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Kinnekullehanan räddas
Landerydsj ärnvägen bor t?
I ett uttalande i TV-aku-

ellt på tisdagen avslöjade
kommunikationsminister
Curt Boström vilka av de
2l nedläggningshotade
bandelar i landet som har
de största chanserna att
få behålla tågtrafiken.
Bland de bandelar som nämndes, och som har möjligheter att
få överleva med statsmakternas

hjålp, år Kinnekullebanan mel-

lan Gårdsjö-Mariestad-Håkan-

torp. Dåremot nåmndes inte järnvägen Falköping-Landeryd, och

:

Davidsson.
villig att satsa på bandelen.
- Bandelen Falköping-Ulri- Nej, tyvärr år nog inte möjligheterna stora att vi får behålla cehamn befinner sig idag i ett
järnvägen, åtminstone inte delen alltför dåligt skick för att förbätf
Falköping-Ulricehamn, säger ras utan statliga insatser, fortsätkommunalrådet Håkan Davids- ter han. Däremot kan det vara
son, Hjo, som är ordfölelde i aLtuell-t ct! behålla delen sqder
om Ulricehamn med tanke på
Länstrafiken.
Att Skaraborgs och Alvborgs vissa skolskjutsförhållanden dår.
län själva skulle ta initiativet till Dessutom är vågarna såmre på,

att driva trafiken vidare på ba-

annandagsväder med bra del[agarantal. Hela 366 tävlingsglada skyti

ning 38.20 m.

r Vägnätet

- Nej, blir det ett beslut om
att läggå ner banan, får vi inrikta

1) Bertil Berntsson lZ0 p (46,10: 2\
Bengt Efraimsson f20 (4g.Zb)i 3) Hans
Wiktorsson l18 (40.50); 4) Stig Davidsson 118 (33.50); 5) Peter Lööv 118

av cgntern- och

144.5U: lOi Connv Johansson ll2 {(53.70,: ll) Hms Leniartsson 111; l2) Lars Johansson 110 (38.50):
13) K-G Törnqvist tlO (39.20); 14) Anders Larsson 110 (43.25); 15) Ebbe Olofsson 110 (46.00); 16) Bengt Svensson ll0
(47 .15): l7) Claes Roslund 110 (42.20);
18)
Lars Wilhelmsson Il0 (5I.30); 19) Karl
Jörgensen 109 (3?.25); 20) Gumar Arr.idsson 109 (rA.16); Zl) Uno Lagerstrand
109 (48.90); 22) Torbjörn Gustavsson 109

(63.50).

Veteranklassr
Sven Antonsson 116

, l)

Hermansson 111;

B)

p; Z) Henry

Sten Biårklund 104.

Damklass:
l) Ingegerd Gustavsson 90 p; 2) U-B

Martinsson 88.

Junior
1) Orjan Storm 112 p; Z) Tord Wallgren 109; 3) Tomas Gustavsson gg.
Harbana
_ 1) Göran Helmersson 55 p; 2) Tommy

Johansson 4?.

Kinneveds
kyrka
FAMILJEGUDSTJÄNST
sönd 29/4 kl 14, Mårtenssons.
Dop. Utdelning av Barnens Bibel.

Flickkören.
AIla välkomna till kyrkkaffe efteråt i Lokal Frökind.

Tidigt uttalande

Håkan Davidsson är för övrigt
förvånad över att ett regeringsut-

9qebbery 41 n=lage,
rat.
Davidsson är emellertid nöjd
med att trafiken på Kinnekullebanan ser ut att kunna räddas.
- Banan är i princip omöjlig ått
ersätta med busstrafik och därför
år det positivt att det hår beskedet kommer. menar han.
MATS KARLEN

I

!alköping 3 497; 9r Floby 2 ,184; l0) Falköping 2_475: ll) Tibro 420: 12) Floby I

465; 13f Sätuna Z 439: l4r Eriksberg
15) G<iteve 399.
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Delad pott
f Slutarp.å:iåå
IF år otursdrabbat
med spelarskador i vår, men
Slutarps

trots att man fick undvaia ett
par av nyckelspelarna blev det
oavgiort 1-l mot Trådet.
Ett tag såg det också ut som
om hemmalaget skulle ta hem
den här drabbningen, men man
missade i fina lägen.

I

andra halvlek

vånde

matchen mer och mer över till
Trädet, som också hade ett par
rejäla tillbud framför Slutarps
båste spelare, målvakten To-

mot

Ooo

Roger Karlsson 27 p; 2) K-E Lugn

Lag resultat:
__l) Tidaholm I 538 p; 2) Falköping

i de be-

lq4{ingen

TG&IF i

Rådjur
^_I)
27.

8t L-Ä Widing ltB; 9) per

lt?

vänta utredningsarbetet

CKF_

avdelningarna.
Kyrkokören
sjunger vårsåriger och prosten Uno
Mårtensson talar. Göte Höglund,
Gudhem, medverkar med Dan Andersson-program. Det blir också
kaffeservering.

(45.40r; 6r Conny Larsson l16;
?) Tomas
114:

'

sagt, att de här jårn-

rörda länen. Därefter skulle ett
besked komma omkring den I
oktober. Men tydligen går be-

den sidan.

537; 3) Tidahotm Z SIZ; +r COtene bO6; Sr
Habo- 499: 6) Skara 49g: Zt Sätuna 49g; g)

Jågarklass:

Timonen

- Det är

vägsfrågorna skulle prövas under
sommaren och att man skulle in-

nan i dagslåget är inte sannolikt.

gemang

Den traditionella jaktstigen i
i ett härligt

Särnmark

talande kommer redan nu:

av vägnätet istållet, säger Håkan

Valborgsmässoafton hälsas våren i Axtorp, Kinneved, i ett arran_

Kinnarp genomfördes

fyra olika klasser.
Prislistan blev enligt följande:
Rätt avstånd på avståndsbedöm-

oss på att arbeta för förbättringar

Våren firas i Axtorp

FRöl{lND
Jaktstig med
366 deltagare

tar kämpade om bra placering

detta får ses som ytterligare ett
tecken på att regeringen inte år

prermaren
Division lV-laget
Kinnarps IF har fått en
mycket svår uppgift i
vårpremiären i morgon.
TG&IF på bortaplan
hör inte till de låttare

matcherna i serien,
lindrigt sagt. Men i

Kinnarp tycker man att
det är lika bra att ta tju.ren vid hornen direkt.

näppe hankade sig kvar i fyran
i fiol, har spelat skapligt i träningsmatcherna hittills.
- Jodå. det har gått bra. intygar Roger Gustavsson. Men
når serien startar blir det något
helt annat än på träningsmatcherna. Dessutom har allt cupspel inneburit att vi inte fått någon riktig värdemätare på var
vi står.

o Gick segt
Förra säsongen tog Kinnarp

- Vi åker förstås iill Tidaholm som ett nederlagstiPPat
lag, säger Roger Gustavsson
spelande tränare i KinnarP.
Men det kan vara lika bra, nu
är det TG&IF som har pressen
på sig att vinna. Själva slår vi
ur underlåge, och allt annat ån
förlust blir något av en sensation.

Kinnarp, som med nöd och

mot flera topplag,

samtidigt
som laget förlorade mot botten-

konkurrenterna, Det är lite av
förklaringen till att det gick så
segt i fiol.

- Det är naturligtvis inte lag
som TG&IF vi i första hand ska
slå, utan de sämre lagen, såger
Roger Gustavsson. Och me4
det i åtanke är vi nöjda med att
möta TG&IF iförsta matchen.
-,011*

mas Andersson.

I Trädet var Claes Westermark den som oroade Slutarpsförsvaret mest. Slutarp tog
ledningen efter en.kvart genom
Tony Skoglund. Kvitteringen
kom i början på andra halvlek
genom Göran Lindgren.

Ual[orgsmäs$olirande, Kinneued
Församlingslokalen, Axtorp
Valborgsmässoafton kl 20.00.
Sång, vårtal, underhållning av Göte Höllund, Gudhem.

Välkomna!

flii.'il.lil
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Roger Andersson och Anna-

o Första 45 minuterna på Ulvesborg var mycket intetsägande. TG&IF och Kinnarp hade otroligt svårt
att tå igång något riktigt sPel.
o I andra halvlek lossnade det för Giffarna som
vann fullt rättvist med 3-0 (0-0).
Om det var nerverna som spelade lagen ett spratt är svårt att
uttala sig om, men någon större
fotboll bjöds det inte på i första
halvlek. Båda lagen hade märkbara problem. Dåliga markeringar och massor av felpass.

TG&IF hade svårt alt slå hål

på Kinnarps extrema

för-

Thomas Eriksson vann barnpro-

Slutarpspromenad
med 65 deltagare

""

Karin Brolin med tolv rätt och det
bästa svaret på skiljefrågan (46
resp 39) vann gårdagens SIutarpspromenad. Skiljefrågans svar
var 45 tändstickor.

menaden med skiljefrågan 48.
, Rått rad: x 1 2, I x 2,22x, lxx.
Svaren: Venezuela, Tyko, Colleen
McCoolough, Lena Dahlman, Ana-

conda, ångmaskinen, fikon, bröd,
Gyllenbom, kommunikationsmin,
Europacupen. Sverige.

i'i9i-,i'r-3*

r

svarsspel och några större chanser finns inte bokförda på något
av lagen.
Kinnarpsfallet med Thomas

Westberg i spetsen brukar vara
giftigt, men var sig inte alls likt i
denna match.

r

Båttre i andra

Den andra halvleken kom att

bjuda på båttre fotboll. Spelet
blev betydligt öppnare och då
framför allt på mittfåltet. När Giffarna vål fick ytor att röra sig på
blev det också farligt framåt.
Efter åtta minuters spel gjorde
Anders Larsson l-0. Han kom

#:*li
i#.s,it

helt fri, rundade målvakten Arne

Ekbom och kunde rulla bollen i
tomt må1.

Tre minuter senare var det -

dags för Anders igen. Göran Gus-

tavsson slog ett Perfekt Pass. An-

i straffområdet och satte bollen otagbart

ders avancerade in
bakom Ekbom.

I

lek var bedrövlig och vi

o Tempofattigt

o Mål på retur
den 47:e minuten var det Jör-

gen Eklundhs tur. Mikael Lövborg sköt först ett skott och På

Söndagens match saknade
tempo och oftast var det frågan
om gåfotboll.

TG&IF har målsältningen att

Nu år det alltid svårt i en senepremiär och det tar tid innan spelet fungerar perfekt. Får TG&IF
bara ett par matcher i benen så

vinna serien. Nu spelade man in-

i

målvaktsreturen kliPPte Jörgen
till.

te som ett serievinnande

lag,

men det år ändå starkt att vinna
en sådan här match.
Giffarna var rädda för denna
matchen. Matchen i fiol fanns i

tankarna då Kinnarp vann
Ulvesborg.

.På

kommer laget att bli farligt

toppen. För kapacitet finns.

Janne Bender var inte riktigt
nöjd efter slutsignalen.
- Enda positiva var att vi vann
och giorde tre måi. I övrigt var

det inte riktigt bra. Försla halv-

hade

värvet Göran Gustavsson, An-

mycket svårt att komma igång.
Tror att det var nerverna som
spökade. Däremot blev det betydligt båttre i den andra halvleken och då fungerade också

ders Larsson samt

spelet tillfredsstållande.

Thomas Westerberg kommer
igång då blir också Kinnarp far-

.

Stora ytor

TG&IF behöver stora ytor för
att få igång ett bra spel. Möter
man lag som trycker ihoP försvaret och spelar snålt på mitten
får Giffarna problem.
To'ngivande "spelare, varr nyf,öri

iqg\ 0\ 3o

Christer
Holmbåck som alltid ger allt.

I Kinnarp var det inte någon

spelare som kom upp i normal
klass. Men när en spelare som
ligt framåt.
333 personer hade kommit till
Ulvesborg för att se TG&IF vin-

na. Domare var Rolf

Eriksson,

Sjötorp, som får godkånt för sin
lnsats.

JANKIT{DM.A,LM
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Försar.Iit Sshemsbygget
i Kinneved än en gång
Ang. diskussionen om församlingshemsfrågan i Kinneved
vill jag inte besvdra de förslag som
ARGUS förfäktar, då han inte anser att kyrkans förtroendemän kan
anses åga någon större representativitet. I varje fall tar han inte någon som hefst hånsyn till deras
åsikter och beslut.

Bara två tillrättalägganden för
församlingsborna: påståendet om
den största satsningen med skattemedel kan ha oroat. Utdebiteringen i Kinnev'eds församling är
75 öre per skkr, bland det lägsta i
stiftet. Kyrkorådet anser, att det
skall gå att klara byggnationen och
drift utan att höja utdebiteringen
tack vare gåvor och donationer sedan lång tid tillbaka.
Det gamla stallet skall rivas. Pastoratet år ågare och har fattat beslut om detsamma. Likbod har det
aldrig funnits någon. Det lilla vackra huset, som ARGUS menar, innehåller mindre verkstad för kvr-

kogårdsförvaltningen samt rast-,
och lunchrum, dusch m m för vaktmästarna.

Till

Gustav Gustavsson

vill

jag

låmna ett utförligt svar, då han står
för sina ,åsikter med sin namn-

underskrift.
G.G. anser det mycket märkligt,
att byggnadsförslaget inte publicerats i tid. Jag anser det mycket
märkligt att inte G.G. med flera ob-

serverat den information som på
olika sätt har kommit allmånheten
till del.

Första gången det

offentligt
nämndes var 1982 och då i plan-

förslag för Kinnarp-Slutarp samhälle upprättat av Falköpings kom-

mun, där det på sidan 14 under
rubrik övrigt redogjordes för planerna. platsen och varför.

Ly cka,n stor p g,,*Iden'

Byggplaneringen var sedan vilande på grund av annat stort åtagande för församlingen som måste
utföras.

Förslaget om byggplatsen be-

handlades och faststålldes som
ärende nr l0 på dagordningen vid
sammanträde med kyrkofullmäktige 1983-

l0-24

Tidningsnotis om kyrkliga sammanträden i Kinneved var införd
19$-fl-f2 med stor rubrik, där

det bl a framgick i vilket område

församlingshemmet skall byggas.

Vidare mindre notiser i minst

2

andra tidningar. Förslag till byggnation skulle föreligga kyrkofullmäktige i decembersammanträdet.
Det förslaget fastnade i kyrkorådet
och återremitterades till byggnadskommitt6n, då det ansågs med rätta allt för påkostat.
Det behövs ingen lyx utan en väl

fungerande byggnad. Kommitt6n
tog fram ett förslag som stannade
på 1,9 milj. istållet för 3,1 och som
vann allas gillande och förelades
för kyrkofullmäktige som ärende

nr 9 1984*03-21 (föredragningslis-

ta med kallelse anslås minst 7
dagar före sammånträde på för-

uiirld'en! Ett bara nå,gra tt'mmar ganxmc;lt shetlandsföt tar, med Madelene Gustoussons lgiilp'
sin första prom'enad i solskenet hemnana på' gå'rden Lid.en i KinnarP. (Foto: Rune Ltndblad)'

Vrilkommen

samlingens anslagstavla som är
placerad enl lag så att den kan nås
dygnet runt). På denna dagordning
meddelades, att förslaget var utställt i Lokal Frökind fr o m kl 18
sammanträdesdagen, alla KF-sammantråden är offentliga.
Tidningsnotis

från detta

till

På gården Liden i SlutarP är
lyckan stor. Dår har shetlandsponnyen Peggy nedkomPit med
ett litet föI. Vi -'var på plats bara
några timmar efter den lYckliga
tilldragelsen. Det blev ett hingst-

sam-

manträde har tydligen observerats.
I och med detta inlägg avslutas diskussionen för min del på detta sått.

fdl, 45 cm hög och 14 kg tung'
Redan åtta timmar efter födelsen poserade det lilla fölet glatt
tillsammans med mamman för fotografen. Ägaren till PeggY, GunBritt och Leif FiiiPsson berättar

CARL-ARNE ADAMSSON

Frå,n ldstöture

till

cykelreparatör

5tr'8'.'

ställa upp och köra fyrsPann med

dem vid olika tillställningar. Bl.a.
brukar de förgylla lövmarknaden

i Floby med sin närvaro. Och
visst ser vi fram emot att få se dei
lilla fölet springa vid sidan av de
fyra genom Flobys gator nu i juni

når årets lövmarknad går av stapeln.

det nu l4-åriga stoet bår fram.
Vi kunde räkna till fYra

Något namn har ponnyen inte
fått ånnu. men det skall börja På
P: säger Gun-Britt. Ett år i alla
fall såkert. Fölet komrner att bli
hela Slutarps kelgris. När vi var

stycken små ponnies när vi var

där vimlade det av

på Liden.

barn som alla ville få se en skYmt

att detta är det femte fölet

Gösta Arvidsson berättar:

för falbygdsborna. De brukar

som

Familjen Filipsson med sina

socknens

av den nyfödde.

små hästar är ett bekant inslag

BENGT GUSTAFSON

deltagare, Det allmänna omdömet
om kursen bland deltagarna var att
den varit mycket givande. Ordf.

Göran Andersson avtackade instruktören med blommor sbm bevis på deltagarnas uppskattning.

Förre kulstötaren Gösta Arvids- torp - deltagare i Helsingforsolymson år aktuell i det tredje program- piaden 1g52.
met

i

Radio Skaraborgs

program-

Gösta Arvidsson träffas numera

i

serie om olympiaminnen. Gösta Kinnarp utanför Falköping, där

i olympiaden i han har en reparationsverkstad för
'cyklar.
London 1948.
I samma program möter vi en
pl måndag ?.S. kl. l7.l0: OS.
annan skaraborgare och friidrotta- minnen
skåraborgare i olympis-

Arvidsson deltog

,fs'

Iqq

-

åry".

Församlingshgmmets

teI)iskutera

alternativ

ån en Sång"
Byggnadsnåmnden i

Falköping har i princip
ingenting att erinra mot
att Kinneveds församling

samlingshem skilda från kyrkan.
En av de mest frekventerade samlingslokalerna i Floby t.ex. år församlingshemmet, som ligger "mitt i
byn" medan kyrkan ligger utanför.

bygger församlingshem på
föreslagen tomt intill tryr. ...och Gudhem
kan.
Gudhem är också i b|lgnadsMen nämnden sätter tankar. Inte heller denna fördock upp ett varnande samling tänker bygga
sitt förfinger och ger sin syn på samlingshem i anslutning till kyrden omdiskuterade lokali- kan utan till skolan i samhållet, där
man kan samutnyttja t.ex. p-plats.
seringen.
- Tänk efter en gång till innan ni

/ ?YV-as'"r>e

Yågföreningen
bf-gg'er oill
Kinnarps-Slutarps Vågförening
har haft årsmöte. Mötet fick bl a information om de arbeten som oåbörjats med ombyggnad av belysningsnät utmed Kjell6ns väg och
nybyggnad utmed gångvägen Fastarpsgatan-Skolgatan. Där blir det

tre ljuspunkter på varje
av åldre armaturer på

och Paradgatan (öster om järnvägen).

Båsse Johansson omvaldes som
ordf och likaså blev det omval av
kassören Inge Eckerlid. Kvarstående ledamöter är Arne Anders-

Sexåringarnas dug i kyrkan'

nämnden.

Varje år delas Barnens Bibel ut
till församlingarnas sexåringar.
Denna för barn sårskilt avpassade bibelutgåva har nyöversatts av
den kända författarinnan Ylva Esgerhorn och det var denna utgåå

,

På den föreslagna tomten vill

ger nämnden.

Det finns andra alternativ, me-

nar nämnden som pekar på ett
samutnyttjande av Lokal Frökind

som ligger centralt, har expan-

sionsmöjligheter och stor parkering.
Ett annat tänkbart alternativt
område år ett fint område norr om
pensionårsbostäderna.

o Floby

jegudstjänsten

delades ut vid famil-

i

Kinneveds kyrka.

Kyrkan var fullsatt, det vackra
vårvädret till trots.
Gudstjänsten inleddes med dop
enl. den nya och mera personliga
och profilerade ordningen. Barnen
i de tre barntimmegrupperna medverkade och flickkören under kantor Margareta Thors ledning sjöng

före och efter predikan.

Flera församlingar har sina för-

Om

som

Denna
hölls utifrån den GTJiga texten och
med temat: I Guds händer.

l(önn e a e d,sb U.gggt

Industri-

gatan i Kinnarp. Förbättring av asfaltsbelåggningen beräknas ske
under innevarande år på gatorna
Länsmansgatan (nordvästra delen)

fattar ett definitivt beslut krine församlingshemsbygget,
menar
församlingen antingen bygga församlingshem eller personal- och
förrådslokaler. Tomten kan passa r
och för sig för båda ändamålen, sä-

sträcka.

Vidare planerar föreningen utbyte

son, Håkan Silvander smat Elof
Rehn (sekr) och förordnad av
Länsstyrelsen.

Promenad med

60

Röda Korset i Kinneved och
Slutarps IF:s damklubb anordnade
på söndagen tipspromenad med 60-

talet deltagare. Skiljeuppgiften var
Av flera tolvor var Eivor
Kullander, Östra Tunhem och Gösta Andersson, Slutarp, b:ist på skiljefrågan. Barnfrågan vanns av Mi499 cm.

chael Isacsson,
Rätt rad: lxx

lxl

2x2

2lx

Rått svar: 1) en bakvånd barnbilstol i framsätet;2) ca 2.000 kr; 3)
Vid backning av bilen; 4) 7 km/tim;
5) Tummen och tån; 6) Tvåtta med
tvål och vatten; 7) En hjälm; 8) Att

hjälpa den som giort sig illa; 9)
Stoppar ev. blödning, förhindrar

Själva bibelutdelninge, där prosten Uno Mårtensson biträddes av

kyrkvärdarna Carl-Arne Adamsson och Göran Andersson. skedde
i slutet av g,udstjänsten.

avkylning och placerar benen hög10) Placerar den
skadade kroppsdeien högt och lägger ett tryckförband; ll) Böjer huvudet bakåt, håller för näsan och
blåser luft genom munnen; i2)
Lägger den medvetslöse i fram-

re ån huvudet;

Det var sammanlagt 23 sexåringar i år som fick ta emot den stupa sidoläge.
rikt illustrerade Bibeln som för- Nåsta söndag ny omgång med
samlingens gåva.

start klubbstugan vid spåret.

Gösta Arvidsson berättar:

Frå,n ldstötare

cjkelreparatör

tiit
</r-m

s.

eeTånk ån en
SånS

på samutnyttjandet
o

- Tänk efter en gång till innan ni fattar definitivt be_
slut om församlingsbygget, säger byggnadsnämnden i Fal_
köping till Kinneveds församling. '
Nämnden har ingenting emot lokaliseringen till grannslopet
av Kinneveds kyrka, men man tycker att andra al_

ternativ - t ex samutnyttjande med Lokal Frökind _
skulle kunna diskuteras ytterligare.

-

Std 6

-
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Skadegörelse
Förre kulstötaren Gösta Arvidsson är aktuell i det tredje program-

i Slutarp
Under den gångna helgen

met

-

nat-

ten till söndagen - har delar av

Slutarps samhålle utsatts för skadegörelse, bl a har lökar och blommor ryckts upp i några trådgårdar
och vidare har tråd och skyltar bl a
vid elljusspåret utsatts för skador.
Även i påskhelgen var det oroligt i

samhårlet'

tTglr -."5-

rt

i

Radio Skaraborgs program-

serie om olympiaminnen.
Arvidsson deltog

Gösta

i olympiaden i

London 1948.

I

samma. program möter

vr

en

annan skaräborgare och friidrottare, löparen Tage Ekfeldt från Skul-

torp

-

piaden

deltagare i Helsingforsglym1952.

Gösta Arvidsson träffas numera i

Kinnarp utanför Falköping, där

nan har en reparationsverkstad för
cyklar.

P3 måndag 7.5. kl. t7.l0:
minnen

-

skaraborgare

ka spel genom åren.

i

OS-

olympis-

KINI\ARP FICK
EI\ POAI\G
oa

d,et

är lruwt, nöid

Söndagsmatchen

målramen på utsidan. Och just som alla
våntade på första Skultorpsmålet, frispelades Kinnarps Roland Jansson. Roland
drog på en bredsida utmed gråset vid si
dan om den till synes överspelade målvakten. Men nej Skultorpskeepern fick ut en
arm i allra sista stund och 0-0 stod sig.
Det blev matchens sista verkliga måltillfälle. Så förargligt för Kinnarp.

på Kinnemo blev en

. o Nöjda

mycket hård och tuff uppgörelse med få
målchanser. Hemmalaget började
matchen bäst, men kom aldrig längre än
till mitten, främst beroende på Skultorps
duktige libero,- Dale Samuelsson. Hela
första halvleken krigade de båda iagen på
rnittfåltet eoh lyckades inte skapa någon

- Vi siktade på att vinna den

.

hår

Båst

i vårt

lag var Tommy Berglund,

de det inte alls. Kedjespelet fungerade invassaste spelare, Tomas Westerberg, var febersjuk och var inte sig själv
idag helt förklarligt.
- Men vi kommer igen. På fredag möt'er
vi Hova borta, och då ska vi visa att vi kan

betydligt bättre än det hår, avslutar Anders Ek.

IIEIF ANDERSSON

Kinnarp att få någon

Po-

dagskvällens möte med
Hova på bortaplan. Slutresultatet bklv 4-2 till
Hova. Kinnarp hade det
bästa utgångsläget inför
andra halvlek genom ledning rned 2-1, men kunde atltså inte ta vara På
den möjligheten.
Det var Thomas Westerberg
som tände Kinnarps hoPP. Han
svarade nämligen för båda lagets'
nrål i den första halvlek. Hova
tog ledningen med 1-0, men sedan trädde alltså' Thomas in i
handlingen och vände på si{frorna lnnan paus.

'."i

i!.

I r':'.r' l;r*r'il

- Inti: rjir. me-nar ll'iticlsnrrtnr-

ciur, som sågcr att dc't linns flel'a
stycken. 13åst lnliigen är en pulkatr;rcke sorn anlades 1'ör mer än tio
ilr s*riaIr i arrslutning till grilsplä-

nc* på Fastarpsomrirdet. Dert katt
fvueas r4i. om så behiivs.

Choekstart
av Slutarp !r

Jansson.

Hova stod Runo Äkesson och

Mikael Adolfsson för de båsta

spelinsatserna. Målen^ gjordes av
stYcken,

samt Peter Fröjd och Per NY-

I Hova

förekommer domarut-

bvte mellan Våstergötlands och
Natkut Fotbollförbund. Nårke
bidrog med domare till denna
match, och Leo Hirverud lrån
Zinkgruvan har all heder av sin

insats'

nemmapran.

Grunden

till

tvåpoångaren lade

Slutarp redan under den första
kvarten, då man gjorde sina två
mål. Det första gjorde Ove Karl6n,
det andra Bo Lundh. När samme

Lundh fick utgå efter en

halv-

timma försvann en del av udden i
Slutarps fall, och Kåttilstorp kunde
mer och mer ta över matchen.
Mer än ett mål åstadkom dock
inte hemmalaget. Anders Johansson svarade för detta i rnitten av
andra halvlek.

Skoglund fungerade fint som bollhållare och sammanhållande länk i

anfqllskollega Roland "Lollo"

ovist.

segrade tippade topplaget Kättils2 | \2-0\ på det senares

dersson en stormatch och Tonv

raget,

dock mer om hemmalaget Hova,
som med tre raka mål kunde säkra segern.
Thomas Westerberg i KinnarP
är redan nämnd för sina två måI,
och han svarade dessutom för en
bra insats tillsammans med sin

Jan Andersson, två

Slutarp överraskade på fredags-

Målskytten Anders Johansson

I andra halvlek handlade det

I

pulkaback:ir.

var Kättilstorps bäste. Göran Olofsson vai så äuktig, om än inte helt
på topp. I ett fint kämpande Slutarp gorde målvakten Thomas An-

i andra, halnlek
ång med sig hem från fre-

Ii!llL{l lr"'tit}rl' lr -kttil, ittrirnar-nii
i nårnnda tvillingortcr lida brisi på

torp med

Kinnafp tappad,e
Det lyckades inte för

{Ör'

tull-

spel ville inte lossna.

te. Vår

Efter pausvilan tog dock gästerna hand
om spelet, och det var mycket nära att de
tagit ledningen redan i den 50:e matchminuten, då en farlig Skultorpsnick fräste
fidrbi Kinnarpsmålvakten Arne Ekboms
högra stolpe. Ätta minuter senare var det
åter bud på ett SkultorpsmåI. Då drog To-

sin prtlkalri:cks-utredning,
anleCd av cn kds-motion i

kvällen, då man på bortaplan be-

-

Chanser

.llelurvel av puli<abackar i Kinnarp/Slui'irp år lillgtrtiosetl.l
tr)t:n sluiklärnmr:tr kotnmer' fritidsnånrndr:n i I'alköping {ram l.ili I

matchen, men får trots allt vara nöjda
med resultatet idag, menar Kinnarps lagledare Anders Ek efter slutsignalen. Vårt

Han och Urban Westerberg gjorde brå
ifrån sig, fortsätter Anders. I övrigt stäm-

enda riktig målchans.

pulkarta
tracKarl

måkt.isr'.

mas Enqvist på ett jätteskott som smekte

Kinnarps IF knep den ena poången i sin hemmapremiår i div
IV mot svåra Skultorps IF.
- Vi får vara nöjda med en poång idag så som matchen gestaltade sig, konstaterade Kinnarps lagledare Anders Ek efter
matchen.

Yisst finns

tlg1-cS^iX

tg

g!':Ot'.-

Lösöreaulilion
å Mönarps Egendom, Falköping

Fred.d.4 maj 1984 kl. 11.00 då Kenneth och Harriet Sä11ström, tel. 019/23 91 20 p.gr.a. gårdens'försäljn låter försälja:
Traktor Farmall 806 m. dubbelmöntage -6?, Överum gasplog
4-skär., skålsvans 4 m. 40-t., Kvernel.harv 45-p., Kvernel.harv m. ribbvält 7,2 m, konstg.sprld. Pondus, såmaskin
Juko 3 m.kombi bogs, d:o hydr.buren, såmaskin Tive 3,96
m: Hardi ogrässpruta 12 m. ramp * extra ramp 1000 1., tröska Claas Senator 16-fot (def.), breddnhjul 13x28, oljetank
1500 o 3000 1, motorsåg, lunningsbank, vinkelslip, bänkiåg,
reservdelar, handverktyg mm.
6 mån räntefri kredit m äganderättsförbehåll, lämnas till av
oss godkända köpare, andra betalar kontakt (rabatt lämnas).
Okända köpare som önskar kredit skall i god tid före auktionbn kofltakta oss. Moms tillkommer.
AB r.o. HovnÄtrsilolaPlE,

AIBERT PIflG IAS FASTTGH E
'

Falköping 0515/151 75,

ll4

G

tA

75, 113 75, 109 ,75, bost 163 85

Liinet

Måndagen den 14 maj 1984

RONA I(ORSI}ISTRII(TBT

Slutarp är ännu obesegrat i divi.
sion Vl-fotbollen. På fredagskväl-

:

len var det Folkabo'som frck känna
på lagets styrka, och efter en ganska jämn match kunde hemmasPelande Slutarp dtå som segrare med
2-l (1-0) sedan Ove Karl6n gjort
segermålet när tio minuter åter-

Brita ochVulborg fi"k

stod.

galdme d,alj p å stiimmnn
Brita Wilgotsson och
Valborg Clausson, båda
från Kinneveds Bödakorskrets tilldelades Svenska

här delas ut, för förtjänst-

fullt arbete,

sade C-G AspIund, avgående ordförande

i

distriktet när han över-

röda korsets förtjänstmedalj i guld når Skara-

råckte medaljen.

borgsdistriktet på lördagen
höll sin årsståmma i Sköv-

skifte på ordförandeposten efter-

de.

-

Det är en mycket såll-

synt kunglig medalj

som

Arsstämman innebar att det blev

som C-G Asplund, Stenstorp avböjt

omvdl. Ny ordförande blev distriktssekreteraren Bertil Kamph,
en välkänd profil i Rödakorskretsar.

Martin Lindroth inledde

Under pauser i musiken delades
två guldmedaljer, fem silvermedaljer och 48 förtjänsttecken ut till sårskilt förtjänta av RK-distriktets
25.000 medlemmar. 16 personer
från Falbygden och sydöstra länsdelen var bland dem som fick ta
emot utmärkelserna.
De två guldmedaljerna gick till
Valborg Ciausson och. Brita Wilgotsson, båda från Kinneveds RK-

Gus-

tafsson, Ebba Johansson, och Mär-

ta Lundh från Broddetorp. Märta
Eriksson, Marianne Jacobsson, Iva
Sahlin och Inga Astner från Falköping. Ingrid Nilsson, Grolanda. Rut
Hellner, Britta Olsson och Ingrid
Carlsson från Stenstorp. Alice

Norrlander, Floby, Ruth Engdahl,
Gustav Adolf samt Kätie Johansson, Sandher4.

Högtidstalare innan själva stämmoförhandlingarna tog sin början, i

tilltriidande ordförand.e

för

Skaraborgs

med ordförandeklubban, och tilltriidande, Bertil
1 jult distriktssekreterare i Skaraborg.

Kamph, tills den

också resulterade i segermål.

Bäste man i SlutarPslaget var
försvararen Bengt "Bull" Andersson, I Folkabo får Johanssönerna

I kyrkan hölls också en kort betraktelse av kontraktsprosten Lennart Wetterholm.

Följande från vår del av lånet er-

Rödskorsdi,strikt på. ärsstdmma i Sköude i lördags.
Fr.u. C-G Asplund", Stenstorp, sonx augär efter tto är

de sig ha den båsta orken, vilket

ramningen.

krets,'

Augå,ende och

målskyttet efter 32 minuter med att göra l-0 till Slutarp, och Folkabos
Sören Johansson kvitterade tre mi
nuter in på andra halvlek. På slutet forcerade Slutarp bra och visa-

Distriktsstämman inleddes med
en högtidlighet i S:t Helena kyrka
dår Regionmusiken från Uddevalla, under ledning av Egon Kjerrman, stod för den musikaliska in-

höll förtjänsttecken: Tommy

Valhall i Kulturhuset, var Röda

korsets riksordförande Börje Wallberg, Stockholm. I sitt anförande
betonade han vikten av att oför-

trutet arbeta vidare på att lindra
nöden i vårlden.

Slutarp 'r,s'i'os'
obesegrat

Kjell, Kent

Brita Wilgotsson, sekreterure i
krets

-

Tned 41

Ktnneued,s Rödolcors&rs Rödakorsarbete bakom sig - får hiir

ta emot uiilförtjiint förtjiinstnxed.alj

t.

guld aD aDgående
i S:t Helena kyr-

ordförand"e C-G Asplund Did. högtxd,en
ka i Slcöt:de på,lördagen.

- Det räcker inte bara att lindra
och hjålpa dem som utsatts för katastrofer av olika slag - lika viktigt
är att ta reda på orsakerna och försöka se till att det inte sker på nytt
- det satsar vi på, sade riksordföranden och manade medlemmar i
distrikt och kretsar att inte se det
internationella arbetet som riksförbundets sak.

Till ny ordförande efter C-G Asplund, Stenstorp, som efter tioårigt
ordförandeskap avsagg sig återval,

valdes Bertil Kamph, RK-distriktets nu varande distriktssekretera-

Till ledamöter i distriktsstyrelsen
valdes Birgitta Boveng, Ullervad
(omval) Gunnar Björk, Sventorp-Foisby, och Boo Johansson, Moholm, båda nyval.

o Alla nivåer
- Här är det viktigt att man på
alla nivåer hjälper till - och engagerar sig. Distrikt och kretsar kan t
ex själva ta ansvar för miniprojekt
internationellt.
- Den svåra ekbnomiska situationen för stat och kommuner gör
att intresset från deras sida att dra
nytta av en frivilligorganisation
som Röda korset ökar, hävdade
Börje Wallin vidare. Vår uppgift
blir än viktigare och större.

Eris Kölby, Äsle och

Kerstin

Ramsing, Tidahölm, omvaldes som

i styrelsen liksom Nonie
Lovborn, Lidköping. Nyvalda blev
här Kerstin Bredh, Mariestad och
ersättare

Lis-Charlotte Johansson, Kvänum.
Vid årsmötet presenterädes också Bertil Kamphs efterträdare som

distriktssekreterare, Ragnar Millqvist, sjukvårdsadministratör i Jönköping som i och med den ha'r. nya
posten återvänder till uppvåxtrniljön i Axvall.
GLENN WELANDER

och. Sören båsta be-

tygen. Spelande trånaren Berne
Svensson kunde irrte fultfölja
matchen p.g.a. skada.
Duktig domare i en tät match var
Bengt Löfgren, Falköping.

'

önnea e d s H embw.g d sfirr ening i

s[5 -st4.','

Urg, men nästan Störst
Kinneveds Hembygdsförening, nåst yngst i kommunen men redan en av
de större medlemsmåssigt

sett.

.

Den bildades

i

till

till grundfyllnad

och

den tog man ur gravkullen tills det
upptäcktes att det verkligen var en

någre

25b.

Detta berättar ordf. Rune Lennartsson som också
kan visa upp ca 300 bilder
från bygden, insamlade
och avfotograferade under
studieverksamheten.

rwl
emby$

mycket sten

februari

studiecirklar i hembygdskunskap och fick första
året 187 medlemmar men
har nu ökat

arpsdösen kom i dagen. Det gick åt

4.000-årig gravnlats.

följd av

1982 som

bygga sig en kvarn som Slut-

tfu

gpr fiygghsr

.

kvarnstallet just där brunnen låg.1
Han ramlade ner i brunnen, men

fick tag på ett varmt rör och

en

bräda att sitta på. Här satt han på
morgonen när kvarnpersonaleri
kom och han hade förstås under
natten undrat över vilket varmt
ställe i underjorden som han ham-

j

AIhjiilp
med'
potatis
upp
tar
*o i"ttn rron frå'n Naglarp
aD en itåtl|g hö9t.
Bild, frå,n saml'Lngarna: Alt'ce Ferm samt Johan och

nat på.

Viktig kvarn

JOSEF JACOBSSON

Slutarps kvarn som nästa år kan
fira sin 7S-åriga tillvaro har haft av-

görande betydelse för att lant_
brukarna runtom skulle få sin säd

mald, startade som aktiebolag och
inbjudan till aktieteckning daterad
den 5juli 1909 lyder så här:

"Då det för lantbrukare

inom
Göteved,
Grolanda, Luttra och delvis Slöta
socknar år ganska besvärligt, att få

Kinneved, Vårkumla,

sin spannmål förmald, i synnerhet
vid vattenbrist då kvarna vid ån Tidan måste anlltas dit de flesta hafva 2 å 3 mils väg; får vi härmed
hänvisa till bilagda stiftelseurkund

i avskrift, vördsamt inbjuda till
ieckning af aktier (Or byggandet af
en kvarn vid Slutarps järnvägsstation.

I

föreningens övergripande mål-

Enligt de upplysningar vi

för_

sättning ingår inventeringar och

skaffat oss skall en kvarn med fins-

torp, gårdar och byar. Även munt;.,liga traditioner tages till vara bl.a.
r''har upphittaren av den så kallade
Hallonflickan, Carl Wilhelmsson,
talat in denna håndelse på kassettband. Inom hembygdsföreningens

kunna uppföras i komplett skick
med verk och inrättningar för en
kostnad af ca 23.000 kr och skall

dokumenteringar av boplatser

intresseområde finns galgbacken
och området kring denna plats har
röjts upp.

o

Slutarpsdösen

Föreningen sköter även om vården av "Slutarpsdösen", som, om
den verkligen är en "dös", är den
enda på Falbygden. Experterna är
dock inte ense om huruvida det är'
en dös eller hällkista, men når den
undersöktes l91l visade det sig att
den innehöll skelettdelar efter ett
trettiotal människor.
Det var när Slutarpsborna skulle

sikt och tre par

sammäldstenar

Rune Lennartsson tillsammo,ns med" Thomas ssfu Kst+hnxed en "orginaltaola"

driftkraften utgöras af den hittills

kända billigaste kraft

sombeskrhser gratsilösen t,

nämligen
suggasverk, vattenkraft dock un-

dantagen".

o Föll i djupet
Kvarnen drevs alltså de första
åren med en "suggasmotor" eldad
med antracit och denna motor behövde mycket vatten till kylningen.

Vattnet cirkulerade genom en
brunnsanläggning och'för att det

skulle bli bättre kylning stod en
gång locket till kylbrunnen öppet.
En. man som'en kväll stigit av tåget
i Slutarp för att gå till Ledsgården
tog en genväg mellan kvarnen och

Slutarp.

t\^aric

Kinnarp -törslag lacle s und,an
Ska Kinnarp få ett litet
vårdcentrum?
Frågan som våckts av Frö-

kind-Redvägs centerkrets

kan betecknas som för tidigt
våckt.
Skrivelsen från centerkretsen
primärvårdsnämnden för-

till

anledde ingen särskild åtgärd vid

nämndens sammanträde r:å ons-

dagen.

Frökind-Redvågscentern hade

tänkt sig btt eget litet vårdcen:
trum i sin kommundel - sjukhem
nred 20 platser, ett par distrikts,

läkare, distriktssköterska, ev.
också tandläkare. Allt

med tankarna om

i

enlighet
decentralise-

ring av sjukvård.
Men i primärvårdsnämnden la
des skrivelsen till handlingarna.

KLADINSAMLING
anordnas av Kinneveds RK
den 21-26 maj. Hela och rena
kläder och skor mottages med
tacksamhet. Inlämning kan ske
hos: Samuelssons och Centrum.

Livs affårer, samt hos Bertil
Andersson, Vårkumla, Ingegerd Larsson, Sköttning, Inga Ax, Skräddaretomten, Lutt-

ra'

Kinneveds RK

l%Ll

Po,;trö|k påt, pro,o

lngu.

ai-fi

Bra ICA butik blir ännu bättre

gör fotbollsmöil

Vi är nu ktara med ombyggnaden av butiken. Tack

för

att Du som kund

visat förståelse för att vi haft det lite extra "stökigt".

Vår ambition har varit att skapa en lätt överskådlig, ljus och trivsam butik, Vår förhoppning är att vi ska fylla de krav.som du självklart har rätt
att ställa på en modern landsortsbutik'Brett: sortiment i bra priser,
trevlig personal.
Fredag bjuder vi på kaffe.

Välkommen till

Stor Pr asfe;t!
F!äslrlärs
| 3fl1,
ruqP f,3,ltBi
Fläslrlr0ilett,
44n! $",[a]afing ?s, I g?g
Krlclrliru

Apelsinrl,'
,,,,00, I Z?,o
20?fl

Hlsmanshriid
Hur det gå,r till att göra hå,l t

e,n

medgn Sttg-Olof Berglund, ser på

Första praodagen tillverkade
Patrik två fotbollsmåI. Sedan har
han smitt, svetsat, bockat och giort
hål så man kunnat tro att han inte

jiirnbit

så, d"et

(18:60)

(43:15)

max 3 kg

Zs,p,,

BtrdsmaT,?r:,

ui.sar Patrik,

gå.r

lZ?I "

riitt ttll.

kontakt med sådant här arbete tidigare. Bl a har han gjort olika
prydnadsföremål till en förenings-

I

l

J

auktion.

sysslat med något annat.

Patrik Carlsson, AxtorP, Kinneved, 15 år, går i åttonde klass och
har varit på praktisk yrkesorientering under en vecka hos Stig-Olof,
Berglund i hans verkstad i Kinnarp'
och arbetar mycket självständigt, säger
Stig-Olof som rekommenderar Patrik att arbeta med det här i framtiden.
Patrik själv är'inte riktigt säker.
på vad han vill ågna sig åt, men roligt har det varit, tycker han.

- Han är väldigt duktig

Lite grann har han kommit i

Tips

i Slutarp

Vårens sista promenad i Slutarp
gicks av 56 personer. Första priset
gick till Per Eriksson med 11 rätt
(37 st), andra priset erhöll Inger
Svedberg, som hade 10 rått.(42 st)
och barnpriset vanns av Daniel
Pryssander med 11 rätt (35 st). Rätt
i skiljefråga var 40 st. Rått rad:
x2x, lxx, xxl, 12x och de.rätta svaren var: sju, Wagner, i tvättmedel,
båggång, Gerd, rosenstav, japansk
kampsport, Oh, Fame, status quo,

juni, 1e62.,

?9., -pri." r.5

I

tc^ SAMUETSSONS
SLUIIRP Qnnel: tlåndao-l0rsdas g-18. Fredag g-lg.'tördas 8-13. '

Fnw

Säsongsslut i Kinneved
I samband med familjegudstjånst

i Axtorps församlingshem på

sön-

dagseftermiddagen var det också
säsongavslutning för kyrkans juniorer, miniorer och barntimmar.
Gudstjänsten som hölls av kyrkoherde emeritus Henrik Mollving inleddes med barndop, varefter Kh
Mollving talade över temat rpännF
skans ytter- och innersida för en
fullsatt lokal.
Efter gudstjänsten framförde
kyrkovärd Göran Andersson församlingens tack samt överlämnade
blommor till ledarna Kerstin Eriksson, Monika Pryssander, Anita
Svensson, Helena Kjellberg och
Per Eriksson.
Efter en tipspromenad i församlingshemmets omgivning
dracks det medhavda kaffet ute i
det vackra försommarvädret.

tjs't-

d5*å.&

Kinnarp-IFK Tidaholm

r-4 (0-1)
Mål: K: Karin

Torstensson.
Eb-

IFK: Anette Karlsson 2, Maria
bemar, Lena Athley.

Antligen lossnade det för IFK,
som tidigare spelat bra, men rnte
haft lyckan framför mål.
- Den hår segern var behövlig,
nu kanske det lossnar ordentligt,
trodde Anders Hermansson i IFK.
Toppar i ett i övrigt bra lag var
Catrin Ohlsson, Maria Ebbemar
och Anette Karlsson.
Kinnarp, som troligen får det
svårt i årets serie, var slätstruket.

Brev fuån läsarna

EI\KEISPÅRIGT OM
aa

JARl\YAGAR
Hur aningslös får man egentligen
vara när man går ut med ett stort
uppslaget reportage. Den aktuella
artikeln återfanns häromdagen i en
välkänd Borås-avisa (VD) och behandlade jårnvägslinjen Falkriping
- Landeryd, vilken av kända skäl
står i blickpunkten.

Artikelförfattaren hade gjort en

resa med landsvägsbuss

till Falkö_

ping och returen till Ulricehamn,
som var utgångspunkt för resan

giordes med rälsbuss.

-o-

Resereportaget tillförde väl inte
debatten kring denna bandel något

nytt. Att den rullande materielen
år nedsliten, att bomfällninsen
sköts av f<iraren m.m. är väl känt
sen tidigare.

Att efter en sån här tur utdöma
järnvägen som transportmedel är
lite långsökt. Den rälsbusstur, som
artikelförlattaren reste med år en
av de såmsta, vilket även omvittnades av rålsbussföraren, som påpekade att den ligger tidsmässist fel.

Sanningen är ju den att de bästa
turerna tidsmåssigt sett har lagts
över på landsvägstrafi ken.

-o-

Att sedan spekulera i vad varic

passagerare kostar att transportera

på järnväg gentemot

lanclsväcsspekulationer om

blir bara
man har SJ:s beräkninqar
buss

sonl

grund. Det ska ju i rättvisans namn
sågas att artikelförfattaren inte
tycktes ha någon större tilltro till
dessa.

Att det kostar en massä pengar

all rusta upp banan i sin

helhet
står klar,t. Att rusta upp. vägar kostar också pengar. Med tanke på att
bandelen har haft stor betydelse
som rnterregionallörbindelse och

borde få denna status som

Sex tos på f.Å'il;äio
Jämnt i sexantoppen,

Borganda slog Slutarp
Nu är det jåmnt så det
förslår i div VI Tidaholmsgruppen. Sex lag har samlat fem poäng. Det stod
klart efter söndagskvällens
"restmatch" i sexan mellan Borgunda och Slutarp.
Hemmalaget var mestadels etta på alla bollar och
vann helt klart med siffrorna 4-2 efter I -1 i paus.
Jan-Ove Friberg på mittfältet var

den som visade vägen till Bor-

gunda-segern genom 1-0 i första
halvlek och 2-l direkt efter start i
andra halvlek. Slutarp kvitterade
efter 35 minuters spel genom Tony

en

Skoglund. I andra halvlek blev
Borgundas dominans så klar an se-

Västkustbanan icke kommer ai.t bli
tvåspårig.

sprang påfallande lätt igenom Slutarpsförsvaret och 3-l kom efter 13

snabb led till Småland och Västkusten. Detta i all synnerhet som
GUSTAV GUSTAVSSON

t'tg4:g{:8

Slutanp

mrnuter genom Tommy Arvidsson

4-1 gjorde Håkan

Johansson efavslutade
Slutarpsinhopparen Magnus Jo-

ter 25 minuter och så

S-ordförande

avgick

gern aldrig var hotad. Anfallarna

z\lt-n'

hansson med reducering
efter 44 minuter.

till 4-2

Slutarp kom för första gången i
vår med ordinarie manskap, men
det var trögt på nästan alla fötter.
Försvaret spelade skärrat och det
glappade på både höger- och väns-

tersidan och tidigare så duktige
mittbacken Stefan Berger lyckades

inte hålla samman sin lagdel. Tony
Skoglund gjorde glimtvis några bra

saker, främst i första halvlek,

medan anfallet inte fick fart under
fötterna. Inhopparen Magnus Johansson var dock rivig och hann
med att uträtta en del positivt.
Borgunda var bra. Spelade raka
enkla bollar och med Jan-Ove Friberg som pådrivare och nye Tony
Hansen som den bäste i anfallet.
Domaren Göran Isaksson, Skövde, var inte helt pålitlig. Hade han
noterat det regelbrott som Slut-

arpsspelaren Bengt Andersson utsattes för i andra halvlek, hade inte
Slutarp tvin$ais spela med tro man
senare delen av matchen. Bengt
protesterade och åkte ut. Även i
övrigt ståmde det inte särskiit bra
iör Isaksson, som är ny som förbundsdomare. Lite större krav
ställerjag nog. . .
BÄSSE JOHANSSON

efter 35 år
Vid årsmöte med Frökinds socialdemokratiska förening avgick Allan Ahlqvist som ordförande efter
35 år på denna post. Han kvarstår
dock som ledamot av styrelsen och
omvaldes liksom Lennart Karl6n
och Gustav Gustavsson for perioden 1984-85. Till ordförande
nyvaldes Berit Sontag som jämte
Birgit Ek är valda för tiden
1983-84. Till korresp. och kassör
för år 1984 omvaldes Gustav Gustavsson.

Berit Sontag omvaldes

också som studieorganisatör. Omval blev det också av styrelsesupp-

lelanterna Gildo Emanuelli och
Elof Rehn för åren 1984-85. Kvar_
stående suppleant är Hans Anders_
son.

Gerhard Frisk och Bengt Juliusson omvaldes som revisorer med
Hans Brage och Gustav Augusts_

8_ 20

:

e p ri

son som ersättare.

o Biblioteket
Föreningen har haft en cirkel i
gång med mottot Sveriges lramtid

där underlaget har varit den av
Bernt Ahlqvist utgivna skriften

samt LO-ekonomernas s k motbok.
Man har i anslutning till detta även

diskuterat lokala problem. Befräf_

fande detta ansågs det bl a att de
lokaler som nu finns för biblioteket
i Lokal Frökind är otillråckliea och
alltför arbetskrävande. Gruppen
anser att en lösning av dewa problem bör ske snarast.
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Kinnarps IF överraskade genom att besegra serieledarna Tibro
gens div lV-match på Kinnemo.

AIK i sönda-

startade

r

L.

att slå på långa höjdbollar så
fort man kom åt, och oftast

tavsson, som bara hade att sät-

Kinnarp.

ta foten till och ge sitt lag led'

Tomas Westerberg tvekade
inte han heller utan satte straffsparken såkert i målet. 2-1 och
den första fullpoängaren i år för
Kinnarp - och detta mot serie-

hamnade. bollen

direkt hos en

Kinnarpsörsvarare.

o Målet uteblev
Kinnarpsspelarna

spelade

dock sig lugnt och metodiskt
fram till motståndarmålet och
endast oturen skilde hemmala-

get från 1-0Jedning. När led-

ningsmålet uteblev mattades
spelet något och Tibro kunde
flytta fram sina positioner något. Flela tillbud fanns till mål
från båda håll, men lagen gick
till halvtidsvilan med 0-0. Ett
klart plus till Kinnarp dock.
Hemmalaget startade även
den andra halvleken i ett rasan-

de tempo. Ett ledningsmål för
Kinnarp hångde nu i luften.
Men så hände det som inte fick
hända.

Gus-

ningen med 1-0.

Nu undrade men hur

hem-

maspelarna skulle reagera.
Skulle de deppa ihop nu när
den hårdapressen inte gav ut-

delning? Nej då. Man ökade
tempot och satsade allt på en
kvittering, och redan 10 minu-

ter

senare gav det utdelning.

Tomas Westerberg sprang ifrån

sina bevakare på vänsterkanten och sköt ett stenhårt skott
förbi Tibromålvakten. Tillrusande Roland Jansson kastade sig och fick en tå på bollen.
Kinnarp hade kvitterat!

.

Tomas avgiorde
Men Kinnarpsspelarna var
inte nöjda med ena poängen,

utan fortsatte sin våldsamma
press mot Tibromålet. I den

första

Andersson och målvakten Pat-

Målvakten Thomas Andersson

som i första halvlek räddade sitt
lag fick nu mindre att göra och hela Slutarpslaget lyfte sig i kragen'
Domare Itj Seidler, FalköPing

var mycket vaken och fint med i
matchen. ttlgl -as- ]*

l"l9..l'l..S-'Q

ledarna.

Lagledaren Anders Ek drog
en låttnadens suck, når slutsig-

'

nalen ljöd.

Div IV S:a Skaraborg
Stenstorp- Kinnarp

r-2 (r-1)

Mål S: Marie Karlsson. K: Eva-

Hårlig seger

- Det här var en härlig

i

Slutarp åndrade sina taktiska
dispositioner i andra halvlek och
det medförde en utmärkt uPPrYckning som gav till resultat en rirycket
underhållandi fotboll.

lägg, där bollen landade hos
Roger Gustavsson som krokades i skottögonblicket. Domaren Conny Johansson från Limmared tvekade inte. Straff för

.

slutet på första halvlek ge-

duktig hela tiden.

Tibro-forwarden bollen på högerkanten, snurrade upp Kinnarpsförsvargt och slog ett per-

fekt inlågg tili Tony

i

rik Jönerholm, som för övrigt var

uppdrivet
tempo och dominerade totalt
under matchens första tjugo minuter. Tibro AIK såg då minst
av allt ut som några serieledare. Bortalaget envisades med

I den 70:e matchrninuten fick

ning

Brandstorp angav tonen

85:e matchminuten slog så Tomas Wesierberg ett hårligt in-

Ökade tempot

mål av Tony Skoglund, Magnus
Johansson och Tony Skoglund På
st$aff. Matchen slutade med seger
3-1 sedan BrandstorP tagit led-

halvlek främst genom mittfältaren

de till 1-l genom Roland Jansson och faststållde slutresultatet till2-l genom
Tomas Westerberg på straff, då endast fem minuter återstod av matchen.

Kinnarps IF
i ett högt

Slutarps andra halvlek båddade
efter

för triumf mot BrandstorP

nom L Land.

Efter en mållös första halvlek, exploderade matchen under de sista tjugo
minuterna, då först bortalaget tog ledningen med 1-0, men Kinnarp kvittera-

matchen

Slutarp
kom igen

se-

ger, utbrast han.efter att segern
var ett faktum. Antligen hade vi
turen på vår sida!

Spelande tränaren Roger
Gustavsson höll med Anders.
- Vi behövde en seger idag.
Det hår blir en jämn och hård
serie och jag tror inte alls att vi
skall behöva bli ett bottenlag,
menar Roger.
- Det här var första matchen

NYCKELFIGURER I KINNARP . . . nör laget tg&r kt:öII
slog seri,eledande Ttbro, uat utan htekan de hiir b&da
grabbarna. T h ser ut, spelande triinaren Roger Gustanssson, som fr,rade straffen, son'L ga:D 2-I-m&let och t u
Thomas Westerberg, som sköt straffsparken
hela laget fungerade,
Roger.. Det

fortsåtter

här var vår match

från början till slut och det var
skönt att vi åntligen kunde få
utdelning på vårt frna

spel.

För Kinnarp väntar. nu när-

i m&1.

mast Fröjered borta på lördag,
och kan det fina spelet upprepas, finns stora chanser till en
ny tyålpoi4gare.
LEIF ANDERSSON

Lena Svensson, Ingela Ekbom.

Det här var en knallsensation!

Kinnarp kom till spel kraftigt nederlagstippade men satte dit favo-

riten med vinstmålet inslaget

på

övertid.
Gissa om det jublades i

Kinnarp!

- Det rättvisa kan alltid diskuteras, menar Gösta Andersson i
Kinnarp. De Pressade mesta tiden
och vi backade tillbaka och satsade
enbart på kontringssPel.

Klart båst i KinnarP var liberon
Petra Bergman, medan StenstorP
saknade sin strateg Maria Wahlsten

-

resten var tämligen bleka.

Nlu

tar Johan på

hiälmen för ggrt:

o Gardiner
o Nya fräscha tyger o Gardinkappor r
Färdiga lufter o Lampskärmsmaterial

Extrapris!
Varje dag något extrapris
ex. en metervara eller en gardinluft.

LEITAS EAEDIIISHOP
SIAIABP
Öppet: Månd.-fred. 10-12, 13-18
Tel. 05'15/336 10

Loppmarknad i Slutarp
På lördag förmiddag blir det
loppmarknad i Slutarp. Det finns
åtskilligt i möbelväg att ta vara på

Kt l3-t7

och ståndspersonerna har även an-

nat att bjuda på. Marknaden blir
vid Samuelssons.

I KI}I]IARP
Ett parti

Den 27

-Träskor
Nu slcoll Jolwn cgkla med hjrilmen på i fortsiittnrngen.

I tisdags var

Kinnarp.

Rått som det var cyklade
Johan omkull, slog i huvudet och fick åka ambulans till sjukhuset i Falköping.

- Nu ska vi se till att alla
barn här omkring använder hjälm når de cyklar,
sågerJohans mamma AnnCharlotte.
Johan hade allt lite tur. när allt

kommer omkring. Han slog huvudet hårt mot gatan när han cyklade omkull. Han blev omtöcknad.
och fick åka ambulans till Bassjukhuset i Falköping.

På sjukhuset konstaterade man
att Johan fått en kraftig hjärnskakning, och han fick stanna kvar över
natten. Pappa Thorvald sov också
över för att hålla Johan sällskap.

I

sil24-33

Johan

Berglund, 4r5 är gammal,
ute med sin pappa Thorvald på Fastarpsgatan i

onsdags fick Johan åka hem
igen och.på eftermiddagen var han
pigg.

-

39"

Tel 0515/332 63'

Nu ska vi försöka få alla barn i

grannskapet att använda hjälm nåir
de cyklar, såger Johans mamma
Ann-Charlotte.
Det finns mycket barn runt Fastarpsgatan. Många barnfamiljer
bor i villa där" Ungefär 30-35 barn
i "nymogen cykelålder" bor där.

sil 34-3e

49tU

Mindre skönhetsfel kan

mai

SKOHUSEI
KI1{]IARP

fö-

Tel 0515/331 80

rekomma.
Tel 0515/331 80

-

Aftärerna med lägre Priser

-

o Inte dyrt
-

Jag har pratat med några and-

ra mammor, och vi ska försöka få
barnen att ha hjålm på sig, fortsäf

ter Ann-Charlotte. Hon är

själv

dagmamma och hon ska se till att
hennes dagbarn har hjälm på sig.
Det år lite svårt att få barnen att
ta på hjälmen. Kompisen har
ingen, och då kanske barnet väg-

rar. Men Ann-Charlotte tror

det

ska gå bra.

- Inte behöver det bli så dyrt
heller. Man kan ju använda ishockeyhjälmar, så slipper man köPa
speciella cykelhjälmar.

Johan kommer säkert att använda hjälm i fortsättningen - att ligga
på sjukhus var inte så roligt.

Når nu hans kompisar vet hur
det kan gå, så kanske de också
börjar använda huvudskydd.
PEO JANSON

Konfirmation i Kinneved
I Kinneveds kyrka firade man
för första gången konfirmarrons_
gudstjänst i lördags. Det vill säga.
att man använde den nya ord_

ningen för konfirmation, när de 1g
ungdomarna som sedan sept. lgg3
undervisats av prosten Uno Mårtensson, gick fram.

Det nya i denna ordning är ungdomarnas egen medverkan i såns
och bibelläsning. Där har man stoi
frihet vid utformningen.
Denna gång hade man kommit
överens om att inleda och avsluta
samtalet med en bibelvisa.
I den inledande processionen

processionskorset

av

Rickv

På söndagen, bönsöndagen, gick

ungdomarna med sina anhöriga till
nattvarden, då bars korset av Annika Andersson och då tjänstgjorde
åven kh. Henrik Mollving.

Prosten predikade över ämnet:
När Du ber utifrån, och kyrkans
barnkör medverkade under kantor
Margareta Thors ledning med flera

sånger inte minst under siälva
kommunionen.

Bffua$a fref{o iWäj3ac

Först i Europa

I(önrn,o;rps oeh F,oekwoou

gör nA plastösoleröng
Plasiisolering - det är
Kinnarps International
AB:s senaste satsning:
Kinnarpsgruppens förvaltningsbolag inleder därmed ett samarbete med
Skövdeföretaget Rockwool
AB, ingående i Statsföre-

håller

Kinnarpsgruppens
vd Henry Jarlsson.

ment till mineralullen, som vi redan idag tillverkar, säger Jan Ekberg, vd på Rockwool AB.

r

Flera fördelar

Produkten har flera fördelar ,
t.ex. mycket bra värmeisolering.
Den påverkas inte av våta och tål
höga belastningar. Användningsområde är bl.a. vägar, flygplatser,'
banvallar och isbanor. Motståndskraften mot fukt gör produkterna
mycket lämpliga för användning i
mark.
Plastmaterialet i den nya tsolerprodukten år polystyren. Den ger
det goda fuktmotståndet. Vårme-

egenskaperna kommer

i

första

Kinnarpsgruppen har
presenterat sin senaste industrisatsning.

Det är ett samarbete
med Statsföretagsågda
Rockwool AB i Skövde och
de båda företagen satsar

tillsammans 40 miljoner på
projektet.
Det som skall tillverkas
är en ny typ av plastisolering, som man blir först

i Europa!

-sidrr!:iltis:*ii iitii;
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Rockwool och Kinnarps International satsar tillsammans 40 miljoner kronor på att få igång det här
nya bolaget, som är så färskt att
det ånnu inte fått något namn. Det
som skall tillverkas är en typ av
plastisolering, som är en av Rockwool förvärvad licens från etrr amerikanskt företag, Condec Corporation. I och med starten av det här
projektet blir Rockwool/Kinnaros
först i Europa med att tillverka och
sålja den här produkten. Tillverkningen förläggs till Rockwool-fabriken i Skövde.
- Produkten blir ett komple-

ledande
i Europal

med

tagsgruppen.

- Det här är ett kommersiellt riktigt projekt,
såsom vi ser det, fram-

I{önno,rps

o^t, på. plasti.solerins ! Rockwool
!har
:_t:::::
satsat 20 mtljoner uar i en ny

och Ktniarps
fabrik. pä bilden ses

på den ny-a produkten. Fr.u. Jan Ekberg,
ud
?t.! ":"TOn,
pa
Kockwool, samt Henry Jarlsson och Jan_Erik jons_
son oid Kinnarps AB.
hand av att cellerna är fyllda med

neongas istället för luft.

o

Ett 30-tal personer beräknas bli

sysselsatta när den nya produktionen startar. Dessa kommer att tas
från Rockwools egna personalled
- i klartext innebär det att mine-

Bygger nytt
ralullsproduktionen får mindre
- Vi kommer att ta i anspråk en personalstyrka.
dpl av den f.d. Durox-fabriken,
Det var PK Finans som förmed-

som vi bygger till med en långsmal
fabriksdel, berättar Carl Åkerman,
som utsetts till projektledare.
Byggstarten kommer att ske ridan om ett par veckor och den I
december beråknar man att byg-

get skall stå klart. Då kan man
starta montering av maskinerna,
som man köpt från amerikanska
förebilden Con{ec Corporation.

- I mars 1985 beräknar vr an
starta provdriften för att sedan
vara i"full produktion runt I juni.
säger Akerman vidare.

lade kontakten mellan Kinnarps

och Rockwool.

-

Rockwool år en låmplig sam-

arbetspartner, anser Kinnarps vd
Henry Jarlsson. Företaget hår en
skicklig ledning och fint kunnande.

Ett negativt resultat har på något
år vänts till elt positivl.
Statsföretags nya organisation är
också en positiv sak, som bidragit
till att Kinnarps går in som finaniiell partner i.det här projektetfsom
alltså blir det första i Europa.

MATS KARLEN

TAG MED
IvIOR

KOM OCH TITTA
PÄ ENr NYA KÖK.

vt BJatDen nnon pÅ
EN PRESENT.
VÄaoe ca 70 kr.
Tag gärna med en

måttskiss så hiälper jag
dig med ritning och prisförslag.

Ett antal uddaskåp utförsälies

billigt under söndagen.

Vibjuder alla på kaffe.
Öppettider:
Måndag 12.00-20.00

m.?ntegcr
KVARNG. 10 SLUTARP
(f.d. Slutarpskök)
Tel. 0515/333 94, 333 90

Tisd.-Fred.10-18
Lördag 10-13

Så" hiir ser en ökta " SkilIingtryckare" ut niir hon
tar i med "Drtnkarflickans

död...".

Iq

Obseruera murklan - alltså rnormorshatten
från år 1903. Stilist!

RLI

Skillingtryckqrnu i gflbörtsklör fr&n sekelsktftet sjöng och stod, i för att förnöja pu.
bliken p& segelflygscaföet uppe på Mösseberg. Hiir anför Kerstin Arnesson d,em i "I
Lund"en gröna. . ."
,:'s" ..*d
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Skoflsånger
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från farmors och mormors tid tonade glatt i Lokal Frökind på måndagskvällen där mycket folk i alla åldrar hade samlats. Lokal Frökind var som en sammal skolsal där det
fanns massor av planscher på vilda och åma djur, gamla kartor
och skolbänkar. Innan allsången tog vid spelade de minsta från
förskolan f'yrklövern sagospelet Älgen Kalle som fyller sju år.
Det kan ni se på biiden. Skillintryckarna från Frökind stod tillsanlmans med NBV och förskolan gemensaml för inslaget Nu
ska.vi sjunga - skolsånger genom tr00 år. Medverkade gjorde
också bl.a. f lärarinnan Kerstin Larsson, Högstena och Arnold
Josefsson, Vara, som samlar visor från Skaråborg. ZA
b _X ,

Tipspromenad

Musikavslutning i Kinna

i AxtorP

HembYgdsföilening
anordnar På söndagen tiPsProme-

Kinneveds

nad i det natursköna AxtorP i Kinneved. Det blir en kvällsPromenad
och starten sker från församlingssalen.

Loppmarknad i dag
I dag blir det loppmarknad

vid

i'i'.i

i SlutarP. Marknaden
böjar tidigt på morgonen och arSamuelssons

iirirl,:ja::

rangörerna har samlat ihop åtskilligt till försäljningen. Det blir också

! .-

.servoiår!*h.rit
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Elexerna
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LAGERSTRAND,

HALLSÄNG, AXTORP.

Missionär Alvekrans & Sång-,
arna från Ästtp. Medtag kaffe-

Kommunala musikskolans elever

Rune Johansson framförde barnen

och lärare vid KinnarPs skola inbjöd härom kvällen till en musikstund i Lokal Frökind. Många för-

grupp olika musikstycken, Klarinett, biockflöjt, gitarr och Piano

åldrar och syskon hade kommit för
att lyssna till vad eleverna lärt sig
under det gångna året.
Under ledning av sina lärare
Ewv Hansson, Biörn Persson och

korglVÄLKOMNA!

och ungdomarna enskilt och i

d"et

framtida musik'

Musikuppvisningen avslutades

med att samtliga elever, med instrument samlades På scenen för

att tillsammans med

hörde till de instrument som trak-

Publiken
sjunga den välkända sommarPsal-

när man ser den sPelglädje och en-

E-L' r
11"3V'a(r- r,L"l

terades. Det bådar gott för det
framtida musiklivet i FalköPing,
tusiam som eleverna har.
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ffi
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för

Iiuet.

Söndag'19.30 FRILUFTSMÖTE

HOS FAM.

gott
bjöd' på. spetgtöd'ie och entust'asm' Det bå'd'ar

I

men "Den blomstertid nu

kom-

l.rg4^a,E-eg

Tipspromenad i Axtorp
145 startade vid den tipspromenad Kinneveds Hembygdsförening
anordnade på söndagen i Axtorp,
kinneved.
Rätt rad: 12x xlx 121 2x1 x1x x2x
21. Skiljefrågan: 139 gem.
Rätta svar: En som har onödigt
bråttom, Ask, 1820-talet, ca 30 me-

lEi

u
I

ter, groda, England,

I

1300{alet,

Mungo, Colleen McCullough, 41
kvkm, hästexpert, Lena Nyman,
24 st, ca 40.000

km, Vårkumla, val,

Leonardo da Vinci, Näsself äril,
Blåbär. 1974.
De'fem bäst placerade blev föl-

jande: Rune Karlsson, Axtorp

20

rätt (173 st), OIa Hermansson, Naglarp 20 rätt (198 st), Sara Hermansson, Naglarp 19 rätt (148 st), Eva
Karlsson, Falköping 19 rätt (127 st),
Karl-Erik Andersson, Svenstpr' 19
rätt (175 st).

På MösSebergsgård€ll
Margareta Thor.

L
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framträdde på.fredagskvällen-Kinneveds kvrkas flickkör ledd
d;;;;t *t,siku.ckän haft sångslund varje kväll'
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Floby-KinnarP
1-2 (1-r)
MåI, F: Helene Göransson. K:
Karina Torstensson och Ingela
Ekbom.
- Jag lider med tjejbrna, suckar
Melker Larsson efter ännu en
förlust för FlobY.
- De spelar bra hela vägen'

men framför mål vill det inte lYckas. När skall det vända? frågar
sig Melker Larsson.

Kinnarp tog ledningen, men
Floby kvitterade omgående och

sedan var matchen jämn, äen om
Kinnarp hade mer tYngd över sitt
spel..Floby skaPade dock en hel
del chanser.
Plus i FlobY för målskYtten He-

lene Göransson' KinnarP var
ng\-at. A5'

jämnt överlag'

Yilken våndning
Slutarp fr&n

t187

O-2 till 3-2

Når 12 minuter återstod av lördagens Falevimatch
var hemamlaget BK Rapid i ledningen mot gästerna
från Slutarps IF, men 2-0-överläget förbyttes i seger för gåsterna med 3-2 och dårmed fortsåtter
Slutarpslaget att övenaska och år med bland toppSåsom matChen utvecklade sig

Slutarpstriumf. Ni ska veta att
laget vid underlåge med både 1-0
och 2-0 hade flera s.k. givna målchanser, men missade. Det var väl
så att Slutarps bättre kondition till

slut fällde avgörandet.

Matchens
första halvlek kännetecknades av

mer tyngd och kraft från Rapid-

håll - Slutarpsförsvararna upp-

trädde tveksamt i flera situationer.
I andra halvlek mognade Slutarpsspelet samtidigt som Rapidarna alltmer knäade, men ändå var
det väl ingen som vågade tro på en
vändning när klockan tickade fram
mot slutskedel av tillställningen.
Rapidledningen kom efter 18 minuter genom Stefan Johansson och
det målet följdes av Kenneth Petterssons 2-0 i 25:e minuten - en
soloprestation igenom ett vidöppet

Slutarpsförsvar, som öppnade för
häst och vagn.

..

Ove Karl6ns nick efter frispark
gav Slutarp 2-l efter 33 minuter i

andra halvlek och så kom

den 38:e minuten genom

2-2

trrinnarp

Kinnarps IF får en oldentlig
nöt att knåcka på måndag. Då

kommer serieledande IFK

lagen.
var det inte heller någon orättvis

Svår nöt.

i

Tony
Skoglund. När två minuter återstod smällde Tony Skoglund in segermålet 3-2 och stort jubel i Slut-

Skövde till Kinnemo. Ett lag
som hittills är obesegrat och
frågan är om Kinnarp kan änd-

- Hoppas att vi kan ta minst
en poång. Vi har absolut inte

varit

Tränaren Bengt "Blecka" Georgsson var jublande glad över

utdelning på våra

chanslösa i föregående
matcher, men vi har svårt att få
chanser,

samtidigt som vi släpper till
onödigt bakåt, såger Kinnarps
spelande tränare Roger Gustavsson.

Kinnarp ställer upp

med

nus Johansson. För avgörande insatser sttrd också Tony Skoglund,
som lugnt och behärskat klämde in

samma lag som mot

Rapid såg länge ut som ett segrarlag. Stefan Johansson och Kjell
Fredriksson angav tonen och inte

Persson, Roger Gustvsson, Tomas Karlsson, Tommy Berglund, Urban Westerberg, Tor-

2-2 och2-3.

minst den förstnämnde var mycket
svårfångad för Slutarpsförsvaret.
Domaren K-E Herngren, Sköv-

de, störde inte matchen genom arr
blåsa för detaljer. Han får gott betyg, trots ett par missar på slutvar-

IFK Tida-

holm, vilket innebär följande
spelare: Arne. Ekbom, Tony

björn Akesson, Roland

Jans-

son, Tommy Fredriksson, Tomas Westerberg, Roland Karlsoch
-Ronnie Carl6n.

son, Clemens Hofbauer

slutningsdans och kafle i
Lokal Frökind. Regnar det
dansar vi inne.
Väl mött till dans med Öst-

ens!

KinnarPs IOGT-NTO

aS

178'l-'å6-

Srt byt
tes körer
ur'

i Kinneaed
Den som ett led i Falköpings mu-

sikvecka anordnade körbytardagen blev ett lyckat initiativ, som
upplevdes positivt både av körerna
själva och av församlingarna som

de besökte. För Kinneveds

vid-

kommande medverkade två körer
från Borgunda i högmässan, både
kyrkokören och barnkören under
kantor Christina Anderssons ledning och Kinneveds egen kyrkokör
sjöng i Borgunda. I Börstigs kyrka
sjöng Aslebygdens kyrkokör under
kantor Ted Rosvalls ledning. Kyrkan var synnerligen välbesatt, och
man kunde konstatera hur vål detta kyrkorum genom sin goda akus-

tik passar för sång- och

vet.

musik-

evenemang. Körens repertoar var
bred och sångarglädjen var rnte att
ta miste på. Vid det efterföljande
samkvämet i bygdegården sjöng

BÅSSE JoHANSSoN

1"1fl4-ai,-

11 juni kl'
Avskolan'
vid
13.30. Start

Annandag Pingst

ra på detta.

arps suppcirterläger.

uppryckningen och segern. Han
berömde i första hand trion mittbacken Stefan Berger, mittfältets
Ola Johansson och anfallets Mag-

lÅttcDllts, lflllllAnP

aq

kören även några medryckande

profana sånger.

ll/f....

DrAmatik i lfinnarp
-

men absolut inget skörtspel!

I Kinnarps IF knep den ena

po-

ången mot topplaget Ulvåkers IF vid
en dramatisk tiltställning på Kinnemo
i går kväll.
I Matchen slutade 2-Z efter f-f i
halvtid. Torbjörn Åkesson och Tomas
Westerberg gjorde målen för Kinnarp.
Gästande Ulvåkers

fotbollens div

IF,

som tillhör topplagen i

IV Västergötland Norra,

startade

matchen i ett rasande högt tempo. När man tog
ledningen efter 22 minuters spel, var det mycket
välförtjänt. Ulvåkers Sören Mårtensson forcerade
genom Kinnarpsförsvaret och sköt hårt förbi utrusande Arne Ekbom.

o Kvittering
Hemmaspelarna fann sig dock snabbt och redan
13 minuter senae såg det ut som om kvitteringen
skulle komma, då farlige Tomas Westerberg frispelades helt, men Thomas fisk se sitt skott passera
strax utanför Ulvåkersmålvaktens högra stolpe.

Kinnarpspressen fortsatte dock och i den 37:e
matchminuten nickade Torbjörn Åkesson in ett
skruvat inlågg från Tomas Westerberg. l-1 stod
sig sedan halvleken ut.

o Straffspark
Ulvåkers fina spel kom.av sig helt efter att man

gjort sitt forstamåI, och det var också Kinnaro som
slartade den andra halvleken bäsr. 8 minutår in i
denna kom Kinnarpsspelaren Roland Jansson fri
med målvakten efter ett missförstånd i Ulvåkersförsvaret. Roland fälldes bryskt, med följd att domaren Conny Ernholm blåste straff för Kinnarp.
Thomas Westerberg placerade säkert bollen i mdl.

2-1 till hemmalaget.

Nu följde åter en bra period för Ulvåker, vilket
resulterade i kvittering till Z-2 efter 13 minuters

spel av den andra halvleken. peter Johansson

kunde från fem meters håll trycka in matchens sis-

ta mål utan chans för Arne Ekbom i Kinnarnsmålet.

r

Kämpamatch

Kinnarps-lagledaren Anders Ek var inte nöjd ef_
ter matchen.
- Vi skulle ha haft båda poängen idag, menar
han. Två poäng är ett måste i hemmamatcherna i
den här hårda serien.

- Jag tyiker i alla fall att killarna gjorde en
kämpamatch, fortsätter Anders. Ulvåkår tillåter
inget skönspel och vi fick rätta oss efter det. Fram_
för allt vårt försvar tycker jag fungerade väldigt
bra idag.

-

Tornas Westerberg och Tommy Berglund for-

tjänar ett extra omnämnande. Annars tycker jag

att hela laget skötte sig väI, avslutar Anders Ek.
För Kinnarp väntar nu IFK Tidaholm på borta-

plan på torsdag.

LEIF ANDERSSON

lclgt/-46-1xt1
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Lvlottes på

nytt

efter 50 år
års konfirmander,

1934
som gick
fram för kh Olof Magnusson, firade
Kristi Himmelsfärdsdag 50-årsjubi-

leum av sin konfirmation. Av

de

ursprungligen 26 konfirmanderna
deltog 13 nu och samlades till högmässa med nattvardsgång i Kinneveds kyrka. Fyra av konfirmanderna är döda. Prosten Uno Mårtensson förrättade rnässan. Borgunda
kyrkokör resp. barnkör medverkade med flera sånger - det var ju

körbytardag. Efter gudstjänsten
samlades de jubilerande konfirmanderna på Kinnarps pensionat
till måltid. Där ropades de upp enl.

förteckningen i 1934 års konfirmandbok, och prosten höll tal till

dem, i vilket han bl.a. jämförde
läsningen då med,den nuvarande

konfirmandundervisningen. De
som deltog var följande: Vera Asp.
tNordt, Dora Andersson (Johansson), Elin Nilsson (Rebane), Vivan
Johansson (Ellström), Valborg Johansson (Järneklint), Karin Andersson;. Gustav Silvander, Åke
Brodd, Manne Rutman, Webster

Martinsson, Harry Arvidsson och
Ivan Johansson

ft,oekwool,ll{önnarp'S:
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Corporation har under de senaste

för
10-milionerssatsning
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bandmedgårdagenspresskon,e-

rens. Plastisoleringen är ett ut-

-
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isolering av vägar, banvallar. flyg-

"
I går, togs det första
spadtaget fo" d"r, +o--if5onerssatsning som Rockwool aB i skövde gör tnlsammans med.Kinnarp In-

taget togs med en special- bruk av tidigare Durox fabrikslo- nlajselnls. landningsbanor, och
vattenledningar som därvid kan
fyrmanispade kaler'
tit-tu.*t
* omkrins läggas över frostfritt djup' något
,,gråvarna"
"ä
var Kinn- ,-"uo.rislutetav.året
och
stora kostnadsbespa-

ternational

projektledaren Xalte

Som

vi

AB.

arps vd Henry Jarlsson,
Rockwools vd Jan Ekberg,

redan tidigare man

Äker-

:ff;.fiTT:ft;jjåll.':5"ii"j} ii,äi"to*
beräknas till den

15

mars nästa år.

partner

Intressant
'
Samarbetet
med statliga Rock-

och kommunalrådet r USA'teknik

Den processteknik som Rock- wool är intressant, konstaterar
beråttat går de båda före- Sven Westerberg, Skövde.
på
50/50tagen ,u-"'un
Den nya anräggningen kommer lr.'lå?.',i1,,f;ä":T
fJ:ä"i3åTäålJf.,i:lå:JT5;
basis om en ny anlåggning att omfatta lokaler i storleksord- tl-".t - ko--." att arr,ra.ra,
;i professionellt och det är inte konst-
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för produktion av plast-

ningen 3.500 kvadratmeter.

isolerinssprodukter. Spad.-_--

Av
.

ä. nn-,"a från

*:?Xtli,.::f iX:å::1j"",|i"';

Betur ltötwleaed,s

Ett röreras som heter

tctu;t
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Baldäxa för hygget
av församlingshem
\''/

Byggnadsnåmnden i
Falköping gillar inte Kinnevedi föråmHngs förslag
till nytt församlingsh;;.:

orten och det tlnns r.,g".
"rr,uorrr.rg
och man pekar på brister i både fa- att lågga ett sådant på församllngssadutformning ech planlösning' hemmet, menar nämnden.
Bvqsladgn föreslås' enligt rit- .. Förslaget åker dårmed i retur till

"':;"JuåX';j;Jitä"1"',10;rooo"

Det blev helt enkelt I
tummen ner av en enig
byggnadsnämnd fiir rit-

"*:-"*':

t**":i:

I I ttot att det på sikt skall bli

|I

en

o 3o'taljobb
Genom den

här

nysatsningen

lix*q[3;3#filE
byggn'adstiden sysselsåtts omkring
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samlingshemmet

i Kinneved skall

se ut.

ääiffi3,,:ffi"'JJ",jäi torsdags.
manträde
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sida ser vi
":"0a,I mycket positivt på samarbetet
och

06'07
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igare att gå in här än med något

Traditionell

exaw,,eru

i Kinruarp

Tidigare har nåmnden bett för'
samlingen tånka över lokali
seringen av byggnaden ännu en
gång men församlingen vill ha den
i närheten av kyrkan. Nu vill byggnadsnämnden inte diskutera den
saken mer.
Däremot vill rnan diskutera utseendet av församlingshemmet mera.
Nämnden är kritisk till förslaget

Kinnarps skola h&Iler

I Kinnarps

skola håller man på
traditionerna. Här var det gammal-

dags examen med blomdoft och
fårggrannt målade tavlor i klass-

på,

traditionerna.

rummen. Sång och musik, redovis_
nrng av grupparbeten, pjäser stod
bl.a. på programmet. Efter de två

lektionerna samlades alla runt

fiaggstången ute på skolgården för

, att

gemensamt sjunga €xamens-.
psalmen Den blomstertid nu kom-

mer. lcigq- öA- eq

men, d,elad, pott
had,e uarit rättuist

Kinnorps måloakt Arne Ekbom rir öuerspelad och IFK:s Thornas Medln kuitterar
tiL 1-1. (Foto: Björn RUdhoIm)
qlo-9q,.

Inte bjöds det på

nå-

gon propagandafottlolll

när IFK Tidaholm vann
2-l (1-l), men det ha-

de varit orättvist

om
lagen delat på poängen.

Något skönspel bjöd
inte lagen på, utan det

var mest frågan om
ställningskrig.

Kinnarp fick en mycket bra

inledning och tog ledningen ef-

ter fem minuters spel. IFK

missade ett uppspel och Roland
Jansson snappade upp bollen
och glorde l-0 för Kinnarp.
Gästerna förde sedan spelet,

medan IFK hade otroligt svårt
att få igång något spel. Det var

mest frågan om misslyckade

pass och uppspelen var my.qket

dåliga. Det var mest frågan om
höjdbollar, utan adress.

Aven om nu Kinnarp hade
ett visst övertag skapade man
inte några större farligheter.

r

Kvittering

I 40:e minuten kvitterade
IFK genom Thomas Medin.
Kenneth Öslund slog en perfekt

hörna och Thomas hade bara
att såtta bollen i nät.
IFK kom igång bättre

i

den
andra halvleken och efter en
halvtimmas spel kom segermålet. An en gång var det Thomas
Medin som svarade för målet.
IFK fick en frispark strax utanför straffområdet på vänsterkanten. Arvo Kuusk slog rn en,
lyra och Thomas mötte med hu-

vudet ogh 2- I var ett faktum.

r

sådan här match. Tycker att vi
hade det mesta av spelet, Trots

förlusten ger vi inte upp, utan
en vändning måste snart komma, säger Anders Ek,

r

Stark offensiv

Sista kvalten hade Kinnarp
en stark offensiv och IFK hade
fullt upp med att freda sitt måI.
Men Kinnarpsanfallet kunde
inte sätta pricken över i.
Nu var det två skadedrabba-

de lag som möttes och det

IFK

saknar också ett flertal
viktiga kuggar. Nu ställde man
upp med fyra juhiorer. Natur-

ligtvis kan det inte bli någon

riktig stabilitet med så

märktes också, Kinnarp sakna-

de spelare som Per-Ola Westberg, Roger Axelsson och Kent
Bengtzon. En trio som betyder
mycket för laget.

- Vi har inte nåson bred
trupp och har egentligen inte
råd med skador. För övrigt
känns det grymt att förlora.en

pass

många unga spelare, men de

gjorde inte bort sig på något
sått.

Juniormålvakten Björn Lugn
A-la_gs_match

i

serien. Han spelade mycket bra
och får anses som det stora utropstecknet i IFK. Han giorde
många kvalificerade ingripan_
den och var helt orädd i sina ut-

rusningar. I övrigt var IFK-spe-

larna ganska tama.

stämma rneilan kedja och an-

fall. N!gq1 riktig

andravåg

finns,inte och då blir det heller

Juniorer

gjorde sin första

o Målfarlig
IFK har svårt att få spelet att

Claes-

Göran Lundgren var åter med
och gör sällan någon dålig
match och är den ende som fåi
godkänt tillsammans med Biörn
Lugn.

ingen riktig udd p! anfallet.
Thomas Medin är målfarlig,
men måste arbeta mer på topp.

Nu backar han ned på mittfäl-

tet alldeles för mycket och det
blev tomt i anfallet.
Jörgen Danielsson, IFK:s lagledare, var nöjd öVer poängen,
men inte över spelet.

- Försl.a halvlek var inre bra,
medan det blev något bättre i
andra. Känns skönt att vrnna

på hemmaplan och nu börjar vi
få fast mark under fötterna.

JANKINDMALM

H.itänt Kinåäfp
slog serieled,urnu
andra två-poångare och det
var en våltrehövlig sådan.

överspeiad Anders Palm

i IFK

men både otur och oskicklighei

3-l över lebör
Skövde
IFK
darlagei
ge rejält med sjålvförtroende inför fortsätt-

hindrade Skövde från att göra mål'
Den andra halvleken var 19 minuter gammal när TommY Fredriksson gör en raid inne i Skövdes
straffområde och blir fälld och domaren tvekar inte att blåsa straff'
Straffen slog Thomas Westerberg

ningen.

såkert i måI.

Seger med

o Perfekt träff

Det var ett heltånt KinnarP, som

sprang in på Kinnemo igår. Det
märktes redan från start.
- Helt klart att vi var tända inför
den här matchen och det var en
hårlig kämpainsats från vår sida

.idag, menar en glad lagledare i
Kinnarp, Anders Ek.
'Och det var två välbehövliga Po'ång för Kinnarps del. .I fortsätt-

ningen behöver man inte

sPela

mqd kniven på strupen.
- Idag tog vi vara På våra målchanser. Det har vi inte giort förut'
dåremot har sPelet fungerat, men
målen har som sagt uteblivit, kommenterar Anders Ek.

r

Drömstart

Det var dock IFK Skövde, som
började matchen bäst och redan
efter två minuter trillade den första
bollen in bakoT-t..ry EkP,*; P:l

'

Skövdes måI.
Innan dess var det dock Skövde
som radade upP chans På chans,

o Det har gått lite
knackigt för KinnarP tidigare i serien, kanske var
det här våndningen!

.

åren men som på grund av

my Fredriksson, som höll sig framme och kunde slå bollen förbi en

o Kinnarp tog igår sin

Roland "Lollo" Jansson

tti'

att han har krutet
tor't i aiinsterfoten niir
han smiilld,e in 3-7-må'let
sad,e

för'Ktnnarp förbi en maktlös And,ers Palm i Sköt:demälet.
var IFK Skövdes Bo

Andersson,

som förvaltade en passning från
L-B Andersson och därmed fruktade man ett ras, men Kinnarp hängde inte med huvudena för det utan
kåmpade vidare och det gav resultat.

- Hårligt att se att grabbarna tn.te hängde med huvudena efter deras fina start, menar Anders Ek.

Kinnarps kvittering till
efter 38 minuter och det var Tom-

1-1 kom

Efter 35 rninuters sPel av den
andra halvleken kommer så Kinnarps segermåI. Roland "Lollo"
Jansson visade vilket fint klipp han
har i sin vånsterfot och från tjugo
meter får han På en Praktträff
utom råckhåll för Anders Palm i
IFK Skövdes mål'
Hela KinnarP giorde en helgjuten insats, men man kan ändå

inte låta bli att nåmna

TommY
Fredriksson, som jobbade koPiöst i
anfallet så långe han orkade, gick
ut i mitten på den andra halvleken'
Tommy har haft Problem med

-

skador och ligger efter med tråningerr. men han kan bli ett trumfkort när han kommer ikaPP, menar Anders Ek'
Plus också till TenY Persson och

Tommy Berglund, som gör oerhörd nytta i det tYsta.

Sven i täten
för långdans
Det var långdans med
- polka,
vals, schottis och allt vad
det heter - genom Kinnarp
ftir fjårde året i ratl på angammeldanssteg

rsc-

hias och andra lömska åkommor
fått stå över denna gång.
Men nästa år kommer de igen.
var så säker Sven i Fe4guson.
Som vanligt och som den fyraå:-

riga traditionen bjuder var dansens mål ålderdomshemmet Frökindsgården dår man visade
prov på sin kondition i såväl polska som schottis på gräsmattan.
Jag som blir iröt_t_i benen bara ef-

ter några makliga foxtrott är full
av beundran över den permitet

som våra dansare hår hade efter
Våi framdansade till Järnvågs- att ha dansat flera kilometer ee_
'pa-rken verkade också våra dan- p66 [yp.

sare ha fått upp temperaturen Hela evenemanqet fortsatte seoch här på gräsmattan dansade dan i Lokal Fröki;d "med kaffedet duktigt. Här tätnade också servering och kultis,' - mera

nandagen. Även om antalet publiken som gladdes åt spänsti- dans alltså - som det stod i pro_
ga schottissteg. I publiken hittade srammet.
dansande för året inte var så
vi flera som varit med i dansens Text: GLENN WELANDER
stort.som i fjol t ex så verka- virvlar genom
Kinnarp förr om
FOto: KJELL CAIDAHL
de man trivas i leden bakom

Sven i Lofsgårdens

Ferguson.

röda

Sven Anderson, år ordförande i arrangerande Kinnarps IOGT-NTO och det är

brukligt att det är han .otill att dansarna har mu-

&

ser

sik att dansa till på vägen
genom byn,
Iförd svart gåbörtsklär av åldre
modell - elegant var det - rat_
tade han sin traktor med efter_
hängande kärra med musik-

kapellet "östens" på.
Aven om det inte var så där all_

de.les
.varmt denna dag - nåja,
solen bröt igenom i bland _ efter
en riktig järnnatt med frost, så in-

leddes dansen mcd

"I

sommar_

ens soliga dagar,,.

Det gäller att betvinga

otäcka frosten.

den.

Kinnarp på. annandagen. I eleganta
turer gick dansen genorn gatorna - se såd,ant elegant
fladder i kjolen.
-ae-i
L&ngdans genom

Aaslutning för

Tack för matchen
europamästar'n!
Tack för matchen!

*;;W

Ola Jarlsson På Kinnarps Kontorsmöbler skakar hand med vår senaste
europamåstare i bord-

tennis, Ulf

'S.,*'t

Bengtsson'

,#""

efter det att de båda gått
en improviserad match i
Kinnarps aktivitetshus i
går eftermiddag.

Svenska bordtennislandslaget har i veckan
legat på träningslåger i
Kinnarp. Ett exPeriment
som slagit mYcket väl ut'
säger förbundskaPtenen
Tomas Berner.

Flickorna

OIa Jcirlsson och Ulf
Bengtssort skakar hand" ef'
den (ojrimna?)

ter

matchen.

Gökotta
-tssl'el't6
p& Karbo
Kinnarps IOGT-NTO förening
har varit samlade till gökotta i Karbo, hos Arne och AnlY Gunnarson'
De flesta av de cirka fYrtio deltagarna gjoräe en vandring ända ut
till den lilla Karbosjön, som ligger i
utkanten av den stora mossen'
Ledare och ciceron var ägaren
Arne G. Han besitter stora kunskaper då det gäller både mossor och
lavar, blommor och fåglar och kan
också förmedla kunskaPerna På ett
både fängslande och roande sätt'
Mossen togs i bruk 190? och då
byggde man fabrik, bostadshus, en

tre kilometer lång linbana fram till

stationen i KinnarP. Dessutom

byggdes över 400 lador. Således en

verklig "rivstart".
Torven transPorterades fram till

fabriken På järnväg med ett bensinlok. Numera har man tagit får-.
digt på den gamla delen av mossen, och ladorna har tjånat ut' Man

kunde konstatera att oerhörda

mängder torv tagits uPP under
årens lopp. Många och säkerligen
hårda dagsverken har gjorts under
tryckande värme Pä sommaren'
.ugn på hösten och sträng kYla På
vintern. Allt arbete skedde ju då
för hand.

Numera har man betYdligt modernare metoder och det mesta
sker maskinellt.

Efter den givande exkursionen
våntade Ansy G. med kaffe och
härligt hembakat doPP. En tiPsoromenad vanns av Lennart Sand-

Lerg, va.eft.r man samlades till en

stunds samvaro. Den avslutades
med att föreningens ordf. Sven An-

dersson framförde

deltagarnas

tack till värdfolket för en verkligt
trevlig och givande söndagsförmid'
dag.

sorn d,eltog

i

upputsningen inför foriildrarna

uor följand.e: Cecili.a Hagnerud', Angelica Rehn, Asa
Lindgren, Lousi,e Johansson, Maria Quisth, Jeanette
Quisth, Jenny Weinz jiimte de båd.a,l-ed'anta Maria Ax'
\lO'U'
elsson och Maria Hagnerud.
köping gymnastikflickor. I veckan
var det tid att avsluta vårsäsongen
da medlemmar av Falköpings till vilken elevernas föräldrar och
IOGT-NTO-rörelse, tog med sen- syskon inbjudits. Ett vål inövat pro-

Två företagsarnma flickor, Maria
Axelsson och Maria Hagnerud, bå-

FRö]{lND
aipspromeriaati Kinnenöd
122 personer startade vid den
tipspromenad Kinneveds Center-

organistioner anordnade pingstdagen vid Lillegården, Kinnarp.

Rätt rad: l2x 7x2 l2x 221 xL2 Zlx
12. Skiljefråga: Stenen vägde 2.930
Rätta svar: Luttra, 1909, Illis quorum, Gustaf, 5 år, Skörstorp, Golden Retriever. Levene. Anders
Thunborg, Carola Häggkvist, Tis-

telsnyltroten, Anders

Pontdn,

Umeälven, Stig Blomqvist, Äke
Olsson, Lupin, 200 kronor, Älle-

berg, Gustav III, Paleontologi.
De tre bäst placerade blev följande: Eva Karlsson, Falköping, 19
rätt (2.890 gr), Inga Larsson, Slutarp, 19 rätt (2.200 gr), och maria
hugosson, Grolanda, 18 rätt (2.718

'
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Div IV S:a Skarabori

Kinnarp-Bapid
6-0 (2-0)
Målskyttar: Karin Torstensson
Maria Svensson 2, Eva-Karin Jo-

hansson och Carina Torstensson I.
Kinnarp var helt överlägset och

det var aldrig någon tvekan om vilket lag som skulle vinna. Rapid bjöd

ett skapligt motstånd under

den

första halvleken, men föll sedan tillbaka ordentligt.
Segern kunde varit betydligt större, men ett flertal chanser missades.
Rapid vu uppe i enstaka anfall och,
skapade ett par tillbud, men någon
utdelning fick man inte.

vintern sjålvmant initiativet att

gram förevisades'

Efter uppträdandet hade juniorflickor
för att med dem utöva barngym- föreningen ställt diplom till förfogande där var och en av de närvanastik.
Som lokal uppläts skolans gym- rande eleverna fick sig tilldelat ett
nastiksal i Kinnarp och för regimen diplom för "intresserat deltagande
för övrigt svarade Falköpings i FRISKUS barngymnastik 1984".;
IOGT-NTO:s juniorförening.
- Vi tar gårna upp verksamheten
Den unga ledarna titlhör båda igen till hösten förklarade nöjda leFrisksportsklubben Falkens i Fal- dare.
sammankalla några yngre

Kyrkans pensionärer
avslutade vårterminen traditions-

enligt med utfärd. Detta år gick
färden genom Atradalen till Ulricehamn där bussen gjorde en rundtur för att bese den gamla vackra

staden. Färden gick vidare mot
Jönköping, Bottnaryd, Bjurbäck
och över Ryfors till St. Sigfridsgården i Mullsjö, där diakonissan Birgitta Vikström tog emot och visade
det vackra nybyggda församlingshemmet och där blev resenärerna
serverade landgång och tårta.

Fården fortsatte till

Utvängs-

torps gamla fina kyrka där vaktmästaren visade bl a en bit av en
stav som säges ha tillhört S:t Sig-

frid. Besöket i kyrkan

avslutades

med andakt som hölls av prosten
Mårtensson.

När bussen nalkades hemorten
fattade den snart 100:årige Oskar i
Rutagården mikrofonen och tackade i klara och varma ordalag kyrkorådet som ordnat och medverkat
vid den trevliga resan.

- Kinnarp
1-5 (0-1)
MåI, ESK: Ann-Marie LundEkedalen

ström.

K: Eva-Lena Svensson 2, Maria
Svensson, Inga Danielsson samt
Carola Karlsson I vardera.
Hemmalaget unga flickor orkade
hänga med i matchen i lite drygt en
halvlek. Hade l-l en bit in i andra
halvlek, men kroknade betånkliet
mot slutet.
- Vi passade hela tiden och fick
också utdelning till slut, menade
Gösta Andersson i Kinnarp, vars
bästa spelare var Kristina Andersson i försvaret.

Bra i ESK var Sarah Andler,
Maria Hvarfner samt Susanne Johansson. larg"1- atr-11

e$€f +eiri Sf

;s

r-tiiääöen' äån

,+*ge,,kxi't

id iirnitbb+

I(inn' eve dsb or kv ällsv andr ad-e

"

Inte vårt
fel kontor

Alerand.er S2enssons stuga d.rir tama men n&got sottga talgorar uar bordsgiister hos
d.en foTna iigaren, De tog niimh.gen flygutigen in gönom skorstenspipan ti'll den öpp-

l'1gq- nl'- i1
na spisen.
Längst bort iåg "sandera stuga".
Ett par av Vuxenskolans gen Kinneveds kyrka
studiecirklar hade hårom- Karbo mosse har det fun- Här bodde en gång Alexander
nits många-småstållen, en :åXTäii"l5:,HT:1,::il-,T::
kvällen torpvandring
"Karbokanten". Utmed vå- del av dem finns kvar.
fil' 0,.,, också av stärkande fri-

bXsss

i

i Asarp

luftsliv över 100 år gammal. Han

- Det år inte vårt fel
att Falbygdens elförening placerar sitt nYa
kontor i ÄsarP, som ligger i utkanten av områ'
det. Vi i de fackliga organisationerna ville att

GENIRUM-LIUS
g-20

IflNNARP

9-20

kontoret skulle ligga i
Slutarp.

KARN.

Detta säger elektrikerlörbundets ombudsman Nils Karlsson'
Skövde, till FT.
- Å...p föreslogs av Presidiet

i

alternativ. MBL-förhandlingar

i vanlig ordning men stYrelsen, liksom senare förhölls

KASSTER nn","nbentriks 48:90

eningens ståmma. tog inte hän-

syn till .våra synPunkter utan
beslutäde lägga kontoret i

H0TS GRlttl(0RU,"o*n 16:90

Å.r.o.
Såvål vi

i

LO-gruPPen som
SIF och SAIF ville ha kontoret
i Slutarp. När- styrelsen ändå
beslutade om ÄsarP reserverade sig representanterna för I'0
och SALF.

-

'-

.

'

GRlttSKlU0R avkan.
SUENSK

Mer centralt

Slutarp ligger centralt med
tanke på vägnätet. Från Slutarp är det nära till stora industrier som KinnarPs Kontors-

möbler och Volvo i FlobY' I'
Slutarp Iinns lediga tomter och
samhället kan komma att växa
ytterligare. Radiocentralen får
lätt att nå-reparatörerna från
Slutarp. I Äsarp finns ett fornminne som kan bli ett Problem
på den tilltänkta.tomten.

Nu känner sig de fackliga organisationerna överkörda av
styrelsen och stämman.

FI[fiSKPIIAIIS

- Vi kommer emellertid inte
att gå vidare till central förhandling. Vi tycker att det är
viktigt att bygget kommer igång
så fort sorh möjligt.

- Men vi viil att allmänheten
skall få veta att vi inte vill'ha
kontoret i ÅsarP. Vi tYcker att
Slutarp är bättre i flera avseenRUNI

tir

ks

39:80

rässra dasspris

^---

[ÄsK, uArTEll,

tÄttöt ZI#",
hel back

Tisdag-torsdag 9-20. OBS! Midsommarafton 9-15 OBS!
Midsommardagen 9-20, Söndag 9-20

Midsommarfest
på Tångaaallen
iår
r

midsqmmar. på Tångavallen. It lövade vagnar blir det avfärd pa

0-2 (0-2)

Mål; {ar!öftar Ingegärd Persson
samt lngöla Gustavsson.

Tföls ett markant

spelövertag

hela matchen vann Vartofta bara
med två måI.

-

Det får man tillskriva oskärPa

midsommaraftönens middae från
Samuelssons med Äke Thörn som

och en rejäl porJion otur, menar

Bengt Fransson i Äsarp som lekledare. Han ska sätta fart på dansen
innan han reser vidare till nya lekinsatser. Chokladhjulen snurrar,
det blir servering och mycket annat, bl.a. fotboll mellan mammor

Sonja Karlsson.

dragspelare. Han spelar sedan
också tili lekarna kring midsommarstången och även i år har arrangörerna - Slutarps IF:s ungdomssektion - lyckats engagera

och l0-årslaget.

llg't"ot-&l

var sannolikt en gång bYgdens
största industri och från denna

epok finns många minnen och hi.storier. Detta är något som borde
dokumenteras medan det finns
goda berättare kvar i bYgden.

Resa

fil pensionärer
anordnas tisdagen den 26 juni. Avfärd från Frökindsgården kl 12.00.

Pensionärer födda 1914 el ti
digare hälsas varmt välkom-

na. Makar följas åt oavsett
ålder.

Anmälan senast måndagen

den 25 juni till tel

330 06,

330 93.

Kinneveds Röda Kors'krets

Kinnarp B-Vartofta

Traditionsenligt firas äVen

den.

.,39e0

KAFFE

föreningens styrelse som et\

skötte också en av skolskjutslinjerna till Sörby skola, då han skjutsade sin dotter i en sockerlåda På cYkeln, berättades det. Inte så långt
från Sandara stuga ligger "treriksröset" Tingsten, en Plats där
Åsarp, Kinneved och Börstig möts.
Här lär vara en gammal tingsPlats.
Kvällsvandrarna hålsade På vid
Skogslund, där dragsPelaren David Pettersson bott. Denne man
hade samlat på underliga stenar,
som han burit långväga i en såck
på ryggen. Karbo torvströfabrik

Ingmarie Östh i'Kinnarp.
I De var kollosalt överlägsna, vi
hade faktiskt bara några få anfall.
_Bra i Kinnarp var målvakten
Yvonne Pettersson samt de båda
l4-åringarna Annika Kallenvik och

I Vartofta kan bara Ingegärd
,rav-!4- i9

Persson få godkänt.,o....

_-,__..

.

Kinnarp i stöten
llsq

-c>6'
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och

-

MullsTös

komplex
sitter i
r MULLSJÖ (vår

Ut.

sånde)

I Kinnarps IF, som inlett årets seriesPel lite

trögt, tycks äntligen har
hittat storformen.
I Skrällsegern mot serieledande IEII Skövde
följdes i lörda9s uPP med
en ny övertygande triumf.
Nu mot Mrillsjö, som fick
se sig besegrat med 1-3
(0-2) hemma På Gruveredsvallen.
öö.058 -Äntligen fungerar vi som lagenheh Då

kommer också framgångarna, myser Kinnarps lagbas Anders Ek.
Lördagens match På Gruvereds-

vallen i Mullsjö gållde oerhört

mycket för båda lagen, vilka är direkt inblandade i bottenstriden,
Dårför var det förvånande att se

hur andefattigt, tamt och håglöst
hemmagrabbarna uPPträdde. Den
första halvleken var rent bedrövlig
från Mullsjös sida, knaPPt en enda
passning gick rätt.
- Och de passningar som emellanåt gick fram var ju närmast att
betrakta som skott. Grabbarna
verkade helt enkelt sakna känsla i

fötterna, suckar tränaren Janne
Elf.

. Visst iir detta en symbalisk bild från mötet mel'Iän Kt'nnarp och
Mullsjö i lördags. Kinnaips Thomas Westerberg rycker ifr&n Mullsjös Tord Karls'
son och skapar en farltghet framför Christer Johansson i hemmamåIet. Kinnarp
uann helt riittuist matchen 3-7. (Foto: Sture Alerandersson).
STEGE? FORE ..

att inte Kinnarp ligger bättre till i
tabellen.

Fyra minuter in på andra halv-

lek avgiordes dne'här

tillställningen. Då såg nämligen Kinnarps
Torbjörn Äkesson till att göra 3-0
på ett långskott förbi hemmamålvakten Christer Johansson, som
var lite ur balans i det ögonblicket.

r

Knäckande mål
Frågan år dock om inte även
Kinnarps 2-O-mål var våldigt

knäckande för Mullsjö. Detta tillkom nämligen i den första halvlekens absolut sista minut, då Totn-

my Fredriksson med huvudet förpassade bollen i mål. Målet tillkom
Detta utnYttjade KinnarP, som efter en hörna, som Per-Ola Wesgiorde en rakt igenom habil insats terberg nickskarvade till nåmnde
den här gången. Laget uPPtrådde Fredriksson.
Dessförinnan hade KinnarP tagit
homogent, disciplinerat och spelskickligt - man har svårt att fatta ledningen med 1-0 efter 23 minu-

o Habil insats

ter. Tommy Fredriksson

giordes

dess

seger utgjorde hemmalaget

ner innanför straffområdet av
Mullsjös Ulf Nordenberg, med

aldrig

chans missade inte Thomas Wes-

Kinnarp får som sagt ett bra betyg för den här insatsen. Samtliga
lagdelar fungerade fint, extra plus i

straffspark som följd. Och denna

terberg, som enkelt

överlistade

Christer Johansson'

o Blev jämnare

Sedan KinnarP tagit ledningen
med 3-0 jåmnade sPelet ut sig en

aning. Dels blev KinnarP (omedvetet) en smula försiktigare och dels
började Mullsjö att spela lite grann
med mottot "allt att vinna, inget att
förlora".
När 20 minuter återstod anländö

reduceringen till 1-3. Thomas

Palm frispelade elegant Peter Laveno, som fri med Arne Ekbom
snyggt satte bollen i nät.
Dårefter fortsatte Mullsjö att spela skapligt riratchen ut, men något

allvarligare hot mot KinnarP och

a

Fungerade fint

mittfåltets Per-Ola

Westerberg,

försvarets Tony Persson samt till
anfallets Thomas Westerberg.
Mullsjö fortsätter däremot att svika på sin hemmaplan. Det tidigare
så hemmastarka MIF har ännu inte tagit en enda seriepoäng på Gruveredsvallen i år.
- Bedrövligt, det verkar som om
killarna spänner sig på något vis
och därmed inte vågar spelar ut,
tror Janne Elf.
De enda spelarna i hemmalagei
som kan få godkänt är Peter Laveno och Thomas Palm.

OLOF DARIUS

Ny vårdcentralr nytt sjul&el
r rnen änrru intei lfuafl)
Primärvårdsnåmnden
i sin budget för nåsta år att vårdcentralen vid
Bassjukhuset delas upp i
mindre enheter. Nåmnde4
enades om att en ny vårdcentral skall inråttas vid

i kommunen får regelbunden hemsjukvård, d.v.s. minst fyra
gånger i månaden. Men trots 96
soner

begår

nya sjukhemsplatser i

hemsjukvård sannolikt att öka. För

nårvarande finns 45 patienter på
ålderdomshem som våntar på sjukhemsplats och på våntelistan står
ytterligare 62 personer.
Primärvårdsnämnden får också
hjälp av landstingets revisorer som
påpekat att Falköping ligger under
genomsnittet när det gäller tjänster
i hemsjukvård. Med de tio nya
tjånsterna kommer man upP i länsDen slutna psykiatriska vården
minskar och man för i stället över
resurser till vårdformer som är
knutna till vårdcentraler, dagcent-

Falbygdsklinikerna
den nuvarande minska i
och

motsvarande omfattning.
Centern ville ha en vård-

central även i Kinnarp
råen fick inte övriga med
sis.

.

L"t

lt-S^.

Samma sak gållde sjukhem. Majoriteten föreslog ombyggnad av

sjukhemmet Danska vägen, alternativ ombyggnad av pavlljong på

ra eller andra stödjande verk'
samheter. Redan nästa år vill

området med 75-85 platser, och
ett nytt sjukhem på bassjukhustomten. Däremot vill man återkomma om ytterligare sjukhem.
Centern ville redan nu ha ett sjukhem på 30-50 platser i Kinnarp.

nämnden har förstärkning av resurserna vid vårdcentralen, utveckla en dagcentral i samarbete
med RSMH och starta gruPPhem.
Till detta behövs sex nya_ tjänster,

Primärvårdsnämnden föreslår
också utbyggnad av den öppna
psykiatrin. Vårdcentralen i Falköping skall förstärkas med psykiatriskt utbildad personal, i samarbete med RSMH skall en dagcentral utvecklas och drivas och man
vill starta ett alternativt boende,
grupphem, för 4-G personer, som
år på våg ut i eget boende.

Primårvårdsnämndens budget
år något av en långtidsplan och det
år medvetet: sjukvården i Falköping håller på att föråndras och då
måste också primårvården visa hur
den vill ha verksamheten i framtiden.

66

två för varje områds.

sjukhem i Kinnarp.

r

Vårdcentraler

rT

1..

l\ontrrmatron
i Kinneved ftsq

Vårdcentralen i Falköping är för
stor och föreslås minskas till 6-8
läkare. Mösseberg får en ny vårdcentral med 3 läkare. Vårdcentraler kommer under 1985 i Floby och
Stenstorp.

Centern fick ingen med sig på
sitt förslag om vårdcentral i Kinnarp men nämnden säger att man
återkommer rned förslag på ytterligare uppdelning av centralortens
vårdcentral - loppet är alltså inte
kört för Kinnarp.
. Primårvårdsnämndens budget
skall godkännas av förvaltningsutskottet och landstinget. Förra
gången glordes marginella änd-

ringar men den här gången har
nämnden föreslagit betydligt mer
omfattande åtgärder.
S.L.

O.ttrlGil

ske med extra pengar från förvalt-

ningsutskottet. Nåmnden pekar

Tyvärr föll en bild bort från kon-

också på att de nya tjånsterna ger
flerjobb i sjukvården.

firmationen i Kinneveds kyrka,
som vi refererade i onsdagens tidning. Vi återkommer med bilden

o Sjukhem

idag och ser processionen

De riktlinjer som angavs i långvårdsplanen för tio år sedan, 75

med

korsbäraren Ricky Ahl i spetsen.

långvårdsplatser per 1000 invånare
över 70 år, börjar alltmer ifrågasät-

o Långtidsplan

o

StenstorP
av

och Floby kommer behovät

terande platser kommer förslag i
en senare budget - här hade centern i stället velat ha beslut om

tjänster

Nåmnden begär 66 nya tjänster
de allra flesta av dem i Stenstorp.
Driftskostnaden för 1985 är 71,3
miljoner.

Äret blir det första för det nyöppnade vårdcentret i Floby.och
under senare delen av året startar
nya vårdcentrum i Stenstorp.
. För omvårdnad i hemmet kregär
nämnden tio nya tjänster. ZS0 pör-

tas. Primärvårdsnämnden

anser

det inte längre rimligt att planera

för 350 långvårdsplatser i Falköping utan går ner till cirka 300. Om
de nuvarande 210 platserna i centralorten ersåtts kommer man med
platserna

Ödesmateh
på lfinnelno

i Floby och Stenstorp

upp i just det antalet.
Sjukhemmet Danska vågen skall
byggas om föreslår nämnden men
kan alternativt tänka sig en annan
lokal på området om länssjukvår-

Kinnarps IF

den vill ha sjukhemmet för bassjukhus. Ett nytt sjukhem skall

en

innebår det bra häng uPPåt i tabellen, och en hel del andrum

byggas på lasarettstomten. För res-

neråt.

- Vi ar inriktade På en tufi
och svår match, säger Kinn-

tlgtt- öd-Å/

Slutarp

salong

vann

'

al

SEMESTERSTANGT

- 27t7

klart

Utan att övertyga vann SlutarPs
IF på bortaplan mot Aledal med

SLUTARP

217

sPelar

mycket viktig match mot IFK
Hjo hemma På Kinnemo i dag'
Kan man klara en eller rentav
två poäng mot bottenlaget Hjo

5-2 efter l- 1 i paus.
Målen: l-0 TommY Karlsson,

1-1 Christer Svensson, l-2 TonY
Skoglund, 2-2 Thomas Gustavsson, 2-3 Tony Skoglund, 2-4
Stefan Ekman,

2-5 Magnus Jo-

hansson.

Båsta spelare i SlutarP TonY

Skoglund och Magnus Johansson.

arpstrånaren Roger Gustavsson. Serien är oerhört'
iämn, och någon gång

måste

äet väl vända även för IFK Hjo.

Hoppas bara att det inte blir
mot oss.

Matchens betYdelse och ka-

raktär är snarlik mötet

med

Mullsjö senast, och laddningen
blir också ungefär likadan.
- Vi måste vara heltånda för
att ta polng mot Hjo, säger Ro-

ger Gustavsson. Det blir absolut
inte fråga om någon underslcattning trots att Hjo sladdar i tabellen.
Laget i dag blir identiskt med
laget mot Mullsjö.

Måndagen den 25 juni 1984

Bengt ölektugen

ffiä"

Iogo målpå
Kinnarp horde \runnit
Kinnarp får allt fastare mark under sina div
IV-fötter. På torsdags-

kvållen borde laget
egentligen tagit båda poängen mot jumbolaget
IFK Hjo, men det blev
e n efter 0-0-spel hemmapå Kinnemo ocåd$irmed klev man förbi Fröjered oöh det ska säkert
ordna sig åven i år för
Kinnarpslaget. För Hjo
ordnar det sig förmodligen inte. Fyra poång på
tio matcher år ett minst
sagt prekört utgångsläge

Bengt Fransson
En tradition är numera midsommarfirandet på Tångavallen i Slutarp, dår samhållets idrottsförening
bjuder till fest. I år var Bengt
Fransson lekledare och han assis-

i centram för

midsommarlekarna

terades av Åke Thörn på dragspel.
Förutom traditionella midsommarlekar var det servering, tombola

och så fotboll, förstås. I en spännande match möttes spelarmam-

i

för fortsättningen.

Slutarp'

mor och Slutarps tioårslag' Gossarna var återigen starkäst och vann
med 5-3. Det blir för mammorna
att börja träna rationellt. .
.

Av folårets div IIIJag är det nästan bara spillror kvar - nu snodde
laget en poäng tack vare att Kinnarp bommade så till den milda

grad i fina lägen. Hjoborna ska
också tacka sin duktige målvakt
Uno Berg, som var lagets rese när
Kinnarpspojkarna valsade runt.

o Det mesta rätt
Kinnarp glorde det mesta rätt
ute på planen, men tyvärr drabba-

des grabbarna av stora skälvan
framför målburen. Snygga uppspel

och kombinationer borde gett utdelning, men det ville sig inte. Hjo-

laget kördes inte över, men dominansen från Kinnarp var markant

under långa delar av

matchen.

Hjoborna hann med några uppstickare, som också de kunde slutat

med fulltråff, men i så fall hade
bollen varit ovanligt rund den hår
aftonen.

. På uppgång
Kinn'p ar lilari på utFgång Ef_
ter en trevande våritart. Jäg h'ittade ingen som föll ,. .u-""r -..,
mångå som var alerta och fram_
gångsrika i spelet på pt..r. e.r-ot"
Westerbu.g va" auLtig både framåt
ochbakåt o"h tran""å Roger Gustafsson gjorde sin hiuilli basL
match i Kinnarpströjan. Vid några
tidigare tillfällån t t" t
,ö.i
".r,pangpraglats av lite vål mycket
pang och ballongbollar upp titt aiiattut. Låt mig också .1"" f"r,t
Bengtzon, ToÅmy Berglund than
har varit mycket stark i vår) samt
sprintern Tommy Fredriksson.
Med sin snabbhet och tuffhet i när_
kamperna är han just nu en nyc"
kebfelare i anfallei.
.

i oro i Hjo

har
naturligtvis en oro spridit sig i
laget. Försvaret får jobba så att
svetten lackar. Målvakten Uno
Berg är en nyckelspelare och
Eftersom Hjolaget är pressat

kvartett som jag tyckte reste från
ett blåsigt Kinnemo med bästa betygen.

o Domarproffs
250 personer kantade Kinnemo.

Jag tror att det kommit betydligt
fler om de blivit upplysta om vem
som svarade för matchledningen.
Nästa direkt från EM i Frankrike
dök nämligen -Erik Ftedrikssorr
upp på r(innemo' Han gör samma
3t<13 ionr.

antingen han dömer in-

törjättepublikpå100.000ellerinför

en liten, skara .åskådare de. här
.i
sammanhangen' Han behärskade

matchsituationen helt som det
hll.?": Frågan är om han
P.:fI:
rnte år världsbäst just nu - ni har
väl sett TV-matcherna och domaraktörerna? Jag tycker att de i

-?nct f"tll inte alls håller måttet' I
många fall blundar de för ojusthet:l.:o- borde gett både gult och
to15?."t:

Erik Fredriksson
. fi tiljen tr^ade
från Tidaholm. Bengt
Lindberg - rutinerad efter många
tv.å kolleget

år som 'Jurist" och Roland Ekwall,

;:ä:l[?j",åt'::[.å',?ffffj;j:l
elitklass och säkerliqen har han
varit en god vägledåre för Erik.
Det var lite domarfunderingar. Jag

tycker nämligen att planens 23:ä
mån ofta glöms ,i referatsamman-

mycket hånger på honom om_laget hangen numera. NaturligtviS ska
ska hålla tått. Kenneth Johans-. också domarna rosas och risas. De

son, teknisk på små ytor, lätt

le-

ingårjuispeletsomenmycketvik_

kande Jean Berger samt Peter tig del!
Smedberg - där har ni den Hjo-

BÅSSEJOHANSSON

Illitten'

Tisdagen den 26 juni 1984

ffi*.i

iirå

Brc$ilop f; ffirids{trctmlätr*f,sil
Midsommarbröllop - en brud i vitt med krans och
slöja, och ängsblommor i brudbuketten och brudgum i frack och blomma i knapphålet stående på
kyrktrappan i solgasset eller kanske med lyckobringande regndroppar över sig medan anhöriga
och vånner hyllar med hurrarop och leven kastande
risgryn på de "lyckliga tu".
Ja, så kan man tänka sig sin bröllopsdag når man
vål bestämt sig för att bilda hjonelag med sin kåraste. Ungefär- så gick det också till når Veronica Bergström och Stefan Davidsson, med adress Slutarp,
på midsommarafton gifte sig i Kinneveds kyrka,
men förberedelserna fram till den dagen var många.
Veronica Bergström och det första barnet i resp. faStefan Davidsson är två miljer som man ordnar brölöppna och sympatiska re- lop för.
presentanter för dagens I samband med att nyheungdom. De har redan ten spreds började också
långt innan vigseln på mid- planerna för bröllopet ta

ge- fastare forrh. Eftersom Stemensamma vandring ge- fan sedan fyra år arbetar på
nom livet, men det var först Kinnarps ville de båda gärnär Andreas, nu 15 måna- na flytta åt det hållet och
der, aviserade sin ankomst lyckan var med dem - för
som de beslöt att "nu skall inte så länge sedan flyttade
det bli bröllop av". Någon de in i sin nya bostad, en
brådska var det dock inte egen villa i Slutarp. Därmed
tal om,'men ett riktigt bröl- var också platsen för bröllobestämd - vigsel i Kinlop skulle det bli där mid'var pet
neveds kyrka och-bröllopsdag bch midsommar
festen i Lokal Frökind.
viktiga komponentör.

sommarafton börjat sin

o Var?

o Ute i Sod tid

Efter det gemensamma Att hyra festlokal var ockbeslutet meddeiades nyhe- så det första de åtgärdade'
ten till föräldrarna och till Eftersom de var ute i god
'andra anhöriga. Veronica tid vqr lokalen ledig. Sedan
och Stefan är båda mitten- vidtalades.. prästen, där vabarn i trebarnsfamiljer och let naturligt föll sig på kyr-

Så föelc d,e aa,ra,rwo
Veronöeu oeh Stefun
-

koherde Folke Nilsson, som

redan döpt Andreas

och

som gärna ställde upp.

Därefter var det dags att"
kontakta pastorsexpeditionen i Kinneved och få tid
för vigseln i kyrkan. Samtidigt passade man på att
ordna formaliteterna med
hinderslöshetsintyg som de
fick underteckna. Vidare
skulle tid beställas hos foto-

grafen - foto det måste
man ju bara ha - och hos
hårfrisörskan, som också
klär bruden. Det senare var

det ihte några

problem

med, då Veronicas mamma
är hårfrisörska och har
egen salong.

o Blommor
Det som ännu fattades i
förberedelserna

var

maten

och kläderna.

Veronica
skulle bära lång vit klänning, slöja och en krans av
sidenblommor i håret.

Brudbuketten skulle bestå
av' ängsblommor.och .helst
då av prästkiagar och blå-

klint med lite spridda gräs-

ring köpas, som också skul-

Blommorna skulle plockas på midsommaraftonens morgon av
bruden själv. Brudgummen
Stefan skulle hyra frack

med

strån

till fyllnad.

le hinna graveras

namn och datum. Därefter
träffade Veronica och Stefan vigselförrättaren Folke
Nilsson i Kinneveds kyrka

av

precis som brudgummar i

för

alla tider gort.

ritualen och bestämmande

o Släkten med
I

samråd med båda för-

äldraparen, som gemensamt skulle stå för kalaset,

genomgång

vigsel-

av textens innehåll - i det
här fallet valdes den nYa
texten som den är - alltså
inga egna löften eller andra

han med det ljusa vackra

håret och den varma
blicken i ögonen,, finns redan vid hennes sida. Det
var ju med honom hon
vandrade fram till altaret i
kyrkan, där präpten sedan
vigde dem tili mån och hustru. Och Andreas då, jo han

fanns hela tiden med i
bilden där han på läktaren

och på behorigt avstånd

o Lövad kyrka
I övrigt kan vi berätta att

från altaretn såg den högtidliga ceremonin äga rum
- han var en viktig del i

liksom de närmaste vänner-

brudgummens syster Katarina lovat att sjunga i kyrkan och att brudgummen
Stefan var mycket spänd inför det framträdandet, att

Berättelsen om midsommarbröllopet ocfr dess förberedelser har kommit till
ända. Brudparet Davidsson

na. Innan bröllopsgästerna
skulle skiljas för kvällen
skulle de också förplägas
med hembakta kakor och
bullar och en riktig bröl-

blomsterdekpreras av ung:
domarna själva på torsdagskvällen liksom också festlokalen (bordsdekoreringen

bestämdes matsedeln och
det blev som det blivande
brudparet tänkt sig - middag med tre rätter I'ör i runt
tal ett 60-tal gäster. För när
det nu skulle hållas fest så
skulle också siäkten samlas

lopstårta
bakad.

-

dock inte hem-

Så långt var allt planerat
och bokat. Därefter vidtog
arbetet. Först skulle bjudningskort sändas och vigsel-

formulerihgar,

kyrkan skulle lövas

står dock

och

middagsarrang-

örerna för).

Några midsommarblomster
att sova på behöver inte Veronica plocka längre - hennes prins irån drömriket,

den nybildade familjen.

stod som väntat leende och
lyckliga på kyrktrappan.
Sedan foljde festen i Lokal
Frökind, där festens värdpar Astrid och NiSse Da-

vidsson, såg

tiil att

såväl

brudparet som gästerna
trivdes. Vi slutai med ett

fyrfaldigt hurra för brudparet Davidsson och för midsommarbröiloo.

ejq
'-dft

lI

Fracken måste sttta perfekt! Birgitta Ostman p& Bekliid,nadsaffören ser ttll att Stefans nrisduk pryder sin

Att bruden plockar sin egen brudbukett iir uiil ouanligt?
Hcir ser ui V eront ca plocka uackra bl&klint.

plats.
!r

'i i:' ;

E-tt

det

riktigt kgrkbröIlop med slrikt och urinner församlade i Kinneueds kyrka.
o

iil strimnzng sfullt.

Nog

tir

Text:
tr'oto:

IRIS JOHAI'{SSON
DAI{ NILSSON

ffi
ffi

Veronicas mclmma lnga Bergströnt cir damfvt,sörska och

fick naturligtuis kki bruden.

S& har det

minne

burit iutig tiII Ham.marstrands för att ta fofogrqfLenr.a som skall bli ett

för liuet.

SpaLtj ohan Cupi

kring problemhus

Kinnafp utslaget
a,a Borås G&IF

. 'Borås G&IF blev en
ombehaglig överraskning frir' Kinnarps IF i

I andra halvlek flyttade Kinnarp upp spelet i ett försök att
komma ikapp i målprotokollet,
men på en kontring gör Borås

Sportjohan Cup.
Division V-laget inledde med att slå sin handicapstraff i mål och också
i fortsättningen glorde
hemmalaget flest mål.
Det blev till slut 5-2
efter 2-0 i halvlek.

3-0.
Visserligen reducerar Roland
till 3-l slrax efter,
men matchen var förlorad.
Roland Jansson gjorde också

Jansson

Kinnarps andra mål vid ställ-

ningen 4-1 på straff sedan han
sjålv blivit fälld.
Borås G&IF spelade på granlånga
stunder i andra halvlek, men
domaren lät det mesta passera.
- Jag skyller absolut rnte forlusten på domaren, men han

sen till brutalt under

- Jag är inte direkt missnöjd
med vår insats trots förlusten.
Men vi rnåste lära oss skiuta
bättre r frilägen, menade Anders Ek r Kinnarp efteråt.
- Vi

skapade vål så många

farligheter som motståndarna,
men våra skott. var det alldeles
för dålig precision på, fortsatte
LK-

"i

rvl- 6[ -

Ar den hiir fastigheten t Slutatp en sanitiir oltigenhet?
Det end.a mynd'i'gheterna kan göra för niiruarande iir att
Iögga ut råttgift!
Arendet ligger egentligen hos
Är fastigheten i SlutarP byggnadsnämnden,
som beslutat
|

var inte bra - alldeles för

släpphänt, menade Ek, som rnte vill framhålla någon i sitt lag.
- Spelet stundtals lovar gott
inför matchen på torsdag mot
Karlsborg. Hoppas bara målen
kommer också, sade han.

med omgivande trådgård i
Slutarp en sanitår olägenhet?

Ja, den frågan funderar
hålsovårdsmyndigheten i
Falköping på just nu.

Slutarpabuller mäts!
Åskan dånar varje dag och natt i

Slutarp och mullret hörs. också
kraftigt till Kinnarp med omgivningar. Det handlar om järnvägsövergången i Slutarp, som nu skall
bli föremål för bullermätning. Alit

enligt hälsovårdschefen i Falkö.

ping. som skall ta sig en titt på

övergången. Det är nämligen så att

här finns en nivåskillnad mellan
spår- och landsväg

-

Fastigheten står tom och öde.

gör att när långtradare passerar och det gör de mycket ofta - blir
det ett förskräckligt oväsen.
Som bekant har den tunga traliken genom samhället blivit ett stort
problem. Det är få som tar hänsyn
till fartgränserna utan häi går det
sannerligen undan. Kanske också

en polisiär titt på farterna är
vikt.

en nivå som

av

Fasaden kläddes för något år sedan med vit plåt. Men sedan dess
har ingenting mer hånt' Den vildvuxna trädgården är ingen reklam
för samhållet gch ogräset sPrider
sig till grannträdgårdarna.

.

"Råttbo"

Möss och råttor har fått en fast
bostadsort i ödehuset och dess för'
fallna trådgård - där kan de leva
utan stress.

på kustresa
Prostparet Gertrud och Uno
Mårtensson tog Pastoratsborna

Slutarp dänar det som &skan uarje dag och natt niir

den tunga trafiken passerar, ofta

-

fart'
l1'ttl-ö6"ad
hö9

med på en trevlig endagsresa bl a
till västkusten. När den fullsatta
bussen tidigt på morgonen lämnade Kinnarp-SlutarP gick färden
över Varaslåtten till det första uppehållet för att njuta av utsikten
över Dättern och landskaPet d4romkring från Flokleven uPPe På
Flunneberg. Resan fortsatte över
berget ner till V, Tunhem dår Prosten höll morgonbön och den vackra kyrkan med omgivning besågs.
Kaffe intogs i Gärdhems församlingshem. Färden fortsatte ge-

nom Trollhättan, Uddevalla

till den tidigare ägaren stå som rn:
nehavare lbrmellt.

o Risker
,

Eftersom denne är svår ati få tag
i har inte delgivningen om vitesföreläggande nått fram och innan
dess gör inte myndigheterna någonting.
- Det enda vi kan göra för närvarande är att lägga ut råttgift och
det ska vi göra. Men jag vill understryka att detta innebår en risk för
hundar och katter som sPringer

lösa, säger hälsovårdsihef Rolf

Asplund vid miljö- och

hälsoskyddsförvaltningen i Falköpine.

Liunsskile till landets äldsta stifisgå.a" Än, vackert belägen intill
Favstensfiorden. Där tog stiftsadj'

Pastoratsbor

I

om vitesföreläggande. Agarförhållandena år något kufiska, men enligt vad vi erfar, skuile en anhörig

och

Pleijel emot och presenterade gården och verksamheten, därefter
smakade den framdukade middagen gott som kunde avnjutas i denna lugna fina miljö.
Bussen rullade vidare längs Götaälvdalen genom Göteborg till ett
besök på Galleri Nlellannäs och se-

nare samlades resenårerna

vrd

värdar berättade om kYrkan

och

vackert dukade bord i Nääs kaffestuga. Sista uppehållet gjordes vid
Bälinge kyrka dår en av kYrkans
Drosten Mårtensson förrättade afionbön. Innan bussen anlände till
hemorten tackades ProstParet och
Sven i Lofsgården som medverkat
med sång och historier under re-

Ifuarps expandef,Sr
Nyajtbh skapas
Kinnarps Kontorsmöb-

ler har framgång.

Stor-

order under senare tid
från både utländska och
svenska kunder har gett
sysselsättning åt ytterli'
gare 60 personer.

Efter semestern fortsätter den successiva ny-

rekryteringen och fler
nyajobb skapas.

Produktionen har under senaste året ökat rekordartat - med 40 pro-

cent och omsåttningen
kommer i år att ligga på

c:a 300 milj kr.

Kinnarp'är jåtten i sin
bransch - både iSverige
och i Norden.

Kinnurps Kontorsnmöbler iir idag jiitten i stn bransch t, Norden. Företaget har auseuörd framgång och nyanstcillningar fortsiitter duen efter semestern.

-söd3-

Urrpåt för lfinnarps
60 rya jobb i år
al

f.{är Kinnarps Kontorsmöbrer srog igen
fyra veckors semester kund" -"r, se tillbaka på ett
ai. piodukä;ä;g*'.t
tionen har ökat #iT;
procent och omsätt"ö-=
pekar mot 300 milj. kr för

Under hösten skall många

stor-

allt-

t-i,:"il f*:-"f:nlt*:,1,n*:

året.

nva-maski""l"

\li::

trtbvgg-

;:ffi.T".Tilf'3öiå::ä::"å;

3torbritan- gå.tg. Kinnarps

Kontorsmöbler
ä'ia"å"r,?r-ror aflt
strä"cker sig" över 61'000 kvadratff"ff'r"a.ch Norge.
-produktions- meter produktionsvta och man kan
"i.",
-. våI fantastiska
lanska ofor9*',:.u'*""1:i iått

växaeltbratagidenkostvmen'in-

"':täH::J*

ill'jT#*Hä}? ::åäL:"'jrä
vi
*..kt'"äL". sa."t itt starkt har

;-;;;,;;n.

;il;;lb"ch"d:"åil:"rm::

som nul

;,T"r:lffi:

Iltford

med

Kinneuedspensuonarer
Kinneveds Rödakorskrets har
anordnat sin traditionella utflykt
för åldre. Resan utgick med buss
från Frökindsgården. Fården gick
via Falköping, Gökhem och Ullene
vidare på de små men tjusiga vägarna över Trevattna, Larv och Vedum till Essunga kyrka, dår kyrko-

herde Olle Hultberg tog

emot.

Bland gästerna- fanns flera bekanta
från hans tid i Asarp.
Olle Hultberg presenterade kyrkan och Essunga församling.
Som vanligt fick äldste manlige

torn-t"tt" tlll
arpsgruppenrt
Under hösten,och våren har suc"t' to'" sänts ut
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personercessivt ött 60-tal
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ragom tru *-";äiäåt*r'ä;J.'ny"ekrystärts och art tyder på

^,"jlT::."r;:"1"å
verksamhetsgrenar' har inom famil.ien Svensk Brikettenergi AB i

resp. kvinnliga resenär blommor.
Denna gång var det Gunhild An-
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93. Resenårernas tack framfördes
av Hilding Våring,.som även berörde Röda Korsets humanitåra vittomfattande verksamhet.
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Kinnarp har därmed nått upp

"in""ioö;'ta'a"'

r

rnvesterar
rni

Hittills

år har- Kinnarps AIJ

Företaget har på kort tid byggt

i::lj::**'ffi::Hå"'i-:xl;
i H:"i:f:å:å'*$';ål#1"äT
lopp nästa år, t.o.m. något högre',
i f.ål
fiärrvärmeutbyggnaden
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Kinnarps är marknadsleoanoe i Falköping..
kontorsmöbelföretag i Sverige och
Kinnärpi AB med sitt sortiment
erövrar ståndigt nya positioner'_
- Jag skulle vilja säga att Krnnarp idag är klart störst rnom kontorsmöbeltillverkningen i Norclen'
säger Jan-Erik Jonsson. .. ....

lnvesteringarna 8örs

i tiamtör

,.

av kontoismöbler har under senas-

te tiden blivit uppmärksammad i
utländsk press, t.ex. engelska Fi-

nancial Times och Birmingham
post.

tlt.O-Oå-,e*_.
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dersson, 88 och

Karl Wilhelmsson,
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Domnrtabbe
fr,llde Kinnafy

Kinnarps IF lYckades
inte ta poäng i torsdagens hemmamatch mot

topplaget

Karlsborgs

BK.
Bortala'get vann med
l-0 efter mål På straff i
matchens 27:e minut.
Torsdagsniötet i fotbollens
div IV Västergötland norra mellan Kinnarps IF och Karlsborgs

BK blev inte
stund för fotbollsälskare. Stor
del i detta hade Skene-domanågon högtids-

ren Jan Glansin och hans liqlemån från Kinna, vilka hade en
mycket dålig dag.

efter målet och endast två mi-

nuter efter detta var

teringsmål och var mYcket nära
att lyckas i den andra halvleken, då man hade två indirekta frisparkar i Karlsborgs
straffområde. Men Karlsborg

var också nära vid flera till-

matchen:
- Det är sYnd att en

att

blåsa
obegriP-

Larsson

En viss förvirring sPred sig
bland KinnarPssPelarria direkt

Leif Andersson

TORSDAG

_

LÖRDAG

Blandil,g,!,dogs 9?,?

39qg

Hushålls-

ffill;,lgtg

:Lf.qy,Hlst5Eg

Uete-

Soso il|,li,il .,P,900
Irädsåru$fimn

il+.[l-"

r26e:-, 77hl

rcA SAMUETSSONS
l-lt,
tndr! l-10.lödr! 8-13.
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Part<era läti

]ust nu erbiuder vi:

oo

5O

o/o

på monteringskostnaden
under augusti månad.

Mjukt rundade höm
ek, bok, fur och vitlack
kombinerat med laminat
och äkta faner
En helt ny design
med bestående värde.

domar-

råddningar och i övrigt sPelade
säkert, tycker Anders'
- Jag hade hoPPats Pä seger
här idag och hade också råknat
med att vi skulle ha fler Poäng
ån de nio vi nu har inför sommaruppehållet, avslutar Anders
Ek.

Utvisad

sLuTÄRP

o
o
z

ÖPPETTIDER

i så fall vara Eklom i målet'
som gjorde flera fantastiska

tackade för det gyllen€ tillfället
senom att såkert lägga den efIerföljande straffen i mål'och'ge
sitt lag ledningen med 1-0'

BracK & Decker

blir en glad
överraskning!

tabbe skall fälla avgörandet i en
sådan hår jämn och tät match,
menar han.
- Vi gjorde en riktig kämPamatch och det är svårt att framhålla någon sPelare. Det skulle

ramlade över Ekbom, vilket

luS,utotoo,rr,

:Priset

o

:

KarlsborgssPelaren skott' Denne lyckades dock ej stanna utan

r

o.
o.
(t

o Kåmpamatch

Karlsborgs
Dennis Nicklasson, men Kinnarpsmålvakten Arne Ekbom rusade ut och täckte föredömligt

ligt! Bortalagets Per

F

UJ

Kinnarps lagledare Anders
Ek var mYcket besviken efter

krig frispelades

för straffsPark -helt

som
lite högre krav på
form och kvalitet

I

ol

fällen att drYga ut sin ledning så
segern var fullt råttvis.

Efter 27 minuters stållnings-

föranleddq, domaren

KOKET
ställer
för dig

(l,

Bengt

Karlsson i Karlsborg På väg
iqenom men fälldes av Kent
iengtzon. Domarön tog då direkt fram det röda kortet och
visade ut Bengtzon, trots att
denne ej varnats tidigare. Med
endast tio man i laget försökte
Kinnarp kärrPa till sig ett kvit-

*

e Ramlade

Qb.r"-*9

-

tränota rdtt

-

Månd-Fred 10-18
Lördag 10-13
Söndag l juli 12-16

Vålkommen!

Vi hjilper dig med
Uppmätning Ritning
och HantverkshjäP

dlntegclr
Kvarngatan 10 Slutarp
f.ä. Slutarpskök
Tet. 0515/333 94, 333 90

