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_Juniorer. stående: lr Lennarth
P^19m.^tit p: 2r per Hermansson,
l7l-p: 3) Tommv Berglund, 169 p.

Klass L 13-t5: lrJessika Wing_
gren. 198 p: 2) Ilsggp Carlsson, lg6
p:_3-l Han-s Göransson. 195 p.

{fa1s L tl: l) p-E Joelsson, lg5
p: 2)-Tomas Hektor. lg0 p: 3r Ove
.]:,:elss_ot 186 p: 4r Nicklas Ahl,l7l p; 5) Björn Andersson, 165 p.

- Skaraborgsserien luftqevär.
_ Segrare i klass Juri A div 2:
Tommy Berglund, per Hermans_
son och Lennarth Blom.
- Tredj'eplats i klass Jun B: Jonas
Hjortsäter, Anders Herrrransson
och Joakim Winggren.

Andraplats i klass L 12 div l:
Jessika Winggren. Roger Carlsson
och P-O Berplund.

Handikappserie: I r Roger Carls_
son och Joakim Carlsson-: 2r Lars
uoransson och Nicklas Ahll 3r An.
ders Andersson och Ove Joselsson:
4) Patrik Carlsson och p_E Joels-
son Sl_Jessika Winggren och To-
mas ttektor; 6) Hans Göransson
och Per. Brissbo: ?) p-ö Berglund
och Peter Ahl; 8) Jan Jose*fsson
och Joakirn Winqgren.
Serietopperr:

Stående: 1) Lennarth Blom
poängi^z) Tomrnl, Berglund,
p: 3r Claes Äk,,sson. "175g p: 4r
uuncle_Jolransson. 1755 p: 5r pervqrruq uurrdrtssoll, l rJD D:
Hennairsson. l73S p.

.--Sittande med sttid: I r Jessika
wlnggren. 1990 p: 2r Roger Carls-soL 1989 p; 3) Ola Herrnansson.
197_8 

pl 4) Hans Göransson. 197.1 p;
5) Lars Göransson. lg70 p; 6) Ulfll LaIs Göransson. t9Z0 p; 6) Ulf

Vinnare au familjekorpen bleu farniljen winggren 
^na t, ^t ":*iäJ:ara och barnen Jessil

ca och Joakim.
Kinneveds Skytteförening har

haft sin traditionella avslutninq
för iuftgevärssäsongen i Lokal
Frökind. Ett digert prisbord hade
duktas upp och hår följer listan
över alla pristagare.

Måsterskap final{uniorer: 1) Ro-
ger .Carlsson, 196+100296 poång,
Guld: 2r Jessika Winggren, 198+
97295 p. Silver: 3t HanJ-Göransson.
195+99294 p. Silver; 4) p-E Joels-
son, 195+97292 p, Brons; 5) p-O
Berglund, 194+96290 p. Brons.
Final stående: l) Lennarth Blom.
178+89267 poäng. Guld: 2r Tommy
Berglund, 169+93262 p, Silver; j)

I Anders Hermansson, 162+82245,
Brons.
Huvuds\iutning:
__Seniorer: l) Hans. Centerstig,
172 poäng; 2) Benny Brodd, 1?1 p.

- Anders Hermansson, per FIer-
mansson, J-O Overgård; 3) Sme-
g-9.."" - S-O Berglund yngve
Nilsson. K-G Ahl.

Luftgevärsmårken.
Sittande rned stöd:

_ B.rons: Tone Karlstecit, p_E
Joels"o11, Andreas Karlsson, Ove
Josefsson, Tomas Hektor, Björn
Andersson, Matias Brissbo, Mr"_
kus Brissbo.

--.Silver: Christer Herrnansson,
Nickls.Ahl. P-E Joelsson. Tony
Äanstedt_

.Guld: Anders Andersson. Jo-
akim Carlsson.

Guld med en stjärna: Hans Gö_
ransson. Peter Ahl, Roger Carls.
son. Patrik Carlsson, bla He._
m_ansson. Per Brissbo, Jessika
wtnggren. Joakim Winggrcn.frars

Göransson, P-O Berelund
_-_Guld med två rt:-ti."*, Jessika
wrnggren. Roger Karlsson, Hans
Li0ransson. Lars Göransson, p_O
Berglund. Ola Hermansson.
Stående:

Guld: Joakim Wingqren
Påbyggnadsmärke-.-

_.Broni: Elon Larsson, Jonas
Hjortsäter, Anders Hermansson;

Silver: Tommy Berglund, Len-
narth Blom, Dan Simonsson. Ben_
ny Brodd. Per H-ermansson.

,.Guld: C_laes Äkesson, Torbjörn
Akcsson. Ulf Stensby, Hans Cen-
terstig. Gunde Johansson, Karl_
Gustaf Ahl.

Propagåndamårket.
Brons: Joakim Winqqren.
Silver: Andcrs Herriansson, Jo_

nas Hjortsäter.
Guld: Per Hermanson. 1764

l76l
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Ebenlrardt. 1961-n: Zr F-'O eu.g-
Iund. 1955 p: 8r P-E Joelsson. lg53
p.

. Farh-iljekorpen, final: lr Famil-
Jen u wlnggren.

' Huvudshiutning:

^^9trpp t: lr Fam G Winggren,
IAG 

plZ) Fam C Carlsson, S8ö*p; 3j
Fam B Äkesson. 824 n.

^_9trpp 2: 1) Fam S-O Berglund,
866 p; 2) Fam S Hermansson, g64
pl 3) Fam K-G Ahl, 861 r:.

lndividuellt: I Tommy Berglund
rrxexorpen:
Grupp l: lt Kinnarps Kontors_

möbler 2 - Elof Jonsson. Hans
Centerstig. L-G Knutsson: 2) Kinn_
Srps Kontorsmöbler 3 - Torbjörn
Akesson. Uno Carlsson. Valdemar
Svensson: 3) Fonusproduktion -Lennarth Blom. Gösta Hermans-
son, Arne Klasson.

,9"u-qp 2... tr l(innsylilum - Jo_
aKlm wlnggren. Jonas Hjortsäter,
Tommy Berglund: 2r Surie Spratt

rii

E tt g cin g fr am g ång s r ik a K i nn e u e d s skg tt ar. s t å e n d e f r. u : R og; r co"lö ;;" Jffi ,P-G Joelsson och P-o Berglund. Frtimre raden fr.u: Lennarti Blom, Tonng Berglund, oii Ln'-
ders Hermansson.



.a Viira bvgder

i Slutw,fp
Juhileuwc

Stutar{s samhållsförening firade på söndags-
eftermiddagen sitt 50-årsjubileum med festlig:
heter i Lokal Frökind.

Vid kaffebordet samlalade bl.a. föreningens
ordf. Bengt Samuelsson med fru Naemi San-
den. Fln del förtjänta.medlemmar fick diplom.

rnlxÖptNcs TIDNING Tisdagen den 14 april 1981

S a,mhällsfrreningen i ubilerade $#Hdffiåt*

S a mlffi äm o ch wYud,erhållning
**-""**-

vi.d. kaffebord,et hittade ui bl.a. EIIen Trygg, Adela Gustafsson, valborg clausan och viaan
Ni.lsson.

Slutarps Samhällsförening
summerade på söndagen de
50 åren. Föreningen gjorde
det med festligheter i sam-
.band med årsstämman. Efter
sedvanliga förhandlingar följ-
de kaffesamkväm och till det-
ta inte bara döppebrö utan
åven musik av John Karls-
son, dragspel, och Axel Bren-
klert, fiol - två av Frökinds
spelemän eller de s.k. Mag-
deburgarna. Barnen fick ock-
så sin beskärda del i form av
roliga hlmer som visades av

magister Thomas.

Uppvaktningar
Skrivaren av de här rader-

na hade glådjen att uppvakta
jubilaren för två föreningars '
räkning. De två samarbets-
parterna som uppvaktade var
Slutarps IF och Kinnarps-Slu-
tarps Vägförening. Idrotts-
föreningen hyllades med sitt
standar och Vägföreningen
med en blomsterkorg.

Olle Nilsson, som var med
och toe initiativet till bildande

av eir Samhäilsl'örening,
fanns på plats och hvllades
med blommor. Diplomerade
blev Gustav Gustavsson, 36
tjänsteår, Bengt Samuelsson,
31 tjänsteår och Elof Rehn 29
tjärrsteår.

Vilka bilder!
En trivsam söndagsefl.er-

middag avsltrtades med fan-
tastiska Roland Nilsson-bil-
der. Roland har en säilsyrrt
förmåga atl bara "springa
på" motiv. Älgar. orrar. tjä-

sa djur- och naturbilder.

Historik
En historik presenterades

jubileumsgästerna och den
berättade något onr vad sam_
hällsfrireningen enggerat sig i
genorn åren. Lite plock ur
luntan säger, att det be_
lysningsnät vi har i dae
grundlades av Samhällsföre-
ningen. När föreningen bilda_
des en aprildag för femtio år
sqdan var mottot att fråmja
hembygdsarbetet, ordna med
samhållets belysning, brand-
våsende m.m. För att få ba_
lans på ekonomin ,startade

T.tt omgående hembygds-
fester, som under B0 år be_
tydde klin i kassan och blev
uppskattade långt utanför
r<ommungränsen.

Vågfrågor
Vägfrågor har hanterats av

Samhällsföreningen innan en
sårskild Vägförening bildades
i mitten på 60-talet. Ja, frå_
gorna och ämnena hart varit
många: en ek på Ledsgår_

.dens ägor har fridlysts och i
mitten på 5O-talet var man
med, om att stänga badhuset
på Slutarps Möbel. Det bada_
des för iitel När föreningen
fyllde 25 år 1956 - passerade
Ryttarolympiadens olympiska
eld genom samhället. Elden
anlände den Z juni på rrrorgo_
nen och samhållet vqr rikligt
dekorerat med;,svensiia flag_
gor. I många vägfrågor enga_
gerade sig Samhållsföre_
ningeh och när sedan Vägfö_
reningen i slutet av 60-ialet

{rtu
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och början av 7O-talet starkt
arbetade för gångbanor ge-

nom tätorten, ställde Sam-
hällsföreningen uPP bakom
det kravet. Frågan hade initi-
erats redan i slutet På 50-

talet.

Engagemang
Föreningen har sett till så

att forngraven SlutarPsdösen
"lyfts fram". En historik kan
göras lång. men lål mej i
korthet här nämna några
andra samhällsföreningSeng-
agemang: loppmarknader till-
sammans med SlutarPs IF,
postfrågor, sophanteringsfrå-
gor (containers bl.a.) grön-
områdesfrågor. (Det år Sam-
hällsföreningen som lagt
grunden till ortens lek- och
parkområden) bad- och vat-
tenfrågor (friluftsbad och
Vättervatten), kommunika-
tionsfrågor.

En av dem som man under
många år förkniPPade med
Samhällsföreningen och dess

arbete var Evert Sanddn,
som var med vid starten för
50 år sedan och som efter
många verksamma år i stYrel-
sen (25 år som ordf' ) i mars
19?9 kallades till hedersordf.
Evert Sanddn gick bort sam-
ma år i en ålder av 76 år. Fru
Naemi Sand6n var en av ju-
bileumsgästerna och hälsades

En pratstund i en paus. Tre trogna Slutarpsbor och oerksamma i Samhrillsförentngen i olika
funktioner triiffailes på, i0-årskalaset: Olle Nilsson, Bengt Samuelsson och Gustaa Gus-
tausson.

Handlåggare
Alla val klubbades snabbt

igenom av den drivna mötes-
ledaren Allan Ahlqvist, som
blivit något av irister möte-
sordförande i. gamla Frökinds

kungliga kommun: Samhälls-
frågor i stort och smått hand-
läggs av Bengt Samuelsson -
ordf. ElofRehn - sekr, Sven-
Olof Johansson - kassör,
Karl-Evert Skoglund - vice
ordf. samt Ingrid Pettersson

- vice sekr.
Det blev för övrigt omval

över hela linjen,

Promenaddags

Välkomna att onsdags-prc-
menera med Slutarps och

Floby
Församlingshem
Församlingsafton torsdag 2314

kl. 19.

"Att vara handikappad"
Ing-Marie Andersson, Trädet
medverkar. Kaffe.

Kinnarps IF:s damklubbar.
Det säger UIIa Stenkvist, Berit
Joelsson, Signe Johansson och
lilla Marie Stenkvist inför ons-
dagens premiärpromenad med
start från Lokal Frökind. Sex
onsdagar ska man promenera
och den som deltar fem gånger
har ehans att vinna ett extrap-
ris vid dragning efter promena-
dernas genomförande.

Välkomna!

i..l
ai:å
ft:\ii

N

speeiellt välkommen till den--+-
här dagen.

KUNGORELSE
Bv ansökningar om undersökningskoncessioner enligl lag om vis-
sa mineralfyndigheter.

Borås Energiverk har i skrivelser den 13 april 1981 ansökt om un-
dersökningskoncessioner avseende torv för energiåndamål inom
sex områden i Falköping, Vara och Herrljunga kornrnuner, Ska-
raborgs oöh lUvsborgs Iån.
Ornrådena, som nårmare angivits i ansökningarna har följande
benåmningar och arealer:

? D NV 14 Hjortemossen 10 km SV Falköping, 302 ha
? D NV 11 Norra Ripelången 18 km SV Falköping, 796 ha
7 D NV 13 Karbomossen 17 km SV Falköping, 640 ha
7 D NV 3 S<idra Ripelången 23 SV Falköping, 250 ha
? C NO 20,19 Forellmossen Stängesmossen 10 km ONO Herr-
ljunga, 599 ha
7 C NO 21,22 Ramlamossen 11 km O Herrljunga, 767 ha

Eiinringar rhot ansökningarna'skall göras skriftligen hos statens
industriverk senast den 9juni 1981.

Ansökningarna och bifogade irartor frnns tillgängliga hos statens
industriverk, mineralbyrån, Box 16315, 103 26 Stockholm
08/18 80 20 och hos berörda kommunkanslier.

Stockholm den 23 april 1981

Statens industriverk

Stämman diskuterade ock-
så föreningens engagämang i
ungdomsgården och beslöt
att ta kontakt med Fritids-
kontoret för vidare diskus-
sion. Flera inhg! rörande
tätortens container - indrag-
ning noterades oekså. Namn-
insamlingen är nu klar och

protestbrev till kommunen pfl
väg. Flera argq inlägg i frå-
gan noterade vi.

Allt tyder på Asplund och
grabbarna får tänka om in-
nan befolkningen i tätorternå
börja stampa 'i korridorer-
na. ..

BÅSSE .
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Kursledarens förggranna bröstlapp au årg&ng 1917 uöckte allmiin beund.ran, spe-

ciellt hos damerna. Hiir försöker Ingrid Adamsson och Rut Persson att komma un'
derfund meil us.d som döIjer st'g under bonjouren.

Kartan sorn n1,on uppriittat öuer de gamla boplatserna uzsar Rune Lennar[sson och

Erik Gustafsson upp för Majd,or Segerström frå'n Vurenskolan.

+"tt,



En doft av sekelskifte
slog emot oss i Lokal Frö-
kind härom kvållen. En
förnåm gammal doft, nå-
got blandad med naftalin,
från alla de stiliga krea-
tioner, som för några tim-
mar släppts ut i frihet
från sina förvaringsplat-
ser i garderober och kläd-
kammare.

Vackra damer i stiliga fest-
kläder och bröllopsutstyrslar
från anno dazumal skred sak-
ta fram genom lokaliteterna
eller bildade små pratkotte-
rier. Stiliga herrar i frackar
och bonjourer och med hattar
av gamla välslitna årgångar
och promenadkäpp med sil-
verkrycka elegant hängande
i armvecket slöt upp. Så små-
ningom bänkade sig all ele-
gansen runt kaffeborden, och
begreppen började r:edas ut.

Det visade sig vara avslut-
ning för ett par studiecirklar i
Hembygskunskap, som på-
gått under vinterhalvåret.
Cirklarna har drivits i Vux-
enskolans regi, och ledare för
dem har varit Josef Jacobs-
sson från Åsarp.

* Klädelegans
Kursledaren själv fciregick

med gott exempel och hade
klått sig i bonjour av gammalt
ädelt snitt, och med färg-
grann bröstlapp från 1917.
Marianne Ellström bar en fin
gammal halsprydnad i form
av en duk besatt med pärlor
och fransar. Den hade en
gång tillhör hennes mors far-
mor och måste vara en bit
över 100 år gammal. Margit
Andersson kom i elegant
svart, lång festklänning och
med svart spetshuvudduk.

Detta bara för att nämna
några stycken. Mycket mer
av klädesprakt fanns med.

* Torpinventering
Ett 30-tal deltagare har

man varit i de båda cirklarna,
och man har sysslat r4ed in-
ventering av gamla torp, eller
platser för sådana, inom Hu-
dene, Fastarp och Slutarps
rotar. Som underlagsmaterial
för arbetet har man haft ett
utdrag ur husförhörslängder-
na för tiden 1880-94, sam.
manställt av Bert Johansson
från Åsarp.

Resultatet har blivit en kar-
ta där alla de gamla boplat-

Lördagen den 18 april 1981

Några bild,er sonl skall anl)öndas till en kommanile ut-
stiillning få,ngade nrångas iTrtresse.

serna finns utmärkta, och så
har man giort en deta$erad
beskrivning av varje torp
med senast boende där.

* Ny förening
Under kvällen tillsattes en

kommitt6 som skall förbereda
en hembygsdag till hösten.
Man kommer då att presente-
ra en utställning av äldre fo-
tografier från bygden, bilder
som man just nu håller på att
samla in bland kursdeltagar-
na. En annan id6 som man då

också kommer att diskutera
år ett eventuellt bildande av
en hembygdsförening inom
Kinneved.

Blommor oeh present till
kursledaren överlämnades av
Karl Arne Adamsson och
Olav Hoheisel gav en kort be-
skrivning av den vid Rogers-
torp 1943 funna så kallade
"Hallonflickan". En stunds
musikalisk underhållning fick
avsluta kvällen.

Text och foto:
uÅ-rÄ



Annandagens jaktstig i Kinnarp
gynnadös av bra väder och god till-
slutning av skyttar. Den som tror
att jaktstigar av detta slaget är till
för endast unga och medelålders
mån med "100 poäng i blicken",
har alldeles fel för det ser nu ut att
bli små familjeutflykter med barn
och blomma. Alltså finns det nume-
ra åtskilliga damer,med bland skyt-
tarna och inte heller jakthunden
behöver stanna hemma en sådan
här dag om han villigt låter sig le-
das i band.

Stilen bland skyttarna är vari-
erande, men kanske finns det en li-
ten elit som med specialvapen och
med god träning når goda resultat.
Dock finns det också många "en
gång om året skyttar" som passar
på att deltaga i denna tävlingsform
när den bjuds på hemmaplan. Och
fortfarande hänger någon gammal
pålitlig tolva med hanar med, även
om de flesta jaktstigs-vapnen är
enkelpipiga automater, eller mo-
derna bockgevär. Jaktstig ärälltså
en vandring i terrången där mål av
olika svårighetsgrader finns. En
omfattande organisation ser till att
det hnns funktionärer och mark&
rer som ser till att allt löper smidigt
och snabbt, det kan vara fyra-fem-
hundra skyttar som en förmiddag
skall kunna genomföra tävlingen.

Målen år små snabba plåtbitar i
form av råv hare eller fågel med en
markeringslapp i, som på linor el-
ler andr.a anordningar passerar erf
gläntå. Ar det två mål i följd gäller
det att vara snabb i uppfattnifig
och avtryck för att kunna få'in
maximala poäng eller tio hagel i
markeringslappen.. Jaktmålen är
vål i allmänhet lite svårare att träf.
fa ån normalt villebrådet brukar

Bertit Gustausson fr&n Lönghenx få.r startkott och am'-

muni.ti,on ats Elisabeth Dahliilu och Bt'rgi,tta AhI. Han
har ett enkelpi'pigt autom'atgeoiir, och so'm sAnes iiuen
en eetrepiqa i reserD.

Kinnarps IF D-jun: Mikael
Törn, Björn Andersson I, Patrik
Karlsson, Kent Lindström, Jan An-
dersson, Björn Andersson II, Ove
Josefson, Joachim Ahl, Karl-Fred-
rik Gertsson, Patrik Josefsson, Be-
rt-Ola Lundgren, Aif, Berggvist.
Tomas Hector. Match mot AsarP
lördag. Samling: Skolan 13.30. Ev.
åtb. 354 66. y8t- a1-tA ,

Slutarlit- Korsberga
r-3 1l-ry
Något decimerat, bl.a. saknades

Roger .A,ndersson och Ove Karl6n,
kunde Slutarp vinna en rättvis se-
ger över Korsberga. Slutarps mål
giqrdes av Tony Skoglund två och'
Martin Lindroth ett. Tony Skog-
lund var den spelare som utmärkte
siq mest i Slutarp.

l?&l -ott*"Ll
- - - --*--t-

le8i - o.q -yg
Rekordauktiori
i Slutarp

. ^Slutarps 
kyrkliga syförening har

hållit auktion i missionshuset. Kyr_
koherde Hagnerud inledde mld
andaktsstund.

Håkan Silvader var ropare och
auktionen inbringade rekordsum_
man 11.769 kronor - det bästa re_
sultatet genom tiderna.

.Johfstig i Kinruu,rp
| 18i -olt -Ll

vara för jägarna. Det är alltså en
god träning för jägaren och för-
utom tåvling en förberedelse för
kommande jaktsäsong.

Som en nyhet hade arrangörer-
Da, Kinnarps Sportskytteklubb,
denna gång infört avståndsbedöm-
ning på en station. Det är viktigt att
jägarna visar ansvar och inte skju-

ter på för långa håll, och att be-
döma olika avstånd i terrängen är
alltså en god tråning och ibland i
andra skyttesammanhang, även en
tävlingsform. 460 skyttar deltog i
annandagens jaktstig i Kinneveds-
markerna och FT återkommer
med resultatlista.

:
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KUDELEGAIVS

I mängden av alla vackert
skrudade Personer vi stötte
på vid en hembYgdskursav-
slutning föregående vecka,
fanns också de här tre stiliga

damerna. Utrymrnesbrist
giorde att vi ej fick med
bilden tillsammans med de
övriga. Här har ni dem i alla
fall. Fr.v. är det Kristin Cal-
lenvik. som kvällen till ära

aruddräkt rrån 1e20. ränka fl19];..31- l:i:-j:::::
sig btt bruden var klädd*i , T:l::"f: 

ar ratta rrna spe-

svart då. Margit Anilersson.i - slutligen bar en folkdräkt,
mitten, har en fin gammal och huvudduken hon bår
svart festklänning från gldls över axlarna är av äkta hem-
tider, en klänning som ä{ vävd tillverkning.
vändes vid såyäl festligar\

tr(aruselttiuy
I påskhelgen har barnkarusellen i en av Slutarps

lekparker (den vid Hem och Fritid) stulits. Den för-
svann någon gång under skärtorsdagsnatten. Karu-
sellen har monterats ner och fraktats bort på fordon
med slåpkärra - det visar spåren i området. Det år
inga lätta lekredskap det handlar om och en god
stund lär det också ha tagit att "lätta ankar".

j\""aet "ig 
t tlätf."t m tillfällen som vid besrav-'



FRöTflNI) å7,t t"iSi Schack fl

Erö|r_ frmotairggen
ö eontainerd,ebatt
- Om vi ska fårSven.

ges ekonomi på fötter så
måste vi dra in conta-
iners i Slutarp och
Kinnarp.

Så kan man uttrycka
sig om man vill vara elak
rirot kommunalrådet och
cent6rpartisten Erik An-
dersson,'som på tors-
dagskvällen tillsammans
med hälsovårdschef Rolf
Asplund hamnade i
skottgluggen när Kinne-
vedscentern inbjudit all-
mänheten till container-
diskussion.

Det blev en diskussion
efter inledningsanftiran-
de av de två utsånda
proffsen från konmu-
nen. Men det kunde bli-
vit en mer intressant
och intensiv debatt och
diskussion orn det varit
mer ån femton personer.
Var höll alla protestskri-
vare hus - alla ni ZlX)

som skrivit på protestlis-
tor mot indragningen?
Det ljumma iintresset var ne-

gativt" - vi var bara några
stycken som funderade över
vad vi härute giort för illa som
får undvara vår container i
fortsättningen. Erik A redo.
giorde för kommunens skyldig-
het att handha hushållssopor
och påpekade att kommunen
enligt lag ej h*r någon skyl-
dighet att hålla container för
trådgårdsavfall. Erik hånvisa-
de till den utsträckla ren-
göringskampanjen och orn inte
den är till fyllest, så frnns det

hålla våra containers härute.
Vad kostar inte Stora Hotellet
stan - det har vi ingen glädje
av.

Det var en röst, en annan sa
så här:

- Vi är säkert beredda att
lägga några kronor extra för
att få behålla våra containers.

På det hela taget var det en
städad (!) debatt, men som sagt
det var synd att vi bara var
några stycken som "höll låda".

Erik A och Rolf A kommer
inte att placera eontainers i

i..'. Slutarp och Kinnarp igen, men
de lovade att följa upp vad som
händer på sop- och skräpfron-

ffi, ten. Fortsätter missnöjet så får

Erik A- stcilldes mot vög- väl fullmäktiq t" 
"3P :" -f-ö:-gen 

- --r nYad diskussion' Men sorn
sagt: det krävs att vi låttar På

möjlighet att skicka med extra. plånboken, om nu inte en rne-
såckar med ordinarie hämtare. delomdisponering kan ske.
Mot avgift förstås. Karusellen i Slutarp, som

Vissa besvär som drabbat försvann under påskhelgen,
Vägföreningens rehållning i har doek inte kommunen lagt
parker och grönområden an- beslag på. Det är liha bra att
fördes - problem med svår- dtidadetryktetmedengång.
hanterligt trädgårdsvafall, som BASSE
tidigare lämpats.i container. (r t o t

Rolf Asplund sa bl a så här: Stgfuuees,e Om
containers har ej skötts. De har - o

blivit överfulla och allehanda eonton'rferul0
skräp blåst omkring oeh det Samtidigt som mötet om
bleu nåstan som öppna sophp- sopeontain-erna höIls i F,.;
par i samhällena' runO neE kommunen en lisla

""i:"-ä:::t*"*:å 
*:ff ffi"""trl;1g ;*$l*

hämtning. samhåliena får ha hvar sin- När eontainers pt":"Ti9:: eontainer- [ skrivelsen sågs

f",:ö" 
":i#'ä1 

tffi: 3';:;Ij;3*: *"fj:j1;nen. Gatukontoret placerade bF inegala soptippar eftersom
dem dår ändå...

Det sa också Erik. 
ingen samhållsbo kommer att

- Kommunen bör ta flt.an- "'l,i'li1l*"lr'Ilåil1;l,i;*
svar och se till så att vi får be- re-

Falbygdsalliansen
Det blir Kinneved som tar första

inteckningen i Falköpings Tidnings
nyuppsatta vandringspris. I laget
ingår de tre bästa Kinnevedsspe-
larna och dessa är: Kjell Lennarts-
son, Jan-Ola Löifler och Jan-Ove
Kjellander.

Lagresultat: 1) Kinneved, 2)
Kymbo, 3) Falköping, 4) Stenstorp,
5) Sandhem, 6)F1oby.

Individuella resultat för de bästa:
l) Bengt Andersson, Kymbo 6,5; 2)

Kjell Lennartsson, Kinneved 5,5;
3) Gustav Cardell, Falköping 5,5; 4)

Erik Karlsson, Stenstorp 5; 5) Jan-
Ola Leifler, Kinneved 4,5; 6) Ivar
Sand6hn, Kymbo 4,5; 7) Arne
Berglund, Falköping 4,5; 8) Jan-
Ove Kjellander, Kinneved 4,5.

Alliansens avslutning 28 april på
Rantens Hotell. Start 19.00. Blixt-
mästerskap, prisutdelning, fika och
förhandlingar. Anmålan senast 25
april till resp. kontaktman.

Fyrkampen
Efter fem ronder ligger två

Bengt Andersson'i topp. Bengt
från Kymbo leder med en poång
före Bengt, Falköping.

Rond sex spelas 23 april och
rond sju 7 maj.

' Såsongsavslutning
Falköpings Schacksällskap av-.

slutar såsongen 14 maj. Prog?am:
FM i blixt, prisutdelning.

{Ci. 
DAN

,,J/\i l.tJt

- %i;;iil-Btev det i stället i
frågan om försäljningen av
Söröy skola i Kinneved som
kommunstyrelsen vill ha be-
fogenhet att göra vid lämpligt
tillfålle. Erna Fredriksson tala-
de varmt för vävstugans behov
av lokaler och den stora kultu-
rella insats som sker här. Hu-
set -har en hyresgäst till, en
lantbrukare, och Gunnar Te-
gehall talade för dennes behov
av bostad.

I voteringen segrade kor4-
munstyrelsens försäljningsför-
slag med siffrorna 34 - 16, en
avstod. tlSle,t ag

;'+#lmra;+
:l
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Tip sprorutenader p& onsdclgslwiillar
Tipspromenader på onsdags-

kvällar anordnas av damklubbarna
i Slutarps resp. Kinnarps idrotts-
föreningar tillsammans. Starten
kommer att ske från Lokal Frö-
kind och promenadvågen har tänkt
varieras åt båda samhällena. I ons-
dags gick den första av sex Plane-
rade promenader och den vanns

av Lottä Johansson med ll rått På
raden oeh- 3,5 m på shiljefrågan-
Torbjörn Äkesson kom näst med
l0 rätt och 5,4 m och Ing-Marie
Stridh med 9 rätt och 2,73 m. Pä
barnkupongerna blev Håkan Ek-
man vinnare med l0 rätt'

Rätt rad: lxx, x2l, llx, xlx.
Svaren var: Gotland, E 4, Carl

Larsson, jättepanda, Bohuslän,
Rumånien, Rev: alpros, Bröd-
Grimm, 27 sepl, US Open, Joe Lo-
uis. och 3-1. Skiljefrågans svar:
2,93 m.

Lotterierna: grön lott nr 57 och
blå lott nr 87. Vinster kan av-
hämtas vid nästa prornenad på
onsdag.



Kiruter) e d,s släkt rnötte s

Totalt finns 30 kusiner i slcikten och au d.essa trtiffad,es 18 på p&skd.agen. Ståend.e

fr. u. Gösta Arctdsson, Robert Hennr,ngsson, Lars Art;id,sson, Tage And,ersson,
Ed,or Andersson, Holger Eli.asson, Yngue Eliasson, Helge Andersson och Harry Ar-
oidsson. Sittand.e: Folke Andersson, Bengt Henningsson, Birgr.t Lötth, Beatha Jans-
son, Thea Gustan:sson, Tekla Börjesson, Ethel Carlsson, Essie Tranmo och Rune

Slutarps IF
- Får vi vara fria från ska-

dor, räknar jag med en.place-
ring i toppen i år, säger Slut-
arps lägledare Jan Ekman.
Vi har en fin laganda och
spelande tränaren Roger An-
dersson har lycakts bra hit-
tills.

Det år alltså optimistiska
tongångar i Slutarp, som för-
ra året hamnade på åttonde
plats i serien.

Några nya spelare kan inte
Slutarp visa upp i år. Trup-
pen har istället decimerats i
och med att Mikael Ungh och
Per Johansson gått till Stens-
torp resp. Borgunda. Dess-
utom finns inte heller In-
gemar Andersson och Håkan
Persson med i A-lagsbilden i
år.

Friscopojkarna hemma är
Slutarps premiäruppgift. Den
matchen spelas på måndag,
och där måste det bli två po-

.' iff :r {f-lsr" g#' ;ry'Tfl ;,ä'-srutnrngsvrs. 
lggl -cy_{J,

z3/,t-6t.
På påskdagen var del slor Kinneved. Adolf gick ur tiden nog så att rötterna fortfarande

släktträff på Rantens Hotell. 35 1924 och Emma 1943. finns kvar. i Kinneved. Några
ättlingar till Adolf och Emma En hknande träff hade man är utflugna till Kalmar och
Larsson, Kinneved, träffades för fem år sedan och släkten Stockholm bl.a.
för att odla släktgemenskap' avser att återkomma med en Men de flesta i släkten bor
Adolf och Emma Larsson föd- sådan aktivitet. vart femte år. kvar i våra trakter.
des i Gudhem, men levde stör- På det här sättet kan man följa DAN
re delen av sitt verksamma liv i släktens utvecklins och det är

Eliasson

Kinnarps- IF
Kinnarp år ett pålitligt

topplag i div. V, och även i år
skall man försöka att hänga
med däruppe. Man har giort
resultatmässigt bra tränings-
matcher, och det gör att lag-
ledaren Uno Carlssoh ser
med tillförsikt på säsongen.

- Men det blir en jämn se-
rie. Troligen kommer den att
delas upp i två hälfter, tror
Uno.

Roger Axelsson från Floby,
Thomas Kullman från Falkö-
pings BK och Kent Liedholm
från Grolanda är nyförvärv.
Man har inte tappat någon
spelare, men Bengt "Blecka"
Georgsson är förstås inte att
råkna med eftersom han är
tränare i Falköpings AIK.

- Möjligen något inhopp i
BJaget, tror Uno Carlsson. '

Valtorp är premiärgäster
på Kinnemo på söndag.
Kinnarp har haft vissa svårig-
heter mot dem tidigare men
nu hoppas man på en tvåpo-
ängare. fig;- at-*\

EN BRASAFTO]\

Slutarps ungdomar hade
på påskafton samlats vid
påskelden vid Skogsvägen.
Ett tag på eftermiddagen såg

det dystert ut - det regnade
och det störde ungdomarnas
ritningar en del. Solen tittade
dock främ igen och torkade

bort "tårarna" på grenkvis-
tarna. Raketer och smällare
kunde plockas fram när man
"tuttade på" vid 20.3O-tiden.

z?h -6v
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Vtsst går d.et bra att ha böcker i brödbackar, d'et tgclet b&de Maria

och Kesti'n.

* Hej, Kenstinl Det såger
Tommy, 13 och släntrar in på
bibtioteket i f'rötind med skol-
väskan i handen. flan lägger
våskan på golvet, såtter sig vid
bordet och läser ett tag. Han
pratar med en kompis, sen
kollar han pa klockan och sä-
ger hej då till Kerstin igen.

Kerstirr Gustavsson år fiitrial-

Iöreståndare för triblioteket i
FröI<ind. Det tretyder att hon
lånar tat böcker - men det år
bara en liten del av herines ar-
bete. !'ör ett tag sedan be-
rättade Kerstin under den ltte
skåmtsamma rubrinren "Jag en
filiallöreståndare" om siit ar-
bete för bibliotekshögskoleele-
ver, som blev allt mer häpna:
Kan det vara så här att vara
bibliotel<arie?

ft-lgttlaarl
Ir{u år nog inte alla filialfö-

reståndare som Kerstin i Frö-
kind. Som tycker att hon mäs-
te låna ut böcker när hon har
folk som vill låna - även om
biblioteket råkar vana stångt.
Det händer t"ex. vid sagostun-
derna.

Visserligen låser inte Ker-
stin sagor rnen hon måste fin-

Thamtis och hans m&lmftr,{t Kerstin hör til,!, Kerstin Gustt
g emytl.iga fi,It alen,r I- rökimrl.

i$K$åtffi
G,,l

li;
*;r I.
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nas till hands - sorn flyttkarl.
Fön att. man skall få plats med
l:arnen på sagostunden måste
nåmligen möbler bäras ut f'rån
biLrlioteket och när sagostun-
den år slut bäras in igen. För-
åldrar år alltid med barnen vid
sågostunclerna.

- När de då år hrir och jag
år tlår kan de ju lå låna åven
um vi intrc ul{iciellt han öp-
per. . .

Det, trran också hända al.t
Kens{in öpprrar tiltr{älligt ndr
det år någon samling i den rn-
tiliiggande sarnlingssalen.

fmlcöp
Sex tin'rmar i vechan är bib-

lioteket öppei, fyra timrnar har
Kerstin f'ör ".inre tjånsi". Då
skaltr hun plut'ka in böcker i

hyJlorna" karakrgisera, rekvi-
rera beställningar och inte
mil'rst låsa bolkrecensioner.
Hon ailsvarar nårnligen för an-

la inköp till Xi]ialen och del. Lie-

tyder att hon två gånger i må-
naden låser omkring 200 av
Bibliotekets recensioner.

Och det är ett arbete som
hon inte kan slarva med, re-
surserna år begränsade och
det år viktigt att köPa "rätt"
böcken. 'r /

4/r>'

iq''
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!ll Tisdagen den 5 mai 1981 Nliltten @

Llmgd,amr,crr
Filialen i Frökind har också

blivit lite av unAclomsgård" Det
är den encla samlingspla{sen -
utorn hioshen - för ungdomar
och ctre sit{er gärna där. De lä-
ser förstås och lånar böaker
men de diskutenar också, med
vanandra och rncd Kerstin när
hon har tid. .

- Det är {antastiskt trligt
oclr alcln;g har t{et vnnil några
pnoblern. Fast del år klart att
vi här år långt i{rån det tysta
bibliotel<et. Och någon läsvrå
lör vuxna flinns ,ju inte.

Brödbcreleon
lV{en vuxna trivs också på bib-
'lioteket. .Aven onr det innebär
att de måste kliva öven barn
och ungdomar sorn lig5Jer på
golvet och bläddrar i höeker -
det. {inns inte så många sitt-
ptatser. Nene på golvet finns
bnand nnna( häs{höckcrna - i
brödbackar!

- Föakerna får inte plats på
hyllonnä och .jag var tvungen

ir:l

att hitta på något. Aven öl-
backar har blivit boklådor.

Bortåt 6000 band finns på
bibliotcket ocl'l av dem är stän-
digt cirka 1.000 utlånade.

Skulle alla återlärnnas san,ti-
digt blev det katastrol'.

- Det är klart ai.t de fvra
tirnrnarna för inne tjänst inte
räcker. säger Kerstin. Få tors-
dagarna måste iag gå hit tidi-
gare för på onsdagcn kornmer
en låda nya höcker sorn skall
sonteras och plockas in"

diempstlägt,
* Vi skulle aldrig låna

böcker om inte det hår biblio-
{ekel fanns. Det säger lån{aga-
re i F rökind och pnisar sitt ge-
myttiga bibliolek.

* l\{an kånner sig inte bont-
l<ommen här, det är lätt att hit-
ta och man tråffar alltid någon
hekant som [<an tipsa.

* Min stöns{.a öns}<an är för-
stås att få större lokaler - mcn
det venkar hopptöst.just nu.

- Och al( ha öppei en efler-
rniddag till, säger Tommy. S"L"

,]
itl

tu ,ji.l$
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Kerstirt ltör tzll, Kerstm Gr*sfo,ossorrs 'l,&ntngare på, clen
{1" "

,w-

'fext: Stina Linnarsson
Foto: Sven Ihs

Bibli,atel+s.fi,l.talen .få,r tan'a, ungd.omsgå.rd i"bland och ibl"and. h,inner
bibliotekari,en t& en pratstund med, wngd,ornarno,, so'ttu hiir med Tom.-
'ma.
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ffinkstnfflmmer
och fflIfia[er

Eiblioteksfilialer av sam- sat öppet*Eåltrande, finres i
ma sla$ sorn i Frökind finns Odensherg, lMar.ka, [Iltrenc,
i Falköpings kornmun också Vilske-Ktreva. Göteve. Gro-
i Stenstorp, Flohy, Gud- landa, Torbjörntorp, Ugg-
hem, Vartofta oeh Åsarp. !um, Bongunc{a, Dala, Val-

Slixrdre s.k" hokstationer torp, Kanle6y" Åsle, Sol-
sorn sorterar under filialer- berga och Vistorp (boklå-
na och har rnycke{ hegrårr- da).



Yultory firod,e
fernmutcorrteback
m,ed, 2-2 i Kinnafp

Valtorps återkomst
till femmanfotbollen
firade laget med att
spela oavgiort 2-2 pä
Kinnemo mot Kinn-
arps IF i går middag.

- Vi år nöjda och
belåtna med 2-2 som
jag tycker år ett rätt-
vist resultat. Vi är ju
nykomlingar och pre-
miär mot Kinnarp på
bortaplan hör ju inte
till det lättaste.

Det sa Valtorps lagledare
Bo "Fluga" Gustafsson, som
förförallt kunde känna sig
nojd måd mittlåset Harald
Högberg-Peter Liedström.
Den sistnåmnde hade rätt att
anfalla oöh det blev oökså Pe-
ter som fixade kvitteringen.
På en hörna gick han till vä-
ders och spelade handboll,
men det såg inte domaren,

som enbart trodde att det var
Peters skalle som styrde in
bollen.

*
'Tommy Pettersson i målet

samt anfallarna Håkan Tho-
rell och Bernt Palmqvist skall
rosas och Varför inte en liten
ros till mittfältaren Klell-Åke
Johansson också. . .

Det var lite trögt på flera
Kinnarpshåll. Laget år mer
etablerat än Valtorp och kra-
ven på prestationerna där-
med lite större - kanske. Ar-
ne Ekboms målvaktsspel var
bra. Tommy Fredriksson
agerade säker mittback. Mit-
ten fick inte ut mycket, Gö-
ran Johansson slet och trasa-
de sönder gästerna anfall,
men konstruktivt mycket lite.

Roland Jansson hade någ-
ra bra anfallsförsök, medan
Thomas . Westerberg var
mycket anonym den här pre-
miärmiddagen, som inleddes
med ZO-metefsskott i mål av
Toibjörn Äkesson efter 1?

minuter. IV,Iål-Tommy var
skymd. I upptakten av andra
halvlek : två minuter - slog
Bernt Palmqvist till på Lars-
Äke Claessons inlägg. Sen
giorde Thomas Westerberg
offside-mål efter en kvapt.
Men vem var offside?

Brorsan Per-Ola Wester-
berg fick sitt mål godkänt fem
minuter senare när han stack
i väg från sin backposition för
att hjälpa anfallarna. Och
som sagt kvitteringen svara-
de Peter Liedström för. 20
minuter före full tid kom det
målet.

i

Om matchen i övrigt ska
sägas att Tomas Johansson,
Vårgårda, förtjånar gott be-
tyg som domare, medan jag
däremot är mycket tveksam
till hans linjekollegers sätt att
bedöma öffside. Direkt felak-
tiga avvinkningar vid flera
tillfällen. 100-talet personer
såg premiåren, däribland. ..

BÄSSE

Tipspromenad
i Frökind,
Vid onsdagens tipspromenad

gick förstapriset till Olle Gus-
tavsso.n, Falköpingsv. 17, Slut-
arp med I I rätt. 2:a pris Bo Jo-
hansson, Slutarp l0 rätt, 3:e
pris Signe Johansson, Slutarp
l0 rätt.

Vinnare barn: Henrik, Tor-
stensson, Kinnarp.

Skiljefrågan: 740 gr.
Rätt rad: lx2 lxx lxx xx2.
Grön lott: Vinstnummer 4g

och 89, rött lott: vinstnummerro. Ijs, -og-aa

En elua bäst
Onsdagens tipspromenad i Kinn-

arp-Slutarp lockade, trots det då-
liga vädret, ett 40-tal tappra månni-
skor. Heder åt dem som trotsade
regnet. Det fanns ingen l2:a men
väl en ll:a och några tior bland de
inlåmnade startkorten.

Rätt rad: 2lxl?x xx2 xll.
Vinnare blev: ll rått Torbjörn

Åkesson, Slltarp, l0 rått Majvi
Oman, Kinnarp (fgn, f0 rätt Anna-
Karin Lindroth, Kinnarp (129).

Barnfrågan vanns av Patrik
Carlsson, Kinnarp, med 9 R.

Skiljefrågan: Antalet knappar i
burken var 164 st.

Råtta svaren: f dl Httöl, 14 april,
Afrika, Ringblomma, InkiettOrolig,
9 st WM-guld, Columbia, Delsbo-

söm, Zhao Ziyang, Lars Gren,4T4.
Rödhake.

En lotterivinst på serie V nr. 40
finns att håmta nästa onsdag vid
Lokal Frökind. liksom presentkor-
ten för de övriga vinnarna. Väl
mött till en ny onsdagspromenad
,tå

f 18 t'cS, tt
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I\BV-ledar" p#_,,

lcul avslutnitg

#4
Häkan Siloander
de sekelskiftesså'ngarna
på, sitt drogsPel

Falköpings-Kinnarps NBV-
avdelning hade i torsdags kväll
inbjudit sina cirkelledare och
övriga med NBV enrollerade
till en festlig säsongavslutning
på Mössebergsgården. Ett 50-

tal personer mötte upp.
Falköpings NBV har haft en

god framgång under gångna
studieår och ryckt fram av-
sevärt.

Avdelninesordföranden
-Sffen Än-rleiison, Kinnarb, häl-
sade välkommen i hög hatt och
höetidsdräkt. Nu var detta
emellertid inte för att poängte-
ra avdelningens Iramgång utan
därför att han också 'iar med
och ledde kvällens festliga un-
clerhållningsprogram. - Vi har
i Kinnarp haft en studiecirkel i
skillingtryck, gamla visor från
ett tidigare sekel, berättande
Anderson inledningsvis. Och.
därlör kommer vi nu här alla
sånqare klädda i sekelskifts-
dräkter.

NBV-t.listriktets ordl'örande
Allan Johansson {rån Arentorp
höll tal <-rch berörde utöver stu-
diearbetet även nykterhetsfrå-
gan. NBV år nykterhetsrörel-,
sens bildningsverksamhet och
intirnt sluten till nvkterhetsfbl-
kets strävanden. Tal hölls ock-
sa av konsulent Erik Anders-
son. Vara. som berörde NBV:s
:rrbeti: och de nva l:rger och
fiirordningar som tillkommit.

:Närvarande var också NBV:s'man i Skövcle. Hahs Gunnar
. Carlsson.

w
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Första segern
ftir Slutarp
Roger Anderssojr, spelande

tränare i Slutarp, såg iill att laget
på tisdagskvällen tog sin första
två-poängare i årets seriesPel-
Efter 27 minuter giordå Roger r
l-0 i den uppskjutna borta-/'
matchen mot Norra Vånga, och
dct resultatet stod sig tiden ut.' ,:

Efter cn stark öppning av
Norra Vårnga, med bl.a. ett stolp-
skott, kom Slutarp mer och rher
in i matchen. och fick också det

viktiga l-0-målet. I andrd halv-
{ek tryckte hemmalaget på, men
Slutarps försvar giorde en
mycket stabil insa!{ och kunde
hålla målet rent från påhälsning.

Håkan Andersson i Slut-
arpsfärwaret' tillhörde Phnens
bästa spelare, liksom rnålskytten
Roger Andersson. Föy'ett lovan.
de inhopp svarade l?-årige Mag-
nus Johansson soå fick spela
sista kvarten' ftf t- rl5*o?



RK-kurs-i lfin;lb:öbA

Hiir ligger Assy Sandön med en fingerad, bukskada. Det gtilter för d.eltagarna att handla rtitt!
Kursdeltagare d.r fr..u.Gun Pahnquist, Ann-Marie Knutsson, Anna_Curin Lr,ndroht, Barbro
Knutsson, Yaanne Olsson, Sti,g Suensson, Ann.Louise Soensson, Oue Pettersson oclt Mari,ta
Andersson. I"bakgrunden öueraakar Tommg Ntelsen att man gör rdtt.

FRöT$ND

Kinneveds RK_krets har haft
.avslutning på en kurs där del_tagarna lärt sig ta hand om
olycksfallsskador. I första hand
har det gällt skador på barn,
men man kan naturligtivs ha
användning för kunskaperna
även när det gäller äldre.

15 deltagare har hållit oå i
sammanlagt 12 timmar underledning av Tommy Nielsen
som är RK_ledare från Tida_

l.l-. Vid avslutningen fick
oertagarna göra en del praktis_

ka prov. Två markörer smin-
kades å det hemskaste med
realistiska bukskador bl.a. Här
gällde det att kunna göra de
rätta åtgärderna!

Vanliga skador när det gäller
barn år annars skallskador.
Små barn har dålig motorik
och ramlar ofta. Inte minst i
samband med cykling. Tommy
Nielsen framhåller att det är
viktigt att barnen har hjälm,
t.ex. en ishockeyhjälm, när de
cyklar.

DAN

S-f Hagnerud
lärnnar Kinneved

Rcgeringe'n har usett kyrkoher-
de Sven-Erik Hagnerud, Kinne-
ved, till komministcr i Engelbrekts
församling i Stockholm. Därmed

,:i
Tisdagen den 5 maj 1981

ansåg alltså regeringen att Hagne-
rud var mest meriterad. Hagnerud

'hade överklagat Domkapitlets val
av kyrkoherde Karl-Ivar Gussan-
der, Vanso pastorat. S,ider-
manland, som till skillnad från

.Hagnerud är högkyrklig. Kom-
munministern har fått ta emot upp-
vaktningar för båda.

Slutcrrp får sitt Vcitteruatten nå.gon gång hösten 1982.

IJngefiir hiir kommer led.ningen att dras fram. / 1-S -t' I

Kinnarp4sarp.

Kyrkoherd,etj änst dras in?
Hur går det med kyrko-

herdetjänsterna'i Norra
Asarp och Kinnarp? Se-
dan länge pågår en pasto-
ratsreglering och frågan
om eventuell indragning
av någon tjånst har nu ak-
tualiserats eftersom båda
kyrkoherdetjänsterna bli-
vit lediga.

- I de förslag som lagts un-
der den pågående pastorats-
regleringen finns ingenting
sagt om sammanslagning, sä-
ger stiftssekreterare Ingrid von

Otter. Den pastoratsreglering
som omfattar Kinnarp och
Norra Åsarp har pågåit flera
år. Men eftersom en reglering
pågår kommer en utannonse-
ring av tjänsterna att över-
vägas. Den 12 maj beslutar
Domkapitlet i den delen.

Om Domkapitlet då beslutar
att tjänsterna inte skall utan-
nonseras som ordinarie tjäns-
ter underställs frågan reg-
ringen och denna får besluta
om tjänsterna skall vakanttill-
sättas, med motiveringen att
de kan komma att förändras i
framtiden. Det normala är då

att tjänsterna utannonseras
som långtidsvikariat.

Pastoratsregleringar är inget
ovanligt och pågår på flera håll
bl.a. för att man skall se över
organisationen och den präs-
terliga bemanningen. När be-
folkningen minskar på lands-
bygden och prästtjänster
kanske behövs bättre någon
annanstans blir det aktuellt
med sammanslagning av pasto-
rat,

I det arbetsutskott som utre-
der pastoratsregleringar sitter
både tjänstemän och lekmän.

S.L.



Rnpid for t;urtnu fturn&t
- Kfuwtufp autwt rrted,2rO

Kinnarp tog led-
ningen med 1-0 efter
bara en minuts spel i
lördagens match mot
Rapid på Falevi. Där-
efter, med undantag av
en period i andra halv-
lek; hade man matchen
i siri hand.

Till slut blev det 2-0
för gästerna, ett fullt
råttvist resultat.

Redan i matchens anfall
kom alltså ledninssmålet för
Kinnarp, Per-Ola Westerbetg
rusade r'lpp på högerkanten,
slog in bollen till mötande
Tommv Berglund, som bara
bredsidade in den. Tala om
smakstart för Kinnarp och en
verklig kalldusch lör Rapid.

Kinnarp fortsatte att spela
bra fotboll under hela första
halvleken, och nog borde
man kunnat ha giort ytterli-
gare något mål då.

- Visst. då skulle vi ha av-
gl6rt matchen, säger lagleda-
ren Uno Carlsson..

o Jämnade ut
Istället kom Rapid tillbaka i

den andra halvleken och
.jämnade ut spelet ordentligt.

- Starkt av gratibarna att
komma igen så bra, be-
römmer tränaren Lars-Erik
Arvelin. Jag tycker att vi var
värda ett mål åtminstone.

Tyvärr var det dock så att
Rapid var alldeles för tunna

och uddlösa framåt. Man för-
mådde inte att skapa speciellt
mycket. Saknaden av Kjell
Fredriksson och Håkan Bive-
sjö är mycket stor.

- Plus att vi dras med en
del skador, tillägger Lars-
Erik. I och med det får vi
åndra om en del i laget, vilket
inte är så bra.

Istället kunde Kinnarp ta
över kommandot igen mot
slutet och i 85:e matchminu-
ten föll 2-0. Det var Roland
"Lollo" Jansson som fick en
perfekt- passning från Tho-
mas Westerberg. "Lollo"
giorde inget som helst miss-
tag utan rullade bollen förbi
Ulf Beck i målet.

,?gi" os-'ll
Slutarp - Grolanda

, O=r (O-O)
Conny Troedsson blev match-

vinnare för Grolanda vid mån-
dagskvållens lokalderby mot
Slutarp. Sex minuter in på andra
halvlek kunde han från näre håll
sätta bollen i nåttaket på Thomas
Nilssons högerinlågg.

Det målet blev alltså det enda i
en match som annars innehöll
ganska många farligheter och bit-
vis riktigt trevlig fotboll från båda
håll. Hemmalaget hade spelöver-
tag under merparten av första
halvlek. frånsett de sista tio mi-
nuterna. Roger Andersson och
Martin Lindroth missade var srn
Ftn chans, och samma gjorde Gro-
landas Conny Troedsson.

Den andra halvleken domine-
rades av Grolanda, som utöver
målet kostade på sig två straff-
missar, d.v.s, hemmamålvakten
Stefan "Tabben" Pettersson
giorde två snygga räddningar på
Torbjörn Anderssons och Conny
Troedssons straffar. Slutarps
klart bästa chans kom fem minu-

-ter före slut, när Roger Anders-
son var ensam igenom, men sköt
i stolpens insida.

Hos Slutarp är Stefan Petters-
son i målet redan nämnd, och ut-

, över honom bör hela laget ha ett
omnämnande för sin fina första
halvlek med extra plus till Roger
Andersson. Grolanda hade vissa
problem i:försvarsmåssigt, men
målvakteri Mikael Eriksson spe-
lade säkert. I övrigt var Thomas
Nilssori och Jan-diof Hedberg de
främsta.

Domaren Bror Andersson, Äl-
mestad tillhörde tyvärr banans
sämre aktörer.. .Han var ofta
.oly-cklig i sin bedömning.
tttsi- Fjr ,i

Det definititta augörandet p& Faleui i lördags, Kinnarps Rola'nd

slirrbollen förbi IlIf Beck t' Rapid's må,1. (Foto: Kjell Cat'd"ahl)'

o Lite stirrigt
- Det blev lite stirrigt i

andra halvlek, men i övrigt
tyeker jag att hela laget gjor-
de en ganska bra match, sä-
ger Uno Carlsson. Vi höll ju
nollan, om inte annat...

Rapid stretarle emot så gott
det gick, men det räckte än-

då inte till. I de bakre leden
spelade såväl Thommy Pet-
tersson som Conny Petters-
son bra hela tiden och på mit-
ten märktes Stefan Gus-
tavsson. Men som sagt, det är
framåt som det brister.

Hyfsad domare på Falevi
var Erland Persson, Hjo.

OLOF DARIUS

"Lollo" Jansson



Konfi,rmation i Kinneued
ffigl$i1i'iri*''ffr

vanter till de 26. Det blev en
ljus och minnesrik högtid, men
samtidigt innehöll den ett stänk
av vemod då församlingens
kyrkoherde Sven-Eric Hagne-
rud hade sin sista konfirmation
i Kinneved. Han flyttar inom
kort till Engelbr'ekts församling
i Stockholm.

Vid söndagens nattvards-
gudstjänst assisterades kyrko-
herden av teol. stud. Göran
Carlsson, som för övrigt präst-
vigs i Skara den 14 juni.

g

@ L
KonfirtnationsfOrhAr i Ktnneueds kyrka: Tommy, Jerker, Montka och' Petra lgssnar pö' kgr-

koherde Suen-Eric H agnerud's frågor.

26 ungdomar från KinnarP'
Slutarp och Vårkumla har kon-
firmerats i helgen. Konfirma-
tionsförhör hölls dels i Vår-
kumla kyrka dels i Kinneveds
kyrka. På söndagen gick de
unga till sin första nattvards-
gudstjänst, som var gemensam

och ägde rum i Kinneveds kYr-
ka. Det var för övrigt 20 år se-

dan en konfirmation hölls i
Vårkumla och den lilla vackra
kyrkan var på lördagsmidda-
gen naturligtvis överfull när de

13 konfirmanderna tågade in i

kyrkan tillsammans med sin
konfirmationslärare kyrkoher-
de Sven-Eric Hagnerud. Lite
senane på eftermiddagen ägde
konfirmationsförhöret rum för
de andra 13 som läste fram i
Kinneveds kyrka. Även Kinn-
arps kyrka var fylld till sista
plats.

Lördagen vackra vårväder
följdes av en lika vacker vår-
söndag och när konfirmander-
na från såväl Vårkumla som
Kinneved gemensamt tågade
in, var kyrkan full med anför-

Kinnarp tebiödet
Skara på sesern
Kinnarps IF:s insats i

onsdagskvållens bortamöte
med Skara IF blev inte av
de lyckosammare slaget. Ef-
ter ett pdr svåra försvarstab-
bar fiek Kinnarp se sig be-
segrade med 3-l (1-0) av
hemmalaget

- Vi spelade bra i första
halvlek, sårskilt under de
första 20 minuterna, be-
råttar Kinnarps lagledare
Uno Carlsson.

Men något mål ville det
inte bli för Kinnarpspojkar-
na. Istållet kunde Skara mi-'
nuten före halvtidsvilan gö:
ra l*0.

Det målet anser jag
vara regelvidrigt, såger Uno.

Deras målskytt tog bollen
med handen, och sedan
"körde han över" vår Tom-
my Fredriksson,

Andra halvlek började in-
te bra för Kinnarp. Efter tio
minuter helmissade Tommy
Fredriksson bollen och det
öppnade möjlighet för Skara
att öka till 2-0.

Minuten efter kom så änt-
ligen ett mål för Kinnarp,
giort av Thomas Wester-
berg, och nu tånde man till
rejålt.

- Vi hade en.bra period
efter målet, men så kom yt-
terligare ett billigt mål, når
Per-Ola Westerberg spelade
en boll rakt i gapet på en

Skaraforward. Det betydde
3- l.

Som synes år inte Uno
sårskilt nöjd med sina för-
svarsspelare den här
gången:

- Nej, det var lite för non-
chalant på en del håll, säger
han.

Kinnarps bästa var nu
Thomas Carlsson, Torbjörn
Akesson och Thomas Wes-
terberg. I målet stod denna
gång Gustav Eckerlid, och
h.an kunde inte göra mycket
åt de mål som blev.

Domaren Sture Arvids-
son, Emtunga, var, i Kinn-
arps ögon, något för hemma-
betonad. Särskilt vid första
målet var han lite för snåll.



Kinnarp mot toppen ig*n! n$ros''B

- Nåå, det hår är ju
för bedrövligt. Nu har vi
0-Z i målskillnad, tänk
om vi åndå kunde göra
ett enda litet mål sjåIva.

Asarps lagkapten Sö-
ren Wilgotsson sitter
utanför omklädnings-
rummen på Kinnemo
och konstaterar detta ef-
ter derbyförlusten mot
Kinnarp med J-0 (t-0)
på söndagskvällen.

Hemmalagets seger är
helt odiskutabel, det var
helt andra takter ån se-
nast mot Skara, som vi-
sades upp nu.

Att Asarp har tappat fqlk se-
dan i fiol,. det märks vid första
anblicken. Borta är Ulric Gun_
närsson, spelande tränaren Mio_
mir Milicevic och Sven-Åke Lars_
son. Den senare är dock "bara,'
skadad och förhoppningsvis snart
tillbaka, kanske redan på tisdag i
den uppskjutna matchen mot
Trådet.

Bättre blev det inte i sönda_
gens match på Kinnemo. Redan
efter 22 minuter fick man se
backen Jörgen Seveborg bäras
ut på bår efter att ha skallat ihop
med en lagkamrat. Troligtvis
ådrog sig Jörgen en hjärnskak_
nlng.

Och till råga på eläiedet gjorde -
Kinnarp l-0 i samband med att
Seveborg skadådes. Thomas
Westerberg var framme och kun-
6!- .1å in hnlan

Äsarp startade upp andra halv-
lek ganska bra, men luften gick
ur laget når Torbjörn Åkesson ef-
ter knappt tio minuter ökade på
till .2-0. Hemmalaget pressade .,

ffi
.--=:-:-,

Vilket spr&ng han gör, Kinnarps Roland. "Lollo" Jansson i sönd,agsmatchen mot Äsarp.Kinnqrp ,)ann med, J_.0 ochhar börjat marschen tiilbo;ka ttll toppen. (Foto: Otof Darius).

ål[,åTT#å;TåTi"Xi::"#: 5::"ffi'ååUj".:fiTj""i:lå: :]i:fl:T:,.i s-erien och rortra- .,". å., 
",, 

gångirhomas wester.
3#':g H::i'n:::*::l1f *::".Y-"i:i'l:t o-1f,.r-ars,r,aren ;öil:ääiö;äslut, då Thomas Westerberg job- hade var sin bra nick moi Arne

noe lnset mal tramat.
Kirinarp verkar ha kommit l-t_tll t:* JooT", :t::ttY:::bade till sig bollen och sköt 3-0. Ekboms måI, och så hade tagel. övlr förlusten i Str". ."t"ii.,ri matchen igenom.. Roland "Lollo"

" -n;{'t..if:\Täs;iSt.var Äsarp in- några hörnor. Men närmare än snabbt. Denna gång va" d"t b.- ],1,1,.:i",lll 311..,i j*lg: ..1:.-
öö'ö;;ö 

-, 
;:, i l. 

v'ek':Lo1DARIUT



I 2"8 miljorder
Vättbnvattnet till Vartofta kostan korn-

rnunilanevånarna 2.8 rniljonen kroreor,
men det åir väl använda pengar, menar
Kar[-Enik T,andgnen. Nu slipper vi pno-
blern med vattenhnist i tonharr ocle han löst
vattenfnågan f'ör Vantoftas del.

o Syms frrete

Det enda sonn skvallnan i landskapet orä
att den här ledniragen finns än de bnunnan
son'r sticker Lnpp - n'yn-nrnande luftnings-
ocle avtappningsventinen. n övnigt återfinns
Xedniragen på tr.l-Z meters d.jup.

o ffiakt gem@fim Ln*ttra
X januani nästa ån (19E2) fontsätter rnan

med etapp två i ledningsbyggandet. Då
hörjan man hygga den del sorn ska leda
till Sluatanp-Kinnanp. Den ledningen an-
sluts.ti.trl Vantoftaledningen vid n uttna ochr
passerar fanctisl<t nakt-genonl hyn. Genorn
en genornföning under' .jännvägen och vi-
dane till bestärnrnenseonten. ?.100 meten
[ål-lg år den sträckan. Kostnaden är he-
näknad till 2.4 mil.jonen n<ronon.,X-ednings-
biten ansluts tiM hefintliga nätet i Kinnarp
vid nondöstna sidan orn .jänravägen, Ltnge-
fän vid Kinnanps Kontonsrnöblen. Någon
gång uuuder höstere-82 s}<a Vättenvattnet
ftranas i knananna.i Slutanp-Kinnarar.

T ext : Gåevuvw Wel,awder

Foto: Sven fhs

Frå.n brwmnen i förgrun-
d,eyt skall ledningen till
S lut arp -Ktnn arp koppl as
,in. tr-edni,ngen sleall se-
:d.an gå. rakt genonn Lwtt-
ra bg rnel!.an kgrkan oeh
den öurtga bebgEgelsem.

ffiKIJTAtrIF

AFN F'
$"Jås -rl"

Slittcrrp f&r sitt Vdtteruatten nå,gon gång hösten 1.982.
Ungeför hör'lcommer led.ningen att d,ras fram.

t\r_n.

VAR-
TCIFTA

På den plats diir Karin ttröölc,7 &r, och Annika Hjerp,6
å.r stå.r skall Viitteruattenledningen dras in i Vartofta.

rh



Bru, fotboll på Fuleui
2 - I-s e ger f4r "Ifinruurp'?k:n ." "d,.J-rl? 

tu.,- 
uu.r,rig *ofrT1T;rl*::.;;:;' - Överraskande, nja jag vet inte det, grab- 

"-lt"r..i, redan efter eiva qui"t serverade Tomas carls- |barna var heltånda inför den här matchen, och minuter kunde Thorirås Wes- son en helläcker crossboll ijag trodde faktiskt på seger redan innan. terberg slå in ledningsmålet. -ä.., sa,. ;i.,rtt"rr. ro..,r" n"--
Kinnarps lagledare Uno, Carlsson var en En felpassning i hemmaför- de. inga problem med att

mvcket lvcklig man' ' sedan han mannar be- il:JiJilJt5ä'U'J },i,Tll tä;|;1'"å':,$."'j,""i" 
"o,,,segrat serieledande Falköpings BK på Falevi i 

"ailr.er, över stefan Ask. .^o:1:. '?'l:::-"
gar man. 2-1 vann Kinnarp med efter z-0 i Kilna-rp rortsatte ait spela l;Tili ä::;åå"':9åhalvtid. fyndig fotboll halvleken ut, bättre efter halvtid. gch efter

Segern grundlades alltså i första halvlek, och medan FBK hade lite pro- 13 ririnuter föll reducering till
här spelade Kinnarp en verkligt fin roibou. :,f,fr,r:iilJiåT,äl.t var 

i;rå $å':1fl;,11es 
&iv Börje

FBK kom tillbaka starkt i andra halvlek, men --l- 
o:n så 

"va. 
uf 1,, br* Liv i matchen iggn,. mennådde inte ända fram. tvåa på bollen, mena. Tom- även om det. var EgK som

,.;ili,"1u,,*flH..f,'::lj,; l:l,llJ',"i3,1,1..",:; ;:fr""å1,:TäI"*i1i:i:::'J. ilf:;nl,::,Hm ;*
i.",n:::'r.*ä.T?;+ä ty#,?l",Ttlååå:nl i'ifiqlå:iTi':.-J,?1,:ä: mn:*ä1. ffitilt"","*;
spelade vi inte alls illa och det tet, men a r"a., 

"iJ";";;;; 
då,.mårktes en mar'kant för- Thomas Johansson fick chan-

hade väl inre varft helr orätt- , de heuer i"g" JiÄrtå jåil 
lå äili:,åX,$ck 

närniare in- 
l;t,ffljån"ttei 

sick rakt på
vist om vi hade fått den ena lågen.
poängen?

Kamp om bollen framför
kiimpar mot Arne Ekbom.

Kinarps m&1, F.BK:s inlroppare
(Foto: Suenlhs).

Lars-Håkan Blomquist

Iställei höll det på att bli
3-1 till Kinnarp i matchens,
slutminut, då "Lollo" Jansson
och Thomas Westerberg var' igenom. "Lollos" skott miss-
ades dock.

o Bra match
- Trots förlusten, det här

var en mycket bra division V-
match, fastslår Tommy An-
dreasson. En av de bättre jag
har sett hittills i år, bra tempo
rakt igenom av två lag som
går in för att spela fin fotboll.

- MerI på söndag slår väl
Tomten Skara med största
säkerhet och går därmed loss

i toppen med två poäng, fort-
sätter han. Och det är inte

' helt oväntat, Tomten är ju fa-
voriter till seriesegern och
dessutom ett mycket bra fot-
hol lsla o.

- Det var ju synd att vi
skulle göra en plattmatch i
Skara, säger Uno Carlsson.
Men det var ju bättre att bot-
tennappet kom där än i den-
na rhatchen.

..

o Qwist tillbaka
Tomas Carlsson, come-

, backande Conny Quist samtj Torbjörn Äkesson var de
största glädjeämnena i Kinn-
arp denna kvällen. Och så
finns ju Thomas Westerberg
där, afltid på språng, med

' mål i sikte.
Hos . FBK gjorde Göran

Olofsson som vanligt en* myeker såker insats, målvak-
ten ,: Stefan Ask och Börje
Lind förijänar också ett om-
nämnande.
' Domare var Elving Jöhans-
sön, Lidköping. Han hade
matchen i sin hand hela ti-



Kammarkolleget Så,nggud,stjiinst i
utreder I{innened,s ltyrka
prästtjänster

Domkapitlet har beslutat
att överlämna årendet om
pastoratsreglering för Hössha
pastorat. som berör de lediga
kyrkoherdetjånsterna i N.
Äsarp och Kinnarp, till Kam-
markollegiet för utredning.
Däremot tog Domkapitlet vid

AsK cLoErrA,ppAgllEn Fön ENDASI ono. li:zs

vI ÖNSKAR ALLA EN THTEVLIG SoMMAR!

PERSONALEN Åxt ocn ROSTTA GARD

PRTSERNA gäiler MÅNDAC, ilSOeC, ONSOÄC

I.IBI- ot -ol

Det bjöds på mycken vacker kör-
sång i Kinneveds kyrka i söndags
kväll. Norra Äsarps och Kinneveds
kyrkokören sjöng tillsammans un-
der ledning av kantorerna Barbro
Dahlstrand och Margareta Thor.

Gudstiänsten inleddes med att
körmedlemmarna lågade in i kyr-
kan medan de sjöng under den
gamla, vackra kyrkans valv. I den
första avdelningen sjöngs vidare O
Gibbons "Gud, en av oss", R Elme-
heds "Höj jubelrop till Herren
Gud". J S Bachs "Herren vår Gud
är en konung", A Beckers "Uti din
nåd, o Fader blid". Förutom oree-
lackompanjemang till R öh.uall"

För aekompanjemang ti,ll några au så,ngerna suarad.e
MargaretaThor, orgel och Annelie Johansson toiirflöjt.

sitt sammanträde inte ståll-
ning till ledigförklarandet av
tjänsterna i Asarp och Kinn-
arp - otn de skall tillsåttas
som ordinarie tjånster eller
som vikariat. Det beslutet
kommer först vid junisam-
manträdet. ?r(\;

BUTIKEN MED LÅGA
DYGN 9.00 - 20.00.

ICA.PRISER 11 TIMMAR PER

1 JUNI

GENTRUM.LIUS, KINNAT

t-ÄRsJuBttEum 8[il[,,,,u,,*

Scans HOI D0GS
ORD. 12:65

i8t\i;,*o geo

KAFFE [äFT; .3T,", 23?r
DETIKATESS !'ffåo"o.',,,, 475
HUSHÄLLS0ST ilii, l#; I g?g

GTASSTÄRTA I?"?H ?Xi; 795
B0IJA Tuäilmedet ,tiil | 5s5
SLOEITA Kexchoklad,,,, 2??
HANDLA FÖR 1OO:_ SÅ FÅR DU KÖPA EN

"O Gud, all sanriings källa", hör-
des vackra tvårflöjtstoner, som
spelades av Annelie Johansson. Så
följde "Bred dina vida vingar' och
därefter ps. 306.

För aftonbönen svarade Ingvar
Duell, Falköping. I den sista av-
delningen sånger'sjöngs bi a ps.
449 som våxelsång mellan kör och
församling. Gudstjänsten avsluta-
des med W Ahl€ns "En vänlig
grönskas rika dräkt". Man önskar
bara att många fler hade tagit till-
fället i akt att få sitta ner och lyssna
till den stora kören på ca 40 med-
lemmar och den skönsång som vi
fiek höra.

BYGOEHAIIIUERTAR'il ERBJUOER!
Montering o rep. av: hängrän-
nor, skorstenar, fönster, tak, ka-
kelugnar. Om- o tillbyggn, mur-
ning, målning samt ritningar o
förslag av byggnadsing.
Tel. 0515/504 l0 kontor,

504 94 bostad.

Itr 
-vr Hear

en del gäidinkaB_por och längder till ett pris av 15.50;19.50
per meter.
På övriga gardiner.lämnas I07o rabatt. Endast tisdag, onsdag
och torsdag. Dessutom har vi ett parti träningsoverallstuv
(blank yta, flossad insida).
Mattvarp (även varpning), stränggarn, mattrasor. Vävred-
skap, Glimåkra vävstolar ständigt i lager. Virkgarn på här-
vor till lågpris.

Kinnarus Fahfilrsnedeilag
Tel 0515/331 86.
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I)-. .. .I\rnnarDsnote
Tisdagen den 9 juni 1981

Lå,ngdans i pingst Långdans genom
Annandag'pingsts eftermid-

dag kan alla älskare av gam-
meldans få sitt lystmäte. Då ar-
rangerar Kinnarps IOGT-NTO
en långdans med dansande par
som svänger om schottis, pol-
ka, hambo, vals och mazurka
genom tätortens gator.

Starten sker vid skolan och
dansen går sedan Julles väg -
Länsmansgatan, korsar Parad-
gatan till Björkångsgatan. Man
gör ett uppehåll vid Frökinds-
gården, där man dansar på
stäilet ett tag.

Därifrån fortsätter dansen
Nygatan till stora genomfarts-
vägen till Skolgatan och vidare
genom nya villaområdet till Lo-
kal Frökind. Här blir det kaffe-
servering och fortsatt dans för
alla som har orken kvar.

Vem som helst som vill dan-
sa gammeldans är välkommen
och arrangörerna blir glada om
folkdräkter i mängd komfner
på.

Man tar ut en startaveift och

FRö]tlND
Naturstig
anordnas av Kinneveds center-
och CKF-avdelningar på pingst-
dagens kväll med start vid AxtorP'

behållningen av den samt kaf-
feservering och lotterier går
oavkortat till handikapprörel-
sen.

' Vid otjänlig väderlek för-
läggs hela dansen i Lokal Frö-
kind. För musiken till långdans
och lokaldans svarar Östens
kapell.

1lfungöftIsef
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Konkurser .

Konkursbeslut
Handelsbolaget Sörvisfirman i
Slutarp, 916451-?014, Halla-
gårdsgatan 1, Falköping, har
den I juni 1981 föratts i kon-
kurs vid Falköpings tingsrätt.
Konkursen handlåggs som
mindre konkurs. Tillsynsmyn-
dighet är kronofogdemyndig-
h. i Skövde distrikt BoxJT S4t 2i
SKÖVDE. Kungörelser om
konkursen införs i Falköpings
Tidning. Konkursdomarens
postadress: Box 75, 521 01
FALKÖPING.

Kinnarp

På annandagens eftermid-
dag gick långdansen genom
Kinnarps gator. Ett 80-tal par,
de flesta i hembygdsdräkt, följ-
de jaquettklädde "Sven i Lofs-
gården", d.v.s. Sven Anders-
son ordföiande i arrangerande
IOGT-NTO som per traktor
ledde dansen. På det lövade
traktorflaket spelade Östens
och klämde i med en schottis
när dansatna lämnade sam-
lingsplatsen skolgården. Dan-
sen gick sedan en bit på Falkö-
pingsvägen, in på Julles väg,
gjorde ett uppehåll vid en lek-
plats för en liten uppvisiring,
fortsatte till Frökindsgården
med dans för pensionärerna
och nådde så småninsom målet

Lokal Frökind, dar kaffet och
mera dans väntade.

De dansande paren fick be-
tala en avgift och den gick oav-
kortat till de handikappade -
alla omkostnader stod IOGT-
NTO för.

Långdansen går genom Kinnarp.

Långdans genom KinnarP
Annandag Pingst. Samling vid skolan kl. 13.30. Slutmål Lo-

kal Frökind.
Musik: Östens. Deltagaravgift 30 kr par.
Klädsel valfri, men gärna folkdråkt.
Behållningen oavkortat till de handikaPpade. I händelse av

regn kultisdans i Lokal Frökind. Servering.
Väl mött alta glada dansare och publik-
Ev. förfrågn. tel. 331 72.

rocr'Nro *lt" ttg i

DisrrikrssköTäijål"
på Frökindsgården

Komntunstyrelsens ar-
bt'tsutskolt har ingt nting
c'nrot att landstinget får hy-
ra lokaler i Frökindsgårdcn
för alt ha distriktssköterske-

mottagrring där. Dct finns
för närvarande ingen mot-
tagning för distriktsskötcrs-
ka i Kirrnarp ulan patienter-
na därifrån ulrrl'ttjar rnot-

tagningen i Asarp, Denna år
efrellertid för liten och en
mottagning i Kinnarp vore
ctt bra komplement tycker
landstinget,

Sociala centralnämnden i
kornmunen har ingenting
cnrot en mottagning för di-
striktssköterskor i Frö-
kintlsgården och landstinget
får hyra 180 kvm i sou-
tcrrä ngvå n i nge n.



Traditionell 
Åfr-n

i Kinnarp

arbetsområdet Väster-

examen

I Kinnarp har man sen
några år tillbaka återinfört
den gammaldags traditionen
med examen. Varje klass
samlas i sitt eget klassrum,
som är blomsterprytt. Så har
man två lektioner med riktiga
"examensförhör". I klass 3b
var det redovisning av grupp-
arbete som eleverna gjort på

I Kinnarps skola oar d,et skolatsslutning enh.gt gammald.ags mod,ell' med' riktiga för-
hör. Den hör grappen ur klass 3 B redoutsar hiir ett grupparbete i iimnet Viistet-
götland.. Eleoirna heter fr.o. Marie Gabrielsson, Sffia Jansson, Åsa Hultin samt

Nina Kannius, som håller i pekpinnen-

Det lossnade rejält för KinnarP
i slutet på andra halvlek i går-
dagskvällens möte på Kinnemo
mot Vreten. I en högst medel-
måttig tillställning vann Kinnarp
med 5*0 efter l-0 i Paus.
Matchen bjöd på mycket tjong-
och långbollar. Segern var helt
på sin plats och i andra halv-
lekens slutskede var hemma-
pojkarna helt överlägsna sina
gäster.

Det var annars trögt under
första halvlek och ledningsmålet
kom först två minuter före Paus
genom Lollo Jansson. En fri-
sparkskanon av Thomas Wester-
berg fem minuter in På andra

halvlek betydde 2-0.
Under slutskedet av matchen

kom tre mål i snabb följd. Två av
Dan-Ola Sanddn i 35 resP 38:e
minuten och så avslutningsvis
5-0 av Lollo Jansson i 39:e minu-
ten.

Trots de många baklängesmå-
len var gästernas målvakt TonY
Fredriksson en stor tillgång. I
Kinnarpslaget går de bästa be-
tygen till mittbacken TommY
Fredriksson, Göran Johansson
på mittfältet och Thomas Wester-
berg i anfallet.

Claes Forslund, Stenstorp,
dömde.

götland. De olika grupperna
hade själva sammanställt fak-
ta, gjort frågor och teck-
ningar och pekade på kartan
allteftersom de berättade.

Examenspsalmen framför
apdra, "Den blomstertid nu
kommer" hade också sin giv-
na plats, innan elever och lä-
rare kramade om varandra
och önskade glad sommar.

liirft

#I

I(innaryp kom loss
i slutet r 5-O

MedIemmarurloGT.NTa-föreningeniKinnarpsjöngsklLlingtryck,Klciddat'se-
kelskifteskliid.er uar de ett treuligt inslag i Sommar i Plantis. " ,'i 8i -46''13: !!8j" c>h 'r>1



Avslced till
Kinneved

Stikert inte för sista gå.ngen, men efter sin sista gud.s_
\jrinst som kyrkoherde i Kinneued lcimnar kh Hagnerud,
tillsammans m,ed. sin hustru Margareta och barnen Ma_
ria, Suen och Ceci.lia, sti.gluckan utanför Kinneueds
kgrka.

Bland de som steg. ombord
var också elevernas lärare
Barbro Sandin som väckt id6n
till resan och hjälpt till att orga-
nisera den, samt ett stort antal
föräldrar och syskon till elever-

l.na. Fyra dagar skulle-."r".t
] omfatta. Trots att det var ele-

I verna själva som skrapat ihop
pengarna som var nödvändiga
så var det fröken Barbro man
främst såg upp till. En omtyckt
lärelilqa; som haft ett gott
handlag med barnen, säger
föräldrar som var med.

Barbro-Sandin berättar för
signaturen efter hemkomsten
från Finland, om den lyckade
resan.

Torsdagen den 1.1 iuni 1981

l{aturstig
.A
L axr,orp

141 personer deltog i n:rturstig i
Axtorp, Kinneved pingstdagens
kväll. Denna arrangerades av Kin-
neveds C.P i.r:ir C.K.F. av-
delningar.

Av de 20 frågorna klarade sju 18
rätt och dessa får pris. Inte mindre
än 18 hade 17 rätt. Sl:iljefrågan
som var 136 meter avgrir den in-
bördes ordningen och bäst placera-
de sig Conny Hugosson Grolanda
138,5 m- tätt fölid av Jan Blank l!
kaså Grolanda 139 m. Ingegerd
tsengtsson.Jäla l4l m, Christer Jo-
hansson t(innarp 159 m, Ingvor
Äkesson Xinnarp 161 m, Ingela
Oman Kinnarp 173 m och Bellis
Vård6n Vårkumla 187 m.

- Hade riog tänkt att bar-
nen själva skulle få skriva om
resan, framhöll hon. De skulle
få ha gjort dagboksanieck-
ningar. Det skulle ha väi-it in-
tressant att få ta del av vad de
uppfattat bäst.från resan, men
det blev ingen tid för skriveri.
Man skulle se på så mycket
och tiden svann så fort.

Barbro Sandin anser att en
resa sorrl den de företagit från
Kinnarp helt visst måste få en
mycket sammansvetsande ef-
fekt på både elever och för-
äldrar.

- Man lär känna varandra
på ett helt annat sätt än vad el-
.jest kan ske. Och detta tror jag
att eleverna kommer att få
glädje av under de kommande
åren, poängterar "fröken".

G,S.RD.

Midsommarfirande
på Tångavallen

Stårt midsommarfirande blir det
på Tångavallen på midsommaraf-
tonen. Lövade vagnar avgår från
Samuelssons.

Bengt Fransson leder lekar
.$ring midsommarstången till toner
I'rån Håkan Silvanders dragspel.

Välkända Falbygdens Magde-
burgare underhåller och vidare
blir det'fotbollsmatch mellan knat-

rJiF.qlh :Småflickor, ponnyridning
-src}.er:*del aona.t.sryrårl ggh_ g#{ -, -

tg/c f;ttKh Sven-Erik Hagnerud slutade med att tacka sina
och en stor del av hans pasto- församlingsbor för god kyrk-
ratsbor tog avsked från var- sar4het och intresse för kyr-
andra i söndags vid en hög- kans angelägenheter. Edvard
tidlighet i Kinneveds kyrka. Johansson fick ett särskilt
Kyrkokören under ledning tack fcir sin snart 50-åriga
av Margareta Thor och rek- gärning som kyrkväktare.
tor Bengt Kjellström medver- Kyrkvärden Karl-Gustav
kade med sång och musik i Gustavsson framförde för-
kyrkan. Här överlämnades samlingens tack till kyrkoher-'
också presenter, ljusstakar de Hagnerud, för hans klara

- €en-o-m-- -t<iilieveds'' Tepre- - - och - -låltförståeliga - Predik: -
sentanter Carl-Arne Adams- ningar och för hans sätt 

.att

son, Göran Andersson, Berit fullgöra kyrkliga förrätt-
Samuelsson och Majken Jo- ningar och önskade all lycka i
hansson och från Brismene den nya församlingen, Eng-
församling ett fat med kyrkan elbrekt i Stockholm. Som av-
ingraverad. Det var Gulli Ar- skedsgåva från församling
vidsson, Lars Östberg, Göran och syförening överlämnadei
Winggren och Bertil Anders- ett av Lars i Luttra förfärdi-_-ro-r-söh-f 

FärrAäf -=trisn'ene---€'a1-fräsn-rde-r--ofi-ro-vl6m--
bornas avskedsgåva. mad ardenner spänd för en

Efter gudstjänsten var det arbetsvagn och med en gar-
kyrkkaffe i lokal Frökind och vad odalman som körsven,
här avtackades kyrkoherde- att bli ett minne från tiden
familjen av bl.a. representan- som kyrkoherde hos bönder-

Rätt rad fråga 1. Är 1977. 2. Ka_.rin Ahrland. 3. 240 kr. 4. Joakim
Nyströrn- 5. Magnus Gatrriel De la.
Gardie. S. Moturs. ?. Hind. g. pa_.
ris. 9. I.sCie Howard. 10. År l97l.ll. Alexander Gra{ram Bell. 12.
GoldenShowers. 13. Kronhjort. 14.
Vöringsfasen. 15. Jarnaica. 16. 3l
delar. 1?- Centern. lg. Bengtsson.
19. Johannes paulus II. 20. Vutu_
strå. Rält tipsrad xlx 221 lxl 2x1
tx2 l12r.

ter från Slutarps och Kinn-
arps syföreningar.

t

na i Vårkumla. Syförening-
ens ordf. Vivi-Ann Andersson
överlämnade blommor till fru

Vårkumla kyrka var väl- Margareta Hagnerud.
fylld annandag pingst när Efteråt bjöd församlingen
kyrkoherde Hagnerud höll alla kyrkobesökare på kaffe i
.,r"kudsoredikan. Han av- By8de8ården. 
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FRöT{IND

Kinnarpsklass skrapade
sj älva till skolresan
Skolresorna har varit många

så här års, inför eller efter av-
slutad skolgång, och utgör en
välförtjänt avkoppling efter
studierna och alla provskriv-
ningar. I Kinnarp skapade ele-
verna i klass 6 b sjålva vad som
behövdes för en resa till Fin-
land. Det var jobbigt men det
gick. C:a 14.000 drog de ihop
genom klassfester, brödförsälj-
ning, auktion och dagsverken.
Och det var inte utan en viss
stolthet man i tidig .morgon -
klockan var inte mer än5.00 -
äntrade den upplejda bussen
för färd mot Stockholm.

Sl utarps rcvai?in 6fi pn"t
med Lars Saltin som ny ägare, onsdagen den l/7.

Nya som gamla kunder hälsas välkomna!
Bror Johansson tackar sina kunder för de gångna åren, och
önskar den nve ågaren lycka till.
I samband med övertagandet hålles stängt för inv. tisdagen
'30/6.


