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Måndagen den 31 augusti 1981 E önet

Hemvärnsmedotjer
till Falbygden

Med.aljörerna Josef Jocobsson, Sung Harrysson och.
Martin AhI.

' När representanter ftir lå-
nets hemvärn nyligen vår frtr-
samlade till möte utdelades ett
antal medaljer och förtjåinsi.-
tecken av Fobef.Öv.Nordenrp.
Plutonäh Sune Harrysson Yar-
tofta hvo och Hvth Josef Ja-
cobsson Re_dvåg tilldelades

F!,obg ero;mrc

i SUutarp
Slutarp kunde inte ta vara på den chans att hämta in li-

te av Friscos försprång i division Vl Herrljungagruppen,
som fanns efter de senares 2-2-match mot Grolanda i
söndags.

Floby blev nämligen för svåra på Tångavallen i Slutarp
i går kväll och kunde vinna med 1-2 (0-1)'

Flobys mål gjordes av Kenneth Johansson och Greger
Henriksson medan Tony Skoglund nätade för Slutarp.

- Jag tycker nog att ett oavgjort resultat varit mera
rättvist, säger Jan Ekman i Slutarp, men samtidigt får vi
skylla oss själva, då vi bl.a. missade en straffspark.

Bästa spelare i Slutarp var Tony Skoglund, men plus
även till Bengt Andersson och Stefan Ekman.

- Vi var helt enkelt tvungna att vinna denna match för
att inte hamna alltför illa till i tabellen, menar Flobys trå-
nare Bosse Jansson. Och jag tycker att grabbarna glorde
en fin insats.

Klart bäst i Flobylaget var målvakten Per Andersson.
Pluspoäng också till Jan-Olof Dahllöf och Hans Karlsson.
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hernvärnets förtjänstmedalj i
guld- Hcmvärnsvcteranen
Martin Ahl Vilske tilldelades
Hemvärnets silv-ermedalj, lika-
så Falköpings hemvärnskrets
instruktör, kapt Roland Axels-
son.

Måndagen den 31 augusti 1981
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Kgrkoaktmcist&ren I Kinneueds församling, Assor
Karlsson, gtfte sig i löldlo,gs m:ed Carins. Anderssor,"

frå.n Alarp, Kgl.ircan uar fylLQtiLL sista pluts. Vigsel-
förriittare uar förre kyrkoherd,en i Kinneaed, Suen-Erzk.
Hagnentd.

Kyrkvaktmåstaren i Kinne-
veds kyrka, Assar Karlsson,
fick kalla in sin vikarie i lör-
dags eftermiddag. Assar var
nämligen örhindra att utföra

sina k1'rkliea plikter. Han hade
giitigt för'fall, efter5orn det
handlade om det egna bröllo-
pet. Assar. som är son till Ulla
Darrielsson i Slutarp i hennes
äklensl<a;: nred franrlidne Tage
Karlsson, vigcies san:man med
iaboratorie,assistenlen Carina
Andersson, dotter till Åke O"h
Barbrc Andersson i Älartrr.

Kinncveds kyrka v'ar tylttl iiii
sita plais när kanior lVlalrgareli:
Thor som ingångsnrrrsrl.- spe-
lade A trurlrpei volontar'5' av J
Clarke. Vig.scln förrättadcs av

Torsdagen den27 augusti 19Bl

församlingens tidigare kyrko-
herde Sven-Erik Hagnerud, nu
verksam i Engelbrekts för-
samling i Stockholm. Under
akten medverkade också karr.
tor Annelie Karisson nred s'.:lo-
sång: ,p"eö finns djup i Herens
godhet och All kårleks hemiig-
het. Som utgångsmusik spe-
lade kantor Karlsson Freiu-
cliurn i C-dur av Sach. Bruden
bar sin mors :brlLcldråikt-och siu
morrnL\rs sloja. Tarna var Eli-
sabeih Good och me.rskalli in-
ge K:irlsson.

Brudetrs {'öräiLlrar gav eftet'
vrgselrr middaq på Xin:iar-p^s
pensictrat och senare under
kvållen var det samiirig i bru-
dens herrl i Aiarp.

Det tir i Kinneaed
snyltroten uiixer

I lördagens FT berättade vi
om ett Sensationellt nytt fynd
av tistelsnyltroten. Rariteten
upptäcktes av Margot Svens-
son, Wetterlinsgatan, när hon
cyklade vägen Göteve - Fal-
köping.

Vid rubriksättningen kom

det felaktigt att anges att den
sällsynta parasiten växer i Gö-
teve. Växtplatsen ligger emel-
lertid inom Kinneved och det
är derina socken som skall ha
åran av att ha denna ädla växt
inom sina gränser.

I hela landet har tistelsnvlt-



Kinnarp leder fortfarande division V Södra
Skaraborg efter hemmäseger mot Mullsjö under
söndagskvällen med 3-1 efter 2-1 i halvtid. Se-
gern var dock ingalunda så övertygande som siff-
forrra tyder på. Mullsjö ågde i stort sett hela and-
ra halvlek och hade bl.a. ett stolpskott av Håkan
Melin.

När endast halvminuten återstod
av måndagskvållens match på
Tångavalien i Slutarp kom seger-
målet för gåsterna från Hudene.
2-l faststålldes på ett sjålvmåI, se-
dan en Slutarpsspelare styrt bollen
i egen bur vid en frispark.

Oturen grinade hemmaspelarna i
ansiktet under andra halvlek, då
laget försatte chansen till segermåI.
Raden av möjligheter spelades
bort framför Hudenemålet.

Detta var för övrigt lagets tredje
raka nederlag och toppchansen är
nu helt borta.

Första halvlekens enda mål gjor--
de K-A Hellstadius på straff efter
20 minuter. Det var en hakning in-
nanför straffområdet som resulte-
rade. Hemmalaget hade under den
här halvleken svårt att komma i
kontakt med spelet, som fördes
bäst av gästerna. I andra halvlek
blev det ombytta roller, då med
kraftig Slutarpsdominans som re-
sulterade i kvittering efter 26 minu-
ter genom Roger Andersson.

Efter det försattes en handfull fi-
na chanser, innan det ödesdiera
baklängesmålet föll i ett skedelå
hemmalaget fått en spelare utvidad
(lindrigt) för en oavsiktlig krok,
men backen Bengt "Bull" Anders-
sön hade en varning tidigare och
nu blev det rött kort. ,^.,,| ]J t-di-ör

Fru Fortuna
gynnade
eJ Slutarp

,;åh;{
i Slutarp

Vågmårken hindrar sikten i
korsningen mellan riksväg 46
och vägen mot Mönarp i Slut_
arp. Det anser.trafiknämnden
i Falköpings kommun som
kommer att vända sig till väg_
lörvaltningen med begäran
om korrigering av skyltarna.

Tre straffar' inledde
matchen i den första halv-
leken. Pricken över i satte
Kinnarpsstrategen Thomas
Westerberg med en härligt
skruvad frispark 10 minuter
före full tid.

r Straffar
1-0 till Kinnarp gjorde

spelande tränaren Göran
Johansson på straff efter 16

minuters spel. En miss-
lyckad bakåtpassning bäd-
dade för straffsParken.
Straffen sköts hårt och Pla-
cerat i mål bakom en chans-
lös Jonny Pettersson. Efter
en halvtimma var det Mull-
siös tur att få straff, sedan

Royan Lindh krokats inom
straffområdet. Håkan Melin
satte bollen lika säkert som
Göran Johansson och det
stod 1-1. Sju minuter sena-
re var det dags för straff
nummer tre. Bengt-Arne
Johansson i Mullsjö fällde
helt onödigt en Kihn-
arpsforward, som resultera-
de i 2-1, med Göran Jo-
hansson åter som 3äker ex-
ekutor.

Mullsjö tryckte på hårt i
den andra halvleken och
Kinnarp fick mest ägna sig
åt kontringar. Håkan Melin
hade som sagt en riktig Pär-
la i stolpen, efter frisPark'
Och enligt många luktade

det. straff ytterligare en
gång når MIF:s Håkan Me-
lin fälldes. Domaren .friade
dock. Thomas Westerberg
punkterade matchen med
att göra Kinnarps tredje
mål för dagen med en fin
frisoark. Och därmed är

Kinnarp fortfarande serie-
Iedare.

Kinnarpslaget är en bra
lagenhet och det år fel att
framhålla någon före den
andre. Men visst måste man
nämna f,homas Wester-

Kinnarpsstrategen Thomas Westerberg forsar fram i sedoanlig sttl, oeh iin en gång

.Da.r det Thomas som, augjord,e fQr Ktnnary. Nu genonx att göra det betyd,elsefulla
* 3-l-må"let i andrahalolek. (Foto: Sture Alerand'erssdn)

berg. Han är något extra.
Mullsjö spelade bra och det
var synd att man inte fick
någon poäng. Jan-Anders
Haag, Claes Heidlund och

il?1." 
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trfinnarp år.gå-i:äål
Kinnarp tog en ny fullpoängare

när man på bortaplan besegrade
Vreten med 2-L (2-0)

- Vi glorde en bra första halv-
lek, medan Vreten kom starkt i
den andra, kommenterar Uno

Carlsson, lagledare i KinnarP.
Kinnarps ledningsmål gjordes av
Roland .Jansson medan Z-O-målet
var ett självmåI.

- Vi skulle vunnit med större

siffror, menar Uno. Vi hade mas-
sor med feta chanser. Bland annat
missade vi öppet mål en gång och
ett par gånger missade vi själva
med målvakten.
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' Ingrid Jonsson fråh Bredska
i Äsatp jobbar På daghemmet
"Fyrklövern" i KinnarP och
härom dagen tog hon med sig

både barn och Per:sonal hem
till Bredska för kräftfiske. Det
var för många den första

gången de varit med om något
sådant, så det var väldigt:sp5n-
nande. -

Nitton kräftor fångades och
med hjälp av .inköpta kunde
det bli en kräfta per per-

son.Till detta 'fick barnen
mjölk, 'smörgåsar och sallad
allt serverat i gårder'rs träd'
gård: Och efter fiskeåventyret
smakade mat.en bra, för det är
ju så att "sjön suger".

J.J,1röl-d9.ös
Fem&Tiga Terese Angrimmer frän Kinnarp t h gjord.e sin iredje Knappekarnp och
rsisar fuiir si,na jiimnårtga kamrater Vr,ktori.a Persson och Anneli patmiilst hui man
stii,mplar kontrollkortet ( F oto : lng.r:ar J ohansson)
En riksomfattande ung-

domsdrive för orientering ar-
Fangeras varje år och bakom
står orienteringsförbundet i
samarbete med Ol-klubbar-
na. FAIK arrangerade på kir-
dagen på Mösseberg, men
antingen var val av dag eller
tidpunkt inte den rätta, för
det kom inte så många som
det giort tidigare år. Två
mycket korta och lätta banor
hade ungdomskommittdn laet

ut och den allra kdrtaste t o
m snitslad så att ingen skulle
villa bort sig.

Knattekampen är inge frå-
ga om någon tävling utan mer
en lekfull grej för att de allra
yngsta.skall få en förSta kon-
takt med karta och kontroll-
skärmar' ute bland. skogs-
stigarna. Det år också fritt
fram för föräldrarna att fölia
de unga och hjälpa till om dät
skulle behövas.

Alla som deltog , hade
mycket roligt och trivdes
verkligen och efter målgång
såg arrangörerna till att alla
fick sina utlovade diplom och
dekaler. Förbrlndet ställer
dessutom upp med priser i
form av honungsburkar och
dessa utdelades till samtliga
deltagare i årets FAIK-
arrangemang av Knattekam-
pen.

INGVAR JOHANSSON
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o Nöjd
.Kinnarpsledningen var

mycket nöjd över resulta-
tet: "Hela laget giorde en
jåtteinsats. Passningsspelet
var perfekt, de hittade
verkligen varandra".

Flickorna har en fm sä-
song bakoqr sig, men det
är spännande att blicka
framåt. Nya motståndare,
och fölhoppningsvis nya
segrar, väntar.

MARIE ANDERSSON

11*t:'cfl- ag

Kinneveds Röda korskrets hade
förra onsdagen pensionärstråff på
Kinnarps pensionat. Nästan 50
pensionärer hade hörsammat in-
bjudan. Det sedvanliga kaffet med
dopp och tårta inramades med ett
sångprogram av de'populära med-
lemmarna i NBV:s sångcirkel,
Skillingtryck stod på programmet
och de framfördes i tidstrogna klä-
der. Underhållningsprogrammet
blev mycket applåderat. För-
samlingens pastor Göran Carlsson
avslutade träffen med en kort an-
daktsstund. Pensionärernas tack
framfördes av Martin Ahl.

l':ttlt-Oi-rii
Fenie raka
nederlaget
ör Slutarp
Fotbollshösten har hittills varit

motig för Slutarps IF. Det hår
gått troll i bollen och på lördagen
kom en ny motgång då Larvs FK
vann med 0-2 (0-0). Det var SIF:s
femte raka nederlag i höst, och
centtmetrarna är inte på lagets si_
da när det gäller att avgöra
maicher. I lördagens möte med
Laiv hade laget en handfull klara
målchanser med bl.a. skott I trä-
virket, men det blev istållet eås-
terna som i första minuten på
andra halvlek tog ledningen ge_
nom Jerker Nilsson. Larvs andra
mål kom två minuter före slut ee_
nom Mikael Wickström.

Den sistnämnde var duktie i
Larv tillsammans med B D;l-
berg i fyrbackslinjen, I Forslid på
mittfältet samt S Dahlöf.

.S'
liffi
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På söndagen. samla-
des folk på Kinnemo
för att se sitt damlag ta
emot Vreten. Ett fint
spel bjöds av hemmala-
get. När domaren blås-
te av matchen hade
man vunnit, inte bara
matchen, utan i prakti-
ken hela serien.

- Härligt, var tråna-
re Conny Qvists spon-
tana kommentar.

i på bettet. Spelet var hu-
Fotbollsintressel i det lil_ vudsakligen förlagt på en

la Kinnarp är stort. Det är planhalva, och den duktiga
inte bara herrarna som är Vretenmålvakten hade det
duktiga på att hantera en hett onr öronen. I 27 minu-
boll, även dir?nerna håller ter orkade de hålla emot,
till bland de övre i serie_ men då slet sig Marina Ahl

Iika starkt som lörsta. Det
syntes att hemmalagspilar-
na hade utnyttjat sin halv-
tidsvila. När lB minuter
spelats gjorde Kade Jo-
hansson 2-0 efter hörna.
Därmed ökades Kinnarps

-spel+dvå avsevårt, Det va-.
idel farligheter framför
måI. I ytterligare fyra mi-

'nuter kunde Vreten hålla
stånd. Mål nummer .tre
gjordes av Gunilla Wester-
berg.

" En ny förstärkning i det,
annars duktiga, Kinnarp

är Inga Danielsson. Under
söndagens match gjorde
hon ett lyckat inhopp i
andra. halvlek. Efter 55
matchminuter gav hon
prov på sin skicklighet. En
forcering över halva plan
'avshrtade hon me* att
skjuta ett bra skott förbi
Vretens målvakt.

Matchens slutresultat
fastställdes av Marina Ahl
som giorde det femte och
sista målet.

tabellen-På söndager,{ick I fi och gjorde ett [iusigt
man besök av Vieten. Nu I måI. Att Kinnarp bara ha-
kunde serien avgöras. I d" en enmålsledning i

r På bettet iåT;;äJt'*iå'J Y;';
Slutarp hade sina främsta i To-

ny Skoglund och Conny Johans_
son. Kurt-Evert Larsson, Sköv-
de,. dömde lugnt och säkerr.Det syntes genast hur väl

medvetna Kinnarpsdamer-
var som sin situation.
var kvickare och mer

na
De

nöjda och tacksamma
över.'

o Lika starkt
Andra halvlek öppnades



Lottoraden som gav 298.000 I[y förlust
inlämnad i Ifinnarpsafftir fö, Slutary

Äke G&rd på Centrwn-Lius i Kinnarp t
pongen sonx gau 298.000 kronor pä Lotto
g&mgen,Idmnats in. 1j6S *Og .d.i
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Ett uppåtgående Elmer mötte
igår ett Slutarpslag, som i höst för-
lorat tre matcher i rad' Det blev
den Ijärde raka i Jonslund mot El-
mer som därtill passerade Slutarp i
tabellen. 3-1 skrevs siffrprna till
efter 3-0 i paus.

Första halvlekens slutarPssPel
bör förbigås med tystnad. Gåsterna
kom till drabbningen kort tid före
tidig matchstart (18.00) och oupp-
värmda brast det från början. Ro-
land Ölander giorde 1-0 efter 20

minuter. Efter en halvtimme kom
Jan Hansson med 2-0. Fem minu-
ter senare anlände 3-0 genom To-
mas Svensson.

I paus låste SlutarP På sin läxa
och lovade varandra att kriga och
det blev bra efter Paus' 3-1 kom
dock inte förrän fem minuter före

slut genom Roger Andersson. Yt-
terligare reduceringsmål hängde i
luften. \

Slutarps genomgånende båste
spelare var liberon Ulf Karlen. I
andra halvlek sPelade backen Hå-
kan Andersson strålande och då

var också Tony Skoglund mYcket
framgångsrik.

Kommunfullmåktige i Fal-
köping har beslutät

att bevilja- Stiftelsen Frö-
kinds-Äsarp Boståder an-
svarsfrihet för råkenskaps-'året 

1980. Verksamheten gav
under året en förlust på drygt
34.000 kr. Stiftelsen har bl.a.
haft ett omfattande ombygg-
nadsaqbete igflng för soprum-
men i sina fastigheter. Då
upptäcktes fusk vid byggna-
tionen i en av fastigheterna
vilket gett stiftelsen extra
kostnader på 75.000 kr. Av
den orsaken har inte avsätt-
ning till underhållsfonden
kunnat ske

tar L
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En av de fem lottoraderna
med sju rätt i senaste om-
gången, som gav en utdeining
på hela 298.211 kronor - för
att vara exakt - var inlämnad
på Centrtrm-Livs i Kinnarp.
Den rejäla vinstsumman tyder
på att det någonstans i Kinn-
arpstrkten finns-en eller flera
glada vinnare. Ake Gård på
Centrum-T,ivs, som tagit emot
den vinstrika kupongen. säger
sig inte vetä vern den lycklige
vinnaren är.

-Men jag tror att det är nå-
gon från trakten. Nu när seme-
strarna år över så kommer det
inte så mycket folk utifrån hit
lill affären.

GW

hlt' t'tL i

Enigt orn
bostads-
fusionen

Bostadsstiflelserna Frökind-
Ärn.pr Bostäder, Vilskebostä-
der och Samhällsbyggen i

Åsarp kommer att läggas sam-
man och gå upp i det stora
kommunala bostadsbolaget
Falköpings Kommuns Hyres-
bostäder AB från den I .ianuari
1983. Kommunstyrelsen be-
slutade i enighet på onsdagen
att lägga detta förslag titl kom-
munfullmäktige.

uars butr,k ku-
i senaste om-
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Borgenårssammantråde
på SlutarpskÖk i da$

Sammanträde med borgenärerna i konkursdrabbade
AB Slutarpskök i Slutarp hålls i dag torsdag. Efter detta
kommer företaget med en månads anbudstid att bjudas ut
till försäljning.

Slutarpsköks samtliga 23 anställda är varslade om upp-
sägning'men från företagsledningens 5ida hoppas man
kunna fortsätta driften i nuvarande skala efter rekon-
struktion av företaget.

Produktionen av köksskåp och garderober pågår i full
omfattning.

Företagets problem har sin grund i den nedåtgående
byggkonjunkturen med överkapacitet på skåpmarknaden
som följd.

- ll{inruafp i stöten
Hösfuyhetetna

har kommit!
Nu finns det mycket att välja på.

Lenas Gardinshop, Slutaru
Tel. 0515/336 10. Oppet: Måndag- Fredag

10-12,13-18..9t

Höll "nolla,rt" Wen
Kinnarp fortsåtter att vinna

- och nu blir det serieseger i di-
vision V?

-'Jag såger som jag sagt
förut, Det avgörs i sista om-
gången, säger Kinnarps lag.
ledare Uno Carlsson efter 5-0
mot Åsarp i tördags.

Kinnarps seger var aldrig ho-
tad. Nu flöt spelet Frnt, medan
Äsarp inte fick mycket att stiim-
ma framåt.

Göran Johansson, Kinnarps
spelande trånare, var lyckosam
den hår gången och giorde två
mål. De tre övriga ombesörjde

Roland Jansson, Conny Qwisth
och Thomas Westerberg.

- Alla i laget jobbade bra.
Speciellt roligt är det att vi inte
släpper in några mål och det
har ju förstås vår målvakt, Arne
Ekbom. stor del i. menar Uno
Carlsson.

Qöran Johansson har också
nåmnts och Dan-Ola Sand6n,
som nu spelade från start, sköt-
te också sina kort vå|.

Sven-Åke Larsson var som
vanligt bäst i Åsarp. Tånk, om
han ville satsa i en höge divi-
sion"' ,fst-dq*fq
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Kallt, blåsigt och tämligen trakig fotboll.
Men vad bryr sig Kinnarp om det, l-0

(0-0) mot Falköpings BK hemma på Kin-
nemo i går kväll, och vågen fram mot serie'
seger står öppen.

- Nja, sakta i backarna, alla matcher är
lika svåra, konstaterar lagledaren Uno
Carlsson. Jag tror inte att striden om serie-
guldet kommer att avgöras förrän i sista
omgången.

Det var i denna, den 14:e spelomgången som
det möjligen skulle kunna hända något i toppen
av division V Södra Skaraborg. Falköpings BK
hade en definitivt sista chans att haka på Kinnarp
och Tomten, men chansen försattes i och med
0- 1-förlusten.

- Tråkigt men tyvärr sant, säger tränaren
Tommy Andreasson. Ändå tycker jag att vi svara-

de för en vål genomförd match, det är bara det att
Kinnarp är starkare.

o Tillfälligheter
Man skulle kunna säga att det var tillfälligheter

som avgiorde söndagskvällens match på Kinne-
mo, utan att för den skull förringa Kinnarps Ro-
land "Lollo" Janssons målskott 19 minuter in i
andra halvlek.

- I och för sig, men samtidigt tycker jag att vi
hade de bästa chanserna, anser Uno Carlsson.
Dessutom blev vi, som jag ser det, bestulna på en
straffspark i andra halylek, då Thomas Wester-
berg blev "överkörd".

Det var kallt och det blåste hårt under
matchen, dår har ni en av förklaringarna till att
det inte bjöds något vidare spel.

- Och det blir ju knappast bättre av att vi har
så fasligt svårt för att skapa målchanser, suckar

Tommy Andreasson. Grabbarna försökte så gott
det gick, rnen vi är tydligeh inte båttre just nu.

r "Känns skönt"
Det andra topplaget i serien, Tomten, spelar sin

match i den 14:e omgången först i kväll, då man
på bortaplan tar sig an Skara IF.

- Nu efter vår segermatch mot FBK, är det
Tomten som har pressen på sig. Det känns skönt,
inflikar Uno Carlsson

Kinnarp har ett på papperet klart överkomligt
program de sista omgångarna, medan däremot
Tomten förutom kvällens match i Skara, har kvar
bl.a. just FBK och dessutom Mullsjö borta.

- Vi kommer att göra allt för att försöka slå
Tomten, anser Andreasson. Det skulle vara roligt
att visa att vi verkligen är ett topplag.

Jonny Weishag, Skara, dömde inf"tir en relativt
stor publik.

l?$l-,?q OLOF DARILIS

Tursa arps St

irriterade
mycket tursam seger den igår. Oavqiort
hade gett "Rapparna" full rättvisa.

I en avslagen och spelmässigt mycket
tattig tillställning var Roger Axelsson hem-
malagets mest framträdande spelare ge-

nom sitt energiska spel i backlinjen.
Thoqmy Pettersson och L-E Arvelin för-
tjänar goda Rapidbetyg. Mycket mer finns
inte att orda, möjligen ska jag också näm-
na att Jan-Olof Oskarsson, Skara, sllgtte
sin domarsyssla till belåtenhet'

BASSE JOHANSSON

l9xt -a?*ts t

- blasten
Söndagens Kinnemoaktörer trivdes inte
atls i ett blåsiåt och ruggigt väder. I stället
för att kortpassningsspela och rulla bollen
på marken, biev det myckef ballongbollar
som var dömda att misslyckas. I den kraf-
tiga medvinden före paus förde Kinnarp
ett visst kommando, medan Rapid kom i
andra akten.Matchen såg ut att sluta mål-
[ös, men tre minuter före full tid fick Tom-
my Fredriksson fin närchans sedan Göran
Johansson gjort förarbete. 1-0 för Kinnarp
betyder att laget fortsätter att hålla undan
för Tomten i serietoppen, men det var en
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Nysisase-på Mönarv

De lfuttud,e iordhruket
7OO mil längre söd,erut

: - Vi'har knappast hun-
nit installera oss ån. Vi
flyttade hit i mitten av
juli och har haft fullt upp
att göra med förberedel-
serna för spannmålsskör-
den.

De som konstaterar
'detta är Ftrardet och Ken-
neth Sällströrn, nya äga-
re till Mönarps egendom.

Denna kända tr'atbygds-
gård har bytt ägare ett par
gånger på senare tid. Först
såldes Mönarp av Ragnar
Browall till en familj från Ös-,
tergötland som i sin tur efter
kort tid sålde gården vidare
till Sällströms.

- Vi har varit jordbrukare
tidigare och haft en gård
utanför Umeå i Västerbotten,
berättar de. Där gick vi mest
in för rrrjölkkor oeh hade 36
sådana en tid.

- Men vi talade ibland om ,

att flytta söderut och under-
sökte olika alternativ. Resul-
tatet blev att vi köpte Mönarp
och det innebär en flyttning
nära 100 mil söderut.

, - Det gick inte att ta med
rnjölkkorna hit. Enb 4 !ry4-
sporten hade blivit mycket
dyr. Några mjölkkor blir det
kanske inte här - innan vi
skaffar nya djur skall vi prö-
va oss fram åed spannmåls-.
odling.

- Det blir mycket att göra,
det har vi redan förstått. Hår
finns t.ex. gott om diken oeh
kanaler som behöver rensas.

- Det är roligt att vi fålt
trevliga grannar, säger Har-
'riet. Flera av dem har redan
kommit på besök.

Hur det skall gå med ener-
giskogsodlingen på Mönarp
har familjen Sällström ännu
inte tagit ställning till. Od-
lingen av färdiga gräsmattor,
som också Mönarp är känt
för, sköts nu av en annan fa-
milj.

Mönarps åkiar var be-
sådda med spannrnål och
Sällströms har inlett sitt arbe-
te med att bygga en spann-
målstork. Sedan får vi pröva
oss fram när det gäller drif-
ten, säger de.

Mönarp.
- Morrarp har nu en total'
areal på omkring 400 hektar

'--av'-ålteq -beten, skogsmarlr
och mossar. En del av hög-
mossen Hjortmossen hör till
gården.

. Storgård på
Bellinders tid

Mönarp gjordes till en stor_
gård av lektor August Bellin_
der, som på 1880-talet satsade
stora summor på utdikning
och nyodling. Genom torr_
täggning av de stora moss_
rnarkerna började gården ge_
nomgå ett stort uppsving. Un_
der'Bellinders tid lär också
lVlörrarp fått bätire vågar, inte
minst över Göteve till Odens-

!9r8s järnvagsstätion som på
den tiden var en stor last-
ningsplals för spannmål från
godsen i grannskapet.

Harriet och Kenneth söllströrn med. sonen Jahan framför mangårdsbyggnad,en på.

I länskalenOern ror ty0J
'står de! att Mönarp då hade
en total areal av 9Zl hektar.
därav 765,5 hektar åker, mes_
tadels uppkommen genom
odling av ängar, mader och
mossar. Taxeringsvärdet var
då 315.000 kr.

På den tiden hörde. också
Rogestorp och Långholmen i
Luttra till Mönarp liksom
Väsiergården och öster-
gården i Kås, öra, samr en
torvmosse i Tovarp, Göteve.

Mönarps Jordbruksaktie-
bolag bildades fgtt måd eel_
linder som verkställande di-
rektör. Aktiekapitalet var
325.000 kr. Egendomen ui-
giorde då f Y6 mantal.

"Lektor Bellinder drog sig
sedermera tillbaka från det

man frukterna

Colling konstaterar också

, att Mönarp blivit enskild

verk". Detta lovtal hittar
i den skildring av Kinneved
som ingår i F. Collings verk
Skaraborgsbygden.

Colling var redaktör . för
Hjo Tidning men ägnade ock-
så mycket tid åt hembygds-
forskning. På cykel reste han

"genom socknarna och skild-
rade dem i de många håften
som ingick i hans storverk
Skaraborgsbygden. Kinne-
vedshäftet skrevs 1922;

laget aweckiats och utgår-
darna frånsålts. Lektor Bel-storverk han på derina plats*

med kännbara uppoffrinCar [:
, 

men med den störsla odlar_ | .

- --egendorn- sedan-je



fuiht.
1922 bosatt i Moholm.

Tack vare Colling har en
del av Mönarps historia be-
varats. Det finns säkert andra

intressanta avsnitt i gårdens
utveckling och de nya ågarna
år intresserade av att få veta
mera om' sin gård. Det

kanske finns minnesgoda be-
rättare som har uppgifter att
lämna?

RUNI

{

iA: Ftyttade lantbmket
lOO mil till Mönarp

Harriet och Kenneth Srillström med sonen Johan.

Mönarps egendom, den kånda Fal-
bygdsgården, har fått nya ågare. Har-
riet och Kenneth Sällström, som tidi-
gare drivit jordbruk på en gård utanför
Umeå. har tagit det djärva steget och
flyttat nära 100 mil söderut. De har
köpt Mönarp och nyligen etablerat sig
där.

Hur det blir med odlingdn av ener-
giskog i framtiden har Sällströms ännu
inte hunnit ta ställning tilt. I varje fall
inledningsvis tänker de satqa på
spannmålsodling och en uppfustning
av,gården.

lSgi-avxt
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Asfultbulor sko,lU
b,romeslr- truföken

En bula på, Skogsurigen i Slutarp.

hånsyn till områdenas karak- Vågförenipgen beslutat att
tår (barnrika) samt att gator- bulor skall placeras på några
na inte tål all belastning, har platser på de två gatorna.

Slutarp och Kinnarp år
först i kommunen med asfalt-
bulor på två genomfartsgator.
Skogsvågen i Slutarp och
Lånsmansgatan i Kinnarp
har blivit två genomfartsleder
för bl.a. tung trafik och med
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Antligen,
poiing!

Efter sex räka förluster lvc-
kades Slutarp på lördagsefter-
middagen bärga den "ena po-
ängen mot Norra Vånga i hem-
mamötet på Tångavallen. Gäster_
na tog ledningen efter fem minu-
ters spel genom Per Karlsson och
hemmalagets kvittering kom fem
minuter in på andra halvlek ge_
nom backen Bengt Andersson,
som lyrade i väg en boll, som
målvakten hjälpte in i nätmaskor-
na,

Två spelare dominerade den
här tillställningen, nämligen gäs-
ternas Jonas Jonsson och hem_
malagets Håkan Andersson.

Frrrrr

Teklapromenad
i Slutarp_

7l startande vid söndagens tips-
promenad.

Rätt iad: x?l, 212, xxx, xll.
Rätta svar: 1) Öster; 2) Dekolle-

tage; 3) Helena Brodin; 4) Brynäs;
5) Clabbe o Frida; 6) Nattmusik; 7)
Appenninerna; 8) Ulf Adelsohn; 9)
Geilo; 10) Linje 2; 11) Fett som fö-
rekommer i blodet: 12) Dvärgugg-
la.

Pristagarnas namn; Skiljefrågan
inorn parentes. 1) Olle Gustavson,
Slutarp 1l rätt (900); 2) Peter Hol-
gersson, Slöta 11 rätt (340);3) Len-
nart Helmersson, Slutarp 10 rätt
(1.875). 1:a pris barn: Malin Carls-
son, Kinnarp 1l rätt.

Skiljefrågans svar skall vara
2.123 sek.

Lotterivinst serie G. N4.38,85.
Ej uthämtade vinster' kan av-

hämtas nåsta söndag då SIF:s
damklubb inbJuder till ny tips-
promenad.
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I

I
I
T

I
r lagefiörsälining i

Tel. 0515/332 63
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Kinnarus
SKOHUSET
Tel. 05't5/331 80
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Viirjöreseniirerna samlade inför auresan till Vtit:jö.

skull fick Öster stryk, nämligen
med 1-3 mot IFK Nonköping.
För resan svanade föreningens
damklubb och ungdoms-
sektion.

Kinnarp var alrlrig hotade i
qårdagens match på Kinnetno.
Grabtrarna var tända och när
man lick sina bågge inlednings-
mål i psykologiska skeden, så var
clct ingct snack om saken.

Thornas Westerberg och Ro-
land "Lollo" Jansson dorcle två
mål v:rr, medan Conny Qwisth
och Torbiörn Äk"rrer. svarade
ftir dc övriua Iullträ[1arna.

I'i8t* c:? - ÄSirrrr--rr

Slutarps IF:s fotbollsspelare
med ledare besökte i söndags

1 Värendsvallen i Växjö för att
I bese årets svenska mästare i
I i"tb"ll, Östers IF. För en gångs
I

I{önna,rp ö tinten
Nu har Kinnarp tätplatsen i di-

vision V södra Skaraborg inför
den sista omgången till helgen.
$-l (2-01 mto Skara IF betyder
att lagcts rniilkvot är bra m,vcket
bättre än Tomte ns.

- Men clct hela avgörs i sista
omgången. Och då kotntner ner-
verna med i bilden, men det är ju
så hiir dct skall vara, rnenar dcn
svmpatiskc ltiglcdaren i Kinnarp,
Giista Andcrssotr.

250 st r "TOR-FRISKE"
!arta gummistövel

i för hela familien

?å'-'5-: +s,- I
34-39 : 50:- |
40-47 : 55f-

AB Slutarps kök
i konkurs utbjuder härmed till salu sin i Slutarp bedrivna rörelse
för produktion av köksinredningar och skåp. Verksamheten som
sysselsätter 26 personer bedrives i egen fastigllet, Slutarp 4: 1? i
Kinneveds församling.

I överlåtelsen ingår ett omfattande lager av hel- och halvfabrikat
samt en modern maskinpark. Orderingången är god.

Rörelsen överlåtes i sin helhet. Maskinförteckning tillhandahålles
på begäran. Visning efter överenskommelse, tel. 0515/333 90.

Skriftliga anbud skall vara undertecknad konkursförvaltare till-
handa senast 1981 10 20.

ADVOKAT BERTIL KENNE, Box 60, 541 22SKÖVDE

SÖNDAGSÖPPET
IKINNARP 27 19
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Storlek 98-173 cl
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Efter två spelår i div V-fotbollen återvånder Kinn-
arps IF till div IV. Det står klart sedan laget i av-
slutningsronden på söndalen fixat biljetten via 2 -
l-seger på Brovalla över Valtorps IF. Men det'var
ingen lättköpt seger för serieledarna, som verkligen
fick kriga för att roffa åt sig båda poängen mot ett
långa stunder snyggt spelande Valtorpsgäng.

Konkurser
KONKURSBESLUT
Sörvisfir'man i Slutarp Aktie-
bolag, 556131 -- 1555, Alvared
Storegården, Asarp, har den 8

oktober 1981 försatts i konkurs
vid Falköpings tingsrätt. Kon-
kursen handläggs som mindre
konkurs. Tillsynsmyndighet är
kronofogdemyndigheten i

Skövde distrikt, Box 37, 541 21

SKÖVDE. Kungörelser om
konkursen införs i Falköpings
Tidning. Konkursdomärens
postadress: Box 75, . 521 0L

FALKÖPING.

Kinnarp fick en smakstart
med mål redan efter tre mi-
nuter genom Lollo Jansson
men om .någon till äventyrs
hade trott. ått ledningsmålet
skulle betyda "is i magen" på
Kinnarpsspelare så var det
el. Nerverna hångde utanpå

skjortorna och efter ett hygg-
ligt spelinitiativ i upptakten
kom Valtorp alltmer in i
matchen och glorde den små-
ningom jämn,

o Med tio man.. -

Det var annars en ganska
händelsefattig första halvlek,
men deis bättre blev det mer
fart över den andra och det
gäller båda lagen. Efter en
kvart prickade -Thomas

Carlsson stolpen med ett bra
Kinnarpsskott. Minutern se-
nare fick Thomas Westerberg
lämna arenan. Utvisad! Tho-
mas hade en varning för
spark mot en Valtorpsspelare
och nu skickade Thomas un-
dan bollen alldeles'i onödan
när spelet var avblåst,

Reducerat Kinnarpsman-
skap var i det läget allt annat
än Lrr:. men hela elt nrr mi-

o Kvalit6
Kinnarp kan bokföra en

lyckosam såsong med blott
sex förlorade poäng. Det
finns kvalitd över gänget och
avslui,ningsmatchen skall inte
vara någon måttstock för vad
Kinnarp kan. I den var det
mycket nerver sor4 spökade
och det fanns stunder av
stress över spelet. Å andra s!
dan noterade jag främst i
första halvlek fint forecheck-
ande av imittfältarna med trä-
naren Göran Johansson i sPe-

tsen. Vi ska också veta att två
av nyckelspelarna Roger Ax-
elsson och Tony Persson ska-
dats lagom till serieslutet.
Tycker att Lollo Janssons
"hugg" i anfallsmitten var
mycket positivt tillsammans
med . Tommy Fredriksson
säkra mittbäcksspel. Sen
finns det spelare som sållan
eller aldrig gör en dålig
match. En sån är ConnY

Qvist, som bara blir bättre
och bättre. Nej, vid en titt i
manskapet behöver inte
Kinnarp oroas för fyran. Det
finns redan en A-trupp som

P& stårka arrnar åker han i luften, Kinnarps spelande trönare Göran Johansson.
' Nu iir Kinnarp klart för d,iuision IV - inte undr& p& att han ör lycklig. (Foto: Bå,s-

se Johdnsson)



nuter efter. utvisningen var
det dags för Kinnarpsmål
nummer två. Siste man på
bollen var inhopparen Tom-
my Berglund, som ersatte
Dan-Ola Sand6n.

o Kanonmål
Ett verkligt kanonmål av
Kje)l-Äke Johansson medför-
de 2 - 1 och nytt liv i
matchen i den 25:e minuten.
För .fortsättningen ansträng-
de sig Valtorp att nå kvitte-
ring, men lyckades inte. När-
mast en fullträff var istållet
Kinnarp, när Thomas Carls-
son skickade en boll i en av
stolparna. Thomas andra
stolpkanon för dagen. Så
dags återstod fem minuter.

hånger mecl, aven om man
naturligtvis aldrig ska tacka
nej till förstärkningar.

o Strongt
Valtorp giorQe en strong in-

sats mot ledarlaget. VIF:arna
är en blandning av gammalt
och ungt och verkar på det
hela taget som ett fräscht lag.
Jag vet inte hur många
gånger jag sagt det, men frå-
gan är om kommunen har
många spelare som går utan-
på en sån som Harald Hög-
berg... Detta sagt även,om
han den här dan inte alltid
gick på topp.

Säker målvakt hade Val-
torp i Jörgen Gustavsson, för
att nu nämna ytterligare en

spelare i ett BRA Valtorp- Sten Olsson, Axvall, tog
slag, som bör fortsätta snegla som domare i precis vad som
uppåt i tabellen. behövdes och därmed klara-

de han sin uppgift till belåten-
het.

BÅSSE JOHANSSON

Dagens gratti,s gå.r txII
Slutarps lF:s allra yngs-
ta fotboll s sp elare, niimli-
gen d.e i P 77-Iaget som
uunni.t sin serie. M&l-
uakten Anders Lindberg
har parkerat sig framf,ör
sina komptsar på. bi.lden.
Kom.pt,sarna cir Joakim
Andersson, Fred"rtk
Holmström, Denny
Grehn, Tomas LiI-
Ierskog. Suante Emanu-
elli, Peter Johansson,
Fredri.k Nybirg, Göran
Ltndberg, Robert Pet-
terssen, Ni.lclos' Dahl-
strand. Och den som så
fi,nt h.åller samman det
htir gcinget iir Mats An-
dersson, lagled,are för P
7L-Iaget och en au Slut-
arps /F:s genom ttderna
största spelare.

l18l-lo- ocl
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Slutarps IF P 11
Bra uaslutningsspel
aa Slutatp mot Frisco

Slutarps första halvlek mot le-
darlaget och serievinnande Fr!
scopöjkarna på bortaplan bjöd på
.fint spel och ledning med 2- 1 ef-
ter mål av Stefan Ekman (15 mi-
nuter) och Roger Anddersson (27
minuter).

Direkt i upptakten på andra
halvlek kvitterade Frisco octi
glorde sedan 3-2 (straff 55:e min)
och 4-2 )80 mint

Jan Ekman, SIF:s lagledare,
har många höstrosor att dela ut
till sina grabbar för avslutningsin-

, satsen.

-Samtliga var heltånda och
det år synd att nämna någon

, framför den andre. Tråkigt att
matchen dock fick genomföras
på Friscos B-plan, som inte var
L-^

,?Bi- io'o;

Även den lediga komminis-
tertjänsten i pastoratet hai-an-
;mälts och där väntar Domka-
pitlet på besked.

Ansökningstiden för de båda
tljänsterna går ut i slutet På ok-
,9!"..

Ktnnarps seriesegrand,e lag i diuislsn V söd,ra Slearaborg. Stdrende fr.u.: Thomas

Westerierg, lrn[Ekbom, iohnng Karlsted,t., Conng Qwisth, Torbjörn Äkesson, Ro-

land. Jansion, Thomns Kullman, Göran Johansson och lagledaren Uno Carlsson.

Sittande fr.a.: Tommg Fredriksson, Roger Atelsson, Thomas Carlsson, Tony Pers-

son, per-OlaWetserberg och Dan-Ola Sandön.

Kyrkoherdetjtiruster
led,igförklaras

Domkapitlet har beslutat att
ledigförklara kyrkoherdetj äns-
terna i Äsarp och Kinnarp. An-
rsökningstiden går ut i slutet på
oktober. Anledningen är att
,det förslag till ny pastoratsin-
,delning som för närvarande är
ute på remiss inte innehåller
något förslag om sammanslag-
ning och att regeringen inte
hört av sig trots att Domkapit- ! az .
ier informerar om redieförkra- asarr)-alMl_arp!
randet i Åsa.o.

l'181-ta- az,



IYBV-soarö o/to-at.

i lnkal Frökire,d,

Maj-Liz Holmqui.st ach Hans Granqui.st framför en ats
Maj-Liz'taDlor.

Falköping-Kinnarps NBV
anordnade på torsdagskvällen
en Höst-soar6 i lokal Frökind.
Den tämligen välbesökta so-
ardn bjöd sina besökare på ett
både underhållande och läro-
rikt program.

Inledde giorde en grupp från
musikskolan i Falköping med
ett knippe så'nger i folkviseton,
som rönte *stor uppskattning
från åhörarna.

Därefter tog Hahs Granqvist
över auditoriet. "Känd från ra-
dio och tv" brukar man ibland
läsa om personer, i det här fal-
let är det väl befogat att säga
"Känd från Hongkong".

Denna gång handlade det
emellertid inte om Hongkong,
utan om Tibet, vilket Hans
Granqvist besökte i juni i år. I
ord och bild fick vi en ini.res-
sant presentation av Tibet,
som sedan 1951 är en av pro-

vinserna i Folkrepubliken Ki-
na, tiilika en av de till ytan
största, mer än dubbelt så stort
som Sverige. Folkmängden år
dock inte stöme än c:a 1,4 milj
innevånare.

Under kvällens gång hade
besökarna av soar6n möjlighet
att beskåda och beundra, dels
en utställning av alster till-
verkade vid NBV:s kurser i
"Trasflamsk" och Lek med
lappar", dels en utställning
omfattande ett tiotal tavlor av
den unga konstnärinnan Maj-
Liz Holmqvist, Börstig. Maj-
Liz har inte målat (och tecknat)
"på allvar" i mer än ett år,
rnen avslöjar redan stor talang
i umgänget med penseln.

Kvällen avsiutades med fika,
varunder ett lotteri försåldes
vars första pris bestod i en tav-
la av ovan nåmnda Mai-Liz
Holmqvist.

Musikgudstjänst
blir det i Kinneveds kyrka på
Tacksägelsedagens kvåll i sanband
rned Kinneveds kyrkokörs 40-års
.lubileum. Verk av Buxtehude,
Nordqvist, Bach och Öhrnvall spe-
lar Bengt Wensby och Yngve Jo-

hansson medverkar på violin, An-
neli Johansson,flöjt och Bengt
Kjellström orgel.

Kinneved - TEKLA
Söndagens TEKlA-promenad

har start vid Lokal Frökind. Slut-
arps IF:s damklubb arrangerar.

Landstinget vill-under näs-
ta år inrätta distrikts-
sköterskemottagning i Kinn-
arp. Lokaler för mottag-
ningen kan inrymmas i Frö-
kindsgården och detta god-

Ordftirandeskifte i
Frökinds Hem och Skola

Augå,end"e ord,förande i Frökinds HoS Ja.nne Brisbo
(t.tt.) får motta blommor ans Berit Sontag , samtid"igt som
hnn öoerlömnar ordföranileklubban till Gösta Eek (t.h.)

I fredags kvåll hölt Frö-
kinds Hem och Skolaförening
sitt årsmöte. Ordförande Jan-
ne Brisbo hålsade 3O-talet för-
åldrar vålkomna och förklara-
de årsmötet öppnat.

Föreningens sekreterare lås-
te upp styrelseberättelsen, och
av den framgick, att för-
eningen haft flera olika aktivi-
teter under det gångna året.
Man,har bl.a. ordnat bytardag,
luciafirande, olika aktiviteter
under sportlovet, vårfest och
klassombudsträffar varje ter-
min.

I styrelsen skedde en del för-
åndringar, Janne Brisbo, Bris-
mene som varit föreningens
ordförande i tre år, hade un-
danbett sig återval, och efter-
träddes av Gösta Eek, Slutarp.
Styrelsen i övrigt består av
Valter Gustafsson, Vårkumla,
Bo Johansson, Brismene, Berit
Sontag, Kinnarp, Britta Wig-
holm, Luttra, Barbro Jarlsson,
Kinnarp, Lena Hoheisel, Slut-
arp. Självskriven ledamot är
rektor Per-Inge Carlsson och

f.n. av Eva-Lisa Törnqvist.
Under punkten övriga frågor

betonade en förålder vikten av
att skolan eller HoS uppmärk-
sammar FN:s nedrustningsvec-
ka.

Därefter förklarade Jannd
Brisbo förhandlingarna av-
slutade, och överlämnade ord-
ftirandeklubban till Gösta Eek,
som tackade Janne för ett
mycket gott ordförandeskap.
Söm tack överlåmnades också
blommor. Efter' kaffeserve-
ringen talade Per-Inge Carls-
son. Han riktade först ett taek
till Janne Brisbo och poängte-
radb, att Frökinds HoS är en
utomordentligt väl fungerqnde
förening. Så föfde information
om reparationer som gjorts och
år planerade i den äldre delen
av Kinnarps skola.

Vidare berörde han den eko-
nomiska sparplanen som också
omfattar skolan, och i vilka fall
ma-n kan spara även här.

Arsmötet avslutades med att
den nye ordföranden Gösta
Eek tackade samtliga för visat
intresse.

l"l8 t

lärarkollegiet representeras

e&o flsl "-

Distriktssköterska i lfirrnarp
känns av sociala central-
nämnden i Falköping under
förutsättning att man får veta
var de nuvarande terapiloka-
lerna kan förläggas.

Distriktsköterskemottas-

ning finns f.n. i Asarp. En
etabTering i Kinnarp betYder
en väsentlig fö.bätt.i.tg art

sjukvårdsservicen i kommu-
nens södra del.

Fr */,n
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I Tipspromenadenoåsönda-
I gen i Slutarps IF:s damklubbs regi
I samlade 74 deltagare.

c

I:
I Vinnare: l) Ann-Marie Persson

ul 1f .att, 2) Harajd Eriksson 10 rätt,
I 3) Gosta Andersson l0 rätt.

I Barn: Ulrica Johansson l0 rätt.

I Rätt rad:22x,22x,21t<, l1l.
I Rätta svar:

I Afrikansk; lika stort; 1959; Karls-' l18i-'io- l;I
: tad; getingknöl; en liter; tempera-
turen ökar; Stockholm; 70 Procent;
Bredablick; Vip; Malmö FF.

Vinst lotteri: 1) 3l; 2) 55.

Skiljefrågan 142,5 cm.

Wd;K"Å;;;""m [OL"Uordet sitter lnga Eriksson, Fa;iköp4ng, Arne Suensson,

Fallcöping, ordf i Fatköping-Tidaholms biabetikerföteninE, Stina Karlsson, 
-Asarp,,

Brittå Si"nrrån, Faköbxn;, John och tsritta Karlsson, Kinnarsp samt Barbro och

Gin Gustausson fr&n Mullsiö.
Musik och sång under arbe- man knappast se eller höra

tet hade medlemmarna ur Fal- utan sitt kära dragspel.

köping-Tidaholms Diabetiker- Den 24 oktober skall allt pys-

forening på sönda,gskvällen sel vara fårdigt för då har dia-

när de ia. samlade för att göra betesföreningen auktion i Fal-
julpynt. Och undra på det när köpings Församlingshem" Bo-

äe'satt hos .Iohn och Britta nader, prydnader och kara-

Karlsson i Kinnarp, John kan meller tillverkades, om inte på

löpande bahd, så i alla fall på
köksbordet. Om karameller
ser lite "rundnätta ut" så beror
det på att i deras inre ryms lite
handarbete och inget godis,
något att tänka på när det blir
auktionsdags. J.J.

Kinnarps IF:s P 14-lag har
vunnit sin serie den här sä-
songen. I den direkt avgörande
matchen mot Flbby på bortaplan
vann Kinnarp med 3-2 och där-
med gick man förbi Floby i slut-

tr(innarps IF P 11

tabellen. Främre raden fr.v: Ro-
land Karlsson, Hans Göransson,
Lars Göransson, Anders Anders-
son, Patrik Carlsson, Peder
Skogman och Ricky Ahl. Bakre

raden fr.v: Ola Jarlsson (lagl),
Magnus Svensson, Ronnie Kar-
l6n, Urban Westerberg, Magnus
Thor, Jan Josefsson, Thorbjörn
Palm och Rolf Andersson (lagl).
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Tacksägelsedagen firades i
Kinneveds kyrka med musik-
gudstjänst under medverkan
av den 40-ars jubilerande kö-
ren och past.a{i. Göran Carls-
son. Medverkade giorde också
Bertil Wensby och Y"ngve Jo-
hansson violin, Anneli Johans-
son flöjt och Bengt Kjellström
orgel.

Under ledning av kantor
Margareta Thor inledde kören
med Buxtehudes kantat "Vad
kan skilja oss från Guds kär-

lek". Efter genomfört sång-
och musikprogram genom-
fördes i koret en liten högtidlig-
het då sex körmedlemmar som
varit med i 25 år tilldelades en
minnessak, en "lyra", Det var
Britta Johansson, Ingdd Ols-
son, Håkan Silvander, Inga Ni-
elsen, Berit Samuelsson och
Lilly Karldn som fick denna
prydnad. Tidigare hedrade nu
omnämnda' blev "körens ur-
sprung" Britta Wilgotsson,
Majken Johansson och Qiran

Andersson som varit med i 40
årr liksom Birgit Andersson och
Maj-Britt Johansson, qckså
trotjänare inom Kinneveds
kyrkokör. Med assistans av
kyrkvärdarna Carl-Arne
Samuelsson och Gö4an An-
dersson utdelade past adj Sö-
ran Carlsson en röd roq till de
medverkande i kvällens 'sång-
gudstjåinst.

JJ

NBV
har
cirkeln

iKinnarp
TRASFLAMSK 3Q 1im, pris
110:-. Måndagar. I-edare:
Margit Johansson.

MAKRAME 30 tim, pris
110:-. Torsdagar. . Ledare:
Ethel Abrahamsson.

WSKA - Bitte 1. 30 tim, pris
100:-. Tisdagar. Start 20/10.

Ledare: Mikada Johansson.

Anmäln. och förfr. Ingrid
Ahlqvist. Tel. 0515/333 00 ef-
ter kl. 17.

fipspromenaden
i SlutarplKinnarp, som i söndags

hade Sparbanken som med-

arrangör, fick följande rätta rad:
rzxzlx 12X Xll.

Råtta svar: Torsten Wessel, Cal-
gary, Grynet Mollvig, 75.500:-'

Ronja rövardotter, Hosni Muba-
rak, Rune Andreasson, Raoul Wal-

lenberg, 250.000:-, Skördetid, 1955'

Sunnanå-Jitex.

Skiljefrågan: Stenen vägde 3'371

gram,
Resultat: 1) Ulla Stenqvist 12

rätt, 3800 gr, Barbro Hofbauer 12

rätt, 3.800 gr 3) Gunnel Pettersson

12 rätt, 2.725 gr 4) Tomas Karlsson
12 rätt, 4.020 gr 5) Inger Ekman 12

rätt, 4.19? gr' 13 deltagå?e hade

tolv rått.
BarnPris varuts av Henrik Pet-

tersson 12 rätt, 3.430 gr.

Körj ubileum i Kinn".r"d'1å
:i,n;

Disko i Lokal Frölcind
ttilår.

#
',,i$t

Klass 8 D på Kyrkerör an-
ordnade i fredagskväll skol-
dans för kamraterna På mel-
lanstadiet. Det kom mYcket
folk och det blev en trivsam
kväll med diskodans och dans
till skolbandet Kontakt AB,

som spelade riktigt bra. För-
åldrar till de arrangerande ele-
verna ställde upp som vakter.
Det var en mycket städad till-
ställning som Kyrkerörelever-
na har all heder av. Den här

kvintetten träffade fotografen
när tillställningen tog sin bör-
jan. Marie-Louise Larsson,
Karl Granehed, Inge Klasson,
Marie Masterson och Carlo No-
taro lägger på en platta.

actho- 81.

Den  }-å,rsjubilerande körens mecllemmar hyllad,es mecl en röd, ros.



Torsdagen den 22 oktober 1981

Ny åSare tilt
Slntarpskök?

Det konkursdrabbade företaget Slutarpskök år på väg
att få ny ågare. Just nu {inns det två intressenter som vill
fördärva företaget.

- Det stämmer, säger konkursförvaltaren, advokatBeril
"Kenne, Skövde' Jag hoppas att den här affåren kommer
att gå i lås inom den närmaste framtiden.

Bertil Kenne håller iust på med förhandlingar med de
nya intressenterna.

Det var den ? augusti som Slutarpskök begårdes i kon-
kurs. Sedan dess har konkursförvaltaren drivit företaget
och försökt att få nya köPare.

49:79lla:m,
l?$f - le*t:i

- Tisdagen den27 oktober 1981

FRö]{lND
zln^tt'

Vid IOGT - NTO
i Kinnarps möte nyligen samla-

des ett 35 tal medlernmar i NBV sa-
len vilka hälsades välkomna av An-
sy Gunnarsson varfter Karl-Gustav
Gustavsson läste en egenhändigt
skriven dikt vari han rosade de
fyra damer som giort lokalen triv-
sam med tapeter och nya gardiner
samt en rejäl städning. Efter för-

handlingar dracks kaffe med smör-
gås och tårta.

Bibliotekarie Kerstin Gustavsson
berättade om en del nyinkonrina
böcker och uppmanade till besök å
biblioteket i lokal Frökind. Len-
nart Sandberg talade om NBV:s
satsning i friskvård, fredsrörel3ö\,
naturskydd m.m. och uttryckte \in
önskan att föreningen skulle enga-
,gera sig i desamma. Arne Gun-
narsson läste poesi och prosa. Han
kåserade om Stockholm ur Hava-
mal saint ur Skarapojkarnas upp-
satsskrivningar om snatterier och
stölder på l7-1800 talet, då straffen
var mycket hårda medels hängning
och andra grymma metoder, vilket
visar att vi haft det precis likadant i
vårt land en gång som dom har det
idag i Iran med flera lånder ute i
världen. Han slutade med att läsa
dikter av Edit Södergrei och Olof
Lagerkrantz.

Ordf. tackade de -medverkande

för ett mycket ,ry-tlyriskt progra-m,
och en trevlig kvaii. 

- '-

Tidigare ägarna köper
tillbaka Slutarpskök?

Mycket talar för att det blir
de tre tidigare ågarna av det
konkursdrabbade Slut-
arpskök som kommer att fort-
såtta driften av företaget.

Under gårdagen inleddes
dessa förhandlingar med kon-
kursförvaltaren, advokat Bertil
Kenne. Skövde. beträffande
formerna för en eventuell fort-
satt drift i samma regi som tidi-

gare.
Faktorer som här är ått ta

hänsyn till är prisffågan öch
hur finansieringsfrågan med
bankernas hjälp ser ut, liksom
hur många av den nuvarande
personalen som kan erhålla
fortsatt anställning. I slutet .av

denna vecka väntas det ha
klarnat vem som kommer att ta
över företaget.

Sluturrys|r,ök:

ta.

Ny ägare nästa yecka?
Någon gång under kommande veckan

kan det komma att ske ett avgörande i frå-
gan om framtiden för det konkursdrabbade
företaget Slutarpskök i Slutarp. Konkurs-
förvaltaren, advokat Bertil Kenne, Skövde,
såger sig se ljust på möjligheterna till att
företaget kommer'att få en ny ägare som
fortsåtter driften.

-Jag kommer under veckan att samman-
träda med de båda som är intresserade att
förvärva företaget och speciellt då den ene,

säger advokat Kenne, som betonar att det
år många faktorer att ta hänsyn till i sam-
manhanget: priser, o-m bankerna ställer
upp och hur stor del av personalen som kan
tänkas få fortsatt anstållning av den nye
ägaren.

I.slutet av veckan kommer det sannolikt
att ha klarnat hur den nya ägarbilden för
Slutarpskök kan komma att se ut och i vil-
ken omfattning driften kommer att fortsät-

GW
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Rekord i hyr*rl.*av
från Frökind-Asarp
Det högsta hyreshöjnings-

kravet hittills i lånet ligger på
nåra 50 kr per kvm och det år
stiftelsen Frökind-Åsarps
boslåder som lagt detta bud
till Hyresgåstföreningen,
: Det år definitivt det högta
krav, som vi fått från något
bostadsföretag och jag frågar
mig verkligen om detta år ett
skämt, säger ombudsmqn
Bengt Wallin.

Mer exakt _ligger hyreshöjnings-
kravet från stiftelsen i Äsarp-Frö-
kind på kr 49:19, vilket innebår en
ökning av månadshyran för en tre-
rummare på 75 kvm med clrygt 300
kr.

Stiftelsen förvaltar 118 läsenhe-
ter i tätorterna Åsarp, Kinnarp och
Slutarp.

Kravet från stiftelsen gäller total-
hyran qch däri ligger också bråns-
lekostnader. Der. 22 oktober skall
Hyresgästföreningen förhandla
med stiftelsen.



Tisdagen den 3 november 1981

IJno Mårtensson, söker
tiönsten, i Kinneaed

-v

När ansökningstiden till
kyrkoherdetjänsten i Kin-
neved utgick fanns två sö-
kande efter kyrkoherde S-
E Hagnerud, som flyttgt
till Engelbrekts församling
i Stockholm. De två sökan-
de är 'komminister Billy
Boswall, Dalirö, och kyr-
koherden, kontraktprosten
Uno Mårtensson, Floby.

Kyrkoherdetjänsten i Norra

Äsarp söks av kyrkoadjunkt
Alvar Lindman. Församlingens
tidigare herde är numera verk-
sam i Nossebro.

Den mellan Norra Äsarps
och Hössna pastorat delade
komministertjänsten bör inte
återbesättas men bör få uppe-
hållas med- en vikårie. Det an-
ser kammarkollegiet i ett brev
till regeringen. Därmed tillstyr-
ker kollegiet domkapitlets i
Skara framställning.

Komministertjänsten har i

ett tiotal år varit vakant. Den
halunder senare tid uPPe-

hållits av en paPtorsadjunkt'
Till tjänsten som kYrkoherde

i Fröjered efter kh Bengt Kul-
lenberg, St, Levene, söker:
kyrkoadj. Sven-Erik Norrman,
Skånings-Äsaka och komminis-
ter Ingvar Sundin, Torsö.

Till komministertjänsten i
Norra Hestra finns ingen sö-

kande. Kohministertjänsten i

Sandhult söks av kYrkoadj.
Mats Martinsson.

Torsdagen den.l2 november 1l

CAkI'åst
s|r"g,d,ad
En 78-årig dam fick medel-

svåra skador nirr hon i tisdags
eftermiddag bir:v påkörd av
en bil i Kinnalp.

Olyckan inträffade vid 15-

tiden. Damen kom cyklande
på en mindre ', -ig. och sväng-
de ut på väg .16 i sarnhället
Kinnarp.

Hon fördes i ambulans till
sjukhuset, dår man igår kväll
bedömde hennes skador som
medelsvåra.
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AFFARERNA MED LAGRE PRISER
Öppel: VARDAGAR 1O-19. LÖRDAGAR 9-15

1000 n,er
.../r.tan t JJoL
Kinneveds Rödakorskrets sy-

auktion i Lokal Frökind i måndags
kvåll rönte god tillslutning. Cirka
100 personer hade bänkat sig till
auktionen. Håkan Silvander skötte
på ett förtjänstfullt sätt klubban.
Dessför'innan hade man druckit
kaffe till hembakat bröd och lyss-
nat på gamla skillingtryck av
NBV:s sångcirkel. Brutto gav för-
säljningen 9.208 kr. med lotterier
och kaffeförsäljning, vilket är nås-
tan 1000 kr mer än förra årets re-
sultat.

Alla varmt välkomna!
Kinnarps kyrkl. syförening

Kinnarp
Syfcireringsauktion i pensiona_

1"1 
t:drg den I dec. kt. 18.00.rnredande andaktsstund avpastorsadj. Göran Carlsson.

:r:"" och paket morrages
tacksamt.
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Glimtar frå,n Frökind
Äl$akten är över, ubåten

har försvunnit och jag fick en Vad det lider ska vi få en
slips på Fars dag. Det och ny präst härute. Kyrkoher-
mycket annat har hånt sedan detjähsten har varit vakat se-
vi senast träffades i den här dan Sven-Erik Hagnerud flyt-
glimt-spalten. Kinneved år på tade till Stockholm. Men vi
våg att få en hembygdsför- har haft präst åndå.'Göran
ening. Det nyvaknade intres- Carlsson har förtjänstfullt
set har medfört att en inte- skött den andliga vården,
rimstyrelse har bildats och nu men mycket talar för att kon-
ska man på allvar ge sig på traktsprosten Uno Mårtens-
jakt efter hembygden. För- son låter flyttlasset gå från
söken i mitten på 4O-talet slu. p1o6r, till Kinneved. Våran
tade med att föreningen son- prasi ar prost, kan alltså Kin-
nade, men tiden är nog mer nevedsborna säga framöver.
mogen nu att stafta en hem- prästen. skollärarn och
bygdsförening och vi önskar klockarn stod iu alltid i cen-
den all lycka i sin jakt efter lpsp fOrr i väriden Så det var
"ett bevarande", vål dåirför som jag kom in på

* detta ämne.

vember har bjudit på sol och
klara dagar. När jag i sön-
dags eftermiddag färdades
över Mönarps mossar hörde
jag något som ropade i luften.
Ropen tystnade småningom
ute på det plöjda gärdet, men
hur jag (vi) ansträngde oss
kunde vi inte konstatera om
det var gäss eller tranor.

*
Om lite drygt en månad är

det lusse. Intill dess kan ni
roa er med att köpa advents-
kalendrar, skinklotter och
havrenekar av alla glada för-
säljare från. föreningarna här-
ute.

Tånk på att småfåglarna
behöver havre och att vi be-
höver småfåglarna.

Go morron
BÅSSE

"Den förbjudna skogen bakom
muren" kallar Dramateatern, Mi_
chaela Blomgren och Simo Jä_

' äro, den teaterföreställning man
på torsdagen spelade upp i Kinn_
arps skola för första_ och andra_
klassarna därifrån och från
Asarps skola. Att stimulera bar_
nens fantasi, där fantastiska sce_
ner.kan utspela sig bara inlevel_
seförmågan år den rätta är vad
skådespelarna vill med sin pjäs.
- Vi vill stoppa tendensen till

att låta TV:n och tecknade serier
skapa bilderna för oss istället för
att fantisera själva. Vi vill stimu_

- lera till bildtänkande och där_
igenom ett rikare liv, säger de
bacla slrådespelarna. Den-Iön
bjudna skogen.,. år en saga där
åskådarna får följa en pojke på
resan genom okända länder och
tider. . Under tiden mognar han
till en alltmera självständig indi-
vid.

Den förbjudna skogen... har
också spelats i Vartofta, Flobv
skola och Gustaf Daldnskolan i
Stenstorp liksom i Bibliotekets
hörsal i Falköping under sönda-
gen.

GW

Trafiksituationen i Frökind *
har under hösten ändrats till Apropå präster och prostar
det bättre. Jag tänker då såka"jag^berättaattjågnyli-
bl.a. på barnens skolväg - gen vid ett StockholmsLesök
den från Slutarp till Kinnarp. passade på att kolla in Sven-
Nu slipper de yngsta att får- Erik Haineruds nya kyrka.
das på den trafikerade riks- Det år ei katedr"l 

-så 
mäktig

vägen. Det finns numera en att man nästan tappar andan
bakväg som fungerar fint n1 man står där ensam och
med asfaltsslingor hela skol- 1i1131 ut över härligheten.
vägen. Vi som under årens Eneelbrektskvrkan är en fan-
lopp jobbat för trafiksäkerhe- 1ssf,5p ,krp"i.". Det var lör-
ten i denna del av kommunen dag fOrmiådag når jag var
känner oss tillfreds med den därr. Från o"eÄh, - sror som
här lösningen. Mycket har g11 kraftverk-- tonade Stilla
hänt under senaste tioårspe- ns11.
rioden vad gåller trafiksitu- på östermalm - ett sten-
ationen i Slutayp-Kinnarp. kast från kyrkan - ligger sa-
Det mest påtagliga var när luhaliarna från sekelskiftet
gångbanor byggdes genom och i dess närhet de mysiga,
Slutarpsilelen. Slutarp-Kin- fina, mjuka och vänliga kvår-
narp var också först i kom- terskrogarna. Där finns ingen
munen med asfaltsbubblor på synd, dår finns bara god niat,
några av tätor.ternas gator. qott öl och vin. För den som
De färdigställdes nu i höst .5 behaear.
och avsihten är ait få ner for- Ni såg väl i TV prästen som
donshastigheten på de hår följde sina församlingsbor till
hårt belastade gatei'na. krägen efter gudstjånsten.

i Det var i Skåne, detta inier-
För oss som dagligen trafi- ,r.lionella landskap, som har

kerar Falköpingsvågen till 56 mer fantasi än vi "nord-
centralorten är det positivt att 6or".
Luttradelen fått sina begårda Istället för kvrkkaffe satsar
70 kilometer genorn en utsatt man på kvrkmåt.
passage. Det är" ett be- En notis i en av våra spåns-
kymmer att möta långtradare ligs kvällstidningar konsta-
och bussar på bro,n - det är te-rade i söndaqs: Helnvktert i
en förhoppning att de som kyrkan, akJholfritt natt-
rattar.dessa tunga fordon no- vardivin. Man böriar i Skara-
terar ?0. Vi andra lite "lätt- borg"
are" bilister ska naturligtvis Fånatismen sprider sig.. .

också vi följa rnaningen och *
därigenom göra det trivsam- Snart är det vinter. För-
mare i Ltrttra.trafiken. modligen blir det ingen snö.

Det var ju synd att inte Skövde ska ordna skid-SM
bron breddades når den än- och då brukar vitt lysa med
då under så lång tid var av- sin frånvaro. Jag köpte nya
stängd för förstärkningsarbe- skidor i fiol och vill naturligt-
te! vis gå på tur i tårt motions-

spå'r härute. Hösten har hit-

"Den förbjudna skogen"
i Kinnarps skola u\rc'$'
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En stor läng man utan hutsud, mötte pojken i. d.en för_
bjudna skogen.
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Kinneo ed's kyrka med' fattig stugan
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Under föregående vinter har några hgmbygdscirklar i
Kinneved bl.a. inventerat gamla fotografier som beråttar
om bygden i helg och söcken. En del av bilderna kommer
att visas i lokal Frökind nu på fredag i samband rired en
hembygdsasfton.

Hembygdsintresset år nu så stort i Kinneved att man
avser att söka bilda en hembygdsförening för att genom
denna på ett bra-sått ta hand om det kulturarv som finns.

"Skillingtryckarna" och "Magdeburgarnått kommer att
medverka på hembygdsaftonen, så det kommer alltså att
bli en afton i både bild och ton. -

I slutet av tjugotalet besökte den kringvandrande foto-
grafen "All vårldens. Karlsson" Kinneved och efter ho-
nom frnns bevarat många bilder av utomordentligt god
kvalit6.

Hans bilder är typiska då de oftast delades på så sått att
överdelen av fotot visar mangårdsbyggnaden på en gård,
mh underdelen av fotot visar en helhetsvy.

Lånsman, skollåraren, pråsten och andra överhetsper-
soner i Kinneved finns avbildade i sin tjånsteutövning,
liksom vyer över samhållena Kinnarp och Slutarp. Såker-
ligen finns i gömmorna många bilder mbd Kinnevedsvyer,
något för en kommande hembygdsförening att inventera
titl gtådje för kommande slåkten.

Henning Hektor med sinfi'nahiist
J.J.


