
Centerns riksdagsmän i länet oeh regrresentanter från löntagarsektionen tog intresserat del av
tillverkningen i Slutarps Kök. Här håller Giran Grahn på att behandla fan6r.

Våra politiker har allt-
mera insett vikten av att
komma i kontakt med väl-
jarna direkt ute på fältet.
Detta gäiler inte minst i
valtider. Alla partier
skickar riki;dagsmän och
andra valda representan-
ter på arbetsplatsbesök
och studieresor runt om i
landet. I Skaraborg, som i
andra län, har åtskilliga

Deltagarna i studiebesöket träf-
fade också arbetarna under rund-
vandringen och informerade sig om
f,örhållandena på arbetsplatsen.
Ätgärder har vidtagits mot starka
dunster från färgtunningsmedel,
framhölls det, men ytterligare för-
bättringar kan säkert göras när
tekniken får fram ännu bättre
skydd.

industrier, inrättningar
och myndigheter fått be-
sök av politiska grupper
som vill informera sig om
förhållandena direkt på
platsen.

Slutarps Kök hade på
torsdagen besök av cen-
terna riksdagsmän i länet
plus representanter från
centbrna löntagarsektion.
Dessa brukar kontinuer-

ligt göra studiebesök på
olika företag och arbets-
platser och den verksam-
heten har nu intensifierats
inför valet. Den här gång-
en medföljde också lands-
tingsledamoten Solveig
Jonsson och ordföranden i
Falköpings komnunsty-
relse Erik Andersson.

Hos Slutarps Kök mot-
togs gruppen av fabrikör

andel av marknaden ochl
samarbetar med andrafab-l
rikanter inom köksinred-{
ningsbranschen. Man harl
ingen egen försäljningl
men många återförsäljare. 

I

Störst av dessa är Electro-l
lux. t

I

Gästerna fick också sel
utställningen av köksin-l

ALG B,AI'I,.AN
unm(tssD

På lördagsförmiddagen
fick polisen i Falköping ge
sig ut på ett uppdrag av det
ovanligare slaget. En full-
vuxen älg hade gått ned sig i
en mosse c:a en km sydväst
om k."-rkan i Kinnarp. -ilgen
tycktes helt oskadd men
hade gått ned sig så rejält
att den icke kunde ta sig
upp för egen maskin. Några

erls-76.

poliser ryckte alltså ut och
tillsamrnans med folk från
trakten lyckades man efter
ett par-timmars jobb få UPP
äleen - utmattad rnen helt
oJadd. Älg"r, ot* dock inte
rner utmattad än att den
kvickt vände sina räddare
ryggen och föravann in i
skogen.

Lennart Rutman som vi-
.sade den runt på företaget
och informeräde om till-
verkningen av köksinred-
ningar. -Gästerna tog in-
tresserat del av de olika
momenten i trähantering-
er, hur köksskåp och
diskbänkar tillverkas från
..grundentill montering och
ytbehandling.

Fabrikör Rutman berät-
tade om företagets Princi-
per och gav marknads-
mässiga synpunkter På
driften. Firman har en god

redningar som. .anordnatFi
inom firmans väggar. I

Köksskåp och bänkar med j

olika slag av fan6r är för
dagen en stor vara. Före-
taget importerar all fan6r,
exempelyis ek, ask, val'
nöt, bok och mahogny.

FOTBOLL
Strömsborg, Vartolta

Lördag 28/8 kl 17

Kinnarps lF

Vartofta SK

Vi tackar lCA-träffen, Vartof'
'ta. för matchbollen.
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Typiskt för rrratchen på Strömsborg - "Blecka" slår till. Här ett av de två strallrnålen. Han giorde också ett
måd på liispark.

för Slutarp ":'rl.
I

För att hålia sig kvar i toppen av
tabellen var Slutarp nödgade att ta
två poäng i lördagens bortamatch
mot Ekedalens bilaga. En uppgift
som inte skulle innebära några
större svårigheter. Det blev denln-
te heller även om segern var så l!
ten som 1-0. FT-sport hade på lör-
dagskvällen ett samtal med lagle-
dare Bengt Stenqvist i SIF och han
var väldigt nöjd.

Hemmalaget hade en bra period
den första kvarten men efter hand
tog gästerna hand om initiativet och
hade detta i. stort sett matchen ut.
Målet, som kom efter tjugofem mi-
nuters spel, nickades in av Roger
Andersson efter inlägg av planens
bästa spelare Tony Skoglund. För
övrigt var Kjell Karlstedt bra i
backlinjen och i anfallet övertygade
åter'Åke Brandt med sin framå"tan-
da. Hela laget skall dock ha gott
betyg, inflikar Bengt Stenqvist i
Slutarp.

G:soN

det är huvuJsaken. Annars vill
jag nog ge Kent Bengtsson ett
fång höstastrer. Också en sån där
allroundkille, som spelar överallt
och nu spelade bäst i anfallet,
som långt ifrån var bra den här
3-0-dan.

-*-
Men ändå finns det något sta-

bilt över Kinnarp. Det gäller inte
minst försvarsbiten, där "Blecka"
är nämnd, men där också Jonny
Karlstedt växer ett par tånaglar
för varje match. Gösta Ek har ru'
tin i massor och gör aldrig en då-
1,9.ort"h. I"ku heller ConnyQvist
och Kenneth Palmqvist. Tror att
Bollklubben kan få bekymmer
med att klättra förbi på resteran-
de höstmatcher.

-*-
Vartofta jobbade fint mot se-

rieledarna, Finns kvqlitd också i
det här gänget och jag tror att alla
skjortbr vaf genomblöta efter g0
minuter. Tror inte att.många pro-
testerar om jag utnämner Jan.Jo-
hansson till planens bäste spela-
re. Han besitter så gedigna fot-
bollskunskaper att han - liksom
Thomas W i Kinnarp - egentli-
gen är överkvalificerad ör spel i
femman. Båda klubbarna skall
vara glada över att ha sådana här
lirare, Over huvud imponeras
man över den påtyllning under-
ifrån - juniorleden - som sker i
Vartofta. Det dyker varje år upp
unga killar som snabbi blir eiå-
blerade. Eddy G är en av dem.

-*-
Skickhgt mittenfiirsvar i Vartof-

ta är i dag Göran Allansson och
Jan-Christer Ostman. Dom var
bra i lördags..Bra i VSK också -
eller kanske snarare strået vassa-
re än medtävlarna - var Bo Tör- :
neling och Ingemar Sandblom.

D6t vgr som nämndes mvcket
en kampmatch, tät och intensiv i
många närkamper. Vi har disku-
terat straffen. Vi skall också såga
att domare Strid missade en av-
vaktning på Jan Johansson, då
ett mål på "någon meters av-
stånd" hängde i luften. Men hari
kunde ändå åka hem till Skövde.
med ett konto som stod på plus.
Det trorjag även ett slagef Vartfo-
ta vid närmare eftertanke skriver
under på.

BÄSSE

FrisparksmåI, två straffar
avgjorde fcir l(innarp 

t'ltt'?6'

3-0 för Kinnarp på bortaplan
mot Vartofta - det är över-
tygande siffror, men
ger inte matchbilden
rättvisä. Det var nämligen så
serieledarna var riktigt illa ute vid
stållningen 1-0 och pressades
under 20 mintrter i andra halvlek
helt tillbaka av ett då.rlert Vartof-
talag. Men så hände det att Kin-
narp fick straff och den situatio-
nen som ftiregick straffen, med-
fiirde med all rätt diskussioner i
Vartoftalägret, Faktum är att
domaren Ingemar. "Slompan"
Stridh i den här sutuationen kom
snett. Kinnarps hungrige anfalls-
spelare Thomas Westerberg
ryckte till sig bollen från schab-
blande Vartoftaförsvarare och
gick till angrepp mot målet. IJtru-
sande Giiran Pettersson vräkte
sig mot bollen, men fick varken
tag i bolJen eller Kinnarpsspela-
ren. Thömas kom dock ur balans
och dansade ner på Vartoftajor-
den. Så såg vi händelsen från vår
utkikspunkt och fick den överåt
verifierad - det var ett förhastat
domslut av den i övrigt duktige
"Slompan" Stridh.

-*-
Matchen avgiordes här. Kvar

var nämligen bara tio minuter och
i den 39:e minuten av den hår
halvleken fick Kinnarp ny straff.
Thomas Westerbergs balansakt
- han attackerades av tre
VSK-spelare vid genombrott -
slutadö med att Thomas gjordes
ner innanför straffområdet. I det
här fallet behövde inte straffen
fiiranleda några som helst diskus-
sioner. "Blecka" Georgsson som
så elegant prickat in straf.fboll
numner ett, fick {tirnyat förtro-
ende och slog in bollen utan
chans för VSK-målvakten.

-*-
Första halvlekens mål från

Kinnarpshåll kom på frispa.rk.
Och vem var skyt't? Jo, naturligt-
vis "Blecka" som den här seger-
dan gjorde alla tre KIF-målen.
Det var snärt i skottet och knap-
'past något att göra på ffir rnålvakt
Göran. För att fullståndiga bilden

av Kinnarpsparet "Bleckalt Ge-
orgsson-Thorhas Westerberg,
skall vi också,säga att det var
Thomas som "fixade" frisparken
när han fälldes av en VSK-kille.

-*-
Tyckte faktiskt lite sYnd orn

Vartofta den här gången.' Laget
var inivå mbd Kinnarp och t.o.m.
långa stunder mycket bättre.
Borde utnyttjat sitt spelövertag
till kvittering i andra halvlek, men
trots tillfällen och bra sådana
hamnade bollarna antingen utan-
fiir målramen eller i mål-Ekboms
stora breda famn.

I första halvlek beståmde Kin-
narp takten, men spelövertaget
då kan inte jämföras med det som
Vartofta hade trnder 20-25 minu-
ter i andra halvlek. Då handlade
det nämligen om ett markant
grepp. Alla man på Kinnarps för-
svarshalva.

-*-

I spel blev det ingen stor match.
Men det blev en kamp, där Var-
tofta bjöd serlieledarna strid på
kniven. Laget kan inte säga att de
föll oå ett omdiskuterat straffmål
- vi måste ha klart för oss att
Kinnarp hade 1-0 i ryggen och
var under slutdelen av matclien
på väg att resa sig ur Vartofta-
gleppet. *

"Blecka" och Thomas i KIF får
naturligtvis sina namn inristade i
Kinnarps historieböcker efter att
ha avgiort den här matchen.
"Blecka" intog mittplats i försva-
ret som ersättare för skadade
Tony. Persson. Med de bollkun-
skaper herr Georgsson besitter,
speiar det ingen ro-ll var han Pla-
cäras. Han var duktig. Thomas
fordrar alltid bevakning, rycker
snabbt = hugger som en kobra -
men försvinner också långa stun-
der helt ur spelet. Men när det
osar hett är han med i bilden. Och

"Blecka" Georgsson och Thomas Westerberg avgiorde fiir KIF



"Rykandeo'
lekplats
blir kvar
i Slutarp

Koriununstyrelsens arbets'
utskott avslog vid sitt sarn'

manträde prå tisdagen en
frarnställning från ett antal
villaägare i Slutarp om.:llYtt'
ning av en nyanlagd lekPlats
i närheten av villorna. An'
ledningen iill frgmståll'
ningen var att lekPlateen låg
fiir nåra tomterna och sand
ryker in i trädgårdårna.
Men arbetsutskottet ansåg
inte att detta var skäl nog
fiir att flytta lekplatsen.

oailoaatoaofo
På, ny Post

Till , ekonomichef vid Beijer
Bvsgmaterial i Våsterås AB har ut-
setlJ civ.ek. Anders Färnqvist, 30

t#ls*r,i*3r$*"if.T*ffiå
Ove Torpling som överg$tt till an-
nan verksamhet.- 
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bilar

Grolanda
SlutårpA
nofuy
Fröjered
Kftrnqp
ELedabn
Blidsberg
Itådet
Uullsjö
Vreten
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l3 5 r 725-26lr
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13 4 t 125:25.9
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Tipispvomenad uid Karbo

Ronny Karlsson och Monica Johansson funderar över skiljefrågan. Vid
funktionärsbordet: hrga Larsson och Ingrid Adamsson.

Kinneveds Center och CKF-avd.
anordnade i söndags tipspromenad
vid Skogslund, Karbo. 75 personer
gick promenaden i strålande sol
och fin terräng. Det gällde att tippa
räit på tjugo frågor och detta lYck-
ades två med, nåmligen Hjördis
Od6n och Verner Granlund. Skil-
jefrågan fick sedan avgöra den in-
bördes ordningen i prislistan.

Man skulle gissa vad surunan
blev av mynt i olika valörer som låg
i en glasburk. Summan var 21.58.
Närmast på skiljefrågan var Kata-
rina Hjortsäter som bara gissat fel
oå 9 öre.

De rätta svaien på.frågan var: 1.

Panamakanalen x, 2. I silvermedalj
x, 3. Ekoxe 1, 4. Ekorre x,5.19212,
6. Sven Vollter 1, 7. Förtjusande 2,
8. Hardangersörn x, 9. Sven An-
dersson 2, 10. Statens vägverk x,
11. Harr x, 12. Gunnar Falkås 1' 13.

Ask 1, 14. Slöia kyrka 2,15. G!12,
16. Verdi x, 17. Symbol nr 1 1, 18.

Flygsoldat Bom l, 19. Sidensvars x,
20. Råg 2.

Resultat: 20 poäng: Hjördis
Od6n. Trädet. Verner Granlund
Vårkumla.

19 poäng: Rut Persson, Slutarp,

l--------------li KINNARPS I
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I Xu nar vl åter öppet lördagar tlll kl. 15.00, vardagar kl' 11'00 |
i - ts.oo. Atfären med de låga prlserna 
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Slutarpi{tgn, i FtobYtiPset
S<indagens korPPromenad i Flo-

U" omlåe 142 deltagare' Vinnare
Ui.u em. och Monica Persson'
5ti,i."plto- Uåda fick elva rått' Tio

;ått h;ä. Johan Eriksso"' P9"gt
ilk";;; och Kristina Ekblom'
Fio*ott startande hade nio rätt'

!

Beg. bra

Opel Ascona
6.300 mil

Opel Rekord
000 mil

Opel Rekord
12.000 mil

Volvo 132 GL
5.700 mil

141DL
4.400 mil

Amazon
Combl

Passat
4.700 mil

1303 S
.000 mil ;

vw 1302 s
7.200 mil

VW Variant 1600
700 mil

Pgugeot 202 D

Combl
?.800 mil

Saab 96 V4
10.ffiOmil

11.000 mil

,4. nu BIL & Motor

@t.utott\r/ Tet. o5r5/B3B Bo

aukt. återförsä[iare för
Renault.
Världens största tillv. Xv
fram$.-drivna bilar

Karin Hjortiäter St. Risa, Elof
Karlsson Kinnarp, Maria Od6n
Trädet.

18 poäng: Katarina Hjortsäter,
Jonas Hjort^säter, Stellan Od6n,
Eva Od6n, Äsa Od6n, Tage Hell-
man Slutarp, Ragnhild Granlund
Vårkumla, Knut Ostberg Kinnarp,
Asta Uhnell Fröje,

Lotteriet vanns av trgrid Adams-
son, Karin Hjortsäter och Gun
Palmqvist.

. Orrre Sh$rlörge fqef+redc
Ekedalen$ldtarip A 0-r
Kinnarp-Vretån 4-l
Floby-Triidet 4-5
F!ftft:red-; Blidsberg a-3
(holanda-MulbJö 3-2

FOTBOLL
Kinnemo söndag kl. 15.30

VALTORPS IF
KINNARPS IF
Vi tackar Kinnarps Bilservice
för matchbollen.

vllc-ir.

Frökinds Soc..
dem. förening
har möte idag kl. 19

kinds Hyresbostäder.

Anders Fårnqvist.

FOTBOLL
TANGAVALLEN
lördag tl.16.00

KINNARPS IF

SLUTARPS IF
Vi tackar Uno X FalköPing'
K E Skoglund AB för match

bollen. qlq-rt*
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Stamma, i frökind Derbyseger fr;, Slutarp-n'
Slutarp A och Kinnarp B spelade

på lördagen på Tångavallen.
Efter en match dår Slutarp i stort

sett hade spelet kunde de också av-
gtira till sin egen 6rdel med rriat-
chens enda mål som kom efter tjugo
minuters spel i örsta halvleken.

Hemmalaget inledde bäst och
bland annat hade Jan Andersson

, ett par farliga distansskott innan
Håkau Karlstedt utnyttjade ett
misstag i Kinnarpsförsvaret och
giorde 1-0.
. Kinnarpsfiirsvaret tii'tade till be-
tydligt bättre i fortsättningen fram-
ftir Gustav Eckerlid i målet och i
ftirsta hand var det Rune Torstens-
son och Roland Moberg som höll
undan det mesta.
_I andra halvlek blev det något

jämnare i fråga orn målchanser

men Slutarp hade det mesta av spe-
let dock utan att komma långre än
till ett stolpskott.

Kinnarp satsade på konbingar
och här spelade Roland "Lollo"
Jansson huvudrollen genom snab-
ba attacker vilka så när givit utdel-
ning.

Ull Karl6n i målet var dock på sin
vakt och räddade poängen till Slu-
tarp med ett par mycket fina rädd-
ningar. Förutom de redan nämnda
i de båda lagen så giorde hemmala-
gets Kjell Karlstedt och Bengt An-
dersson bra ifrån sig och så ftirstås
Tommy Erlandsson på mittfiiltet.

Bra i Kinnarp var också Steve
Karlsson och Tomas Mälerhag

Bo Segerfeldt, Stenstorp dömde
med gott betyg.

GESON

Vartofta hemvärnsområde har
haft sin årliga stämma, vilken den-
na gång var förlagd till Lokal Erö-
kind. tlvchefen Anders Törnebom
hälsade deltagarna välkomna och
gav en återblick på det gångna ut-
bildningsåret. Han konstaterade
bl,a. att. närvarofrekvensen vid öv-
ningarna varit mycket god. Under
året har också områdets tävlings-
grupp deltagit i rikshemvärnståv-
lingen med gott resultat efter att ha
kvalificerat sig genom vinst i Fo-täv-
lingen. Goda placeringar uppnåd-
des också både individuellt och i lag
när det!ällde G.P:s kpisttävling.

Råi'henskaperna för utbildnings-
året 1975- 76 godkändes och kassa-
förvaltaren liksom förtroende-

. nämnden i sin helhet beviljades an-
svarsfrihet.

Gustav Oskarsson. Till suppleanter
omvaldes stf hvch Nils Jonsson,
plutchGösta Sahl6. stf plutch Gustav
Arthursson och grpch Stig Karls-
son. I nämnden ingår också adj
Evert Torsten och plutch Gu stav
Gustavsson, tillsatta av kommunen.

Stämman beslöt också att i liLhet
med tidigare anordna prisutdelning
i samband med fest och hvchefen i
sarnråd med Vartofta Lotta.avd.
gick uppdraget att bestämma tid för
denna. Vid stämman svarade också
lottor från Slutarp-Kinnarp ftir en
uppskattad kaffepaus. ({ft fi _:I

Kaffepaus hos hemvärnsfolk. uVa-76.
Till ordinare ledamöter i ftirtro-

endenämnden där hemvärnsche-
fen är självskriven ordföra^nde, om-
valdes kretsadj Sven Äkerskog
grch Sune Harrysson och stf€rpch

Kyrkans
Barntimmar
i Kinneveds pastorat. Anmälan
tbarn födda 1971 - 1g72) senast
13/9 tel. 331 11.
Nya ledare sökes!

FRO]{IND
Kyrkanabarntimmar alo(16,

i Kinneved tar sin början i mitten
av-september i Lokal Frökind. Nya
ledare sökes. På grund av svår le-
darebrist kanske verksamheten
måste minskas.

Var vänlig

ställ tillbaks cykeln
som ni tog natten mellan
månd. -tisd. den 6-7, vid Cent-
rumshuset, Kinnarp.
Ni är iakttagen!

Blecku ordne,d,e seger ignn!
Kinnurp en pg^ting fr;re FBK

Ska Bengt "Blecka" Georgsson
bli mannen, som ftir upp Kinnarp
till division fyra i höst? Mycket ta-
lar för det. Förra helgen nätade
han samtliga gånger, då Vartof-
ta åkte på 0-3-däng.

I söndags giorde han 3-2 mot
Kinnemo-gästerna Valtorp när
sju minuter återstod och fi*ade
därmed två viktiga poäng till sitt
KIF i den hårda toppstriden. Be-
tydesefulla mål av seriens meste
lirare, som kan bli tungan på vå-
sen i de återstående höstmat-
äh.rn" - karske framför allt i
den mot FBK om två veckor.

I och med söndagens seger
dros Kinnarp ifrån i tabellen
efte;som FBK en'dast nåddr 1- I i
Norra Fågelås. Leder nu med en
poäng plus en mycket bättre
målskillnad - i praktiken alltså
två poäng.

i
Annars övertygade Kinnarp in-

te alls som serieledare i.söndags.
Man kom aldrig till tals med av-
stigningskandidaterna, Valtorp,
som in i det långsta stretade emot
och ska ha all heder av den kärn-

pamatch de signerade. Skönspe-
let fick komma i andra hand, men
det är saker som måste accepte-
ras nu i lerviga hösttiden, då
poängen måste ramla in med
jämna mellanrutn om nytt kon-
trakt skall'ordnas.

Det ramlade inte in någon po-
äng ör Valtorp i söndags och det
var dystert ör .laget, eftersom
grannarna i botten, Sandhem,
Norra Fågelås och Stenstorp no-
terade 2 segrar och en oavgjord. I
de närmaste mätcherna väntar
två svåra nedflyttningskonkur-
renter, som båda ligger tre poång
före i tabellen - Vartofta hemma
och Fågelås borta. I de matcher-
na är laget piikade att ta pinnar i
massor annars kommer läget att
se kritiskt ut. *

Det var inte utan att man tyckte
synd om Valtorp. Inte för att laget
spelade bra och kul fotboll, nej,
men Kinnarp var inte ett dugg
bättre denna blåsiga söndag och
var inte alls förtjänta av dubbel-
poängen. Deviser som "bra lag
ska ha tur" och "det är starkt att
vinna även när man spelardåligt"

hör hemma denna gång.
Kinnarp är ett bra lag och spe-

lar en underbart rolig fotboll i si-
na bästa stunder, men denna dag
stämde det alltså inte. Det må fak-
tiskt vara örlåtet.

Tycker man synd om Valtorp
ska man också tycka synd om
Håkan Thorell, lagets högerytter
som både ordnade 0-1 och 2-2
oct länge såg ut som en poängl-
räddare. *

0-1 gjorde Håkan på straff i 14
min. Brorsan Jörgen krokades
upp innanft5r straffområdet och
det ledningsmål som Håkan toff-
lade in chockade de flesta Kin-
nemo-besökare.

Thomas Westerberg var dock
inte sen att återställa ordningen
på torpet. Redan i anfallet efter
sprang han sig fri på vänsterkan-
ten och på känt man6rgjorde han
ur specialvinkeln 1- l.

2-l f& hemmalaget kom strax
innan pausvilan. En frisPark från
samme Thomas W kunde inte
Bengt Andersson i gästernas bur
hålla. På returen höll sig Kennet

Palmqvist lramme tryckte in led-
ningsmålet.

En kvart av andra halvlek var
spelad, då Håkan Thorell slog till
igen. En nick förbi utrusande Ar-
ne Ekbom gav 2-2,

Vi började ana ett oavgiort re-
sultat ända tills sju minuter åten-
stod. Målvakts-8engt tvekade
något på en boll, varpå "Blecka"
kallt rullade in 3-2 och segerbol-
len i måI.

"Blecka" var en av dem som
höll sin vanliga klass i hemmala-
get. I mittenörsvaret saknades
Jonny Karlstedt, som dock Conny
Qvist ersatte förtjänstfullt.

Valtorps gamla rävar på mit-
ten, Owe Lind och Nisse Lundh,
kom mer och mer ju längre mat-
chen led mot sitt slut, men det
märktes att Lars-Erik Svensson
var borta nu igen. Han betyder
mycket. Nu fick Harald Högberg
ta på sig det mesta jobbet och det
klarade han bra, men tyvärr var
han aldeles ör ensam.

Ensam var också domaren Er-
land Persson, Hjo, men han kla-
rade sig bra ändå.

ANDERS
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Man tyssnar inte på oss 
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- Vi bor vid en öken! !
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Det är den håir Saharaöknen som villaägare i Slutarp inte år glada åt' I

I
"Varftir tår ingen hänsyn till rioder skett-o"L t-it "y "--.i' högar, eoik och jordråttor. De åcarna. I

oee små männiakor - det är vi det i stort står fCrdigt' hade_de har vånmr på en bättring och -Vilirag""rr" i området det I
eorn kallaa gräsrötrer -- arbeta- förwäntat sig att det^ sk"ll. dY de . har troti på en löening Men handlar om är besvikna - duru" !
re och villaÄgare här i Slutarp poneraB D-å ett-vet-tigt-sätt' Så de har funnit atr komrnunen omcivning har inte elts blivit I
när ni beslurar och låror era har icke skert. Istället ht_l A:t helt nonchalerat "grÄsrötten ."f a. iaif., sig. Än finne möJ- |
experrer anlägga en lekplats anlagt, en .lahara<lkgn alldelee na" ochinte ens velat diskutera ligher a.t rätta till mieataget ui. !
mittemellanvåÅtomtgräneårså grÄns i gräns med bostadstas' .n"lt""r{ativlösning. an alltliir etora koetnad-e.Iör I
art vår boendemiljö blir ftir- tigheter. - Vi hade förvöntat ot€ ett ko--lrrr"rr. Med lire god vitja l
erörd". - o'cirka 100o kvadratmeter riktigt, arbetat grönområde - kan det bli ett uppska-ttat ,.å. I

Så skriver och så ser,,I,::.. l::1t1""1"t;:l';'fxiiTJ: i::.T,i"i'.i".,1:1ffi*;:l a{"::rru"".r,e"ff*.litx Ire i Slutarp på ett problemo som ter, in på våra altaner 9"h g-1 nir "* 
som bor i närheten sv ockeå utvecklae stt i

de ftirt vidare tili komrnunen, våra klådstreck med lvät:,,vi lekplarsen. ner linns och har råde,, dår n**"rrlX Tj":H !men kommunen har sagl att kanintelängregåu,tochnjutai l.l, tiden funnits alterrrativa o.rr"iorrår"r-o"h "rrJ"u,i, "iA I
;11i;l;i::ä,i:!ilJl','"'.j ;;äi't",Jill; i#t,iril! *ltn";jjlr*.6111 åä';i""j-*l:,H{;; 

Ivarför är ni inte nöjda? stund - ökensanden har blivit 
"ali 

i o-.åiet och inte. alldelee ett gdnområd; hä" ;;;;-i;;- |
Nybyggarna i Slutarp - de e11lig1 f.'ar lsl intill tomtgränt€rna. Över hu' der-- det betyder my.kåu il'. i

som bor i området "ä.t." o]i Så säger en enig eamling vil' vud verkar inte planeringen av blommor, alle grönoilåden !
srationen - har länge ra"*,la lit"t": TT l"*0"" :] i"tTdf]]; lekplatsen genomtänkt. Det he' behöver inte centraliseras till I
art något skulte hända med dlet fl,"l-t"t:l: Yl"ut sig krenkta i h handlar om ett grusupplag' huvudorren. I
grönområde som finns i"ol""- ll",Tf'::-ry11P:^T:-':lti vi..hade särna kunnar t: '-n b"i iv"t". rnringa villaösare I
i.rar i byggnrdsplanen. En viss t: :i:]_u1-:1,"T.de 

eller år av gräebevuxen lekplats med in- både i Slurarp och Kinnq+. !
uppfyllnad av ornråder r,r.l n": fördrag med allehanda ekräp' J|ag ." grue här, eåger vills' Cldsr I

r-il -- - lf, - r r - - r r l- - rr r-r -rr rrr -rr r r -rr- --J

Pensionärer
i Frökind
FoWård i Fröklndsgården
månd.. tisd. och onsd.

Ir

FOTBOLL
TANGAVALLEN

i dag kl. 16.00

Vretens BK

- Slutarps lF

Kinnarp-
SlutarP
Motionsgymnastik för herrar

,.och damer börjar onsd' den 15

!ept. kl. 20.00 i Centralskolan,
Kinnarp.
.Alla välkomna!

;Ki'nnarp
. Tipspromenad med Bingo den
" i2lb. Start Kinnemo kl. 10- 12.

OBS! Återkommer vai 14 dag.

Damklub6en
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DIAKONINS DAG
för Falköpings kontrakt

i Kinneveds kyrka
SöNDAGEN DEN 12 SEPT. KL. 14.00

PROGRAM:
Högmåssa: Kyrkoherde Sven-Erik Hagnerud, Kinneved.

Kören medverkar.

Samkväm: Lokal Frökind. Diakonissan Svster Brita Rarn-
dahl, Tidaholm, berättar om 'biakoni örr och
nut'

Avslutnlng: av kontr.-ptosten Tor-Arvid Broman.

Dagen beriiknas vara avslutad omkr. kl. 17.15. Kollekten i
kyrkan gåf till Diakoninämnden.

I

G<ista Larsson, Box 3009, Kin-
narp, 521 03 Falköping, har hos
trafiknämnden ansökt om till-
stånd till beställningstrafik för
personbefordran.
Ev. brinringar mot ansökan
skall ha inkommit till trafik-.
nämnden, adress Poliåeri,-
Fack, 521 01 Falköping senast
1976-09-30.
TRAFIKNÄMNDEN
I FAI.KöPINGS KOMMUN

Skol-

Alla varmt vålkomnal

, 
BUSSAVGÅRFRAN:

Torbjörntorps kyrka ....... .. kl. 12.45
Friggeråkers kyrka . .. kl. 12.50
Bergsliden . . .. kl. 12.55
Mössebergs kyrka . . .. kl. 13.00
Centralstationen .. .... kl. 13.05
Fredriksbergs kyrka . kl. 13.10
Busstationen :. .... . . . kl. 13.15

kis:BussresaToRl0:-
(anmälan behövs ej)

rcr.""p" If , A: Leif Ekbom, Thomas
Karlsson, Conny Qvist, Thomm Wester-
berg, Bengt Persson, Tony Persson,
Kent Bengtsson, Roland Jareson, Giista
Eek, Bengt Georgsson, Jonny Calstedt,
Arne Ekbom, Kemeth Palmqvist.
Match mot Blidsberg IF. Samling Kin-
nemo idag 13,30.

Kinnarp B: Gustav Eckårlid, Dan Si-
monsson, Rune Torstensson, Roland
Moberg, Steve Karlsson, Christer Jo-
.hansson, Rolf Andersson, Torbjöm
Åkesson, Thoms Mälerhag, Lars Holm,
Tommy Fredriksson, Ola Jarlsson'
Bengt Kjellström, Bo Johmsson. Match
mot Trädet s IF. Samling Kinnemo idag
12.15.

Kinnarps B-junr Kent Johansson,

Karl-Olof Johansson, Ulf Nero, Bo Jo-
h*oo., Bengt Kjellström, Glenn Jo-
hånsson, Bemy Andersson, Torbjöm
Äkesson, Tomy Berglund, Morg arr
Calsson, Tore Gustavsson, Per-Ola
Westerberg, Bo Andersson. Match rnot
Gustav Adolf måndag Samling 16.30.

Kinnarpa llicklag: Lena Johanson'
Katarina Äkesson, Laila Hölbauer, An-
nicka Johmsson, Helena Gunnanson,
Liselott Johmsson, Mrina Ahl, Sus-
danne Ung, Anneli Johansson, Eva-Ka-
rin Johmsn. Annemai Joharoson, Ul-
la-Lena Gumasson, Anneli Ek, Anette
Torstensson. Match mot SGU. Samling
måndag 16 Kinnemo.

Slurara IF A: lJlf Karl6n, Inge Karls-
son, Iliell Karlstedt, Jan. Andersson,
Dan-Ola Sand6n, Tony Skoglund,
Tommy Erlandson, Cluister Sterqvist,
Äke Brant, Roger Andersson, Ilå.kan
Kqrlstedt, Bengt Andersson, St€hn
Ekman. Match mot Vreten. Samfmg
Tångavallen idag 15.

Slura4 IF BJnn.: O. Karl6n, R. Pe-
teisen, M. Lindroth, I. Karlsson, J. O.
Kjellander, G. I$ell6n, H, Andersson,
M. Skoglund, Ä. granth, L Grstavsson,
P. Branth, K,-Ä. Fihpsson,.M. Ekman.
Match mot Vartofta B-jun. Samlmg
Tångavallen 16.45.

slq-lb.

älgen legat i diket vet
rnan inte. Man vet bara
att den plågados svårt
och att den som kört på
djuret awikit från plat-
sen utan att underrätta
polis om det inträffade.
Efter larmet från den
förbipasserande bilisten
var polisen snabbt på
plats och älgen avlivades.

Fusion KUNGORELSE
Kinnarp,*'
En fugion är på gång inom
idrotten i Kinnarp,Der i: Kin-
narp6 Bordtennisklubb som
{l:o.-. denna eösong gåi upp i
Kinnarpe ldrotrsförening -och

blir en sektion inom KIF-
Eftersöm Kinnarpe BTK har

haft avårt med ledare under ae-
nare år, har man nu beslutat att
gå ihop med KinnarpslF. Däri-
genom blir det lättare atr admi-
nistrera verkeamhelen med le,
dare oeh även på det ekono.
mieka planer bör der bli en låtr-
nad.

I)en nya bordtennieeektionen
startar sin verkeamhet på mrån-
drg, då man börjar träna i sko
lane gymnaetikaal.

Inbrotr i Slutarp
Bil & Motor i Slutarp fick under

veckoslutet besök av tluvar. Ve-
derbörande har tagit sin in i bensin-
stationens försäljningsaydelning ge-
nom att slå ut ett fönster. Tio cigar-
rettpaket av märket Prince saknas.
Viirdet uppgår till 60 kr. t't(q.-r+.

SLUTARP STORVAI\I\

Bilisten srnet:

svÄn;T sr(arran tint;
PATF,AFFATIIDIrKt!

. En'svårt skadad älg på-
räffades vid 2.30'tiden
natten till lördagen på
iägen Mönarp-Grolandao
cirka l5O meter från

'Mönarps egendom. Äl-
åen låg i vånsterdiket
med ena bakbenet avsla-
let och det andra svårt
skadat. Polisen fick larm
från eir förbipasserade

bilist, som ,.observerat
djuret i diket. Det kärn-
pade förtvivlat för att
komma ur sin situation.

Allt tyder på att älgen
blivit påkörd av en bil.
Det finns tydliga broms-
spår på platsen och även
fläckar av blod.

Hur länge den skadade

. Slutarp hade inget besvär med
att besegra Vretens Blag som
fick vända åter från beviket på
Tångavallen med 1-8 i baken.
Det var endast under en period i
början av matchen som man kun-
de bjuda motstånd. I fortsätining-
en blev det en kamp mellan deras
ftirsvai och hemmalagets kedja.

Målen duggade in ganska re-
gelbundet och ställningen var
7-0 innan gästerna fick tröstmå-
let. Roger Andersscn svarade fiir

tre måi. Håkan Karlstedt 2"samt
mittfältsspelarna TommY Er-
landsson 2 och Tony Skoglund 1.

. Man kan väI inte dra liir stora
våixlar på den här vinsteh,därtill
var motståndet ftir svag{men det r

klaffade bra i hemmaelvan dår
ingen svag punkt kundemärkas.
Målskyttarna var de som syntes
mest inter{cara p" g.u"d av målen
utan även.i spelet.

. GESON
$lo.-+6;



Diukonins dng fr;, koi;truktet
t'tlc
'++.

stors u,mlirug i Kinneued,
Diakonins dag firades i söndags

för Falköpings kontrakt med säm-
ling i Kinneveds kyrka och efter-
följande samkväm i Lokal Frö-
kind. Vid samringningen var
kyrkan fylld ,i1:! sista plats. Kyr-
koherde Sven-Errk Hagnerud ut-
förde altartjänsten och predikade '
över gangelitexten på 13:e s<jnd.
efter trefaldighet som handlar om
Den barmhär'Ee samariten. En
text som given för Diakonins dag.
Kören sjöng efter hosbekännel-

- sen: "Höj jubelrop till Herren" av
Rune l'*'hed och som postludi-
um: "Herre slgrre du och råde" av
J.S Bach. Ledare för den väl -
i'.rrqgande kören var Margareta
Thor och vid orgeln tjänstgjorde
rektor Bengt Kjellströn. Kollek-
ten till Svenska kyrkans Diakoni
nämnd, som upptogs med håv,
gav 635 kronor.

I Lokal Frökind hade kyrkorå-
det med damer dukat till kyrkkaf-
fe och antalet kaffegäster beräk-
nades uppgå til 150. Lars Hall-
ner, Gökhem,hälsade välkommen
och en särskild välkomsthåilsning
gav han diakonissan syster Brita
Ramdahl Tidaholm, som lovat
berätta om "Diakonin ftin och
nu". Efter Sv ps 238 inledde st'.
föredrag med att nämna om hur
diakonin började. Redan i bibebr
Apg 6, berättas om hur apostlar-
na utsåg sju män att göra {änst
vid borden (diakoner) och i Ro-
marbrevet anbefaller Paulus sys-
ter Febe att vara ftirsamlingstjä-
narinna i Kenkrea.

Senare gav klostren inom sina
murar hjälp åt sjuka och nödli-
dande. I senare hälften av
l80Gtalet fick dtriltcnin större ut-
bredning.Det började i Tyskland
och Sverige kom snart efter. Den
Rirsta diakonissanstalten var Er-
sta, som tog hand om sjuka och
barn i behov av vård. Som nr tt'å
kom Samariterhemmet i Uppsa-
la. Så öljde St. Sköndal, Vårsta i
Härnösand samt Bräcke i Göte-
borg.

Efterhand som stat och kom-
mun övertagit omsorgen onr åld-
ringar, barn och sjuka, har dia-
konissanstalterna ått inrikta sig
på andra uppgifter som utbild-
ning av sjuk- och socialvårdare,
ftirsamlingsdiakoner och diako-
nissor samt ungdomsledare av
olika slag.

Vad gör då en församlingsdi-
akonissa? Jo, uppgifterna är
många såsom besök hos sjuka och
gamla, hjälp åt församlingspräs-
ten i un.gdomsarbetet, söndags-
skolor och kyrkans barntimmar.
m.m. Bristen på ungdomsledare
är alltjämt myck-.t stor.

I början var en diakonissas
tiänstförhållanden mvcket osäk-
å. 1AOZ års reglemenle säger att
hon om Kristi tjänarinna skall
vara den kristna församlingen till
tjänst. Någon avtalsenlig lön eller
pension åtnjöt hon ej utan fick
kost och logi samt de nödvändi-
gaste i fick pengar. När hon blev
gammal och s. jukråtnjöt hon yård

på någon diakonissanstalt. 1965
bildades Svenska kyrkans Dia:
koninämnd och nu är diakoniar-
betarnas tjänster löne- och pen-
sionsreglerade liksom all annan
allmän och enskild tjänst.

1967 startade någonting som
kallas diakoniåret. Det innebår
att ungdomar som känner si':i.l-
lade för kyrkligt arbete, ger ett år
för att genomgå kurser i sådan
tjänst. Ansökan till dessa kurser
har ökat fiir varje år och i år upp-
gavs antalet elever vara 60.

Från samlingen i Lokal Frökini

Syster Brita slutade med att-'
framhålla ett diakoni är allt soin
handlar om att ta vård om våf
nästa och undershök detta med
att läsa en dikt "Karlsson" av
Karl-Gustaf Hildebrand. För clöt'
intressanta föredraget tackad{'
kyrkoherde Lars Hallner.'Prosten Tor-Arvid Broman av-
slutade och underströk tacket tiil
syster Brita och tackade även allä
som medverkat vid Daikonida.

geri, kyrkorådet och bestyrelsen
samt kören med ledare och kan-
tor. Diakonin i går och idag. Vi
lever i nuet men behöver änka
tillbaka. Diakonin började hos
Jesus själv. Vi får aldrig släppa
kontakten med den store diako-
nen Jesus Kristus. Allenast han
ger livet verkligt innehåll. Den
innehållsrika dagen avslöts med
bön och Sv ps nr 174, verserna
9- 14.

J},

3 man för div arbetsuppgilter

AB SLUTARPSKöK

Diakonissan Brita Ramdahl.
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! Kent B tvårnålsskytt då
l..r. o ' '
: Kinnarp vann på nytt
I
I . 

K"":"f konsoliderade

I srn serteredmng genom
i att vinna toppmatehen
! nå"Enevi mot Blideberg
I med 3-1.
I Det var visserligen en,

I match mellan två av ge-

; riens topplag men något
] toppspel prgeteradee

! sannerligen inte. Kanske
I berodde det på planene
I dåliga beskaffenhet.
I
] Kinnarp vann på att manbäthe
I kunde utnyttja sina chanser men
1 spelmässigt var matchen jämn
I kanske med ett visst övertag fiir
I hemmalaget i andra halvlek.-
i En tråkig olyckshändelse in-
I bäffade fem minuter före full tid
1 då hemmalagets Flåkan Gustavs-

son krockade med Kinnarpsmål-
vakten Arne Ekbom. Gustavsson
ådrog sig en elakartad ansikts-
skada och infördes till Borås lasa-
rett där han fick stanna kvar.

Kinnarp hade en ylperlig ked-
jespelare i Kent Bengtson som
giorde två påpassliga mål och var
ytterst svårstoppad ör hemma-
ftirsvaret. Däremot imponerade
inte Thomas lVesterberg som
blev ordentligt nedtagen av den
snabbe och fräne BlK-backen
Egon Andersson.

G'iista Ek warade för ett ypper-
ligt backspel. Inte ett misstag på
hela matchen. Bengt Georgsson
är en fin speluppläggare som
även vet var målet är belåget.
Kenneth Palmqvist är mycket ar-
betsam på mittf;iltet men genom
sitt opolerade spelsått drar han
på sig många frisparkar.

Förutom Egon Andersson var

Våhing el. hus
i Kin4arp el. Slutarp önskas.
Tpl. 0515/33{ 00

Bostadshus
i SLUTARP till saiu.
Tornt c:a 2.000 kvm.
TeL 05221198 52 efter' 17.00.

Tor-Leif Carlsson samt bröderna
Kent och Gerhard Samuelsson
bra i BlK-ftirsvaret.

Kinnarp tog ledningen i 37:e
minuten då Kent Bengtson slog in
en målvaktsretur, Om det ftirsta
målet var litet billigt så var det
andra desto vackrare. En minut
ftire paus slet sig Blecka loss på
högerkanten och slog ett inliigg
snett bakåt där. Kent Bengtson
dök upp och skarvade bollen i
måI.

Efter 50 minuters spel giorde en ,

Kinnarpsftirsvårare en vansinnig
bakåtpassning som BIK:s llåkan
Gustavsson snappade upp och re-
ducerade till 2:1.

Två minuter öre full tid skru-
vade. avbytaren Thomas Jansson
in en frispark och faststållde slut-
resultatet till 3- 1.

Domare: Bengt Karlsson, Bo-
rås.

N*j till "5n"

stängning
av gata
i Slutarp

Byggnadsnämnden i Falk&
ping anser inte alt en avstång-
ning av trafik på Skogevägen i
Slutarp är motiverad. Det är en
matargata oeh en trsfikmöt.
ning har visat att maximalt 2O0
bilar paeeårar på gatan per
d.'*gn. Det år för-lireiantal äeh
kan dörför inte föranleda en
sådan årgård, ans€r nämnden
och skickar ärendet vidare till
ko,rnmunstyq{q€n* . Deeeutq,rn
kråva e:r pfurrirrdring ör en av,

:'tå"'T;'ffåHåj,"" krråg
Skogsvågen i Slurarp som kla-
gat över stark genomfartsfrslik
och dörmed olyckerieker för
lekande barn i området.

VOLVO Amazon Comb. -67

12.000 tlll 16.000 kr
RENAULT 16 TL
RENAULT 12 TL
RENAULT 5 TL
RENAULT 4 -
RENAULT 4 _

PEUGEOT 204

Comb

16.000 tlll 21.000 kr
OPEL ASCONA 16 S _73

\^iY PASSAT =74
RENAULT 16 TS _?3

RENAULT 5TL _74

-67
67

-66
-68
-62

-69
-68

-68

-7L
7L

-70
-71
-72
-7L
-7L
-71
-70
-69

-74
-JO

-76
-75

21.000 till 29.000 kr

RENAULT 16 TL
RENAULT 12 Comb.
RENAULT 12 Comb.
RENAULT 15 TL
vol.vo 142

vol.vo t42 GL
RENAULT 12 TS
RENAULT 16 TL
RENAULT 16 TS

Inbrprt i sluterp lklq'td' '
Vid;btt inbrott i en allmän lokal i

Slutafp har gärningsmannen kom-
mit över c:a 300 kr i växelmynt. AB BIL & MOTOR

SLUTARP Telefon 0515/333 30 i

aukt. återförsäljare för Renault.
- världens skirsta tillv. av framhj.drivna bilar.

PRIMA BYTESBILAR

Dom här bllarna sälier Yl med Renaults Prlmagarantl

: en bytesbilsgarantl för er trygghet Prlmagaratln
f lnn s eniast hos auktoriserade Renaultåterförsällare

- kom in skall vi berätta mera om den.

2,000 - 4.000 kr

RENAULT 16

SAAB V 4 96

OPEL REK. 19OO

vw 1600 TL
FORD 1? M

4.000 - 7.000 kr

RENAULT 16

RENAULT 16

SAAB V 4 96

7.000 - 12.000 kr

RENAULT 16 TS
RENAULT 16 TL
RSNeUr.t ro
RENAULT 6 TL
RENAULT 4

RENAULT 4

VW VAREAI\TT 1 1600

\rw 1302 s
BMW 2000

vol.vo 144

.F\-.F\-rlo-ro'rrolrt

sKollA IS-STARKARE OGlt rlirrnr
En stark'och rojål+dörerc famflieoi!. Myd<et väufustad.
Bl 3.,.tI99 vämastd, vlrrdnrbtoikars niad 4 hasdg[reter,
görtleldäck, barnspånede bdkdilrrar, alarmbil-nkars,
åutom. backl|us, får||us av håfogontyp, oliekylare, etc,
otc, seml6 åfs rostskyddsg6rantl och I åre fabdksgaranil.

TILLFÄLLE!!
SKODA COUP€ grön, 350 mil 17.900:-

KINNARPS BILSERVICE
Falköpingsvägen, Kinnarp, te!. 0515/336 10

a



Arne Olsson
död ":in"

Lantbrukare Arne Olsson, Alarp,
Kinnarp, har avlidit efter en tids
siukdom,'Den bortgångne var fridd f919 i
Svenstorp, Storegården, Kinneved
nch kom med föråldrarna till Alarp
1923. Denna gård övertog han s€-
nare och var alltjämt bosatt där.

Arne Olsson har i många år varit
verksam inom kommunalpolitiken,
lörst i Frökinds gamla kommun och
därefter i Falköpings storkommun.
i Frökind var han kommunfullmäk-
tiges ordfiirande, ledamot av kom-
mrmstyrelsen, skolstyrelsen och
taxeringsnämnden. I Falköpings
storkommun var han ledamot av

"fullmäktige, kommunstyrelsen och
dess fastighetsutskott, polisstyrel-
sen m.m, Han var l:e suppleant ftir
centerpartiet i landstinget. Hans
namn stod på valbar plats på cen-
terns lista till kommunvalet på sön-
dag.

Han har sedan ungdomen varit
ansluten till centern, först verksam
inom dåvarande SLU. I Frökinds
f.d. kommun var han under de he
sista åren ordförande i centerns
l<omrnunorganisation.

I urga år var Arne Olsson aktiv i
idrottssammanhang som friidrotta-
re, Itireträdesvis inom löpning och
längdhopp i Kinnarps IF. Som nyk-
terhetsvän har han också varit
verksam inom NTO, Han var fri-
luftgmänniska och nedlade inom
Kinneveds Jaktvårdsförening ett
ornfattande arbete. Han tillhörde
tidigare dess. styrelse. Han var en
skicklig bridgespelare och tillhörde
Falköpings bridgesällskap.

Arne Olsson var framsynt och
kunnig, såväl i det privata som i
mera otliciella sammanhang. Han
ställde alltid villigt upp där han be-
hövdes och engagerade sig helhjär-
tat i allt vad han företog sig eamt
frrllföljde det ända tills det visade
sig ge resultat. Han lämnar ett stort
tomrum efter sig. Arne Olsson
efterlämnar maka. barn och barn-
barn samt en syster som närmåst
söriande.

AVCOFTS F.EMW{AN
, ^ -lI "r 
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tr{.ä,nllrn,u,rpD o,eh FB,I{
srcöfs pr&; f{ösomlemo

l'homas V'orlerberg - anl-slls.
elrs i Kinnarp

Kent Samuelsson - anfallsess i
F'RK

l)il V SörL"rr Skrlraborg hzr .iu under hela denna säsong varit
m1'cket rolig resultatmiissig. L,agen har varit jämna oeh slagit var-
anch'a, vilket också gör att t:rlrellen åtrninstone under våren, var
gan*ka jämn.

Nu är det i alla fall dags {"tir ett avgörandeeåtminstoue i toppen'
På söndag möts närnligen Kinnarps lF och l'alkiipings BK på Kin.
nemo i Kinnarp i en match som f,iirmodligen kommer att avgöra
vilkert lag sorn skall ta stegel upp i div IV.

Låget är just nu sådant. att Kinnarp ligger en poäng före FBK
och man har dessutom den klart bästa målskillnaden. Detta gör att
hernmapojkarna kan sikta in sig på ett oavgjort resultst och sedan
klara av r€sten av nratchema utan fiirlust,

tr'BK rläremot måste ju vinna matchen för att ha'någon
orrlenllie chrrns all ta hem selien.

En rejäl kubbning Iår det under alla förutsåttningar bli. Ett
tips från tr'T'sporten skulle kunna lyrla så här: Kinnarps fina anfall
kommer ätt pres$a på mot FtsK starka och väl samlade försvsr. Det
skulle betl'tla 0*O, men vi {år viil hoppas att den stora pu}rlik som
väntas till Kinnemo intt' får gå därifrån utan atl ha sett några måI.
l)ärför bestiir;rrner vi oss för tipser 1-1.

Båda lagen har inte beslämt sig för några deffnitiva uppståll-
ningar, så därför rerlorisar vi spelarna i nrrmmerordning.

KINNÄRPS IF: L{r'ne Ek}rorno 2 'f homas Karlssono 3 Kent Bengts-
son,5 Konneth Palmqvist" 6 Tony Persson, ? Bengt Georgsson,8
Jonny Karl-.tedt. 9 Corur.''' Qrist, l0 Thomas Westerberg, I I Gösta
Ek, l2 Bengt I'ersson. l4 LeiI'Ekbom, l5 Roland Jansson.'Sam-
ling Kinnemo 13.3O.

FALKOPI.NGS BK: I Ton;' Fredriksson, 2 Claes-Göran Hallberg'
3 Leif Andersson, { I}örje Näsström,5 Hans-Ove Loodus,6 Leif
Karlsson. 7 Per-Erik Pettr:rsson. B Ilasse Karlsso4,9 Kent Samgels.
son, l0'fhomas Johansson,ll Bo lllelandero l4 Äke Lindberg, l5
Conny Troedsson. Samling klnbblokalen 12.30.

DOMARE: Rnlanti Ekvall. Tidaholm.

I

I

Kinn€ved
(Kinnevods, Brismene,
Lutlra, Vårkumla)

Vttututal\r^^v4lr* k^
ntcsaaVvil* 

,

-------*
K 1978 202
K 1973 212
R 1976 204
R 1973 203

Det finns inget val - du måste se

SERIEFINALEN
på Kinneno söndagen den l9l9 kl. 14.30

Falköpings BK-Kinnarps IF
Vi tackar Br. Karlssons Plastindustri för finalbollen.

Slutarp förbättrade sin mål -
skillnäd-genom storvinst över Trä-
det-reserverna i söndagsmatchen
på Biörkvallen i Börstig där siff-
rorna skrevs till 7-1 i gästfavör.

I{åkan Karlstedt in]edde med
1-0 för gästerna innan Leif
Svensson med ett äkta "hat-tric"
ökade på till 4-0 varefter
Kjell-Ove Gustavsson tröstmåla-
de för hemmalaget vilket gav 4- 1

i paus. Roger Andersson ökade
på till 5-t och Håkan Karlstedt
gjorde sitt andra mål strax e{'ter

Kinnarps lF -__l
:l

har kvartalsmöte tisd. den 2119 
|ki. 19.30 i Kiubbstugan, Kin- 
|nemo. 
IVälkomnal 
Istvrelsen 

__ I

Algolycka
uppklarad

. {en upqmärksammade älgo_
lyekan_ på illönarps Mosse föiraveckoslutet - då en påkörd ochs,r'art skadåd älg lärnnades i eltoltre. p3,grrrnd av att bilfriraren
awek trån platsen _ har nu.kla-
r,sls up;r: En_y.ngling i 20_årsål-oern -lran t.lricehanlnslrakten
trar erkänt. Polisen i L,lricehamn
?lev, mis"rän ksam_ mor ynglingen
da denne annrälde en ätgotyäka
::mr senråre risade sig ,ara ling-erad - dcna för art tiirlilara skä_dorna på- bilen. Polisens rnisstån_
ka.r..vis-ade sig trefogarle. Bilistenertiande under förhör alr ska-torna på--bilen i stället hade
orsakats då han körde på oeh
skadade en älg_svårt på IVI;ru"psmossc. lrjuret fick senare anii-åi
av polis. zr/abVt.

Kollision 2-tlq

->b,i Kinnarp
-En_-mopedburen yn gling fron-

talkolliderade vid l2--riden på
söndagen med en personbil i
llir;nu.q:. samhölle. ynglingen
lördes till Bassjukhuset i-Faikö-
ping dår man dessbättre kunde
konstatera att skadorna var lind-
riga. Efter omplåstring fick ;.ng-trngen återaända hem. Olyckan
or.s.aksdes - enligt uppgifter från
brlisten - av att ;-nglingen skar
en kutrya. Sikten i den-aktuella
korsningen är mycket dålis,

CpM Fp S Vpk KDS
_ !____+=f

98 251 9 23
52 225 I 14

.89 250 9 16
45 203 11 16

626
593
639
625

Slutarp vann stort
pausvrlan oeh i mitten av halvle-
ken faststäilde Tony Skoglund till

Matchen ägdes i stort sett av
gästerna vars avslutningar var
betydligt vassare. Bröderna Kjell
och Håkan Karlstedt var fina till-
gångar i laget, som för övrigt inte
hade några svaga punkter.

Målskytten Kjell-Ove Gustavs-
son jämte Anders Westermark
och Claes Fröman var de främsta
ihemmalaget.
zrlq_?6. GESON



Enfam iljsvilla
iSlutarp
praktiskt planerad i ett
plan octr med 960 kvnt
planerad tomt. Villan är
byggd l9?2 och innehål-
ler ca 107 kvm bostadsy-
ta fördelad på bl a 4

rum, kök och matplats.
Tvättstuga med tvätt-
maskin och torksåp. Se-
parat garage och fömåd.
Hypotekslån och statligt
bostadslån.

& ;,ä: 
rår.rörsäkrins rör

SKARABORGS
ruÄrmREN
kåättT " or*,810
- Douerbolag till

Skaraborgsbanken

Ledarskifte i fernnnnra ":!#

FBK v,artn FIII{ALHIY
Thornas J i hnvrxdnoll

Det blev ledarksifte i div V
Södra Skaraborg på söndagen.
Kinnarp ftjrlorade .nåmligen
hemrna på Kinnemo mot Falkö-
pings Bollklutrb med utldamålct
av tre och därmed år FBK:s rödt-
röjor - för dagen gröna - ftire i
protokollet med en poäng. 500
personer bevittnade den här se-
riefinalen sorn i första halvlek
fördes i högt tempo och siundtals
riktigt bra spel, främst då fiån
Bollklubbens sida. Ser man till
chanserna var det dock ingen
orättvisa med nausresultatet 1-1.
Betydligt mei avslaget blev det
efter vilan, tempot sjönk, mer:
trotb detta var passningsspelet
långa stunder osäkert lrån båda
håll.

Matchhjälte hos Bollklubben
blev Thomas Johansson, som var
planens i särklass bäste spelare,
även om han vid några tillfällen
överdrev bollhållandet.

*
Något överraskande tog Kin-

narp iedningen i matchen efter 20
bra FBK-minuter. Det var "Lol-
lo" Jansson som skruvade en
frisparksboll över FBK-buren
och en förvånatl lony Fredriks-
son mellan stoiparna.

Glådjen blev dock inte långva'
rig. Fem minuter senare såg
Thomas Johansson er-r lrrcka i
Kinnarpsförsvaret oäh vi som ha-
de fin vinkel, kunde följa bollen
från tillslaget till fullträff bakom
Kinnarpsmål vakten. Det var ett
rappt skott och inte mycket att
göra åt för unge herr Ekbom.

Halvlekens sista fem minuter
bjöd på två utsökta målmöjlighe-
ter. FBK:s Kent Samuelsson stnd
genom inspel mot centrttrn för'
den första. f)är blev målvakten
helt överspelad och "Sula" Carls-

son slog på skott mot nästan tom
bur - rnen Ekbom dök upp och
slajdade boiien över måirihban
till hörna.

En kalabaliksituation frarnför
FBK-måiet några minuter seirare
avslutades med skott i ena stol-
pen av Kent Bengtsson.

'*
Ändra halvlek blev mer stälI-

ningskrig och egen'iligen var det
inte rnycket rner ån målet som
hände de här 45 minuterna. Det
kom ellel l6 minuter. llasse
Karlsson sval'ade liir mycket fint
uppspei rned passr:inq till Thcmas
Johansson. Den pigge anfailaren
Thomas glorde ett par snabba
dragningar och fick Kinnarp-
sförsvaret att öppna sig - rnåls-
kc,tt och 1-2.

Vi skall väl också säga att Tonv
Fredriksson i FBl(-målet h'ing-
ades till en jätteräddning några
minuter senare på ett rejält Kin-
narpsförsök" Men så myckel rner
farligheter blev clet inte och l.- 2
får beteckn:rs som rrn rättvis ut-
gång av den hår finalen.'*

Än är dock intc seriescgern i
FBK:s. bänder. Två svåra rnat-
cher återstår: Vartofta hemma
och \raltoqr borta. T.rå iag sorn
strider {tir nlrtt kontrakt. Inte hel-
ler Kinnarps avslutningsprograrn
ser 1ätt ut: Asarp borta cch Sar,d-
hem hemma.

s,*
Kinnarp kom tiil spel utan ?ony

Persson och det bet;rdde att

"Blecka" Georgsson fick inta
hans sopperpiats. "Blecka" var
bra, men hacle beirövts i rollen
soni uppsarnlare-..pe1{ördelare i
en sådan här final. Under rnat-

chens slutskede fick han den rol-
len, men eftersom FBK-ftirsvaret
var rnycket alert den här dagen
gavs inte Kinnarps forwardsspe-
lale någon chans att sticka upp.
Såluncla laderade Claes-Göran
Hallberg genom närmarkering
helt ut Thomas Westerberg"
tr-Iallberg kan Westerberg efter
åtskrlliga duster de här unga her-
rarna em+:11ån.

Över huvud bra FBK-fiirsvar.
Även mittfåltsdelen var stabilare
än Kinnarps. I glansroll: Hasse
Karlsson. Och i kedjan som sagt
mycket Thomas Johansson, sorn
också fick pris son"i lagets främste
,spetare.

Motsvararrle Kimrarpspris gick
till Gösta Ek. Han var duktie

Nom ineringsmöte
Intresserade för samlingslista
till kyrkofullmäktigeval i Kin-
neved välkomnas till samman-
träde å Kinnarps Pensionat,

måndagen den 27 sePtember
19?6 kl. 19.30.

Fotboll
Asarps lP
Lördag kl. 16.00

Kinnarps lF -
Asarps lF
Andlig sång av ungdomar från

Åsarp 15.30.

Thomas Westerberg i Kinnarp duellerar med sin bevakare Börje Näs-
ström.

backspelare och pådrivar.e. Ek,
"Blecka" och i någon mårr Palm-
qvist och Bengtsson - det var
amrars inte Kinnarpsspel på topp
den här gången - var KIF:s säk-
raste kort.

Mycket duktig domare var Ro-
iand Ekvall, Tidaholm.

BÄSSE

I

I

Valkollckten I Fröklnd
s;m ,PPtogt av Kinneveds Rö'

dahorskiets 
- uPPgick till kr'

1.?28:65, zb[q-?t.

Kinnarp
Tips- o bingopromenad sönda-
gen den 26i9. Start Kinrremo kl.
10- 12.

Kinnarps lF:s Damklubb

FOTBOLL
Tångavallen lördag kl 16

Blidsberg lK
SlutarP lF

Lokal Frökind
pensionärer träffas
15. Gäst: Britt-Marie

Stridh. Varmt välkomna.



Pricku
TOPP

Flvaåriga drevertiken
Pricka från Hallsängs
Kennel i Kinnarp är en av
de tre bästa drevertikarna
i'Sverige genom tiderna!
Det framgår av den ,'10 i
topp-lista" som Svenska
Dreverklubben nyligen
upprättat. Pricka ligger
alltså på tredje pia ts med
49 poäng.Toppar gör en tik
från Sätila med 5g poäng
och på andra plats kom-
mer en tik från Högsäter i
Dalsland. Men Pricka har
alla förutsättningar att
avancera ytterligatre i den
exklusiva listan. Hon har
nämligen valpar som i höst
skall genomgå jaktprov
och Prickas ägare - Torb-
jörn Övergård - är över-
tygad om att hennes av-
komina skall lychas så bra
vid stundande prov att
Pricka skall gå upp i topp.

:frJgr Svenska Drever -
klubbenupprättade den hår
listan tog man hänsyn till i
första hand tikarnas av-
komma och hur dessa
lyckats vid såväl utställ-
ningar som jaktprov.
Pricka, som Torbjörn
Övergård köpte som valp
av en god vän i Herrljunga
för elva år sedan, är unik
så tillvida att den kull på
fem valpar som hon läm-
nade 1969 resulterade i att
samtliga fem erövrade för-
sta pris i jaktprov. Fyra av
samma kull ..erövrade
championvärdighet i jakt-
prov och utstiillning och en
av valparna från 69-kullen
blev dessutom både norsk
och svensk champion.

Det var tydligen en fin
årgång!

Dessa i dreversammånhang uni-
ka framgångar har i hög grad bi-
dragit till att föra upp mammån'
Pricka på 20 i topplistans övre del.

De valpar som skall görajaktprov
i höst har ansvar som förpliktar!

Torbjörn Övergård i tidigare
bosatt,j Kinnarps samhälle * har
varit intresserad av djur och natur
sedan barnsben och speciellt har

i hans intresse knutits kring hundar.
För ett 10-tal år sedan började han
med uppfödning av drever och
stråvhårig tax. I samband med att
han fityttade till Hallsäng för he år
sedani-blev hans uppfödning in-
regist{iiad som "Hallsångs Kennel"

Tre tikar
Pricka har nu gjort sitt inom

aveln. Nu är: det tre tikar som får
öra Hallsängs fina blodsliqier vida-
re. Två av tikarna är drevrar,med-
an den tredje är korthårig tax.

Drevern år, anser Tobjörn Över-
gård, den bästajakthund som man
kan tånka sig. Intresset för den
hundrasen ökar i samma takt som
kraven på humanare jakt skårps.

- Kraven på drivande hundqr
har skärpts på senare tid och så
sent som i år antog Svenska Dre-
verklubben nya och strängare be-
ståmmelser när det gäller drivande
hundar. Att intresset för drevern
ökat beror på att det år egr ganska
långsamt drivande hund som dels
driver bra, dels är lydig och dels
mycket följsam.

- I S karaborg anordnades för
tio år sedan ettjaktprov för drever
årligen. Då deltog 30-35 hundar. I
dag anordnas två prov varje år och
vid varje prov brukar antalet delta-
gande hundar uppgå till ett 5Gtal.
Det visar ju klart att drevern år på
fram marsch.* Jaktproven skall visa hundens
lärnplighet som jakthund. Förutom
exteriörbedömning ingår åtta olika
moment i jaktproven - moment
som bedöms och poängsätts. Jakt-
proven år också en värdemätare på
avelsmateriaiet.

Frarntiden ljus
Frarntiden för oss som driver se-

riös uppfödning av drevrar måste
jag beteckna som ganska god,efter-
som de skärpta krav som ställs på
drivande hundar talar till dreverns
fördel, Drevern motsvarar nåmli-
gen dessa krav. Vad som däremot
är oroande är den oseriösa uppföd-
ning av drevrar * en marknad som
till stor del hotar

Framtiden ljus
F ramtiden liir oss som driver se-

riös uppfödning av drevrar måste
jag beteckna som ganska god,efter-
s-om Ce skärptå krav som ställs på
dlivande hundar talar till dreverns
fördel. Drevern motsvarar nåmli-
gen dessa krav. Vad som däremot
är oroancle är den oseriösa uppföd-
ninpl av drevrar - en marknad som
tiil stot'del hotar att förstöra det frir
oss sonl satsar på seriös kvalitets
rrppfödning.

Prirka * pricken
över ilet

Torbjörn övergårds medvetna
kvalitetsavel av drever - det år den
hurrdrasen som ligger honom när-
mast f\iärtat - har alltså lett till att
en av hans avelstikar klassas bland
de 3 bästa i Sverige genom tiderna.
Tiken Pri ck;är.Tikä unik som den
fina trtmårkelsen. Men ll-åriga
Pricka har alltså mycket goda frir-
utsåttningar att passera sina kon-
kur'renter i 20-topplistan. Torbjörn
Översård:
, - J"g år övertygad om att hen-
nes valpar kommer att lyckas så
bra vid höstens jalitprover att
Pricka kommer att avancera till lis-

: tans toppl
, Han låter inte skrytsam - snara-
I 
re övertygad!

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

IgtPjö,* Övergård med drevertiken pricka - en av Sveriges tre
oasra drevertikar genom tidern a,

I HÖSTSOARE
Välkomna till Lokal Frökind den 1 okt. alltså denna veckas
fredag kl. 19.30.

- Mössebergs musikkår konserterar

- Thalia teaterstudio Skövde framför ett spel av Sandro Kev
Åb.rg.
- Folkdräktsparad presenterad av Kerstin Arnesson

- Konstutställning. Gösta Pettersson utställer,

- Film för barn i lilla saien

- Avsmakning av A-fria viner och fruktdrycker.

- Kaffeservering
Tag med vänner oeh bekanta till en som vi tror trevlig kväll.
Fritt inträde
Kinnarps NBV Kinnarps NBV

1 okt. alltså denna veckas



Gustav Gustavsso-n, 64, år handelsbitråde vid lCA'hallen i Slutarp och trivs med delpension, På bilden sitter
han i kassan når Inger *aqdberg med sonen Rickard, 4 år, betalar sina varor.

Z{/q)ft. å'<4b.a

På en helt ånnan arbetsDlats. resteranclervå,Detblirutslagetz4 

-

m"ri;;:$;i{::i:*:i,';jti Hii{jiij"$isr* !r r."-ld:, rRöKlno'#. g
som är handelsbitråde och har del- hår, konståterar han. Ja-69 har sam-
p^ensionfrån l.september.-Han har T: jolb som tidigare..och känner Tipapromenaden i Klnnarp
26 år bakom sig i firman. Nu arbe- det inte som någon större omvälv- 3'hade 12 rätt när Kinnarps
tar han 20 timmar i veckan enligt ett 1t-l8i .D. "t SPI ?bigfut {-lgentin€ ått Damklubb anordnade tipsprome.
rullande schema och delar en tjånst l,",r_Iiil lå9.1_\lol_o,l ^TiT,|"" 

i nad i söndags. Skiljefrågair åvgior-
med en kvinnlig kollega. plånb oken. Pengar är inte aUt. de. Det u.r-lg k. Sä itrel f t Mögr-
- Det går alldeles utmårkt att r;!a, f;944, 2. Helene Persson. 3.

arbeta så*hår, såger han. Att jag Majvi Ohman'
förlorar något'i in-*komst fåster ia! Rättrad: x2l 12 2 llx 

_1 
l_xx.i

mig inte viä. Dessutom år jag en- - Rätt svar: l) 9 2) Hästar. 3|L-q5s,
saåstående och behöver bara tAn- Green. 4) Visby. 5) Sofiero. 6l No-l
Lapåmigsjålv.Jagharbådehobby lor' 7) Cigarreller, 8) 1932,.9.) F.l-l
och.fö.åttingsarbäte som upptar ames 10) Evie Tornqvist' 11) 4. 12)

min fritid så l-edigheten kommår vål Rumänien'
till pass. I min biansch kan det ofta Barnfrågan vanns av Tony Lars-
vaÅ stressigt också, Dårför år det , So!, Borås.

sköntattfAiadetlitelrrgnt. Rättrad: x 1 2 x x I xx? ll2 
I

Strax intill vid $lutarpskök, hittar.
vi slutligen GöranAndersson,60 år, I
med delpension redan från 1 augus- r

ti. Ilan år snickare och arbetar tre
helsdagT i v.e:!li:.h är ledis de s

Frökinds CDV har danskurs

Yngve och Anncathrin Johansson leder dansen.

I frökind trånas gammaldans, sju tisdagar i rad
och Yngve som är ledaren, ser ut att vara glad
han får ju kanhända en arm onl sin hals
det gör inget alls
i nigande vals
och hambo, mazurka och polka polkett
man dansar så man blirsvett
når GDV har ordnat kurs
för gammal och för ung.

Karl-Erik på sitt bålgaspel, drar bålgen ut och in
och Bengt han.slår slår på trummorna, på detta år han fin
och takten den råhnar man, ett och tvåtre
nu gick det på sne
men vad gör väl dä
när hambo, mazurka och polkapolkett
'man dansar så man blir svett
når GDV har ordnat dans
för gammal och för ung.

FRöl(lND
I

E

Tuå, c-listor Y*
till kyrhoual

Knappt har det ena valet klarats
av förrän man samlas till nomine-
ringsstämmor för nåsta. Nästa må'
nad har vi nämligen kyrkofullmäk'
tigeval och redan nu har centerPar'
tiet fastställt sina listor för Kinne-
veds församling. Man går fram med
två listor, båda upptbgande 20
namn. Båda listorna toppas av kyr-
koherde Sven-Erik Hagnerud,
medan andra namn på den ena år
Göran Andersson och den andra
Carl-Arne Adamsscn. De båda har
också tredje plats på var sin lista.

De första namnen på listornat 1:

Sven- Erik Hagnerud, Göran An-
dersson, Carl-Arne Adamsson, Ty-
ra Leifler, Torstqn Gustavsson,
Astrid Pettersson, Äke Andersson,
Assar Karlsson, Ingrid Olson, Brit-
ta Johansson. 2: Sven-Erik Hagne-
rud, Carl-Arne Adamsson, Göran
Andersson,^ Ivar Johansson,
Maj-Britt Johansson, Alex Johans-
son, Giiran Andersson, Gunnar
Svensson, Ann-Britt Gtiransson,
Ruth Persson,

Kinneveds pastorat
Konfirmandinskrivning i Kin-
nel'eds kyrka i samband med
högmässan söndag kl. 11. Avser
unsdornar födda 1963 ev. tidi-
gare.
Paslorsämbetet.

+tlq,-Tb.

i Inbrotrsförsök Ail4-X.
En livsmedelsaffär. i Kinnarn ur.

sattes _under natten tili tisdaS för in.
brottsiärsök. En dörr på 11,.,,,.
gård-ssida har bearbctjr., rr.. .: ,got bändt'erkryg rnell dö;.r.e,_ : . ,

stått emot alla attacker. Omlattan-
de skadegörelse har åstadkommits
på såväl dörr som dörrkarm.
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It nnnBYT ÅsInP-KIIYNARP !.;,

Prydliga måI, fin stiimning och
lagom tät derbyfight - det var
kontentan av lördagers drabb-
ning på Äsarps IP, som gästande
Kinnarp rättvist vann med 3-l
inför inemot 200 personer. I prak-
tiken avgiordes matchen i slutet
av första halvlek med två Kin-
narpsmål i snabb följd. Det går
inte att fr ånkänna det gästande
4innarpslaget bättre styrka än
Äsarp. Grabbarna var snabbare
på bollen och lörde matchen,
även om det inte handlade om to-
ta{ grepp om händelserna.

- Äsarp hade en bra period -
den bästa - under inlödiringsske-
det av andra halvlek då man
också reducerade till 2- 1 och fak-
tiskt var på gång tillz-z, men då
ryckte Kenneth Palmqvist i gång
och fixade 3-l-försprång som
också senare skrevs till slutresul-
tatet.

*
Kinnarp hade oturen att få

Kent Bengtsson skadad efter 20
lninutef. Hair kolliderade med en
Äsarpsspelare och fick en så kraf-
tig smäIl över ena knäet att han
var borta för dagen. Dessbåttre

-^
På lördag avgörs toppstriden i

div V Södra Skaraborg. FBK el-
ler Kinnarp till Iyran. Båda har
erfarenhet från den serien.. €å-
som matchbilden utvecklades
Itirra orngången, finns det ingen
anledning att tro att FBK skall
åka dit mot Valtorp på Brovalia.
Valtorp är klart för sexan - vem
trodde det när höstsäsongen rul-
lade igång... Kilrnarp möter på
Kinnemo Sandhem, som har

klarat kontraktet. Logi$k utveck-
ling är den, att FBK och Kinnarp,
tar full pott och därmed är FBK'
åter tillbaka i fyran.

sönd. kl. 13.3Q

LARV-GROLANDA
Lörd: kl. 15.00

KINNARPB - GROLANDA B

Vi tackar Willys Bor6n, Gö-
teborg för gåvan i samband
med avSlutningsmatchen.

1... eller hlör d,et

| ., 
-tto'4b' 

.. B

1 Kinnarps avslutningsmatch spelas på hemmaplan mot Sandhem"'fi
I som i örra omgången genom seger över Ekedalen fick sitt på det torra i -
l l"lqsl. . -tf"m

Vto-76-
B

i"tS*U#otHåYfe*ft '*;äLåir.dfi i"#','räåipu"..o,;"*Håiå
l Georgssofl,' Kent Bengtsson, Citi,sta Ek, Kennth Palmqvist, 'fhomas'!

' r Westerberg,'Eengt Persson, Thomas Karlsson, Conny Qvist, Rola#d1: fi
I J.trsson, Jänny Käktedt. Samling Kinnemo 13. i ::il
i SANDHEMS IF: Tommy Lillerskog, T Andersson, Kjell-Ake ThU-:q
I r6n, Christer Andersson, Göran Jonsson, Peter Davidsson. Bengt E

1 Gransing, Jan Elf, Jan Davidsson, Kent Johansson, Claes Davidsson, B fl
! Gustavsson, Douglas Öberg. Samhng Kiosken l2 "nI -""'-'"""" n
III I I I I 

-I 
I I II INTT I AIHIMI-

-*-
I Slutarp, där jag numera fram-

lever mina daqar, gläds man åt
IF:s comeback i div VI. Andra-
plats efter Groianda B ireservserie

, kan tyckas som en ringa merit,' men vill påstå att den Slutarps-
skuta som varit i sjönöd och näs-
tan kantrat, nu nått bättre farvat-
ten och karske kan börja en Itir-
siktig fiird på annat vatten. Så ser
jag det i alla fall i dag när upp-
byggnaden av ett "nytt" lag tagit
fart.

(trrBfi5pr sgoct)

GROLANDA IP Fotboll

Det lossnade som sagt för Kin-
nsrp i slutet av första halvlek.
0-l kom efter 36 minuter genom
Thomas Westerberg och 0-2 ef-
ter 39 minuter genom Kenneth
Palmqvist. Via två ribbstudsar
landade bollen på rätt sida om
mållinjen.

Efter flqra ftirsök i samma an-
fall kom Äsarps reducering efter
7 minuter i andra halvlek. lllle
och Zäta var inblandade och den
sistnämnde bredsidadö till slut
bollen i nät från närhåll.

Kenneth Palmqvist avslutade
sin framgångsrika dag med 1-3
efter 31 minuter. Med en rejäl
träff såg han till så att marginalen
mellan de två lagen blev den efter
spelet mest råttvisa, Fem var-
ningar delades ut av domaren
K-G Torstensson, Skövde, som
för övrigt hade gott grepp om
matchen.

'" l*

*
Åsarps kristna ungdomar med-

verkade såväl före matchen som i
paus med sång och musik. Ett
uppskattat inslag. BÄSSE

T
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visade röntgen ingen allvarlig
skada utan Kent är med i leken i
avslutningsmåtchen.

In kom Thomas Carlsson och
han gjorde för fortsättningen en
mycket bra insats.

Tony Persson fanns åter med i
Kinnarps försvarsbild och gav
styrka åt mittenförsvaret där
också Conny Qvist var duktig.
Bengt "Blecka" Georgsson spe-
lade på mittdelen och gav till-
sammans med i första hand Ken-
neth Palmqvist tyngd åt attacker-
na framåt, men oj vad fina chan-
ser herr Georgsson sumpade.

Frågan år ftir övrigt om inte
Kenneth Palmqvist var dagens li-
rare på Äsarps IP. Han gjorde två
snygga mål och slet, passade och
stod i hela tiden.

Smidige Thomas Westerberg
och bitvis "Lollo" Jansson gjorde
att Kinnarps anfallsdel var vassa-
re än Åsaips, där Ulric Gunnars-
son trots trogen uppvaktning; vsr
bäst.

Noterade i övrigt att Åsarp ha-
de två ess den här dan: Ingemar
Pettersson i ltirsvaret och Torb-
jörn Seveborg på mitten.

ä
g

*{q
-vb-

Wunslce l{i,nryptrgl?å Femte raku

I
I
I
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fr;, Slutarp
Slutarp tog sin femte raka

vinst, då man på lördagen bese-
grade Blidsbergs reservlag med
2-1. Därmed blir Slutarp tvåa i
serien.

Det blev en tåt match och de
två poängen bärgades med vissa
besvär. Blidsberg inledde starkt
men spelade frånt i överkant hela
matchen. Roger Andersson och
Håkan Karlstedt, som var kedje-
bästa, kunde ordna ledningsmå-
let, &ir'Roger var sist på bollen.

Matchen blev lika intensiv efter
pausvilan och här fick SIF-nål-
vakten Ulf Karl6n göra flera
prakträddningar. Ledning med
2-0 blev det också efter ett välp-'
lacerat långskott av Tommy Er-
landsson, Gästerna gav emeller-
tid inte upp, vilket medförde ett
reduceringsmåI.

Ulf Karl6n i målet gjorde nog
sin bästa match hittilb och Kjell
Karlstedt dominerade furback+
linjen i Slutarp, på mittfältet ha-

de Tony Skoglund en stor ak-
tionsradie medan kedjan hade si
na bästa i parhästarna Roger An-
dersson och Håkan Karlstedt.

GESON

Kinnemo
lördagen den 2 okt. kl. 14.00

SANDHEMS IF
KINNARPS IF
KIF tackar Bygg o Trä i FalKö-
ping, Allan Andersson och
Lennart Eriksson, för match-
bollen.

rHtrM
TYffiI'g
['alkögrings kommun

komrner* ;r{t hoa rege-
ringen begära att den av
SJ aviserade trafikin'
ekränkning aom drsbbar
Fini r.u, -{ten$torp, Slutarl
och Åearp den 22 maj
1977, inte elmll verkotölg
laa. Kommunen enter ata
inga ytterligarö in-
skränkningar bör görae i
yäntan på att 1972 äre
trafikutredning blir klar
rrred sitt arbete.

SJ vitl lägga ner stYck'
egoclstrafiken i AearPr,
Floby och StenatorP:
sarnt vagnslacttra{iken i,.
Slutarp. Yidare föreslår
SJ att Äsarp; och FlobYs
gtåtioner avbernannae
m"d"n reeandetrafiken
shall vara kvar ännu en
tid i StenstorP. Men rel
sande som stiger På tåg i
Stenstorp får i f'orteätt'i
ningen lösa biljett hoe i
konduktören. 

:

Det är ytterligare en I
förevagning av järnväg-1
strafiken genorn kom-|
munen som SJ föreslår.,i
Det blir den nya rege-:$
ringen som, komrner att,l
ta ställning till de fihe-;
slagna nedlägghingarnai
och om det kan aneee!
försrarligt att SJ verkli.!
gen vidtar deeea åtgär-'
der. 

i
i



IIE|\I HARUEGKAN I{AN IIU PR(IUDRA IITT
MEl} RENAUTTS NYA 5:0R.

femman år Renaults tuffing. Den är bara
355cm lång, men rymmer 5f ullvuxna med
väskor och grejor. Framhjulsdriven. Väg-
egenskaper som en sportbil. Den drar
bara mindre bensin. Andå en praktisk
Kombimed ett jättegapdärbak. Den f inns
i tre varianter. Renault 5 TL, nu med golv-
våxelspak, och den nya modellen Renault
SGTL med en motor på hela 64hk DIN som
gör att det suger till ordentligt när du
trycker ner pedalen.

Samt Renault 5 TS med massor av fines-
ser. Varvräknare. Specialratt. Bakrute-
torkare. 11öga bekväma fåtöljer fram.
Servobromsar med skivor fram och trum-
mor bak. Som alla femmor har den också
torsionsf jäd ring.

Du vet väl också att du kan köpa 77 ärs
modeller till 76 års priser? Det är ju pris-
stopp på bilar.

REI{AULT 5T1,5GTI,5TS MED 77 ARS NYHITER.
AB BIL & MOTOR '

Slutarp Tel. 0515/333 30

SANDHEM TOG POAIIG AV KINNARP
i avslagpn lfinnemoayslutning
Kinnarps chans i slutomgången

i div V låg ju i en seger. över
Sardhem på hemmaplan., sarnti-
digt som Falköpings BK skulle
tvingas notera en poängförlust i
sin match. Men Kinnarpsgrab-
barna lvckades inte ens ta vara
på båda poängen i matchen på
Kinnemo, och därmed hade ju la-
get försatt sir möjlighet till se-
riesegcr. 3-B var det rättvisa
slutresultatet.

väl vårda den poäng man nu trcr
med sig i seriens sista match.
Speciellt i första halvlek speiade
Sandhem piggt och duktigt.

bar, av vilka Conny Qvlst gatt
framåt mycket i år. En fördel med
Kinnarpslaget är också att spe-
larna är mycket allroundbetona-
de. Flera av dem spelar lika bra i' försvar som i anläI. Det rr,åste
vara drömmen för en laeledare.

Bengtsson i första halvlek.
Kiell-Ake Thuren och Christer
Andersson bildade ett fint mittlås
och längre fram såg man mesr av
Jan Elf på mittfälte1 och Jan I)a-
vidsson i anfallet.

^ 
Så.går vi in på målens historia:

bnädhem tog rättvisf ledningen
22 nrinuter in på matchen. pJter
uavrdsson slog en lrispark som
datad€ ner lramför måI, där Jan
L)avidsson så småningom krtnde
peta bollen i mål.

^ .'Blecka" Georgsson svarade
tö_r två verkligt Frna solornål : den
har matchen. Det första giorde
han efter 36 minuter och dät be_
tydde 1-1. Han fick bollen vid
mltten, avancerade not strafflin-
jen, där han sköt tätt invid stolpen
utan c.hans för Tommy Lilierskog
r D tndl)emsburen.

Nå, Kinnarp skall kanske inte
vara alltför ledsna över den ute-
blivna seriesegern. Som man spe-
lade i avslutningsmatchen rilbt
Sandhem kan man vara glada
över att man får vara kvar ett år
till i femman. Det behövs,

Trots att chansen fortfarande
fanns kvar till serieseger, var det
svårt att finna den där riktiea
gnistan hos Kinnarp. Sandheå,
som inte hade något att spela för,
gjorde en hyfsad insats och var

fiinnarp är alltså inte riktigt *
mogna för ett steg uppåt i se-
riesystemet. Laget år ännu en
anins för unst. ätminston" å" ali . p-aldhem' då? Ja' det var fak-

;;";;;iil;";""'.å--ii"r'., si tiskt 
forsg..så1gen 

jag såg.det la-

LeJi',t. helt stabilt a". xåLr.å I å'i ,*il:i.lä,'9'eu' och rnan
. måste säga att det var en Positi\'nasia ar' ocn da bllr fi'mnarp ta- överraskäing. Der verkar.å- o-voriter till seriesegern' sandhem har kommit fram tilltnomas westerberg. Koland femman för att stanna, även om

Jansson, Kent Bengtslon, Tho- ,rr"" h"" det 
"iltid 

lika svåra and-
mas Karlsson och Arne Ekbom. ra året framför sig.Där har ni nåEga av de
l9-20-aringar som är på väg att Sandhem har ett säkert för-
blomma ut Iör fullt. ''Blecka" Ge- svar. som inte blev sämre av att
orgsson, Gösta Ek och Kenneth båda ytterbackarna saknades
PalmqviSt linns med i bilclen med, den haigåneen. En av ersättarna
sin fina rutin och därtill kommer Göran Jänsäon på vänsterback-
då ett antal "medelålders" grab- - en, räderade näåtan helt ut Kent

Bengt "Blecka" Georgsson var tvåmålsskytt i sista matcheh mot Sand-
hem. Här ses han i aktion.fuj.\,v



C-GRUPP IV (10)

Grolanda IF-Åsarps IF 3-l
Målg.: G: Geft I€nntrtsson, Leif An-

dersson och Mats Kjellen. Ä: Thomas
Svenson.
BK Rapid-Floby IP ,1-O

Målg.: R: Tomx Helander 2, Peder
Feldt, Tomas Karlsson.
Kinnarps IF-Valtorps IF O- I

Målg.: V: Magnus Green.
Vallorps IF*Floby IF 2-2

Målg.: V: Magnus Green och Kenneth
Jakobsson. F: Ake Persson 2.
Grolanda IF-BK Rapid 3-O

Målg.: Gr Jerry Gegerfeldt, Gert Len-
nartsson och Leif Andersson.
Åsarps lF-Kinnarps Il' .1-O

Målg.: A: Jm Alqvist 2, Kenneth Lars-
son och Tomu Svensson

ÄsarpslF I 8 0 131-1516
GrolandalF S 7 0 2 16-7114
BKRapid I5 0 419-14 10
KinnarpslF I 3 0 6 6-18 6
ValtorpslF I 2 1 0 9-19 5
FlobyIF 9 I 1 7 6-24 3

D-cRtippv . 
: .,1

Kinnarps fF-Köttilstorpe IK 4-O i
Målg.: K: Per-Ola Westerberg, Anders

Hemansson,Clemens Hofbauer och Ur-
bm Westerberg.
Mullajö lF-Guataf Adolfs IF l3-0

Målg.: M: Ulf Matzon 5, Tomx Palm
5, Hans Willstrand 2 och Gunnar Ohl6n.
Åsarpe lF-Vartofta SK l-5

Målg.: Ä: Patrik Evertsson. V: Pelle
Pettersson 3 och Bernt Andersson 2.

Vartofta SK 8
Mullsjö IF 8
Kinnarps IF 8
Åmrps IF 8
Gustav Adolfs IF 8
Kättilstorps IK 8

611414-14 13
6 o 246-772
5 1 223-1011
3 0 514-25 6
3 0 516-38 6
0084-530

Reserufyllt
Slutarp 7ha

-+4.

fc;rlorade
Slutarp förlorade avslutnings-

rnatchen i serien som sick i
Mullsjö mot därvarande idr;tkfö-
reningens rescrvlag som vann
med 3-1. Om detta såger Slu-
tarps lagledare Bengt Stenkvist
till FT-sport följande: Vi fick av
olika anledningar ställa upp med
flera reserver vilket gjorde att vi
inte kom upp i vanlig spelstyrka. I
övrigt tycktes man på de,flesta
håll i laget ta ganska lätt på upp-
giften så hår i säsongen-s elfte
timma. Den ende sodr kom upp i
normal standard var Tony Skog-
lund som arbetade föredömligt på
mittfältet.

Hemmalaget tog ledningen re-
dan efter femton minuters spel.
och 1-0 stod sig halvleken ut.

2-0 blev det innan Roger An-
dersson kunde reducera. Vid
ställningen f- I hade också Roger
möjligheten att utjämna till 2-2
på en straff men denna räddades
av målvakten. Föruiom målet och
straffen hade Roger Andersson
ett par träffar i målställninsen och
vaiden bästa till$ngen i [edjan.

Hemmalaget som kämpade för
att undvika att komma på ned -
flyttningsplats vann helt rättvist,-
slutar Bengt Stenkvist sin rapport
från,matchen.. GESON

D.GRUPP VI
Slularps lF-BK Rapid 3 - I

Mälg.: S: Jan Ove Kjellander,.Sören
Ungh och Robert Lindström. R: Lare
Giiran Jansson.
Tomtens IF II-Floby IF 0-3

Målg.: F: Per Johansson, Tomas
Stjem mh Magnus Rehn.
IFK Falköping ll-Grolanda IF 2-2

Målg.: F: Mikael Gustavsson och An-
ilers Gusiafsson. G: Mikael Wärn.och
Sören Alexmdersson.

(Slutspelad)
FlobyIF 10 I 1 048-419
Grolanda lF 70 7 2 1 43-13 16
IFK Falköping II 10 3 4 3 13-23 l0
Tomtens IF II 10 4 1 5 22-79 I
Slutaps IF 10 2 0 8 77=44 4
RK Rapid 10 0 2 I 9-43 2

Kinnarp
Tips och bingoPromenad sönd.

den 10 okt' Start Kinnemo
10.00- 12.00.

KlFrr Damklubb.

+rftl. T
Efter en kvart i andra halvlek

var det dags för "Blecka" igen.
Han rann igenom från högerkan-
ten och rullade in bollen i bortre
hörnet. Därefter var det slutspelat
för dagen, han gick ut för vidare
befordran till Stockholrn.

Nu irodde man vål att Kin-
naro skulle kunna hålla matchen i
sinä händer, men så blev det inte.
Istället kunde Jan Elf kvittera till
2-Z pä ett jätteskott som gick i
stolpen och in. Detta hände efter
23 minuter.

Fyra minuter senare återtoq
Kinnarp ledningen och nu var dei
Conny Qvist som var målgörare.
Han nickade in ett inlägg från
.Thomas "Snabbis" Karlsson.

Sex mihuter före slutet kom så
Sandhems kvittering. Återigen
var Jan Elf målskytt. Han sköt
hårt invid stolpen och Arne {k-
bom hann inte ned.

3-3 slöt alltså denna något av-
siagna höstavslutning på Kinne-
mo. Domare utan gtörre bekym-
ner var Per Erik Johansson,
Skövde.

MATS

Div V Södra Skaraborg
Ekedalen - Stenstorp 2- 4
Kinnqrp-Sandhem 3-3
Norra Fågelås-Blidsberg 2- I
Valtorp- F-alköpings BK I - 2
Vartofta*Äsarp 2-3

(Slutstiillning)

Öetra Skoraborga resenserie
Crolanda-Kinnarp l-1
Mullsjö-Slutarp A 3-l
Blidsberg-Trädet 6-0
Fröjered-Ekedalen 3-3
Vreten-Floby 2-9

Falköpings BK 18 1r
Kinnarp 18 l0
Blidsberg l8 8
Stenstorp 18 8
Asårp 18 6
Sandhem l8 ?
N. Fågelås 18 ?
Vutofta l8 7
Valtorp 18 5
Ekedalen f8 4

Grolanda
Slutarp A
Fröjered
Blidsberg
Floby
Ekedalen
Mullsjö
Kinnarp
Trädet
Vreten

5 2 37-18 27
5 3 5r-28 25
4 628-%n
3 7 27-25 t9
6 6 ä-32 18
3 8 36-33 17

3 I 24-27 t7
I 10 30-31 15
2 tt 29-38 t2
2 t2 20-55 r0

(Slutståillning)
18 13 4 I 43-21 30
18 11 3 4 55-36 25
18 8 .4 I 35-27 20
t8 7 4 745-3618
l8 6 5 ?49-3117
18 7 3 833-3317
18 8 1 934-3116
18 6 4 830-3816
18 6 1 11 2s-58 13

18 4 0 14 21-60 8

rryB Y - upptrxltt med Thatin -stud,ion !#'

Elsie Fogelström. Götene, serverade alkoholfria drycker till ung som
äldre på NBV-upptakten.

;tffiilil
i''.

NBV (Nykterhetsorganisationer-
nas Bildnings.rerksamhet) höll på
fredagskvållen sin höstupptakt i
Lokal Frökind. Mötet var välbesökt
och en mängd trevliga inslag före-
kom. Från Skövde anlände en
grupp ur Thalia-studion och fråm-
fiirde- eii teaterstycke av Sandro
Key-Äberg och i ör'rigt underhöll
Mössebergs Musikkår.

Det anordnades också en folk-
dräktsparad där deitagare tu kur-
sen för folkdråktssörnnad örevisa-

de sina egenhändigt sydda och
vackra dräkter. Servering av alko-
holfria drycker var ett annat trev-
ligt inslag och här svarade Elsie F o-
gelström. Götene för scrveringen.

I höstens studier inom NBV kan
nämnas den nya kursen "Skapan-
de dramtik" som tar upp avslapp-
nings- och fantasirörelser. I)et var
också som en introduktion till den
som Thaliastudien gåstspelade på
upptakten.
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son,_Falköpingsvägen 16, Slutarp;
l!) IlCa Nielsen, Falköpingsvägånl5t Inga Nielsen, Falköpingsvägån
i5. Kinnarp: l6) Gull-BritaBra:ge,

En misehandel, eorn utspelndes
föi drygr en månad s€dano an-
mäldee till polisen i Falköping
håromdagen. En l9-åring hadc i
ssmband med en biltävlina i Kin-
narpstrakten blivit nedslagen på
grund av att han vägrade släcka
en fiicklampa sorn han bar med
sig. Trots ideliga uppmaningar
stt eläcka larnpan förblev den
tänd. En person ur publiken gick
elutligen fram rill l9-åringen orh
rilldelade honom etr krafrigr Blag
på käken. Slaget var så hårr att
l9-åringen lades in på sjukhue i
lre dagar. Polisen vet vem det var
eo@elog rnen har ånnulittb hun-
nit taga kontakt.. med vetlerbii' ;!
rande,

FRö]{|ND
('-r l. t.JumlLngsltsta

Vid sammanträde i Kinnarp rrred
ini.resserade för uppsättande av en
samlingslista inför valet av kvrko-
fullrnäktige fa5tställdes valsådeln
enligt följande:
__1) Sven Andersson, Lofsgården,
Kinnarp; 2) Inge Eckerlid, ilkehill,
Kinnarp; 3) Margareta Thor, Sme-
degården, Kinnarp; 4) Berit Sam-
uelsson, Alfärsgatän 8, Slutarpl 5r
Stig Johansson, l,ärarbost. 1, Kin-
narp; 6) Brita Wilgotsson, Biörkha-
ga, Kinnarp; 7) Kurt Johansson,
Västarp, Kinnarp; B) Birgit Ek,
Björket, Kinnarp; 9) Birgit Änders-
son, Falköpingsvågen 1, Sluterp;
1,0) Egon Johansson, Klockaregår-
den, Kinnarp; 11r Margit Gustävs-
son,, Kvarngatan 15, Sluiarp; 12)
Valdemar Svensson, Hantveiksga-
tan l, Slutarp; '!3r Karjn Aellig. Ny-
dala, Kinnarp; 14) Bengt Anders-
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Kyrkerörskolans segrande lag:6akre raden fr.v.: laeledarin
Agneta Biörck. Annika Lunrl-
sren. Artdg:i9_J9!g$"".r.

dnnika Johansson. Barbro Cill-
:'lI. @W E""lrcls-hansson oeh Cunilla Wesler-
6e-@Träm re rädF-ffii"i6iG

l:h:"'ä"Jri,.t:#*iä:
fiifrer, Tis6eih. [k och Eva
rygr. tqho-Vt.

65, Kinnarp; 1

PRIMA BYTESBILAR

Dom här bilarna sälier vi med Renaults Primagaranti

- en bytesbilsgaranti för er trygghet. Primagaratin
f inns endast hos auktoriserade Renaultåterförsäliare

- kom in skallviberätta mera om den.

I

3
a
a
att

Villagatan 7. Slutarp; 17) Majlien
Johansson. Alarp, Kinnarp; l8)
Monica Johansson, Lärarbost. l,
Kinnarp; 19) Ulla-Britt Larsson,
Falköpingsvägen 59, Kinnarp; 20)
Håkan Silvander, Hassla, Kinnarp.

Examina
Organist- och kantorsexamen har

i Göteborg avlagts av Janeric Jo-
hansson, Kinnarp.

Frökind IFrs damklubb

anordnade i söndags en tipsprome-
nad vilken s- trlade 130 startande.

Rätt raci, vuxna: 2 1 2 x x x Z l
x 2xx.

Barnraden:2xxlx2x2x
xl2.

Skiljefråga: 141 stycken. De tre
bästa i vuxengruppen: 1. Helen
Persson, 2. Ann-Britt Johansson. 3.
Rut Johansson. Segrare i barn-
gruppen var Sofia Dahlälv.

Kf NNARP: t6to.,ta,.

Start vid sparbankens kon-
tor k1. 10-13.
Med-arr. Kinnarps IF.

Renault 4

Renault 5

Renault 12

Renauit 16

Renault 16 TL
Renault 16 TS

8.000:- - 12.000:-
Saab 99

Volvo 142

Ford Escort
BMW 2000

VW Variant 1600

12.000: -
Opel Ascona Rally
Opel Rekord Caravan
Peugeot 204 D Combi
Opel Ascona 1600 S

-69 - -74
-74 - -75
-tJ - -lt

-69

-68

-70

-70

-lr

-ot

-tl

4.000: -
Saab V4 96

Opel Rekord
Volvo Amazon Combi
Saab V4 96

-67

-69

-67

-68

-72

-IZ
-lö

AB BIL & MOTOR
SLUTARP Telefon 0515/333 30
aukt. återförsäljare lör Renault
- världens största tillv. av frar,;hi.drivna bilar.

Kinnarps IOGT-NTO-Iöre-
ning håller möte i NBV-sa-
len, Kinnarp i morgon fredag
kl. 19.30.

Planering av vinterns arbete.
Välkomnal MnO.16-

SLUTARPS
MtsstoNsHUs

Sönd. 19.00 SKöRDEFEST.
Ungdornskören Verkligt Liv.
Offer. Sen'ering.

Våikommenl -.tclto+6

S i luerstrands Herrfrisering

STANGT
p.g.a. qiukdom tills vidare l"lhO.l{,



ffi,ry+:$ä.tlE#Frlli EtY OKEMOM BLEV FISKELAGE
Å*ils*?x; !*tr Hr"tfl ll! rförsa-mlingens pastor. O.t Uft ll !
också servering. ll I Sandstormen över Slutarpsll; nybyggarland har bedarrat. irli
ockå*rvqins'i|!r*r.q*:".öv€r.s|ularAEM*-.,i:]:'j!åi.l&i*å*slL.,]iii.$$ärcJiiil!%!!s]$fiKx.

t Div v södra skaraborg hade .l I sen I Slutarp håft stora bekym-

! i'*i" seli.en åc;rra$g ,,"å .h:!: I I :::::1,^**,*,ll1::,*1.:::

., '---- 
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I t4tlr"':r".-:url ::l;+"'ry |i i:lin* 1.:*l:l::1" ii,it"'F;. I€KOl'qlaIIUl UIlqer UeIl IUISLa
I halvan. De lag som vann mat- | | mycket sand på ''deras"-lekplats
r: nharno i o- ^,ioå*o låo nå Ärrna I I och hoppas till våren på en för

I de nå'undre halyan. Vi såg t"- | I sandproblemet'
! serieledare s,rm Ås"ro och Var_ | I Den senaste tidens regnande

iffii*T.##*fiR |i[i-s'."*]ii*Httu:t# ffi*tr II lorlsaIle atl sla varandrå. Uet he- | r '.:1"' i- .."
! la slutade i stor final nå Kinnemo | | febord, som finns i öknen kring-

I på självaste val<lageni den 19 sep- | f eåt91t? av vatten' Det kan ni se

I ie*te", då FBKä.å en 2-1-sä- l! nå.bilden och en bild den ljuger

, ,,',,ii:

I ;:,äIilå1,äää:å''i",'rii- II äia.ig
I le visa sig, uppflyttningen till div.

. F:4i
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- .alla mammor som tvcker det. Det I I sammanträde i Lokal Frökind
I har vi också irört. i dagarna har I törsamlin8sdelegerade kallas I fhånd. den 25 okt. 19Z6 kl.
_ nhol\rhrndan krrnd \^h'rra hlrrrrt l.:lt ^-----r-rr- i ,. | ,

!".u;*'.i.:.:'''l.^å&;.''"-.ffia"'.'.""'..:..-:l:":':;:"i"is.&''.;r::a..^..t.4,''..:.',..'.'.
I fiffi,*dr;#re"-1". : &;J shtElF! 'od.kd - d€rs av d€n s' rumer. "ri!kerås.". I

mansesamhälletsallrayngstasit- ffil r
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har säkert förutsäuningar au,kla- I Å;;fi;;pp,";;ärää,äåää"ä | ro.oo.ra sig kvar i serien. Atminslone I i;;'JiÄ-.iä".rrrrru omsrvnrne_ r ^ ..iretltilffi;ffiff ";".,*i*ä;";i+;r:,,;i 
* -=r' 

e.dt.

! ffit och så har u,*,u r,,,..o. .o* 
- 
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,:x.:::I:i:fi1.LÄ{*ff.aji:tr:i:i!.r!!:.rjit*,1.::ri'fii::.i:i.!äjlf.ili::+it:::iij:i:'.tliiit+ AJagsspel. Hoppas det gåi bra! 
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*

! fiåi;;.i:'Ji:irfi'X;;l':låi"*."n.o"ng i div. v södra skarabors. MArs t
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AB BIL &
SLUTARP Tel.

sTL, 5CT[, 5TS M[t] ??AR$

I Det sl.änger om Magnus Svens- shäckte på de eamla dansskorna Ir soo, 9 år. Det svänger alldeles och fannätt upöe på scenen. dold !
I fantastiskt. Det kan en "gammal" bakom trummoi oäh rttir"5 - där I
| : träbasist intyga. Han såg och satt en liten trummis. rI hörde Magnus häromkvällen. MaeTrus. g år. - oi. vad det I
I Magnus ryckte nämligen in som svängäe om honcrn. Hän klarade I- batterist-trumslagare hos välkän- Sixtens och Mariannes "vänd- l
t 9a Sixten och Ir{arianne ry1 det ningar" utan ett endaste litet I
1 begav stg tilI en liten - näja, vi backslae. Astrid och Olle. som är II var ett 70-tal personer - fest i [,o- trummiJ MaeTrus mamma och I
I kal Frökind.,Det var..kväll och pappa, tyckte*säkert detsamma, Iruagnus oorce egenutgen varrl även om de vet att tallrikar och r
I hemma hos -mamma och pappa, glas fått utgöra övningsämne. I
I men nu var det så att mamma och Mamus-irar lirat b-ummor i ett II pappa också var på den_här fes- par åi. Morbror Sixten har uno_ !
I !"_* Och-då Elq -y"g_. niusikern muntrat honom ti-ll Cet. Sixten vär I
! Magnus laga lörfall. Han spelade glad när Magnus satte sie bakom i
I tillsammans med sin moster och Jlagverket. Sa. nästan lite stolt. I
1 sin giftasmorbror. Det var skön att-iVlagnus dei är en toopenkille Ir musi k som de tre framkallade på att lira: med: på dispeni 

-får 
han I

I :.*.- instrument, men helt natur- säk;; - i-t" .i" ,il1. åld.;: I
. Iigt blev minstingen i församling- chansen att spela upp äed Sixten rI enmestuppmårksammad. och Mariann-e vid-fler tillfällen. I
I - Mycket märkligt sa den Snärt nos kanske ni Er tillflille att I
] "gamle" träbasisten när han dan- stifta bekantskap med Sixtens I
f "S{q. 

med en ung vacker dam. "familjetrio". f,yckatill Magnus! |
I rrer ar ruln som rrummar så vack- DEN "GAMLE'. TRI| BASISTEN rI ert till musiken. Träbasisten BÅSSE :
l---r-r - r :r r tr r rr rr.. -J

J--r - -- Ir-I:--II ----1 öoao{}+<)+scso$oos&ö

fi(lftl rH (lcH pmffiwmffiA ruTH

MtI} n[NAt]tT$ ruV& $:$ffi.

Femman är bara 355 cm lång, men rymmer 5
vuxn'a med bagage. Framhjulsciriven Vagegen-
skaper som en sportbil. Andä efl praktisk kombi
med jättegap därbak. Bensinsnåi som få. Finns I

l::
li
1,,.t

rl

l.ii

2 SRB-kvigor
bortsprungna. Öron-nr: 135 och
136.

1 SRB-kviga tillvaratagen.
Hallagården, Slutarp
0515/334 86

DET SVÅ]VGER OM
MAcrrtrs, g Ån stw'to'

s
+
stre varianter, den ene fräckare ån ilen a ndre.

MOTOft
051 5/333 30

os+ss

Ki nneved
Kinneveds församling inviger
sin nya begravningsplats, lör-
dagen den 30 okt, samling på
bergravningsplatsen ld, 14 då
biskop Brattgård förrättar in-
vigningen.
Därefter församlingshögtid i
Lohal f'rökind där Biskop
Brattgård talar över ämnet
"nutidsmänniskan och döden"
Kyrkokören medverkar.Anmå-
lan.om deltagande vid kaffe-
samkvämet i Lokal Frökind se-
nast den 27 okt till kyrkvärdar-
na.

Kinneveds församllngs
kyrkoråd

(-rl
Jlutal'psgata ztfto

. -7b.
avsmngs eJ

De boende vid Skogsvågen i Slu-
tarp har hos kommunen begärt av-
stängning av gatan på grund av -
enligt deras uppfattning - för stark
genomfartstrafik. Många barn i
området leker vid gatan. Men
byggnadsnåmnden som haft åren-
det på remiss och mätt trafihintensi-
teten avstyrkte frarnståliningen om
avstångning och inte heller kom-
munstyrelsens arbetsutskott fi nner
en arstangning nödvändig.

Plornslciss:

Fr:ökindsbad
på plats 'W.
rned infart
vid skolan

Byggnadsnämnden i Falkö-ping gav på torsdasen klar-
tecken för fortsatt arbete på
ändring oeh urvidgning al
b1'ggnadsplanen för Kin-
narp-Slutarp vad betrdffar
Frökindsbatlets plaeering. [Iari
kom^mer nu alt inrikra sig på att
behålla den från hörjan avsed-
da plalsen för siälva badet oeh
förlågga infarren till derra fnån
gatan mellan skolan och vatten-
verket. I november kommer
nämnden att ta stållnine till
förslaget för utstållnine,

I ett ridigare skede iille inte
länsstyrelsen pröva planlrågan
oeh planen artretadei om, plat-
sen för baelet flyttades när,mare
Lokal Frökind och harnsrusan
oeh tanken var.att man kuide
samutnyttja p-platser, Men
grundförhåIlandena var .inte
sådana alt en placering på def
sättet var mö.ilig. lllan srötte
t.ex. på berg,

I den nu aktuella planen harbadet placerats på sin ur-
sprungliga plats och skissen
upptar också en grusad boll-
p.lan och fler p-plarser intill
skolans ntrr-arande.

2'lrc
KinnevedsRödakorskrets -76,
hq los kommrrnstyrelsen begän
1.000 kr i anslag för att anordnJde
äldres resa.' Arbetsutsliottet sår
med på halva beloppet - 500 kr.
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Glimtur f|å,n Frökind'
Om iri låste er FT riktigi noga

förrä veckan t'ann ni ett blldsvep
över dem som styr Falköpings
kommun kommande period"
Garnla Frökind får nu nöja sig
med en representant i fullmåiktige '

och han den ende är "Gustav i
affärn", Det blir nu han ensam
som får försvara Frökinds "fär-
ger" - den här "delkommunen"
är nu sämst representerad av al'
la, Det ger en snabböverblick vicl
handen. Ensam år stark - sågs
det, Vi titar på Gustav i affärå,
som för övrigt numera år deltids-
pensionår, Som sådan valsar han
runt i pressen, Vi på FT skrev om
den här "nyheten" för en tid se-
dan, I senaste numrei av ICA-ny-
heter ägnas Gustav en halvsida,'*
. Vem har vunnit 10.000? Det
tisslas och tasslas alltid när "en
högvinst" hamnar så här på lan-
det. Vi på FT fick telegram från
Penninglotteriet i Visby, Ett tele-

. gram som förkunnande att en
l0.0O0.kronorsvinst sålts hos di-
versehandeln, Affårsgatan 8, Fal-
köping. Och diveisehandeln -
det var Samuelssons aflär. En
tidningskollega kallade affären
för lanthandel i Kinnarp,*

Hösten konr till Frökind sam-
tidigt som den kom till Falköfing"
Innanfönstren kom på plats
snabbare ån något år tidigare. I år
har vi placerat risgryn mellan
fönstren för att undvika itir
mycket "dimbildning". Det lär
vara bra -. det säger dbm på Apo-
tekel Kronan i itaclen. 

-Blåsien

kom olägligt. $ll frukt rasade i
backen - det blev nästan för
mycket mos på en gång, ÄndÄ
hade vi tur, Vi hade hunnit "Eö-
ra'hösten" i trådgårn, Mor i hulet
gjorde mest. Det gör hon alltid,
Jag tycker inte om hösten, men i

alta fall klippte-jag gråset för sista
gången i år oeh upptåckte att
granne ClaessonE eklöv fortsåtter
att sprida ut sig på vår matta.*

Sen körde jag "skit" till stan,
Skall sanningen fram körde Gro-
landasvAgern .med "redaktörn"
på lasset. Sommarens mielsom-
marstång, nedklippta körsbårs-
grenar, hoprafsade löv och diver-
sie annan bråte forslades sedan
från Slutarpståppan till rishög i
Vilske kommun, Det är bäst.ett
passa på innan Grolanda EÄr sta
åch blir ecen Vilskekommrirr, Då
lär man irAl inte får köra över
grånsen, ,', *

Håromdan fick jag i min hand
en liten skrift, Det år en tunn men
innelrållsrik utgåva på knappa 20
sidor. Bakom det hår lilla verket
ligger Hulda Wennerholm. född
Lundblad, och bosett härute när
seklet var ung. Utgåvan i fråga
har titeln "Minnen och sägner
från Kinneveds sscken". De1 år' "intE oftä'-tnan hlttat skriftår om:

, Kinneqed och folkethiirui,e g€lt vi
gsv oss genåst i kast nred det lilla
häftet, Låt mej citera inledningen
i skriften :"Ehuru jag seden 1917
varit bosatt i det reckra och
mångbesjungna Leksand i Dalar'-
na, har jeg ändå kvar mipa rötter
i Falbygden, och ett par gånger
varje år kan jag inte motstå min
långtan dit, Hembygden drar mer
ju åldre man blir".

Hulda Wennerholm har funnit
det angeläget att notera och för-
söka återge irågra av sina barn-
doms- och ungdomsminnen från
Kinneved. Det blev ett häfte, som

nu mof en mindre slant kan in-
handlas på Norders bokhandel.
Jag tycker faktiskt att det är in-
tressanta noteringar och fiirvisso
är denna lilla skrift något att läsa
för folket härute, inte minst'för
dem som stammar f'rån "rört". Vi
som inte visste det får veta att
Slutarps by under medeltiden
tillhörde Gudhems kloster. För-
fattaren säger i sammurhanget så
här: Vid klostren hade man alltid
ruddammar. Kanske härstam-
made rudorna, som fanns i Slu-
tarpa mosse i slutet av 1800talet,
från en inplantering under klos-
tertiden.

Den nAgot åldre Slutarpsgene-
rationen ksnrmer ihåg Hulda *
det har sagts mej. Vi ska inte av-
slöja för mycket vad hon skriver,
Men lite av innehållet kanske i
alla fall hör till den hår återgiv-
ningsbilden, Flulda berättar -om

galgbacken, sr:m låg nära föräld-
arhemmet på falan. Ett kapitel
beråttar om Spöken och skrock,

Inte visste jag för övrigt att det i
Slutarp fanns en krog på vilken
det förr gick vilt tiil, Det lär ha
funnits en i Kinnarp också. , .
Och diir nånstans satt Näcken
oeh spelade. llan satt vid Liska-
bäcken (Liskängen vet ni väl var
de.n är) *

Soldater, bachstugefolh, och
andra * det är ett kapitel, Jag
citerar: Bland alla de gubbar,
åldre och yngre, som hjålpte oss
på gården minns jag särskilt Ni-
kolaus Karl6n, Han hade varit
soldat och såg mest ut som en ge-
neral, rak i ryggen och spänstig.

Min granne över håcken *
Lennart Karl6n - stammar från
Nikolaus, Det var hans farfar,
Arvsanlagen finns där: det vet al-
la dem soin känner Lennart även
om han i dessa oktoberdagar har
prnblem med den raka "geierals-
ryggen", *

Ni kan vidare läsa om. Gub-
ba-Gustav, Gutt-Amanda. Lailera
Soffi, Ulla-Fina, Ulla.Tilda, Gam-
le Hagarn, Kloare Johannes och
en rad andre som hörde hemma
på "rört" och i dess omgivningar.

Sjuhåradsbygdens knallar kom
då qch då på besök - om dem
finns beråttelser, Eller snarare
noteringar. Och de hår notering-
arna gåller också släkten varif'rån
Hulda stammar, Den behandlas
och en del uivikningar från Kin-
treved år of'rårrkomllga,

Seder och brd< i Kinneved oeh
Haga-Karlssons berättelser orn
"mera skroek" - Ja det finns
oekså med i skildringen, vaps
slutdel handlar om Jårnvågsby!-
get 1904, *

Når jag far till Falköping från
SlutErp brukar jas inte dra föl-
jande ramsa för mej själv, men
det år möjligt att den nu stånnar i
minnet:

Skråddare Gutt. hell sutt
B6'ta-mos for sin kos,
Aves-Lars stod ve slånga.let å såg
på gnistor,
!.allera stut å Tömmersa knut,
Ä dår tog de slut,
(Sen kom OmEkiillebåck och

giänsen mot Lutera)

*
Barndomsminnen, upplevelser

och beråttelser : det lilla håftet
gör inte anspråk på att vara nå-
gon historieskrivning, men kan-
ske åndå;'det år en;,liten hi*to-,;

vägen mot en kanske $rlligare re-
dogörelse itir lifveil'i den hår
kommundelen qenorn åren?*

Go morgon säger vi till er alla,
antingen ni bor på "rör' t i Nag-
larp, eller Vårkumla, Go morgon
säger vi också till Majvi i afftirn,
deltidspensionären "Gustav" våi
granne med löven - Claesson var
nantnet - Ingvar med alla wat-
ten, Karl6n över häcken. och alla
ni andra som då och då hon-
lronteras med "Glimtar från Frö-
kind". Ett sårskilt "go morgon"
riktar vi till Ingrid på Posteni vi
har redan börjat skriva alla jule-
Korten,
Intill dess vi ses igen.
Ha det så bra

BÅSSE

PS! Från och med nvår finns p-G
Granehed från Börstie i fullmäk-
tigegruppen. Då blir åe två som
representerar Frökind. Rätt ska
vara rätt,

TACKSAGELSEDACEI\
I KII\I\EVEDS I(YRKA

Tacksägelsedagens gudstjäns t i
Kinneveds kyrka var mycket väl-
besökt. "Gudstjänst för stora och
små" sdlgl det nya ritualet för fa-
miljegudstjänst hade man inbjudit
till och inbjudan hade verkligen
hörsammats. Alla åldrar var repre-
senterade. Flickkören under led-
ning av Mårgareta Thor sjöng till-
sammans med {tirsamlingen intro-
itus på Tacksågelsedagen. Efter
textläsning sjöng flickkören ytterli-
gare en sång innan man gemen-
samt sjöng en psalm. Kh Hagnerud
predikade över dagens prediko-
text, de kända orden ur Luk. 2:14
"Ara var Gud i höjden, och frid på
jorden, bland människor till vilka
han har behag! Efter predikan och
trosbekännelsen följde psalmen
523, alternativ mellan kör och ör-
samling. Efter altartjänst och psalm
spelade kantor Margareta Thor
postludium "Med tacksam röst och
tacksam själ". Kyrkan var vackert
smyckad med frukter, höstlöv och
olika sädesslag.

Efter gudstjänsten inbjöd Kyr-
kans Ungdom i pastoratet till kyrk-
kaffe i Lokal Frökind. Drygt ett
hundratal deltog i gemenskapen
kring de festligt dukade borden.

Juniorerna med ledare medverka-
de med ett sångprogram och för-
samlingsass. Gunnar Götlind ber'åt-
tade om den livliga barn-och ung-
domsverksamhet som bedrivs i pas-
toratet. Miniorerna som är' i åldern
7 - 9 år, samlar varje vecka i sina tre
grupper ett 50-t al. Kyrkans junio-
rer, 10-13 år, samlas i skolan varje
fredagskväll i tre grupper och där
år ca 60 inskrivna. ljngdomsgrup-
pen, för konfirmerade och äldre,
samlas varannan vecka och har ett
20-tal medlemmar. Tio ledare leder
verksamheten, Barntimmarna sam-
lar barn i åldern 4-6 år. Där är 30
inskrivna och verksamheten leds
av fru Birgit Carlsson och ungdoms.
assistent Maria Jansson och med-

hjälpare. Flickkören som medver-
kar flitigt vid gudstjänster räknar
ett 2&fal medlemmar.

"Samlingar av det här slaget år
viktiga för att lära kånna varandra i
församlingen och berätta för var-
andra om vad vi gör i de olika
grupperna. Jesu missionsbefallning
står i cent rum för vår verksam-
het". Samlingen avslutades med att
man tillsammans sjöng "Jag är med
er alla dagar.

.Rivning 
av Prästegård,s lada i Falköping,

Plantis tavernas eventuella nya roll sorn
skollokale en olycksfallsrisk vid Kinnarps
:k"1?, trångboddheten vid .ta;rdpoliklini-,
ken:t Flobywar några av.dä ärenåån som,'
kornrnunstyrelsens fastighetsutskott i Fal- ;

köpir-rg hade att ta ställning till vid sitt.
samrrranträde på måndagen. zlu-?v:

En kombinerad hållplats
och parkeringsplats fram-
hålles som en olycksrisk
för' skolskjutsarnas passa-
gerare. Fastighetsutskot-
tet skqJl,_gtreda detta när-
mare. I

Kin narps
Kvartalsmöte ikväll kl. 19.30.
Kinnemo, med bl.a. val av fot-
bollssektion.
Möt upp mangrant!
Välkomna!

Styrefsen zolrc-h,t,

Kfnnarpr IF Z9/tO-ie -

har i Ar fAtt en bordtennissektion, den
tidigare Kinnarpe BTK har nåndigen
gAtt upp I KIF, I tisdags apelede Kin.
narpr IF sin första Eerlematch i div V för
såsongen,.då man gåstade Jårpås, Re.
sultat:

Jårpåa-Klnnerp t-6 P-O AbeleEon
- Ola Jarlcson 21*19, 11-21, 9-211 Stu.
re Hellgren - Jonny Karlstedt 21-13,
21:18; Eilert Ahlstsand - I$ell Karlstedt
14-21, 21-18, 18-21; Hellgren - Jarls-
son 22-20, 18-21, 21-18; Abelsson - I(
Karlstedt 14*21, 14*21; AhlEtrand - J
Karlst€dt 22*20, L5*21, 16-21; Ahls.
trend/Abelsson - Jerlsson / K Karlstedt
21-15, 18-21, 19-21; Hellgren -. -K

Karlstedt 21 - 19, 20*22, 27-Zg,

IF
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iKirlneueds kyrkog&rd,sutuid,gning klar i

i A;r hnp Brumgård, inuigin /a lc;rdug w 
i

II Omfattarde arbeten har den
lsenaste tiden pågått vid Kinne-
a veds kyrka. Kyrkogården har ut-
I vidgats och kommer nu att rvm-
I ma ytterligare cirka 400 gravplat-
] ser inklusive urngrava-r. Det
lhandlar om en yta på cirka 3.000
lkvadratmeter, som inköpts från
rägarna tili Klockaregården, Lili-
lan och Egon Joharsson. Förra
lutbyggnaden av gården gjordes
tpå 3O,talet och denna gamla del
lär nu i det närmaste täckt med
]gravplatser. Den totala kostna-
lden för utvidgningen är cirka
r 250.000 kronor, som likvideras
r med ltir ändamålet fonderade
lmedel. .Ingenjör,Robertsson,
, Lugnås, har ritat och projekterat
I den här nya delen, som haft Äke
I Fogelström, Götene, som entrep-t renör. Kontrollant har varit AB
I Jorm6us i Falköpine.
1 Så sent som under 1800-talet
r utgiorde det här området sjö och

I C{+" liqFer i anslutning 6ll och
. delvis på den gamla vadplatsen -
I av Kinnevad blev Kinneved. . .

; Den nyare delen av kyrkogår-I den får en meditaiionsplats med
I en rosenplantering ocir platsen
I omges med hängbjörkar. Fyra
r soffor kommer också att placeras

I ut i detta centrum av nybyggna-
I den. Lraroens gangplattor ar av
I röd natursten från Kinnekulle
; och hela det utvidgade områdetI omses av lindar. Fvra bevatt-
I nin"gsplatser finns och dessa har
I omgetts av sten som är delar av
I den gamla kyrktrappan, som be-
I varats för att vid lämpligt till{iille
- användas. Och nu kom det lämo-
I liga tillftillet.
] På lördag invigs kyrkogården
I av biskop Helge Brattgård, Ska-
I ra, Som assisterande präster
: tjänstgör församlingens kyrko-
I herde Sven-Erik Hagrrerud och
I d. i pastoratet tjänstgörande
I prästerna Erik Malmensten och
I Bertil Edvardsson samt kon-
] traktsprost Tor-Arvid Broman.
I Assisterar gör också församling-
I ens kyrkvärdar Carl-Arne
I
',tIIIIIIIIII
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Vid meditationsplatsen på Kinneveds kyrkogård: kyrkvaktmästare Assar Karlsson, kyrkvärd Göran Anders-
son, kyrkoherde Sven-Erik Hagnerud och kyrkvärd Carl-Arire Adamsson.

Adamsson, Göran Andersson, högtiden i Kirrneveds 1100-tals- byn" - byggkoncentrationen har
Majken Johansson öch Olof Nils- kyika, som när den byggdes kan- inte skett krin-g kyrkan. Nästa
son. si<e mer än nu fanns i centrum för projekt som står på tur är om-
_ Kyrkokören under ledning av öwig bebyggelse. För så som ut- läggning av kyrktake! - det.är
kantor Margareta.Thor medver- vecklingen-varit sedan dess kan oekså angeläget för detta gamla
kar också i den här invignings- man int-e tala om "kyrkan mitt i tempel.
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Tipspromenad Ab[I|-lb'
Tipspromenaden i Kinnarp i

söndags samlade 125 personer. Det
fanns ingen tolva men däremot 3
med 11 rätt. Den inbördes ordning-
en avgjordes av skiljefrågan. 1) Eli-
sabet Dah!älv, Kinnarp 2) Inger
Gustavsson, Kinnarp samt 3) Helen
Toistensson, Sluiarp,

Skiljefråga var en sten som vägde
3.355 gr. Rätt tipsrad: 122 x?-x. x!2
x?l.

Fråga 1. 20 gånger. 2) Värktabl.
3) Selångers SK. 4) Olof. 5) JO Wal-
lin. 6) Tulpan. 7) Jan-Erik Wik-
ström. 8) Oxen. 9) Blommar 10) Got-
lanC. 11) Fideiio. 12) Hjälppräst.

Barnfrågorna vanns av Per Bris-
bo Brismene. Rätt rad: x?x ll2x?l
lx2.

3Gtal, med ledare från Kinnarps Alliansförsamling, fick vid rundvandringen tillsammans med Alvar Anders- .."g

son en inblick i hur det går till att "göra" en tidning, På bilden visar Kurt-Erik Carlsson en nyframkalla{i.S

Ungdomarna, ett

textremsa. Förövrigt bibeltext, som körs fram åt Gummessons Tryckerier i Falköping, på FT:s fotosåttnings- .l
maskiner. Zb/tO -7t.
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Slutarps Samhällsförening markerar sitt 45:e verksamhetsår med ett jubileum i Lokal Frrikind

"t;å;;; 
;n"r*iJa"*'Äåitt".r är att den här,,milstolpen i föreningens historia skall bli en

irivselfusiför hela famillen. Slutttpt Samhältsf<irening är Falbygdens äldsta inom det nar omra-

det och fortfarande -v"'f."t fiurf.tij. ev nitiati$talartiå eå apiilddg 1931 finns två i livet, nämligen

Evert Sand6n och Otof,Nilsåon, Eiert var de förJa tio åren kassör, under några årvice sekr och

sedan sekr i åita år innan han 1953 tog hand om den ordlörandeklubba som han pn i dag svingar'

olof Nilsson var de första tio åren vicå sekr, och blev sen kassör under hela 25 år'

Samhällsföreningen har genom
åren varit av stor betydelse för Slu-
tarps utveckling. Det har varit ee-
gagenranp i stora och små frågoi.
Det centrala under en lång följd av
år var belysningsfrågorna, som var
i fokus för föreningsarbetet till i mit-
ten av 60-talet. Under'30 år svarade
föreningen för samhällets sonxnal-
I'ester, sorn lockade folk i tusental.
Ja, sedan har följt andra engage-
mang: parkanläggningar, lekplat-
ser. och mycket, mycket annat har
anlagts och vårdats. Föreningen
har spänt över ett brett register och
värnat om stora och små samhälls-,
medborgare. Vi på FT skrev.19?1 *
40-årsjubileet - så hår: Samhällsfö-
reningens engagemang är ett vik-
tiEt led i kommunens arbete för
tr:ivsel och gemenskap för invånar-
na. Det håller även nu fem år sena-
re och det torde hålla i framtiden.

Familjefesten på söndag får be-
sök av Skarabot'gs röst i radion -
Claes Astin, som genom många "Go
morgon"-program fått fin koniakt
med lvssnarna. Han kommer att
kåsera under rubriken Med mikro-
fon i b6jda och han kommer att visa
en del ur sitt bildarkiv. Vi kan re-
dan på förhand lova att det hår är
en programpunkt som ingen bör
missa.

Yngve Johansson med döttrar
från Skördtorp är en annän av
eftermiddagens höjdpunkter. Så
blir det barnfilm. Och det blir kaffe-
servering och förhoppningsvis en
trivselstgmning i en lokal som da-
gen till ära pryds av affischer från
festligheter genonr åren.

Samhällsföreningen i Slutarp 4iårsjubilerar på söndag' I karusellen

på lekplatsen t :itTtd" vi häromdagen Evert Sanden, Sven-Olof Jo-
'hurr.ro.r, 

Elof Rehn, Lennart Karl6n och Bengt Samuelsson som utgör

styrelsen,

Samhällsföreningen i
Slutarp firade på söndags-
eftermiddagen sitt 4!års-
jubileum i Lokal Frökind.
Populär gäst var radio- l

mannen Claes Astin, som
kåserade under rubriken
"Med mikrofon i böjda"
och visade dessutom vack-
ra ftirgbilder. Claes år
duktig fotograf också

han har bl.a. vunnit en
klasseger i Falköpings Fo-
toklubbs vårftilttävlan som
presenterades i FT för nå-
gon veeka sedan. På bil-
den samtalar han med
Samhällsföreningero ordf.
Evert Sand6n.

f*t' +



Claes Astin populAr gcist
z/u
46,på, Slutarps-jubileum

Vid kaffebordet ser vi bl.a. Olof Nilsson som var med redan vid ftiren-
ingsstarten för 45 år sedan.

Slutarps Samhällsförening
45-årsjubilerade på söndagen med
en familjefest i Lokal Frökind. För-
eningens ordf. sedan många år till-
baka, Evert Sand6n, - han var
också en av föreningens stiftare -
häisade välkommen och överläm-
nade ordet till radiomannen Claes
Astin. Han kåserade om sina
många roliga upplevelser som ra-
dioreporter uti bygderna och berät-
tade om håndelser i samband med
sitt Go morron-program. Kåseriet
illustrerade han med att bjuda lyss-
narna på bandade avsnitt från en
del händelser. Han läste Jönn som

inledning och avslutning och han
,visade egenhändigt tagna vackra
fårgbilder. Tacksamma applåder
fiiljde från en välfylld Lokal Frö-,
kind.

Så var det dags för Yngve Jo-
hansson med fiol och döttrarna Gu-
nilla och Marita, gitarrer, att bjuda
på vacker musik. Skörstorpstrion,
som förekommer i många stiftande
sammanhang på bygden kom igen
efter kaffesamkvämet. Och senare
bjöds också film för barnen med
Thomas Pettersson bakom projek-
torn. En i allt trevlig eftermiddag
för samhällsborna.

flar 0u tröttnat
på att ha hunden

i haksätet?

Då kanske
Renault 4
är bilen för dig

Uälkommen för demonstration

ffi AB Bil & Motor
V/// sLuTARp ret. 0515/383 30

sS&&S{b@S+*.oSO$iO$OOSOS,$€

Vad tittar de på? Jo, i Lokal Frökinds källarvalv fanns a ffischer från
den gamla goda tiden med fester som lockade tusentals. Claes Astin
och Samhällsföreningens ordf. Sven OlofJohansson vandrade runt och
fann att mårnga kändisar gästat Shrtarp.

som klarar hårt och

slitsamt arbete hittar
Ni hos

HALSIINGENS KENNEL
\ Kinnarp Tel 0515/46059

Saluför valpar och unghundar
Drever - strävh. tax - halmiltonstövare.

Vi tillverkar: srÄfqcsrf.llÄr
för hundgårdar-trädgårdar m. m.





Flobyflastlokaler
htirlry 4f",obelaffär

Floby-Plasts ridigare lokaler komrner att bli mötrelaffär. Plastföretaget Karner & Co i
Lidköping har nåmligen sålt anläggningen till Swalins Möbler AB i Brämhult som nu skall
börja bygga om fabrikslokalerna till ett rymligt möbelvaruhus. Swalins innehade tidigare
Möbelhuset i Slutarp som trrandhärjades för något år sedan.

Kinnevedskyrkskatt thVV6'
Kvrkskatten i Kinneved biir

oföråndrad nästa år - 50'öre Per
skattekrona, enligt kyrkostämmans
beslut. Budgeten omsPänner
406.867 kronor. Stämman beslöt
också att anskaffa termostater På
elementen i prästgården för att
spara energi. Frågarr om en göd-
sälvårdsanläggning ska uPPftiras
vid prästgårdÄn bordlades tills vi-
dare.

'rlu-7b.

upptagen - alla människor är
mycket upptagna när någon ring-
er - men Johansson ombads drö-
ja lite. .Iohansson dröjde och
dröjde, Ingen hördes i andra än-
dan. Jo, efter en stund sa en röst.
så här: Riksost...

I andra åndan på luren presen-
terade sig en person från kom-
munens förvaltning i Falköping.
och bad att få tala med chefen.

Aj, aj, tänkte Johansson - nu
är det något stort på gång. Nu
skail det bli riktig ystning på Rik-s
ost. Chefen svarade och kom-

munpersonen uträttade sitt ären-
de. De två giorde upp om ett stu-
diebesök och så skulle det bli ett
litet nätt ka{Tekalas på en kvart
eller så.

-Då är ni välkomna, sa chefen
och la på luren.*

Så ftirvånas inte om ni en mor-
gon ringer till Riksost och efter en
stund hamnar i ett samtal mellan
översten på P4 och arm6chefen.
Om ni inte skäms att lyssna så
kanske ni kan få en riktigt trevlig
stund.

Vid något tidigare tiilfälle har
Johansson hamnat i annans sam-
tal, men då har det som regel va-

. rit folk som har pratat långt bortorn
rymden. Det har varit två tanter
som avhandlat senaste nytt på
kefferepsfrontbn. Det har vi för-
modat - fast vi inget har hört.Det
försäkrar vi.

Di förste snök6vera har fallit.
. Om dom har Falbygdsskalden

Jönn skrivit, I en av stroferna sä-
ger han så här:

"Men du, du
för förste snön.
sum sakta dalar te marka.
Du fasar, huttrar å fruser
å ber e bön
att sola än måtte verka.
Törhända allt dä, sum kummer
daröppifrå,
får tas sum go'a Gu'ss g6ver
Men varme, grönska å summer
en täirker på
ve förste snöns kålle kdver.

*
De 'Slutarpsbor som jubilerade

tillsammans med Samhällsföre-
ningen kunde höra Claes Astin
läsa Jönn. Han läser gärna Jönn.
Han gör det bra.

- Mycket mer finns inte att berät-- ta från den här roten. mer än att
Hulda Wennerholm - vi berätta-

I de om henne och hennes skrive-

I 
rier från hembygden för ett tag

B-GRUPPIV
Vgrtoftg SK-Sandhems IF 2-0
Målg,: V: Henrik Johansson och Sören
Andersson,

Gustav Adolfs lF-Köntlerorpr IK ?- I
Mälg,: GA: Per Svensson B, peter
Svensson 2, Klas Pettersson och Klas
llåkan Johansson. K: per Karlsson.

Klnnarp: IF-Slurarpe.IF 0*4
Målg.: S: Mikqll Skoglund 2, Håkan
Andersson och Äke Brandt.

Slutarpa lF-Gustev Adolfs IF 0-B
Målg,: GA: Tony Ohla, per Svensson
och Staffan Sjöqvist.

Kärtilatorpa ll(:Varrofta SK IrI0 ..,

Målg,: K: Kennetå Andersson. V: Hen-
rik Johansson 4, Börje Andersson 3, Clas
Uno Frisk, Kenny Malmgren och Stefm
Brorsson,

Sondhems lF-Kinnarps IF 6- I
Målg.: S: Gunnr Hatelius 4, Las Cla-
esson 2 och Claes Andersson l. K: Bo
Johansson.

BK Rapid-Valtorpe lF 5-0
Målg,: R: Tomas Helander 3, Peder Mo-
dig och Magnus Eriksson.

- (Slutspelad)
AsarpslF .10 I 0 140-518
GrolandalF 10 8 0 224-816
BK Rapid. 10 6 0 4 24-14 12
Kinnrps IF f0 3 0 7 7-26 6
Valtorps IF 10 2 I 7 g-21 5
Floby IF 10 I I 8 6-33 3

D.GRUPP V
G, Adolfs lF-Vartofta SK 2-8
Målg.: GA; Mats Ku'lsson Z. V: Bernt
Andersson, Mikael Sjölin och Pelle Fet-
tersson 2 mål vardera samt Feter Bjöm-
dahl och Stefm Malmgren 1mål.

Kinnarps lF-Mutlsjö IF,[-2
Målg.: K: Urban Westerberg B, peter
Sellander. M: Tomas Palm och Clas
Hagman.

Kättiletorpe tK-Åsarps IF O-l
Målg.: Ä: Bo Lood.

Vartofra SK-Kinnarps iF 3-2
Målg.: V: Ola Jacobsson, Peter Björndal
och Pelle Pettersson. K: P.-O. Wester-
berg 2.

Äsarps lF-Gustav Adelfs IF 5-0
Målg.: Ä: Patrik Evertsson 3, Jimmy By-
lander och Eddie Björk.

Mullsjö lF-Kättiletorps IK 6-2
Målg,: M: Tomas Palm 3, Klas Hagman 2
och Gunnar Ohl6n. K: Conny Johansson
2.

. (Slutspelad)
Vutofta SK 10 8 I 1 55-18 rz
Mullsjö IF 10 ? 0 3 54-13 14 '

Kinnarps IF 10 6 1 S 29-15 1g
Äsarps IF 10 5 0 S 20-25 t0
G. Adolfs IF r0 g 0 ? 18*51 6
KättilYT IK l0 0 0 10 6-80 0

Climtar från Frökind,
Go morgon!
Kvällen är sen hos familjen Jo-

hansson. Den vill gärna bli det om
-man tar "hemläxa" med sie från
jobbet för att i lugn och rolobba
ftirdigt. I kväll har jag finputsat
för FT-fredagens specialgrejer,
som kommer att handla om hun-
dar och hur man vinterutrustar
bilen.
-Du vet väl inget om hundar.

Förresten när ska vi köpa hund?
Har du inte lovat det en !ång? Du
bara lovar och lbvar...

Lillgrabben är på mej som en
igel och jag tvingas försvara mej
med att vi har ju i alla fall en katt,
som river ner alla blomkrukor
och vänder upp och ner på halva
huset när familjen är borta.

-V-ad vet du förresten om bi-
lar?

.-Du.vet inget, farsan - våran
folkvagn går bara i 60 max och
morsans Opel är kass.

-Vi måste byta bii och köpa
hund - osså vill ja ha en trä-
ningscykel....
, Cirkuseh är i full gång. Mor
lämnar oss och åker på fest. Far'
blir själv med tre vildå ungar med
egna viljor och åsikter om Saker
och ting.

*
-Nu måste vi ha käk- Var är

min OÄ-bok? Dom här brallorna
kan jag inte ha i morgon. Måste
du alltid skriva maskin? När tror
du fotbollsträningen börjar igen?
Spolar dom isbanan i vinier?-

Mitt i frågekarusellen kommer
hästtjejen nerklampande från
övervåningen och Flamingokvin-
t€ttens Rosamunda.

-Jag ser inte klok ut.. Titta på
håret. Permanenten blev sån hir
efter badet...

-Pappa vill du förhöra mej på
svenskan? Vi ska ha prov.

Lillgrabben sorrnar nästan till
ackompanjemang av hästtjejens
svenska adverb. substantiv och
adjektiv - mellantjeien har redan
slocknat. Det börjar bli lugnt i
shrgan. Katten har gömt sig i blå
sovtäcket. Far kan också kopPla
av och börja fundera.

*
Han kommer att tiinka på en

sak som hände häromdan-. Det
var nåmligen så att han r.ingde till
ett militärt förband i Skövde och
sökte en person. Personen var

(Slutspelad)
Vutofta SK 10 8 1

Sandhems IF l0 8 0
Slutaps IF t0 6 I
Kinnarps IF l0 4 0
Gustav Adolfs IF l0 Z 0
Kättilstorps IK l0 I 0

162-817
2.51*14 16
3 30-13 13
6 24-41 8
I 14-42 4
I 70-72 2

C-GRUPP IV
Kinnarpe lF-Grolanda IF l-8
Målg.: K: Tore Gutavsson. G: Gert
Lennartsson 3, Leif Andersson 2. Jerrv
Gegerfeldt, Micael Svensson och MaÅ
Kjell6n

Floby lF-Åsrpe IF 0-9
Målg.; A: Lars Kul6n 3, Leif Karl6n,
Sören Wilhelmsson, Patrik Evertsson,
Mikael Fred6n, Ulf Johansson och Tho-
mas Svensson vardera 1 må1.

sedan - har hört av sig. Vi har
fått kort från Bror och Inlrid. Det
kom samtidigt som dom [om från
Madeira. Men vi klagar ändå inte
på postgången.

Den här gången ska vi inte be-
rätta. om Majvis, Gustavs och de
andras äventyr. Vi ska inte heller

säga att Ingvar bytt lampor hos
Johanssons och inte en rad får ni
läsa om Claesson utan löv på tom-
[en.

Däremot kan vi tala om att
Sven-Olof varit synlig på samhäl-
let med Melina. Ä det en kväll när
han egentligen skulle spela ping-
pong med Magnus,

Hej då
BÄSSE

3-rumslägen het"
mod., önskas i Falköping eller
Kinnarp.
Brevsvar till "Barnfamilj" 131
d.t.k.

i*tiritlilr:
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Q{v;lla, weulaåcr1
UÅn'ar{f
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KINNEVEDS pastorat: Kinneveds
kyrka: lörd. 19.30 musik och
minnesgudstj. Hagnerud. k) r-
kok; onsd. 9 o 14 KB i LF; torsd.
15 Slutarps syf. h. \rivan Nilsson;
17.30 min i LF. - Vårkumlzi kyr-
ka: sönd. ll högm. Bertil Ed-
vardsson; fred. 19.30 förs.afton i
Bygdeg. Hagnerud. - Börstigs
kyrka: lörd. 10 högm. Hagnerud,
kören; 10 ssk i prästg; torsd. 14
Bdffstigs syf. h Liiiä iotratiSsöå.' .' t

Brismenekyrka: Sönd. 9.30 HHN '

Bqrtil Edvardsson.
Slutarps Missio_nshus: lörd. 11

gem. gudstj. i Äsarp M-kyrka;
sönd. 9.45 ssk; onsd. 1?.30 UV;
19.30 tonår.

Kinnarps trIissionshus: sönd.
9.45 ssk.; tisd. 18 UV.

Kinneveds kYrka
Musik och Minnesgudstjänst Al-
la Helgons dag Kl. 19.30 S-E 

I

Hagnerttd. Kyrkokören m.fl. 
i

Välkomna! |<

Prohlem,,med ,vattnet

Vattnet i en del kornrnunala grundvattentäkter frarnför allt i Slutarp -
Kinnarp, har vållat en hel del bekymrner. Vattnet där har en ovanligt hög
kalkhalt och det knappt ett år gamla vattenverket år inte byggt för att kunna
reducbra en så hög halt - från nåra 32 tystra grader - en mätenhet på det här
ornråilet - till det idealiska 4 - 6 grader. I Vn_16 -

Därför blir vattnet i Kin-
irarp-Slutarp mycket hårt, det
for:dras en rejäl mängd tvättme-
del och tvål vid rengör:ing, men
vattnet är för övrigt ofarligt.

* Det nya vattenverket har in-
te tillråcklig kapacitet på avhärd-
ningssidan. Vi visste att vattnet i
Kinnarp innehöll ganska mycket
kalk men att kalkhalten skulle bli
så hög hade vi jngen aning om, sä-
ger driftsingenjör Per-Uno }Iall-
dorsson.

Den höga kalkhalten ger också

avlagringar i ledningar och kan
vålla besvär även på det sättet,
Vattnet har tidvis också höga hal-
ter av mangan och järn vilket kan
ge utfällningar och - om det vili
sig illa - förstöra tvätt. Men hela
tiden måste ett filter användas i
reningsverket för att motverka
detta. Eftersom råvattnet fYsi-
kaliskt-kerniskt sett är dåligt titl-
sätts kemikalier som drar stora
kostnader.

- Vi har ett förs1ag till en lös-
ning för alf kunna avhärda vatt-

net och kommer att lägga fram
detta till kommunstYrelsen, säger
ingenjör Halldorsson.

Vattnet i täkten vid gamla me-
jeriet i Vartofta var vid Provtag-
ning med tvekan tjänligt. Bakte-
riangrepp har också konstate-
rats i reserwattentåkten vid
Gläntan. Men detta är enklare
problem att lösa än avhärdningen
- man klorerar och vattnet blir
godkänt. I Vartofta frnns f.ö. två
andra vattentåkter som f.n. har
god vattenkvalitet.

II

FL{}RTUEGKA på hegagnat!

R_enaults 77:or gär åt så vi knappt hinner blinka.
Sbm en följd av detta har vi nu ett mycket attraktivt lager
av begagnade bilar - stora och små, olika årsmodeller och
märken. Alla är genomgångna, kontrollerade och de flesta
med garanti.
Välkommen in och hitta rätt bil för dejl
Passa på att titta närmare på Renaults 77:or når du ändå
.. t., rar nar I

AB BIL & MOTOR
SLUTARP Telefon 0515/333 B0
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AB BIL & MOTOR
SLUTARP Tel. 0615/333 30

0"'*:f*H*fffkåi

Svension
Berne tblv2lo

till Kinnarp
^ 

Det börjar röra sig på fotbolls-
lronten runt om Falköping I går
blev ctet klart att Folkabo IK:s
mittfältsman Berne Svensson, 28

|^r, frgn och rned kommande spe-
lar skall representera Kinnar.ps
IF- Rerne har bosatt sig i Slutaip
och därlijr är det naturligt med elt
klubbvte.

-Vi ar nöjda med både för-
handlingarna och lösningen, sä-ger Kinnarps IF:s or&örande
Gösta Andersson till FT. Vi tror
att Berne är kvalificerad Iör att ta
en mittfältsplats hos oss.

I
I
I
I
I
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,KINNAKP.
Tips- o bingopiiomenad sönd'
den ?/11 ki. 10-12 start Kinne-
nlo.
KIF:s Damklubb.


