FALKÖPINGS TIDNING Torsdagen den 5 maj 197/
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läggs förmodligen

NBV i Falköping och Kinnarp Kinnarp, liksom de flesta andra

har de senare åren gått starkt cirklarna. En

- Det här är det roligaste vi

att uppmärksammas, aktiviteten
har säkert inte varit mindre där.

rörelsen etc. utan alla. oavsett religiös och politisk hemvist, är välkomna i cirklarna. Således är utbudet variationsrikt och erbjuder
något för alla och envar.

kan konsten att lätta upp, att dra
en historia då och då, eller sätta
envar på det hala med knepiga
frågor i anslutning till åmnet.
Den här cirkeln har tidigare
låst om Gotland, Närke, Dalarna,
Blekinge och Skåne. Och när våren har kommit har Sven ordnat
en buss, och så har man stuckit
iväg till trakten man läst om.
- Om inte Sven vore skulle det
inte bli varken cirkel eller resor
med någon ordning, säger deltagarna. Han är toppen.

pehållet och cirklarna avslutas SvenAndersson,lantbrukareoch' - Kusten känner de flesta till

pionjär inom NBV och IO- men det mesta av ett land ligger
GT-IIIO. Hanvar med och star- ju innanför den, såger Sven. Där
tade studieverksamheten inom är många av oss okunniga.

som Falköpinq och är nu ordförande i
p.å sedan 1970. FT giorde ett
NBV iiksom distriktsordförande i
*
lrållitbesökhosledareSvenAndersson IOGT-NTO. Han har haft en
och de 25.tal trogna som i vinter trogen skara omkring sig i landI cirkeln är det både damer oeh
Hst om Halland.
skJpscirkeln allt sedaä de'n startaherrar av olika årgång. Och vis!{
de. De flesta har kommit igen år
*
man roligt' det syns och hörs
Den här cirkeln har hållit till i efier år'
lfpå långt håll' Men det är främst
NBV-lokalen vid Kulebacken 2 i
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NBV ingår inte bara organisationer som IOGT-NTO, 81å Bands-

Svens förtjänst, tycker alla. Han

gånq var fiortonde har, säger några av deltagarna.
framåt och lockat allt fler männi- dag har man tråffa-is, läsfom Hal- Vi får ju träffas och ha roligt samgkor till sina studiecirklar._ Idag land i Svenska Turistföreningens tidigt som vi lär oss något.
,Det man lär sig, ja, det är bl.a.
ligg.. tyngdpunkten i verksam- årsskrift, sett bildband, filmeioch
heten,il(innarp-- intemindreän lyssnat till något ftiredrag. Me- att det finns en hel del vid sidan
125 deltagare har här ingått i
ningen är att döt hela ska Jslutas om allfarvägarna, sådant som
d"ygt 20 cirklar under det gång- meä en resa till Hannand.
man inte visste förut. Hur många
na året. Nu stundar sorunarup- Populär ledare är som nämnts kärmer sitt land - verkligen?

till någon gång

i sommar.
Andra cirklar förtjänar givetvis

Mångu uhtiuu i Kinnurp

av de populärare cirklarna

II

Många av deltagarna har jordbruk att sköta, så resan senare-

/V'BV cir på frnmmursch

den ena efter den andra.
I förra veckan var det t.ex. avslutning för Landskapscirkeln, en

T

'*

I vår var det meningen att rnan

skulle åka till Halland men vår-

bruket har ju blivit.

försenät.

*

Cirklarna har tonvikten

hobbies av skilda slag.

på

Bildnings Verksamhet

I vinter

har bl.a. Märtha Lyreborg lett en

vävkurs och Maragertha Karls,

i

klädsömnad (barnLena
Arvidsson har varit ledare ör en
cirkel i batik och Rolf Wallin ftir
en styckningskurs i Samuelssons

son kurser

kläder'och folkdräkter).

affär i Slutarp. På biblioteket i
Falköping har Knut Fredriksson
samlat två cirklar i ämnet släktforskning och dessutom har en
cirkel i silversmide anordnats.
Till hösten hoppas man också
kunna starta en kurs i vegetarisk
matlagning, kanske även i jazzdans som förra året samlade fyra

- fyller

brldnmgsarbete började och

yngst genom samgående med de
tre äldsta studieförbunden 1g?1.

/
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NBV -

Nykterhetsrörelsens
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nisttsir$irsämring i 5fuffi

i

år 75 år. Det är det samtidigt äldsta och yngsta studieförbundet i
Iandet. Äldst är det genom sina
anor.från lS94 ä5 ått ärganiserat
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ömbibliotnhsfltnlenflyttas

T

FtyttoC bi6lioiå*sfilialen i Slutarp/Kinnarp till Frökindsgården äventyras bibllotekete möjligheter att ge
kuhuqg:gvlee åt alla säger filialföreståndarinnan Kerstln Gustavsson !.en slrlvelse tlll kulturtråmnden. .laåfrå$pas på eu mindri kallsinnig budgetberednlng så att min filirit& stanna och ulvidgas I LoLal Frii

I
I
I

kind,fört$tter ton.
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Sven Andersson t.h. och t.ex. läsa om Halland är inte bara boklig inlärning. Här drar han en
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När Vårkumhloi"a'i
"ini."
in gamla bilder till
sin
studiecirkel ,'på jakt efter en

IYEDFOR LtrABY.BACIG]Y

samlade

hemöygd" bidrog Karl Johansson
r r'Jofl<et med den här stenkross,
b-ilden från ZGtalet med Gilbert

Karlgren, Gustav Kjell6n, Karl

JohanssonrAxel Rosenqvist och
.roser l{,arlgren. Stenkrossen till_
hörde vågförvaltningen och man_
narna skötte om det hårda jobbet
att göra makadam av den sren

som i regel lantbrukarna levererade. När krossen skulle flyttas
.tru någon ny plats var det bara arr
tegga över en rem f'rån motorn till
det mindre hjulet framför bakhju_
le_t,

och krossen förflyttade iig

sJatv med en^ hastighet '.ungefäi

går bra fort,' beråuar
-l-91..Liil*gl
Karlgren. Han var i
filbert
-många år maskinist på
krossen,

Emellertid uppstod ett allvarligt
olyckstillbud når man skulle köra

krossen nerfiir "Leabyliden",

alltså den gamla krokiga vågen.
Krossen styrdes framtill som en
bil och dår satt Axel Rosenqvist

medan Gilbert Karlgren skötte
motorn. Gilbert beråttar:

W i ..; otl',::å"0:::öqiil?,ni,T;

jag såg att vi mötte en bonne med

-å"iu,-"ÄÅ"n
r,"a"
|I .e;-l;;-;i
hoppat av så motorn bromsade

I inte.
.. "Hoppaavsåtarjagratten"!
|
hoppade av, rullade
Rosenqvist
-1 ,i runt några varv
men skadade sig
ny- i
inte. Gilbert styr in på en ny-
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var det-ingen oftirtjänst

Roger Andersson orclnade

;l; Roger Andersson flera farliiheter
;:i: i andra halvlek -"a."Fäi[.U""
::j: basta möjlighet ur" ett sko* i .iL:i:i ban.

Det. var i m,ånga stycken en
kampinsats av Slutarp, men laget
visade även prov på bra spel och

:iii Hemmalaget började annars P.:t:,Ot'.. Sandens och Bengt
;:i bast, men -när val"slutarp fåti "Bullen" Andersson entr6er i laget^gav.mer stadga.- Som helhet
:i:i ordning på nervtrååar;I ili;

l:l.

*$;}}i;i3;'iåL:i;å";'$::ii
ilåt+3,*'tå;;.,*::*l*H;liiii
fanns oekså Kjell Johansson med

:i:

Jan Albeman -un ro* trethet

i:i

törlutet ii.Kinnarpsfotbollen.
fö.rlutet
Kinnarpsfotbollen. Ett i:l
:i:
skallförsvaret känna sig nöjt med iii

matchen.
:::
Jonsson, - Falkciping :i:
-Geron
dömde matcherna inför ett iåtaj.:::
åskådare.
:i:i

eÅssn

*i

i

som v3r med, berätta

9m,1et

sPm

I

xlf,rry3g$äTå{å:;l-i
;i: lclri-n-..o-J
,l-trrrr'fföä:T:-

fiå,.fi:1*å?,iää$ij

iii
'"*ultt"äturu"r'd;.""på1*.''" ,"^1f::t."-l-f:tsavSlutarp'ivars tr_^,:- t.j
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seger. Laget hade-främst
hade främst genåm
::: .ug.".
senom tåros
scqer
tar[s ftirsta
ftirsta.u;.;:
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Kinnarps tredje ralca
i derbyt mot Asarp
Kinnarps tredje raka vårseger

kom på lördagseftermiddagen i

derbvt på bortaplan mot Äsarr:s
lF, Marähen soni sågs av cirka 175
personer, bjöd på t-re fullträffar,
varav två för gästerna och e4. {ä1
ilemmal. Matähen går inte t!!! !!storien som någon av de större
derbyna - det var långa stunder
mest ställningskrig och jag tycker
att ett oavgjort resultat gett match-

bilden större rättvisa. De tre

fullträffarna kom i första hah'lek
som inleddes bäst av Å"a"p"po3-

karna, men Kinnarp fick småningom fast mark under fötterna
och spelade

till

sig

initiativet.

i

Ulric Gunnarsson gav hemmalaget 1-0 efter 17 minuter. Det
målet var följden av en frispark
vid vilken Ulric var en av de inblandade parterna. Efter en ti.lltrasslad situation, hamnade bollen småningom hos Äsarpsspelaren, som i nästan liggande ställ-ning fick i väg ett skott av strumpebandskaraktär. Förunderlig är

många gångel bollens

väg.

Mål-Ekbom tydligen så förvånad
- eller var han skvmd? - att han
slåppte den rullande bollen förbi
sig. Glad blev Ulric och alla hans
KOmprsar,

*

Förtvivlade blev de dock när
domaren K-G Torstensson efter
24 minuter pekad-e på straff för

Kinnarp. En av ÄIF:s försvars-

spelare tog händerna till hjälp vid
en Kinnarpsattack och domaren

bedömde situationen så att handen - armen - sökte bollen. Rätt
eller fel? Ja, därom tvistade man.
Rätt domslut - sa Kinnarn. Fel
domslut, .a Åsa"p. Och jag säger
inget eftersom jag satt så långt
från den händelsen att den var
omöjligt att beilöma.
Hur som helst så satte Bennv
Carlqvist bollen i nät och kvitteringen var ett faktum.

*

Gösta

Ek, nurnera etablerad

som offensiv back med rått att gö-

ra måI, hade tagit sitt kall på rätt
plats när han i 39 minuten dök
upp efter en dubbelhörna och
nickade in, som det senare skr.rlle
visa sig, det avgörande segermålet för Kinnarp.
På.flera fina chanser i andra
halvlek-Uffe och Sören-Trämst

borde Äsarp fått sin kvittering,
men det blev inte så. Kinnarp höll
stånd och gick dessutom fiam i
flera anfall, som såg farliga ut,

men tunnades ut i skottögonblieken. Blott en gång var det riktigt farligt och det var när Ken-

Kinnarp gick segrande ur den derbybetonade matchen mot Åsarp.
Här är det dock Äs""p som anfaller genom Sören Wilgotssön, som
lyckats ta sig ftirbi Conny Qwisth.

!åi_'.-cxi:I7

.*
Det är lite tunt i ÅIF:s anfall.

Ulric och Sören försökte men hade ingen lycka i avslutningarna.
Några gånger överdrev för övrigt
Sören det här med dribbling-

1.117

"o€-Z&

skonster och både han och övriga

hade tjänat på om bollen

gått,

snabbare -in mot centrum.

Nye S-Ä Larsson var duktigast
på mitten, men stabilaste lagdel
' var försvaret, där Ingemar pettersson och Giiran Karl6n var
mycket duktiga hela tiden.
Helt på topp var inte domaren
K-G Torstensson, Skövde, men å
andra sidan hade han matchen
under full kontroll. Fem varmnsar delade han ut.

BÅSSE-

neth Johansson rullade en boll i
stolpen. Ett överspelat Åtf'-fOrsvar rullade in bollen i famnen ef-

ter den här "fadäsen" av
KlF-spelaren. Sånt år ju egentli
gen mål!'

Annars var Kenneth en angenäm bekantskap klurig dribbler
och en av KIF:sbästa liiare. Allra

bäst var "Blecka"

Georgsson,
men det var väl ingen som direkt

föll ur ramen. Bakre

försvaret
verkade stabilt, inte minst då veteranen Gösta Ek.

,..

:

Erfarna hästkännare finns ofta vid ringgide på premieringarna. lMillomgården träfades bl;a.- Erik Andersson, Kinnarp, Evald Johaqsson,
Häggum, Valdemar Johansson, Kinnarp och värd3n Anders Anders.
sor\.

l;e,ricby

-

Tipspromenad i Slutarp
Söndagens tip_spromenad på cykelrl eller till fots
fotJ Vårkumla
Vårkurnl^ ru.t
hr..r.rt hä.

de ettfemtiotal deltagare.

Kanskealla

inte hade hunnit få sina cvklar i

ordning än. vädret var iu ännars
riktigt bra för en sådan promenad.
VID GÅRDAGENS FOTBOLLSMATCH
på TANGAVALLEN

Christer
Stenqvist

ALEDAL IK-SLUTARPS IF'
medverkade bl.a. Christer Stenqvist vars
foto i torsdagens annons blev föremål för
tekniskt missöde.
Som alla vet ser Christer ut som på vidstående
beklagar det inträffade

Ud. "T

Söndag kl. 11.00
SANDHEM B_SLUTARP B

y41tare av promenaden blev
G.ull-Britt Johansson. Kinnarp som
tillsammans med 5 andra haåe tiopat alla rätt. Skiljefrågan avgjorde

det fanns 142 tiobringä i töf<en.
De övriga fem med 12 rätt var:
Eva-Carin Johansson, Bo Johans-

son. Daisv Simonsson. Anna Karin
Lrndroth och Evy Claesson. Raden
hade följande utseende: 1 1 2 x x
1 x 2 1 I 2 1.. De rätta waren är

Blåsippa, Spanien. Lärisförsäk-

ringar. Småland. Moby Dick. 144.
Danmark. Kungsfågel. Amster-

dam. Jonas Alströmer. Merkurius.
tand. En andra vinst utlottades

bland samtliga deltagande och

vanns av Anna Samuelsson. Slut-.
arp.

Styr.else för dikningsförerag
, Ti.ll styrelse Iiir Axtorp-Hallagårdens dikningsföretag av år fgZZ i

Kinneveds och Vårkumla socknar
har utsetts: Valter Oskarsson, Frö-

jeredsled. ordförande, Bernhard
Johansson, Axtorp, Vartofta, Lars
Ecke_rlid, Hallagården, Slutarp.
och Le_nnart Pettersson, Hallagår-

den, Slutarp. med Jan-Erik dus-

tavsson, Glåskulla, Vartofta, såsom

suppleant.

tt: Skdmt och

:i:i

ulluar i Lokil

frökind,

:li

.,r.!a.]:s.r:*:,M

:::

mande att läsa om br

i:i tonot långt nere i.åidrarna..Rap- Rektor Bengt Kjellström och Hem-Skola-ordf. Bengt Klingstedt lyss:i: porter. talar om högförbrukning nar tili ANTlinformationen.
i:i:
i: bland de elever som går lruan.
i:::
Kjeilström ia också så
Familjeaitonen i stora totaien :i:i
liii nJ",""*t
föridverkningar
och
verkningar
::i * Når vi träffas i hem- och sko- och det "var en nvttig lektion, säm bröts sedan för kaffesamkväm. i:i:
var.det.åieldags fAr i:i,
iii hsa--rnhang borde vi m e r iatja.s poti*"". .-yn
- få narko- Småningom
iii diskutera vad vi kan göra för att tikäprobleäen.
:amling i stora lokalen och kvål- :i:l
--:'b; ""
ft""r l.to- knuten. lens lättare del med bl.a. fråge- :::
::: hejda missbruket blarid de unga
:i: av narkotika och alkohol än att Falköping är ingen beskedlig sport'
i:i
Men först framträd4e {lickkö- i:;
,:i: diskltera om potatisen i skolbes- Jåä.-i.f.7f.otit an"håller på ati ren
igen
nu
utklädda
glada
i
:i:
skörda mång.a offer. och Falköiii pisnlngen ar Itir mjuk.
i:
ping lig-ge1 i länsstatistiken r topp targer'
.:i:
- o*
;1i1

i,:

-!:\to^rs inledning--följdes

ilåä:?,ff;,ä.Silffiil
i:ii
i:i:
som
fyra framställarna.

av i'"å=a'?äau""missbrukare' ,.3"*ffol?få::i:iffin:1

F.I!
:tS
här stii,i, *I:l_"_t_T,!l!11" d. de
med

:l:i

mulansmedlen kom också

tikagruppen ^sa de här orden
ta ati samt'liga klasser _
tiff iil
han sa också 3y:\:! XTil-.^T och med 6 _"var med *riåråää i,ii
hur det i verkligheten fungerar. jämte ett tag UestÅende åv två lä- ::::

iäiå:'::"fj:#ä;mx

'#1T"åsii:t:åt,ö:'å;
i::i iåi"".ffi:L':Tä$:!i,:tFå:ff
':.: tyra ungdomarna - rylol'gan wr- kartlåggerochrntemrnstlorsoKer utfrågare.
Kll'1, 9l"l{Yl:._l"u att hefda missbruket och försälj- Deiblev en fin final på en trevi'i, p,gtu,
Junkergärd - ningen av narkotika.
:i:l Hjerpe och Jörgen
[g kväll!
,:i redogiorae för de olika medlens

lii;i

i::

fr: charres*;;,;"rrån.narko*SL..-4ffi1":gl.*"*::,ii
och
f"a.i

olischarlesikrersenavungdomar.

n4?. o}-to

i:i
:!::

i:::
::::

i::i

ii,

iii
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Ordföranden i Falbygdens NBV,

som är hemma i Kinnarp, Sven
Andersson från Lofsgården hälsade välkommen ti|l ett vårpyntat
matbord. Kinnarpsdamerna bjöd
på vegetarisk kost i form av nåjon

slags sallad med sås. som kom någon i sällskapet att (trvcka en stilla
undran om huruvida det var rådlist
att "ösa till 51* u,.tr närmare anälys" Det visade sig emellertid snart
ati det var en god sallad, som kom
skålen att var-rdra runt flera gånger,

liksom faten med det hembakale

brödet.

Kiunarps NBV, som har haft

många cirklar igång, sedan man
startade därr,rte har öckså studerat
vegetarisk matlagning. Vad^ man
se.nast sysslat

med är emellertid

rramst vävning, sömnad av folk_

drakter och batik. d,v.s. ett

slags

rygrrycr(. Denna cirkel har hållit till
l en lvattstuga, vårrlran man av allt

att döma hade många roliga min-

nen. Man har 6ckså haft en cirkel
om Haliand. som letts av Sven Andersson i elen hög person. Denna
cirkel kommer nu att rendera i en

tvådagars

utflykt till Halland i

sommar.

Med vid onsdagens

samman-

komst var NBV-kassören Thor-

biörn Anbere. som berättade om den
siora omsätf-ning som. avdelningens
kassa nu rörde sig med. Distriktet

presenterades

av konsulent Erik

Andersson som under ett enkelt an-

Björn Persson med några blockflöjter ur klass'
Musikbkolan i KinnarP har haft
elevafton i lokal Frökind där för-

med verklig fermitet' Prov På
olika instruirent visades och Pi

att lvssna och höra vad eleverna
fått iära under terminen. Efter att
musikdir. Bertil WensbY hälsat
välkommen började elevernas
framträdande och det På PaPPeret digra programmet avverkades

de. Som-omväxling sjöng en kör

åidrar och anhöriga Iick tillftille

ano och gitarr var de domineran-

ur musikskolan några sånger un'
der ledning av EvY Hansson.
Biörn PersJon Presenterade två

biockflöitsklasser och Roland Johansson var flitig ackomPanjatör

förande qav en intressant bild av
NB-.V," "e"ksamhet och utveck-

3.

llng.

åt gitarrspelande ilickor. Avslutningsvis fick man lyssna till Jakob

Hedins framförande av "Fiolen
min" på mandolin tillsammans
med musiklärarna Sven Adolfsson mandolin och Roland Johansson gitarr,

>s/s-

jt'

- NBV - Nykterhetsrörelsens
Bildningsverksamhet år det äidsta
och samtidigt yngsta studieförbundet i landet. Aldst med anor från
1894 då man startade ett organiserat bildningsarbete och yngst

.NBV:s cirkelverksamhet omlat-

tar c:a

16.000

cirklar med

300.000 medlemmar.

n47 05 tLl
FRöKIND
E
Scisongauslutning hos IYBV

ge-

nom samgåendet av de äldsta studieförbunden år 1971.
c:a

I varie län i

stort har man ett distrikt som samordnar verksamheten från de loka- |
la avdelningarna. Inom Skaraborq I
har vi för närvarande haft T5 cirklar. Organisationerna bakom NBV
tillhör i dag 15 olika förbund. Förutom cirklar och kurser av olika
slag organigerar mån nu också olika

kulturarrangemang, inte sällan i
form av turn6er.

Efter Erik Anderssons anftjrande
följde en stunds samtal om cirkelverksamheten som varit. varvid
cirkelledarna hade tillftille framföra

sina,.synpunkter och önskemåI, Man behaådl4{p;'.också något *

kommaRde säsongs upplåggning,
Vad Kinnarp beträffar hade man
redan glort vissa ftirberedelser och
bestämt sig för ett större upptakts'måöte. vartill intresserad allmånhet
komrrier att inbjudas.

G.S-rd

SIF:s dsmklubb,

Slurarp

SIF:s damklubb anordnar

ri

r,,,

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

Ordf. Sven Andersson,
(ytterst från vänster räk^flankerEd av
nat): Lena Andersson, Asarp, (lärare i'batik) Märta,tyreborg.
Trädet (lärare i vävning) Margareta Karlsson. Kinnarp, (lårare
i sömnad av folkdräkter) Ytterst till höger Lennart Sandberg,
Göteve. En av Kinnarps drivande krafter.
Det var festligt i Kinnarps NBV-lokal i onsdags kväll, då
ledningen för verksamheten därstädes inbjudit sina cirkelledare och styrelsemedlemmar ur Falbygdens lokalavdelning, Falköping, till en samkvämsbetonad avslutning av studiesåsongen.

{
tips-

promenad på söndagseftermiddåg.
Start sker från Tångavallen. Du
kan gå eller cykla turen som är ca ?
km och går vägen runt Vårkumla.

Kinnarp ännu obesegrat
efter 4-O på Ransberg
Kinnarp är fortfarande obesegråt i div. V Södra Skaraborg
och hur nu också övertagit serieledningen. Och har rnan sett
lagets andra halvlek nrot Ransberg på Kinnemo i söndags kan

man inte på något sått betvivla
lagets värdighet som ropplag,
Fyra mål efter paus säkerstållde till slut de båda poängen,
d.v.s, Kinnarpslaget vann med

4-O.

stämma

i avslutningarna.

Men

når t'Blecka" Georgsson redan
i fiärde minuten sköt i ribban

och när Kenneth Johansson
minuten efter sopade en boll
strax över började rnan trara att
vånta på ledningsmålet. Del
kom också ganska snart. Efter

tolv rninuter fick t'Blecka"
boll

av Benny

en

Carlqvist; vann en

duell med målvakten

Stefan

Björklund och satte säkert bol-

Skall mon därenot dörna ef."9:4. hemmalagets insats i den

len i mål, Det var förresten gån-

gen ägde man spelet men likväl
var det Ransberg som hade den
farligaste målchansen och

nämligen Kinnarps och planens

.

ftirsta holvleken kanske rnan
blir lite mer tveksam, Visserlidessutom ett par andra onfall
som också kunde ha resulterat i
nätkänning. Det var stundom
rätt lätt att komrna igenom
hemmaförsvaret i första halvlek
och hade det varit lite rner
skärpa i Ransbergsavslutning-

arna kunde Klnnarpskillarna

fått dricka sin paussaft rned ett
underläge i bakhumdet.

*

ska rypiskt ått just I'Blecka"

{ick göra ledningsmålet och
s.a.s. öppna locket, Han var

bäste spelare.

I 20:e minuten blev det 2-0.

Kent Bengtzon slog ett inlågg

som Kenneth Johansson behär*
skat nickade in. Efter 28 minu-

ters spel anlånde 3-O och det
var ett mycket snöpligt mål för
gästerna. Ett inkast från vänstersidan gick ända in till målet
där bollen tog på en Ransbergsftirevarare och gick i måI. Två
minuter senare var det dags för

4-O oeh det var ett

sådanh

där

Ännars var det förstås Kinnarp som hade det bättre spelet, men till några riktigt rejåla
målchanser hade rnan svårt att
koma. Många bollar gick över
och förbi Ransbergsmålet. I
matchens l8:e minut kom så en
Ransbergskontring som blev

måI som får css åskådare att rysa till lite. Thomas Westerberg
löpte upp på vänstersidan, så!
ut att ha skottlåge men spelade
snett inåt bakåt, Bollen rullade
länge och vi trodde knappt att
någon Kinnarpsspelare skulle

komma fram. Men så dök

mycket farlig. Per-Erik Ren-

"Blecka" upp i full karriår och

ström löpr€ upp på högersidan
och kom ensam rned Arne Ek-

drog på ett jåtteskott invid ena

bom som dock råddade från

nära håll. Returen gick så till
K-G Björklund som fann sig stå
helt fri ett par meter framför
öppet må, Han tänkte troligen:
- Jag går ända in med deno ty

fuUrräff,

det dr,iijde länge innan han
kom sig för att skjuta. Arne
Ekbom hann därför fram igen
och fotparaderade ut skottet
till hörna, En mycket fin pres.

taiion av hemmamålvskten.
men vad tänkte Ransbergscentem på i det läget???

*

Kinnarp hade tydligen i pau-

sen lovat varandra att verkligen

ge allt i den andra halvleken.
Före paus liknade det mest un-

derskattning och man hade
5om sagt svårt att få det atl

stolpen. Matchens

snyggaste

*

Kinnarp spelade alltså ett

spel efter paus, som får oss atl
tro på laget i år' Fröjered, sorn
skall vara den värste toPPkon'

kurrenten har ju inte irnPonerat på sistone så chansen finns
för Kinnarp att gå ifrån. Bästa

hernmatretygen går denna gång
till mittbackarna Tony Persson
och Conny Quisrh. Däremot var

det lite öppet på kanterna
ibland. "Blecka" är redan
nåmnd som planens bäste. Vad
vore Kinnarp utan honom?

Framåt var det lite svårt för såväl Westerberg, Bengtzon som
Kenneth Johansson' sårskilt i
första halvlek.

Så måste

vi också

till mål'Ekbomr som
iiord" ". härlig räddning i för'
iia halvleken när K'G Björk'
lund var fri. Han kanske råd'
ge en ros

dade Kinnarp där. Yem vet hur
det kunde ha gått orn man
kommit i uhderlåge?

*

Ransberg spelade en klok

fotboll före paus. Försvaret var
väl samlat och man stack också

upp i.konlringsanfall. [Ian,,

måste dock bårtra på farlighe-i
len frarnför målet, Bäslq bety-,
ged går iill Stefan Björkluiid i";

målel samt till PepErik Ren'ström. Laget fick nu sin första
förlust i fernman. Tidigare har
man slagit Norra Fågelås och
Grolanda.
Domare på Kinnemo var Sture Karlsson, Hjo och mot hans

arbete kan man knappast hd
några invändningar.

&-b. --

MÄTS
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FAs'
FASTIGHETSoch

LoS t,REAUKTION

kommer att hållas lördagen
lördagen d. 4 Juni 1977 kl. 11.00 varvid
utbjudes fastigheten Slutarp,
Slutarp Backgården 5: 36, Kinneveds
ml adress: Sandåns väg 2, Slutsn., Falköpings kommun, med
f.d. syfabrik - av trä i 2 plan under
arp, Falköping. Fastighet - f.,
eternittak. Yttermått ca 13.3
13,3 x 9.7 m. Inr. inredda lokaliteter
om ca 200 kvm. varav bl.a.
bl.a 2 salar om 65 resp. 55 kvm.
Parkettgolv.i samtl. rum. Ytterl.
\
ca 40 kvm kan inredas.
Toalett. Värmecentral - oljee
oljeeldn. Fastigh. är pass. för lättare
tillverkn., fcirsäljn. e.d. Träc
Trädgårdstomt 644 kvm. Tax.värde

kr

44.000:

-.

En
En ll2 tim. fri prövningstid att anta el. förkasta avgivet bud
förbehålles. Köparr:' erlägger
erlägg' ss. handpenning 10 7o av köpeskillingen. Övriga villkor vid
vi auktionens början. Visning av
fastigheten tisd. d. 3U5 1977 kl.
I
1?.00- 19.00 el. eft. överensk.
C:a kl. 12.00 försäljes en del
de inre lösöre: bl.a. en del snickarverktyg ss. hyvlar, sågar,
sågar, yxor m. m. div. handredskap,

hyvelbänk, chiffonje, spegelbyffe,
speg
skänk, soffa, gamm.
träd
skrivbord, äldre cyklar, trädg.vält,
några kopparsaker bl.a.
taklampa, vävstol, järnspis,
iärnspis, slipsten, ett par träportar, trasmattor. liten el.motor, 2 stora trädg.-urnor m. m KONTANT

LIKVID.

@hrye#esrås&etr
A Kö,fUgeflfrffD

fför

>ts-))

sFcoåho;trsa,

Frökinds Hem- och Skola-förening kritiserar i en skrivelse
till komrnunstyrelsen trafik'
förhållandena vid skolan i Kinnarp. - Det är ett stort riskmoment vid i- och urstigningen
för skolbarnen, Skollrussarna
år hånvisade att backa och vånda på parkeringsplatsen bland

trilar, cyklande barn och vän-

tande barn, Chaufförernas
skyddsombud har också uttalat
skarp kritik mot förhålländena

och k.rårt åtgårder omgående,
skriver föreningeno som vill gtt
en pr.ovisorisk vändplats' iordningställs,

l'öreningen skrivbr också föl:
jande:

AB r.o.

HOV

RÄT'STOTAPIE

Tel. 0515/151 75, 113

75

FALKÖPING Dotorpsg.

12

- Det är meningen att busFöräldraföreningen yrkar nu
sarna skall vånda vid bespisen provisorisk vändplats utatt
ningsbyggnaden och barnen
sedan sliga på vid grindarna till förs senåst till skolstarten i höst
plats
skolgårdeu. Flanen är

och ahvisar också

för

ofta åtgärd ett område vid
Dtocltenåd al pankerade bilar, 'idrottsplatsen
skulle kunna
varutrbnsporter och dyligt.
rn ny vändplats f,ör bussarna planeras di:h grusas.

Föreningen påpekar

också
.rundkörning är enligt att negnskydd hehövs i anslutnerad vid den nya.badanlägg- ning till husshåIlplatsen, Barnrngen,men innan den kommer nen har ofta länge våntetider
till srånd krävs sradsplaneänd- och får inte vistas i skollokalep
rrngr en relatiri tidsödande na uhder tiden.

med

uppg_ift från gatukontoret pla-

procedun.

Kinnarp fick svårr
i Grolanda - räddades*
av dornarrniss???

Bengt toBleokaoo Georgsson var bäst på

kombinerade och domineiade i
spel. Mgn Grolanda var farliga på

och det
-kontringar
framförallt
i andra halvlek.
sina

gäli-er

äå laget till och med hade en period av

bra tryck mot Kinnarp. Stittningen var då 1-2 och Grölanda hadä
ett par rejäla chanser till kvittering. Det skulle varit straff i BB:e

minuten då en KlF.örsvarare
tvingades ta handen till hjälp för
att freda sitt måI. Det var en så-

dan situation om vilken regelboken talar: Handen sökte bollen.
!a,rQ1 fanns det ingen anledning
aU
cllsKutera något annat än
straff. Domaren Lånnart Johansson från Skara såg dock inte händelsen, men det gjorde däremot
den linjedomare som var närmast
situationen och denne bekräftade
efter matchens slut riktiqheten av
ett straffdomslut.
- Jag borde tillfråsat min linjedomare, men jag ärinte van vid

där Grolanda överraskade genom att ge
rieledarna rejält rnotstånd.

Grolanda var ledsna över den

missen och det är möiliet att det
-bittra
blivit en match till det
slutet

om kvittering skett på straffen.
l-3 kom sedan två Åinuter ftire

slutsignalen.

årets serie. Det är ett bra lae som

$l1rn"rp ftirfogar över och i-ngen
l9_!l uI lamen den här gången.
"Blecka" var jätteduktig tretä tiden och överglänste klart Tho_

mas Westerberg som dock behär-

skat svarade för förspelet till
-.r-malet genom att

servera

målskytten Benny Carlqvist en

*

se-

som studsade via ribban och in i
målet. Efter ett inkast och boll

fram och tillbaka inom Grolandar
stral'fbmråde prickade "Blecka"
in- 1-2. Målen {iir Kinnarp kom
efter sju och 22 minuter. men redan i första minuten av andra
halvlek hade Grolanda tagit ledningen ,_typis$t nog på en straff,
genom^ Hans-Äke Eliasson sedan
Hans-Äke Mörk välts över ända.

*.

I

Även om Grolanda hade chans
på ledarlaget tror jag att det bli-r
pycket svåIt att stoppa Kinnarp i

tln passning.

?

ligt spel och skytte visade vägen i en match

att ha.hjälp på linjerna. Det var
domarkonunentaren. A andra sidan kunde mu också linjedomaren .påkallat 4omarens uppmärksamhet på fallet.

r

-

"Blecka'o två och var den sorn genom skick-

plan när Kinnarp på måndagskväIlen besegrade Grolanda på de sistnämndas hemrnaplan med 3-1. Samtliga fullträffar korn i
andra halvlek och av Kinnarps gjorde
GlFJedningen hade disponerat
om gänget inför den här matchen
ocå med ett igelkottsförsvar lyckades man hålla gästerna stången
även om det var Kinnarp som

ar/s

"Bleckas" ftirsta mål betvdde
1- l- lå en frispark slog han iill så
att lutten nästan gick ur bollen

Konkurrens om betyget bäste
Kinnarpsspelare hade "Blecka"
fnämst av backen Gösta Ek och i
ett för övrigt jämnt gästlag.
Curt Larsson och Inqemar Johansson var tillsammanls med ru-

tinerade Ingvar Larsson

och

Hans-Äke Eliasson allra främst i
ett GIF-lag som hade Mörk och
Elank som stångande toppar,
Kan laget upprepa annandågens
spel bör laget snart ta klivet upp
ur träsket.
Straffmissen till trots; Domaren
Lennart Johansson, Skara dömde bra inför 200 personer.^
BASSE

iii +*#

Pang i bygget!

Här är "Bleckas" stenhårda frispark på väg i målet. Det betydde kvittering till

-r-r

tl l't .c.L't

Iln poang

)

i'

GLIMTAR TRÅI{ FRÖMNN

till Slutarp

Go rnorgonl
Gräset växer. Lennart Kerlens

Det blev en SlutarPsPoäng mot
ef"å.f i eat kvåll men ser m-an -ti!

gräsklippare

ackon:pan;erar
skrivmaskinen när jag för första
gången i vår flyttat ut mina skri-

matchutväcklingen med bland annat två iättechanser av Roger Andersson-i andra halvlek borde SlutarD vunnit den hår kamPen. 2-2
sluiade matchen och resultatet fast'
radan i första halvlek.
"+ält.t-c
Slutarn hade 2-0 efter mål av comebackspelande Håkan Karlstedt i
14:e och25:e minuten. Sedan gjorde Slutarp självmål och 2-1 i 26:e
minuten varpå kvitteringen ftill ef-

verier i trädgården. Jag sitter i
hammocken med utsikt över r'ä- jag ser människor komma
och i'ara. Just nu lbr Westermark

gen

på banken förbi. "Jag hör inget
knatter från maskinen" - det sa
han och försvann med eti stvck
barn på pakethållaren. inspira-

ter tjugonio-minuter genom Kent
Karlsson.
Det var ingen stor match från- nåsot av lagen. SlutarPs genomgåenäe bäste-var Dan-Ola Sand6n och

periodvis duktig var TonY Skog-

iund oå mittfältet. I kedjan var som
vanligt Roqer Andersson en oroskälla"men målen kom som nämnts
från Håkan Karlstedt som har
mycket ogjort som bollsPelare än-

Aledal hade mer röst-än sPelresurser.

uls-

\

Domare var ConnY Pettersson'
Falköping, han var O"Ott*åÅ"r,

tionen öser man ur tvenne källor.
tr'lickan och flaskan. Mor i huset
tånker jag på därför ati hon varit
bussrg i vår uch siagit alla gräsmattor utan att knorra. Jo. lite
har hon knorrat dårför att maskinen gått som ett gammalt tröskverk och det är vål i och för sie

inger märkligt. Vajern till

fri--

gången var av. Nu är den lagad.

*

Det är maskrosornas tid. De på
kvällen avklippta rosorna står där
som vaktparaden i sina gula uniformer dan därpå på morgonen.

Av maskrosor kan man

annars

göra mycket. Halsband, armringar och ärtrör - för att nu inte tala
om gott vin.
Man distraheras något när man
sitter ute och skriver. Folk kommer och går, stannar och pratar.
Och Lisa kantklipper gräs. Hon
ska ha fint till pingst. Vad Ingvar
gör vet jag inte, men förmodligen
vilar han upp sig efter att häromkvållen ha bytt nåstan samtli-

ga glödlampor hos

Johanssons

och lagat trasiga kontakter. Man
måste utnyttja sakkunskapen.

Ihnfirmandjubileum i lfinnarp

"Du kan la skriva om oss borta i

Kinnarp ock". Det sa Kalle Öman
när jag träffade honom häromdan. Kalle bor numera i centralorten och han bor så rasande fint

så att en nästan känner

sig

avundsjuk. Kalle är numera pen-sionär - en glad. ung pensionär.
"Mor oeh jag har det bra". Det
känns sköni att höra dom orden.

Och många barn har dom om-

kring sig" Majvi i affårn - hon
som hör till stöttepelarna i mina
glimtar * är ett.
Har känt Majvi i många år. Ända sen hon en dag dök upp i en
"Gottisbutik" nära tidningen. Sen
dess har hon bytt frisyr. . Till fördel eller nackdel: Det kan diskuteras. Det har jag gjort.

*

Egentligen har jag det inte lätt.
Jag har glort bort mej hos en av
tjejerna i affärn. Här har jag skri-

vit Kersti månad efter månad.

Men hon heter Kärsti. Det borde
jag veta. Vi var många killar som i
vår grönaste ungdom svärmade
för Kärsti. Vi var skolkamrater - ett oskyldigt svärrneri. Precis dot
:
' som jag har med Majvi.

Helt plötsliei dvker det upp
gamla kort. Det här år taget en
vinterdag 1926 utanför stationen i
Slutarp. Ett då ungt Slutarpsgäng
som kastar snöboll på fotografen.
Jag vet vilka de är som kramat
snöbollarna hårda. Här har ni

26:ans gäng: Manne Rutman,
Kalle Gustafsson, Stig Setterberg, Tage Ellström, Bror Setterberg, Inge Halleskog. I andra

raden laddar Göran Källevi; Äke
Gustafsson, Arne Setterberg och
_Gillis Setierberg.

Med denna vinterhälsning en
förhoppning om en varm oäh

skön pingst. Så här grönt och fint
har det inte varit på hela vintern.
T.o.m. granne Lasse går numera

iklädd grön mysoverall. Jag kan

förstå honom. Det kan ;u inte
vara rolist att använda den röda
som jag lånade i julas till tomte:
dräkt. Nu sitter både han och Ine-

.var och myser på staketet. Föimodligen diskuterar de grannar
emellan Johanssons g"att. Dun

börjar bli rostig. Precis som skri-

varen av de här raderna.
Go morgon och glad pingst alla
och envar i alla rotarBÄSSE

I

stigluckan framftir Kinneveds kyrka: Evy Arp, Margareta Karl6n,
Maj-Britt Björk, Ulla Danielsson, Hjördis Gustavsson, Gotthard Gunnarsson, Håkan Silvander och Bert Karlsson.

I söndags var 1942 års konfir:
mander åter samlade till nattvardsgång oph gudstjänst i Kinneved
ky'rka. Ätta av en gång tretton hade
,.

hörsammat kallelsen

till kyrkan,

diir kyrkoherde Hagnerud

predi-

kade och flickkören samt kyrkokö-

ren medverkade. Efteråt åt man

middag i Pensionatet samt återupp
livade gamla minnen från ung-

domstiden.

nlt-aA._oT

Srnåftiretag i Kiffiäfb
står inför expansion
Biöderna Karlesons Plastinductrl i Kinnarp är ett litet men livskraftigt företag med elva
anställda men har I dagama antaglts som leverantör till en av landets största varuhusked'
jor. Om allt går i låe betyder det en rejäl skjuts framåt för föret*get' expansion och fler
cnstöllda.
Det betyder också att öretaget i
Kinnarp kommer in på den europeiska marknaden, För att fira den
lyckosamma trenden fiir ftiretaget
stångde man fabriken en hel-arbetsdag - i fredags - och alla, såväl chef som anstiillda. åkte ner till
företagets huvudleverantilr, Gislaveds Gummifabrik, och studerade
tillverkningen under en dag.
Man gay sig iväg tidigt på morge
nen och vål framme i Gislaved gick
man igenom' ftiretagets plastaväelning. Gislavedsfabriken bjöd på
lunch' vareft er Kinnarpsborna fick
se hur det går till att tillverka däck.

Så åkte, Klnnarpsborna

hem

igen, nöjda och belåtna med sin
dag.

Bröderna Karlssons Plastindustri
i Kinnarp kan i år också fira 20-årsjubileum. I en tid då varsel om uppsägningar och nedläggelser är vanliga är öretagsnyheter om expansion oeh utveckling taeksamma att
notera. Chefen ör ftiretaget, Ruhe
Karlsson, är optimistisk inftir framtiden. Fabriken har stor kapacitet
tillgänglig i maskinell utrustning
och år beredd att ta emot omfattan-

de order ftir sin mattillverkning.

Men på sikt kan nyanstiillningar bli
aktuelle.

- Vi är sedan länge leverantiirer
till 150 - 2fi) detaljister och åven om
stora leveranser till varuhusjättar
betyder mycket fiir oss betyder de

Resklar personal med siktet insUillt på Gislaved hos Bröderna Karlssons Plastindustri i Kinnarp. I fredags stiingde man fabriken och alla
åkte på studieresa.

inte allt. Kontakterna

med de

mindre detaljisterna tänker vi ha
kvar, säger Rune Karlsson.
En riktig gammaldags examen

hade man avslutningsdagen

Rtktig gummuld'ugs ex,amen

i

i
oå
bänkarna, teckningar med flåggor och blommor på svarta tavlan, finklädda skolbarn och riktigt

Kinnarps skola. Blommor

förhör..Det var längesen.., Men
trevligt det var, sade föräldrar
och alla andra som var med om
skoldagen. Så vill vi ha det i fortså

sättningenl

Under många år har avslut-

ningen i Kinnarp skett i kyrkan.
Det har varit lite opersonligt, föräldrarna har ofta inte brytt sig om
att gå eftersom man vetat att det
inte skulle finnas plats, och man
har varit lite försiktig med fram-

trädanden och applåder. Liirarlaget i Kinnarp diskuterade vad

man kunde göra och någon kom
med förslaget att ordna en gammaldags examen. Alla sade ja med entusiasm.

Det var många öräldrar som
ville uppieva exarnen igen och

gladdes åt sommarslämningen

med oroliga elefer som var lite
spända inför dagens ftirhör, Den
blomstertid nu kommer och flickor i nystrukna bomullsklänningar. De olika klasserna hade efter

förhöret olika program, några

diskuterade utbildning några spelade teater, och alla hade en stor
karamellstrut med sig...

Alla var nöjda och det

Gammaldags exanen hos 2A och deras fröken Ebba Persson. På orgeln Den blomstertid nu kommer...

fanns

egentligen bara en enda sak som
man skulle vilja ändra på: ge skolorna inom samma rektorsområde olika tid för avslutningen. Det
farurs rätt många i Kinnarp som
gärna velat vara på f,yrkerör och
höestadiet oekså...

nl+'a6-

i,1., -

Itlnrn,o;rgl blör soå r stop4p,ud,e
I{lasslc öllno,d, mot S o nd,hem I

Nnnarp.
Kinnarp ångar på i dividivi- rY,K3;r"nsrsson
in till Kent Bengtsson som bara
sion fern. I söndags utklas- hade att lulla bcillen i tomt måI.
sade man Sandhem med he- - 4ven 2-0 svarade 4ent B för.
la 6-0 (2-0) och förstärkre
[il.'"i1ilä,'lå;i3å
dänned sin särstållning i ta- f;;;;;iiä.k"s.
belltoppen. Sex raka segrar
och målskillnaden f ö_f ...Kin1arp.hgde annars besvär i

**f#:

trnponerar. Yilket lag

kvalit6er '

har

nog att stoppa
Kinnarps segermatch?
Sandhem hade det inte på

-

:'rTn

H:".-;å[;!:å"",'#

åä

Tomas Wesierberg rvckte sie loss
men fick boilen föi långt ifråi sig.
Sandhem höll spelet ga-nska vål

tånsa vägar
der k,,,,äu :frIå ffi.1"$i,,.i*å-.tält$..j:
blivit tvåsiffrigt om hernrna- utanftir.
laget utnytijat alla öppna

chanseriandrahalvlek. ..tT3*o,?*?.1ff"åH?lo..rkommer

songen

*"a til

t.-

-åil
.fint
att råka ut-ftir likartaäe ubnel_ nepremiären..Men därefter låste
ningar på Kinnemo. r,eaa"iJs;t det sig ordentligt-och målkänslan
och många andra laq

innöhåler.masro"," drrktie. #u_ rörsvann.helt. Efter fura mållösa
lare och det säger val eeå;Jfiåetr ItL"l,t-T lossnade-det dock ! andra halvlek--mot Sandhem' Inom
ganska mycket*om stvikan äår

av zu,mtnuter svarade han
dukti- loppet
ett.äkta hat tric och visade då
Johans- ror
upp s^itt "riktiga" jag.
son öcfr Kennet Palrnqvist på avJ*u etter l-em minuter kom efbytarbänken.
"Kinnarp
leder med tre poäng ter en duell med mål-Lille-rskog.
till godo fore Stenstorp. Fröjereä ::P": "t9tltqf bollen och kunde
soni är tippat topplag, t'"" är"L- 3]l? 9"r' i.mål..Vid 4-0.i 10 min*
bats av töraka iå"lrr"si"r
fi"_ blev tran .Fi"p"lud och helt ren""f,6å"'" mecl sandhems-keepern var det
ger på undre tr.l""o *eJ
sex poäng - det är en av anled- mg flg?+T.ningina"til Kinnarps rt"Ä m.-,-5-,lmålet- var-turletonaFoehkanske tär betecknas som åtminssprång.
. Serien är förstås inte avsiord tone ett haivt självmål. Tomas
på långa vägar, men två n1ökel- ;tcö,t n3 ett. smalben och bollen
matchå varitarKinnarp iia"årl-"914. helt riktning och dalade
slutningen..Ldetvåbortamalcher- t"å1"_1, .
rre mrnuter töre,slut satte Gtisna mot-Fröjered och just Stenstorp måste man spela på toon. ta !;t( punkt tör målgörandet med
Giir-man det och tar fvir poå"S sitt6-0,somtillkomefterhörna.

man har råd att placerä så

ga spelare som kennet

"Blecka" Georgsson ritthörde dom som trivdes allra båsr på der
hala underlag*i. Hä" ses han i sitr fina förspel till Kinnarps
l-O-mål mor-Sandhem,

^.:'1r äh.lÅ rrraa^ i-^-. \/;rrtri"r;ö"iåiöörTåi,""'"' n.yäåi.'*:tJåi""ä*:i'*lt i$'Hilni'.1ä1"'1:å"J#"1
1',l';T,THååk"fiffiå;:t:
dagens läge skulie det vara Stens- känts.skönt. Övriga i iaget skötte
frarnför
OpJ"läåi;;.-ä;;
KENT B. BöRJADE .
-"
"a"t""
störstachansåi',iJ-Å1..]a"'.
:itr f,'#å'"*äf-;;."i'l*.il i'&å".-åffå iå:"":,f Sffi:ä
i -o"t.r-"'[.tto--ivJLä'pLr'""
Kinnarp' Benny carlqvist och
..

Tomas westerberg Iåg

bakom

premiärsegern mot vartofta ivåras' I söndags steg två
"'d:-F?:i
re in och frrck igång målgörandet

KLASSKTLLNAD
s."dhä;;i;äiglä[
i'g"t
aaiiäiå!",'ää.'i ,orrarg. handladen tröga rörsta halvleken ä;-il;F;k;i;rii'#'iiååilf;il:ä.
"Blecka" Georgsson d"Tt"-::
inte ans i regnet
underbar dribbline ieenom^hela öår;ä;ä;äs
."fii#;';"h
sur""d" 6.--"ii
sandhems-örsvaröt äch spetade ;.v"f.i"ljäti"i'tryck.
Men jag

detrnotKinnarp,somäreneffek- skullebesegras.
fiv lagmaskin åLa 1."riä

rätull

Gästerna hade i4te myclret att

i.?'.'iä-å'r."r-;, #i i"ä;
k;;;';äjä;'Äi"
s,,".,."o,
'.ia.--"i *å" pa ä"" 'rz l""i"pa
oeh Jan EIf var de enda med rikt
sp-o*"jrä r öi"Äi."p. . ]-"'
tigt hyfsade intentioner.
öåä;;s.son beRorr Lunden, skövde, dömde.
:"döilöå;k'""
-&;"i"å";;ääää"t
.,.r"iää"
bra inför drygt r00 åskådare
en

uartå."ta"Jå"åäri"öå,iå""å"ri^'äa, 6nsitliaiösregnet.
""" lriÅiåaä--iiii"åa

-
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Kintiläl;b fick FT-holle
o'f)et var inte bra..."

{*åacl kåas*$rE{
å åtinxexrgt
fi;i art r D:,.1 r:rl ;)fi;! h^"rfn:
ik*igiorl i I'alk$p!r'rg hli lekari-a
red* sji.itteklass*n lr;\n Å*rpr shox i l:orsrjags fir,st lrllsanrrrrns mr:,ri
ie i:år:li:r ljåli*ltlasserna irån Kin,
n*rrp: - tillsotntn*ns knmrnct' <ir: .il
ati. LriLla hög*t*r.lieklovser i K;*rk*
r0f.

fe$ten. soln r,;rr l?irlalid riilLol.-*l
Frökincl, nssirlcr;rdr.s arr' *tt anLal
$atnm{rr som ijä1pir til} n:sd kr;rv.
riio$, glass lth ar:.nat som hrir tiir
,'+.rs nö,lLurli r 13. lrsåldr r n \ågr;

påpFof yar *rklå *ngi 6crario lör
ati so (ill ordnir:gr:'n *l!:r, ritirirr
iagt, alt l"orhinrJra *ld:":l lrtgdc:rar
illl i{*m!r;} till rlrh :iliir*.
Till banrispt)ars: utlörricr råilr:nit
r'j)fr,'..r,r 'nnt &,, :tr{_ir r' lrÅti1,,..
riin6cn d;lns. r,iri:iser srlr eri älda*

(*nfrålron ]l1tsr upplåtier s0n1
gl,ninnsti:kr rijtig*i *l)er hlåiJr pii
11,gg*rr. liiåii*klesserna h..rrie :5'n"
*erlj1ien dock tr*r'iigr nch vis;rdr
rilri 9.riit lilu<1i>nl :iti i:rr lLrhtsirsr
krln

g*ncml)r*'r hrlt rilritr r.ltål air

l:ri il li':iari:L'
Tjli rnlklhiiiinl:rgr,r bidrc; rrå'
gra Åt.,1f,sr.,rt*t,'{onlrr'. ti*i: :red rrtI
' ," rr' pr, giriri ..r, lr .i.'r" n:e,r '.
r. irrst !i;l
ld:li i::!' Pr 1..- ... '
,i
'j:
iirt;.r, rl*d
XrrnX i,uderLpiils. Lir'
b;:r .l*hirnrs*l Drrttnirrsien. !i*rin

uläiJjc l r

Ja*r:ir*s*;r, Irl'insässirl. trlar j;r (-tls-

Det var glada serieledare-uti Kinnarp som_tog emot veckans FT-holI, öwe raden fr vl Tony Persson,
Gista Ek, Kenrret Palmqvist, Conny Qvist, Tomas Carlsson, Jonny Carlstedt och lagledaren tlno Ca.l"son, Nedra raden fr v: Leif Ekbom.-Behn.r Carlqvist" Kent Bengtsson. Rolandlansson och Bengt
-Blecka" Georgsson. Tränaren Sven "Sotarn" Blåcher poserar fråmför sina spelare med Fl.bollerii

srrr Flins Ksrl'Ålirrtl, M.lrl:;
'fhoftlelrrsrln,rcl) Figtrn Tng*r:
{?r:n::arstott l;,li :kilrd;lrie fiir riri
drun:ltisk* 1'rans1ållriirig malgrr
applåthr

J"J

famnen.

tror det räcker med

- Jag
27 -poång, för att ta hem
årets serie, säger Uno Carlsson i Kinnarps IF.
Hittills har det blivit maximala
efter ett spel som imponerat på
de flesta. Sär'skilt under de senaste matcherna har man visat upp
en fin klass, vilken man onekligen
kommer att behöva dra nytta av
hundraprocentligt i de tre återstående vårmatcherna mot Fröjered, Stenstorp och Norra Fåge12

lås.

FRÖJERED SV-ÄRAST
Kinnarps svåraste konkurrent
om serieguldet var enligt förhandstipsen Fröjered, som dock
hamnat

i en ordentlig vågdal och

tappat hela sex poäng på de fyra
senaste matcherna.
- Men det kvittar sm Fröjered
Ligger fem eller tio poäng efter oss
- dom är vår svåraste motståndare ändå. fastslår tränaren Sven
"Sotarn" Bhicher.
Kinnarp har gjort hela 19 mål
på sina sex matcher i vår. Nu senast klämde man in sex stvcken i
Sandhems-buren. vilket bitydde
att deras femte FT-boll genom t!
derna var vunnen. De fyra tidigare bolarna vann man 1968 mot
Slutarp (två gånger), Folkabo och
Sandhem, då man vann femman
på hela 32 poäng.

. LOT:TDR.{G\I]iG

Arets tredie FT-boll

kunde
dock lika gärna ha hamnat i Furusjö, som också vann ned 6-0
{mot Slutarpr. Vid lottdrrgningen
om vilken klubb som sl. ulle vinna

bollen clrog dock l(ianarp det
längsta strået. Men 'lagledaren

Uno Uarlsson mottog inte beskedåt med någon större glädje.

- Har vi vunnit FT-bollen? Aj
ai.
det var inte bra...
'Missforstå
inte Uno nu. Han är
lite skrockfull av sig och tänkte på
de två tidigare FT-bollvinnarnas
öden:

- \'altorp fick bollen för
tr'å r'eckor sedan" men

nny Carlqvist, Kennet Johansson
och Berne Svensson har sett till

detta. Dessutom har man, till
skillnad från i fiol, haft tur med
skador.

Man har också haft lite tur i en
del segermatcher i vår, Men, som

"Sotarn" säger, bra lag har tur

och måste ha tur för att vinna en
serie. Fast det viktigaste av allt är

har därefter fått stnk av
Lerdala (O-l) och'IFK

utan tvekan materialet. Kinnarp

- Kåttilstorp fick bol.

har 16- 17 man som håller bra div
V-klass. Eller som "Sotarn" så-

Skara

(2-3).

Ien förra veckan. men tos
strl k ar'.{ledal med 2-31

lördags och av Folkabo
med 3-4 i tisdagsl
Uno tänkte nog också på att
hans lag i morgon möter Fröjered

borta... Ska det bli tredje gången
gillt eller ska Kinnarp röna samma öde som de tidigare bollvinnarna?

Realistiskt sett bör det bli tredje
- alltså seger för
Kinnarp i morgon. Det år långe
sedan laget var så stabilt som det

gången gillt

är för tillflillet. l\Ian befinner sig
på toppen av formkurvan, Och
visst finns det mycket som talar
för Kinna

90 år

Materialet i år är bredare än på

mycket länge. Nyftirvärven Be-

gcr'

-

-

Med det material vi har i år

hade vi klarat oss bra i fyran. Och
stöttepelare finns der gott om. Om
det inte skulle klaffa för spelupp-

byggaren Bengt "Blecka" Ge-

orgsson finns det alltid annat folk
som tar över taktpinnen. Benny
Carlqvist, Tomas Westerberg,
Kent Bengtsson. Tony Persson är
bara några exernpel.
- Det lag som vinner en serie

måste ha bra material, menar
"Sotarn".

Kinnarp har bra material.
Många tror att det kommer att
räcka...

ANDERS

fyller den 19 juni förre grovarbetaren Karl Hilmer Thörn, Frökindsgatan 8, Kinnarp. Jubilaren

90 år

är född i Gäsene-Eriksberg och har
sedan tidiga ungdomsår haft skiftande arbete, Han har arbetat med
vägar och kanaler oclr inte minst
inom jordbruket såväl i irakten som
på andra platser i landet. Thörn
blev änkeman redan 1938 då hans
maka avled sedan de flyttat till Gotland. 1945 kom jubilaren till Västiarp, Kinnarp, där han varit verkisam och bosatt under många år.

Han har för övrigt sin sommarbostad kvar där, men "en hinner ju
inte vara där så mycket nu".
Thörn hushållar själv, men på
söndag slipper han laga sin mat.

Det skall bli 90-årskalas på Pensio-

nater.

w.)_96-ig

Loppma,rknud,

i Stufä,ff ''
Slutarps IF:s och Samhällsföre-

ningens loppmarknad på lördagsförmiddagen vid Lokal Frökind gav
ett brutto på cirka 10.000 kronor.
Det v.ar mycket folk i rörelse under
några' timmar och köpiusten var
god. Både gammalt och nytt fick en
strykande åtgång. Under en. halv
timme kunde också marknadsbesökarna lyssna till sånggruppen
"Verkligt liv", som är verkligt bra.

Jan Ekman visar porslin för bl'a. Arne Setterberg.

lil:dns

Håkan Silvander var ropare på auktionen.

"Verkligt liv" är verkligt bra

Tisdagen den 21 juni 1977

Loppm&rknud i l(innurp
Kinnarps IF:s lopprrarknad i

iördags gav ett brutto gå 11.000 kr.
Det var m5'cker folk jg6relse under
nägr:r rimrnar pa föryfiiddagen. Urör'er siäh'a markanden med stand
av olika siaq var l.'iåkan Silvander
ropare vid auktionbn på gamla möbler och andra saker.

Linda Hutchens med komPgruPP
framträdde och Falbygdens bruks'

hundklubb gav en imPonerande

uppvisning. SESAB-stallet passade
på att visa sina rallycrossbilar och
uidare var det luftgevärsskytte
pon_nyridning m.m.
Imponerande uppvisning av Brukshundklubben

Mid.so mmurblan d,nirg
Midsommarhelgen

i

Frökind

har som på övriga platser i kommunen varit solig och varm. Svetten lackade ur pannan när vi på

frå,n frökind,
:i!l!,l

t',t:t',titii'.i.i

itt;';l'

W"gr,"
:.t:::l):t:::t:

Wt,r',titrtt,

midsommaraftonens tidiga middag hämtade björklöv och hundkex till midsommarstången. Det

var också varmt för den

,ri

ffi
ffiffi

som

klädde Frökindsgårdens stång på
förmiddagen och när den väl var
på plats, plockade John Karlsson
fram dragspel och Carl Tornemar
fiolen och spelade några låtar,
Senare på eftermiddagen bjöds
gårdens innevånare på kaffe och
efter den goda tåren var det dags
för dans kring midsommarstången. Nu hade fiolspelare Tornemar vid sin sida dragspelare Gus-

ffi,',

i: t:i:r:::,::..,i ::..,jt:i

'
r:.{t
+ :.;.'::.1""

tav Antonsson.

En av "magdeburgarna", Gun-

h::ii.r,i;il111:

nar Carlsson såg och hörde vi
bl.a. spela "Viggen" på en mer
privat midsommarfest. Och av
privat karaktår var också den
kvartersfest som vi besökte på
eftermiddagen. Det var egna-

hemsfolket på Björkängsgatan i
Slutarp som kallat till fest för de
yngsta och senare även för de
äldre.
För den som så önskade bjöd
under söndagen bl.a. Kinneveds
CKF på en tipspromenad vid Fröje. Det var en skön, lång,promenad i angenäm natur. Midsommarvärmen hade då något stillats
av en kallfront som kom in över
bygden tidigt på morgonen, 138
gick promenaden och här får ni
svaren på de 20 frågorna: Breschnev, Halrnstad, Peterskyrkan,
Svamp, Stockholms län, Vävtek-

,.:-.1i,

Ltt
9

+tlll

tu
Pensionärerna på Frökindsgården lyssnade bl,a.
Folkdansuppvisning.
Folkdansuppvisning.

till musik på

dragspel och fiol och lick också njuta av

zf/b --;9,

Herrar Tornemar och Antonsspn
Carl Tornemar, fiol, och John Karlsson, dragspel.

nik, Sjösala vals, Hermann

Ro-

skiljefrågan och även hon får
na Hjortsäter, Grolanda, Asta
pris.
Lihnell, Fröje.
Rätt rad: x i 1, 22 x,1 I 1,,x 2 x,
De tre första får pris. Christina
Ilermansson hade träffat rätt på-_ 22l,l2x,xl.

sell, Korstantinopel, Biträdande

utbildningsminister,

Lajban,

Syd-Amerika, Romersk kejsare,
Mendelssohn, Falköpings kommun, Karlfeldt, Tanzania, Stig-

(rt'tt

lucka, Kokospalm, 3000 år.
Skiljefrågan: 150 sidor.
18 rätt: Sven Andersson, Kin-

narp, Karin Eriksson; Slutztrp,
Rune Lennartsson, Falköping,

En av magdeburgarna, Gunnar
Carlsson.

Margot Pettersson, Slutarp, Karin Hjortsäter, Grolanda, Katari-

spelar upp till midsommardans på
Frökindsgården.

_

.,

Tipspromenaden i Frilje samlade mycket folk. Här funderarbl.a.
väga gästerna Carlsson-Göransson, Sundbyberg över en fråga.
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i årskurs tre vid Kinnarps och ÅsarPs skolor får från i
höst badundervisning i KinnarPs
Eleverna

På Björkängsgatan dansades det av hjärtans lust.

^lnnarP

,Kontorsmöblers fritidsanläggning'
Ersättningen blir densamma som
skolstvreGen ger fritidsnämnden
far båd vid Odenbadet. Men eleverna behöver inte åka så långt
och tiden kan utnYttjas På bättre
sätt.

t.11)_oo_årt

Kinnarp rnot seriesege r?
Vann klart i,Fröiered
Fredagen den lO juni såg ut
att bli en stor fotbollsdag då
spelprogrammet för div, Y Söd-

ra Skaraborg blev kCrt.

småningomo men frågan är om
den blir så djup att den kan

hindra laget från

serieseger.
Visst är der tidigt att redan nu
tala om seriesegero men man
faller för frestelsen när man ser

Då
skulle nämligen matchen mel-

lan Fröjered och Kinnarp spelaso d.v.s, en match mellan de
två lag som rippades strida mest

om seriesegern. Men når vi nu
var framme vid den 10 juni oeh
det ålltså var dags för denna

match ble+ det isrället en uppgörelse mellan två lag som-fii*

tillfällor ligger ganska långt

ifrån varann i tabellen. Kinnarp
var i klar ledning medan Fröje.
red efter en tids svårigheter var
på väg mot tabellens botten.
Och efter matchen kan vi bs-

ra konståterå: Kinnarps

se-

rieledning ser alltmer säker ut.
medan Fröjereds låge nu är allr

annat ån gott, Matchen

sl.öl

nämligen med seger för Kin-.
narp med 4-f (2-0) och även
om spelet under *fre delen av
matchen var gangka jåmnt fördelat, så var det egentligen aldrig någon diskussion om var
skåpet skulle stå, Kinnarp är i
en härlig medvind just nu och
det verkar för tillfället sqg. -irr
inget lag kan s1ggyqffi. En
forrnsvacka dylier väl upp så

Kinnarp just nu.

'

"Blecka" center
"Blecka" Georgsson fortsatte
att dominera spelet, den här
gången som center. Tv'å niål
korn från hans fötter. Thomas.
Westerberg agerade mera

till'

bakadraget på mittfältet iställeto och den som tjänade mesl

på det bytet var utan

tvekan

"Bleckal', som ffck ut betydligt

rner ån Thomas. Bra var också
Kent Bengtzono även om hans
helhetsintryck dras ner åv etl
par ojustheier, som i slutminuten resulterade i att han visades

av banan. Försvaret spelade
soCm vanligt mycket säkert
med G,iista Ek och Tony Persson som

toppar.

Fint spel
av Fröjered
Fröjered gjorde verkligen inte bort sigo de Hler, inbjöd
tvärtom till fint spel, och tridrog
till att göra den hår uppgörel-

till en div. V-march av gan'
ska god klass. Skillnaden Yar
bara att FIF-arna inte förmåd'
sen
de

fullfölja ånda fram till målet

och att man heller inte lyckades

skaka fram den råtta segenil'

jan. Laget noterade nu sin fiär'
de förlusto varav tre har kommil
på hemmaplan. Det står alltså
inte rätt till hos laget iust. nuo
tnan- år helt enkelt i en UPP.lii""lia.k* och liar heller'-ii.te
äöii'?åiiC nrcn rnedl*ig;,',;1l!an.
har åndrat ganska flitigt i laget
de senaste matcherrrao men inte

hetler det har gett framgång.
Bäst

i går var innerbacken Ro'

land Karlsson, Sören Thorn På
mittfältet samt Krister Frejdh i
anfallet. Framåt var det dock
för tunt. Två man är för lite, i all
synnerhet om man ligler under
och måste satsa framåt.
Så

Målen
målen:

till

0-l kom efter 30 minuter.
"Blecka" rusade fram mot
hemmamålvakten Krister An'

dersson och sköt rakt På denne'

Bollen gick dock tilltraka rill
o'Blecka'o i den kollision som

uppstod mellan de och for där'

i målel' Tur för Kin'
"ii"r in

narp där, men ett trra lag har

lur,

0-2 kom i första halvlekens
,slutminut på straff genom Be-

'nny Carlqvist. Straffen var dock
mycket tvivelaktigt utdömd.

Krister Andersson tappade bol-

len. Kent Bengtzon var framme

och försökte ta hand om den

och i kampen om bollen ramlade Kent på målvakten och därmed blev det siraff, Rihti$h<iten'
i Håkan Änderesons domslut
'kan dock diskuteras,
0-3 blev det efter l6 minuter

i andra halvlek. "Blecka" fick
en kontringsboll av Bönny
Carlqvist, rundade målvekten

och rullade in bollen.
I -3 nickade hemmalagets

inhoppare Tommy Lindberg in
efter 26 minuter på inlägg från
bakcen Anders Sjögren'
Slutresulratet l-4 fastställde
Thomas Westerberg fem minu.

ter före slutet efter att heh fri
ha fått vandra. omkring med

bollen utanför Fröjereds stral
foniråde. Skottet tog På en

FlF-försvarare och gick ridare
in i maskorna.
. Inte helr lyckad domare var
Håkan Andersson, Skövde.

MATS
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1937 års konfrTT?ndef
lar

i Kinneveds och vårkumla örsamringar,
I
Jssueuar.lrd. r Äuureveqs KyrKa' Kontrrmandläraren ktrkoherde Olof Magnusson,hade i söndags *u',,t","
numera koäminister
r.,"-i,'i,t"ti

:'Jå:li:::Hffif,i,Tffi:i,'$,5:"5h*.?gT#t*å;Fi:15*..'*Qrii$ää,:-eri
hadi
luTrera
26 konf'manderna
i8FornniiiillltråFen. Två stycken1"".o"r."![v"r.ät*.få;;ä. ä;;;ä".;;#;öiga

emeritus och bosatt i Borås,

Neiiman i vårkumla' nedhdäs

*::

ar bortgårignål å"i-, pa

d."..

hade

i

gravar, Liia Jolansson, Kinneved och sven
och na"ttvards!ån!å.r-i xrr,.r"rr"d, kyrka samtades
i"ulerande konnrmanderna

kran;. E?äi#öå;san
lll1:jilo?"å3i:,gi:".".'k"ä*_;ä K;";;"{;ä;Jiå'tiååi,ää

fiqlp.*ffi"ffi
';!ä":f*,ffiä'#,i$'*åä*tjT1ift$i
:t::----"
E
fLJ-ll"?:C-sf'l'*_::::,
nusson' Bakre raden fr.v. A-ssar witg"ttå",-'s""" Ä.rd""ssor,

H"." j.hur""t1i, rfråt""oårrl"t";;J;h

iit'l
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Lychud,

resa,

runt ÅrundensT't

En på alla sätt lyckad resa blev

det

då

Kinneveds

ättens stamgods från 1400-talet.
Innanför vallgravarna reser sig
den mäktiga byggnaden och gei
alltjämt en god föreställnurg om
hur man hade det i l500-talets

Röda

Kors-krets anordnade den traditionella bussresan för kretsens
pensionärer. 214 personer följde

med på färden, Jorn uteick fiån

Frökindsgården i
Ordföranden

Sverige.

Kinrram.

i Kinneveds

Röåa

*

år gick resan runt Åsund,en

*

Nästa gårci rrar l{ovsnäs där
den efterlängtade kaft'epausen
skulle tas. Egendomen förvärvades 1965 av Borås stad som här

,Kors-krets Gtiran Andersson hälsade resedeltagarna välkomna
innan man satte kurs mot Dannike kyrka.

I

skade fick gå av bussen och titta
på byggnaden. '
Stenhuset är den Stenbockska

skapat ett fritidsområde med serviceanläggningar och i Hovsnäs
huvudbyggnad stod kaffeborden
redandukade. Smörgåsar. kakor
och tarta utgjorde kafledoppet
och resenärerna Iät sig väl sma-

-

en c:a åtta mil lång f?ird för att
bese "gårdarna

runt siön".
Föryt följdes riksväg 46 mot Ulrrceharnn, strax innan st.yrde marr
av mot Borås och till slui kom
mal ln på den lilla "turistleden"
runt Asunden mot Tvärred. Väd.

kå.
Den redan glada och u,4psluppna stemningen
blev ytterligare
-Gt,nnar
örhöjd när
Cailsson-och
Ka: l Tornemar plockade fram sina_ instrument - dragspel resp.

fiol. Giatt och hurtigt äåe de iå
.Eir1 speteman är jag", "En

med

sång tii-l dej min syster", "hosa på
bal" , "Viggen" med flera meio-

cehamn. Efter Tvärred gick re-

san alltså mot Dannike oöh D".rnike kyrka, dlir första pausen
gjordes.

dier och de som så förmådde
sjöng med

*

deltagare Edit Andersson och
Karl Thörn, och ett tack uttalades
till arrangörerna och chauffören

hyrkvärd i Dannil<e kyrka tog
emot restruppen för att fungera
som guide i kyrkan och församlingshemmet. När resenärerna
bänkat sig i kyrkan sjöngs unisont sången "Den blomstertid nu
kommer" varefter Ann-Marie
Båck berättade om 1200-talskvrkan och dess historia. Ytterligåe
än psalm sjöngs innan man oökså

gick ftir att bese

Eva Nilsson och Martin Ahl.

*

Sbdan gick resan

i sträck över
tr'innekumia. Vögby, Källebacka,
Marbäck och Ulricehamn hem tili
Kinnarp igen där alla kunde
tackg alla för en trevlig och ange-

församiings-

l-lam resa.

hemmet som liqger strax intill

*

ra

fowa

Resan fortsatte förbi Forssa
kvarn vid fltran varifrån vattenståndet i Äsunden rsgleras och
vidare till Torpa. med sitt unika
stenhus. De resenärer som så ön-

civerlåmnades

också blornmor till resans äldsta

Ann-Marie Bäck, kantor och

kyrkan.

i de kända tongångar-

Vid pausen

Vid bron till Torpa stenhus.

SOMMARTID
vid Sparbankens
kontor i KinnarP
4/7 -2217

-1977

(Vi har gjort inskränkning i eftermiddagsexpeditionen)

nnanåäg-tredag 10-14
Dessutom torsdag 15-17
Nils Johansson, Karl Tornemar och Karl Blom tar igen sig på en
kyrksoffa
vid Dannike kvrka.

"f

Sparbanken

i

