Kla

ss

ombudstr äff i Kinnarp

t!6,'t..te*OE

*r:EF

#

W'w
'#,M
'gg

Trädet kvalklart
2 I mot Slutarp
en tuff och tät fotbollsdrabbning på Vallensås i
Trådet vann hemmalaget på lördagen med 2-l över
Slutarps IF oeh därmed går Trädet en lång säsong

I

till

mötes.

Det blir nämligen kvalfotboll

till i mitten av no-

vember.
räckte
Förutsättningarna inför lördagsmatchen var,att för Trådet
piskat
var
Slutarp
medan
kvalplats,
nå
en
att
poå.rg
för
un
det med
i
kvalet'
plats
ta
och
tvåa
uinnu för att kåmma
.tt
-'b;bi;."
fight som kunde slutat hur som helst' Slutarp hade i
sig'
första halvlek flera öppna chanser till mål, men förivrade
på inmålskott
rejält
enda
ett
inte
spelarna
lossade
I den andra
mellan stolparn. dött" Lindgren (Björn Moström blev

ji
Hem- och slcolos uice ordförande Olao Hohesel t.o.

fropf.*t
i slutet åv första halvlek'
-"r,låtttha.a
Ott U". lag ska ha tur - Trädet hade en tureftermiddag

tiil-

samnlans med, T ommg J ohnsson.
Hem- och skolaföreningen vid i Att spritlangning förekommer är
Kinnarps skola inbjöd i förra ju sedan länge ett kånt begrepp
veckan till en träff för samtliga
och detta har Tommy Johnsson
klassombud. Sådana här träffar 'många exempel på. Också här maordnas varje termin och vid dessa
nade han föråldrarna att vara obtillfällen tas aktuella frågor upp, iservanta och att ta tag i det hela.
som sedan kan diskuteras vidare i
,Man måste soå förälder tala om
de olika klasserna.
barnen vad man tycker, man
;för
j Till den här träffen var fåltassis- måste ställa upp för sina barn. "Vi
'får inte
.tent Tommy Johnsson från Falkösluta att bry oss om våra
inbjuden.
Eftersom
för att de börjar på höghan
i
sitt
lungdomar
,nine
istadiet. Det är kanske då de allra
larbete kommer i kontakt med väljdigt många ungdomar, vet hanvad
'båst behöver sina föråldrar". sluta,d" h.n.
ihan talar om, när han berättat om
llangning, knarkreklam och mycket
o Diskussion
rannat som ungdomarna kommer i
ikontakt med.
I

j

i

o Tankeställare

1

Det var säkert många föräldrar,
lsom fick sig en tankeställare, når
lTommy visade skivomslag och peikade på musiktexternas innehåll.
iEn fruktansvård haschreklam flo-

irerar bl.a. Ofta finns också

en
rkoppling mellän musik och djävuls-

jdyrkan. "Titta i ungarnas skivhyl;lor, och se efter vad de har", malnade han. "Håll också ett öga på
jvideofilmerna", fortsatte han.

i Efter

föredraget blev det tillfälle
;till diskussion och att åmnet var engagerande var inte att ta fel på.
Visserligen konstaterades att barnerr på lågstadiet inte är direkt berörda, men samtidigt var alla över-

ens om, att det inte dröjer

så

många år innan även små barn blijvrt stora.
j En annan fråga som togs upp på

.tråffen, var vikariebesparingen,

,som samtliga föräldrar och även lålrarna anSåg vara av ondo.
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med båda

en tillsina målskott. Det första kom redan efter fem minuter vid
;;;;dJ situation framför Slutarpsmålet' Iakttagare vid sidan om

oÄ.r"., -..tuae att bollen inte var över mållinjen' men domaren
på bollen var
SUut o SttU." stod välplacerad och dömde 1-0' Sist
Bo Hallnemo.

o Kvittering

målchanSlutarp hade fortsättningsvis visst grepp på Trädet med
förrån efter
ser som'foljde, men den Åttui". kvitteringen kom inte
var
36 minuter. Målskytt var Stefan Berger, men Tony Skoglund
ledningsSlutarp
hade
slut
före
minuter
Tuå
bakomlr"ik"t.
mannen
-[orru"
av
i""" i Trådetmålet, men fullträffen bortdömdes på grund på
.,rff (t.aa"t*alvakten Boström blev ansiktsskadad och bars ut
bår).
-l.rra".

på
halvlek trodde man nog att Slutarp skulle pressa skott
kunhan
men
Lindgren'
Göran
tränaren
reserven mellan stolparna,
ä" gaft"git på sig båsta gåbortkostymen' Sålindrigt Frck han'
,--t'"åå"iå"åordä definitivt när tio minuter återstod på frispark genÅ iat"iklröman. Bollen studsade via ribban och målvaktens
rygg in i buren.

, e Nervdaller

I Dut u., en match med mycket nervdaller,
'mur,

alltså inget vålspel'

i

.r, iät och stundtals lite hårdför tillställning,. dår ett oavgiort re-'

sultat mer speglat händelseförloppet' Trädet hade fördelen av att
.^r. -." u.trrå i luftduellerna. öår stod Slutarpsspelarna ofta fastnitade vid marken. Undantag Ove Karl6n'
Ulf-Göran Gustafsson uut d"tt som ska lyftas fram i Trådetlaget'
Han var med i många situationer och drog sig segrande ur de flesta'
CJt Uetyg också till Patrik Fröman och även Claes Westermark'
loss så som han brukar'
åven
- om han inte komförsta
halvlek var berömdvård i Slutarpslaget'
Mo"g"n Kgrlssons
aar fåv Såglund är lagets klart lyssnade stjårna med sin teknik
och bollbehandling

Ladda upp för
.. I .
n
I I
.[ roKrndsropF.
^f
Nu är det hög tid att ladda upp
för Frökindsloppet - gåJunkalöp

- i Slutarps elljusspår den 21 okto-

ber. Banlängderna är 5 km, 10 km
och 15 km. Tidtagning sker endast
sex varv - alltså 15 km. Det blir

-på

gemensam start för alla banlångder. Senast den l8 oktober skall
anmälan vara inne till Anders

Pryssander eller Bengl Persson.

Startavgifter betalas när lagen er-

håller startlappar. Specialkomponerade plaketter finns till samtliga
deltagare.

Frökindspropagandan har startat och pågår varje tisdag kväll i
elljusspåret. Hederspriser lottas ut

bland dem som deltar minst fem
eäneer.
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Var fanns folket?

personer kom till Vallensås' Minst halva skaran kom från SlutO^"t var en skral publiksiffra med tanke på'matchens betydelse'

100

"rp.
Vif". ttopp.t att Trådbtborna går man ur huse när det blir kval'

behöver det stödet, om det sa vägen'
TIF
-Ef"1"tp
har giort en Lra säsong. "Blecka" Georgssons tränarjobb
har gett laget stabilitet och styrka, och en tredje.plats är bra' men
i måt-skitlnad talar sitt språk. Det måste till skårpning bakåt'
aZ-a-Z
--NÄt.
ord också om domiren i Trådet, Slavko Strbac' Skövde'

och låt sig då och då styras av tillropen från speuppfattningen att hran borde ägrra sig åt någon
annan tre-vligare fritidssysselsåttning än

Harr

ia" påverkbar

f"r"". .lå har den

"t åT;|r$t:åtliaNssoN

Tisdagen den 9 oktober 1984

Id,rottsulliunsen,
50-å,rsjuhilerud,e
-

med många utmärkelser!
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KRONOLOGISK ORDNING...ses hcir alliansens ordförande genonx tiderna.
Fr.u. Euert Claesson, Göran Andersson, Sttg Andersson, Artte Karlsson samt Stig
Frebr,l+sson. Euert och Göran oar en gång med om att bilda allt'ansen, ttllsammans
'
med. Karl-Gustaf Johansson.

I lördags firade

Faltrygdens Idrottsallians
sitt 50-årsjubileum i lokal Frökind
Ett 100-tal hade hörsammat inbjudan.
Festen inleddes med
en sup6, och inledningsanförandet hölls
av nuvarande ordföranden Stig Fredriksson.
Även Harry Thiel,
Evert Claesson, Göran
Andersson och John
Blomstrand tog till orda
under kvällens lopp.
Alla var överens om ldrottsalliansens stora betydelse. På
30-talet såg man inte alltid på
idrotten med så blida

ögon.

Ekonomin var dålig, kommunikationerna var dåliga och träningsmöjligheterna likaså, men
trots dettq var intresset på topp
både frånlde aktivas åch publikens sida.
De första tävlingarna mellan

Falbygden och Falköing giek
på Marknadsplatsen i Floby.
Planen var primitiv och resultaten var kanske inte allra båsta,
.

men det var roliga tävlingar,
Fullt av folk tittade på. Ibland
var det så mycket månniskor,
att vare sig de eller de tävlande
fick plats. Det var verkliga folkfester,

En av de många som firade
i lokal Frökind
var maratonlöparen Gösta
S0-årsjubileurn

Leandersson, som på grund av
en pröstigekamp i Svenska Fri
Idrottsförbundet, ej blev uttagen till OS i London 1948.

Aret därpå tog Gösta en

gruvlig revansch genom segern
i Boston Maraton. Gösta är för-

resten den ende svensk som
vunnit i Boston. Även i Kosrce,
Tjeökoslovakien har Gösta tävlat och vunnit.
Sven Andersson stod för underhållning genom att läsa dik-

ter av Jönn, en dikt "Trädet"
passade mycket bra in på Alliansen. Därefter följde dans till
Inges orkester.

Följande fick utmärkelser:

Standar: Lars

Håkansson,

Karl-Erik Andersson och Gerhard Frisk.

Vimplar: Evert Classon,

Gö-

ran Andersson, Karl-Gustaf Johansson, Stig Andersson, Arne
Karlsson, Stig Fredriksson,
Harry Thiel, Lars Fallgren, Al-

lan Larsson, Håkan Karlsson,
Gösta Leandersson, Holger Andersson, Ragnar Kardell, Assar
Andersson, Sigvard Johansson,
Valter Karlsson och Falköpings

Tidning.
Dessutom fick redaktören av
Falbygdens Jul, Gunnar Svärd,
en gåva.

Följande klubbar fick 5-000
kronor: IK Albion, IK Wilske
och Gudhems IF. 1.000 kronor

FT:S FORS?E SKOLD-

VINNARE...oor Gösta

Leandersson Gösto iir för
öurigt den ende stsensk som

aunntt ett maratonlupp i
Boston.
fick Kinanrps IF, Floby OK och
Broddetorps GIF.
GORAN SVANBERG

l-åra bggcler

Tisdagen den 9 oktober 1984

Bok-caf6t

tlgv-ta- jå

i NBVlokalen i Kinnarp i fredags,
som IOGT-NTO arrangerade, var
välbesökt.

Författarinnan Ingegerd Ahlin,

Lundsbrunn, var kvällens gäst.
Hon har författat sedan tonåren
och har hiltills gett ut sju diktsamlingar. Hon läste mycket frnt några
av sina dikter bl.a. en som hette

Ett hejdundrande kräftllalas var

det häromdagen på Frökindsgården i Kinnarp. Salen var festligt
dukad med lyktor och girlanger
och de fleta pensionäierna hade

underhållningen svarade

Lyckoklöver. Den var ett ungdomsminne, berättade hon och
den är omtyckt av skolungdom,
som hon kommer i kontakt med
vid upplåsningar då och då i sko-

sång-

artrion, Sam, Maj-Britt och Eivor.
Josef Jacobsson visade avslutningsvis färgbilder oh läste ur sin

lorna. Den gamla kvarnen är en
annan dikt som har mycket att göra med hennes boendemiljö. Hennes make Olof är nämligen kvarn-

bok "Mina smultronställen".

för ändamålet lämpliga hattar. För

ägare och han berättade att han
"kvarnforskar" och försöker ta re-,

Kiwtatps bä';ii*-ou
sösong p& 24 å,r
Kinndrps avslutning i
fyran hör till det bästa

föreningen

Efter

(0-0) mot

Tidaholms
G&IF hemma.
Resultatet betydde att Kinnarp
tog sig förbi TG&IF och knep fiärdeplatsen - en placering bara
övertråffad 1970 då man kom trea.
- Och första gången någonsin vi

blivit före TG&IF i något

seriesammanhang, fyller Anders Ek i.

- Killarna

hade bestämt före att

de skulle ge allt och de lyckades
verkligen till fullo, fortsätter Ek.
TG&IF startade första halvlek i
medvind, men trots ett visst övertag så lyckades man inte språcka
nollan.

Gott kaffe med hembakat bröd
bjöds det på innan det var dags att
ta "en titt i bokelådan". Kerstin
Gustavsson hade plockat med sig
romaner och praktiska böcker med
goda råd och rön.

från Kinnarps bibliotek både
Får det tou att Dara en kriifta?

- Det har varit vår dilemma hela
året, suckar Jan Bender i TG&IF'

presterat.
fyrapoäng-

matchen mot Fröjered
har man radat upp storsegrar och i serieepilogen kom ännu en - 3-0

da på vattenkvarnarnas historia.

o Tivelaktig
I

inledningen av andra halvlek
giorde Thomas Westerberg 1-0
och strax efter ökade Roland Jansson på till 2-0 på straff.

- En tvivelaktig straff,

.tyckte

Bender vars lag inte orkade resa
sig och komma igen - motivationen saknades helt enkelt.

Istållet spädde Urban Westerberg på till 3-0 och faststållde därmed slutsiffrorna.
I Kinnarp var som alltid målvak-

ten Arne Ekbom duktig i liksom
Tony Persson, som inte giort en
dålig match i år. Och framåt? Thomas Westerberg och Roland Jansson är alltid svårstoppad.
Backen Christer Holmbäck år
den ende som förtjänar ett omnämnande i TG&IF.

Till denna trevliga kulturafton
bidrog också allsång och musik.

Tre som
låS bakom

Hembygdslöteningen
i Frökind
startar studiecirkel om sockenborna.

ulliansen,
Vid

Anmälan

till: Margot

tersson, tel. 0515/334 86.

Falbygdens Idrottsallians

50-årsjubileum i lördags samlades

en hel del erfaret och rutinerat
idrottsfolk. På den här bilden har
vi samlat de tre som en gång tog

initiativet och bildade alliansen,
nämligen fr.v. Göran Andersson,
Evert Clason och K-G Johansson.

del av idrottens utveckling

Den trion ligger b4kom en stor

Falbygden.

på

Ref'erat tiån jubileet fanns infört i tisdagens FT.

Pet-

nffiWekut experömg,Wt
"Skönt att slippa
liggo,på hotell"
- Att lägga ett tränings- bättre ån jag någonsin
i Kinnarp - mitt ute kunde drömma om.
på landsbygden - det var
Det såger Tomas Bernågot av ett experiment, ner, förbundskampten för
ett experiment som slog det svenska bordtennismycket bra ut. Mycket landslaget som under

:l::rili
:

t:tlill

!ir:/:ii

Iåger

veckan använt Kinnarps
Kontorsmöblers aktivitshus för sin tråning.

- Åtminstone under min tid som
förbundskapten - 2,5 år - har vi
alltid legat på hotell och ofta fått
resa till hallar och träningslokaler.
Nu bor vi hela gånget i en villa
som Kinnarps ställt till vårt förfogande.

Vi fixar frukosten

själva
och lever nåra inpå varandra hela
dygnet. Spelar kort, tittar på video, sover. D-et betyder att gånget
svetsat samman ännu mer, säger
Tomas.
Det år naturligtvis en nödvändighet att de hår framgångsrika grab-

barna kan existera nära inpå var-

andra. Minst 200 dagar p"" å" a.

man tillsammans i landslagssam-

manhang. Hälften av den tiden går
åt till matcher och turneringar, resten till träning.

r

Glamour?

Visst kan man tycka att pingisgrabbarna i landslaget lever ett

spånnande glamouröst liv. Resor
hit och dit, stora prispengar.
- Ja visst finns den biten också

säger Tomas Berner, rrien vad som
alltför ofta glöms bort är den enorma tid som pingisen kräver. Jag
överdrivet inte om jag säger att

landslagsspelarna .ba1a

har

25

dagar om året helt pingisfria.
Så kan man bara hålla på under
några få år. Att bilda familj är i det

nårmaste omöjligt. Vem vill binda

Sueriges bordtenntsland,slag samlat aid ett au borden t Kinnarps stora aktivitetshr:,s. Från uönster tJlf "Ttckan"'Carlsson, Jonqs Berner, Jonng Äkessorr, Jörgen
Persson, Jan-Oae Wald.ner, Ulf Bengtsson, Mikael Appblgren, Mats Andersson och
Peter Greezula. Liingst till h,öger förbund,skaptenen Tomas Berrler. Tpå" aa d"eltagarna liimnade triinr,ngslögret under g&rdagen för matcher oeh ftnns d"örför inte med,
/
på,bilden. Det ör Stellan Bengtsson och Ertk Ltnd.h.
kan fungera på det här sättet un- når man ligger på träningsläger.
der alltför många år. Det blir förr Uppvårmningen sköts på ett
mycket lekfullt sätt. Det år viktigt,
eller senare en omställning. . .

o Jarlsson

-

Bengtsson
Vi besöker Kinnarps aktivitetslokal just som landslaget inleder eftermiddagens träningspass. Minst

sex timnmar om dan spelar man

menar Tomas Berner.
Ola Jarlsson på Kinnarps, själv
gammal pingisspelare passar på att

slå några bollar mot vår

nyaste

europamästare Ulf Bengtsson vid ett av borden. Det går ganska
bra, det syns att det inte är första
gången Ola håller i en racket.

Ola Jarlsson berättar att man
fick en förfrågan tidigt i våras om
man kunde. ställa upp och hysa
landslaget under en träningsvecka.

Jodå, såväl företag som fritidskommitt6 kunde tänka sig detta.
Förutom den lantliga.miljön och
den fina träningshallen, så sparar
man en hel del pengar. Träningsläger med hotellvistelse kostar sköna

slantar och efter vad vi förstår av
Ola Jarlsson så kommer Kinnarps
inte att ta ut någon ersättning. nej,
menar Ola Jarlsson vår hall står ju
där under dagtid, så det här betyder inte några större kostnader för
vår del.

o Siktar

på VM

Helt kiart år att höstens tråning
är alldeles särskilt målmedveten
med tanke på VM 85, som går på
hemmaplan. I Göteborg i mars.
- Vi har helt klart många viktiga
matcher under hösten, såger Tomas Berner, men helt klart överskuggar VM allt. Tänk om vi kunde gå till final, det skulle vara det
största som hänt svensk pingis.
LARS SVENSSON

Foto: DAN NILSSON

dagarområet.
må.nga könner txll qtt
spelare på. Iandslagsnioå,
byter beliiggen på' racketen

Hur

före oarle match och triini.ngsposs. Ltmmar och
pressar fast gör på' bilden

o Går bra
Det här gånget firngerar hnt' Hu-

vuddelen av grabbarna är unga mellan 18 och 23 år - Det är bara
Stellan Bengtsson som Passerat de
trettio.

Jan-Oue Waldner'

Wl
Ig&r kuiill spelade bord.'
tennislandslaget t'nomhu sf otb oll. rn ot Ko nt or smöb -

lers Lag. Hiir ualsar Mats

Men helt klart är ått man lnte

Andersson om medhemmalag ets Chri ster J ohan s s on.

Thomn s Arulersson -åfass e I$ ell
tq)pr)i"s, r irtgs sp r eng i S lut urTt
Thomas Andersson och
Hasse Kjell, båda från
Falköpings AIK, sprang
lekande lätt de sex varven
i Frökindsloppet på söndagskvållen. De vann
överlågset och beståmde
sig redan tidigt för "dött
lopp" - det fanns nåmligen ingen som kunde ta
upp fighten med de två
elitmotionärerna Thomas är fiir övrigt en av distriktets loppar på orienteringssidan och Hasse Kjell
en motionär som vinner
det ena elitloppet efter det
andra. Senast var han i
topp i Hagenloppet.
De fick båda tiden 46.15 på den
13 kilometer långa banan - sex
varv på elljusspåret i Slutarp. Det

var för övrigt hela 62 löpare,
gångare, lunkare som kom till
start, En del valde korta

två varv, och här var

74-Lag uann sin serie efter enfint genomförd sciso?rg. Bakre raden
Roland Moberg, trdnare, Peter Johansson, Stefan Karl'sson, Fredrt'k Nyberg,
Fredrik Ek, Andreas Sjögren, Björn Andersson, Chrxsttan Ek och OLa Jarlsson,lagled,are. Frdmre rad"en fr.o.: Karl-Henrtk Larsson, Joaktm Karlsson, Joaktm AhI,
Mtkael Th,örn, Mqrcus Thor, Tomas Hector och Ooe Jose/sson. Soknos på br'Id.en
gör lagledaren RoIf Andersson. t98,t- ie - I I

Kinnarps IF:s P

fr.o.:

KINNEVEDS PASTORAT

Ur FT-lägget 1934

PENSl0llÄnsrnÄrr

Kålrotsrekord

Fred. 26 okt. kl 15 i Lokal
FRÖKIND.JOSEF JACOBSSON: "Mina smultronställen"'
bildeir. Varmt välkomna!

Vad sägs om en kålrot På hela 6
Redaktionen har fått en sådan i present från lantbrukare
1/2 kg?

Adamsson, Ödegården, SlutarP.
Slår någon kålrotsrekordet?

Du

kranan,

Roland

m.issc,r

Karlsson. Vårkumla, bäst med
17.21 före Sivert Gustavsson och
Anders Pryssander. På mellanbanan toppade Jan-Olof Ahlin,
Äsarp, med tiden 36.17 på de fyra
varven. Hår fanns gamle långskubbaren Nisse Gustafsson från Karleby och Skörstorp på startlinjen och
nådde en position i mitten på start-

Föranmålan

till

Frökindslop-

t

s

Sparbanken anordnade på sön-

dagen i samarbete med SIF:s
ilamklubb en tipspromenad i Kinnarp.
Rätt rad:

xxl 122 xxx 212.
Rått svar: 633 si, Ingvar Sere-

gaard, Jaroslav Seifert, Ekoinavallen, Husmodern, 28 st. Anders Jär-

ryd-Stefan Edberg, Kalle, Ham-

marby- Brage - IFK Norrköping- IFK Göteborg, Eva Selin, 1.200 st,
Skandia.

Skiljefråga: 252:-.

fåltet.

Av

arrangörsklubbarnas representanter lyckades ungdomarna
Urban Svedberg och Fredrik Nyberg båst i sina respektive klasser,
vilket framgår av följande bästaresultat i de olika klasserna:

2 varv: Roland Karlsson

17.2L,

Sivert Gustavsson 19.20, Anders
Pryssander 19.25, Arne Karlsson
19.42, Maj-Lis Martinsson 21.17.
4 varv: Jan-Olof Ahlin 36.17, Stig-

Resultat vuxna: 11 rätt ?ord

Sista chansen!
Anmål dig till cirklar i
Kinnarp:
Vävning 60 tim., månd.

Ledare: Märta Lyreborg
Klädsömnad 30 tim., varan-

Olof Karlsson 37.14, Jan Arvidsson

nän torsd.

38.35, Fredrik Nyberg 38.35, Rolf
Andersson 39.29.
6 varv: Thomas Andersson, Hasse Kjell 48.15, Kent Enarsson
52.26, Rolf Persson 52.37, Vesley
Strand 55.37, Hasse Larsson 56.10,

Ledare: Ethel Abrahams-

Urban Sv.edberg 56.34, Allan Larsson 56.37, Tomas Carlsson 56.47.

ilg,l- io-zJ

aäl i;;fö'-'r

FROIilNDSLOPPET!
pet, söm går på söndag kväll i
elljusspåret i Slutarp ska vara
arrangörerna'tillhanda i dag.
Banlängderna är 5 kilometer
(två varv), l0 km (fyra varv), 15
km (sex varv). Tidtagning sker
endast på sex varv. Det blir ge-

Kinnarp spr'Jifi i;L?med Sparbanken

mensam start för samtliga ban-

längdei.

Samtliga deltagare kommer

att få en

specialkomponerad

plakett. Anders Pryssander eller Bengt Persson tar emot anmälningarna. Ombyte for löparna ell'er lunkarna är på Tångavallen.

son.

Växtfärgning Ht -84 o Vt -85,
24 tim.
Ledare: Ingrid Åbhd.
Anmäl dig till Sven Andersson tel. 05L51331 72

Lyckad,

Tisdagen den 30 oktober

jungfrutur

o

Asarps.

fö, nya bokbussen,

elever

riil

Falköpings nya bokbuss

har under helgen rullat ut i
kommunen på sin jungfru-

tr(innarp?

tur. En premiär som sammanföll med biblioteks-

,

veckan, tqrligt nog.

I

Med anledning av att Åsarpssko-

lan nu har dåliga slöjdlokaler och
att det 1989 finns så många första_

fredags visades bussen

i Stenstorp, i lördags på
Stora Torget i Falköping

upp

klassare att de inte ryms i en klass,
har olika förslag till lösninsar dis-

och under söndagen giorde

kuterats.
Ett förslag år möjligheten att ele_
ver från upptagningsområdet skall
kunna slöjda i Kinnarp och att ny_

den en rundtur till Floby,
Slutarp, Gudhem,. Asarp
och Vartofta.

börjare från Börstig skrivs in i

Överallt har kommunbor samlats för att ta sig en titt på bok-

Kinnarps skola.

bussen.

synvinkel bästa förslaget är en till_

- Många har varit nyfikna på
bussen och intresset för den är
mycket positivt. En del politiker
har också besökt bokbussen under de här dagarna, sade bibliotekschefen

Kjell Schröder

på

söndagskvällen.

r

Rullande reklam

Bussen ser verkligen trevlig
ut. Vi är nöjda med färgen och
dekoren. Bokbussen är verkligen

-

en fin rullande reklam för Falköping. Vi märkte idag att överallt,
dår vi for fram, stannade man
upp och iakttog bussen, framhöll

Kjell Schröder.
Den 12 november inleder bokbussen sin ordinarie route med
böcker ut till kommunens alla

hörn. Över 70

hållplatsskyltar

håller på att såttas upp.

Ur Äsarps- och Börstigsbornas

lVSCnad och upprustning av
Asarpsskolan. Då skulle man få er-

T.u. Ntklas Dahlstrand och

Kqrl-Gustau Gustausson
tog bokbussen i, ndrmare
betraktande, ntir den tgär

tiII KinnarplSlutarp och parkerade en

anliinde

stund" utanför'

Lokal Frö-

kind.

huvudbiblioteket, som dessutom ha-

de en tipspromenad inne bland

j Aven filialbiblioteken var på
till de norra kommundelarna. I söndagen vålbesökta. Hår arran-

den reguljära verksamheten skall

Under visningsturerna

över I gerades också tipspromenader

helgen har de besökande i

utomhus.

Frökinds S-förening

t'18V"

har haft sitt första möte inför höstens och vinterns studiearbete. Innan förhandlingarna vidtog giordes

grammet diskuterades en del kommunalå frågor på det lokala planet.

Kinneueds
Bödakors

des med en tyst minut.

Som en första genomgång av det

kbmmunalpolitiska handlingspro-

teksfilialen i Slutarp/Kinnarp i
samarbete med Kinneveds Hembygdsförening.

Ett 50-tal glck

promenaden.

Ingen lyckades med att få 20 rätt.
Fyra fick 19 rått och har bokpriser
att vänta, Dessutom delas böcker
ut till några av barnen som gick
promenaden.

Rätt rad: I x 2, x I l, x2x,2xx,
| 2 1, I x. Skiljefrågan: Snörets längd var 3.85 cm.
Rätta svar: Entita, år 1746, Syd.
afrika, scoutrörelsen, år 1961, med

t

2 2,

ett run-R,

Ievnadsbeskrivning,

Gustav VI Adolf, Oskar, teleskop,
27 st, USA, New Foundlandshund,
Levene, idrott, lek och spel, Char-

les Darwin, Gökhem, Tjeckoslovakien, Baltzar von Platen, år
1963.

Bokvinnarna år: Marita Gustafsson (401 cm), Sven Andersson (317
cm), Lisa Gustafsson (525 cm) och
Ingrid Andersson (547 cm).

Hembygdsförcningen

ilffnneued
slatlal studieGiil(el
i Ivan Svanströms
Anmälan

till: Margot

tersson 0515/334 86

'

i Lokal Frökind fredagen den g nov kt 19.00.

.

Information av antikvarie Kjell Edvinger om den nu ge_
nomförda fornminnesinventeringen i Kinneved
och Vår_
kumla socknar.
o Underhållning av Anders Mårtensson.
. Servering.

anordnar sin sedvanliga syauktion i Lokal Frökind måndagen
den 12 nov kl 18.00.
Kaffeservering. Lotterier,

Gåvor och paket

mottages

tacksamt.

Alia hälsas välkomna!
Rödakorssyföreningen

f..

l.

rorsalrun€lst
Iremmet
Vid kyrkofullmäktiges

stämma i
Kinneved i tisdags antogs entreprenör för det nya församlingshemmet. Till huvudentreprenör antogs
Dahl Byggnads-AB och som underleverantörer Äsarps Elektriska,
Äsarps Handelsbolag och Medins
Plåtslaeeri.

bok

"Sockenborna".

HEMBYGDSAFTON

I)e bygger

il*öil

-i.:

/ct
anordnades på söndagen av biblio-

Alla hälsas välkomna!
Kinneveds Hembygdsförening

parentation över' styrelseledamoten Lennart Karl6n, vilken avlidit
under året och vars minne hedraStudierna kommer att bedrivas
kring det program, som utgivits under mottot "Framtiden i folkets
händer." I samband med detta material kommer även partiets kommunalpolitiska handlingsprogram'
att behandlas. Man beslöt att förlågga studiekvållarna till onsdagar-

Tipspromenad l?gr-

U,N.

bussen även kunnat låna böcker

FRö]{IND

-

för kommunen

och
skolstyrelsen i denna för bygden så
viktiga fråga.

till

premiärturen för bokbuss I boFhyllorna.
gå

presentanter

Bokbussens ankomst till kommunen har tagit en hel del resurser och biblioteksveckan har för
Falköpings del fått bli en minikampanj under helgen. I Falköping kom under söndagens öp-

pethållande mycket folk

o Premiär i norr

forderliga klassrum samt en låmo_
lig lokal för metallslöjd. Detta kom_
mer att diskuteras vid ett offentliet
diskussions- och informationsmöie
på torsdag i Bcirstigs Bygdegård.
Det är Börstigs och Åsarps cen_
terorganisationer som gemensamt
inbjuder till diskussionen med re_

1

139.1

Slutarps lF
Ärsfest den 10 nov.
Sup6pris 75:- kr.

Bröderna Hansson, Udde
valla, spelar.

Anmälan

t. Bengt S,

332 38 senast onsdag.

tel

Pet-

Skola: </tr-g'r.
Trafik, och skolskjutsar
Hem och

Man menade också att det är ett

rättvisekrav, att barn från glesbygd ska kunna tillgodogöra sig
undervisning lika bra, som barn
från tätorten. Det anser man i dagens läge inte år möjligt p.g.a. att
barn med långa resor är mycket

diskuterades på årsmöte

tröttare, eftersom de måste stiga
upp tidigare och kommer hem

se-

nare.

Eftersom problemet inte bara

berör låg- och mellanstadiet utan
även i hög grad högstadiet fick
Hem och Skolastyrelsen i uppdrag

att tillsammans med Kyrkerörs

Hem och Skolaförening göra en
framstållan till skolstyrelsen om att
få en ändring till stånd. Från föräldrahåll har redan tidigare gjorts
en skrivelse till skolstyrelsen, utan
positivt resultat.
E-L T

Hem och Skoluledamöterna Lena Hoheisel

(t.u)

och

Bengt Lennartsson (t.h) samtatar ried, poltsman Conng
Runesson.

Frökinds Hem och Sko- såsom luciafirande, vårfest,
laförening har hållit sitt danskurs och klassombudstråffar.
årsmöte. Föreningens ordförande Håkan Arnesson
o Styrelsen
hålsade alla välkomna och
Vid styrelsevalet omvaldes Håriktade sig sårskilt till po- kan Arnesson, som ordförande och
lisman Conny Runesson styrelsen i övrigt består av Olav
från Falköping, som var Hoheisel, Lena Hoheisel, Bo Jo-

Anita Svensson, Barbro
inbjuden för att tala om hansson,
Jarlsson. TorgnY Johansson hade
barn och trafik.
undanbett sig återval och efterMed en stor portion hu- tråddes av Gun Palmqvist. SuPPmor på ytan och mycket leanter år Bengt Lennartsson, AnJohansson, Janne Brisbo,
allvar i botten berättade ders
Valdemar Svensson och Ing-Marie
han om hur barn ofta upp- Öst. Lärarkollegiet representeralever trafiksituationer på des av Eva-Lisa Törnqvist, suPPl.
ett helt annat sätt än vi Margareta Thor. Självskriven leda-

vuxna tänker oss.
- "Barn i trafiken år alltid levande yarningsmårken", sade Runesson.

mot i styrelsen år rektor Per-Inge

Vidare tog han upp problemet
med mopedkörning för dem som
inte fyllt femton år, och dår manade han föräldrarna verkligen att
vara konsekventa och sätta grån-

Under punkten övriga frågor

ser. Slutligen berörde han också
barn och deras placering i bilar.
Om inte förr så nu fick alla sig en
tankestållare om hur viktigt det år
att alla i bilen använder bålten, både barn och vuxna i fram- och baksåtet.

Efter det mycket uppskattade föredraget var det dags för årsmötesförhandlingarna. Av verksamheten
framgick, att föreningen under det
gångna året haft en rad aktiviteter,

Carlsson.

o Skolskjutsdebatt
togs skolskjutsfrågan upp.

På

grund av besparingar måste vissa

delar av

skolskjutsorganisationen
till innevarande läsår.

läggas om

Detta innebar stora försämringar
för många elever, ansåg föräldiarna. Att ett barn, som har 3 km
skolväg (enkel resa) ska behöva
åka 21 km i stället ansågs orimligt.

Föräldrarna uttryckte sin

bestämda åsikt, att besparingar inom

kommunen inte får göras på sådant sätt att skolskjutsbarn blir lidande.

- Slopa hellre "onödiga resor"
som t.ex. badresor, ansåg någon

---- - _-LArqer-

Itu"ruä
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sålde sin

GHT-post
Kinnarps Kontorsmöbler finns inte med i
ågarbilden runt Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning längre.
Man har sålt sitt nioprocentiga aktieinnehav.
Samarbetsproblem med den andra delägaren,
ISL Invest och dess Lars Ragnar Hellgren, har
i massmedia'angetts som orsak till Kinnarps
avhopp.
- Det är inte riktigt. Vi vill kunna koncentrera oss på våra andra bitar istället, såger Kinnarps Henry Jarlsson.

-s0drB-

LAnet

Torsdagen den,8 november 1984

tv

nvill stiir|r,g- a&r bit)e
blev sju-dagars.

- Vi vill

koncentrera

oss mer på de bitar vi
verkligen jobbar med, såger Henry Jarlsson på
Kinnarps i en kommentar.
Kinnarps gick in som minoritetsägare med nio procent av aktieposten i GHT inför dess siuda-

garsutgivning. Ovriga 91 procent
av aktierna ågdes av bolaget ISL

ning Hellsten angett för samarbetet.

. - Den uppgiften är inte riktig.
Vi har inte haft några sådana

Invest.

Från den första november ägs
GHT av ett annat företag i ISL-

problem på GHT. De båda företagen vill jobba var och en med
sitt, och stärka våra egna bitar.
Vi har över huvud taget inte lagt
oss i tidningsdelen, säger Henry
Jarlsson och fortsätter:

gruppen, ISL Förvaltnings AB.
Kinnarps Henry Jarlsson var

tillsammans med ISl-gruppens
Lars Ragnar Hellsten intressenter i GHT fram till dess att ägar-

r

strukturen föråndrades.
I kraft av sin aktiemajoritet var
dock Hellsten huvudintressent.

.

Litet inflytande

- Vårt lilla ägande gav ett litet
inflytande. Det vi jobbar med vill
vi behärska.
Nu menar Henry Jarlsson att
man istållet mer kan koncentrera
sig på de bitar man jobbar med.
Man behöver inte ägna GHT en

Inga problem

Götbborgs Posten uppger att
Jarlsson inte kunnat acceptera
den modell för styrning och led-

70-&rig trad,ition
i Kinnerteds kyrka vlv*t
På Allhelgonadagens kväll var
det jämnt 30 år sedan man första
gången samlades till minnes- och
tillika musikgudstjänst i Kinneved.
Nu som då tjånstgiorde Bengt
Kjellström vid orgeln. Församlingens ordinarie kantor Margareta
Thor hade för kvällens gudstjänst
överlåmnat tjänsten vid orgeln till
sin företrådare och ledde i stållet

verkade, också under kantor Margareta Thors ledning. Där erinrades om två bortgångna för-

denna kväll enbart församlingens

I

kyrkokör. Denna sjöng

flera

sånger, som varit med på program-

met alla åren. Bl.a. sjöngs den
kända Ave verum corpus av W, A.

Mozart efter det prosten läst upp,
namnen på de församlingsbor som
gått bort sedan förra allhelgonahelgen.

Kyrkan 'var fullsatt, och så var
även fallet tidigare på dagen i Vår-

kumla kyrka, dår flickkören med-

köpeskillingen för aktieposten

sjunkande
skepp? Nej, så är det inte, försäkrar Jarlsson, även om GHT
dragits med- inkörningsproblem,
främst på distributionssidan.
- Men det år inte så lätt att
starta ett företag, fyller han i. . .

nor.
- Ett antagande gripet ur

i Skara stift och till

Kinnarps avtal med GHT, vil-

ket innebär att

fält ett par år, vargfter han slog sig
ihop rr${ pn }.qmrat och startade

hödsfeäd.'193åslev han sjuk och

återkom till Sverige. Här fortsatte
han med arbeten, fråmst på torvmossär, bl a Röde mosse vid Hornborgasjön, Karbo mosse och Vi-

kersvik i Närke. Han var också

Jarlsson inte kunnat acceptera
den modcll för styrning o"h l"d-

möbelföretaget
bland annat leasar ut kontorsoch datautrustning till tidningen,
påverkas inte av att Kinnarps in-

verksam vid skifferoljeverket vid
Kvarntorp i nio månader och dårefter vid 'Falköpings torwerk vid

ning Hellsten angett för samarbete.

Grimskullen.

Senare hjålpte han olika lantbrukar,e med grävning av rördiken
i Kiiinarp och Dimbo och arbetade

t)a,run

&

re

#

åven'på vågbygget mellarr Luttra
kyrka och Sköttning. Fram till pensioneringen arbetade han på Karbo mosse. Under de senaste åren
har han varit bosatt i servicelågenhet i Kinnarp.'
. Den bortgångne sörjes närmast
av broder och svägerska i Skövde'

w

samt syskonbarn.

Höstens

innebandyturnering

mellan fritidsgårdarna i kommu-

lag. Slutarp slog dock ut Blåvinkeln redan i gruppspelet och vann

Odensberg.

sedan, med målskillnad som marsi-

nen spelades nyiigen

i

Tio lag ställde upp. Av dem

va-r

nal, hela turneringen med Berg-

och

slidens andra lag som tvåa.
Slutarps vinnande lag bestod av:

fyra från Bergsliden, tre från Slut-

arp och Blåvinkeln. Flobv
Odensberg hade var sitt lag.

kyrkan i utlandet. Så fort tillfälle
ges skall offer sedan upptagas till
Etiopien.

Den 24 juli lg26 hade han tjänat

luften, säger Henry Jarlsson.
. - Men jag är förhindrad att tala
om den verkliga summan.
Vi har sökt ISL:s Lars Ragnar
.Hellsten för en kommentar men
han har varit oanträffbar.
PEO JANSON
Göteborgs Posten uppger att

o Fortsatt leasing

började han arbeta på Karbo

ihof. 600 kronor ibch emigrerade till
Kanada, dår han aibetade på guld-

:

Sv.

de svältande medmånniskorna i

1925

mosse utanför Kinnarp.

iigger en bit under en miljon kro-

Börstig har man seden att tända
ljus för varje församlingsbo som
gått bort.
Goda kollekter upptogs i alla
fyra församlingarna till kyrkans

ungdom

tenrvar han åkardräng i Skövde.

Göteborgs Posten uppger att

$,ir::r

Torstensson.

död 1907 kom han till ett fosterhem
i Marka, Hans första anställning
var som:dräng på Kapellsgården
utanför Falköping. Senare kom
han till Moholm, där hans syster
bodde och var gift. Efter värnplik-

fritids-bandyn tzln-s'

samlingsbor.

I Brismene förrättades minnesgudstjänsten av veniaten Georg
Majhult, och kyrkokören medverkade där liksom i Börstigs kyrka
på söndagen, ledd av kantor Ella

småningom
kommer att gå över styr, och att

Slutarpslag

Suntak, men flyttade tidigt.med
föråldraloch syskon till Falköpings
Ostra församling. Efter moderns

l

-i-

te längre är med i ägarbilden.

man lämnar ett

?tt

Bäckander, Kinnarp, har avlidit i
en ålder av 84 år. Han var född i

I

tanke.
Är det så att Kinnarps anar att

projektet GHT så

ts7
/// /

Dödsfall
Karl Bäckander. Karl Henrik

lfJirwrolrpsl,iimuar GHT

Kinnarps Möbler har
sålt sin aktiepost i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning.
Detta bara en månad
efter det att tidningen

F'T

Bandyspelare fr&n Odensberg och Slutarp i ka;; o;
bollen i fri.tid,sgå.rd,arnas iinebandyturäering. -Från
uiinster Peter Johansson, Björn Andersson, Jens Jo_
hansson och Fredri.k llolmström.

Ett av lagen från Bergsliden representerades av flickor och det
var det enda flicklaget. De skötte

i "kill"dominansen.
(ampen om segern kom dock att
stå mellan Bergslidens andra laq.
Slutarps tredje lag och BlåvinkelÄ
sig fint

Anders Ceder, Patrik

Josefsson,

Per Eriksson, Tommy Sjöstrand,
Fredrik Johansson och Inge Johansson. Killarna som fixade andra platsen var: Dick Billman, Reihe
Wallin och Pär Nordberg. Odens-

berg kom på en hedrande tredie
plats.

,

Fo"lköpöng

Lördagen den 10 november 1984

srcaM

Intega

AB,

skåp- och

- Vårt "paketskåp"-sorti-

ment har gjort exporten
möjlig, såger Martin Pålstrakt på leveranser till son, en av tre delägare i föUSA. Kontraktet år vårt retaget.
köksinrednin gstillverkare
i Slutarp, har fått ett kon-

omkring en miljon kronor.
På torsdagen levererades den första containern

innehållande 400

skåp.

Den ska följas av ytterliga-

re fe'm leveranser
med augusti.

till och

För två år sedan startade Intega
AB i Slutarpsköks gamla lokaler.

- Vi har utvecklat en

"pa-

ketskåps"-tanke. De skåp och
köksinredningar vi säljer levereras
i flata paket. Sedan kan köparen

själv montera ihop dem,

såger

Marti'n Pälsson i. lntega AB:s lagerutrymme. Hiir ligger 400 flatpaketerad.e skåp och
oöntar på' att forslas till USA, den första aa sammanla.gt ser leueranser. (Foto: Dan
Nilsson).

Martin Pålsson. Stora monterade
skåp hade varit svåra att exportera.
Pålsson år tillsammans med Erik
Andersson och Erik Grahn delågare i Intega AB. Företaget har nu
drygt 20 anstållda. Fyra personer
nyanställdes under hösten.

Jämfört med första året har man

nåstan fördubblat sin omsättning
till omkring sju miljoner kronor.
Man räknar med att ytterligare fördubbla den under nästa år.
Sverige och Norge har varit de
stora marknaderna för Integas produkter. Nu tar man alltså steget in
på den amerikanska marknaden.
- Det år ett svenskt företag.i
USA som beställt. De såljer sedarf

in. varorna

till den amerikanska

byggmaterialhandeln.

o Tolv miljoner
De

standardiserade, flatförpac-

kade skåpsmodulerna hamnar ir--byggaffärerna runt San Fransiscoområdet på den amerikanska Väst-

kusten. Det är ett geografiskt ganska begränsat område, men på en
yta med tolv mils diameter finns
tolv miljoner människor. . .
Den första leveransen om 400
'skåp är redan såld.
- Efterfrågan har gjort att vår
leveranstid fördubblats från normala tre veckor, konstaterar Martin Pålsson.
Ett ganska angenämt problem,
egentligen.

..
PEO JANSON

tl;;r spadtuget

,BA g g start ö l{önnea e d,:

Spoden i jorden för
nya församlingshemmet
:iä:
ir:.4

Prosten [Jno Må,rtensson tar första spadtaget för församlingshemmet i Kinneoed'
maj må.nad nösta år'kanbyggnad,en stå,klar för rnuigning. fig'l -,tl- i;

På tisdagsmorgonen in- ;;första spadtaget". Efter detta
bYggmötet'
leddes det planerade bYg- hölls också det första
FörsamlingshemsbYgget är kostget av församlingshem i nadsberäknat till omkring 2,1 mil-

I

Propagandalottning
Frökindspropagandan

i

Slutarps

elljusspår avslutades på tisdagskvällen.

Totalt har ett sjuttiotal moKinneved.
joner kr. Det kan nämnas att Kin- tionerat och bland
dem som qått
Prosten Uno Mårtenss8n neved höjer kYrkskatten rätt av- fem gånger lottades priser fram en45
öre'
hela
år
nästa
ligt följande: Christer Carlsson,
tog första spadtaget och en sevårt jul
skall alla ledningarna Elof Rehn, Sune Svedberg,
Före
Ulric
halvtimme dårefter var vara
dragna i jorden och bottengråvskopan i full gång med plattan färdig, så att stomresningen Pryssander, Rita Skoog, Ulla Stenqvist, Inga Andersson, Gunvor Angrundarbetet.
kan påbörjas efter helgerna'
dersson, Kerstin Eriksson, Linnea
invigkan
Om alit går Pianenligt
Johansson, samtliga får penningAndaktsstund och samling med
ningen av det nYbYggda för- lotter.
byggnadskommitt6 och entrePre-

nörer närvarande inramade

Kr4!e=*p

_lå

mue

å e_ gH T

det

samlinsshemmet ske någon gång
under maJ.

i

Föek- postord,ert

för etAg ös tiilteti'zr"-$
Nu finns postorderföretaget Alvsereds Postorder
AB i Kinnarpsgruppen.

Kinnarps Kontorsmöbler fick företaget i utbyte
mot den nioprocentiga aktiepost i Götetrorgs Handels- och Sjöfartstidning
man sålde till tidningens
huvudägare, ISL Invest.

Det är ett par veckor

sedan

Kinnarp lämnade GHT-projektet.
Man hade gått in som delägare
med nio procent av aktierna, samt
leasat teknisk utrustning till tidningen.

Huvudågare i GHT var ISL Invest, och det var dit Kinnarp sålde
sina aktier. I utbyte fick man Älvsereds Postorder AB, Sveriges åldsta företag inom postorderbranschen. Leasingavtalet står dock
kvar.

igen, säger Bert Bengtsson, lageroch distributionschef, till GöteÄlvsereds postorder grundades borgs Posten.
1897. Samma familj ägde företaget

fram till 1974. Sedan dess har flera
ägare kommit och gått.
Alvsereds Postorder har cirka

50

anställda, och ett tiotal av dem
kommer att sägas upp i samband
med ägarbytet.
- Omsättningen i förhållande till

utgifterna har varit för liten. Företaget har gått med en viss förlust.
Dessutom har vi haft ett stort överlager. Någonting måste göras för
att få det h,ela att gå mot rätt håll

o Livsviktigt
Fackordförande Ingvar Andersson säger så här till GP:
- Hade inte Kinnarps hoppat in
nu, säger sunda förnuftet att det
istället blivit fråga om nedläggning.
Den här verksamheten är livsviktig
för hela samhället.
Från Kinnarps ville man igår inte kommentera "bytesaffären".
PEO JANSON

[J

Arsmöte-å,rsfest
med,

65-årigx,fi{f

Slutarps Idrottsförening

har hållit sitt

årsmöte.

Båsse Johansson utsågs
att leda fiirhandlingarna.
Med anledning av den

mångårige medlemmen
och styrelseledamotens

Lenryart Karl6ns bortgång
erinrade han med några
ord om dennes gårning och

påbjöd en tyst minut för
att hedra minnet av den
bortgångne.
Styrelsens redogörelse för vad
som hittills hänt inom verksamheten liksom fotbollssektionens verksamhetsberättelse lades med godkännande till handlingarna.
Styrelsens förslag till arbets- och
ekonomiplan för det kommande
året behandlades och diskuterades
bl.a. vissa arbeten och åtgärder på
Idrotlsplalsen Tångavallen.

Till ordförande för år

1985 om-

valdes Båsse Johansson liksom sty-

relseledamöterna Håkan Andersson och Christer Carlsson för
f985-86 och Gustav Gustavsson för
år 1985. Nyvald ledamot blev Ove

Karl6n för tiden 1985-86.

Gösta

Andersson omvaldes till styrelsesuppleant och Christer Stenkvists

nyvaldes, båda på två

år.

Ung-

domssektionen tillsätter en-ledamot i styrelsen. Kvarstående i styrelsen för år 1985 är Bengt Stenkvist, Tommy Forsberg, Bengt Andersson och Jan Ekman.

Övriga val av sektioner och and-

ra funktioner blev i enlighet

Bo Dahlstrand, samtliga omvalda.

Slutarps IF har avfestat det
gångna året, sorn var det 65:e i föreningens historia. Vid ett senare

Revisorer:. Reidar Sanfredsson
och Bengt Samuelsson med Arne
Persson och Arne Settei'berg som
ersättare.

Fotbollssektion: Bengt Gborgsson och Ulf Karl6n samt en representant för spelarna och lagledaren
för BJaget.

Lagledare för A-laget: Ulf Karl6n. Val av lagledare för BJaget
bordlades.

Ungdomssektion: Bo

Dahlstrand, Christer Johansson, Conny
Johansson, Tomas Pettersson, Stefan Ekman, Ola Johansson, Jan
Ekman, Roger Andersson och Stefan Berger.

Matchkassörer: Olof Andersson
och Gösta Andersson.

Vaktmåstare och lokalvårdare
på Tångavallen: Olof Andersson
och John Alexandersson.

Valberedning: Bo Dahlstrand,
Ulf Karl6n och Bengt Andersson.
Ansvariga för programblad: Jan
Ekman och Roger Andersson. Vid
årsmötet diskuterades i övrigt vissa
arbeten på Tångavallen samt ekonomiska frågor.

Vid möte med styrelsen fördelades funktionerna inom styrelsen
enligt följande: v. ordf. Bengt StenCarlsson,

Kinneveds Röda kors;anordnar
idag. syauktion i Lokal Frökind.

Lotterier, kaffeservering och en
del annat står också på auktions-

IOGT

programmet.

oalde

Frökindspropagandan
avslutas på tisdag. Priser kommer

att lottas ut bland alla dem

lueöa

ningen åger rum vid starten.

na året. Kvällen blev i alla stycken
lyckad - inte minst bidrog kvällens
musikanter till detta. Föreningen
hade nämligen engagerat bröderna
Hanzons från Uddevalla och i det
spelglada och duktiga laget ingick
tre bröder. nämligen Tommy. Lars
och Mikael.

Därtill medverkade blott 9-årige
Martin med fiolspel vid scenframträdande vid ett par tillfällen. Föräldrarna Lilly och Roger Hansson
hade hela sin barnaskara samlade i
Lokal Frökind den här festkvällen,
som inieddes med att föreningens

Annika Callenutk

luela p&

- &rets
Godtenrylargår-

ordf. Båsse Johansson hålsade
närmare 70 gäster välkomna till Ingas välsmakande smörgåsbord.

den.

Där fanns föreningens yngre lirare
- där fanns också veteraner och
de som i alla .väder stöttar för-

templargården

eningen.

Under kvällen skedde fördelning

av mållottovinster och ett melodikryss hade komponerats av Ulf

Karl6n, Magnus Johansson och

Bengt Andersson, vilket

livligt
uppskattades. Skiljefrågan var att
gissa ordförandens vikt. . .

Det var festligt på

i

God-

Falköping

i

lvåll. Det hala
våglaget som överraskade
skråmde inte publiken.
måndags

Många kom för att
till Inger och Hjo-Lasse,

åldre men

fin musiker.

var luciaval och från
arp kom Sven Andersson
som kvållens gäst. En d
tig tolkare av Jönn och
beråttare av vås
rler.

o Prisregn
Och så var det då priserna:

Roger Torstensson och Bosse
Lund, som varit mest träningsflitiga fick Danmarksresor för två personer och sedan {ick följande presentkort och annat smått och eott:
Niklas Ölander. Ola Johansion,
Tomas Dahlstrand, Tomas Anders-

son, Stefan Ekman, Håkan Andersson, Tony Skoglund, Conny

Johansson, Magnus Johansson,
Martin Lindroth, Ove Karl6n, Olle

Andersson, Jonny

Andersson,

Bengt Andersson, Christer Svensson, Jonas Hjortsäter, Björn-Ove
Andersson, Morgan Karlsson, Stefan Berger, Roger Pettersson.
Blomster m.m. fick tränaren
Bengt "Blecka" Georgsson, Ulf

Karlen. Tommy Forsberg, Bengt

Stenqvist, damklubbens ordf. Ulla

Stenqvist, Roger

Andersson,

Christer Stenqvist, Thomas Pettersson, Conny Johansson, Christer Johansson, Sven Ceder, Stefan
Ekman och Bo Dahlstrand,
. Och när priserna fördelats fick
föreningens ordf. tack och blommor för det gångna året. Avbrott
gjordes under kvällen för kaffe och
tårta och när klockan var en bra
bit in på en ny dag lämnade de sista Lokal Frökind efter att hå städat
upp efter en i alla avseende lyckad
och stådad idrottskväll och fest.
Ett värdigt litet 65-årsjubileum!

Man dansade och

tåvlade

tips. I kaffepausen presenter
avdelningens luciakandidater, åtta unga och kåcka flickor. En var

frånvarande på grund av sjukdom. Publiken röstade och då
rösturnan tömdes och
råknades märktes oublikens svå-

lrighet att välja. Flera k
låg nåra varandra

som

deltagit minst fem gånger. Utlott-

tillfälle kommer föreningen att hylla förtjänta medarbetare som ska
få utmärkelser från förbund. Den
här kvällen handlade det om föreningens egna priser för det gång-

med

valperedningens förslag enligt följande:

kvist, \assör Christer

sekr. Gustav Gustavsson, v. sekr.

RK-auktion

gen den,22 novembet.l-g84

i röstetal. Men

det var Annika Callenvik

som

fick de flesta och nu får bära kronan. De övrisa av hennes kamrater blir hennes tärnor.
Tipstävlingen som
av Lennart Tibblin var måhånda
i svåraste laget. Sju rätt av
möjliga klarades av Ulla-

Karlsson, Folkabo. Övriga
tagare med sex rätt var Li

Pettersson, Rolf Nilsson, N
Hansson, Erik Kjell och Ingbmar
Strand.
G.S.-rd.
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'
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Iffnnarpsvilla
totalförstörd
Ett bostadshus, beläget
vid Kjell6ns väg i Kinnarp.
totalförstördes vid en häftig
brand på lördagsmorgonen.
Vid branden blev en familj

Hon våckte sin make, som
upptåckte att det brann i
pannrummet. Han ftirsökte

på tre personer utan bostad.

branden spred sig fanns
ingen annan utvåg än att

Det var strax före klockan

sex på

lördagsmorgonen

s<im Falköpings brandkår
fick larmet, Kvinnan i fa-

miljen vaknade av att
--brandvarnaren utlöstes.

släcka elden, men misslyckades med detta och när
larma brandkåren.
Någon brandorsak har in-

tg fastställts. Utredning påbörjas troligen idag, måndag.

Lå.ngt i.n på. fönnid.dagen
p&gick efter sliickntng en aI)
d,e n u å,ld s amma br ande n.

Höjd ,u

resv-rt*it

i Kinneved
_ Kinneveds Kyrkofiillmåktige och
Församlingsdelegerade har hållit
sina ord. höstsammanträden. Kvr_

kofullm. valde tfyllnadsval) till ord.
revisor Rune Lennartsson. Utdebi_
teringen faststålldes till I kr en höi_
ning med 25 öre, beroende på dåt
stora bortfall av antalet skattökronor som skett från Zlg.000 år lgg3

fill 50r.000

1984.

Trots detta stora bortfall beslutade l$/rkofullmäktige denna relativt

låga utdebitering. Detta medger
ingen kapitalisering till det förestående'församlingshemsbygget
som hnansieras till stor del med t!
digare fonderade medel.
Pastoratets församlingsdelegerade beslutäde en utdebitering med
?0 öre en hOjning av 20 öre, beroende på samma orsak som under
kyrkofullmåktige. Till .lekmannaelektor för biskopsvalet valdes Carl-

Arne Adamsson med Karl-Gustav
Gustavsson som ersättare..

, t'f " . r 7.c1r4.
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Tisdagen den 20 november 1984

örd,ubbling a,a fornmin n eta
i Kinneu e d, o ch V å,rkumla

F

Inför -revideringen'av
den ekonomiska kartan
har under året skett en ny
fornminnesinventering i
Kinneved och Vårl{umla.
En del resultat från denna
presenterades av antikvarie Kjell Edvinger vid en
hembygdsafton i Lokal
Frökind.
Kjell Edvinger redogjorde först
för arbetsgången inför den nYa inventeringen. Man samlar allt material i en särskild sockenpärm. Uppgifterna i pärmen samt flygfoto lig-

ger sedan till grund för undersök-

Efter

Den mest intressanta nyheten är

den "nyupptäckta" gånggriften i
Vårkumla. Ett gravfält har också

ningarna på fältet,

o Fler lämningar

Kinneved hade tidigare 56 registrerade fornlämningar. Den nya
inventeringen har medfört att man
kunnat bokföra ytterligare 53 fornminnen. För Vårkumlas del har
det skett en fördubbling från 33 till
66 registrerade fornlämningar.

En förklaring till de höga siffrorna är att man numerå utmärker
fler fynd än fasta gravlämningar.
Fångstgropar, väghållningSstenar,
stenvalvbroar och ursprungliga by-

tomter är några av de fynd som
kommer att markeras på den nya
kartan.

-

hittats utmed Slättängsvågen. Milstolpar, skålgropar och resta stenar var qndra exempel på upp-

fill;tili

i,i

Ifinnarps ordnade hus
ät hemlösa famitien

Lutz och Barbro Hofbauer tänker tillbaka på lör-

täckter av fornlämningar.

dagsmorgonen.

o Bildvisning

Då, klockan 06.00, väcktes de av brandvarnaren.
Några timmar senare var
deras hus totalförstört av

Som avslutning på kvållen fick
Josef Jacobsson med någon timmes varsel ersätta det ursprungliga
programmet. Josef J. gav många
prov på hur han på ett fint sätt lyc-

eldsvådan.

Nu bor de i en av Kinnarps Kontorsmöblers per-

kas med att fånga stämningar och
intryck från vardagens händelser
och sedan kan förmedla dessa sina
smultronställen i både ord och bild.

sonalvillor.

- Kinnarps har backat
oss till 100 procent, såger
Lutz Hofbauer.

Musikuppaisning i Kitwt Q,rP
:i'lrlil

aöllo,bro;nd,ens

Tidigt på lördagsmorgonen vak-

till ,''9Ll
Syföreningsauktion

r.

Välkomna

på Kinnarps Pensionat tisd. d

kl. 18.00.
Inledande andakt av prosten
Mårtensson. Gåvor och paket

il,. H

2? nov.

ri;i.:fi

ji',&

rripi

mottages tacksamt.

Klnnarps kyrkliga syförening

lii:l:'!iit

.fi';:
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En grapp frå'n

å'k. 3

spelarblockflöit'

Det blev mycket sång och musik
i Lokal Frökind hårom kvällen,
när kommunala musikskolans elever och lärare bjöd på musik-

Ewv Hansson, Rune

uppvisning.

En skllko" med elever

Under ledning av musiklärarna

Johansson,

Katin Hjalmarsson och Björn
Pehrson framförde eleverna olika

musikstycken

På Piano, gitarr'

blockflöjt, tvårflöjt och klarinett'

från

årskurs 4 till 6 sjöng också, och entusiasmen och inlevelsen i både
sången och musiken är inte att ta
fel på. Det bådar gott för det framtida musiklivet i FalköPings kom-

**'

,

'lgrt' t t-
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nade Lutz och Barbro Hofbauer av
att deras brandvarnare tjöt. Direkt
upptäckte de brandröken, och
Lutz sprang ut i pannrummet. Dår

fanns den vedeldade vårmepannan, och Lutz såg glöden i isoleringslagret, där skorstenen försvann ut ur huset.
- Jag slängde på ett

gar hinkar

vatten, berättar Lutz.
Men ansträngningen var förgäves. Även om det dröjde länge innan elden brann med öppen låga
kröp förmodlingen branden vidare
i mellanrummen i husets väggar.
En förbipasserande hade sett röken, och kom till undsättning med
en pulverspruta.

o Ställde upp
Men varken det eller brandkårens insats kunde rädda byggnaden.

Familjen Hofbauer fick det mesta förstört i branden, och man stod
plötsligt utan bostad.
- Men Kinnarps Kontorsmöbler
ställde upp till 100 procent, och redan på lördagseftermiddagen fick
vi flytta in i en av fabrikens villor,
såger Lutz Hofbauer.
Villan stod tillfälligtvis tom. Med

kort varsel ordnade

företagsledningen så att Hofbauers kunde flytta in.

o Jobbar på Kinnarps

Rekord-

noteritg hos
Röda korset
Rödakorskrets
Kinneveds
skickar i dagarna 4.000 kr till Röda'
korsinsamling för hjälp till. Etiopiens folk. Kretsen har i år noterat
rekordsummor dels genom'sin årliga auktion (12.616 kr) dels genom
riksinsamlingen (5. 112 kr).

l?8/t_li -2e

Lutz har jobbat på Kinnarps sedan många år. Barbro arbetar också dår. liksom Clemens. sonen i familjen. Dottern Laila. bor gedan en
tid i egen lägenhet i Falköping.
Igår var personal från polisens

tekniska rotel i Skövde på brandplatsen för att försöka komma fram
vad som orsakade branden.
Undersökningen fortsätter idag,
då man kommer att provtrycka
murstocken. Sedan dröjer det ett
par veckor innan man redovisar si-

'till

na resultat.
PEO JANSON

enämt för Bosse
n/u-tq.

-

att komma tillbaka till Falköping!

I Aren runt 1970 var
Bosse Thern. 44, tränare
för IFK Fhlköping och så
småningom även Kinnarps IF.
t Att komma tillbaka
till Falköping är alltid an'
genåmt för Bosse, inte
minst när han har sina
fotbollsgrabbar i IFK Vär'
namo med sig.
I Många minns säkert

låF',,f$;,

l.ii

i
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;1';l* *'
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uppvisningen i FBKcupen 1981 och nu kom
laget tillbaka och tog ånnu en titel i FalköPing'

&w=#

Oden Cup.

-

Målet var klart når vi åkte hit

-

att gå till final, sade Bosse Thern

efter avslutningsmatchen mot IFK
Tidaholm.
IFK Värnamo kom till sPel med
fyra sp€lare som luktat krutrök i
division III den gångna såsongen:
Håkan Söderberg, Peter Nessvold,
Ulrik Jansson och så Bosse Therns
egen grabb,.Jonas Thern, 17 år,
som avgjorde finalen i "suddendeath".

r

Bo och Jonas Thern med Oden Cup-trofön. Det uar Jonas som riiddade cupsegern &t
IFK Vörnamo genonl att aogöra i förliingntngen - sanll m&iuakt! Det uar ntimligen
bara tuå. man i uarXe lag nör augörandet stod,, och d,å agerade Jonas bå.d.e m&Ioakt
och utspelare samtidigt.

Högaktuell

Jonas är just nu ett högaktuellt

Siktet är alltså klart: Allsvenskan

loikar.

.

beh Elfsborg.

- Det är troligt att jag rör på

Nöjd med tiden

Det var premiär för Jonas och

mig, avslöjade Jonas efter final-

är
- Däremot blir det lite dåligt
turneringen,.. speciellt med vila mellan matcherna, tyckte
med matchtiden, 20 minuter, som Jonas. Det vore bättre att spela
gör att man kan vända ett hotande några matcher på kortare tid och
hans Värnamo i Oden Cup. Han

segern,

namn för flera elitklubbar. Oster
och Malmö FF i allsvenskan har
höft av sig, liksom division ll-klub-

nöjd med

underläge, som t.ex. Värnamo sedan ha ett längre vilopass.
gjorde i sin första match mot
riedal (0-2 blev 4-2).

Ned,lögg lJoL, sJIt88
a

Landerydsbanan

förlorad
Bandelen Falköping
Landeryd år förlorad.

På tisdagen kom beske-

det om Transportrådets
förslag till regeringen. Banan bör läggas ned. Den 9
iuni 1988 skall trafiken ha
upphört.
I Falköpings kommun
har man långe varit medveten om utvecklingen.
Kommunalrådet Erik An-

zt/u-ffi.

dersson (c) beklagar nedläggningen men är ganska
nöjd trots allt genom att
förslaget från Transportrådet också innehåller rekommendationer till regeringen om upprustning av
vågarna i området.
Rådet föreslår nämligen att vågarna upprustas för 28 milj kr, så att
den spårbundna trafiken kan ersättas med landsväqsbuss. Dess-

MATS KARLEN

Ma-

hamnsvägen byggs om tidigare än
vad som tidigare planerats mellan
Luttra och Falköping. Vidare ruslas delen Slutarp - länsgränsen.

förbi Äsarp upp till bättre

stan-

dard. Den år på sina håll smal och
krokig.

Aven inom Ulricehamns kommun skall vägar upprustas som
kompensation för en förlorad järnVä9.

Transportrådet är en statlig
myndighet med uppdrag att underutom skall vägbyggen för 30 miljo- söka vilka trafiksvaga järnvägar,
ner kr, som redan är beslutade, som kan överföras till riksnätet, vilkomma igång tidigare än planerat. ka som bör läggas ner
och vilka
- Vi har hävdat att vägarna. som kan övertas av länstrafikbolamåste upprustas. Annars går vi in- gen'
te med på någon nedläggning av
Kampen slut
bandelen. Vi har därvid haft-stöd
både av länsstyrelsen och länstrafiFalköpings kommunalråd beken för vårt krav, såger Erik An- traktar med viss resignation beske-

.

dersson.

o Inte beslutad

det från Transportrådet om nedläggning. Idag har man en dålig
underhållen järnväg och en ganska

Det skall understrykas att ned- besvärlig landsväg . mot Ulriceläggningen inte är formellt beslu- namn.
tad. Transportrådet har överI utbyte kan kommunen få en
lämnat ett förslag till regeringen hygglig vägstandard i en nära
och det mesta talar väl för att regeringen kommer att ha samma upp-

fattning.

För Falköpings kommuns del
skulle det. innebära att Ulrice-

framtid till Ulricehamn och då ser

man på förslaget utan bitterhet.

Kahpen om

Landerydsbanan

tyckS varg över.

ULLA NORDMARK

Paradgatan i tr(innanp:

o

l9s't-u-Xq

Se på problemet

30.000

kr har det kostat att lägga

ner två dagvattenbrunnar och såtta

kantsten vid gatustumPen. Mer
har man inte anslag till På Vägver-

Oaersaiimnirysprohlem
blea till trafikproblem

lqg4-il-L7

Dans på julförsäljning

kets avdelning i FalköPing.
- Är det så här kommer vi naturligtvis att ta en titt och bedöma
problemet och kanske göra något
åt det, lovar Sune Olsson, driftchef

på Vågverket i Mariestad' Det är
klart att om det är Pensionärer som
ska fram så är det en faktor som
kän tala för att det anläggs en trottoar.

- Vi får

undersöka saken säger

han.

På andra sidan gatan är marken
visserlig€n någorlunda Plan, men
här går det inte heller att promenera på grund av att det är lerigt'
smetigt och vattensjukt.

GLENNWELANDER

Syförening
bekostar piano
Under många år har

En grupp flickor och pojlnr fr&n Falbygd.ens Folltdansgille dansade "Oh, Susanrw" i Frökind,sg&rden. Ett
uppskattat inslag.
SlutarPs

kyrkliga syförening samlat medel i
en särskild fond till det blivande

församlingshemmet' Vid sitt sista
sammanträde för hösten håromkvällen beslöt man att inköPa ett
piano för det nYa församlingshemmets stora sal.

Vidare var det som

En trottoar

så.

att de g&ende kan

ta

sig

fram stikertborde man anlagt niir man

dnd'å,

griiude ner brunnar oeh sutte kantsten. Som d,et nublioit mö,ste gatan anud'ndas som
gå,ngbana. S& siiger Ronng Claessom och. Gustau Johansson, tuå, ai,llaiigare utd Parad,gatan

i

Kinnarp och uisar

ter nu iir hiint:i.sad.e

d,en slöni tnnanför kantstenen som gå'ngtrafikan-

ttll.

Vid Paradgatan i Kinnarps samhålle uppstod

förut ståndiga

på,

översvåm-

Men istållet'har det uppstått ett trafiksäkerhetsproblem vid deh 115 meter
långa gatstum! jdet gäller.

ningar i villakållarna på
grund av att gatan ligger . Gångtrafiken, fol(med barnvaghögre än tomterna och nar och penbiönärer från
dessutom saknade brunnar för avrinning. Nu har
Vågverket tagit bort det
häi problemet, lagt brunnar och satt kantsten.
Inget mera vatten i kållarna.

ihågkomna var Göteborgs kYrkl.

i

pensionårslägenhetdrna, måste nu
gå ute på gatan.i{'örut gick det
hjälpligt att gå i griisfanten. Innanför kantstenen sluttaF marken kraftigt ner mot villatotn.terna, där går
det nu inte att gå. /' I
Översvämninlsplgblemet har
förbytts i ett trafiksäferhetsdito.

.\i
I

ll

-

Det är många som ska fram

vanligt

många av de "vanliga ändamålen"
som kom i fråga vid utdelningen av
årets auktionsbehållning. Sålunda
fick LultherhjälPen inte mindre än
3.000 kr och Sv. KYrkans mission
2.500 kr. Övriga ändamål som blev

till

stadsmission och Stockholms stadsmission med vardera 300 kr. Lika-

centrum den hår vågen från bostadsområdena hår mot Brismenekanten av samhället. Det år rätt
mycket trafik också och det är en
uppenbar trafikfara som uPPstått

så fick RIA och Hjo folkhögskola
samma belopP och så även Flåmslätt och IM. Sv. KYrkans i Utlandet och Göteborgs kYrkl' sjömansvård fick 250 kr var samt slutligen

vågbanan, säger Gustav Johans-

200

kr var och de blindas förening

150

kr.

när de gående nu måste längre ut i
son, en av villaägarna vid gatan.

Jag trodde att man skulle tänka
på de gående och ordna trottoar
når man ändå gjorde det andra
jobbet, det måste bli billigast så'
menar han.

SESG och HjelmserYdsstiftelsen

Stor julförsäljning var det på

Frökindsgården på lördagen. En
mängd arbeten tillverkade av pensionärer bytte då ägare. Inte bara
tråföremål och våvda bonader såldes utan också hembakade bröd
och kakor.
- Vi håller på med julförsäljning

så långe pensionärerna vill och
ställer upp, säger Maj-Britt Johansson, som

är

sysselsättnings-

handledare.

Till höjdpunkterna hörde

den

underhållning som erbjöds. Nio
flickor och pojkar från Falbygdens
Folkdansgille dansade bl.a. "O,
Susanna" till fiol och tvärflöjt. Kaffe med dopp serverades också.

Behållningen, som man beräknar till ca 6.000 kr, går till trivselföreningen.
2000

kr för duk

Inte mindre än 2.000 kr klubbades en virkad duk för på Kinnarps
kyrkliga syförenings auktion nyligen på pensionatet. Det var inte
det enda höga budet. En liknande
duk klubbades bort för 1.200 och

f.ö. blev det höga bud,

överlag.

Slutsumman uppgick till' 17.700 kr,
vilket är rekord.

Som vanligt svingade Sven i

Lofsgården klubban med bravur.

kvällen inleddes med andakt

av

prosten Uno Mårtensson.

Den lyckade kvållen avslutades
med att prosten i sitt tack sårskilt
vände sig till vårdinnan på stållet,
Inga Nielsen, som vid årsskiftet
lämnade sin av alla så uppskattade

ledning ay pensionatet
många år.

under

r'tt-

irrrrcl
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AB INTEGA i Slutarp tillverkar kök och garderober varav 35 %-irgår på export. Vi är ett ungt
företag med 20 anställda och vi befinner oss i
stark expansion.

AttSÄNGSAFTlIN

-----offentlig
med Taube-visor under
ledning av Ted Rosvall.
Välkomna till Kinnarps
Pensionat fredagen den

flngo tntusiker i Kin{fäW

7

dec. kl. 19.30!

Under årsskiftet investerar vi i ett antal nya maskiner och söker till vår maskinverkstad en van

MASKINSNIGKARE

(I

med vana vid KBA och borrautomater. Arbetsuppgifterna består av att självständigt kunna köra, siålla
och serva maskinerna.

Vill du veta mer om arbetet ring prod.chef Sune
Swedberg eller Eric Andersson, tel. 0515/333 90.

obo

HäF,n,fegcrr

Kinnarps IOGT-NTO

t9s?
o Fjärrr'ärme i yn ..
Jful'lezl

dittnutP

Fastighetsnämnden är positiv

till

förslaget att leda fiärrvärme:från
Kinnarps Kontorsmöblers fabiiksanläggning till Kinnarps skola och
Frökindsgården under förutsättning att taxan blir densamma som
tillämpas för Falköpings centralort.
Kinnarps skulle svara för rörledningar och därmed skulle två stora
kommunala anlåggningar till komma ifrån oljeberoendet.

l9Ql-;iy"o.J,._

Trivsel-

traffar
I pnmaraa

vården
Primärvårdens fritidsverksamhet bedriver en omfattande gruppverksamhet ute i hemsjukviården.
Dessa regelbundna träffar under

höst och vinterhalvår har sedan
primärvårdsstarten 1982 utvecklats

Frå.n en au tri,tsselkt:iillarna

i Kinnatp fr.o.

Si,gnd,

Augustsson, Gustaa Boger, fris Suensson, Hitding Våring, Oskar Johansson och Sigurd Andersson.

till sju grupper med sammanlagt
ett 100-tal deltagare, tre i Falköping och _vardera en i Stentorp,
Vartofta, Asarp och Kinnarp.

Klarinettgruppen fr&n Kinnarp best&r ats fr.u. Patrtk Larssory, Magnus Thor, Markus Thor, Björn Pehrson, Tony Carlsson, Ntna Kannius och Äsa Turesson.

0m man går

genom

Kinnarps skolas lokaler
vid l6-tiden varannan tisdag, så kan man höra kla-

rinettoner, som genljuder i

de vid den tiden ganska
tomma konidorerna. Tittar man efter lite närmare
vem det är som håller på,
så år det förstås ingen

mindre ån Falköpings
egen jazzpappa Björn
Pehrson.
Men han år inte ensam. Nej, han

spelar med en grupp unga

och

mycket . duktiga klarinettister.
Gruppen består av Marcus Thor,
Tony Carlsson, Patrik Larsson, Nina Kannius som spelat med Björn i

tre år och så "veteranerna"

i

gånget Äsa Turesson och Magnus
Thor som varit med inte mindre än
sju år. Gruppen tränår flitigt, och
Björn betonar gärna att de lägger

På fredagsmorgonen medverka-

ner ett jättejobb på sin spelning.
Då och då framträder de i olika

de gruppen vid den adventsmorgonsamling som traditionsenligt
hålls i Kinneveds kyrka för alla
elever. Visst är det förnämligt att
det här och var finns grupper av

Bl.a. har de besökt Frökindsgården och spelat där. Kyrkomusik

för det här med musik'- och kvalitativ musik, i motsats till all skval-

kyrkor, men även på andra ställen.

står på repertoaren men
swing och annat.

också

ungdoniar, som verkligen går in
musik som serveras.

E.L T

i fuarp

Skyttefest

då aur irutressef helt på, topp!

-

ehz-

n.

Drygt 150 personer var på
. plats når det i fredags var dags
för höstens stora skyttefest i
Kinnarp.

Det var Kinnarps Sportskytteklubb och Kinneveds Skytteförening som avhöll sin gemensamma årsfest.

På programmet stod auktion,

förtåring, dans och så inte
minst prisutdelning. Faktum år

att det prisbord som ställts upp
var en mycket imponerande
syn.

Hår redovisar vi nu samtliga
pristagare:
Måsterskap banskytte senior:
l) Claes Akesson 200 p; 2) Tommy
Berglund 199; 3) Karl-GustafAhl 194.
Måsterskap banskytte junior:
1) Christer Hermansson 191 p; 2) Tomas Hector 190; 3) Roger Carlsson 190.
Mästerskap fåltskytte
1) Benny Andersson 52 tr; 2) KarlGustav Ahl 49; 3) Per Brisbo 49.
Mästerskap korthåll senior:
1) Lennart Blom 172 p; 2) Tommy
Berglund

giiix

171; 3) Ola Hermansson 157.

Måsterskap korthåll junior:
l) Peter Ahl 190 p; 2) Patrik Carlsson
189; 3) Christer Hemansson 187. -

StatsprisskjutningKlass 85: 1) Claes Äkesson 134 o
Klass Bvetl l) Åke Brodd 106.
Klass 84: 1) Tommy Berglund 125 p;
2) Karl-Gustav Ahl 124.
Klass 83: 1)Anders Hermansson 106
p.

Klass 82: 1) Benny Andersson 129 p;
2) Benny Olausson 121.
Klass Bl: 1) Ola Hermansson 134 p.

Klass Bl5: l) Per Brisbo 145 p; 2)
Patrik Carlsson 145: 3) Christer Hermansson 143.
1901 års vandringspris:
1) Claes Äkesson 84 p; 2) Bosse Johansson 80:3) Lenntrt Blom 78.

Brödema Larssons vandringspris:
1) Peter Ahl 100 p; ?) Patrik Carlsson

MANGA UNGDOMAR fanns på. plats nrir Kinnarps Sportslcytteklubb och Ktnneoeds Skytteförening t. fredags auhöIl sin gemensarnnla å.rsfest. Och gioetuts hamnad,e m&nga au de ftnapriserna i ungd"omamtas hönder. (Foto: Margareta Bonxan).
95; 3) Per-Erik Joelsson 941 4) Per Brisbo 93; 5) Roger Carlsson 93.
Georg Jo-hanssons vandringspris

:

l) ehes Äkesson 188 p; 2) Karl-Gustaf
Ahl 187; 3) Gmde Johansson 186; 4) Roger Carlsson 185; 5) Tommy Berglund
184.

Förbundets vandringspris:
1) Bosse Johansson 130 p; 2) Benny
Olausson 127.

Jaktvårdsföreningens vandrings-

pris:

1) Peter

Ahl, 88 p; 2) Lennart Blom

84; 3) Karl-Gustaf Ahl 79; 4) Anders 185;6) Tomas Hector
Hermansson 79; 5) Pairik Cdsson 79.

Fålts$.ttepokalen:

1) Lennart Blom 118 p; 2)
tr.; 2) Roger Brodd 117; 3) Ola Hermansson
Hermansson 71; JoakimWinggren 1tr2.

1) Karl-Gustaf Ahl 78

Carlsson 73; 3) Christer
4) Per Brisbo 71; 5) Claes Äkesson 70; 6)
Benny Andersson 70.

rri r
ltt:,Tt-ctril*',,^
l,
, ulas ^kesson IIU p;
nansson llJ.

z) .6osse

,
Jo-

Normas vandringspris:
^ 1) Tommy Berglund 136 p; 2) Claes
Akesson 133; 3) Hans Göransson 132; 4)
Bennv Andersson 131.
Centerstigs
vandringspris:
-Carlison
1) Roger
1i6-p; 2) Per-Eric
Joelsson 116; 3) Tomas Hector 116; 4)

PerBrisbo

115.

Ungdonsförbundets vandringspris
banskyile:
1) Patrik Carlsson 96 p; 2) Lars

Gö-

ransson 95; 3) Christer Hermansson 94.

0nsdagstävlingen:
1) Claes Akesson 651 p; 2) Tommy
Berglund 638; 3) Lennarth Blom 635; 4)
Karl-GustafAhl 631; 5) Bosse Johansson

Ungdomsförbundets VP 83 korthåll:
1) Christer Hermansson 95 p;2) Peter
Ahl 94; 3) pelle Hermmsson 92; 4) patrik carlsson g2.
Damernas skänkta pris:
l) Anders Hermansson 49 p; 2) Bosse
Johansson 47; 3) Ove Josefsson 46; 4)
Christer Hermansson 45; 5) Patrik
Carlsson.

Riksmedafl i silver:
Tommy Berglund' Bosse Johansson'
_-..

Lågreårtalsmårke i guld:
Claes Akesson.

Banskyttemärke i guld:
Tommy Berglund, Per Hermansson,
Bosse Johansson.

Juniorsk1.ttemårke i guld:
Peter Ahl. Patrik Carlsson. Per Brisbo. Chrisler Hermansson, Claes Fällström.

Triangeltåvling i jaktstig, älgba-

1) Patrik Carlsson 142 p; 2) Per Brisbo
142; 3) Tomas Hector 141; 4) Jessica
Winggren 140; 5) Per-Erik Joelsson 140.

neskytte och banskytte sammanlagt,
1) Göte Lindgren (kssk) 2?1 p; 2) Stig
Lindgren (kssk) ?62; 3) Åke låhanssoi
Qvfl 262;4) Änders Hermansson (skf)
259; 5) Tommy Berglund (skf) 2b8. 6)
Torbjörn Äkesson (skf) 251.

Ungdomsförbundets VP 82 korthåll:
1) Claes Fällström 188 p; 2) Peter Ahl
186; 3t Christer Hermansson 185; 4) Patnk Carlsson 165: 5) Per-l-rik Joelsson

Lagtåvling:
1) Kinnarps sportskytteklubb ?45; 2)
Kinneveds'Skytteförening ?42; B) Kinneveds jaktvårdsförening ?10.

607.

22 Long-pokalen:

esso7t,.

Benny
112; 4)

H:::ä?åJå""1',**'

Frökinds GDV:s vandringspris
1) per Brisbo 146.

FEM SKYTTEMASTARE från Kinnarp samlade på en
och sanmla bild. Fr.p. Lennart BIom, Christer Hernlansson, Peter AhI, Benny Andersson och Clqes Åk-

185.

Ställningspokalen:

iqgq

-

t\-a6

f

'' Damldubben skänkte

I5.OOO

till sektionen!

Om någon tror

att folk ligger på iatsidan på kvällarna i Kinnarp, så år det fel. Nej,

här är det boi, sträck, tänj och kniiip. Redan förra året startade IOGT-NTO motions-t

gymnastik för alla intresserade, och här deltar både yngre ,och äldre, både män och kvinnor. Under ledning av Margareta Thor gympar man en timme i veckan. I år är det ca trettio deltagare, och det märks ett ökat intresse i år. Deltagarna är helt överens om att det är
jobbigt och svettigt, men att man samtidigt har väldigt roligt tillsammans'

8[ru'*t

Tonåfuo i"jka,r
fust aid inbrott

ETTA I SERIEN blets d.etta duktiga P 14-lag fr&n Kinnarps IF' Öore raden fr.u.:
Roland, Moberg (trönare) , Stefan Karlsson, Fredrik Eek, Fredrik Nyberg , Christian

Eek,.Joachtm Carlsson, Marcus Thor samt Rolf Andersson (Iedare). Ned,te rad"en
Larsson, Mt''
och
Peter
Johansson
Andreas
Sjögren,
t+a;et Thöm samt Joacim Ahl. Frå.naarande:
Jarlsson.
led.aren Ola

fr.o.: Bjöm. And"ersson, Ooe Jose/sson, Tomas Hector' Curl-Henrik
Kinnarps

Ungdomsavslutning

samlade ca 170 ungdomar och föräldrar till en trivsam eftermiddag i
lokal Frökind.
Avslutningen började med prisutdelning, varvid seriesegrande P

14 fick plaketter samt ett smycke
från KIF:s damklubb.
Ett femtiotal träningspriser samt
ett stort antal skänkta priser från
välviiliga företag delades också ut.

Därefter "överlåmnade KIF:s
damklubbs ordförande, Rut Jo-

hansson, en check

på

15.000 kro-

nor till KIF:s ungdomssektion, vilket naturligtvis blev mYcket uPPskattat.
Den trivsamma festen avslutades
med fika och korv samt visning av

filmen Äppelkriget.

Ett par unga pojkar togs
på bar gärning vid inbrott i

en bensinstation i Slutarp
natten till fredagen.

De var klara med sjålva inbrottet
och höll på att lasta in stöldgodset
- cigarretter, dricka, godis, radioapparater m.m * i en bil, när
polisen kom och avbröt deras jobb.

Polispatrullen från Falköping

giorde en rutinsväng genom Slutarp och tyckte sig se något mystiskt
vid bensinstationen.
Det visade sig att bilen var stulen
i Borås och pojkarna bara 15 och.
16 år gamla. De förhördes av Falköpingspolisen under natten och
överlämnades sedan till polisen i
Borås.

'

liit
\4.

Lödagen den I dEcenber 1984
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isl utarp-Kinnarp
GrunJd,urbeten ög &,ng för
J ulmarknad

|A;iut uev e d,s F
Det gåller att bygga på
en god grund om huset

skall bestå och just nu hål'
ler man på med grund-

Efter noggrannt förarbete isloeras och armeras för en kommande
glutning och inom kort kommer
"sulan" att gjutas i ett enda styeke.
Den milda våderleken underlättar förstås detta arbete och efterjul

samlingshem.

påbörjas resningen av väggarna.
FT kan härmed göra en rättelse

arbete för Kinneveds ftir-

Sture Nyström, Hans

Strand och Arne Sjölin är

i färd med att

örs a,mlöng s hem

angående föpamlingsskatten, den
höjs inte som tidningen tidigare an45 öre utan i stället med
25 öre. Denna höjning beror i första hand på vikande skatteunderlag

göra gett med

grunden klar för giutning
av bottenplattan;

för

1985 men prognosen visar på en
senare uppgång.

,lulgardiner!
o Tomtekappor o Färdiga lufter

':"H:T?,':{i?:"'

*

Sture Nyström, Hans Strand och Arne SjöIi,n arbetar med, grund.en
samling shemmet i Kinneu ed.

till

det nya för-

Jrrlsransjubileum i Axtorp
I lördags reste Axtorpsborna i

samlingssal'

"

:Iät

>t(jV1sw

Alrurcveq sru JurBran Ior zu:e arel I
följ d utanför församlingssalen.

-w

'Det var 1928 som missionsförsamlingen byggde den lilla lokalen,
1965

TExIr[ JUtKr.APPsilPs i
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SLUTABP
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Affärsgatan

1o

- F1ån lsorc 4 DEc.
är iag på plats ige

a

blev det i stället en

för-

rrar tröB9ll

ersätta detta säger lagledaren och

tillika kaffekokaren fvan

Johans-

försedd med lampor. Eftersom den

står på hålleberget har man fått
gjuta en betongklump till fot och

åt

olika

håll.

När granen år rest är också kaf-

fet färdigt och detta intages tillsammans med julkakorna
samlingssalens

huvuddelen av

&'.,3iilffi#;"'u *

kök. Då är

i

för-

också
byns manliga be-

folkning närvarande.

"j# 'lil"l*" t't
Finnsfrån

Morknodens populöroste pickup.
Komtorthytl. Bensln eller diesel.
M-elollic lockering sfondord.
Köoo exlro llllbehör.

storrek eo
iett ett 10-tal

olika färger.

"MALOU"-TEXT|L - Mariå-Louise Kart6n
te1.0515/335 15, bost.334 31

Klipp annonsen !

'Iolv rasKa karlar ser till att granen snabbt kommer upp och blir

dessutom stagas granen

"sirvia"-sockan $
Bomullssocka f

'+3l3siå#13--;3
*
^-':--^::"'so"k:r Strumpor (A^
3 påck )
* -.
Blusar -..Jumprar m'm'
3g:- /
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VALKoMMEN! t
*
V
*
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sd ÄÄlur yD uy utlt

gat- eller vägbelysning så får julgranen vid församlingssalen delvis

AB BII. & Mt|Tl|B
16fur Slutarp /T\

iJai

inffinl0515/333 30

<>

May Bergman
Slutarp 0515/334 90

GODJUL
&
GOTTNY TT AR

Hiir tir granen på, plats tillsan1,n1,ans med Sten Karlsson, Erik Suensson, Elof
Karlsson, Magnus Suens-

Julpynt!
Julklappar!
IflNNARPS PRESENTSHI|P
"Rosa

Huset"

li

son, Bengt Anderson, Gustatl Aloön, Gunnar Johansson, Yngue AIoön, Rune
ALuön, Rolf Lindberg,
Mats Lindberg och Iuan Johansson.

Kinnarps ÄB,.Box 3060,
52103 TALKOPING.
Ter.0515-333?0.
Teler 6?169, Kinnarp S.

Urställnjng i Slockholm:
Rödbodqatan 4.

lll52 sröcxgouM.
Tcl: OBt4 2245.

Ingen kan hjälpa alla men

:i:::::113i:Jå'.'j*#.

Lördagen den 8 december 1984

Popparkuksbuk
på, Fyrklöuertt,
I torsdags gåstade

'tw

gens ljus denna dag, en del gräddades, andra gick direkt till ma-

Eva-Lisa

Thörnqvist förskolan Fyrklövern i
Kinnarp tillsammans med sin klass
från Kinnarpsskolan. Detta var ett
gästbesök för att barnen skulle få
vara med om pepparkaksbak. Olika former av pepparkakor såg da-

#"','å",4

Till våren kommer Kerstin Lind

-

:d.'tiri#

på förskolan att återgälda besöket i
Kinnarps skola tillsammans med
sin klass. Barnen skall ju nästa termin börja i denna skola'

D,rppebröd till
Frökindsgården

C

amr,Ila bakar pepparkulor

till

sin lr.llebror John,

b(Lra

ett år gammal.

och Eua-Lisa Thörnqtsr,st ser

A
ö

i onsdags var
det bakdag. Att gamla färdigheter
detta ändamål och

?';

;'* lfld{,'lJn{i1lftifil ilu ä
Kinnarp
23

Tet. 0515/336

t I
stuvil
stuual
fi I billiga

som förutom gott doppebröd får ett

avbrott i vardagsrutinerna på Frökindsgården.

t
Mörtha Dahl,strand, Anna Andersson och Bertha Lars'
son heter de sakkunnigabakerskorna frå'n Frökindsgå'r'
den.

*
n
fi

Eil parti

verkliga

Ptesentkon!

||

kompletta

frå,nKönneaed

Kinneveds socken såsom gåfva till

min tilltänkta måg Nils

Magnus

.rurnappsiae
Julklappside

Öppet: Vard. 9.30-18.00

tl*rarlt itr|fE)*fåä t'' ttfåtttå| i-äi

Vi önskar alla
våra kunder

SillYerstrands

är en bra

brOdefiSalSet! Lörd. e.oo-13.00
Nu tiu HALvA PRtsEr! VÄLKoMMEN!

spadet.

Tildsd,oku,ment

till
fyndpriser! *?F

Massor att välia pä,

Falköpingsv. 67,

Vi har också en stor
med
fullmer
korg, lull
kors,

sitter i det visade pensionärerna
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Som tidigare om åren_har man

lånat Ansgarsstugan i Äsarp för

Den 20 oktober
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spektiu e eleo er t. pepparkaksbaket.
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brödbit många gånger innan den
trillar av gaffeln och ner i doppe-

re

fi

och hållbart doppebröd så bakar
nu personal och pensionärer julbrödet vid öppen eld på gammalt

briksbakat, man kan doppa en
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Vad vore julafton utan dopp i
grytan och för att få ett smakligt

Brödet blir så variationsrikt, en
del kakor blir svarta ovanpå, en
del inunder, en personlig stil kan
man såga. Nog blir också detta
bröd hållbarare än det som år fa-
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tern Matilda Johansdotter
från Kyrkegården med
hemmansågaren Nils Mag'
nus Svensson från Hög
Skräddaregården.
Då Nils Magnus var min
morfars bror och Skrädda'

regården. numera heter
Backgården, har jag i min
ägo ett tidsdokument som
visar de äldres situation På
den tid det inte fanns ser'
vicelågenheter eller i vår

bemärkelse

ålderdoms'

hem.
För de mindre bemedlade fanns
möjligheten att gå på socknen eller
en trist tillvaro i "fattigstugan".
Når en gård bytte ågare bYggdes
ibland en uridantagsstuga och vanligt var att tre generationer bodde
tillsammans på en gård'
I detta fall är det Lena Andersdotter från Kyrkegården som "in-

gift" ett undantagskontrakt till

"Lagtima sommartinget med Frökinds Härads och Ollebergs fierding av Wartofta hårads tingslag i
Leaby" den

20

juni

1883.

o Undantagskontrakt
Wid öferlåtelse af min

fasta
egendom ?/40 mantal KYrkegården
oeh 2140 mantal Klockaregården i

Svensson törbehåller. Jag mlg ror
min återstående lifstid följairde undantagsförmåner nämligen

Kinnarp. Tel. 0515/334 55
Öppet:Månd-Tisd 13-18
Onsd stängt.
Torsd-Fred 13-18

19 Fri bostad uti ett fullt möblerat

rum i manbyggnaden samt erforderlig vedbrand sönderhugit och
inburit jemte del i kök och bakugn.
2 o Tio tunnor spannmål årligen,
deraf tre tunnor råg, en och en haif
tunna korn samt fem och en half
tunna hafre samt rätt att utsåtta I

tunna potater i redi och gödslad
jord, med nödige förvaringsrum för
desse och spannmålen. En kanna
afskummad mjölk dagligen samt
ett skålpund smör varje vecka.
3 9 Ett får och en gris skall hem-

mansågaren vinter och sommar föda, åfensom tillsläppa passande
jord fOr utsåde af en kanna linfrö

årligen.
4 9 Qvarkörslor och skjuts till närmaste stad eller annorstädes beståss af hemmansägaren då så Påfnrdras.

I Nödig Uppassning och vård,
då sådan behöfes, lemnas av hem5

mansägaren,
6 9 Af lösegendom förbehåller jag
mig nödiga sångkläder, möbler och
husgerådssaker som jag sjelf utser'
Kinneved Kyrkogården den 30juni
r882

Lena Andersdotter
Ofanstående vilkor förbinder jag
mig noggrant uppfylla.
som ofvan

N.M Svensson
JOSEF JACOBSSON
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Bellman o Penninglotter.

Tips.

Lotto

BLOMMOR

Oppet alla dagar 9-2O
Jul- o Nyårsafton 9-12, Juldagen stängt
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Hushållsmaskiner

Ucker om

SLUTARP - Tcl. 0515/333 69
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En ursnygg gåva till någon

IIIGUAR GUSTAFSSONS
ETEKTRISKA

Läslt
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Kontakta oss när Du ska köpa

Vl utlör också alla slags reparatlonQr
och ellnstallationer till låga priser.
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eller vartör inte till Dig siälv.

JuIkIaPPstiPs!
o Armbandsur med visare eller di'
gital.
o Väckarur. Väggur. Armband.
o Batteribyten.
o Reparationer. Service'
o SKyltgravering. DörrskYltar
mässing m.m.
o Smyckesgravering.

vitmetall

Vitmetall.
Vattenskyddad.
EB 003 365:-

RZ 239

Med lånk

495:-

Guldplåterad

R2240645:-

EB 013 385:Guldplälerad

E801242O:-

Stå|, vattenskyddad

NO 1 19

345:-

Låderband
NO 123 329:-

STURES UR O GRAVYR

Pl.8143 Brismene 52t OO FalköPing
Tfn O515-530 5(l

Julpyssel på Akegholmen

Prischock pä kvarvarande 84tor!

Är det för att selarna skall vara
fina till julottefärden tro, som man
pysslar med dem om kvällarna nu i
Vartofta-Äsaka? I varje fall så samlas man en-gång i veckan hos Dahl-

LADA 21053

3S2e€=

VAZ 1500 Kombi

LADA 2107

+2?5ffi

34.95Ot- 39.95Ot- 34.95ol:Välkommen in och gör årets bästa

bilaffärl OBS!

Bränsledeklaration
samtliga modeller:
Blandad körning 0,88 l/mil
Kostn 1500 mil 5.372;'
(840701 ).

såväl tråd som nål att använda.
Beka-resp år ?nnars det dialektala
namnet-på den beckade lintråd

Begränsat lage'r.

B. LARSSONS BIL AB

Låeka på ledning
' torrlade Slutarp
Under nästan hela lörda'

gen var större delen av
Slutarps samhälle utan
vatten. Det hade uPPstått
en låcka på en vattenledning, ett fingerstort håI,
som torrlade många hushåll.

Under dagen körde en

säger Allan Gustafsson, verkmästare vid Falköpings kommuns gatu-

kontor.

Tätt intill vattenledningen ligger
mycket kablar, el- och telekablar.

Detta komplicerade grävningsarbetet ytterligare för gatukontorets
jourfolk. Televerket har ingen regelrätt jourverksamhet för sin kabelpersonal och det tog några tim-

mar innan man fick tag i någon,

tankbil g€nom kommunens försorg ut till SlutarP
så att hushållen kunde

som kunde ta hand om telekablar-

hämta vatten.
- Vi fick larmet strax efter kl

tillbaka vattnet i sina kablar.

9.00 på lördagsförmiddagen och vi
hade ingä större svårigheter dtt hit-

ta läckan. Men det blev ändå ett

komplicerat jobb. Hade läckan
varit på "rätt" sida om en avstängningsventil hade konsekvenserna
inte behövt bli så här omfattande,

na.

Strax efter

kl

18.00 på lördags-

kvällen kunde Slutarpsborna få

.

Gamla rör

Slutarp har liksom Åsarp vattenproblem även utan läckor, Vattenledningen består av.galvaniserade.rör, lagda i början av 60-talet.
De börjar att bli illa åtgångna och
lördagens låcka är förmodligen in-

"
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"billigt" material.

I de galvaniserade rören finns
gamla avlagringar, som vättervattnet med ett högre tryck sliter loss,
miss-

fårgas och luktar illa. En del hushåll i Slutarp drabbas av och till av
detta dåliga vaiten.

Spolar

Gatukontoret spolar igenom vattenledningen varje veckoslut för
att hålla missfärgningen borta.
Men faktum kvarstår att den gamla
ledningen år mycket dålig och orsakar Slutarpsborna vattenbekymmer av och till så länge den ligger
där.
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o Missfärgning
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Dahlgren och Karin Hed'ström.
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ledning ligger. Galvaniserade rör
används inte längre - det år ett

varvid vattnet i kranarna

Marte Ktr,ågstid,t, kursledaren Sten' Jon'sson, Monica

JOSEFJACOBSSON

te den sista så långe denna gamla
gammalmodigt,

Flitens lam.pa lyser öuet Äke Dahlgren, Let'f Ft'lipsson,

som hade en svinborst inflätad som
nåI. Fram emot jul så följer en kurs
i reparation och renovering av vagnar, det-är ju inte riktig;t säkert att
det blir slådföre till julottan.

Te|.0515/330 32,330 60

KINNARP

grens på Äkerholmen för att låra
sig reparation av seldon med Sten
Jonsson, Lerdala, som ledare. Det
år förstås Vartoftaortens Lantliga
Ryttarförening som står för arrangemanget med att låra sig att kunna laga enklare saker när det gäller selar och sadlar. Nu kommer
de gamla "lasketängerna" till heders igen men numera sYr man inte bara med "beka-resP" utan har

u.N.
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Det år inte var dag det är födelsedagsfirande

för en 102-åring.

Så

var det dock i går på Frökindsgårdeh i Kinnarp. Hår firade Elin pettersson sin 102-årsdag i kretsen av
gratulanterna, släkt, vånner liksom
pensionär'er och personal på Frökindsgården. Kaffe och tårta und-

fägnades gratulanterna med av

den vitala jubilaren.

,{lb ;t

Elin Pettersson föddes

Jubilaren, 102-årtga Elin Pettersson firad,e sin födelsed'ag på må'ndagen i ktetsen
au sliikt oönner och bekanta på Frökindsgården i Kinnarp. Hiir ser ut, henne uid
lwffebordet flankerad. au Anna Johansson och Kann Johansson. tthz -A -

Lucia i försk

oldiå{-'rr

16

1882 på

Storegården i Brismene. Tillsammans med maken bedrev hon
under många år jordbruk där. Sedan 18 år tillbaka är hon bosatt på

Frökindsgården.

Center-lucia i Frökind

F örskolebarnen br'ld'ad'e luciatå'g
Förskolan vid FYrklövern hade
på tisdagskvällen luciafest i Lokal
Frökind, dår många föräldrar, sYskon samt mor- och farföräldrar
samlats för att se och höra den lilla
lucian med tärnor, tomtar och PePparkaksgubbar.
Om klassen med sina fiorton elever var särskilt musikalisk skall
vara osagt, men bra sjöng de och

texterna kunde de. Frimodiga och
klämmiga var de och sjöng så det
hördes ända bort till dörren.
Kaffe och saft med doPP vankades efter luciatåget och därefter
blev det dans kring g1anen och
gottepåsar till förskolebarnen som
tack för det goda arbete de utfört i
förskolan inte minst med tråningen
för luciatåget.

Marina And"ersson heter d.enna en aD årets första Iucior.
Frökind-Redvägskretsen av cen-,

kuinlaborna synes ha en god till-

tern har sedan många år tillbaka

våxt på såväl tomtar som lucior och
kunde genomföra luciatablån med

gemensam luciafest i lokal Frökind. I år var det Vårkumlabornas
tur att stå för värdskapet och ciet
var sod tillslutning på lesten. Vår-
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Fina Falbygdsgruppen Sktlltngtryckarna uar grister uid den trudxtxonella medarbe-

den äran.
Efter kaffepaus var det lekär och
dans för såväl yngre som äldre.

tw!:14 t€

F.d. Falköpingsbo hleu
Listers " döderhultare"

Annika Callent:rk - God,templargå,rd,ens lucia, som
sedan lussedagen haft
m,ånga uppd.rag och p&
m,åndag blir det stort framtriidande utd audelningens
sLsta triaselkuöll för &ret.

ffi .i&

Allsångskväll
Einar Andersson hade en försvarlig samling gubbar och gummor - inte mindre än tjugo stycken - med sig, när
han kom på besök till sina släktingar i Sandhem. På gubbarna kan man omedelbart se vilket yrke de
representerar - där finns prästen, bonden, polisen, ba$aren, smeden och många andra.

I det lilla undangömda fiskeläger Krokriq på Listerlandet har man sin egen "döderhultare". Han heter

Einar Andersson, är 62 år och född på AGrp i Kinneved. Einar Andemson var i många år falköpingsbo
och drev då bensinstationen på Ällebergsvägen och var senare ågare till oljecentralen. 1970 tog Einar
Andersson ut pension och flyttade då till Krokås i Blekinge som ligger på det natureköna Listerlandet.
För att ha något att syssla mec[ började han tälja trägubbar och gummor.

Vi träffade Einar Andersson när
han var på besök hos släktingar i
Sandhem, där han hade med sig en

försvarlig samling av sina slster.
Han berättade för oss att förutom

sina många år i Falköping har han
sysslat med lite av varje, han har bl
a kört mjölkbilen från Axtorp över
Börstig och Brismene till mejeriet i

Asarp. Nu har han skaffat sig en
liten vgcker stuga..belägen endast
nåsra famnar frän Osterhavet.
Provkarta
Vid det här laget har han många

gubbar och gummor på sitt samvete
och detta fick vi se en liten orovkarta över när Einar besökte Såndhem.

- Jag har gubbar och gummor
överallt i min lilla stuga, säger han.
Det händer ganska ofta att folk
kommer in och vill se och köpa.
Det där med att Einar Andersson

råkade bli en lokal döderhultare i

Krokås hade väl sin egentliga orsak
i den dryga tiden. Det blev täljandet
i trä som Iick tiden att gå. Einar
sticker inte under stol med att de
första gubbarna inte blev något vidare. Men skam der, som ger sig. I
dag har Einar ett helt litet galleri
med figurer och det är främst yrkesmännen han gått in för att porträttera. Fiskaren finns där, bonden

och muraren - målaren och

sjö-

mannen saknas inte heller. En speciell hedersplats intar prästen. Med
sin höga hatt och sin vita pråstelva

under hakan.står han där mitt ib-

land sina undersåtar och ser myndig
ut.

Inga karikatyrer
Det vore fel att påstå att Krokås
egen träsnidare gör karrikatyrer.
Gubbarnas anleten är nämligen
synnerligen lika förebilden. Vad
som givetvis skiljer de olika figurerna åt är deras yrkesdräkter. Dessa
har han lyckats framställa på ett fuli.
ändat sått och .det är just däri som
hans konstnärskap ligger. Han har
med andra ord blick för de olika yr-

kesdräkternas särprägel och han

har lyckats fånga dem på ett mästerligt sått. Detta har giort att Einar fått
många fina erkännanden och hans

gubbar har inte bara börjat uppträ-

da

i Blekinge utan är kända långt

utanför den lilla byn Krokås.

,

Tåljer i lind

Einar täljer mest i lindträ. Det är
det absolut bästa virket när det gäller sådant hantverk, försåkrar han.
Han åker ända upp till Gäddviksås i
Smålandstrakten för att hämta råvara till sina träfigurer. Det är näm-

ligen ont om lindar på Lister och de
få som finns skulle snart vara "utrotade" om "döderhultaren" i Krokås

gav sig ut på halvön för att göra

gubbar av dem.

Häromåret stack Einar över till
Amerika på en liten semestertripp
och det var väl egentligen den trippen som kom att göra honom till
Krokåsbo. I staterna träffade han
nåmligen Krokåsfödda mrs Judith
Nelson och det blev trolovning av.

Judith kokar ksffe
Det bar ef :r hand av iill Krokås
och dår sitt r nu västgöten Einar
Andersson och täljer gubbar och
käringar alltmedan Judith kokar

kaffe och hjälper Einar att sätta färg
på gubbarna.
Einar Andersson har varit representerad på ett flertal utställningar
under senaste året. På utställningen
i Uddeboda center utanför Lönsboda. där de flesta av sydsveriges snidare var med, blev Einars gubbar
mycket uppmärksar made,
Han kommer ocksä att representeras med en samling gubbar och
gummor på en vandringsutställning
i Japan som skall pågå i två år.
STIG
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i Kinnarp
Fritiof Anderssons Paradmarsch
var en av de visor som klingade
glatt hårom kvällen På KinnarPs
Pensionat.

Det var en Evert Taube-afton
som KinnarPs IOGT-NTO stod för
med Ted Rosvall som ledare och
ackompanjatör på pianot. 40 personer var där, men många fler hade
fått plats. För det år roligt att

sjunga tillsammans när alla tycker
det år roiigt att sjunga. . .
Första avdelningen handlade om
Fritiof Anderssons äventyr i fråmmande länder: Fritiof och Carmencita, Den glade bagaren, Den lYcklige nudisten m m.

Linda Rosvall, l0 år, sjöng fint
Brevet från Lillan och senare På
kvällen även Änglamark, som ju
var den sista av Evert Taubes visor.

Ted Rosvall hade med sig sin gi-

tarr och sjöng solo Oh, haPPY

daYs

are here again, Himlajord och Kärleken och vinden.

Kinnarps kyrkokör under ledning av Margareta Thor framförde

bl a Välkommen hårliga Sjösala
vår i stämmor.

Efter kaffet så var det Rönnerdahls tur att ta vid och det blev
Vals i gökottan, Huldas Karin och

"

månea därtill.
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Kvinnor fastnade
i trafikkorrtroll
ute på stöldturnO
Två kvinnor, hemmahörande i n6, I- en kirnfektionsaffår i FalköSkövdetrakten, 53 och 47 år gamla ping hade de tagit en dräkt och tre
fastnade i torsdags i en trafi-kkon- blusar. Sedan hade de fortsatt till
troll mellan Falköping och Kinn- Kinnarp' där de i en handarbetsafarp. Den ena kvinnan körde billen fär stal en julvePl i""" skoaffår två
par damskor och två par barnstövoch misstänks för rattfylleri.
närbelägen konfekNår polisen undeisökte bilen lar, och i en
närmare fann man att de båda tionsaffår jumprar, blusar och
kvinnorna var ute på en stöldtur- handskar'

Luciakt)äll i Kfu,nafp

Lucian Linda Suensson med tcirnor
si,onshus.

ulltZ-tt'
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Efter kaffepausen kom till sist
tomten med påsar till alla snälla
barn, och några andra finns det

nog inte bland de här barnen i

Kinnarps missionshus.

Luciamorgon samlades lårare
och elever med anhöriga i Kinnarps skola till en vacker och högtidlig luciahögtid i Lokal Frökind.
Som alltid var det sexorna i skolan

som stod för Programmet med bistånd av de allra minsta i skolan.
Årets lucia-sångare verkar vara
av alldeles speciell klass - aldrig

har sångerna ljudit vackrare - eller också år den senaste uPPlevelsen så stark att de tidigare glömts
bort. Såväl lucian med följet sjöng

betagande vackert. Tablån var
sammansatt av lårarna Ursula
Hector Moeskau och Anna-Karin
Grape, som också tränat eleverna
och vid framtrådandet ackomPan-

jerades de av lärarna Margareta
Thor och Anders Svensson, samt
eleven Gary Geszti, som slog På
trummor. Lucia var Anna NYberg.
Efter musikprogrammet följde
kaffe resp. saft med doPP, som
Hem- och skolaföreningen bjöd På.

Ki,nnarps Mis-

Man kan förmoda att lucian i
Kinnarps Missionshus i tisdags
kväll var säsongens sista, men man
vet inte säkert.
UV-ungdomarna med sin ledare
Yngve Karlsson och barnen i lördagsträffarna med sin ledare Barbro Lundgren medverkade med luciatablå och julspel.
En lagtävling i att hitta rätt i telefonkatalogen hann man med också
under kvällen liksom sång och andakt.

skoleleaer
i Frökind,s luciatå,g

V älsjungande

Joacim And,ersson, Joh'an Lagerstrand' och And'reas
C

arlsson uar treultga pepparkaksfigurer.

,?s"/-,å,-l?

Välfy'llt och triusa,wt't p&
p astoratsfesten i lfuuuea ed
Kinneveds pastorat bjöd sina
medarbetare med respektive På
personalfest i Lokal Frökind på luciadagens kvål1. Utöver ett välkommen sade Carl-Arne Adamsson ordf. i kyrkofullmäktige inledningsvis att han var glad att det fattades platser - inget år ledsammare än en massa tomma stolar. Det
var som sagt fullt hus och alla verkade trivas från början. Snart tåga-

de lucia med följe in och spred fin
stämning i lokalen. Det var välsjungande elever från Kinnarps
skolas sjåtte klass. Margareta Thor
ackompanjerade med piano. Även
kyrkokören gjorde ett uppskattat
framträdande, för vilket de för
ovanlighetens skull applåderades.

Prosten Uno Mårtensson av-

slutade festen med att tacka sina
medarbetare vilka alla var lika värda, för ett intressant och gott arbete. Han uttryckte sig också personligt och sade att det är en stor glädje och förmån att få vara Präst i ett
sådant här pastorat. Han uttryckte
vidare sin uppskattning för kväl-

$1,$
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Kinnarp s skolos luciatå.g p& pastoratsfe sten.
lens fina sångframträdanden. Innan han avslutade med några stro-

fer ur Zackarias Topelius' dikt
"Giv mig ej glans. . . " önskade han
alla i pastoratet En riktig god jul,
därmed vändande på orden för att

betonå innebörden i sin önskan om
en varm kristen jul.
Kvållens gäster förplägnades
också med kaffe och rikligt med

"doppa" till.

Stoppa Sabbet

Klass

-

tävline:

6 i Kinnufp

r)utwa lokul omgåruy
t: ';
IJnd,er barntimmarna hade iulkrubbor til'loerkats och
hör bekantar sig Jenng, Theresa och Linda Persson sr'g
rned personer och d:iur frå.n Betlehem.

in

Barnen från kyrkans barntim-

JULHELGEN
I KINNEVEDS PASTORAT
De som glort klass 6 uinnande btld tir
Asa Martinsson.

fr.u. Alerandra luarsson, Softa Dahliilt:

Annika Soensson uar

ocks& med men hon

uar siuk otd F?;s

och

besölc.

På.bildenhåIler de t. checken.
Klass 6 a i Kinnarps skola har,
tillsammans med fyra andra klas-

ser, vunnit den lokala omgången
av teckningstävlingen Stoppa sabbet. De har gjort en teckning som
visar hur det kan gå vid en bilolycka om telefonkiosken i närheten är
trasig. Stoppa sabbet år en tåvling

som televerket utlyser och riksvinnarna brukar få pryda telefonkatalogens omslagssida och informationstavlorna i telefonkioskerna.
i den lokala omgången
får 500 kronor i belöning.

Vinnarna

Klass 6 a deltar i januari i rikstävlinsen och deras bild tävlar då

mot 100 andra teckningar. Där har
de chansen att vinna 7.000 kronor.
För de 400 kronor de hittills fått
ska de spara till en.Gotlandsresa
som de ska göra under Kristi himmelsfärdshelgen i maj månad.

te84-.t&-13"

KINNEVEDS KYRKA: SöNd 11
Julbön, Mårtensson, sång'

i

AXTORPS FÖRS.SAL,

JULAFTON, Julbön 13.30 på FRÖKINDSGARDEN,
Mårtensson, julmusik'
JULDAGEN julotta ?.15 (Obs! tiden), Mårtenlson, kyrkokören.

dagen samt svar'ade åven för den
efterföljande luciatablån i lokal
Frökind.
Här serverades förstås kaffe och
saft och när man sedan lekt en
stund kom tomten på besök. Medverkade gjorde också Prosten Uno
Mårtensson och för barnens Program svarade församlingsassistent
Helena Witting samt ledarna Kerstin Eriksson och Monica PrYssander.

vÅRKUMLA KYRKA: Julafton 23.30 Midnattsgudstjänst'
Mårtensson, musik.
BÖRSTIGS kyrka: Julafton

mar medverkade med sång i Kinneveds kyrka på söndagseftermid-

23.

30 Midnattsgudstjänst, Möne,

kyrkokören.
BRISMENE KYRKA: Sönd 19 Julbön med sång och musik'
OFFER. SE SÄRSKILD ANNONS!
JULDAGEN julotta 6, Mårtensson.

Climt ur fr
Go morron och go

jul!

' Det var ett tag sedan vi träffades i den här spalten. Lillgrabben har hunnit att bli stor, mel'lantjejen är mer borta än hemma
och hästtjejen finns på andra sidan jordklotet. Hunden och katten är borta - ja, mycket har förändrats sen "glimtarna" kom till.
Folk har flyttat - och flyttat in.
Hus och lägenheter har bytt ägare. men i många stycken är samhällena sig lika. Kontorsmöbler
har blivit ännu större.än tidigare,
byggt om och till, engagerat sig i
tidningsbranschen och hoppat
av, sökt nya arbetsfält och år ett
företag härute som låter tala om
sig i en positiv bemärkelse. Kinnarps kan ni i dag se över nästan
hela världen - det är en fantastisk utveckling, som samtidigt ger
en trygghet till alla som .iobbar
där. Go jul "Jarlen" och alla ni
som fixar så att vi som sitter

mycket på ändan, sitter behagIigt.

Industrin,.ia. Den är iu inte ba-,
ra Kontorsmöbler. I Slutarp finns
Intega som blommat ut rejält och
nu skiner åter ljusen i verkstadsrummer\ sent, sent på kvällarna.
Med sikte på nya kunder - nya
länder jobbar det gamla "köket"
vidare och det ska vi vara glada
för. Och i Hem och Fritid där
finns Egon "uppladdad" med ski-

dor och vinterprylar av alla

de
sin

slag. Varje morron går han
runda i lokalen, ut på trappan
och kollar vådret. Han väntar på
snö. Det är vi många som gör lite lagom, inga trafikhinder i

Luttra, men lite lagom julesnö.-

Skidsnö eller lite mer som föll
häromdan och försvann. Ni har
väl sett elljusspårets "Prysse"
han är också lite rastlös nu när

det inte finns varken eller i soåret. Han väntar på snön och slx-

timmars. Datum är redan bestämt. Det ska bli åka
orn

månad. Före Z4-timmars".,,
i smn. "i
t

Apropå Luttra. Ta det för-

siktigt över bron. Det är skyltat
70. Kör inte fortare. Jag har glort
det. Det kostade "en ny kostym".
Jag trodde det var fågelskådare
som stod längst uppe på brohöjden en dag i höstas. Det var det

å,n, F r ökind,

inte! Polisens radar har där funnit en alldeles utmärkt utsiktspost och synar alla vid parke-

ringsfickan mot Slutarp några
hundra meter bort. Alla kollas,
borgare, bönder och journalister.

Egentligen borde Bengt Samuelsson och jag dela på beloppet.
Jag blev förhindrad i stan - hade
fem minuter på mig till stängningsdags i "affärn", men det var
ingen ursäkt, sa sniill, rutinerad
äldre polisman i kollen.
t

Under genomgången

i polisb!

len blev vi goda vänner och skiljdes som sådana under angenäma

former, där "brottslingen" och
polisen efter protokollskrivning
tackade varandra och polisen sa
så här:
- Ja, tack. - tack sa du ha för
det häringa då. Kor nu lugnt och
sansat och ha det så bra i fortsättninga.
På kvållen bjöd jag mor i huset
på bio i Skövde - ska det kosta
så får det väl göra dä. . .
t

I Luttra bor bra folk. Jag känner flera. Men det är ett uselt väder dom har där. Häromdan när
jag var på posten i Kinnarp och
tråffade en person som inte visste
om han skulle prenumerera på
FT nåsta år eller inte - efter vårt
samtal var han mer rådvill än ti
digare - så fick jag veta detta:
Det år e t t väder härute iKinnarp och Slutarp, e t t väder i
Luttra och ett i stan. Under
1985 kommer FT att införa ändå

lokalare väder. Jag ska också
ringa såväl lokal - som nårradio
och försöka få dem att närmare

precisera vädret hårute. Jag
gjorde själv ett försök i nårradion
lussekvällen, men då ringde dom
från Vårkumla och sa att det var
inte nollgradigt och risk för halka, utan minus -2. ..
i

Vad har mer hånt? Jo, vi har

haft en läcka härute. Såpo kom

med vatten till alla

hushåll.

Egentligen år det ganska märkligt hur vi fungerar - i varje fall
jag. Men det ska jag inte beråtta.

Jag åkte till Inga och Olle

som

hade vatten, duschade, bytte om
och gick på krogen och träffade

Bengt. Bengt i Asarp - för att nu
gå över vår Frökindsgräns - har
fått snurr på GuldHatten. Där
tråffade jag många som bor härute. Når vi kom hem fanns vat-

ten'

*

I

FT-spalterna har mycket debatterats under sensommar, höst
och vinter. Nytt församlingshem i
Kinnarp har fått pressris. Jag har
inte hunnit engagera mig i d e n
debatten utan bara konstaterat
att det "ligger lite utkastad" och
att kyrkoskatten skjutit i höjden.
Men det är kanske med det som
med alli annat, når det blir fårdigt så blir det inte så tokigt. För
egentligen är det ju så att kyrkan

ligger fel. Den ligger inte mitt i
byn. Har man facit i hand borde
den ligga nånstans i närheten av
Tångavallen. Dår {inns närhet till

Lokal Frökind, skola, barndaghem...
Apro.på Tångavallen så har det
gått väldans bra för Slutarps IF i
fotbollen i år. Det var ett tag sedan laget var med och tampades

i toppen av en serie. "Blecka"

hai agerat domptör ett par år och
det har gett resultat hos ett lag
som är en blandning av unga och
något äldre.
Kinnarps IF var något bekymrat inför året fotboll, men det

blev ett kanonår i fyran. En trevande inledning och sen full fart
till sista bollen. Det var bral

På måndag har Bengt i affårn
julaftonsöppet. Det brukar han
ha. Rose-Marie ska jobba. Det sa
hon när jag fick några julklappskartonger (tomma) håromkvällen. Och Majvi är förstås dår. Det
ska hon va! Med luva oeh allt.
Go jul till alla härute, men också till min tandläkare, sonr hela
hösten frågat, efter "Majvi i af-

färn", Lill-grabben" alla

andra

tjejer, hundar och katter och mor
Signe.
Det mesta är sig likt.

Ha en skön jul - 6ch nyårshelg. Det finns tomtar, men slå
dom inte med glasen. Lev i övrigt
vål!
God Jull
BÅSSE JOHANSSON

