fått AMS tillstånd att ur sin

särskilda investeringsfond använda
90.000.kr för inköp av brandlarms,
anordnrng.

I otlr rLL
I BOTTENPRISER

I AFFÄRSG. 1o SLUTARP

I OOo"t påskafton

I B&PresentA/B

I O..Forseliusg. 12, Göteborg

IIIIIIIIII
t-_



Srrömlöst

glualp*Lerdal a o - s (0,4)' rt$l:+b.,
Slutarps lördagsdmt mot Lerdala. pä

hemaplan slöt med en klar O-&örl'!qt
eftör 0-Z i baus. Slutarp frck intb sitt spel
att ståmma deis p g a den hårda blåslen,
dels p g a Håkan Kulstedtsfrånvaro.
Huvudrollsinnehavare blev nu i slil'let
Inge Karlsson - duktig mm i fyrbacks
linjen - samt Tony Skoglund, som sva-

rade för ett hnt jobb på mittfåltet.
Lerdala spelade tulft och hårt och

vann tack vare detta vuenda närkamp.
Laget vtr också till fotbollskunnandet
överlägset sina värdar, så resultatet är
inget att snacka om.

Bäsi i segerlaget var Jonny Ljmg-
berg, tvåmålsskytt som hm var. Det
tredje målet prickades dit av I-O
Blomqvist.

Bra domare var Benet Johansson.

Kinnarp -Koreberga 5-2 (f-f )

Korsberga överraskade och höll

stången mot storfavoriterna Kinilarp i en

halvlek I andra halvlek märktes det

dock att det skiljer en division mellan
laeen så till vida att Kinnarp marschera-
de direkt upp till 5-1 innan Korsberga
fastställde slutresultatet till 5-2.

1-0 för KinnarP gjorde Bengt Pers-

son, men Bertil Skogh var snart framme
med kvitteringen och då hade vi hunnit
fram till paus. Sedan började kanonaden
mot borta-målet. Tomas Westerberg
klämde in 2-1, Giista Ek 3-1, Tomm
4-1och Giista 5--1. I slutminuterna kom

reduceringen genom Teijo Tauru'
Kinnrps bästa vtr tvåmålsskyttarna

Ciiista Ek ch Tomas Westerberg samt

"Blecka" Georgsson i fömvaret' För-
svarsfolket Evert Johanspn (m\') och

Anders Lindh övertygade mest i Kors-
berga. lblur-tb.

Kinnarps lF
Kvartalsmöte
tisdagen den 20/4 kl. 19.30 På
Kinnemo.
Välkomna!

Styrelsen.

FRöKIND
Syföreningsauktion i SlutarP

Slutarps Kyrkliga syförening har
haft sin årliga försäljning. Kyrko-
herde Hagnerud höIl en gripande
andakt över ämnet: bönen Fader
vår och det dagliga brödet. KYrko-
herden hälsade alla välkomnadär-
efter kaffeservering. Sedan vidtog
försäljningen då klubban sköttes
skickligt och vant av Sven Anders-
son, som med hjälp av en talrik Pu-
blik fick goda priser på de vackra
alstren.

Efter auktioncn och dragning av
lotterier tackade kyrkoherden ro-
pare och de medverkande och sY-
föreningens medlemmar och för al-
la gåvor som bidragit till det goda
resultatet, brutto 7.490 kr. vilket är
nytt rekord för föreningen'

1975 års medel har fördelats På
följande sått. Kyrkans mission i.400
kr., Kyrkan o samerna 50, Juden-
domen 50, Sjömansvården 200, Gbg
K. sjömansvård 100, Gbg Stadsmis-
sion 200, Stockholms stadsmission
100, Lutherhjälpen 1.100, LM. 300,
Stiftsgården Flämslätt 300, Folk-
högskolan Hjo 300, De Blindas fö-
rcning 100, SSKF 50, Spetälska
barn 50 och Församlingshemsfon-
den i Kinneved 200. Dessutom
blommor och tidningsprenumera-
tioner till Frökindsgården.

t>l,t.rL.
Palmeöndagens gudetjänster
i Klnneved och Yårkumla,

Kinnarp och Slutarp med omgiv-
ningar var under sex timmar På
torsdaqen strömlöst. En elledning
vid Aitorp hade gått sönder vid
5-tiden på morgonen. Strax före kl
11 hade åter strömmen vänt till de
drabbade hushållen. $l'i.W.

Yolvo 145 -72

?.500 mil
Yolvo 145 -71

8.5fi) mil
Yalvo 142 -73

5.900 mil
Volvo Amazon.63
vw 1303 S -73

7.000 mil
VW bugc -65

Opel Bekord 1700'74
4.500 mil
Arcona lE S'73
5.500 mil
Opel Kadett -75

1.400 mil
Peugsot a04D.72
5.600 mil

Vid familjegudstiänsten i Kinne-
uu6 lnq6vsikäde förutom flickkö-
t"tt, .o- bl.a. sjöng introitus, Gun-
nar' &ttlind mäd luniorerna' 'Iill
Gunnar C'rjtlinds gitarrackompan-
jemang sjöngs flera sånger varl
även liela-fariamlingen delto4 Un'
der offergången, utlördes sangen

"Dela med dig".
Predikan Fötls .u kYrkoherde

Hasnerud och kYrkan var fullsatt'- 
B-om postludium sjöng ungdo-

marna "ilan på korset han allena"'
Offret till 

- 
LutherhjälPen blev

Z.ZSO l<r vilket är absolut rekord i

Kinneved,i fiol inflöt ca 4'500 kr"
Även i'VArkumla var gudstjäns'

ten välbesökt och offret. här blev
2.060 kr, vilket måste betecknas
som ett synnerlfgen goii resultat i
ån fö"""-ling med 125 invånare'

AB Bil & Motor
SLUTABP Tel. 0515/333 30

eukt. återförsäUare för Renault,
Vlirldens största tiilv, av framhj,'drivna bila

?.,NTF

# KINNARP
Välvåidad enfamiljs--
villa byggd 1969 och
beklädd msd fasad-
tegel, Inneh. 5 rum o
kök, hall, badrum o
wc. Tvättstuga,
pannrum m. oljeeldn.
Vidbyggt varmgarage
med förrådsutrym-
men. Trevligt läge på
hörntomt.

dftt
#
#
4ä
å}
d
åu

VILLA - SLUTARP
Enplan med hel källare. Bostadsyta c:a 110 kvm fördelat på 4

rum o kök. Källaren innehåller förutom garage, pannrum'

tvättstuga o bastu. Välplanerad tomt å 1.000 kvm'

BEG. BRA BILAR
Bonaslt 15TL'75
\.1Wmil
f,enault 16T8'74
5.500 mil''
Benault 16T8.7?
6.800 mil
f,enault 16TL'74
4.200 mil
Benault 1273'74
2.800 mil
Senault TL-7?
4.400 mil
Benault lTL'74
4,000 mil
Benaslt 0 -71

7.100 mil
Benaull4.75
1.800 mil
Benaull4.71

' 5,300 mil

KinnarPs lF
Damktubb
anordnar TlPsPromenad med

blngo Annandag Påsk. Start

Kinnemo 10-12. H+\t. spEclAlvlsillilG tönDAG 10 -15rsönorc 10 -13
Vi bjuder på kaffe och
saft. Ballonger till alla
barn.

TRYGGHETSGARANN!
i 3O dagar av

SKODAS basmodell 100 L
är en.av Sveriges mest
prisvårda bilar.

Pris '16.500:-

KINNARPS BILSERUICE
KINNARPS BILSERVICE
(1.d. Texaco)
Kinnarp, tel. 0515-336 10

SKODACOUPI
Den ekonomiska sPortcouP6n'

med plats för 4 vuxna. Välut'

rustad.T,ex. tullbälten fram och

bak, varvräknaie, gördeldäck'

nackstiid och halogenlius'

Sälies med 1 åls fabriksgaranti'

6 års rostskyddsgatanti.

Säljes på Provkiip



GAMMALDANS
i Lokal Frökind
Lördagen den 24 aPrll kl. 20.30

Musik: BELE9
Kassan öppnar kl. 20. Medlemskontroll

KINNARPS
Missionshus

Tisd. 19 UV-invigning och
Stiärnfall. Sång av gitarr-

gruppen.
(UV-saml. kl. 18'00)

Alla hjärtligt välkomna!

Bra match av Slutarp
Slutarp vann stort borta mot Ardala på

en utmärkt gräsplan. Slutarp vann mat-
chen med 5-2 och spelade riktigt bra,
det kunde {äktiskt blivit ytterligare mål.

Det är svårt att framhålla någon av
spelarna, aila spelade bra både i anfall
och förevar. Roger Andersson gjorde tre
måI, Håkan Kalstedt och Dan-Oia San-
d6n var sitt. 70/,1-70,

2x.

FRö]{|ND E

2t /t1-lb.

Tipspromenad
kinna.os IF:s Damklubbs tiPs-

o.orn"rr"ä på annandagen samlade
150 pe..ott-e.. Sex promenerande
lvckådes få tolv rätt och av dem ha-
äe Boel Lind, FalköPing, och An-
na-Karin Lindrot. KinnarP, bäst På
skiljefrågan.

Barnfiågorna vanns av Carola
Karlsson. Rätt rad: 1 x 2 1 x 2 1 x
2 llx.Barnrad:xlx 112 x12 x

LIV-inuigning
. f7' Lqlrr, ,\ Lnnurps -u,.

I
N'LLSSLONSNUS

I paskvecken hölls UV-invigning i
Kinnarps Missionshus. Under mu-
sik tågade UV-kåren in med fanbä-
rare i täten. UV-sången "Unga Vil-
jor Kristus kallar" sjöngs varefter
Bo Fred6n våxlande lösen. Barbro
Johansson låiste ett bibelord och gi-
tarrgruppen spelade och sjöng un-
der Roland Johanssons ledning.
Invigningen förrättades av kårens
kaplan Kurt Rydberg, assisterad av
Birgitta Alfredsson. Fyra UV-ar in-
vigdes, dessa var: Karin Eckerlid,
Charlotte Pennerhag, Claes Lager-
strand, och Marie-Louise Silvan-
der. Efter invigningen följde
'lstjärnfållet" :Aäf ' {ölrnde itröiaat
stjärnor.

1:a Stjärnan: Carola Carlsson,
Clemens Hofbauer.

2:s .Stjärnan: Katrin Arvidsson,
Camilla Ivarsson. Carola Carlsson.

3:dje Stjärnan: Caroline Carls-
son, Nicklas Eckerlid.

Bibelmärket: Laila Hofbauer,
Jan-Olof Övergård.

SAM och Elitmärket: Ann-Marie
Johansson, Annelie Johansson Ul-
la-Lena Gunnarsson.

Pastor Rydberg höll en kort pre-
dikan i anslutrring till påskbudska-
pet. Högtiden avslutades med sång
och musik av gitarrgruppen.

Kinmrpe IF z'alvl-?{'
gör nu sin andra säsong i div' V efter

n"anytttitg.t från ffran. Det gick bra i
börjm på fiolårssiisongen men på hösten

si.[ aåt knackigare och laget slutade

,om fvra. Man hr inte några stiirre fi<ir-

hoppningr att koma $llbaka till div'
fVnu, åtminrtons inte oln man får'tP
laeledaren-Uno Crlsson, sQm menm, att '

häet sliaF fdrsökt'k*mt nåSonstans i

-itt"ir dr,'t.Eiilör.
Uno är nY lagledare i KinnarP efter

Marthel Johansson, som avsgt sig upp
drlget. Tränare är, liksom itol'
Sven-Evert Blfrcher.

Kinmrp har haft Prcblem med laget i
träningsmatchema' Många spelare ha
varit skadade och det är också osäkert
om €tt p* av dem kan medverka i se-

rieDremiären mot Sandhem.
Ärne Ekbom, målvakt från lokalkon-

kunenten Slutarp, är det enda spelar-

örväryet som KIF kan visa uPP' På mi-

nussidan står tre av fiolårets AJagsaktu-
ella spelare. Det är Bo Melander och

Staffan Sivefelt, som åtewänt till Falkö-
pings BK s:iint Tohmy Pettersson' som

gått över till Floby.
Uno Carlsson tror, liksom många md-

ira lagledare, att det blir Falköpings BK
som tar hem serien. Valtorp blir farligas-
te konkurrent, menar IJno.

FOTBOLL
Tångavallen söndag kt 10.30.

MULLSJO IF
SLUTARP IF
Matchbollen är skänkt av

Beng! Samuelssons affär'

Frökinds tlicltor, se hit!
Fotbollsträning för flickor födda 1960 och senare tisdagen den

27l4kl. 16.30 vid KinnarPs skola.
Välkomna! KlnnarPs lF

Sånggudstjånst i Lokal Frökind
Långfredagens sånggudstjänst i

Lokal Frökind samlade en välfulld
lokal. Missionsförsamlingens sång-
are från Åsarp sjöng under Roland
Johanssons ledning. Roger Wern-
mvr spelade ett musikstYcke På
trumpåt. Anders Sigfridsson läste
en bibeltext om händelserna På
Golgata, samt knöt några tankar till
bibelordet. Inger och Kurt Rydberg
sjöng duett. I avslutningen höll pas-
tor Rydberg en appell om korsets
kraft till frälsning. Gudstjänsten av-
slutades av sångzrrna med soloin-
slag av l!{riiam Runesson.

Flickfotboll
I Ta: -- -- - ---- L2l1I .t\lnnafO -+r,.

,1
På tisdag är det dags för premiär

f?ir flickfotboll i Kinnarp. Då startar
nämligen Kinnarps IF träning vid
Kinnarps skola ftir flickor ltidda
1960 och senare.

Ingemar Ung är mmen som skall
föra Slutarp tillbaka till div. VI.

Slutarps IF
ramlade förra året ur div. VI och får

nu finna sig att spela i B-reservserie till-
samans med div. V- oeh W-klubb*s
BJag. Som helhet verka det som om
Slutarp är på gång igen. Det har gått bra
i träningsmatchema, även om det bara

Färdig gräsmatta
r Mönarps Turl

Telefon 0515/332 64 521 0i Fatköplng

BONARE
erhåller omgående anställning. Tidigare yrkesvana ej nödvändig
AB Kinnarps Kontorsmöbler
Tei. 0515/333 70, bost.tel. 0515/460 53, Berndt Bertilsson.

pastorat
Församlin gsdele gerade
manträder i Lokai Frökind
onsdagen den 5 maj 1976 kl. 19.

SLUTARPS
ELFORENING
EK. FöR.
håller ord. tröreningsstämma i
Lokai Frökind tisdagen den 11

maj 1976 kl. 19.00.

Ärenden:
1. Stadgeenliga ärenden.
2. Besluta om gemensarnt lo-

kalkontor för Grolanda -

Å"..p - Slutarps Elförening-
ar.

3. Val av tre ledamöter i områ-
dets lokalråd'

4. Val av ombud till FalbYg-
dens Elförenings stärnrna.

STYRELSEN

=_-! blivit två vinster och mm ha ått tre
spelare, som inte fanns med i fiol,.att
ställa upp till spel igen. Det är tllf Kal6n
som nu vaktar målei, Du-Ola Sand6n
och Bengt Andersson. Ett "riktigt" ny:
ftiruän har mm också {ått, nämligen
Tommy Erlandsson foån Falköpings BK. 

.

IIan ha varit mycket lyckosam hiitills
mh väntas bli en tillgång i SlF-laget.

Arne Ekbom, målvakten som.ifiol ha-
de en mycket otacksam uppgift, men
som klarade av den bra, har nu lämai
skutan Itir Kinnarps IF.

Ingema Ung har tagit hand om trä-
narekapei i klubben, och enligl lagleda-
ren Bengt Stenqvist har han lyckats bra.

För att få dansen till en snar co-
me-back i div. VI, måste SlutaP hama
på övre halvan i serien, och det skall
man också göra, menar Bengt Stenqvist.
Som favorit till seriesegern håller han
doek Kinnarp, som i flera år har hållit sig
med ett fint resrvlag.

Själva har Slutarp inget BJag i år,
men till nåsta säsong är det meningen att
de många Bjuniorer som finns skall vara
med och bilda ett resewlag.

Kinneveds



Frisparkar blev r'>tr->6' 302 sköt
Sandherns öde

Två frisparkar fällile Sandhem
vid mötet med gästande Kinnarp då
lagen möttes i div V-premiären.
Gästerna vann rned 2-1 men ett
oavgjort.resultat hade man knap-
past kr.rnnat protesterat mot. Båda
lagen bidrog till att matchen både
blev välspelad, tuff och spännande
men samtidigt juste.

Gästerna fick en lyckosam inled-
ning då laget fick 1{ redan efter
åtta minuter. Detta kom På en fri "

spark som var mycket linurligt lagd
d'är Giista Ek spräng t'ram ocE niCk-
ade bakåt i mål utan chans för an-
nars yppgrlige Sandhemsmålvak-
ten Kjell-Ake Thur6n.

Hemmalaqet kom dock igen med'
bra soel och i detta skede av rnat-
chen var det en hel del tur som
räddade gästerna från ett baklång-
esmå1.

Kinnarp svarade i slutskedet av
halvleken ftir en del farliga attacker
där kedjan verkligen visade att den
har spets när den kommer fram.

Strax innan pausvilan kunde
Sandhem genom ett bra anfail kvit-
tera, sedan Bengt Gransing först
nickat i överliggaren och Ake
Svensson nickat in returen.

Andra halvlekens 10:e minut blev

Klnneveds
församlings-
hemsstiftelse
Årsrnöte onsd. den 5 rnaj 1976 i
Lokal Frökind, kl. 18.00.

Stadgeenliga ärenden.

Ordf.

ödesdiser för hemmalaget. Då sköt
eästerias Leit'Ekbom en thspart(
Jom via en hemmaförsvarare otur-
liet ställde målvakten ur sPel'
"Resten av halvleken var bra och

underhållande både från gästerna
och från hemmalagets sida frånsett
de sista fem minuterna då KinnarP
helt gick in ftir att hålla bollen utan-
ftir plan.

Gbstande KinnarP var som vän-
tat ett bra lag. Laget hade sina bäs-
ta spelare i fedjan. Något som inte
brukar vara faitet i de flesta klub-
bar. Trion Ekh-Blecka-Westerberg
var ständigt en oroskälla och i för-
svaret gjoide TommY Fredriksson
en bra insats'

Sandhem överraskade Positivt
och visade uPP en sPelstYrk-a som

bådar gott inlör , kommande se-

riespel. Jan Eif och Krister Anders-
son'får överbetyg. I övrigt får laget
som helhet godkänt.

Domaren-Erland Motander' Ti-
daholm, dömde utan anmärkning
men nog undrar man varför alla
domare iägger till några futtiga se-

kunder av sPeltiden när det genom
spelarskadoi och uPPenbar mask-
nInEi re aliteten rör sig om fyra-fem
mlnule-r' 

EDS.N

SIFU-kurserna
Insnektören Elof Rehn' SlutarP'

och chauffören RonnY Nordh, Var-
tofta, har på statens industriverks
företagsutbildning deltagit i kursen
Cisternvåtd1(PRK) blq-?Ot

Tre mil av Roger Andereson
Slutarp tog båda poängen i seriepre-

miären genom seger över Mullsjö B med
4-2. Matchens fömta mål glordes av Ro-
ger Andersson i företa halvlekens 30:e
minut vilket betydde ledning i pausen
med 1-0.

Tio minuter in på mdra perioden ut-
jämrnde Mullsjö till l-l med mål av An-

, ders Friberg. Efter detta stod faktiskt
, matchen och vägde men sedan Tony

'Skoglund vid en höma i 25:e minuten
...forcerat in 2-l och Roger Andemsn
;äVen han på höma nickat in 3-1 va
,lhemmasegern i stort sett klar. En straff i
. 40:e minuten gav 4-1 till hemmalaget
l:genoin Roger Andenson som diirmed
stod ffjr tre måI. Det andra Mullsjömålet
kom itnatchens sista minut genom Peter
Lindkvist.

Båist i Slutarp var Ulf Karl6n i målet,
Inge Kalsmn i furbackslinjen samt Tony
.Skoghmd på mittf;iltet och tremålsskyt-
i,en Roger Andenson i anfallet. Målskyt-
tsna samt Jan Hörland, var de båsta i

' Mullsjöelvan, Z>/q+g.
GESON

p, 2) Sven Kjellman, Sätuna 100, 3)
K-J Andersson, Tibro 98, 4) Clijran
Hermansson, Sätuna 98, 5) Anders
Ludvigsson, Tibro 97, 6) Ingvar Jo-
hansson, Skara 97, 7) Jan-Äke Be-
ngtsson, Eriksberg 96, 8) Leif Karl-
gren, Habo 96, 9) Rolf Karlsson,
Kinna 96, 10) Stig Johansson, Ud-
devalla 95, 11) Rolf Andersson,
Skara 95, 12) Ingemar Karlsson,
Skara 94, 13) Krister Johansson,
Sätuna 94, 14) Roland Tidholm, Ti-
daholm 94, 15) Bo Ahlberg, Eriks-
berg 93, 16) Arne Johansson, Ve-
dum 93, 17) Stig Fahlqvist, Floby
93, 18) Erik Karlsson, Limmared 92,
19) Christer Ström, Floby 92, 20)
t{ans Lennartsson, Sätuna 91, 21)
Äke Johansson, Tidaholm, 91, 21)
Äke Johansson, Tidaholm, 91, 22)
Lennart Larsson, Tidaholm 91, 23)
C-O Dahl6n, Kinna 91, 24) Tomrnv
Ström, Floby 90, 25) Giiran Svens-
son, Mullsjö 90, 26) Bengt Olsson,
Vänersborg 90, 27) Girnter Jock-
isch, Falköping 89, 28) Sixten
Lundgren, Tidaholm 89, n29)
Sten-Äke Isaksson, Blidsberg, 89,
30) Kjell H olmstrand, Fristad 89,
31 Kurt Johansson, Skene.89

Damer
1) Ann-Gret Jillhag, Kinna 72, 2)

UIlla-Britt Martinsson, Gtitene 54

Lagtåvlanl
1) Tidaholm I 440 p, 2) Skara 431,

3) Sätuna | 429,4) Eriksberg 419, 5)
Habo I 411, 6) Falköping 410, 7) Sål-
tuna II 407, 8) Vilske 392, 9) Tida-
holm III 387, 10) Göteve 385, 11)
Habo II 370, 12) Tidaholrn II 352, 13)
Valle 328, 14) Habo III 320.

Harbana
1) Helge Claesson, Sätuna 44, 2)

Anders Gtitlind, Giiteve, 2 x 42, 3)
Kent Andersson, Bollebygd 42, 4)
Sixten Nyman, Kinnarp 42, 5) $E
Magnusson, Timmersdala 42

Skeet l0 sk.
J.Å. Bengtsson, Eriksberg, Bos-

se Gustavsson, Björketorp, Hans
Karlsson, Kinna 10 tr.
25 sk.

Asthe Fahlqvist, Floby 25. Leif
Andersson, Tidaholm 23.

LYq
-70'

i l{innarp
302 skyttar ställde upp i annan-

dagens jaktstig i Kinnarp med Kin-
neveds jaktvårdsförening som ar-
rangör. Karl Jörgensen, Uddeval-
}a, segrade på stigen med full Po-
äng, 100. Samma resultat hade
Sven Kjellman. Sätrrna. Jörgensen
var bättre bå skiljemålet. Damklas-
sen vanns i vanlig ordning av
Ann-Gret Jillhag från Kinna' Lag-
tävlingen blev en seger för Tida-
holm lag I före Skara.

Här resultat:
1) Karl Jöreensen, Uddevalla 100

iii

il:' fliv Y Södra Skaraborg
Blidsberg - Norra Fågelås 1-3
Falköpings BK - Valtorp 2-1
Sandhem - Kinnarp 1-2
Stenstorp - Ekedalen 1-2
Äsap - Vartofia 1-0

N.Fågelås
öKedalen
Falköpings BK
Kinnarp
Åsarp
Sandhem
Stenstorp
Valiorp
Vartofta
Blidsberg

Floby
Slutarp A
Blidsberg
Grolanda
Ekedalen
Kinnrp
Fr{ered
Mullsjö
Trädet
Vreten

1004*0
70a4-2
1003-1
1003-2
1001-0

0

0
0
0
0
0
U

0

0

0

2

0

0
0
0
0

2-r
2-7

1-0
t-2
t-2

0-1
I 

-Q

0
0
0
0

Östra Skaraborge reserygerie
Kinnarp - Grolanda 2-3
tr'loby - Vreten 4-0
Ekedalen - Fröjered 1-0
SlutarpA - Mullsjö4-2
Trädet - Blidsberg 1-3

För en förf,allen ladUgård ochandrauthusbyggnaderpåenSlutarpsgårdinomplanlagt
område måste ägaren enligt byggnadsnämndens beslut betala vite på 2.000 kr. Vitesföreläggandet skall
,överlämnas till åklagaren för utdömande sedan ägaren inte företagit någon åtgärd mer åin täcka över en brunn
med tunga stenar. Vederbörande - en fastighetsförmedling - har tidigare fått påstötning av byggnadsnämn-
den och ett vite på 1.000 kr. Byggnadsnämnden har medgett andrum men trots detta har ingenting skett. Nu
skärps tonen och vitet utökas med en tusenlapp.

00
00
00
00
00

2-3
0-1
2-4

0:4

2
t
2

2

0
0
0
0
0

ar/q-*.
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SLUTARP
F d stationshuset jämte ca2200 kvm tomt är till salu. Intresse-

rade spekulanter inbjudes att måndagen den 10 maj kl 12'30

på platsen avge anbud på fastigheten.

Byggnaden innehåller 1 lägenhet om 3 r o k samt tjänsteloka'

ler. Fastigheten är ej avstyckad. Hela huset disponibelt fö4:
köparen.
Centralt beslutande nivå vid SJ avgör om högsta bud skall 

"

antagas. Köparen skall på SJ:s anmodan inom 15 dagar från
översänt avtalsförslag erlägga en handpenning av 10 procent

av köpesumman.

Ytterligare upplysningar kan erhållas per tel 03U17 55 00 -
14 44 samt av banmästaren i Limmared, tel. 03251710 22.

BANDISTRIKTSCHEFEN

De tre hundarna på bilden är
verkligen något för sin ägare, An-
neli Lindroth från Slutarp, att visa
upp och vara stolt över. Vid den
stora hundutställningen i Borås un-
der helgen fick alla tre verkligt fina
utmärkelser.

Hunden längst t.v., den som sit-
ter i Anneli Lindroths knä, heter
Ana och är en ett år gammal
dvärsschnauzer. Anatfiök första
pris i ungdomsklass och samtidigt
hedersprG, vidare första pris i ung-
hundskonkurrensklass, andra pris i
segrarklass och så certifikatkvali-
tetshederspris.

Den stora hunden i mitten är
Arabessa, en ettårig riesenschnau-
zer. Hon tog hem första Pris i ung-

hundskonkurrensklass och tredje
pris i en annan klass men samma
namn (!).

Hunden till höger har fått namnet
Saltsjöboos Diana och är moder till
den så framgångsrika Ana. Diana
är två år gammal och hennes "me-
ritlista" ser ut så här: tr'örsta pris i
öppen klass, forsta pris i segrar -

klass, första pris i bästa trkklass,
samt certifikatshederspris, certiii-
kat championatsinteckning och så
var hon bäst i rasen.

Anneli Lindroth har i många årr
ägnat sig åt hunduppfodning,
främst har hon arbetat med

' dvärgschnauzer. * En mycket job-
big hobby, är en hennes kom-
mentar tlll sysselsättningen.

KINNARP
Tlps- och blngopromenad
söndagen den 2 maj.
OBS! Start kl. 11.00-13.00 från
lokal Frökind.
Kaffeservering.
Klnnarps lF Damklubb

Trevlig
SLUTARPS'

VILLA
m bra läge byggd på 70-talet i
1 pl.stil m källarvån. Villan
inrvard.rum,3 st sovrum, väl-
utrust. kök o matpl., gille-
stuga samt ryml. badrum.
Dess. bastu o. dusch, tv.stuga
o. klädv.rum m.m. Vidb. ga-

rage. Insynsskyddad altan.
Trevlig trädgårci.

Kinneveds
kyrkofu llmäktige
kallas till ord. sammanträde i
Församlingssalen, Axtorp,
månd. den 10 maj 1976 kl. 19.30.

Ordf.

Kinnarp -
Slutarp
VÄREN HÄLSAS
rned valborgsmässoeld vid
Tångavallen kl. 19.45. Vår-
talare Sven Andersson. Sång
av kyrkokören och ungdoms-
kören. DäreftersamkvämiLokal
Frökind med kaffe. Allsång
Håkan och ,Erik Anders-
son, Stenstorp, tar oss med på

sin jorden-runt-resa i ord och
bi1d.

Alla var.rnt välkomna!
Kinneveds Rödakorskrets

P r i s hun d ar f, ary^åJ!,t u rp

Anneli Lindroth med sina tre prishundar fr.v. Ana, Arabessa och
Saltsjöboos Diana.

, utlq-tb.
KOmfnUnövefSikten so- FT tidigare redor,lerr för vi-
sas under den närmaste tiden på ett antal platser i komrniinen, och i
tisdags var det premiär i lokal Ffökind. Så många var det inte som
inf'unnit sig men Luttra, Vårkumla, Kinneved och Äsarp fanns repre-
senterade bland publiken när KS-ordf Erik Andersson välkomsthälsa-
de. Större delen av kvällen var det emellertid- utredningschefen Rune
Hermansson, som på ett lungt och sakligt sätt preserrterade de olika
kartorna som visade olika intresseområdens utbredning som tätofternas
markbehov, kultur- och fornminnesvård m.m.Bilden: Arne Gustavs-
son, Luttra, med sonen Svante tar del av utredningschefens informa-
tioner.

ledig omg., SlutarP'
Tel. 335 2?.
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28 å,r sedant sist:

I riesammanhang. Lagen drab-
i bar samman på Kinnemo på
I söndag eftermiddag och det
r blir säkert en fin oublikmatch.
I ='Å";|n;'ii-:s"iå;;a*'-,-'- -_ ,':;- Kinnarps IF

I ning i serierrra n", *:#,"Llttä- å|T:-ltP^"-
I cu" inte träffat på"-tarandra. t(olandJansson
I Fa. "" J*i Ä"-t"al,. * ä"i i" Jonw,Karlsredr

I Iå1,1"H,,?' ::'#"ffi:"","","j;ä ifiä,"'X.Tä,*""
I serie ibland sick tiil Åsarp. +:3-I:1"-'""i j; a.,a1t rair,a.u."a., 

-,iriiå 
,1:frH.I;;"1'"*"'""I over ocn ragen star pa sammå Bengt Geärgsson

| "tiil::t'.-r^ jr^ r:-, r/ -._^r^. Thoila" w."ru"b""g

zok-*b.

Derby l(innarp + Å.utp
Efier 23 års uppehåll år det Kinnarp premiänann i

nu åler dags för lqkalderby Sandhem med siffrorna 2-l
mellan Kinnarp och Äsarp i se- och får väl ända gålla som

I ^Åsarr -inledd_e div V-spelet ä;;;'ä"J""'"rDers| finr med en l -0-seger -örer ö;;;;;""",.
; V-artofia på hemmaplan. Ulric n"r?'f"..,*rr".",
; ::i:lf."T:_''i;)l]"ll"sr,": samting Kinnemo sönrlI de måler den gången o.h--d.r , --1'ltt"g Nrnnemo son(lag

| [gge" {iirstås en sior börda på rr'+r'
I honom även denna gång.

Samling Ii söndag. lB.3O. I
I

lrrrrF- 
---r--[[[r[nrrrnd

7

Gqmmoldartt)
i Frökindslokalen, Slutarp
lördagen den 1 maj kl. 19.30-01.00

KENT-R0q:RS
ORKESTER
Medlemskontroll. Falköpings GDV

knapp favorit i den hår mar-
ehen. inte minst i kraft av
nemmaptan.

Asarps. IF
Karl-Erik Lothsson
Jörgen Seveborg
Görän Karl6n
Inlemar Peterson
Dan-Anders Spångsjö
Jan-Olof Turesson
Leif Zackrisson
Torbjörn Seveborg
Frank Joelsson
Ulric Gunnarsson
Sören Wilgotsson
Rogjer Nero
Lars Karlsson

Årets första derby på

Kinnemo
söndqgen den 2 maj kl. 15.00

Asarps lF
Kinnarps lF
Matchbollen skänk-t_av KIF:s
Damklubb.

^lr-t{-

I
I
I
I
I
T

t
t
I

FRöKIND E

200 hrilsade uå,ren

K_yrkans p_en_sionärer Z!Yq-t[.
i Kinneved-Yårkumla

Vårsamling blir det traditionsen-
ligt nu på fredag i Axtorps fiirsam-
lingssal då Gunnar Karlsson och
Nils Sanfredsson efter kaffesamk-
vämet kommer att underhålla med
sång och musik. Fredagen den 4
juni avslutas terminen med en resa
till hemlig ort.

Kinnarps IF C-jun.: K. Johansson,

U. Nero, M' Carlsson, P-O Westerberg,
C. Svensson, J. Hjortsäter, B. Anders-

son, J. Berglund, T. Gustavsson, B
Kjellström, P. Hermansson, R. Tom-
tensson, U. Westerberg' Match mol

Trädet idag. Samling Kinnemo 16.30.

Slutarps IF D-jun.r N. Eckerlid, M.
Wallin, U. Brage, M. Forsberg, M,
Lindstnim, S. Jonsson, M. Johansson, S.

Ungh, M. Ekman, A. Bergqvist, A.
Malmgren, R. Karl6n, R. Lindström.
Match mot Rapid. Samling Tångavaller
fred. 17.00.

uid Lokal fröhind,
Våren hälsades traditionsenligt i

Frökind på valborgsmässoafion
med samling kring majbrasan invid
Tångavallen. För arrangemangen
stod som vanligt Kinneveds
RK-krets. Cirka 200 personer hade
samlats vid brasan. Kyrkokören in-
ledde med Vintern rasat ut och
fortsatte tillsammans med flickkö-
ren med Alla Fåglar kornnrit ren. O
hur härligt majsol ler framfördes av

Gräsbrand i Kinnarp
Barns lek med eld misstänks vara

orsaksr till en gräsbrand vid Kin-
nårps Kontorsmöblers fabriks-
byggnad på lördagen. Ett område
på 100 gånger l00meter sveddes av
innan brandkåren lyckades släcka.

kyrkokören innan Sven Anders-
son, Lofsgården, höll vårtalet och
utbringade leve för våren.

Nu grönskar det i dalens lamn
och Sköna maj av resp. flickkören
och kyrkokören framfördes rnnan
det var daes att vandra in i Lokal
Frökind, där Håkan Silvander med

Tispromenaden i Kinnarp
samlade 102 startande Rätt rad: x 2
x2l2 lxx121.

12 rätt: Uuo Frisk, Vartofta, 1.1

rätt: Barbro Hof bauer och Katari-
na Åkesson, Kinnarp.

Skiljefrågan 277 makaroner.
Barnrad:22x xlx xl2 xl2 2

x2.
12 rätt: Markus Thor, Kinnarp,

Magnus Thor hade också 12 rätt
men skiljefrågan avgiorde.

r Peneionärstriiff
anordnas på fredag i Axtorps'för-
samlingssal, Kinnarp. Gäster är
Gunnar Karlsson och Nils Sanfrids-
son.

dragspelet lockade till allsåne.
Kommunstyrelsens ordf. Erik An-
dersson, Stenstorp, kåserade se-
dan_med hjälp av bilder kring sin
Jorden-runt-resa.

Axtorps förs.sal

Pensionärsträff

Rättelse
Pensionärsträffen i Axtorp är ej i

dag utan nästkommande fredag. Vi
beklagar felaktig uppgift i vår tors:
dagstidning.

fredag d. 7 maj kl. 15. Gäster:

Gunnar Karlsson, Nils San-
fridsson.
Alla hj. välkomna!
Pastorsämbetet i

Kinneved-Vårkumla

Slutarps
Missionshus
Sönd. 19.00 VÄRFEST. Ryd-
berg och sångarna från Åsarp.
Servering.
Välkomna! W/q-W,

FOTBOLL
Tångavallen, Slutarp

Lördag kl. 15,00

Vara SK -
Grolanda lF

tPlq'

Matchbollen skänkt -?å

av Föreningsbanken

Kinnarps-
plattan ;
tillverkas i Dansk sjösten, gra-
nit, cement. Kantsten släta grå,
fasad kant.
Tel. 0515/331 49, träffas säkrast
efter kl. 18.00.



Vihggenera,len
p& eaillloaihgare

I samband med sitt
besök i Falköping som
första maj-talare gjorde
generaldirektör
Sven-Giiran Olhede en
rundresa på det efter-
satta.vägnätet i södra
komåundelen. Det ut-
gör del av ett oosrnal-

spårsnät" som sträcker
sig vida på örnse sidor
om länsgränsen. Der
vindlar i både höjd- och
sidled och vägarna kor-
sar varann lite oöver-
skådligt. Någon i ut
fiirdsbussen sarnrnan-
fattade dagens utfärd så
här: 'oVäggeneralen på
villovägaroo.

Så kan det sägas. De
vindlande sockenvä-
garna i området är pit-
toreska utflyktsvägar
men irriterande var-
dagsvägar. Vad är att
göra? Generaldirektö-
ren gör så gott han kan,
och han kunde inför de

medresande förtroen-
demännen utlova att
sträckan Slutarp-G,iite-
ve*Floby skall bli dikad
och grusad i år. Olje-
grus kommero möjligen
före 1980. Dikad i år
blir också sträckan
Kärråkra-Börstig.

Men utöver detta
finns inget av de många
sockenvägsmilen med i
någon aktuell plan. Yä-
gen Slutarp-Giite-
ve-Floby har en ge-
nomsnittlig trelastning
av 300 fordon pr dygn.
Där ligger gränsen för
att vågen .oolönsamtoo
skall komma i fråga för
beläggning. Men - före
denna väg ligger många
långa mil än mer "lön-
sarnrnao beläggningsob-
jekt, i pengar räknat
sådana för lo5 rniljar-
der.

Därför får man nog
räkna med att även när

vägen Slutarp-Göte.
ve-Floby blir ett deffni
tivt lönsamt trelägg-
ningsobjekt, det vill sä-
ga när det på sikt blir
kostsammare att sköta
den utan beläggning än
att asfaltera den, så får
den i alla fall vänta.

- Det är den fattiges
dilemrna sadö vågge-
neralen. Han kan inte
göra den investering
som på någon sikt trlir
det billigaste alternati-
vet. Han måste stanna
vid de mindre men fort-
satta investeringar som
han rår rned för ögon-
blicket. De blir på sikt
större.

l ''116 'a; "'Q"i Blidsberg B - Slutarp l-1
Slutarp tog en poäng vid lesöket

i Blidsberg mot därvarande idrotts-
klubbens reservlag men lagbas
Bengt Stenkvist som FT-sport haft
ett samtal med var minst sagt upp-
bragt och säger följande:

Matchen förstördes i första hand
av en oduglig domare vid namn
Claes Forslund som tillät det mesta
från hemmalagets sida där bland
annat Håkan Pettersson fick fritt
fram att husera efter eget behag.
Detta resulterade bland annat i att
vi iick backen Tomas Rehn sön-
dersparkad vilket troligen betyder
att han är borta för resten av året.
Även våi mittfältsspelare Tommy
Erlandsson fick en smäll som ned-
satte spelförmågan. Från mitten av
andra halvleken fick vi spela med
tio man.

Vi gjorde ftirsta målet i matchen
och detta kom efter tjugoåtta rninu-
ters spel genom Roger Andersson.
Hemmalagetutj åmnad e innanpuas-
vilan till 1-1. Spelet var i övrigt

jämnt och målchanserna var i stort
sett lika fördelade. Roger Anders-
son och Kjell Karlstedt var denna
gång våra starkaste kort tätt följda
av TcnS' Skoglund och Krister
Stenkvist.

- Våra motståndare uppträdde i
stort sett korrekt'men som tidigare
nämnts innehöll laget ett par före
detta A-lagsspelare som hellre sat-
sade på motståndarna i stället för
på bollen, slutar Stenkvist sin rap-
port l'rån Slutarps första bort-
amatch i serien. qlf-+{.

Geson

ata.. ar tr
Kta0tnsamilng
anordnas under tiden 10-15
maj. Inlämning kan ske i
samtliga speceriaffårer i Kin-
narp och Slutarp samt hos
Astrid Andersson, Axtorp
Bertil Andersson, Vårkumla,
Luttra Bygdegård och hos
Ingegerd Larsson, Sköttning.
Hela och rena kläder mona-
ges tacksamt.
Kinneveds
Röda-Korskrets.

Slutarp
Loppmarknaden har av skilda
anledningar fått framflyttas tiU
den 14 augusti.
Samhållsförenlngen
ldrottsföreningen

Kinneveds kyrka
Musikgudstjänst sönd. den 9/5
kl. 19.30.

Kinneveds kyrkokör m.fl .

Välkomna!
Inspektion av det gropiga vägen Slutarp-Floby där åtgärder utlovas. Fr.v. ledamoten av KS Bo Ericsson,
generaldirektör Sven-G{iran Olhede, ledamoten av KS Erland Eriksson och ledamoten av lokaltrafikstvrelsen
Gustaf Gustafsson.

SLUTARPS
Missionshus

Sönd. 14.30 UV-invigning-
In-galill Ahlner. UV-ledarna.

Välkommen iill UV-högtid!

l'l?d-r>i;., o
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i tllric poärtgräddare qk-?( 

iI ^ a r .---- I

I för Asarp i derbyt I
! o"kanhan,urricGunnarsson! w filt;$\n?:o:Äil5:täl!t*iJ.':ä;tiå""ä.äåä,.''l1]"å"#:W5-*lP.*^.l^".h::"l^':::":9:,l::len s.k. tavla, då bollen gled ur

t lilfliljfliå'iffi',:l:''1f5$ ffiit' ff*i.'."å.i:1.'-.::,fåTi'"uri iglei,$;tfiåo3il"lålnu "''1+ffii,. :älä+iF^:":*"::-:::!
i ikffåflt*T':; ä'-"'dT": ffi ::T'f*t,fiäiitrj*:"'r: !
! i,q#år ;å"fu*tå'iä:iä: ffiffift't '+$xtrs'1ffi' t''il'i?: 

"3,t!:if:.;1.äti'; 
!

1 $il:. .-trml'$n "nf * m',. li"ffiiå$l""l,ffiffi :x'i" L':'*"ff i : l J:#åTäf; : i 
-

I !'"a.nastaendet att "dagen "; ffiffi+itttgg'L'.'ilt$i;Y "M"r, Kir,r,rrp kom igen och l
i tt:" 

nirsta kvarten sau man .*fl i*-'ffi pol9' 'g,* ,rfof" yå"*, 1ii1

! $:lriru *ä:s"f,l:å: ffi'ffiffiffi i€lf#: fE!l;,:r"itri:*1i i
: t:f #"",ä#l'#1,--:l'}å"äre {i.'' ; l{!:å}k'"":gi:+"il":':y I| 3å"o1lfT,iiil'åäil*:ådl#,1iJf I ,, r:::n*"::;*'F19"-:-r.1,: Ir pa den kulna och regntga maJ- ffiffiffimmii\irri:irl::,,.,i,tmå,wm Årarp",ftirsmädliga-ä_1_mål varl

! ;:lixt:å;qiäffi'.ät'?*,"if: urric Gunnarsson - återÅ"""p"- il1;"äilåiäi"iv"r."råri'il"n"- I

! ii;"m|r;*li:ä3;iTlglrf{1 
ilä';"..*'"""'"so' 

- atrer Asarps- t"h9., 
,1, sånt är rarrigt att tro. r I

r Dle\r en massa rans.oilar till ked- ?3 
minstack bortalaget upp igen' I

I jefottet. De två sfiråttingarna på L:r^_:_- -^_ 
ulnc (iunnarsson IlcK tt"?nå'l 

I! 
"-iu." - Tommy Fred.ii.";;;#; llt::ll-C genom en vacker bak- mellanting av lobb-skott-in

t Xänt Bengtsson - n"t ä" "*ä'i 
åt"J:i_\;, Arne Ekbom var alldeles för kort I

i :::,',ft*,r*::^:l;;;f,:t ,,,Is'J"-ffåil';i'i[i"i:il'3:fiå tä$:iåf' :.u:: 
o:' 

,0" 
*:i

I ::"#*tsiä;*"gt nl Fbii'iö"1iå"'ffi'åJui:: ^'-'ry963;;;"åi :"åfiä ! II ke 
-c<ista -Eek 

fOrsOi<tå täi;ä llll^:U ett.par meter bakom hb press mor Krhnärps-målet it'f.T | |

I hitta snabbe to,t"" W..ät#ig i-o-l*,ti^ij^""borg' ,men sprang i8iåne och nåsra- verklisa

! med långbollar .";"*;;;å lö"Ii 9":1":; tog f,ollen' tund"dä cha""se' skapfttäs'-och tä n*t ! 
-

: ;:å""",f;r;rs":n:iif:$:l i:,!ö#t*;Tåi.ii!'s*d: {i.ft.J:;'o'äio'''t'lJ::"':}! !iI halvlek satte dock .r."" iaiirä"! Kinnarp iisde tili stor del. den Asarps-frispark .25 meter 
, 
frå: I '

I T#ä*äth* ;:;;: ll!#qåT#iål:'å:"rå l:5 äil'i:ä'Hi:fr.?'j{l,11tiiiiiii
! sta kvarten. Bättre 

".;;r';å;- 
Ka.nske beroende på att annars ena krysset. Dgn-gången blev allt 

1

1 för mål och vi skulle '"ä#äii *\tiq"-t::Ekbomiburenupp- Ulric riktigt glad' Och undra pär
. rita ner 0- f i bbckeil"#ä trädde ov.anligt p^assivt^vid två åv det. Vem f,ad=e kunnat före stäila l,
f i^I-^l^ ;; ,,-:;:";"--;:;:" målen. Kinnarp fick igång ett ab- sig en bortapoäng en kvart tidiga- 1!

I m*r**-yi:* *Fis,: iliilåh"".ååsi:-,,qi1+å i:x'*:"å#::1ä':*:ä'::: I
i ääXäffi'::;å;H;ä;."ffi# f:lg'::l på mittriltet - rom4r rarliga Åsarp hade att komrna -
r vrsacte srg vara ovantrgr trögt i föt- ::l^1"*^- trck mer tid att hålla-i med] Andra'duktiga aktörer $n- I

: F#:ä:f;fåF#;;T;:H*,'*':il !;lf:r,1,,;*;å,1ttxilä,iJ1ffi ä:iå!i""'?1,1"":"*"': 
och Jör-1

f .;ä;;. ÅI","å.täaä;äi;ä; h.yl,e"ie". kedjefok' Åsarp.s mitt- I Kinnarp har jag *|11 !
1 åi,$läläää"H;ä;'"'*"'*' å'!1"J1jil"åå.jl-i"r;l1"r"::.; i:ff'""::$li" 3:.';H:fr""=!? i
I nfte" en halvtimma var det inte 3-3 föll. Leif Zaihrisson försökte alltid bra' . - I
I I ångt ifrån hemlnaledning. C,<i- hela tiden få med sig sina lagkam- Bra för det mesta år också do- r
I 

""":Xu"fu._" 
--i --Å.årp-fOrivaret 

rater men inte förrån i slutät tän- maren Lennart Wilgotsson, Fri- |

! H:l'*,,i;til"r'"!r:r*1 ,rS: dede t*r - men då gjorde de det i$å*#'iåskötte 
han sie som I

I mar Pettersson sitt mål från iå- Redan efter fem mfnuter i and- AI{DERS I

I Axtorps förSamlingshem hade ! så.r eftermiddag ett 4Gtal pensionärer samlats.
Pastorsämbetät I Kinneved-Vårkumlfiar inbjudare och efter kaffe och kakor var det dags för herrar Gunnar
Karlsson, dragspel, och Nils Sanfredsson, froi, att loika fiam angenäma toner. Eftermiddagen avslutades av

Kinneveds CP,
CKF och CUF
håller nomineringsmöte
Kyrkofullmäktigevalet
torsdagen den 13 maj kl.
på Pensionatet, Kinnarp.
Centerorganisationerna

Kinnarp
Tips- och Bingopromenad
söndagen den 9/5.

Start Kinnemo
10.00- 12.00.

KIF:s Damklubb

kyrkoheqde Sven-Eric Hagnerud.
Musikgudstjänst tls-Th'

På söndag kväll hålls musikguds-
tiänst i Kinneveds kYrka med med-
.ierkan at Kinnev'eds kYrkokör,
Benet Kiellström, orgel,samt Yngve
Johanssän, violin' Körledare är
Margareta Thor.

Slutarps llissionshus
På söndag hålles UV-invigning

och stjärnfall under medverkan av
UV-arna och ledaren. Det blir pre-
dikan av Ingalill Ahln6r. Offer för
ungdomsarbetet uppbäres.

ror
1976

19.30

Motorgräsklippare
Norlett till lågpris. även byten.

Samuelssons, SlutarP
tel 3311å.

TLrrrr rr r r r rr.r r r-rr-r r rr rrrrrE-



För Trädgård & Fritid
några prisex. ur vårt sortiment

Trämöbel-Rustika bord, soffa, 2 fåtöljer ......575:*
,LlggfåtöliBaden Baden .......,92:-

Grlll ttnarrrmaltt 59.50

l--
I

t,I Samuelssons Slutarp

aotta}aioaaaoaooaoaa(}tooatat

GLöM INTE

RENAULT-DAGARNA

iSLUTARP!

dag lörd. 10-16. I morgon sönd..
1g-17

Fremiär lör Renault 20

AB Bll & Motor
SLUTARP Tel. 0515/333 30

aukt. återförsäljare för Renault. .
Världens största tillv. av frarnhi.-drivna bilar.

Se hit, alla vårstädare!
Vi behöver prylar till vår kommande loppmarknad. Vi utför även

vindsröjningar. Dödsbon köpes eller mottages. Ring gärna tel'
333 61, 333 64, 330 49.

Kinnarps lF

Yåldsam olycka
vid Slutarp
Tre ftnländare
till lasarettet

tVt'?b-

FOTBOLL
Tångavallen lördag kl. 16.00

Trädet lF
SlutarP lF

Llatchbollen är skänkt av Slu-

tarp kvarn, Bror Johansson'

FOTBOLL
Falevi
idag kl. 17

Kinnarps lF - FBK
Matchbollen skänkt av
Alb. Larssons Åkeri,
Börje Näsström.

En,.fi4läa{s}l pojke, , !Bf
,år ,gam,rmatr afglrog sig"qsil-i
varliga skallskdaor vid en
våldsarn singelolycka på
riksväg 46 vid järnvägsö-
vergången i Slutarps sarn-
hälle vid 04.30-tiden på
Iördagsmorgonen. Ytterli-
gare två linländska ung-
domar skaelades, dock inte
allvarligt. En av dern, en
flicka i 2O.årsåldern, kvar-
ligger dock fortfarande
för vård på Bassjukhuset i
Falköping. Ytterligare en
yngling. också han ffnlän-
dare, färdades i trilen rnen
han klarade sig helt'
oskadd från den våIdsarn-
ma avåkningen.
Allvarligast , skadad, år '

i ! ::r aEtså'ird€n gd$.$ {gs, r'tthg-'' -

llngen som också körde bi-
len. Då han införiles rill '
Bassjukhuset var han
rnedvetslös rnen har nu
vaknat upp. Tillståndet för
honom betecknas som all-
varligt men det föreligger
ingen fara för hans liv. En-
ligt vad FT erfar hyser lä-
karna gott hopp om att
han skall bli helt åter-
ställd.

Olyckan ,inträffade vid '

4.30-tiden på lördags-
rnorgrrnen då de fyra firl-
ländska ungdornarna var
på väg norrut genom Slu-
tarps samhälle. SPåren tY-

der på att föraren haft hög
hastighet och i den svaga
högerkurvan före j ärnvä gs-

övergången har han fått
sladd på fordonet. Den un-
te föraren förlorade sedan
kontrollen över bilen sorn
gick ned i ett dike strax ef-
ter järnvägsövergången,
slog runt två varv för art
slutligen hamna totalhave-
rerad på en åker.

Personbilen är att [re-
tråkta sorn totalförstörd.

TRYGGHETSGARANTI! Sälies på provköp
i 3O dagar av

SKODACOUPT
Den ekonomigka sportcoup6n
med plats fa'r 4 vuxna, Välul-
rustad.T.ex. rullbält€n fram och

bak, varvräknare, gördeldäck,

nacksliid och halogenuus.

SKODAS basmodqll 100 L
är en av Sveriges'mest
prisvårda bilar.

Pris 16.500:'

KINNARPS BILSERUICE
(f.d. Texaco)
Kinnarp, tel' 0515-336'10
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Kinnarps ll'Ar Arne Ekbom. Roland
Jmsson, Jonny Karlsredt, Leif Ekbom.
Thomm Carlsson. Kent Bengtzon,
Tommy Fredriksson. Torry persson,
Bengt Persson, Thornas Westerberg,
Gösta Eek, Conny ewisth, Steve Carls_
son, Bengt Georgsson.Match mot FBK
idag. Samling Kinnemo 15.45.

Slutargrs lF .'\: Ulf Karldn. Inse
Karlsson, Kjelt Karlsredt, Jan .AndeÅ_
son. Martin Lindroth. Tony Skoglrrnd,
Tomrny Erlandson. Christer Stenqr.ist.
Stefan Ekman. Roger Ander"son. Hå_
kan Karlstedt, Dan-Oln San<!6n. Leif
Svensson. Match moi Trådet. Samling
Tångavallen iclag lS,

Slrrtrrl,. lF ll.jrrrr: O. Karlen. R. pe-

.tersen, M. Lindroth. I. Karlsson, J.O.
Kjelander, G. Kjellen, H. Andersson, M.
Skoglund. Ä. Branth. L Gustavsson. p.
Branth, M. Ekman, R. Lindström, t.,f.
Brage: Match mot Borås CoIF. Samling
Tångav. i3. t5 söndag.

I Bs.ooo för dåligr 
!

i SJ river hellre! i
l iiiitiriiit$ffi:l.lirir.r;t'rllii.riii'l'llt',,tli*iii ,..',;J, i'X.W\ I
I iirirl'iiffir,:,1ir1,,,.,i.',,"i.,r.1,iil;lii, .${[,'i',r,'ff t
I ,iiilriiii,;Fl,.:..ii::ij: ,,:";-.';i,ll:iiui.r++',tili,l.,.,' i\+t{.d,1$i,$};r,ft- j !',,'ii$lt.ffi, I
l:l|ii.lllliiii:":;xiljl;.i'lilffi.n.si".;''i..'.'.:...''.''|i.'li':.iv'iW;iffi"$$ffi.B+.$.N*l;glrrtiiiiii:'lffii'l
l,ffiffi.'.'.;.Ft.h',*iffi''i:'''....i..l!ffiffi. 1

Slrrtarp-TrädetB8-0
Slutarp kunde notera en storseger i

lördagens match på Tångavallen där
Trädets reservlag besegrades med hela
8-0. Hemmalaget hade ett starkt grepp
om händelserna matchen igenom och
med 3-0 i första halvleken rakade mål-
siffran i höjden efter pausen.

Det ungdomliga Trådetlaget saknade
några av sina bättre och förmådde inte
stå emot trycket och lick släppa till målsi-
ruarloner som för övrigt kumat ge
hemmalaget ytterligare något måI.

Hemmalaget spelade bra i sin helhet
och man kan knappast sätta någon f(ire
den andre i en segermatch som denna.

Målskyttar: Tony Skoglud 3, Roger
Andersson 3, Kjell Karlstedt och Håkan
Kulstedt ett vardera.

Trädetelvan hade flera bra spelare
men kom till korta denna gång -åt .ina
mer rutinerade motståndare.

Utmärkt domare i den justa matchen
var Roland Ekvall, Tidaholm.

lr9-w. GESoN

Hotande rt/v

gräsbrand '+o'

i Slutarp
På söndagseftermiddagen fick

brandkåren i Falköping rycka ut
och hekåmpa en hotande grås'
brand i Kinnarp. Branden var
nära att antånda en intilliggande
ungskog men sedan etl område
på c:a 6.OO0 kvm fjolårsgräs
svetts av kunde elden begränsas.
En pojkes lek med tändstickor
uppges vara orsaKen.

t
Iffi;,;, :1, ,,',,r,.'ii,'t';','' iilj#,ffi'ff;l$ iiffii*" lWi, ,mIli:.r..i..:, 

,r,
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; Slutarps gamla stationshus kunde inte råddas från rivningshot när SJ auktionerade bort det på måndagen. I
I 

Trots att en spekulant gav budet 35.Ö00 kronor. sl vill ha 5b.000 kronor - helst mer. 
I

I SJ river hellre Jet gamla sta- beeärt - i det här fallet 49.000 ( atTär utan fastigheten sades det I
I tionshuset i Slutarp än säljer det krå'nor för de 2.200 kvm mark ingenting om! men mycket tyder ;
I fth "bara" 35.000 kronor! Det som hör till fastigheten. Summan på att den tanken kan ligga bak- I
1 framkom då spekulanter inbjöds inkluderar anslutningsavgiften på om att man vill sålja "dyrt". II att avge anbud på fastigheten i c:a8.000kronor. - Detskilde500kronormellande !
I måndigs. Bara två bödgivare - 

b" Uåaå .".amma spekulan- båda budgivarna när det hela van I
I uppenbarade sig. Ingångsbudet terna tittade osäkert på värandra. ktart. Nu blir det SJ:s centralt be- f
I löd på 25.000 kronor och slutbu- Någon gjorde den försiktiga in- slutande nivå som ska avgöra om I
; det på 35.000 kronor. Detta kan vänäninEen att läset inte 5r det man kan sålja till det pris man I
! betyda att SJ hellre tar på sig en bästa likiom att dät kostar att få erbjuds i Slutarp. Det finns möj- :
I rivningskostnad än godtar de huset i ordning också. ligheter att diskutera med den vil- |
1 nämnda tusenlapparna! Från SJ framhöll man dock att iiga köparen om en justering av -
I SJ:s representanter på auktio- husets stomme är bra och att det summan, sades det, men det är I
I nen, som hölls vid stationshuset, vore tråkigt om fastigheten måste ytterst tveksamt om SJ kommer I
I va" byråsekreterare Märta rivas. Detta förhindrade emeller- att ta anbudet 35.000 kronor. Det :
I Malmström från SJ:s centralför- tid inte att slutbudet 35.000 kro- lutar åt rivning, m.a.o. I
1 valtning och ingenjör Ingvar nor uppenbarade allvarliga far- En av åskådarna till auktionen ;I Hailberg från Giiteborgs bandi- hågor bm en rivning. undrade över vilken logik det kan t
I strikt. De hälsade inte ingångbu- I Vi kr., inte sålja hur billigt ligga i att stationshuset antingen Ij det 25.000 med glädje. som helst, uttrycktes det från SJ. är värt bortåt 50.000 kronor - el- ;
I Istället påpekade de för budg! Då får vi andra markvärdesättare ler ingenting alls. Men SJ har nu I
I varna att SJ knappast kan sälja på oss. Vi är ett affärsdrivande attbeslutasigochtilldessfårman II stationshuset med tomt för mind- iöretag. ge sig till tåls med svaret i Slu. r
I re än det kommunen skulle ha OmBJkangöraenbättretonr* å"p. 

ASTRI !
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I rliffiirffii1"+i!iii.i1ffi111;1ii:';+i:,ffi1 I
I il'iiiiliiriitri ;i:',.ffi1tfxffiiiiiir+ir' i+iii+,iiirtl I
I nffiiffii iiiiiii|ilrlii..iixiii:ii;iJriillffiit.,'ii,i'r,r#*l I
1 ffi,.,,,Tffiffiiiffittiffii++ffirliiiiiflliiioriil-\*$"i',s$t. l
I ttiiriliiil+ii,iriii,iiiirrfiii'+i1ir,11i1;rliiititXl1'' ir+ri,,ri' riiiijrii+ffir iirijj ii I

VILLA _ SLUTARP
Trivsåm äldre villa i gott
skick, inneh 5 rum o kök samt

delvis källare m bl a Pannrum
m oljeeldn. Större uthus På
tomt om ca 900 kvm'

Si lve rstra nds H errtrisering,
'Kinnarp

är lllls vidare stängd p,g.a. siukdom'



KIl\1\ARP: vls-7"-

samma rnanskap som söndagen
innan spelade så fantasilöst mot
Vartofta.

Men det verkade på BK-grab-
barna, som om man tagit srnällen
i Vartofta på rätt sätt. Man starta-
de matchen bra, tryckte tillbaka
KlF-försvaret och tog sig smart
förbi fyramannamitt{?iltet. Kin-
narp satsade på två man i kedjan,
två farliga forwards: Tomas Wes-
terberg, som hugger som en kob-
ra och kan göra mål i vilket mo-
ment som helst, plus Giista Ek,
den pålitlige vänsteryttern. Dessa
två fick dock sällan tillfålle att rö-
ra vid boilen, för det var mest BK
hela första hah'lek.

*
Kinnarps försvar uppträdde

ovanligt passivt vid BK:s
1-0-må1. Ett Leif Anders-
son-skott touchade en KIF-för-
svarare och bollen rullade sakta
mot målet. Ingen i bortaförsvaret
kom dock tiil undsättning, så Leif
"Sula" Carlsson hade bara att
promenixa fram- och bredsida in
bollen. 1-0 efter 25 min.

När sedan 2-0 kom tio minuter
senare trodde man att fighten var
över. Arne Ekbom totalmissade
en hörna och Kent Samuelsson
hade bara att sätta till huvudet
och så stod det 2-0.

*
Orsaken till att matchen inte

tog slut, var Kinnarps snabba
genmäle på 2-0-målet. Redan tre
minuter senare stack nämligen

elr oeh stjårnthllet, assisterad av
Arrnelie Pei:sson,

UV-ar som invigdes var: Måriå
Martinsson, Elisabeth Rutmen, Mi-
caål Nilsen, l.Ienrik Nilsen oeh Mi-
cael Larsson,

l:a s$årnan togs av: Pernilla
0rahn, Petra Bergmåtr, Eva-Mlrie
Filipsson, Carina Errgdahl, l,aila
eeder, Marina Ahl, Anders Eng-
dahl, Magnuq Gustirvsson, Sören
Trygg, Qell-Äke Filipsson, Susan-
ne Odh, Fllisabeth elaesson, Atrna
Samuelsst-rn. Maria Svensson, Mo-
nikå Svcnsson.

2:a s{årnan: Moniea Svenssotr
och Måria Sveneson,

Ingalill Ahln6r höll en samtåls-
prcdikån om föflåtelse och illustre-
rade sitt tal ined olika knutar.
UV-arna sjöng ytterligarc någrå
sånger under Roland Johanssons
ledning, Gudstjånsten åvnlutådes
åv Kurt llydberg,

bortalaget upp i en kontrastöt.
Tomas Westerberg fick en fin
crossboll på sin vänsterkant, drog
en spelare och giorde ur liten
vinkel 1-2. Behärskat, skullejag
vilja säga.

FBK fick sig en ordentlig kall-
dusch redan i andra haivleks in-
ledningsminut. Kent Bengtsson
drev bollen och såg ut att toffla
iväg den mest på måfå.- Tony
Fredriksson slängde sig, nren ha-
de en herrans otur då en av Fale-
vis otaliga torvor ändrade bollba-
nan. Lädret studsade till på tor-
van och for i måI. Tony - Äan låg
en meter däiifrån och sprattlade.
Det-såg ut som en tavla, Men det

.var det inte. Torvor kan man inte
göra nånting åt. De är till för att
dtälla till förtret. De är till för
snedsparkal, 'grova missar etc.
Publiken måste ju ha roligt
också. .. ''

*
Nog'oryr torvor. Efter 2-2-målet

förlorade BK all sin glans t'rån
första halvlek. Spelet jåmnade ut
sig med ett litet övertag för Kin-
narp. Laget blixtrade till några
gånger och fick ut mer av sina
attacker, Mittfältet med rnålskvt-
ten Kent Bengtsson i spetsen täg
tag i händelseförloppet och för-
sökte få igång ett bra spel. Det
lyckades för det mesta, åu"r o-
de där riktiga kanonchanserna
uteblev.

De sista fem minuterna kom
hemmalaget tillbaka i en sista
kraftansträngning. "Sula" Carls-

son -,fortfarande iika lätt i steeet
- hade ett. bra och hårt skött,
men Arne Ekbom klistrade,
Dessutom hade man en farlig
hörna, som var nära att skickas i
mål. Skottet gick utanför och
diirmed skipades rättvisa, för 2-2
var ett rättvist resultat.

*
Även om FBK bara tagit tre

poång på lika många matcher till-
hör de, fortfarande seriefavoriter-
na. Laget har resurser att springa
hem feöman och gör det nog ba-
ra man får spelet att lossna. Man
har också hamnat i en hård och
oviss grupp där alla tar poäng av
alla - efter tre matcher har alla
iag tagit sin första seger. Bäst i
hemmalaget denna gjång var ch
l,eif Andersson samt mittfältets
Suia Carlsson och Hasse Karls-
son.

*
Kinnarp har ett.ungt och lo-

vande lag, men kommer nog att
väga ftir lätt när det drar ihop sig
till slutsummering av serien i
höst. Den bästa lagdelen är utan
ivekan kedjan, där Tomas Wes-
terberg och Gösta Ek sällan gör
en dålig match. Bra denna lördag
var även "Blecka" Georgsson på
sin nya post och Kent Bengtsson
på mittfältet.

I berömhärvan kan 9i även ta
med domaren från Lidköping,
Roland Andersson.

ANDERS

Grolanda IF
Floby IF
Sluiarps IF
BK Rapid
Tomtens IF
IFK Falköning

Grolan& C.jun. -" Kinnarp C-jun.
2-0.
' 'Grblanda hade besvå,ii med Kinnrp i
seriepremiären och ända iills åtta minu-
ter återstod var matchen mållös. Då
lossnade det emellertid och Jerry Geger-
fbldt och Michael Svensson kmde med
var sitt mål avgöra för Grolanda. I hem-
malaget förtjänar ingen att nämas ftjre
de andra, i Kinnarp var Bengt Kjells-
tröm den store dom111ten

D-grupp YI
BK Rapid-Slutarps lF 2-3

Målg. R: Anders Karlsmn och Lars
Giiran Johmsson. S: Magnus Ekman 3.
Floby IF-Tomtens IF II 7-O

Målg. F: Rickard Olmder 2, Magnus
Rehn 2, Per Johansson 2 och Tomas
Stjern.
Grolanda IF..IFK Falköping II. I 0-O

Målg. G: Sören Alexandersson 4, Mi-
kael Wärn 3, Anders Wiklund 2 och Karl
Äke Göranson.

I 0 010-0 2
1007-02
ldoB-22
0012-30
0 0 1 0-7 0

0 0 I 0-100

Vösst hlg;r FB,I( resultrse;r
men iin stihmm,(er d,et önte

Falköpings BK kan få det svå-
rare än våntat i division fem, La-
gets dekadans från fiolåret tycks
hålla i sig, f6r det har svårt att
övertyga. I lördagens drabbning
mot Kinnarp hemma på Falevi
ledde man med 2-0, men tappa-
de sedan taget.och fick till slut
nöja sig med 2*2, ett icke alls
orättvist resultat. Det var nämli-
gen så att hemmalaget hade spe-
let under första halvlek, medan
gästerna bidrog med den bättre
fotbollen under den sista halvan.

Kinnarp kom till spel med ett
otal ändringar i laguppställning-
en. Den mest radikala ommöbie-
ringen var att Bengt "Blecka"
Georgsson fått skifta från farlig
forward till libero. Med sin fina
speluppfattning och sitt bollsinne
klarade han sin nya uppgift med
glans. Tanken med "Blecka" som
libero förstår jag varför pojkarna
på Kinnarp-bänken satte i ver-
ket, för Leif Ekbom var inte alls
lyckad på den platsen mot Åsarp
omgången innan. Vad som där-
emot är svårare att förstå är att
Tony Persson dragits ner som
vänsterback. En spelare av hans
kaliber ska härja på mittfältet el-
ler spela klok centerhalv. Vidare
mä'kte vi att Leif Ekbom fått dra
sig ut på högerbacksplatsen samt
att Tomas Carlsson och Roland
Jansson dragits upp ett steg -
från vb resp hb till mittfåltet.

*
Detta var förutsättningarna.

FBK satsade nämligen i stort på

* Krnnlnp
å.b Sto. tomt om cra 1,600

å kuttt. bebYggd med ett
bostadshus om 6 rum o

fi5 t ot , en f.d. affärslokal

rtl' samt lådugård. UimPligt
* tenoveringsobjekt som

å. säljestill lörmånligt Pris'

FRöKIND
Slrrtarpe Mlcciontrhur

PA sönrlagen hölls UV-invigning
oeh stjårnfall i Missionshuset,
UV-kåren tågade in under musik
och med fanbårare i tåten, UV-arntt
siönq f'lern körer och Jan-OvetClö"rson, som vat mötesledare,
läste ett bibelorcl. Kårens kaplan
Kud Rydberg 1ömåtlatle inviglittg'



Ett så,nt slakthulus's

senare når man hunnit till sjätte ge-
nerationen omfattar slåkten i Sve-
riple och Amerika bortåt trehundra
personer. Av de ca etthundrasjut-
iio släktingarna som finns i Sverige
var etthundrasjutton samlade för
att ätqprata och dansa i lokal Frö-
kind, synbarligen under glädje och
gamman.

När Maria och August Adamsson
gifte sig 1873 arrenderade de Gun-

jt,:li::::r::i;:i: j::ii::: itj::::ii:::t::::::ii::i :|i:l :;

söndags men däremot två elvor. 120
prome-nerade och bland dem lyck-
ädes Kenneth Roth och Ingvar
Åk.rson bäst, båda med elva rätt.
Pris 1år också Karl Oman med 10
rätt. De vuxnas rätta rad såe ut så
här: x21 2x2xlxxx2

nabo i Yllestad för att sedan bosätta
sig på Smärtorna i samma socken
?4--Zg. Eftet att ha bott På Blåsås i
Kvmbo 79-94 inköptes så Wäs-
siissholrnen. Makarna fick under
årei ? barn och August avled På
Wässingsholmen 1925 78 år gam-
mal, medan hustrun Maria avled
1948 på sitt hundrade levnadsår.

117 pertoner var samlade tiil
släktkalas i Lokal Frökind.

.:l:l:jiiii$::liil iiiili 11+|

:i:tlt,:fj:

Per-Ola Westerberg vann barn-
raden som i rätt skick ser ut så här:
x7lxll222 21x. Stenen vägde 5.640
gram.

I jr,' o , .ttt, -Qr Du nfttt
I.,

På fredagseltermicldagen drog
ett drygt 40-tal UV-ar och ledare ut
på hqik, Ännu en gång var det
Holmstorp sonr invaderades av för-
våntanst'ulla ungdomar. l{qjken
öppnades rned crr samling kring
flaggsiången, då flaggan undpr
tystnad gick i topp, sedan ftifide
sång oeh bön.

Kårchefen Olof Persson gav in-
formation om kvällens prograrn,
Seclan UCV-arna ordnat sitt nattlå-
ger blev det bollspel och "dunken".
Kvållens lägereld blev en skön upp-
levelse i den ljumma vårnatten. All-
sång och.vittnesbörd om Gucis om-
sorg Irördc till programmet runt el-
den, som värmde och lyste upp
vårkvällen, "Kökslbiket" bjöd på
varmkorv och dårefter var det dags
för "John Blund", som hade svårt
att övermanna livfulla ungdomar.

fifter frukost på lördagen, blev
det samling kring Bibeln, då Jesus-
gestalten stod i ftirgrunden. Hur
gör man upp eld och vad irrnebär
"allemansråtten"? Ja, det fick Alf
Johansson visa och förklara. Efter
mellanmål var det dags för dagens
stora "skattsökning". Ut i shog och
mark dropl patruller, sammån-
bundnå med plastband, för att fin-
na den åtråvärda skutten. Äti köti-
bullar och potatis smakade utmårkt
efter detta, behöver ingen tvivla på,

Hajken avslutades med en ge-
mensam tipsrunda med föräldrar-
na, dår öarina Nilsson och Morgan
Ttlrning-tog hem priset, var sln
LP-skiva. Kat'feservering och elår-
efter åter samling kring {laggan för
en andaktsstund. blev slutupple-
velsen för en berikande Eemen-
sksn.

Under tiden l6-?0 juni, deltager
UV-kåren i ett storläger utanför
Grtlnnq,

I söndasens Eudstiånst oredikade
Ingalill Ahlrrer, nred bibeltext frårr
2 Kor. 4:16*18. O{ferinsamlingen
blev något över 1,800 kronor.

PA lördag lrålles gudstjÅlnst under
rtrbriken "Helgeiegskvåll i Mis-
sionskyrkan". Det hlir sdrng och
mrrsik av giterrgruppen från Kin-
nsfFJ,

. l-'..;l'-
i\ l':i{
llil'*

Alla är vi ju mer eller mindre
Adams söner och döttrar, men de
som i lördags kväll var samlade till
släktkalas i lokal Frökind hade det
gemensamt att vara äitlingar till
August och Maria Adamsson, Wäs-
singsholmen i Kymbo. Kanske nå-'
gon av bröllopsgästerna när August
och Maria gifte sig Kyndels-
mäss 1873, uttryckte en förhoPp-
ning att barn och barnbarn skulle
bli talrika, etthundratre år

FRöKIND E
'I'i;rsprornenaden

Del blev ingen tolva i Kinnarps
IF:s damklubbs tipsprornenad i

t$l

Föf föfSta gång€ll i Slutarps IF:s fotbollshistoria mönstrade föreningen på söndagen, utt
knattelag, som i prem-raren 

"!elad. 
oavgjori l- 1 mot Trädets IF:s knattar. Det historiska laget: Owe raden:

Thomasbahbtränd. Ronny karl6n, Anäers Ivar, Sören Ung, Jonny Andersson, Magnuq Johqrrsson,-{itlas
Ölander. På knä: Patrik Hedlund. Mikael Wallin, Jörgen Svensson, Stefan Brge, Lars-Ola Johansson,

Magnus Lundgren,

SJ sålde W.

statiorrs-
huset i
Slutarp!

SJ såljer stationshuset i Slu-
tarp till Rickard Anidsson, som
Iåmnat det högsta antrudet.
Alltså undgår ftirhoppningsvis
huset att rivas, vilket SJ sagt sig
hellre vilja göra ån sålja det för
billigt, Bortåt 5O.OO0 ville SJ
ha men der högsta budet vid
auktionen i nåndags stannade
vid 35.OO0 kr.

- Vi kan inte sålja hur billigr'
som helsto sade man från SJ-håll
då och hyste allvarliga funde-
ringar på att riva det gamla sta-
tionshuset, som enligl'tlppgift
har en alldeles ypperlig stom-
me,

llen SJ tar nu hellre de trrsen-
lappar man kunde få. Och sta.
tionshusel i Slutarp stårkvar.



Glimtar från Frökinrl
Go morgonl
Jae hör till dem som ånnu inte

htirt göken i vår. Håromkvällen
tog jag en ttrr till trakten av re'
ningsverket. Dår har jag hört ho-
nom tldisare. men tydligen har
han inte l{ommit till Sfutarr ånnu,
Annars år det så att den eiplosiva
värmen för nÄgra dagar sedan
gav björkarna "musöron" oeh då
bruhar göken komma, Det säger
di lårde, förmodligen de som lAst
sirr bondepraktika på rått sått,

De senaste dagarnas vårmc her
giort ått gri{set tågit fart och i var-
enda trådgårclståppa brummar
motorklipparna, Mor som den
hår veckan år leclig jobtrar som
jordfrås i trådgårn oeh lillgrabben
gnörar av sej fotbollskångon'rå
oeh klioner qräs, ['ar i huset som
fått anilia nFbetstider - arbetar,
Mellantielen leker med Sussl oeh
år sur nåi cykeln Hr trasig, Stora -
qleJen rieler pÄ Liden och försöker
på kvållen att komma underfund
med hemtalen i måttc. Mor som
var ett "mattegeni" törsöker att
hjåilpa * ni skulle höra vilken cir-
kus det år i köket,

-*"=
Johansson har aldrig kunnat

råkna, Den hår månaden år det
svÅrare ån någonsin att få debet
och kredit att gå ihop. Feta re-
claktörer borde ha fet lön ^ det
har jag sågt mångå gånger på
jobbet, merr ekonorniavdelningen
skakar bara oå huvrrdet, Den hår
mÄnaden skÄll huset räntas och
emorteras. Oeh Slutarps elektris-
ha ska ha sitt. Det år hemskt vaci
elen blivit dyr, Funderar på att
staltå eset elverh i trådgårn ör
att nedbringa kostnaderna. Allt
år ftirresten dyrt * för dyrt, Mat,
bil, brensin och vårens alla klåder
med rätt långd på lqjolar och rått
höjd på klackar. Och alle - storå
och små - måste vara "inn€" *
åven <lom som bor i Slutarp.

-**
Det rör på sig i SlutarP. Där bor

rallycrossåss, som figurerar i tid-
ningsspalter och radio*TV (Bör-
je Karlsson är ett av dem). Hår
bor Agneta Björck, landslagsspe-
lare i damfotboll och hår bor en
hel radda med glada motionärer.
Man nästan skåms när man går
sin kvällsvandring och ser "hurt-
bullarna" lill fots eller per cykel. I
granna träningsoveraller och på
nyköpta tacers, De kommer sve-
pande från Mönarps mossar när
solen så sakteliga sånker sig ner i
sin nattsömn. Svettiga, våltråna-
de.

Itlybyggarland i Slutarp har bli-
vit "hurtbulleland"!

T,o.m. Westermark på banken
och Christer med sin snålla schå-
fer drar på sig overallen och för-
svinner i björkdungen vid Rehns
sÄ att hela vårens fägelserenad
nåstan kommef av cig,**"

Just nu ser jag Sven-Olof på
kvållsvandring med'Iris oeh Me-
lina. I)om sår f'litiel. Ibland går
Sven"Olof ut med Johc.rsgixr,-Dä-
brukar vi gå en runda mot "kvar.'
na" och runt stationshuset, Huset
står öde, en oeh annan kvållsfågel
slår upp från hustaket störd i sin
sörnn. Nu vill SJ gålja sitt htts,
llusade spekulanter har bjudit
35.ö00 - det tycker måktiga Sta-
terrs Jåt'nvågar, som har problem
med linanseina. är en alltför liten
summå. Om man skall tro FT -
oeh det skall mnn - river SJ hell-

re, Snart har vi lnget ståtionshus
och ingen jårnvlig. Det blir tomt,
Eller kanske flern bra tontter.
Ved trol SJ?

-,*:
För fårsta gången i $lutarps

IF" s hist'rrig - och dcn år lång -
stållde förerringen i söndags upp
med ett kr-rattelsg, Det finns
nrånga knattar i Slutarp så allt ta.
lar för att åtet'viixten år god. Det
hal vsrit magra år för Blutarps
stolthet .A.-laget, som nu Epelår i
reservserie till skillnad från stsr'
ebrbr i Kinnarp, som jagar bland
de båsta i I'emmsn. Nu går det
trra för Slutarp i reservserie och
rrrånga lovande ungå dyker uPP
och ger Breningen glå{lestun.
der. Urrpbvscnaden har trtirjat.
Ett led'i dån år satsningen på
ungdclmssidan, dElr ledare och
trånare ofTrar sig pA lediga stun'
der {ör ntl ge lår'domar.

--*--
I söndags var jag på Tångavul'

len, Kanske hadejag hoPPat över
den hår besivenheten om inte
lillgf abh€n gjort sin fotbollsdebttt,
i Frånn tröjn och nyputsåde skor.
Fårsan lick skrubb*r dotn en trel
kvåll för att de skulle vara spelba-
ra till den stora fighten,

I Johanssons Erevlåela landar
Slutarp Kinnarp laguPpställ-
ningar. Unge helr Jolransson år
nödberld når han skall hämto
dem. Så icke denna gång, Nu var
han t'örst till lådan. Han var med,
Som back.

Når min matchvikt var under
de åttiö var jag fruktad back i
blå-vitt i stan. Jag vet inte om Jo'
haneson iunior biir fruktad back,
nren han irer i slla fall de rätta
icl6erna or.n fotbollspel, Det hår
med hasard, att man då och då
skall fresta sitr egen målvakt med
livsfarliea bakåtpassningar - det
hode hiin. Det 'såg jag. Jag såg
också att han tog vålbehövliga
parlser under matehen. Satte
hånderna i sidan oeh njöt av de
andras spel" llan diaponeraele si-
na krafter precis så som fer giort,
Hiårtst klrrppede. Fur skrek rrt
oider: håll '''tian". eå inte så långt
upp, merhera inkastet...

Storatjejen sorn också såg pre.
miåren såg sig rrödsakad att rycka
farsan i armenl

'- Det linns ingen som skriker
sorn du. lngen ropat på sin grabti
som du. Du skåmmer ut dei. Du
år knasig, farsan.

-*-
Även onr farsan år knasig så

tycker farsan att. Ung i airfallet
var en riktig snidare. Han var en
riktig lrrasse i sina något för
Iårrsa brallor, Han kutade mellan
berren på Trådetspelarna, Han
gjorde målet. Det var jåttesnyggt.
Och Svenssons pnjk i målet * han
blir bra. Det sa många. Alla tyck-
te det var en kul mäteh' Öch fot'
boll mecl de yngsta år faktiski en
riktig rolig lek,

Nu har Kinnarp rrtartut tbtboll
för tjejer. Far fÄt ingen ro. Nu
måste hatr visa alla linesser' Nu
måste hatr lära mor i hrrsct olTside
-' i vår kommer för övrigt hår i
komrnunen att startas en stu-
diecirkel kring just åmnet "Offsi"
de" eom motvikt till "Kon i eent'
rurn" oeh "Bygd I l'tirrandling".
För introrlrrktionen kommer hån
som bor lite offside. Josef Jacobe"
son i Äsnrn, att svnra" Han har
tidignre erlnrenhet av fotbollen,
soni gråsklippare Åt Vartofta
Sportklubb.

-rt.-
I övrigt är allt sig likt hårute,

Nåstan, Johanseon har vent sig
vid Majvis frisyr, Joherusotr hai
slutåt'ått mata fåglarna, Claeeson
har börjat flyga, lngvar bygger
terrE3s och Leluart har Ingt på
nytt tegel på taket..

Förmodligen år dct våren,
Hej då!

EÄSSiE

Kinnarps IF A: Arne Ekbom, Leif Ek-
bom, Bengt Georgsson, Jomy Kulstedt,
Tomas Calsson, Kent Bengtzon, Tom-
my Fredrikson, Tony Perssn, Roland
Jansmn, Tomas Westerberg, Giista Eek,
Comy Qwisth, Tomas Målerhag. Match
mot Blidsbergs IK, Samling Kinnemo
siindag 14

Kinnarpi IF Br Gustav Eckerlid, Dm
Simomson, Anders Ek, Rune Tostens-
son, Steve Karlsson, Roland Moberg,
Bengt Persson, Rolf Andersson, Thomas
Mälerhag, Torbjöm Äkesson, Uno
Kdsson, B. Johansson, I,am Holm,
Bengt Kjellström. Match mot Trädets IF
idag. Samling Kinnemo 14.45lördag

Slutarp IFAr Ulf Karlen, Inge Krls-
son, Kjell Kalstedt, B€ngt Andersson I,
Dan-Ola Sand6n, Ton-y Skoglund,
Tommy Erlandson, Chrisler Stenqvist,
Stefan Ekman, Roger Andemson, Hå-
kan Kdstedt, Kennet Andersson,
B"eg4gt Andersson E,.rMartin ii[,igrdrot\.il
Match mot Vreten. Samling Tångavallen
söndag L

Slutarp IF B-jun,r O, Karl€n, R. Pe-
tersen, M. Lindroth, I. Kulsson, J.O.
I(ielmder, H. Andersson, G. Kjellen, M.
Skoglund, Å. Branth, I. Gustavsson, R.
Branth, M. Ekman, R. Lindstöm, U.
Brage, Match mot Vartoftå B-jun. Sam-
ling Tångav. 17. Avresa måndag 1?.15

rBetr, Textll.Shop, Marle.Lou.
lre Karlån anmäles att postad-
ressen ändrats till Bäckedalsga-
tan 1, Slutarp, 52L 00 Falkö-
Ping.

Volvo Itl2 DL -74
röd, 4.300 mil

Volvo 145 *71
grå, 8.500 mil

Saab 98 -68
beige, 10.000 mil

Opel Rekord Dlesel *73
grön, 6.000 mil

Opel Ascona 16 S -73
brun, 5.500 mil

Opel Rekord -65
blå, 12.000 mil

OpelKadett -66
vit

Morris Marina -73
beige, 3.000 mil

LL KL. 19"00

r?lt-ffi.

RB Bil & Motor
SLUTARP Tel. 0515/333 30 r I

aukt. återförsäljare för Renault. .

Väridens största tillv. av framhj'-drivna bilar.

FOTBOLL
KINNEMO
söndag kl. 15.00

BLIDSBERGS IK
KINNARPS IF
KIS tackar Euro-import för
matchbollen. tflf-X.

FOTBOLL
Tångavallen, Slutarp
Lördag kI. 15.00

Edsvära lK -
Grolanda lF
Söndag kl. 10.30

Fröjereds lF B- Grolanda lF B

Matchbollen skänkt äv Harr
delsboiagei Jäla Maskin & Mo-

t6(r-+1.

Beg. bra bilar
Renault 15 TL -75
röd, 1.700 mil

Renault 16 TS -75
brun, 2,800 mil

Renault 16 -69
,vit, 6.300 mil

Renault 16 -67
blå, 13.000 mil

Renault 12 TL -73
blå, 4.400 mil

Renault 6 -71
gul, 8.500 mil

Renault 4 -74
vit, 3.200 mil

Renault.4 -68
röd, 6.900 mil

IDAG ÖPPET TI



B-grupp IV
Gustav Adolfs IF - Slutaps IF 1-2.
Målg, GA: Ulf Bengtsmn. S:Ingemr

Gustavsson 2,
Vtrtofta SK - Kättilstorps IK 9-0.
Målg, V: Peter Sandahl 4, Anders Jo-

hansson 2, Per Carlsson 2 och Ove Iars-
son.

Kinnarps IF - Smdhems IF 1-4.
Målg, K: Bo Johmsson. S: Peter

Öberg, Bo Jansson, Magaus Rydh, och
Gunmr Hartelius.

!i,

li
iii
:,..ri:i

C-grupp IV
Grolanda IF - Kinnarps IF 2-0.
Målg, G: Michael Svenssn och Jerry

Gegerfeldt.
Äsarps IF - Floby IF 6-0.
Målg, Å: Lars Karl6n 3, Thoms

Svensmn 2 och Lrs Claesson.
Valtorps IF - BK Rapid 2-3.
Målg, V: Dag Andersson och Stefan

Elbtson. R: Bengt Grahn, Jm Anden-
mn och Tomas Karlsson.

Vartofla SK
Sandhems IF
Slutarps IF
G.Adolfs IF
Kinnarps IF
Kättilstorps IK

Åsups IF
Grolanda IF
BK Rapid
Valtorps IF
Kinnarps IF
Floby IF

Mullsjö IF
Gustav Adolfs IF
Kinnarps IF
Vartofta SK
Åsarps IF
Käitilstorps IK I

1009-02
1 0 0 4-1 2
I 0 0 2-1 2
0011-20
0011-40
0010-90

1006-02
1002-02
r003t22
0012-30
0 010-2 0

0010-60

KOnfiffnatiOn ägde i helgen rum i Kinneveds kyrka under ledning av ungdomarnas konfirmationslä-
rare, kyrkoherde Sven-Erik Hagnerud. På lördagseftermiddagen hölls konfirmantionsförhöret och på söndagen
gick de unga till sin första nattvardsgudstjänst. I söndagens gudstjänst medverkade också kyrkokören. Samman-
rk5var det 15 som läste fram. Båda dagarna var Kinneveds kyrka välfylld. )tls'7e.

Kinnarp
Tisdag 25 maj kt. 19.00 LOKAL FRÖKIND

MUSIKSKOLAN
Fri e,ntrg Välkomna!

I -O för Slutarp
Slutarp vann med matchens enda mål

vid besöket i Vreten.
Om detta säger lagbasen Bengt

Slenqvist till FT-sporten: Vi var gan-
sla illa ute egentligen och trots att vi
hade spelet lyckades vi inte göra målet
ftirrän cirka tolv minuter före slutsigna-
len. Våra anfall strmdade på ett kom-
pakt hemmaörsvar med en ypperlig
målvakt i spetsen. Denne räddade
många bra skoti från bland annat Roger
Andersson." Men i matchens 78:e minut
fick vi en frispark strax utanför straffom-
rådet som lades upp av Christer Stenk-
vist och på nicken av Roger Andersson
stod målvaktrn chanslös.

Dessftirinnan hade hemmalaget hatt
flera farliga kontringar med bra skott
och dito räddningar av Ulf Karl6n.

Inge Karlsson gjorde en fin insats i
fp:backslinjen och på mittfåltet svarade
Tony Skoglund för en insats som gjorde
honom t"ill en av de båthe i iaget sluta
srenkvisi. Vls.ib. GESON

D-grupp Y
Gustav Adolfs IF - Asarps IF 2-1
Målg, GA: Mats Karlsson och Tord

Bjömell. Ä: Douglas Johansson.
Kinnarps IF - Vartofta SK 1-1
Målg, K: Per Ola Westerberg. V: Mi-

kael Sjölin.
Kättilstorps IK - Mullsjö IF 0-10
Målg, M: lllf Matzon 3, Hans Wills-

trand 2, Gunnar Ohl6n 2, Tomas Palm,
Magnus Almsgård, och Claes Rejgård.

Kinnarps
IOGT-NTO-förening
inbjuder till

TIPSPROMENAD
j Halsäng (hos Håkan Silvan-
ler) söndagen d. 23 maj kl.
18.30. Medtae kaffel
terr.uaiH&'.,ffffi * Åie'q

1

I
0
0

0
0

0 0 10-0
0 0 2-1
1 0 1-1
I 0 1-1
011-2

0 1 0-10

Håkan Gustavsson
avgjorde för BIK

Div. V Södra Skaraborg bjuder
på många intressanta och roliga
resultat, men skall sanningen
fram, och det skall den ju, så spe-
las det ingen överväldigande fot-
boll i den serien. Ett exempel är
söndagens match på Kinnemo
mellan Kinnarp och Blidsberg.
Inqet av lagen allra minst Kin-
narp, fi ck igång något effektivt spel
och matchen blev därför ganska
tråkig och intetsägande.

Det blev Blidsberg som vann
den här matchen. Med 2-l (2-1)
åsamkade man nu Kinnarp dess
ftirsta förlust i seriespelet, Bik vann
fullt rättvist, de chanser som
åstadkoms under matchen var till
största delen signerade gästerna,

'och med lite mer tur och skäroa
kunde segern blivit större.

Redan efter fyra minuter var
det dags för Blidsbergsledning.-
Man fick en frispark några meter
utanför straffområdeslinjen och
Håkan Gustavsson skickade upp
den i nättaket hårt och beståmt.

Efter det målet verkade det
som om Kinnarp kom av sig en
aning och mah lyckades ciåiigt
med att skapa'målchanser. Den
bästa hade Thomas Westerberg
efter 19 minuter då han sköt över
efter ett upplopp på vänstersidan.

Fyra minuter före paus var det

Håkan Gustavsson - Blidsbergs-
hjälte

rtlt
.-7lo-

daes för 0- 2. Ett inlägg från väns-
ler-gick rakt ner på-frie Håkan
Gustavssons huvud och därifrån i
måI. Håkans och Blidsbergs and-
ra måI, alltså.

I slutminuten kom så Thomas
Westerberg, men falldes av en
BlK-försvarare och domaren pe-
kade på straffpunkten. Bengt
"Blecka" Georgsson stegade
fram och satte bollen säkert i nät
till höger om Tomas Rosvall i gäs-
ternas må1.

Nu trodde man ätt hemmalaget
hade fått den klick som så väl be-
hövdes inför den andra halvle-
ken. Men så icke. Matchen fort-
satte i samma hjulspår med spo-
radiska attacker från båda håll.

Det var Blidsberg som hade de
farligaste målmöjligheterna efter
paus. Efter tolv minr.rter prickade
Sten-Ake Törnqvist stolpen och
minuten efter fick Arne Ekbom
rädda ett hårt skott från Håkan
Gustavsson till hörna.

Den allra fetaste Blidsbergs-
chansen kom så efter en halv-
timme. Arne Ekbom räddade
fiirst en frispark, returen gick till
en Blidsbergsspelare som sköt i
stolpen och den därpå följande
returen skyfflades över. TommY
Pedersen hade sju minuter före
full tid en chans då han kom en-
sam med en liggarrde Arne Ek-
bom i Kinnarpsmålei, men han
sköt utanför. I matchens sista mi-
nut sprang Bosse Andersson och
Håkan Gustavsson ihop om en
boll som kunde gått in, men på
grund av kollisionen rann det he-

la ut i sanden.
Vad hade då Kinnarp? Ja, ett

fint vollevskott av Kent Bengts-
son som gick strax utanför stolpen
är faktiskt vår enda anteckning.
Det körde annars fast i anfallet
för laget och det hjäipte inte ens
att "Blecka" Georgsson sändes
upp som center i slutskedet.

Thomas Westerberg, Roland
Jansson och Gösta Ek försökte att
iå spets på attackerna, men det var
bara Kent Bengtsson som fick
igång spelet. "Blecka" Georgsson
r.ar säker i försv:rret men han
saknades onekligen framåt.

I Bliclsberg skall de bästa bety-
gen utdelas till mittftiltsmannen
Sten-Ake Törnqvrst samt till an-
fallarna Bosse Andersson och
Håkan Gustavsson. Det måste
dock till bättre spel om laget som
ifiol skall kunna blanda sig i top-
pen.

Domartrion Per-Erik Johans-
son, Skövde. Karl-Erik Emanu-
elsson. Trädet och Ingvar Lind-
gren Ulrichernn skötte sjti LIPP-

clrag klanderfritt.

MATS
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] Klass 5 i Kinnarns Centrals- skräpig miljö inom närhåll - i tte båda tätorterna, som delats miljön. Av de-n harvi bara en. I
I kol" h"; ;ttt*";-ia.,-å-',a" Slurirp o.h- i Kirnr.p, lommq in i distrikt - två i Slurarp och I går blev eleverna..magistbrn I
I mitjö i narurkunska;-;h;;- ölburkar. engångsflaskör. kaf- fem i Kinnarlr' Nu är.det r.ent och skräpet ar?orträtterade - '
I i#ii"d#fi;:"ö;lfj";;'til: fe- och Lonservburkar fyttde oeh fint o"h- d. miljövänliga sen åk_te.t "lpåt i en container I
I ii"""n--. ili""åä"g""- *pp- ..".b\l elr ånral säckar oeh lå- unga hoppas att alla hjälps åt för vidare trånsport rill därför 

i! räckte magister Johin. Gräåe dor. Skräpet hittåde letarlagen att hålla rent. avsedd plats.
I o"h tt""" u"t"""i ;i J; ;. ;; i diken o"h på andra platser i - Vi måste vara rädda orn I

Var aktsam om vår miljö. Det säger klass 5 i Kinnarp.

spKlAwtsilNc 1öRDAG 10 -1 5,SöttOlO 10 -13
Vi bjuder på kaffe och
saft. Balionger till alla
barn.

TRYGGHETSGARANfl! Sälies på provköp
i 3O dagar av

SKODAS basmodell 100 L
är en av Sveriges mest
prisvärda bilar.

Pris 16.500:-

KINNARPS BILSERVICE
KINNARPS BILSERVICE
(1.d. Texaco)
Kinnarp, tel. 0515-336 10

ut(s-7b

.. - oasta ar
ett bad
i Frökind?

Det blir inte något fiiluftsbad
i Kinnarp-Slutarp i.år heller!
Kostnaderna för badet är nu
uppe i över en halv miljon kro-
nor och komrnunstyrelsens ar
betsutskott i'ill nu att fullmäk-
rige skailI ;*vgöra derrna: ba<{frå-
ga. Om fullmäktige i*åger. ja':;
till bad i Kinnarp-Slutarp.rmås-
te anslag tas uirp i.t9?7 års
budget. Badet blir .ändå inte
lärdigt i sommar.

\Stadsplanen för området,
där badet år planerat att ligga,
är inte klar och från gatukon-
torets sida ställer msn krav på
gator och ledningar. De har
kostnadsberåkntts till 220.0O0
kr. Innan detta krav restes var
kostnaden för bsder beräknad
till drygt 300.O00 kr.

SKODACOUPE
Den ekonomiska sportcoup6n

med plats för 4 vuxna. vålul-
rustad. T.ex. rullbälten tram och

bak, varvräknare, gördeldäck'

nacksttid och halogenlius.

Sälies med 1 års fabriksgaranti'

6 års rostskyddsgaranti.



Rättvis Valtorpsseg er *
med 3-I nrot l{innarpI; d.

'Vackert väder, ett Brovalla in- hade eått till Kiell Ehn och Äan
båddat i fager sommargrönska kundJ faststålli slutresultatet till
d.v.s alla frirutsättningar fanns {iir 3-1.

narp möttes på lördagen. Båda la- med Kjell Unn håde många fina an-
gen motsvarade också förväntning- fall på sin kant. I målet var Lei{
arna i första halvlek med ett_ liJ-f Larsion mycket greppsäker och
plus för Valtorp.som med silt kgrt- framåt var Håkan Tholell mycket
passningsspel hade lättate lltt bra.
komma till skottläge än Kinn{p, Kinnarp levde mycket på Bengt
värs lånsoassninear föFdet rndsta "Blecka" Georsssons hårda för-
komma till skottläge än Kinn{p, Kinnarp levde mycket på Bengt
vars långpassningar föFjet rndpta "Blecka" Georgssons hårda för-

Tangavallen
Slutarp

derhållning när Valtorp och Kin- Harald
att det skulle kunna bli en fin un- Valtorp hadd sina bäste spelare i

rrald Högberg som tillsammans

r5.00

Norra Vånga BK
Grolanda lF

Matchbollen skänkt av Hals-
änls Reparationsverkstad.

VINKELHUS
i Kinnarp, B. -72. 1 Plans meci

källare 4 rum * kök, 116 kvm.
I källare bl.a. hobbyrum, tvätt-
stuga, stort förråd och gillestuga
med öppen spis. Vidbyggt ga-
rage. Tomt 934 kvm. Hypoteks-
lån.
Tel. 0515/33124.

vars långpassningar förjet rndita "Blecka't Georgssons hårda föi-
hamnade hos Valtorpsfiörsvar({. svars-spel men han var dock lite för

Förstamåltillfällei'hadeTorb$rn ensam^att kunna reda upp allt. I
Westerling i fiärde rnin. då han slo6 .lcedjan är det Tomas Westerberg
en hörna i bortre stolpen. Bolld4i som skall göråt. I ftirsta halvlek vi-
gick ut men touchade en Kinnarps- sade han också vilken talang han
Spelare så man ficti en ny chans är, men detta försvann tyvärr efter

paus.
Mvcket bra domare var S O

Bergkvist Skara.
''SKÄNINGEN''

som dock nickades över.
1-0 kom i åttonde min. då Val-

torp fick en frispar:k som f{arald
Högberg slog mot mål där Håkarr
Thorell bara hade att skarva in bol-
len i måI.

I 34;e min. slog Kinnarps Beng$
"Blecka" Georgsson en hård boll
i'rån mittftiltet som touchade en Val-
torps-spelare och ställde målvakten
chanslös 1- 1.

Matchens snyggaste anfall svara-
de Veltorp för i 38:e min. där Len-
nart Andersson avslutade med en
bakåtSpark till Håkan Thoreil som
bara hade att ftirpassa bollen i mål
ocf+ge Valtorp ledningen med 2-1.
Kinn;,rrp fr;rile si-.cl:rn åtcr cir*ns att
(rtjaimnå i 42::r rnin. <1Å Tr:rnErs lVes-
re'rberg gicrde nirl, n:err h:.:tr blås-
tes av liir offsir.:ler.

I llndra l:ur.lvl*k r,;rr del V;:lt'rri.;
som hade (.1*.1 lnsstä irv spei'::t. Kin'
narp stod irile utt känn:r igen, trrrts
att rnftn h<jl.;ricie itilivlck*n ned nii-
i;ra lurirg;r ltci;'n,rr ::orn I'c.;:"1*s \{es-
lcrberrg bl.;r tr'.rtiterai" si;ti4 i tn;rr"
ken *r: h'"ri;,rn f i'ir,

I 2{};c nrin. kom tnatcffuns. som
det siig ur, iall:igaste tilibud då
"Biecka" gjr:rdr: el,t påhopp på Vai-
torps l{åkilrr 'lhoreil stlrn en.i" do-
maren skulie i"etrtierat itrnorn en
varnlng men denne i.rvvaktade då
Valtoro hacie förCei i:v boilen sorn

RenaultTn.

troorgludlen ibehall

Renault 20, pris från 36,900 kr.

@
AB Bil & Motor
SLUTARP Tel. 0515/333 30

aukt. återförsäljare för Renault.
Världens största tillv. av framhj.-drivna bilar

Kinnemo
Derby fredag kl 18.30

Slutarps lF
Kinnarps lF B 

"

Den ser ut som en lp<limousin, men är i sjdlva
verket en äkta kombikup€. Möblerbar inuti. Vid
behov slukar den rrpp dl 1,4 m3 gods.

Framhiulsdriven, Ingen tung kardanaxel, ingen kar.
danknut, ingen tung bakaxel. Den är be4-dligt lättare
in andra stora bilär. Därför er$uder den också vdg-
egenskaper och körglädje som en småbil. Medan
bensinförbrukningen stannar på'c a litem milen.

Just nu premiärvisar vi Renault 20.
Vdlkommen in!

FOTBOLL
BROVALLA

Lördag kl. 15.00

Kinnarps lF
Valtorps lF

Matchbollen skänkt av Fri-
bergs Livs.

FOTH(}tt
Tångavallen

oNsnAG KL 1&.$0

Ekedalmffi SK
$frutrunp lf

Matrhb*llcn år skåinht uv l(url
Karldns Äkerri,

Derby på Kinnemo slöt 2-2
Fredagskvällens derby på Kinnemo

där hemmalagets reseruer agerade mot
Slutarps A-elva slutade 2-2 efter 1-1 i
pausen.

Slutarp tog ledningen i matehen ge-
nom Roger Andersson men rnnan halv-
tidsvilan utjämade hemmalaget med
mål av Bengt Persson.

Slutarp som i ffjrsta halvlek hade det .

mesta av spelet fortsatt€ i samma takt
efter pausen men Kinnarp skapade far-
liga chanser på sina kontringar och på en
sådan blev det 2-1en kvrt öre slutsig-
nalen genom uno Karlsson och det såg
ut att bli hemmaseger.

På grmd av skädor som återstod av
matchen fick Slutarp bland annat sätta
in Jan Andemson vilken på en knallhård
frispark några minuter fiire slqtsigaalen
kYndegöra2-2. ,"k: r+r ; \',

. .'tr'll-sport har'varit i*dntakt rtred två
.itröjda lAglisre.t: Kii,lgffiQg$äb Sven

Ahl säger ftiliande om matchen: Slutarp
hade spelet men vi de farligate chan-
serna. Gustav Eckerlid i målet samt An-
ders Ek, Conny Kvist och Kenneth
Palmkvist var de bästa tillgångarna i vårt
lag denna gång.

Slutarps lagledare Bengt Stenkvist sä-
ger öljande: Det var en intensiv uppgö-
relse där mitt lag giorde vad som ankom .

på dem. Vi hade spelet men Kinnarps
kontringar var farliga. Ulf Karl6n i målet
samt Krister Stenqvist gjörde.de starkas-
te instsema i ett lag som kämpade.

Domare i matcherr K-E Hellgren,
skösde zt/s',a' 

cEsoN

För personals räkning önskar
Fastighetskonioret förmedla
kontakt i Falköping-Kin-
narp-slutarp eler Åsärp angå-
ende hyra av

2 lägenheter
om 3 rum och kök
i en- oeh tvåfamiljshus med till-
gång till trädgård. Hiinvändelse
till fastighetskamrer Olle Ferm,
tel. 131 20 vx.
Fastighetskontoret.

KINNARPS
MISSIONSHUS

Sönd. 19.30 Sång o vittnes'
börd.
Roland, Kurt, GitarrgruP-
Den.

Kinnarp '
Tlpe- och BlngoPromenad
sönd. den 23/5.

Start Kinnemo kl. 10.00-12.00.
KIF:s Damklubb.
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UTFORSÄLJNING
av glas o. porslin, rostfr. mat-
bestick, presentartiklar,
bordslampor, mat- o' kaffe-
serviser m.m.

ALLT TILL
BOTTENPRISER

AFFARSG. 1O SLUTARP
öppet fredag och lördag

B & Present A/B

Dr. Forseliusg. 12, Göteborg

IIIIIIIIII

Derby
Kinnemo

Söndagen den 30 mai kl. 18

Serieledarna

Vartofta SK
Kinnarps lF

KIF tackar Skogaholms
Bröd, Falköping .för match-
bollen..

I
MUSikSkOleelgVefnA i Frökincl hade härornkvällen avslutning i Lokal Frökind. Delick itår-
vid visa sina färdigheter på olika instrument och det blev en uppskattad afton f'ör föräldrar och andra
intresserade. Bilden visar en blandad grupp under ledning av sin lärare. Z.1lg->0.

ATT IIYRA Kinnarpsskytt sktit 100
på reg;ig Grisenestig'1{i

#
&
#
#.
&,

Slutarp
2:a ev. möbl.
Tel. 335 27

KINNARP
Trivsam enfamiljsvilla
byggd 1967 och inneh. 4

rum o kök. hall. badrum
o wc. Vidbyggi garage o

förråd. Trevligt läge på
tomt om 930 kvm.

Gåsene'Eriksbergs jaktskytte-
klubb anordnade på Kristi llimmels-
fårcisdagen sin s€dvåntrga jåktslig
vid Glörnme i Mjåldrunga. Trr:ts
r"egn och kall blåst ställde inte
n'indre ån 241 skyttar upp på jakt-
stigen. F.lera &n* resultat nåddes.
Vinnaren i jaktstigen Yngve Nils-
son, Grolanda, verksam i Kin.
narpsklubben, vann med iullt re-
sultar l0$ poång.

Vi rnåste ock&å berömma lerdu-
veskyttarna sr:rn i det dåliga vätlret
n*terade to'pp:'esult;rl. Sex deltaga-
re sköt fLrllt i lioshar{:erierr nch Bir-
ger Sandberg, Vedur*, lyckades
rned preståti*nea att få en fullträlf i
lSskottserie*.

Prislistan har ib!jande utseende:
Jaktstrqe:r: l; Yngve NiLsson,

Xirtnartr:. 100 poäng; 2) Giire Lind.
gren. Kinnarp. S$; 3i Huga Jiilhag,
Kirna. Sil 4) Ing":arr Johansson.
Skara, $?; 51 Ar:re Åndersson,
Skiivde, 9ö: öi Leannrt Larsson,
Tidahoir::, 96; ?i hrgva: Jclhansson,
tk*Iverie. Sl 8i Giiran Hermarrs,
sotr. Såtuna. S5; $i Åke B!*m, Kin-
*arg. *51 lOi llelge Cl*ess*n. Siitrr-
::*. $5: !l] b'gemar Jahanxion, *ii-
teve. 93; 12j årnoid ilolmgren,
Larv. $3; 13) R+lf Ånderss*n. Ska-
ra. 92; 14) Sven-Erii: Rehn, Åxvall,
S?; l5l Ccnnl' .Ioh:rxsson, Falkö-

_
5- I för Slutlrrp Lqk''++-

Siutarp hade inga större besvär
med att besegra Ekedalens reser-
ver i den senaste hemmamatchen.
Resultatet blev 5- 1 efter 2* 1 i nau-
sen. Det blev gästerna som tog led-
ningen i matchen genom Bernt
Svensson.Kort därefter utjämnade
emellertid Håkan Karlstedr.

Efter detta trädde Roger Anders- i

son in i matchbilden med tre mål i
ftiljd och därmed var stållningen ,

+- t.
Bengt Andersson I svarade '..

cirka tio minuter före slutsienalen
för en fullträff som gav 5- l.

De bästa i hemmalaset var denna
gång Jan Andersson, Kjell Karl-
stedt, Tommy Erlandsson, sarntliga
i försvaret samt Bengt Andersson I
och Roger Andersson i anfallet.

Geson

ping, 92: i6l Karl-Äke Johansson,
Herrljunga, 921 1?) Gunnar Johans-
son, llabo, 91; 18J Gtista Persson,
Siituna, 91; 19.i Egon Persson, Ti-
daholm, 91; 20) Bosse 0ttosson, Sä-
!una.91; 21) Ahrle .iohansson, Så-
tuna, 911 22) Guslav Bjårkdal, Ud-
devalla, 91; 23) Stig Johansson, Ve-
dum. 91.

Damklassen: 1) Birgiita Thålig,
Udder.aiia, 97; 2) Ann-Gret Jilihag,
Kinna. 85; $) Inga-i,isa Andersson,
Larv. 69.

Harbana: 1) Bengt Celander, Ve-
landa, 62; 2.t Giiran Hetmarisson,
Såituna. 59; Hasse Lundmark,
Larv, 58.

Minkbana: l) Benny Karlsson,
Falköping, 43; 2) Hugo Jiilhag,
Kinna 39.

Lerduvor. tiosk,:tsserie: Birger
Sandberg. Vedum, Bengt Helan-
der, Axvall, Stig Johansson, Udde-
valla, L,eif Johansson, Floby, Leif
Andersson, 'Iidahclnr, c*h lngvar
Ström, Falköping, samtliga tio iräff.

2$skotlserien: Briger $andberg,
Yedurn, 25 träff. I"eif Å*der:snn,
Tidaholm 24 träff, Åsle Fahlqvist,
Floby, C.A. Lindherg, Timmersda-
la, Sven Erik Rehn, Åxvall. och
Rune Knutsssn, Vårgårda, samtli-
ga 23.

Lagresultal: 1) Tidahohn lag I,
451 poång; ?] Såtuna lag 1, 438; 3)
Kinnarp 425: *) Skara 42S; 5i Yilske
Jlå; 6) Habo lag 1, 4011 ?; Såtuna lag
?, 40$r 8) Yalle 398; 9) Habo bg ?
3$3; 10i Tidahcb* iag 3, 381; 1l) Gö-
tere 37$; 1g| Tidåho:::l lag å, 3?4; 13i
Falkdping J2$: l-1 Habo lag 3 191.

Ktirbbfr ästerskap: t' Bo-Åhlber g

9l; 2i tlno Liden 83; 3.t Thure iled-
Lrlorn, 82; {) Roian<l Ålfredsson S1;
5i Run* Enacksson 80; 6i Stig Art-
hursson S0.

KYRKERURS REKTORSOMRÄDE
Avslutning vid skolorna inom rektorsområdet äger rum fredagen
den 4juni 1976 sålunda:

KYRKERöRSSKOLAN i aulan kl. 9.30.

KINNARPS SKOLA i Kinneveds kyrka kl. 9.00.

ASARPS SKOLA i Nårra Åsarps kyrka kl. 9.00.

Till avslutningen inbjudes målsmän och andra intresserade.

REKTOR

Till vår butik söker vi

STilDERSKA
för cirka 2 tim. arbete dagligen.

IGA SAMUELSS0NS - Slutarp
Tel. 331 19

S ilverstrands Herrlriseri ng,
Kinnarp

öppnas åter månd. den 31/5 kl. 13.00.
Tel. 334 55.
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! tlpp och ner i fernrnan I
I

i Kinnarp 3,-2slog YSK I
Vs-t+"

Slurarp D-jun. - IFh Fallöping
D2-jun. 0-2 t/b'++.

IFK Falköpings D 2 jwiörlag'log förra
torsdagen sin andra raka seger i årets
seriespel. Denna gång var det Slutap
som besegrades. IFKs segersiffror
skrevs till 2-0. I halvlek va stållningen
1 -0.

Resultatet var rättvist eftersom IFK
var det bättre laget. IFKs ledningsmål i

.den första halvleken gjordes av Anders
Gustafsson. I mitteu av den andra halv-
leken fxtstållde Claes Johansson slutre-
sultatet till 2-0. I ett för dagen väl käm-
pmde IFK-tag får alla godkänt. med ett :[

extra plus till Claes Johansson, Mikael '
Härnström och Anders Gustafsson.

Skeetserien al[-7+,
Fredagsmatcher

Falköping - Kinnarp 130-154 F:
Gimther Jockish, Bengt Svensson, To-
mas Äkesson 20. K: B'engt Äkesson, Åke
Johmsson 24, Jomy Mmn 23, Gunde
Johansson 22.

Sätuna - Floby 158-150 S: Sven
Källman, Christer Johmsson 25, Andes
Lennutsson ?3,'Arne Johmsmn, Ken-
neth Persson 22. F: LeifJohansson, Uno
Bertilsson 25, Asthe Fahlqvist 22.

I l,agen i Södra Skaraborgs- småttchockadeenlångstundoch tade-,"B!eqka" på ända.innanför I

i ågn:,:';sg!",'-l[ffi'#,Th fiJ"ffi*o 
ville det herrer inte :läfi:??.1;',fftöf]:"r{1:: i

i Vartofta till Kinlnaro för att fBr- Vi kunde dock se KIF:s Tho- terberg i måI, som dock under- 1! stärka serieledningln. Kinnarp mas Westerberg, som ständig k-ändeq eftersom en- a-nnan I
I ää'Jå"äÅä;:ä;i"""", så mat- oroskälla roi"v"i'tåääi'o;;;ä KIF-are lelat. I det andra rörsö- |
: "ft;sågiiteallsämöjlig'ut.Men 

Hanvaralltidpåsprångochfick k9! s-tega{e i stållet "Bleqka" t
I se, Va"öna spelarle intä als som han inga bollar' av- duktige siälv fram för att lägga stramaren. I
I eti ledarlag, utan fick se sig slag- "Blecka; Georgsson så skapaäe pettaej,orlghanfelfritt - 3-ltill I! na med 3-ä efter l-0 i paui. - han siälv målchänser. - h".**alaget' 

.

! ""ffU;""i'äåriri."iiå'io.- '^ vt'iq"ä^;;k;t-;" ett hem- ^ 
Men Värtolta ville inte c.'-ig i I

1 ria, som Kinnarp d";;iå"g;tr ma-mittålt,somklartöverglänste första 
-ta-get' 

Fem min-uter--f<ire ,I ;;åJt:^j;'iiä"-rioJ"tr?t".,-3.ä vSx:s. tvled ;et"cLa" i initten slutet fiek Rune Sandblom in en r
! antytt att orsaken till';;i.* sompudelklokr"iriå"a"i".å,-"ä boll i centrum' där'Hans q19: I
! iäåft"t f*l;;k;i;t";." på dess n..,gt P..."å.r rorn "il..'a"lt- 

skalle var påp-asslig nog att nicka -
I 'l!n]ä;ä;:' ä"!. icke alls bler och med Tomas Carlsson rn ännu ett reducer"ingååI. - I
i ;r*,**::a;:r*":*l;: r'n.:li:rrit"å:?*ä*,ff:; r'!".;äö'iT3,1;",1*ll'::: I
! var det så att"laget hade en svart Målchanier var det ild'stiillt lyckades' Hade man lyckats hade I
! aug, fAr fram tilT dess iO".t. -4, med. Skott utanför av Thomas det varit synd om Kinn-arp. De -
I ";fr anlande ti; ;in fOre full tid, Westerberg och Vartoftas var det bättre la_get i söndags. I
I eick spelet på kryckor. VSK mås- Eddy Gusåvsson var det enda Klnnarp levde i stort på sin 1
I i" i .itr fali tagii sina sju poäng ftirsta halvlek , kunde bjuda sta-rka ryggrad. Arne Ekbom var I
I genom ett mycket bättår;;ft; på. Desto roligare och abÄolut duktig i,målet gcfr Jonv Persson, I
! å;;;;;i*i.;;";i.o.,aåe". mer spännande" blev det dock i som är lagets duktigaste sp.elare' i
I 

--Kt";;; J;;äå -åi"ft"? pa andra halvlek. som bar med sig var denna gång placerad som I
I ett utomårdentlist satt, åå män hela fyra måI. Det började i 1?:ä centerhalv och svarade naturliBt- !I 

"h."åä;båä'i"tfik'."ft 
U.J- -i", åa Tomas Carbsän såg att vis för ett gott intrv.ck' De två r

! #'-T"'jJ'*j"-"r"-Si"åffåtr 'rut-J**'a;åH,*åä':'j ä1*'ö'"::i:ä1'q:5i'trr !I Westerberg slog en frispark från perfekt lobb från 35 meters [åll, som gjorde en fin första hal

: *.*i.l,L:ln,:*:*5"ä.J: i1t"a"'trxf :nnr;t*A :f:; :::i';i'å'i*'ä!äH-"1":n: 1

I rRarken och på något underligt Bvårt. svar' t

1 sätt lyckades VSK-keepern Gii- Men bortalaget piggnade till .-r Vartofta var mv Gtiran -- I

r tan Petersson släppa den ftirbi ochiden3smirifick'Bä-torneling tersson ovanligtpassiv 
"ia 

auiå I

| ö: ;il;äiå "iä'äif ." s"op er' .,r,de.b.. fås;;ö "..; ;Eif, forsta målen' centern Jan.Jo- f
i åln: mj!$ "*,r."i"aåroä;J_ tj*."9.å3*ilä"ä.å,t*åå; ::"m 3'#"io:,:'*äfl. fl?".e; i
t *Ulfl::H,oä-"f#f-"ååä: "'il#H"J,lh1t'l.i;'#å':[ -'o']å';"" Frans schmiedbu"- f
I ffi. 

*ä;Hä" 
ääk - o*t"irre .upnt- nåau" i 

""rtrråt.rt"" 
a""t- 891t Tidaholm' dömde tillfreds- |
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KINNARP
Välvårdad enfamiljsvilla
byggd 1969 och beklädd
med fasädtegel. Inneh.
fem rum o kök. hall.

Möblerbar inuti. Vid behov gör
ni om derr till en stationsvacn
som tar 1,4 mrgodsl

Vdlkommen in så demonsrrerar
vigäma!

Renault20,pris fran
36.900 kr.

Uilla i Slutarp
1 1/2 plan, nedre Plan 3 r o k
samt övre 2 r o hall. Källare
under del av huset, \rrym-
mande pannrum och matkäl-
lare. Större uthus På tomt om

900 kvm. Tillträde snarast.
Billigt pris.

-JR- , i ..

ESSVTruCE FASNGHrrrR
FöRENI NGSAANKENS FÄSIIGHETSEYRÄ

Storgatan 5 A, FaiköPing
Tel. 0515/1?0 25'

.,.f1t5 b.drrrm o we. Tvättstu-
- ga, pannrum m. olje-

.# nfa".- Vidbyggt varmga-
rage med förrådsut-
rymmen. Trevligt läge
på hörntomt.

#.,*

s.

l\ AB BIL & MoroR
V ;:':låT'o833 Bo bost i41 oo

2. lnlormatlon om kompletteringslratiken
Under skoluppehållet 8/6 - 15/8 1976 inställer GDG Biltrafik AB
trafiken å linje Falköping - Kinnarp - Döve. Kompletteringstra-
fiken inom område nr 3, N. Åt.tp, kommer under denna tid att
utöver onsdagar köras jämväl fredagar. och får utnyttjas av boen-
de utmed linjen Kinnarp - Döve.
Trafiken köres på oförändnade tider med ankomst till N.

Åsarp/Kinnarp 11"45 resp. 12.00 med anslutning till SJ:s busslinje
Ulricehamn - Falköping.
Från Kinnarp/N. Äsarp avgår turen kt. 16.00 resp. kl. 16.10.

Taxiutövare: Taxi Åsarp, tel. 502 00.

FALKöPINGS LOKALTRAFI KSTYRELSE

Kinnarp
Välplanerad 1.-plansvilla, med
källare, i vit fasadsten. Byggd
1972. Vidbyggt garage. Hörn-
tomt.
Tel. 0515/331 24

7h-l+.

Fotboll
Kinnemo
fredag kl. 18.45

N. Fågelås lF
Kinnarps IF
KIF tackar Slutarps Sport- oih
frit idslaeer för rrratchbollen.



D ukti ga cykli stern'7c-o'l:' 
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fick premier uid,r'r' auslutningr\Lnnarps b
Duktiga cyklister fick premrer

vid avslutning i Kinnarp.
Eleverna vid Kinnarps skola

samlades igår till avslutning i
Kinneveds kyrka. Ett stort antal
föråldrar och anhöriga hade
också sökt sig till kyrkan i det
vackra sommarvädret.

Efter den inledande psalmen: I
denna ljuva sornmärtid, var det
dags för eleverna i åk 1 ati på ett
fint sätt framföra några somrnar-
sånger, till ackompanjemang av
Anneli Johansson i 6b.

Skolstyrelsens representant,
Karin Gustafsson, vände sig spe-
ciellt till eleverna i åk 6, som nu
lämnar Kinnarr:s skola för att i
fortsättninSen gå på Kyrker<;rs-
skolan. Hon hoppades att över-
gången till den nya skolan skulle
ske utan problem, och att situ-
ationen på Kyrkerör skulle få en
lycklig lösning. Ett tack riktades
också till skolans personal och av-
slutningsvis cnskade hon allit en

, trevlrg sommar. ,
Tillsyns[ärare Thomas Petters-

son förrättade därefter prisutdel-
ninE till de främsta i skolans tra-
{iktåvlng. De tre pristagarna
blev: Micael Elmersson 4a 25 kr,
Marie-Louise Silvander.5a 15 kr
och Ulf Brage 5b I0 kr. Prissum-
man var skänkt av Norders Bok-

handel, Falköping. Till hem- och
skolaföreningen framfördes
också ett tack för den upprust-
ning av skolgården som frirening-
en gjort i form av lekredskap och
bänkar.

Kh. Hagnerud htill en betrak-
telse orn naturen och dess skön.
het och han uppmana-de alla att l

somnar gå ut och iäsa i naturens
stora bok.

När "Den blomsteriid nu kom
mer" tonat ut kunde det. efter.
längtade somma.rlovet ta sin bör
Jan' 

q

En röd flickcykel
i Kinnarp. Har någon
kontakta tel. 332 29.

KINNARP
Trivsam enfamilisviila
byggd 1967 och inneh. 4
rum o kök, hall, badrum
o wc. Vidbyggt garage o
förråd. Trevligt iäge på
tomt om 930 kvm.

{rrat

',N3ffi1 Fritidshusq#Fr Kinnarp

Beläget i skogsglänta. Stor-
stuga, hall och köli. Arrende-
rad lomt med uthus. Tillträde
omg. Pris 17.000: -
-f1\.
E^?*"*HRF#"9E*#"T

Storgaån 5 A, Falköping
Tel. 0515/170 25.

anordnar resa med buss tisd. d.
10 juni. Start vid Frökindsgår-
den kl. 12.00. Resans mål Åsle
Tå, Högstena kyrka, Mösse-
bergsgården. Personer födda
1906 eller tidigare och boende
inom Kinneved, Vårkumla och
Luttra församlingar ärs väl-
komna. Äkta makar fölies åt
oavsett ålder.
Anmälan senast tisd. d
till tel. 330 93, 330 06, 33;
Klnneveds
Rödakorskrets.

Utflykt för
de äldre
Kinneveds Rödakorskrets#

&
4
4ffi.
4

8 juni
39.

PRINCESS.
HO]{.IOSTAR MINDRE

ANDUTROR. I(innarp #*t toppen
Lovande på Kinnerrro

Jämlör henne med Ford Granada, Volvo 24&serien eller
vilken annan bildu vill i klassen.Titra på framhjulsdriften,
den tvärställda molom och säkerhetskarossen.
Tittar du på komfort och utrymmen så slår Princess det
nresta i klassen.
3 I .800. Etl par tusenlappar under de flesta konkurrentema.
Med vinyltak och ftirgade rutor lom standard. Och l"emårie
vagnskadegaranti. Princess. En bil från teyland. ffiv,

kom och piovföi Princesb!
Även ett anlal bra beg. bilar finns till salu.

Bröd Larsson Bil AB

Inom loppet av en halvminut
vände Kinnarps IF i går kväll 0- 1
underläge till 2-l som senare i
matchen blev 3-1 och dårmed
seger över Kinnemogästerna från
Norra Fågelås. Allt talar för att
Kinnarp kommer att Vara med i
tabelltoppen men man måste ha
mer skärpa i avgörande skottö-
gonbiick. Många fina chanser
sumpades i båda halvlekarna.

Lagbasen Uno Karlsson var
nöjd, framför allt med spelet i för-
sta halvlek. Även om 'då 

Norra
Fågelås gjorde siti ledningsmål
genom Thommy Eriksson. Men
det var Kinnarp som spelade bäst
och fortsatte med det i andra
halvlek då målen föll och de kun-
de blivit {lera om inte "qammel-
far" Bengt "Blecka" Göorssson
fått snedträffar ert par gånger.

Tycker att jämnheten var det
som gav Kinnarp segern. Ingen
föll ur ramen men flera bidroe till
att ge laget fin styrka =o*.*u--pelvis Thomas Karlsson, Ken-
neth Palmqvist i andra halvlek,

Kent Bengtsson och Thomas
Westerberg.

Vad hade då Fågelås? Jo fram-
för allt lille trollgubben Leif Hjert
i anfallet samt Anders Lidefeldt
och Arne Löfmark i mittfältsrol-
ler.

Tommy Eriksson gjorde som
sagt Fågelås mål och det var mat-
chens första och enda i den första
halvleken. I 62:a minuten "vink-
lade" Thomas Karlsson till fotter-
na i nästan liggande ställning och
öste via stolpen in 1-1.

KlF-suppbrters hann knappt
rätta till anletsdragen förrän 2-1
var ett faktum. Nu var det
"Blecka" Georgsson som slog till
från nära håll.

Och efter en halvtimme fick.
Thomas Westerberg dagens
smörboll från "Bleckä" och'den
phansen missade inte Thomas ut-
an 3-1 var ett faktrrm.

Arne Nilsson är en duktig do-
mare men han var inte helt nå
topp den här kvällen.

Kinnarp tel. 0515/330 60.


