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__Traditionsenligt hölls på Ail4
Helgons Dag musik- och minnesg^udstjänst

i Kinneveds

kyrka:,

Gudstjänsten inleddes med ett

orgelsolo J.S. Bach

"AdaEio

a-moll". Därefter sjöns kvrkokör?n

Gammalkyrkligt introitus',Saliga
äro de..", W.A. Mozart "Ave v-erum corpus", Bachs "Sänd Herren
dina änglar ut" samt A Runbäcks
komposition " "Skymningstimmen
sakta nalkas".

.Efter textläsning och bön sjöngs
alternatim sv.psalmen 144. Predi-

kan hölls av kh Hagnerud som även
höll commemoration över de l0 församlingsbor, som avlidit sedan allhelgonatiden i fiol. Efter avsluiande
altartjänst framförde kören "En liten aftonkantat" av Daniel Olsson.
Gudstjänsten' avslutades med J
Nyvalls "Jesus är min håEnad,' för
orgel. Vid orgeln tiänsteiörde rektor Bengt Kjellström oc[-körledare
var församlingens kantor Margareta Thor.
En mycket god kollekt inflöt'till
Skara stifts ungdomsråd.

iriiiir
li,!illll

Frökind på onsdagskvällen'
så här trevligt hade då flesta av Kyrkerörs unga när det var dans i Lokal
*De llesta skötte sig mycket tint,
FT var på plats under en längre
Elever ur sjuan, åttan och nian på
stund på kvällen och vi fick ett inKyrkerör roade sig på onsdagskväl- men som vanligt var det en handfttll trvck av en lugn och städad tillställbekymmer och
len i Lokal Frökind. På ytan såg det elever som vållade
gör att man iämnade festren med ning och det stora antalet av elehela tiden lugnt och fridfullt ut och det
något biandade intryck. Jag hoppas verna trivdes på dansgolvet både
egentligen var det väl så också,
med de här på diskomusik och till tonerna av
även om liten liten klick hade svårt dock att vi kan fortsätta
roligast vore det riktigt duktigt spelande Exodus.
att få kontroil över sig själva. Så- samlingarna.Allra arlangera
Men visst borde det finnas så
en sån
iu om .vi kunde
lunda slogs ett handfat i herrtoaletmycket disciplin hos dagens unga
i vår egen skola.
här
kvau
ten sönder och det handlade om
Vid morgonsamlingen på torsda- att en skoldans kunde genomföras
rent okynne.
gen
talade elevrådets ordf. Lars utan bevakning av lärare, en, rad
Rektor Bengt Kjellström , flera
till sina kompisar (det var föräldrar och därtili ett par stabila
Claesson
liirare och föräldrar samt två represom stod för arran- vakter. Dansvakterna på dessa
elevrådet
sentanter för ett vaktbolag fann! på
gemalgep)
och sa bl.a. att några danser var bara för några år sedan
plats för att se till så att det var
var sådant att en elier två. Och de dansantas tanuppträdande
elevers
ordning och reda.
i fort- kar var fiårran från handfaten på
danserna
kan
äventyra
det
Bengt-Kjellström sa också så här:
herrtoaletten.. .
sättningen.

t21il"?7.

Aly
Kinneveds Skytteförening
och Kinnarps Sportskytteklubb
håller gemensam prisutdelningsfest fred. den 18 nov. k1.. 19.30 i
Lokal Frökind.
Anmälan ska vara inne senast tisd. den 15 nov. på tel. 331 ?0 el.
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extratur!

Det är mindre vanligt att

SJ vill utöka turantalet på
sina liusslinjer men nu har
det faktiskt hänt. SJ vill sät:
ta in en extra linje mellan
Kinnarp och Falköping. .{n-

ledningen är att det är fler

högstadie- och glrnnasieelever från Kinnarpsområdet som skall till och från
.centralorten varje dag än
mån tidigare räknat med.
Kommunen tackar,tar emot

och delar kostnaden
kr - med SJ.

21.500

530 30.

tängselnät..
i galvad och piastad tråd. I
alla maskstorlekar och höi-

Dessutom saluför vi valpar

och unghundar. Inackorderingar tar

vi emot hela

året,

HAL$IINGENS KENNEL
Kinnarp Tel 0515/460 59
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f_J
Rune Larsson på plats
Ccista Elc trän ar Trädet
urg fortsätter i Slutarp
Gösta Ek - ny Trädettränare.

På tisdagskvällen presenterades nye Kinnarpstränare Rune Larsson

för KlF-grabbarna

inom seniorleden. Han efterträder "Sotarnu' Blilcher, som

under komande fotbollsår
återffnns hos Borgunda IK.
Rune orienterade om träninssuppläggningen och en stor ska-

ra spelare hade infunnit sig till
träffen, som för övrigt inleddes
med träningspass. Nu blir det
träning utan avbrott fram till I
rnars då ett KIFJag möter
Sandhem om vädrets makter

tillåter, Espered. Vinninga,
Tibro, Skogslund, Karlsborg

och Olsfors år andra motståndare under vårens förövninsar

inför den inlressanta äi"

IV-comebacken,
- Jag tror det skall bli mycket stimulerande att jotrba med
det här gängeto såger Rune,
som har erfarenhet från fotbollsjobb i Göteborgsklubben

BK Qviding, Falköpings AIK
och IFK Falköpin! - de två
sistnåmnda lagen ingår ju för
övrigt som motståndare i årets
div IV.

*

Det står nu klart att Kinnarlr
åv stöttepelarna ge-

förlorar en

nom åren, nämligen (iista Ek,
scm efter nio. Kinnarnsår nu vill
återvånda till Trädet. moderklubben. som spelande tränare.
Kinnarp kommer en av de närrriaste {agarna att diskutera
övergångssumma med . Trådet,
men enligt vad vi erfar handlar
det mer om en s)'mtrolisk sådan
med tanke på Göstas lånea

tjänst inom KlF. Han gjoräe

dock ett avhopp -72 då han trånade Slutarp och även medven
kade i några matcher. Gösta är
32 år och har fortfarande aptit
på det här med boll. Det sa han

i går vid ett samral -.d
FT-sporten.

Kinnarps ordf. Gösra Andersson säger också så hår:

- Vi har väl i stort sert klart
med spelarrra för nåsta år så när

som på någon punkt, men det
skall vål klarna definitivt under

veckan.

i

Inom Slutarps IF ser

oekså med

man

tillförsikt fram emor

kommande säsong. Träningen
har" med undantag för ett kortare uppehåll, pågåtr hela hösten. Ingemar Ung, framgångs-

rik tränare under

de två senaste
även

Nye Kinnarpstränaren Rune Larsson diskuterar kommande bänines
program.med lagledaren Uno Carlsson.

åren. har konlraklerats

för nästa år både på serior- och
ungdomssidan.

Något nyrt på spelarsidan
hoppas SIF också på, men ännu

är inget klart. Dock har Gustav

Lekerlid skrivit på övergångs-

Här handlar det om en åter-

gånc till

moderföreningeno
men de två klubbarna skall dis'

kutera innan karenstiden är
klar.

BÅSSE

handlingarna från Kinnarps IF.

Popular gäst i Kinnarp

I torsdags kväll var det stor prisl
utdelningsfest i Kinnarps skola.
Kinnarps IF:s.ungdomssektion deraoe ur betonlngar och uppmuntringspriser till sina framsånssrika
spelare och celeber gäst var Elfsb_orgs lurige vänsterytter Christer

tteilqvist,

sogr. fungerade som po_
purar pnsutdelare, ett pooulärt in_
slag tvckte spelarna.

;:1,*,*k;::,"",{#"Tf."ffi
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I(inneu

edss

kytt ur pris ad,es'
rer):

1) Claes Äkesson 127 poång 12:-; 2)
Gunde Johanson 121 8: -.

Kombinalionspris (miorer):

Tommy Berglrrnd
Statspris:
2)

"f

åå{

1)

1?2 poäng 6:-.

Veteraner: t) Åke Brodcl 110 poäng;
Berlll Engdatrl 96 10:-.
Klass 5r 1) Claes Äkesson 127: 2) Hans

Centerstig 124 10:-.
Klass 4: 1) K-G Ahl 124; 2) Gunde Jo-

hmsson
Klass

124 10:-.

2:

1)

L-Ä Stefanusson

113 po-

ang.

Klass 14- 16 årr 1) Tomy Berglund
Torbjörn Äkesson 140 9:-.
Svenska Dagbladets medaljr Dan
Simonsson medaf + hederspris och
144; 2r

Kal-Gustaf Ahl medalj.

Korpskjutningr 1) Smedarne (S-O
Berglund, Tommy Berglund och K-G
Ahl) 419; 2) Kontorsmöbler II (Bengt
Dolk, Marie Centerstig och Hans Centerstig) 389; 3) Kontorsmöbler I (ValdeSvensson, Conny Qwist och Uno
Culsson] 291.

mu

Sirkha-Liisa!*.

Kinneveds sportskytteklubb hade stor prisutdelningsfest i fredags.

Som vanligt i skyttesammanhang
delades många priser ut. Bland de
som erövrade mest tillhörde Bo Jo-

hansson, -Tommy Berglund och
Torbjörn Akesson. Dessa Lre juniorer erhö1l allt som erhål1as kan i
prisväsl
' Övrila pristagare:
Jakrsrig:

1) Gunde

Crl-Äke Johmson

Johmsmn
96

gristude

IOGT-NTO-föreningen i Kinnarp höll nyligen månadsmöte varvid 4 nya medlemmar inröstades
Vid förhandlingarna rapportera-

98 P; 2t

p; 3) Stig Lind-

Älg: t) Harry Arvidsson

74

des att frågesportlaget, som ett led

hmsson

56 p.

71 p.

Rådjurr l) Bengt Äkesson 66 P;2)
Harry Anidsson 57 p; 3) Crl-Åke Jo-

terduror: 1) Jonny Mam 46 P;

2)

Bengt Äkesson 43 p; 3) Lars Lindgren 41

till stånd ett drogpolitiskt råd i

Samanlagt;

1) Carl-Ake Johansson
302 p; 2) Bengt Åkesson 296 p; Gunde
Johmson ä1 p.
l90l års pokalr (seniorer): 1) Hans
Centemiig 83, 15:-; 2) K.G. Ahl 80, 10:-.

kommunen.
Vidare rapporterades att vid karusellaftonen i Habo segrade Kinnarpslagei med 50,5 poäng. Nästa
möte blir julfest 4 januari.

Förbundets \',P. I972 (seniorer): 1r
p, !2:-; 2) Hans Cen-

Efter ftirhandlingarna visade
Sirkka-Liisa Karlsson från Vils-

Claes Äkesson 128

terstig

127

p, 8:-.

Kombinationpokalen 197'1 (senio-

rer): l)

Claes Äkesson 127 p.
Gunde Johansson 121 p, 8:-.

i

den riksomfattande "Dansant"-tävlingen hade lnbjudit och intervjuat
en del kommunalmän om målsättningen för samhållets alkoholpolitik. Den efterföljande diskussionen
hade varit mycket livlig och det
giordes uttalanden för att försöka få

p; 2) Las

p; 3) Beng,t^Äkesson

71

Engris - ipris!

och hälsades välkomna i arbetet in-

'om fiireningen.

gren 94 p.

Lindgren

IOGT _I{TO

ke-Kleva bilder och berättade om
den tid hon och hennes familj bott

l2:-;2)

på Grönland. Det var en mycket in-

Kombinationspris jrrn: l) Tommy
Berglund 1t2p,6:-.
Bomans Y.P. 72 Ouiorer): l) lorDjörn Åkesson 92 p, pokal 7:-; 2) Bo Johansson 90 p, 4:-; 3) Tomy Berglund 90 p. 4:-.
l90l års pokal (seniorer): 1) Hans
Centerstig 85, 15:-; 2) K-G Ahl 80, 10:-.

lressant och lärorik skildring. vilken hon framförde på ett naturligt
och medrvckande sätt.
Vi bortskämda svenskar kan nog

aldrig tånka oss in i hur det skulle
rara att leva under sädana primitiva förhållanden. men såkert vorgdet
nr-ttigt för många. Vid kaffet 5täIdes många frågor som Sirkka-Liisa
besvarade och så visade hon en del
saker som hon tagit med sig hem,
bl.a. Gröniands nationaldräkt.

Förbundete VP 1972 (seniorer): 1)
Claes Äkesson 127 poäng 12:-; 2) Ham

Centerstig 127 8:-,

Kombunationepokalen I 9 7,[ (senio-

På torsdagskvällen hade studiecirkeln, som läser Västgöta-

.

Bengtssons bok i Våstgötabygd, cir-

kelträff i N.B.V.Jokalen. då var

Ture Älgåsen närvarande och kåserade samt .,-isade bilder från Tiveden. Sådana kåserier levandegör

studiematerialet varför
mvcket mer intressant.

det blir

.

Håkan Karlstedt har gjort en fin
i Slutarps IF. Så fin
att han vid lördaqens årsfest hedrades med det bästa pris en svinlotbollssäsong

uppfödare kan tänka sig

-

en

griskulting! Inte undra på att han (t

v på bilden) ser nöjd ut. Nöjd är
också klubbens ordf Bo Johansson

(imitten)'

ftt-''il-L\

BE!{ GT FR,4I5SOry GÅSTlDtr
PtrITS rcTtÅNtrRNA I TROKITYD'

tq}}

På fredagen ägde en pensio-

närsträff rum i Lokal Frökind.
Trots.det dåliga vädret hade ett

stort antal pensionärer slutit

upp, något som också noterades av kyrkoherde Sven-llrik
Hagnerud i avslutningstalet.
Träffen inleddes med kaffe,
och det var en trivsam stämning

kring borden. Så höll dagens
gäst, Bengt Fransson, ett intressant föredrag

i

kåserande

stil om gamla ting och seder.
Föredraget hölls på västgötadi-

alekt. Han berättade om husförhör, bakning på gammalt vis,
linskörd och gammeldags jul-

Samling kring kaffeborden.

granskarameller. Ifråga omjul sa

mentet blev populärt

han att det kommersiella julfirandet har fått oss att tappa

på

1860-talet genom väckelserörel-

gamla traditioner.

sen. Det blev välvilligt motta-

-.Ingen generation kommer att
få uppleva så mycket förändringar som er, sa Bengt Frgnsson, men sa även att det var

get, utom av Växjös biskop
Tegn6r, som inte tycker om

mer glädje och gemenskap i arbetet förr.

kyrkoherde Hagnerud,

Till sist yisade han upp

det.

Bengt Fransson tackades av

ett

gammalt instrument; psalmodikonet. Det ensträngade instru-

-

som

även berättade om vårens pen'
sionärsträffar, och han uttryckte sin förhoppning om att även
de skulle bli uppskattade. Han

tog upp en bön, och sen sjöngs
psalmen "Jesus från Naqqrg!".
Träffen avslutades med ett
tacktal från en av pensionärer-

na, som försäkrade att dessa
träffar är ett välkommet tilifälle
för pensionärer att få komma ut
och träffa folk.

Text: Pryon

lrna

P

Bild: Pryon Kent.l

Luciafest i Lokal frökind,

ii:iii:tii':iiiiiii l:ji:il:il
:::,:;rjr::r,:,ri:
rgir:r ri::i:t i:tl,liltli
irit::ii:: :ir I

:l:,,iii

iiiiiili
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Lucian Annika Göransson med sin uppvaktning Ann-Gret Gustavsson, Anneli Ek, Ann-Katrin övergård, Britt Giiransson, Kerstin Kjell6n, Anneli Andersson, Katharina Hjortsäter, Barbro Lennartsson,
Annika Åkerblom, Eva Åkerblom, Maria Hagnerud, Kent Andersson och Anders Andersson.

Om julen hos

rÅz

- tq)l

?ert: Pqyön.LENA P.
Bilder: Pryon'KENT J.

urugu och gumlu
Den gångaa vöckan har vi
varit två från KinnarP-SlutarP
som pryat på FT. Vi fick i
uppdrag att gå till barndaghemmet och ålderdomshemmet, för att ta reda På hur julen firas där.

På daghemmet Fyrklövern
frågade vi en "fröken" om de

pratade med barnen om julen, och isåfall, pratar de båda om Jesus och om tomten?
Vi fick reda på att de Pratar

om båda två, och dessutom

om lucia, som de firar där' På

dagis har de julgranar, och
om barnen vill göra julPYnt,
så

får de.

Inför första advent dricker
"de adventskaffe, och längre
fram serveras detjulboid, och
all personal är med. Barnen
får även en godispåse'

På besök i daghemrhet FYrklövern.

Nå, vad tycker nu barnen

om julen?

De var lite blyga när vi började utfrågningen, men vi fick
fram att alla gillade jul.
Vad gör man på jul då?

Vi frågade Marie,

Linda,

Peter och Thomas.

- Vi

dansar runt granen.
ser på tv, äter, får julklapDet var alla örrerens om, så
gör man.

* Jag får 1000

par. . .(Peter)

klap-

- Kararneller och knäcken
är det bästa. . .(Marie)
Tror ni på tomten då?
- Neej. ..
- Jooo. .
- Det finns ingen
.

tcimte

det är bara nån-som ftu" t fatt
ut sej. . .(Marie).
De visste inte varför man
egentligen firar jul, men Ma-

rie föreslog:

- Kanske nåt med att Gud
år född eller så. . .

Erik Sandström och Beda Andersson.
På Frökindsgården frågade

vi hur julen var örr, och hur
den firas nu på hemmet.
Det var inte så mycket att

fira lor dom fattiga. Fast vi
slaktade

ju .en gris,

och

bryggde dricka. Det var dåligt
med presenter. Julgran? Nej,
men vi hade en ljuskrona.
Hur var julen förr ftir Beda
Andersson då?

d:i
IICK

julklappar. Ock så gick man i
jrrlottan.
- Julen här ärjulite extra,
en omväxling. De kommer hit
från kyrkan, och några kommer och sjunger.
Vad betydet ju]-e,,.p för er? " '

- Det religiösa är

- Det är roligt. Det är lika
viktigt som det religiösa. (Be-

vanligt.

da)

Hur är julen bär?
- God mat, vi får julklap-

par och det hålls andakt.

-

det

Närapå likadan, men vi
hade julgran ibland. Vi hade
gtanar sjäh'a. Släkten kom,
och det var lite finare mat än

-

Oskar Johansson.

sln

;Si-$sh,sad"*etyl
sade runt granen och

Erik Sandströrn:

-

Oskar Johansson
barndoms jular:

viktigaste. (Oskar)

-

Det åb:,.&öS[i.dligt, en

högtid. (Efil$""e"lofo

.

Serr",.o

$-t"*"*b,,

LJf,lS TILL f{]L
h.

+ & *""fop

Nästan hela behovet av ljusa, fina terapiiokaierna
julljus till julens'helger stö- som Maj-tsritt Johansson
per man i dagarna på Frö- samlat några intresserade
kindsgården i Kinnarp. pensionärer ornkring sig,
Hela 190l.jus blir det av de både fråi-r pensionärsbossparade ljusstumparna täderna och från Frösom smälts ner, Det är i de kindsgården, för att under

några timrnar doppa i den
rinnande ljusmassan. på
bilden ses Ulärta. Larsson
doppa sina ljus i massan,
medan Ingeborg A,ndersson och Ulartin Johansson
väntar på sin tur. Maj-Britt

Johansson övervakar i
bakgrunden. Få två sidor
berättar vi idag mer om
Frökind. Ni hittar också
"bygdesid.or" från Gudhem, R,edväg och Vartofia.

L_

$lutarps Kvarn
BROR JOHANSSON. Tel' 331 03

--- KYLSKÄP
FRYSBOXAR'-

ALLT Fö.R LANTBRUKET I
fodermedel, utsäden, gödning, fröer.

utför alla slags

elinstallationer och
reparationer.

'

.

Folk i Falbygden
vänder sig tiil

INGVAR GUSTAFSSONS

ELEKTRISKA

srut",p rer.333

6e

RENSNING OCh FöRMALNING
av spannmål m.m.

\

Wie

Carlsson ihr

oriss om nösfcr art

LAGERFtlRSALJNING

BYTA BIL

SöNDAGSOPPET dEN 4 dEC.

EttER

Vid köp av kostyrn
erhåller Ni valf ri
skjorta o slips.
Gäller torsd.söndag.

MISSA SIU?
Börje Carlsson har i år rankats som Sveriges tredje
bäste rallycrossförare. Nu går han hemrna i Slutarp i
väntans tider. Om nästa års säsong vet han bara en
sako som också är upphovet till all ovisshet: Por'
scharna har förbjudits ställa upp i nästa års SM' Det

öPPETTIDER

Torsdag-Fredag 11-19
Lördag 9-15
Söndag 13-17

något oövertänkta beslutet av bilsportförhundet har
fått Börje, ooEmiloo och de andra i SESAB-stallet stallet med Porschar oeh som dorninerar marknaden
i Sverige - att tänka över situationen. Ska de behåIla
sina biiar eller ska de sälja dem och köra SM'

- Det är en stor besvikelse för
mig att inte få vara med i SM nästa
år, säger Börje. Det var den tävling
jag tänkt satsa allt på.
- Bilsportförbundets agerande
är helt feiaktiglt. De lovade dispens
för Porschar i SM i tre år, men det
blev bara två, fortsätter han.
Anledningen till förbudet är att
man t'rån lörbundshåll ser Porscharnas framfart som

oroväckande. De är rädda för att dess-

dominans ska bli för stor. Något
som Börje också sätter sig emot:
- Folkvagnen är på väg att gå
ikapp. Turbon och Saaben har lika
många hästkrafter och är lättare.
Porschen är snabb i starten, men är
mycket svår att köra På banan.

- Ska Porschen tas bort

ska

också turbon tas bort, för den är
lika snabb. I så fall räcker det med
skogstrimning.
Porschen togs med i rallycrossleken för att Svet'ige :skulle kunna
vara med och slåss i internationella
sammanhang. Nu förbjuds den helt

plötsliet

i SM, vilket betYder att

många sponsorer drar sig tillbaka,
eftersom SM äi mest värt för dem.

.

JAGAR PENC.A.R

SESAB-förarna Vet inte hqr

qmyckelekonomisk hjälp dd fåt nilg'

ta år. Därför håller Börje

och

"Emil" som bäst På att jaga nya

.

sponsorer. Förutom Per'Olof Ekman på SESAB vill de ha Ytterligare en.

- Vi vill tacka Per-Olof för ait

han hiälpt oss så mYcket genom att
själva jaga lite pengar.
- Och det är ju sYnd att inte utnyttja situationen när vi är bland de
bästa i Sverige.
Stig .Emilsson är den av falköpingsåkarna som lYckats bäst i in-

temationella sammanhang' Efter

alla segrar på kontinenten i år rankas han som Sveriges båste åkare'
Lasse Nyström blev tvåa och Börje
Carlsson som dock tog flest segrar i
Sverige trea.

TRIVS HEMMA

Börje trivs dock inte iniernatio-

neilt. Han satsade På en

del
EM-tävlingar i år, men han trivdes
inte alls. öä"fö. ä" han osäker: ska
han ha kvar Porschen som'är halvförbjuden i Sverige?
- Jag vill helst köra hemma. Fa-

miljen' får sitta emellan annars.
Men "Emil" satsar nog På EM, som
han ju kom trea i denna säsong.
Han har också en sponsor På gång

i

GARDINER såväl kappor som längder' Samt övriga tyger

Holland.

Börje är dock inte rädd att de
sportsliga. framgångarna ska utebli
om han byter bil. En bra Folkvagn

eller Saab gör sig också gällande,

KANSVAV
JättebilEtt parti mönstrad våv till påslakan och underlakan'
liCt.

säqer han.

Börie skulle säkert lika gärna
stålla uPP med en skogstrimmad bil
oå en rallYcrossbana - om konkur-

FöRVAVNINGEN

GRUNMANKEN BORTA

KINNARPS FABRIKSNEDERLAG

ienterna giorde det vill säga' Men
det gör dom förstås inte.

- Det har blvit for extrernt i rallycrossen, säger han. Bilarna behöver inte vara så dYra, for det är
åndå föraren som år helt avgörande. Jag började med en Saab två-

Mattvarp och mattrasor för vävningen'

Te|.0515/331 86

taktare med 40 hästar i skogen'

DAGENS LUNCH

men vann en gruPP för bilar med

Varje dag serverar vi dagens
rätt för 11:50.
Och då ingår va..mrätt, smör
och bröd, måitidsdricka, kaffe. Vi har även andra smårätter eller smörgåsar.

70

hästkrafter.

- Grundtanken med rallYcross
var ju att skogskillarna skulle få
komma och ävla På en bana inför

publik för att tjäna lite pengar. Men
sådant är otänkbart nu.
Börje har aidrig köPt nYa, dYra
bilar och kört rallY med. Han har i
stållet själv fått fart på gamla modeller. Det antal timmar han har lagt
ner i garaget På gamla bilar år

oräkneligt. Men han råder unga
grabbar att'köPa åldre modeller'
Det händel alltför ofta att nya bilar
blir skrot redan första tävlingen och
så lägger föraren av efter att ha
slängt ut massor at Pengar.
- Börja med åldre bilar. Föraren

betyder 90 proc i skogskörningl

Mr,

i

metervaror. Till lågPriser'

Aners FEsT
Firar ni bröllop elier födelsedag har ni firmafest så kan vi
servera middagen, hos oss eller hemma ho's er. Våra priser är
verkligen humana.

KINNARPS PENSIONAT
INGA NIELSEN - TEL 332 40

iifi

Evert Sanddn
;ri1i -tl,'ell5 år

75

år fuller i morgon, fredagen

den
23 dec, hr. Evert

Sand?n.

pryngelsgatan 16, Falköping. Jubi-

laren är född på Mönarps-gård i
Kinneved och har en lång-ffid av
år varit verksam som egä fdreta-

gare i Slutarp. Ären

Börje med stolt son.
Forts från sid 9

nlr-ly tgrÄllnr:

efter ett helt rally. Börje hade tillfäl-

Han råder också unga grabbar
som kör rally på gator och skräm-

le att vara med ett par dagar då
RAC-rally avgiordes för någon

mer livet ur folk att ställa upp i små
rallytävlingar i stället.
* Då märker man att man inte är
bäst. Jag var likadan när jag var 18

vecka sedan och'frågade då Björn
om han inte var nervös. '
- Nej, svarade han, det äI värre
inför en rallycrosstävling. på vet
jag att jag inte kan g.öra ett misstagl

år...sägerBörje.

-

Det går inte fort i början. Men

stiill hellre upp i tävlingar och åk
mindre

i

stan. Och de som verkligen vill åka rallycross måsta börja
med skogskörning.

Börje själv bödade inte köra rallycross förräir han var 27 år, dvs för
fyra år sedan. Han började sin karriär med att som l9-åring ställa upp

i Ur,gdomens rattmästerskap. Han
vann liinsfinalen fem år i rad och
kom som bäst fyra i riksfinalen.
Första året hade han den bästa häningstiden och hade stora chanser

att vinna. Men han förivrade

sig

och hamnade på 22:a plats.
- Men jag lärde mig att behärska

nerverna.

Nu är Börje 31 år och har fått
massor av rutin. Något som är
mycket viktigt i en sport som rallycross.

*

KRÄVANDE SPORT
Det viktigaste är att hålla sig

iskall och inte överila sig.
Men kondition är också betydelsefullt. Börje och Stig Emilsson tränar mycket kondition nu uncier taivlingsuppehållet.
- Xfter ett heat är man precis slut
i.lå* fg-llst' i".P.l1.oeh hjärna' Jag
lamlor oet med slalom - man tår
aldrig tappa koncentrationen.
Självaste Björn Waldegård har
själv sagt att han är lika slut i kroppen efter en rallycrosstävling som

[I.4,LVPROFFS
Börje Carlsson har kört Porsche i
två år och tillhör landets mest priviligerade förare. Porschen lånar han
av stallchefen Per-Olof Ekman.
Den har han ailtså inte betalat ett
öre för. Prispengarna han kör in
går till reparationer och när han är
ute och tävlar erhåller han h:aktamente.

- Årets säsong har varit

under-

bar, säger Börje.
Anledningen är den att han i år'
slutade sitt jobb som bilmekaniker
och i stället erhöll halvtidslön från
Ekman. Erb.iudandet om att vara

halvproffs tog Börje emot med

öppna armar. 1976 var nämligen ett
helvetiskt år för honom.
r Han höIl på att överta ett lantbruk i Daium.
o Han arbetade som bilmekaniker.
r Han mekade med sin bil i.saraget 25 timmar i veckan.
r Han tävlade varje helg.
Det höll på att ta knåcken på ho-

nom. Det blev ingen tid över och
han funderade allvalligt på att sluta
tiivla. Erbjudandet från stallchefen

Nu får han också mer tid över för
I år vai han hemma tre
helger från maj till september, men
har kunnat vara desto mer hemma
på veckorna.
* I fiol kom familjen i klåm,
kommer han ihåg. Men det här är
skönt. Jag har ju två barn och vill
inte missa deras uppväxttid,

familjen.

LYCKAT STEG
Börje ångrar inte att han tog steget över från skog till rallycrossba-

na. Han trivs bland konkurrenter* det är fina grabb$.
- De vårsta konkurrenterna

na

hjälper varandra mellan heaten,
något som är ovanligt.

Sin ftirsta seger tog han tidigt i
fiol. Det var också första gången en
Porsche vann en rallycrosståvling!
Han kom till tävlingen som reserv,
men lyckades ändå ta sig till A-fi,
nal. Där hade han en fräck kollision
med Lasse Nyström * dåvarande
rallycrosskungen - och lyckades
vinna. - Min roligaste seger. minns

Största besvikelsen kom inte
långt efter. Kvällen innan SM-tävlingen på Kinnekulle Ring, ramlade
han hemma i bappan sa oiyckligt
att han inte kunde delta.
Det var i den SM-tävlingen en
annan SESAB-förare slog igenom.
Hasse Ingerhage kom från ingenstans och satte alla på plats.
I år var Börie Carlsson suverän
på Kiuekulle... lV{en nästa år blir

krrnde inte ha kommit mer lämpligt.
det. ingeq. Qg*iyling fti' hcnq41.
l\U Sllpper nan vara Jaktad och _ där. Det blir överhuvudtager ingen
stressad före tävlingarna.
SM-tävling för. Porsche-grabben.
- Hur det blil nästa år vet jag Det enda molnet på hans annars
inte. Nu harjagju tagit över gården klarblå rallycrosshimmel.
ANDERS
- kanskejag klarar mig ändå.

1924-1949

drev han lanthandel och lg46 startade han den syfabrik som han lg68
överlät i annans ägo. lg43 flyttade
han till Falköping, åen lämnade ftir
den skull inte alla engagemang in-

om främst Slutarps .åmhalle, i,rr.
samhällsfiireningJ styrelse han tillfört_s9dan starten i början på 30-talet. Under de senaste 25 åren har
han varit dess ordförande. Inom

Slutarps IF har morgondagens jubi.
lar lagt ner ett omfattande och be.
stående arbete allt sedan förenineens tillkomst 1919. Fram till 1928 vä
han aktiv fotbollsspelare och sedan

lar han ägnat föreningen sina
tjänster som funktionär. Han har
varit ordf i 10 år och lagledqpe lika
länge. Sedan 1951 är han hedersordf. och fortfarande verksam i
några sammanhang. Han är initiativtagare till Kökscupen, en turne-

nng som varje sommar buvit

en

tradition. Han har för sina insatser

mottaga SIF:s guldmedalj,
EL
WF:s och VFF:s silverriedalier.
Jubilaren har tidisare lillhört

Kinneveds RK-krets itvrelse och

har dess silvermedali. Vidare har
Sv. Tyristföreningens

hpn.tilldelats
törtjänsttbcken.
Han har varit

kommunalt ,engagerad i garnla
Krnneved och Erökind sedan tg66
tillhör han Slutorps-Kinnarps väg_
rorehrngs styrelse.
Evert Sanddie är en synnerligen
.

aktiv pensionär och helhetsbiljen

av töreningsmänniskan Evert vore
inte.fullsändig om vi inte berättade
om nans engagemang inom Svarta
grns-9.1fen i Falköping vars loge
han tillhö-r sedan bildandet t$19.
Ilan har-Örnarnas högsta grad och

!at"... "naUt ämbetsmannätecknet
lör'25 år
som logesekr. samt ordens
Han finns ofta på kanS!q,ig1sli.
sliet, varifrån han varit med^ om att

{ra upp riktlinjerna inte

d^e
zö.

minst för
nya lokalerna på Dotorpsgatan

-Uch på den adressen finns han

"i*1?$S.tffiå
en
srn

zo år skrev

vi om

jubilar med många strängar på
Den leskrivningen siå" Äig
inlör ?5-årsdagen. Grat_

g.ottJXrl.
också

tis och lycka till.

Bo "Båsse,'Johansson

Full fnrt i Aktiuitetshuset
.r::r:i:::iirir

,'t+i;

Hår är der flickor från Åsarps
Aktivitetshusets simbassäng upplåts på dagtid för skolans.simundefvisrring'
doPP.
skola som tar ett

Aktivitetshuset vid KinnarPs
Kontorsmöbler är just nu fullt av
olika verksamheter där de anställda och deras familjer deltar.
När höstmörkret sänker sig ökbr
fritidsaktiviteterna inomhus och det
kan man också notera i Aktivitets-

huset. Lokalerna är f. n. livligt frekventerade.
Spel av olika slag liksom möjlig-

heter till bad och bastu är vad man

kan erbjuda i första hand de c:a
180-talet anställda. Med deras respektive famil;er rör det sig alltså
om en mångdubbel skara som har
chans att utnyttja lokalerna.
Aktivitetshuset håller öppet varje
kväll och varje helg för att persona-

len ska få möjlighet att idka sPel,
idrott och motion på fritiden' Förutom den stora hallen (20 x 40 m)
där handboll, tennis och badminton
spelas, finns en speciell bordtennislokal. Dessutom finns biljardspel,
.TV, simbassäng och bastu'
På dagtid pågår inga aktiviteter

för de anstållda men lokalerna används för lunchservering. I höst har
rnan därför låtit skoian använda
bassängen for simundervisning På
daetid.

Inte bara de enskilda familjerna

har möjlighet att utöva sPel och
idrotier efter behag' Företaget har

också ett eget handbollslag som då
och då spelar matcher i den stora
hallen mot någoi. 1ag utifrån.
Tilläggas kan att det finns automater för kaffe och andra drycker
samt bröd som samtliga besökare
har tillgång till på helger och kvällstid.

Fabriksförsälining
Till rimliga priser kan Ni i vårt lager finna skrivbord,
skåp, bokhyllor, stolar för hemmet eller kontoret.

nnnw+-KoNroRs t rtöBLEF|

Tel. 0515/333 70

Elever från Åsarps skola få. aa o.n då använda handbollshallen i
Aktivitetshuset på dagtid.

fl j"l" tL-z&'

GODDAG MORNIOR

Wggelmed
ao;rtbo,d!
o

Det jäser ute i Frökind och

a., ,r,tn a" ftitfitt"ta

'

på är kommunens politiker som inte bara skjuter
frlluftsbadet framåt i tiden utan t.o.m. beslutar att
sälja de bassänger som Frökinds gamla kommun
köpte och som sedan dess legat inpaekade på olika
håll i våntan på att fyllas med vatten. På initiativ av
Hem och skola samlades på tisdagskvällen fören'
ingsrepresentanter tlll ett protestmöte och dår ta'
lades om mygel och medveten förhalning ftir att inte
Frökind skulle få sitt bad.
GunnarTegehallvariegen" komrnunen. Länsstyrelsen
skap av ansvarig politiker gav klartecken för'bygg-,n
inbjuden för att svara på nadsplan med provisorisk
frålor och försvara sitt och parkering. Man sökte bipolitikernas beslut. Och det drag från naturvårdsverket
var ibland ganska svårt,

för

turernakringdethär.badet
har ibland minst sagt varit
märkliga.
En liten historik: 1973 '
beslöt Frökinda gamla
kommun att bygga ett friLucian Erika Maltinsson hålsar på sin mormor Ingeborg Karlsson på
Frökindsgården.

fen

dea ibland

blir för mycket

av

luciafirande när familjeseden vuxit

ut till dagens proportioner?

Ja,

kanhånda i en del fall men när det
gäller ungdomars uppvaktning av
de äldre och siuka som inte längre
Eäh rtstas häåma då blir det inte

ftir mycket, Det kunde man fdrstå

nå den qlädie som pensionärerna
fua frotindsgården'visade i. söndags då Mikaelikören från Asarp
kom och sjöng för dem. och med
hjälp av sina mammoi bjöd på
eftermiddagskaffe.

luftsbad. Bassänger beställdes och betalades r" ;;;

l.l00 för en duk

IOGT

| rc _

]|- n"ä'THfi:ITh"ft?yff lf"'jtr

-l{TO starta' B:äTläåi.*l i'ili"li';??åå

ungdomst:erksumhet?,",lniLi,lJ,l"o}f

,*ill#Al;tfl f l:

till

sammanläggningsdelegerade,

Därifrån

remitterades
ärendet.till byggnadsnämnd
och fritidsnärnnd - som då

ännu inte fanns eftersorn

sammanläggningen inte var
Forts på sid 11

Q

BARIY "LUSSADE"
t{
FOR DE GAMLA 1"171-tzBarnen vid Fyrklöverns
hem och lekskola

,

och därmed gick ftågan

dag-

i KinnBrp

uppförde på tisdagen en luciatablå för
de gamia i Lokal Frökind, något
som ser ut att bli en tradition.
Sammanlagt ett 50-tal barn från de
yngsta åldrarna och upp till sju år
gladde den äldre publiken med jul-

sånger, visor och glada upptåg.
Småttingarna hade klätt sig i lussekronor och tomtedräkter och att
det var- en helt betagande och nå-

pen skara som framträdde val säkert alla överens om,
Med var också personal och föräldrar och givetvis serverades det
kaffe, saft och pepparkakor och

annat som hör till lussefirandet.

Lekskolans barn samlades efter
tablån till luciafest i de eena lokalerna, dit också föräldraria inbjudits, medan daghemsbarnen med
föräldrar förenaäe sig med de gamla i Lokal Frökind.

i Kinnarp - Slutarp'$öå'tl'"i',f'::iälå;".lfti1f,S.'
Tillsammans
IOGT-NTO i Kinnarp har planer hjälpen, under .året'

på att försöka få igång ",' ''"tg- I :djl::lTPi"-kvrkliga
aa'd' julkrubba
lg-SltlEt'tlgreningen
ä**";;.i.t,'"ri
till kvrkan'
"oi.'lämptig lokal för a"a.*årål i"-

svftirening
skänkt en

en

kalfrågan skulle kurma lösas genom

att man tar över en f.d' sYfabriks
lokaler i SlutarP. Men något,avgörande beslut fattades inte vid nYlieen hållet möte, en kommitt6 tillsåttes för att utreda frågan' Denna
skall bl.a. ta upp diskussioner med

fritidsförvaltningen i kommunen
som också söker lokaler i Kin-

narp-Slutarp för att kunna öPPna
fritidsgård. Eventuellt skulle Kin-

naros IOGT-NTO och kommunen
en lokal'
kunna samverka om
.ingår

I

konimitt6n

Lennart

Sandberg, Göteve' ordförande,

samt Eloi Rehn, Inge Eckerlid och

Kurt-Ove Brodd.

'

,96#,,

Näpna lucior och tom,tar från Fyrklöverns daghem och ftirskola gladde
de gamla i Lokat Frökind.

,

Sumkurim

kyrkan:s medarU\iäiä"

fr;,

''

Julsamkvåm med luciatåg,

TIll årets sista

sammanträden

s;åmlades i tisdags kväll i L<ikal

Th-if äels Kinn-&eds

Frö-

församlings

kyrkofullmåktige, och dels Kinne-

veds Dastorats deiegerade. I båda
fallen gick man snab-bt igenom dagordningen, och t{e aktuella valen
Fesrilter-ade i oriivåIpå samtliga pos-

ter. Kyrkofullmäktiges ordf. Karl
Arne Adamsson och Pastoratsdelegerades ordf. Karl Gustav Gustavsson tackade resp. ledamöter fiir ciet
gångna året och önskade samtliga
en god jul.

Omedelbart efter sammantråde-

na samlades man baditionellt tlll

gemensamt julsamkvåm tillsem-

rnang med samtliga medverkande

i

kyrkans olika verksamhetsgrenar.
C:a 100 personer blev man sammanlagt runt kaffeborden. Vård för
kvällen var liirsamlingsdelegerade
och kvrkofullmäktice. och det var i
kväll lörsta gången Åan hade lagt
samkvämet gemensamt med lubia-

firandet, Det var ungdomar ur

och Lars, Det var en sttmds stämningsfull underhålining som lucian,

Catharina Lundgren, med tärnor
bjöd på. Under kvällen framträdde
otkså kyrkokaren och sjöng några
sånqer.

Alslutningsvis tackade kYrkoherde Hagnerud de nårvarande för
det sånqna årets goda samarbete,
och'lillöiskade samtliga en fridfull
iul. Speciellt vände han sig till det

Kyrlians ungdom som s.varade Rir

i'rva irästparet Martl6n, som hatr

luciaorocessionen och den efterföllandd tablån, och deras sångframträdande ackompa4jerades av Mats

ledde dårefter till sist en kort an'

vålkdmnaäe

till

församlingen, och

daktsstund med avslutningspsalm.

tMfi,Ill.

l

I

I

iirji:

|dwwll
I

|

,

lucigfrrande var det på tisdagsmorgonen i Centralekolan i Kinnarp. Årets lucia var I
TfAditiOnellt
Maria Svensson ocir i vanlig ordrring svarade sexorna för dagens underhållning i form av "Pojken sonr hjälpte Ir
jultomten".
f)et var klasslåraren Lars Qvist som låg bakpm den programpunkten. I övrigt serverades srnå--i*o^*
I
L"ffa
<aft och allt
nllt ävrist
till.
övrigt som hör luciarnorgonen till.
kaffe,
saft
ttingo-

b--

^nh

------F

--l

FRöKIND l?i?*iz"z':t
Glimter frå,n Frcikind
Go morgon!

Det var ett tag sedan vi träffades i den hår spalten. Tiden går
så.fort. Jag har undsluppit den
senaste veckans jäkt och stress
kring y*ihendelrt Har istället intagit ryggläge med ett ben rakt ut
i luften. Ja, en olycka händer ju
så lätt. Når FT-fotografen Ihs
häromdagerl halkade-på en isfläck tl) fanns det vissa poänger
men när Johansson drattade på
ändan på en isfläck i Slutarp fann ,

i varje fall inte skrivaren

poänger i det...

några

*

Oj, vad man är handikappad
med ett ben

i paket. Det kunde

naturligtvis varit värre. Doktorn
tyckte inte om klumpfoten, men
turligt nog fann han inga brott.
Brott lönar sig inte sa han - och
efter tre dar i sängen har jag nu
åten-änt till tinninga. Men även
ett vrickat och med utgjutningar
fyllt paket är svårbemästrat. 85
kilo Johansson och en trött rygg
har problem med kryckorna.

*

Varje jul är det likadant. pro-

E

l"li'i -ti-ot
or
Ett bra mal
för julklappsköpet

Allt du behöver

.i
Inte minst i den här sPalten har

när d.g!-gåller sport,
fritid eller motion.

badet ältats fram och tillbaka.
Skrivaren har följt årendet från
1örsta handuppråckningen om ett

bad. Det skedde på Hem- och

Till låga priser!

Skolamöie för många år sedan.
Badet har blivit en ordentlig soPpa - en kommunal skandal, säger vi härute. Jag har sagt det
tidigare och säger det igen - vi

Så8ft'*ott H EM- o. F*,r,osroqr*

känner loss lurade. Vi har blivit
totalt bortdribblade av dem som

stlr

SKOGSVÄGEN
SLUTARP - Tel.335 92

och ställer. Från och med ärs-

öppet: Månd-fred 9-18
Lördagar g-13

skiftet startar vi en egen kommun. Vi har stora industrier, r'i
har post, bank och affärer. Vi ska
nog klarå oss.

GALVANISERAD

*

LADUGANOSINREDNING

Alla stora och små Frökindsbarn - önskas härmed en
GOD JUL oeh ETT GOTT NYTT

Vi tiliverkar alla slags ladugårdsinredningar

1978.

BÄSSE

'

TILL KONKURRENSKRAFTIGA PRISER.
Begär offert : det lönar sig.

Halsängs Reparationsverkstad
KINNARP

-

Tel.461 64.

blem rned belysningen till utegranen, I år tog mor i huset fram

belysningen innan jag skaffat
gran. Och tur var väl det. I höstas
sa hon så här: Det är rätt skönt att

det inte frnns några spår efter möss

i källaren.

.

.

Belysningen meci hela kabelnätet
förvarades i en plastkasse på en
spik i käilaren. Av belysningen

återstod 20 stumpar och några
längder.

Tre timmar efter upptäckten
var belysningen hel. Granne Ingvar - han som har hand om det
elektriskå hos Johansbon - kom ..
'till undsättning. Satte sig tillrätta
på goltet, lödd€ dc,h isolerade
varenda'rriusangrepp. Mor i hu- r"
set kokade glögg och när Ingvar
och Lisa - hon utsags till kvällens
springflicka ( håmta mejsel, isoleringsband, ny mejsel och ytterligare lampor) - efter en låne arbetsdag gick över till sitt, sa Ing-,
var "Det var ju rektigt skojigt dä
nar"

-

*

I dag är det julafton. En i
Skövde utkommairde tidning påstod häromdan att nu får Frökind
sitt efterlängtade bad. Det har
plockats fram ur malpåsen. Men
det var inte sant, nä, det var inte

sant 'för badet år avfört ur

kommunens rullor. Och det lär inte komma dit igen. För det finns
inga pengar.
De som är och har varit

friluftsbad i Frökind

-

för ett
jag hör till

dem - bannar kommunen och

någon kritiserar Falköpings Tidnlng, som anses gått kommunens
ärende och medverkat till.att det
inte blivit något bad härute. Det
är till att läsa FT som en viss potentat läser bibeln.

i år
hade Kinnarps IF i.löåags. Laget vann som bekant div V södra Skaraborg
Seriesegerfest
hem
spelat
och
med
varit
som
de
hyllades
I
ttlidags
vårå.
och återfinns i den intressanta div IV-serien till
;;t;";;ffiå Llåä,ia. å*j r"nr Bengtsson som håller igång vid mikrofonen. l.l?? - lL- o&

I{örnrno;rpis &rstests

DAMKTTJBBE

skänkte 10.000:80 personer mötte upp på Kin-

narps IF:s årsfest och russinet i kakan på denna tillståillning var vål att
ftireningens damklubb skänkte he-

la 10.000 kronor.
A-laget premierades också för sin
seger i division V och tränaren

Sven-Evert "Sotarn" Blticher avtackades ltir sin sejotig i klubben.
som sträckte sig till två säsonger
med ett standar.

Pristagarna:
Styrelsen: Kurt Johansson, Gösta
Andersson, Carl-Everi Claesson,
Bengt Georgsson, Stig Johansson,
Frank Henningsson, Martel Johansson, Göte Andersson.

Lotteriföreståndare: Gösta Eek.

Vaktmästare: Hans-Emil
(Xista Andersgon Kinnaros IF:s ordf. mottar dsmklulrbens gåva

10.000 kr"

-

r177- t2- I't

.An-

dersson oeh Gun-Britt Westerbere,
Tvätterska: Gun Andersson. Biljettftirsäljare: Georg Johans-

son, Tilly Andersson och Gerhard
Frisk.

Materialförvaltare: Agne pers-

son.

Ungdomssektion: Boland M6-

berg, K-G Johansson, Martel Jo-

hansson, Anders Ek, Anders Johapsson, Lutz Holbauer, Sven Ahl.
Arets överraskninga_r: Gösta Eek
odh Arne Ekbom.

Bäste A-lagsspelare: Conny euist
och Bennv Carlovist

o.Bäste'B-lagsspelare: Torbjörn
Träningspriser Benny Carlqvist
71, Conny Quist 68. Kenneth Johansson 65, Tomas Car'lsson 63.
Arne Ekbom 60 och Kent BenetsAkesson

son 59.

Tränare: Sven-Evert Bhicher
(seniorer) Bengt Georgsson (pojklag)

Lagledare: Uno Carlsson (A-laget) Lars Holm (B-laget) och Lars
Westerberg rB-lagetr

personerna som betyder nästan
fullsatt, vid ett bord i förstugan

I fredags hade Axtorpsborna i

Kinneveds Socken sin egen luciafest i församlingssalen, före detta

missionshuset med Anneli Johansson som lucia. Pastor Giiran Carls-

och tomten avslutade festen med
sitt besök. CKF-avdelningen stod

son inledde med en andaktsstund

125

ftir kaffeserverinsen ftir de ca

duhrMtk
FÖRSÄLJES GENOM TRÄ OCH BYGG AB
OCh FALKÖPINGS BYGGHANDEL AB
SLUTARP _TEL 333 90

kunde kanske tre personer kunnatt
trähga sig ned ytterligare, vilket vi
sar att byborna gått man och kvin.
na ur nuse.

i Lokul Frökind,

Center

Luttracentern stod i lördags kvåll
som arrangör för den traditionsenliga luciafesten som årligen hålls

med Frökind-Redvägs-centern.
Luttratösen Elisabeth Eriksson var
kvållens lucia med många flickor
och pojkar i sitt säilskap som tärnor, torntar och stjärngossar. För
dansmusiken svarade troligen den
yngsta till åldern på musikånterna
sett, av bygdens orkestrar och för
lekarna svarade Gilbert Biörirdahl
och Benet Fransson.
Två uigdomar från Valstad, Jan
Börjesson och Per-Ola Jansson båda skickliga på gitarr - underhöll med sång och spel och framförde den under kvällen komponersdg l'julsången för barn och deras
föräldrar".
Serveringar

i'11]-lL^ t5

Centerfest med luciatåg.
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av kaffe och

hörde naturligtvis tili kvällens begivenheter och centern hade denna
kväll helt övergivit sin energisnåla
linje åtminstone under lekarna och
dansen då svetten syntes pärla i
pannorna på både gammal och ung
som det blir då man deltaeer med
liv och lust.
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