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Tacksamma tanka,r

i riktning Slutarp
Jag kopplar av uti sjukhemmets säng mitt i sommarskön

Gustavsson i Slutarp, alias Geson, som tack för hans envisa

västgötabygd och hör Boråståget

kamp för bevarande av persontrafiken på den nu nedlagda ban-

hemtrevligt tuffa mot Göteborg.
Då går tankarna till barndomshemmet i Äsarp, då jag också

delen Falköping - Landeryd.
Någon medalj har jag alltså inte, men en stilla och varm applåd
är verkligt ärligt menad. Från en
sjukhemssal hoppas jag Gustav
skall ha någon glädje av den, nu
när loppet tyckslara kört.

kunde koppla av och se och höra
Falköping

hur mitt tåg mellari

och Landeryd tuffade fram, och
likt tåget i Köping som enligt visans text först går, sen står och
sen går igen.

*

I min egenskap av FTÄy'B-prenumerant och Jåsare har jag sett
att ansvariga trafikmyndigheter
tycks vilja springa ifrån'givna löften om vägförbättringar, nu när
rälsbussarna sagt sitt sista tut. Ge
inte upp, Gustav Gustavsson och
andra. Buss på trafikbyråkrater-

Sedan en tid år det alltså slut ingen persontrahk mer. Vid tan-

ken härpå blir jag så beklämd att
jag funderar på att ringa jourhavande syster och be om en lugnande tablett. Tyvärr har hon inga medaljer att dela ut för utmärkta insatser. I så fall skulle

jag sänt en till vånnen

na igen.

Gustav

RUNE PEGO ANDERSSON

H&kan, rua,mnet
Tidaholms GIF fick inte Kinnarp ordentligt på

rySC i tisdagsdrabbningen på Kinnemo utan det
handlade om en arbetsseger för att nu anvånda sig
av brottartermer i de hår div lV'sammanhangen.
Kinnarp stretade med andra ord emot bra, men

gästerrlas 0-2-seger, med ett mål i vardera halv'
leken, var annars en fullt logisk utveckling på en
match, som Tidaholm jobbade sig igenom allra bäst.
Bitvis, jag säger endast bit-

vis, lyfte sig gästerna också i
kragen vad gäller sPelet och då
visade man att serieledningen
inte år någon tillfällighet. Jag

tänker fråmst på de första 20
minuterna av matchen och
åven i upptakten av den andra
halvleken

Västgötaresa
Bussresa med Verner Lindblom som färdlädare anordnas
söndagen den 4 aug. Resan går över St Levene - Sparlösa
- Skalunda - Lidköping o Skara.
Avresa fr Kinnarps skola kl 9.30. Hemkomst c:a kl 17.00.
Kaffekorg medtages. Middag ingår i resan.
Anmälan till Rune Lennartsson; tel 0515/330 21 eller Tonras
Pettersson tel 0515/334 88, senast 31 juli.
Kinneveds Hemb.förening

trull

o "Biajobbat"
färgstarke trånaren gillade inte
I

Klnneveds Hembygdsförenlng
bussutflykt 4 aug. till Levene,
Sparlösa, Skalunda. g.B0 från

skolan. Anmålan 33021 eller
ilil488 senast 31juli.

Det klarar

tr(innarp?

övrigt år det osåkert om Kent
Bengtzon kan spela efter den smäll
han fick mot TGIF i tisdags,

- Vi kommer till spel med samma trupp som senast, bortsett från

IF har i eftermiddag Per-Ola, Och det innebär att Rostora chanser att förbåttra-sitt låge land Karlsson, som var avbytare
i division IV-fotbollen. På borta- senast, nu får spela från början, säKinnarps

plan möter laget den särklassiga ger Thomas.
Fröjered.
Truppens utseende: Arne Ek:
- Vi sticker inte unde stol med bom, Kent Bengtzon, Urban Wesatt vi råknar med bra chans. Spe- terberg, Roger Gustavsson, Tomas

jumbon

ciellt eftersom vi har spelat ganska Carlsson, Tommy Berglund, Torbra i de båda förlustmatcherna mot björn Åkesson, Eddie Gustavsson.
TGIF, säger tränaren Thomas Roland Karlsson, Roger Axelsson,
Westerberg.
Roland Jansson. Thomas WesterKinnarp får klara sig utan Per- berg, Clemens Hofbauer. Samling
Ola Westerberg i dag. Han ligger Kinnemo 1J.b0.

Tttu.o"*"r.,

i spelet, men istälet jobbade grabbarna rejålt för poemot

ängen. Jag visste att det skulle
bli svårt i Kinnarp. KIF är inte
lätta på Kinnemo.
Tidaholm hade. chansen till
en verkligt fin matchstart. Redan efter 5 minuter fick
GIFFrarna Kinnarpshjälp till en

straff för för hand sedan
backen Kent Bengtzon varit
målvakten Arne Ekbom bei nätmaskorna, men ena
stolpen var i vägen och det blev
inget av med fullträffen. Istållet
sig in

"t')gg.,o]:,.ryo-

ou

tisdagsspelet, men berömde sitt
lag "för bra jobb". - Det tog

hjiilplig. Straffbollen, slagen av
Mikael Lövborg, såg ut att leta

på plats kunde ingen gripas.

".*ur"" ",b

då var GIFF:arna

Max Möller har gjort ett bra
jobb med Tidaholmslaget. Den

l?ss

-o-

Kinnarp har blivit ett oroscentrum, säger polisen; I lördags fick
man larm och ryckte ut hela fyra.
gånger. Kinnarpsborna stördes
av skränande bråkande ung{omar. Vid ett tillfålle'hade bensin
hållts ut på gatan och tånts på.
Trots att polisen hade en civilpa-

-

snabbare på bollen och mYcket
säkra i passningssPelet.

t

,f$g-Og_lo

dröjde det ytterligare tio minu-

ter innan det var dags för
TGIF:s ledningsmåI. Håkan
'Strid
mannen bakom 0-1
var

när han turligt, påpassligt'
fråckt - eller vilket ord jag nu
ska anvånda - vann en kamp
bollen i stolpen och fick returen
så lågligt att bollen bara hade
att vånda om och dansa in i nåt.

o Ny straff
TGIF:s 0-2-mål kom 10 minuter in på andra halvlek. Tormod Syversen - på utflykt från
försvaret - antastades av PerOla Westerberg. Det var inte

i Axtorp, Kinnarp,

ber. Medlemstävlingar börjar den lll8.
Kinneveds Jaktvårdsförenln g

lagen hade chanser, Tidaholms
kom till efter mer samlade attacker, men visst kunde Kinn-

hålles öppen för träningsskjutning och
högviltsprov söndagar kl. g-f2 under augusti och septem_

arp nått ett reduceringsmål när

t o m pappa långben, Tommy
Andersbon, var på vift. Tommy
var duktig i ett bra förswr, som
arbetade lugnt framför Donald
Andersson mellan stolparna greppsåker, stabil.
Mittfåiltet,hängde väl lite i luften. Medvetet ibland eftersom
bollarna spelades langa på, "löparnissarna" i anfallet. Gäller
främst första halvlek. Håkan
Strids entr6 i laget är en klar
lyftning. Och visst är det svå,rt
att hålla reda på "Jösse" Andersson och Jörgen Eklund.
Når Max har utvecklat det hår
laget fåirdigt i höst, år det moget
för div III!

o Det finns kvalit6
Kinnarp har egentligen viktigare matcher än den i tisdags

råckligt för att ej behaga domaren, som gav signal för strall"
Och den satte unga Strid PrYdligt i nåt.

ALGBANAN

arp.

med Kinnarpsförsvarare, sköt

särskilt bryskt, men ändå tillll

Hå,kan Stridh - tuå,må.lsskytt för TGIF rnot Kinn-

Sammanfattningsvis: båda

ait sikta in sig pål

Fröjered
närmst står på tur. Vinst där är
ett måste. I och för sig tror jag
ändå inte, att laget på allvar

blandar sig in i bottenresonemanget. Det finns kvalit6. Det

mårktes på. flera fötter mot
TGIF. Största överraskningen:
Eddie Gustavsson. Mest kampladdade: Peo och Urban Westerberg tillsammans med Thomas Carlsson.

Krävs: mer självförftoende
rakt över, lite mer överraskningsmoment, Iite mer våga.

.

BÄSSE JOHANSSON
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Kinnatps Per-Ola Westerberg laddar den stora kanonen i, mötet med IFK Slcoro. Det blet: ingen utdelntng denna
g&ng, utan KIF

fick se sig besegrat med" 1-4. (Foto: Dan Ni.lsson).

|

?S; *g* i 1

:iii:::,t:i::::lj,:i:iltiiil::!:!:

l'::ti:!;!:

i

tt:::::

t:::ri:::::lll:ii:::
-::::r:::::::::::::
::l,, !::,,:l :!:!:lil:!
l,,i.i..',ii...,.,'i

- Det kånns våldigt tungt då domaren avgör

Vid ställningen 0-l i andra halvlek motades ett
Kinnarpsskott på måtlinjen med handen av en Skaraförsvarare. Domaren vinkade awårjande och gästerna kontrade in 0-2 direkt efteråt.

matchen på det här såttet!

Kinnarps IF:s trånare Thomas Westerberg var
upprörd efter förlustmatchen mot IFK Skara på
hemmaplan i lördags, f -4 (0-0).
Efter 0-2-målet föll sedan hemmalaget tillbaka och Mats Andersson, som även giort de två inledande målen, kunde slå in 0-3 bara
fem minuter senare. Hemmalaset
reducerade sedan genom ThoÅs
Westerberg, men minuten senare
gjorde Roger Sandberg l-4.

.

ra halvleken det började hända saker.

Efter 0-l

kom

hemmalaget

igång på allvar och hade de tio minuterna fram till straffsituationen
en hård press på gästerna. Bland

annat fick en IFK-försvarare slå

balik efter en hörna.

första halvleken var det oerhört

Så kom då den så omdiskutera-

de straffsituationen.

Hemmalaget
fick en hörna, vilken slutligen re-.,
sulterade i ett skott mot måI. På'
mållinjen stod en Skaraförsvarare

C'listor klara till 1?8j ct'''rq?
kyrkofullmåkti gevalet
Kinneveds centerorganisationer
faststållde vid möte i Kinnarp partiets listor till kyrkofullmäktigevalet
i Kinneveds församling. Två av de
nuvarande fullmäktigeledamöterna

slutar, det år kyrkvården Göran
Andersson, Någlarp, och Ivan Johansson, Axtorp.
Här är de tio första namnen på
nya listan:

Lista l:

f) Åke Andersson, Alarp,

2)

Astrid Petterson, Björkängsgatan

21, Kinnarp, 3) Bengt Klingstedt,
Pl 8049, 4) Ove Persson, Pl 1086, 5)

Bengt Nilsson, Pl 1132, 6)
u/ StenuLgIt_
Inge Carlsson, Axtorp, 7) Erik Gus-

j
I tavsson, Dalgatan 13, Kinnarp, 8)
I Ingrid Olsson, Alarp, 9) Egon Jo-

sett något.

hansson, Klockaregården, l0) Håkan Silvander, Prästgården, Kinnarp.
Lista 2:

l) Carl-Arne

Adamsson, Falköpingsvägen 23, Slutarp, 2) Maj-

Britt Johansson, Kinnagatan 8,
Kinnarp, 3) Assar Karlsson,
Kvarngatan 7, Slutarp,4) Tyra Leifler, Backagatan 9, Slutarp,5) Göran Andersson, Falköpingsvägen

22, Slutarp, 6) Ruth Persson,
Björkgatan 4, Slutarp, 7) Rune
Lennartsson, Björkångsgatan

Kinnarp, 8) Birgit

23,

Göransson,

Björkängsgatan 4, Kinnarp, 9) Ulf
Eriksson, Våstergatan 6, Kinnarp,
10)

o Avgiorde
Direkt går så gästerna upp och
gör 0-2.

o Klar hands

glest mellan målchanserna och det
var först 20 minuter in på den and-

Domaren ansåg sig själv inte
kunna avgöra om det var straff eller inte och inte heller linjedomaren visade några tecken på att ha

bort bollen på mållinjen vid kala-

Dålig match

Det var ingen stor fotboll de fåtaliga runt Kinnemo bjöds på. I den

och stoppade med hjälp av handen
bollens väg in i målet.

Britta Johansson, Granet.

Straffmissen avgiorde
matchen. Vi var på gång och hade
tryck på dem, sa Thomas Westerberg. Det är bedrövligt när det blir
så

h"-

Ja, det måste ha kånnts tungt för
hemmalaget. Trots att man inte
gjorde någon stor match vår man

klart på gång och en kvittering
hängde i luften. 0-2 gav nu istället
Skara den medvind man behövde.
Bäst i hemmalaget var Urban
Westerberg. Han giorde en nåst intill felfri insats. Ett bra inhopp med
många vårdade och fina framspelningar svarade dessutom Roland
Karlsson för.
Domare i matchen, för övrigt var
mycket gnållig sådan, Lars-Åke
Bergman, Moholm.
LARS.UNO OLAUSSON

slutarnlTss"ct'-rå

återtog
ledninSen

Slutarp återtog ledningen i sexanfotbollen, genom söndagskvållens vinst med 6-0 mot Rapid, efter 4-0 i första halvlek.
Slutarp fick en fin start med 3-0
på de första 12 minuterna. Med
l-0 efter 8 minuter genom Magnus
Johansson, 2-0 efter l0 genom Tony Skoglund och 3-0 i l2:e genom
Magnus Johansson. Så kom 4-0
på sjålvmål i mitten av halvleken.
I den andra halvleken gjorde Tony Skoglund 5-0 på straff i den
l3:e minuten och i den 22:a kom
6-0 genom samme Tony.
Hela Slutarpslaget spelade långa

stunder fyndigt, mot Rapid som
försökte med kontringar, utan att

Som helhet, ingen stor match,
men Slutarp stäkte sin position i en
toppstrid som är jåmn, med tre lag
nå samma poänq.
#

Div IV Mellersta Älvsborg
Kinnarp - Annelund

1-r (0-r)

En ganska konstig match dår
den hårda vinden spdade en del
spratt. Annelund hade den i ryggen i första och kunde därför
föra matchen sarnt ta ledningen.
I andra var det dåremot hemmalaget för hela slanten och kvitteringen kom också genom Karin

Torstensson 30 minuter

in

på

halvleiken.

Båda lagen presterade trots
allt en hyfsad fotboll och i Kinnarp var det jämnt över lag med
plus till Karin Torstensson, Annika Callenvik och Laila Hofbauer.

t1#j få-Ji4

Tisdå$iri deh 20 äirgirsti 19S5

OS-femman

jubilerar

I
"rLl
Yt,i"{rt

tiuäi

. . . och du behöver en bra arbetsplats för ett effek_
tivt skolarbete. Vi på^Kinnarps är bra på arbetsplatser. Gör ett besök på vår fabriksförsälininq och tala
med Bengt Dolk, han visar hur just ditt jkolarbete
blir effektivt.

ö ppet:
Se sån stil han har

-

OS-femman 1948 Gösta Aruids-

I m,orron fyller han

son .

6A år .

En av 4O-talets mest fårgstarka
.friidrottare, kulstötaren och dis-

kuskastaren Gösta Arvidsson,

Kinnarp, fyller 60 år på onsdag.
Han har genom åren blivit hembygden trogen, men gjorde under
karriåren många utflykter - inte

bara inom landets gränser.

)

i
i
L

1948

deltog han i Olympiaden i London
och placerade sig på femte plats i
kultävlingen med 15,39. Som bäst
nådde jubilaren 15.92 och hade
bl.a. det svenska rekordet om än
bara över en natt.
Gösta Arvidsson deltog i många
tävlingar såvål internationellt som
nationellt under åren 1943-52. På

Kinnarp

-"nl
B*Vadfiia 6t"-4 (0-3)

Kampen+f i det närmaste över
redn efter den första halvlekenäå

|
I

|

gästande VSK kunde rycka till6ig. I
en betryggande tre-må,lsledni"e{j. I
!l

- Vi fick ett snabbt mål. vilket
var precis vab vi behöVde fc,r att
kunna spela lite mer avslapPrat,
såger Vartoftas trånare Chri$er
ostman'

f-ii;r''ag.&'l

Vardagar 7.30- 15.30

distriktsnivå höll han kulrekord

och nådde som bäst i diskus 48.45.
Med den tidens mått alldeles ut-

märkta noteringar. Fram till 1948
tävlade han för Kirinarp, men ingick sedan i Falköpings AIK:s friidrottsstal!, i var tävlingsdress han
hemföxde SM-medaljer av olika
slag och representerade Sverige i
landskampssammanhang. Olympiaåret 1948 tilldelades Gösta Arvidsson också Falköpings Tidnings
Idrottssköld.
Kulan och diskusen var det centrala för Gösta Arvidsson under
idrottskarriåren. "Jag var för hård
för fotbollsspel", såger jubilaren,

som 'har hvar. kulringen i trädgården hemma i Kinnarp. En och
annan stöt har det blivit även under senare år, men annars har in-

jakt tagit överhand. Och
vardags kan ni hitta Gösta Arvidsson, en av Falbygdens genom
tiderna största idrottsmän, i sin foder- och järnaffär. På onsdag jubilerar han - 40-talets rubrikman på
sportsidorna.
Grattis!
BÅSSE JOHANSSON
tresset för

till

Fabriksförsäljningen, Bengt Dotk 0515/333 70

i{i8fog /-A
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Debatt på tisdag:

Yilken,
skola ska

barnen
g& till?

E

il

Frökindsbor! Hur vill ni ha

det med era

högstadeungars
skolgång i framtiden? vill ni att
de som nu ska studera på Kyrkerörsskolan eller, som ett för-

slag

till ändring säger, i

Floby

Skola?

t;H
tlffi

På tisdag kväll kan ni ställa

politiker och

skoltjänstemän
mot väggen i Lokal Frökind.
Upprinnelsen till att förslaget

om ändrad skolgång

kommit

upp är bl.a. att Flobyskolan får
minskat elevunderlag några år

f"t S:::: *::Xtt:y":T-De 73 jubtlerand'e t oni'*onaerna, friimre
tnsrid' Larsson
Ay'na"rohanssonPersson'
i;;: i;;;;;';';;;;;;;;;Ci'lÅ"'"":Eie Jose/sson'
rad'en

ir"*t"ö

i"gr|

Johinsson, Martin Neuman,
Abrahamsson'
Bengt
och
SAg Jåhansson, Rune Thörn

stå.end,e

"o",

Mai-IJts Arp-Löfgren och

fr u: Johnbt"iJr,"",

L7,6 på sista

I Kinneveds kYrka firades i

söndags ett 4O-årigt konfirmationsjubileum. Det var 1945 som den här

olof

Torstens-

promenaden

Grip.
Man var 17 stYcken barn i gruPpen, 13 av dessa hade kommit till
jubileet, fyra var tyvårr förhindrade att deltaga. Nu firade man högmässa med nattvardsgång dår
komminister Göran Carlsson predikade. Efter gudstjänsten samlades
alla till gemensam middag, och då
gavs tillfälle för tillbakablickar på

-*'itJ

c1g-,tr$

tr(innarp

- Fortfarande väntar vi på vår
första hemmaseger i årets seriespel. Låt oss tro at den kommer i
morgon, det skulle i så fall vara ytWesterberg,

i KinnarP, i4för

morgondagens ytterst viktiga divi-

sion lV-match mgt Tibro. Vinner

Kinnarp den matchen, ja

då

skickar de nog ner Tibro till femman.

M

med

Ingrid och Gotthard Gunnarsson frå,n Ktnnarp Dar^tuå
ars ile 776 som, gick d,en ststa tipspromenaden på, AlIeberg.

utnyttja våra chanser, sa Efsie.
Carina Torstensson i anfallet.
som gjorde målet, var bäst i Kinnarp tillsammans med Ulrikg Johansson på mittfältet.

,1t {-

Så säger Thomas

blomstersmyckning och en tyst minut på gravplatsen i Vistorp.

vårda en poäng, tyckte Elsie Andersson i Kinnarp.
- När vi giorde 1-2 två minuter
in på andra halvlek såg det ljust ut
och vi hade ett klart övertag resten
av halvleken, men lyckades inte

elever.

spelande tränare

bortgångne konfirmationsprästens,

skilt i andra halvlek, och do var

sig att fylla på med Frökinds-

terst lägligt.

-de 40 åren.
Under dagen hyllades också den

oturligt.
- Tjejerna spelade bra idag, sär-

fullväridgt

högstadium. Därför tänker man

kontrakf,et?

Larsson. sedermera med namnet

Div lV. Mellersta Älvsborg
Kinnarp- Herrljunga 1-3{0-2)
Kinnarp förlorade den här
matchen mot Herrljunga ganska

inte kunna ha ett

såkrar

gruppen "läste fram" i Vårkumla
och Kinneveds kYrkor under ledning av dåvarande Pråsten Kurt

Kurt Larsson-Grip, minne

framåt och därför riskerar att

176 personer startade i den sista
^
Ällebergspromenaden, som gick i
onsdags. Ir6ne Alm prickade in
tolv rått, och lyckades bäst på skiljefiågan. Svaret på den skulle vara
108 stycken lånkar, Ir6ne gissade

97.

Tolv rätt hade också Nils Qwick
(68) och Dagny Neriman (66). Två

med elva rätt får pris,

Gunni

Oskarsson (107) och John Blomstrand (109).
Rätt rad: 1 I 2 x x 1 1 xl 2 12.1
Svaren: Aroma, solen, Pernilla
Wahlgren, utter, Carl-Micael Bellman, Harpo, betjänt, Rudolph Abelin, Mary Decker USA, 900 år,
tvåhjuligt, Herrlj unga.
Augusti månads flygtur vanns av
Johan Sterner, Falköping.

- Och samtidigt tar vi förstås ett
stort steg mot nytt kontrakt sjålva,
fortsätter Thomas.
Nu kan det bli så att Kinnarp får
klara sig utan Urban Westerberg,
båste man mot IFK Skara i lördags. I söndags klämde han nämligen ena foten i en bildörr (l) och år
ett osåkert kort inför

onsdags-

matchen.

I nulåget mönstrar Kinnarp samma
trupp som senast, d v s: Arne Ekbom, Kent Bengtzon, Roger Gustavsson, Urban Westerberg, tomas Carlssori, P-O Westerberg,

Eddie Gustavsson, Torbjörn Åk-

esson, Tommy Berglund, Roland
Jansson, Thomas Westerberg, Roger Axelsson, Roland Karlsson.

Ilemmakomplexet

Flobyrr;ffi
i Slutarpscup

fålter lfinnarp
-I

IYu m&ste

d,etbli, skiirpning!

Det vill sig inte för Kinnarps IF hemma på Kinnemo i årets seriefgtboll.
I I går föll laget med 0-l (0-0) mot Tibro och år
nu i allra högsta grad inblandat i nedflyttningsstri-

I - Det blir en kåmpig höst, inget snack om saken, suckade lagledaren Anders Ek bekymrat.
den här resultatraden:
8035

7-19

3

- Det verkar som om vi har
drabbats av rena rama nemmakomplexet. Jag kan inte fatta detta, sa Anders Ek.
Om gårdagens förlust iinns
egentligen inte mycket att invånda.
Matchen som sådan var definitivt

inte bra, men det var Tibro som
skapade så gott som alla chanser.

o Uddlöst framåt
Kinnarp var synnerligen uddlöst
framåt och hade egenligen bara en
enda chans. Men den var å andra
sidan desto fetare. Den kom strax
före paus då Kent Bengtzon, högerbacken, fick iväg ett fint skott
utifrån högerkanten. Bollen slog i
stolpens insida och gick ut igen.
Detta var alltså nästa allt Kinnarp åstadkom i anfallsväg. Tibro
hade några fler farligheter, fråmst
då några riktigt fräsiga närskott.
Men hemmamålvakten Arne Ekbom var ständigt på sin vakt och
boxade reflexmässigt bort de här
skotten.

2-t.

Båda finallagen gick obesdgrade genom gtuPPsPelet och
bjöd även i finalmatchen På en
trevlig underhållning. Over hu-

o Frispelad
Nio minuter in på andra halvlek

fick dock Arne hämta ut bollen ur

vudtaget var det trevligt sPel

nätmaskorna. Tibros anfallsess Johann Ahlander blev frispelad inne
i straffområdet av en crossboll från

höger och Johann kunde relativt
enkelt vinkla bollen förbi en maktlös Arne Ekbom.

Detta ledningsmål stärkte modet
hos Tibro-spelarna, som under resten av matchen jobbade koPiöst för
att rädda de hår två synnerligen
viktiga poängen.
Kinnarp jagade förstås en kvitte-

ring, men spelet stämde aldrig för
hemmalaget; som istället fick se
minut efter minut rinna i våg.'Och
ingenting av värde hånde.
- Inte konstigt att vi inte skapar
några chanser, när vårt spel stämmer så hår illa. Det var sannerligen
inte många passningar som gick
rätt i kväll, tyckte Anders Ek.
Den starkaste lagledaren i Kinnarp var följdakligen försvaret, som

hölls ihop bra av Roger

takrer

i de har årdersg"upp".-

_

_

..

I

den.

Kinnarp har nu spelat åtta seriematcher hemma på Kinnemo den
här säsongen, Och vad sägs om.

såvä fotbollstalang som kämpa-

IF blev årets

X$V;:lf1_r,tri;on.*yj_
segrare når LG-cupen
för ll-åringar avgjordes
yif,".,j"-*_-1tilJ.ä1?
Grupp . a' ., g:l- ]
i Slutarp i lördags. I arp-Kinnaro
3-1, vartot-- Mulis'o-vJå"p oll, Ftoby-finalen stötte man på ta-FBK 3-4, Tomten-Slutarp Sandhem 3-0, Mullsjö-slutarp
hemmalaget Slutarp 2-3, Kinnarp-Vartofta 2-2, 1 ll-0.
och triumferade 4red FBK-Tomten 1-0, Slut- fit
Semilinaler: Slutarp-Valarp-Vartofta 3-0, Kinn-

.

I

Floby

Gus-

tavsson. Allra bäst var dock målvakten Arne Ekbom.

arp-FBK 0-3, Tomten-Var-

tofta 0-3, FBK-SlutarP 1-9'

torp 3-0, Floby-FBK 7-2.

Match mot tredje pris: Valtorp-FBK 2-7.
Grupp B: Floby-SlutarP II
FINAL: Slutarp-Floby I -2.
12-0, Valtorp-Sandhem 1-3,

Tomten-KinnarP 1-1.

under hela dagen och grabbarna visade verkligen att det finns

Må,Iuakten

Arne

oar klart bra mot

Ekbom
Tt'bro.

Men trots det föll Ktnnarp
med,0-7.

o Het vilja
Tibro bjöd heller inte på något
skönspel, men hade verkligen en
het vilja och knep alltså det sista
halmstrået i kampen om nytt kontrakt. Målskytten Johann Ahlander
var båst i ett jämnt lag.
Nu är det synnerligen jämnt i
kampen om vilket lag som skall följa Fröjered ner i femman. SkultorP
(möter Fröjered i kväll) och Kinnarp har tio poäng och SkultorP har
nu nio,
- Nu vill det verkligen till att ta
fram blåstållen och kriga hösten ut,
summerade Anders EK.

, OLOFDARIUS

l') 85-o8-3.1,.
flobys

segrancle lag. Stå,ende från oönster Fredrik Johansson, Johan Gustaasson,
Freddy And,ersson, Dani,el Escaneltras, Tomas Johansson och Tobias Karlsson.
Sittp,nÅ.e fr&n viinster Nilclos Nilsson, Joh,an Bodin, P-O Blad,, Tobias Gustausson
och Daniel Plagwitz. (Foto: Dan Nilsson).

Kan, d,et aända

Yngling skadad i olycka

fö, Kinnarp?
I kvåll år det dags för ett
kommunderby i division IV-fotbollen, då Stenstorp på hemmaplan tar sig an Kinnarp.
- Som bekant har vi inte så
mycket att spela för just nu. Det
innebär att vi fortsätter att prova oss fram lite grann, uppger
Stenstorps trånare Kenneth

stämt, säger Thomas Wester-

Jonsson.

berg.

- För oss gäller det dock

mycket. Men med tanke på den
dåliga gnista vi har visat på slutet, så får jag nog hålla Stens-

torp som klar favorit, säger
Kinnarps spelande trånare
Thomas Westerberg.

Efter förlusten mot Tibro i
veckan är nu Kinnarp i allra
högsta grad inblandat i nedllytt-

ningsstriden. Dårför vore förstås minst en poäng i kv:ill ytterst vålkommen.
- Vi gör en hel del åndringar
i laget, så far vi se om det hjål-

pe något. Vi skall i alla fall försöka kriga till oss den poång
som vi i alla fall har när
matchen startar. fortsätter Westerberg. I d r;:.

Nu får Kinnarp klara sig utan
hår
gången. Per-Ola Westerberg
och Tommy Berglund har nämligen rest på semester.
- Några nya får alltså chansen. Men exakt hur laget kommer att se ut är ärnu inte be-

två viktiga spelare den

Eriksson, Stefan
Jan

Andersson,
Karlsson, Robert Wendel,

Rolf Dahlberg. Samling Sportvallen

17..

Kinnarps IF: Arne Ekbom.
Roland Karlsson, Roger Gustavsson, Urban Westerberg,
Tomas Carlsson, Eddie Gus-

tavsson, Torbjörn Äftgr"on,
Thomas Westerberg, "-kent

Bengtzon, Roger Axels5r* Roland Jansson, Clemeriy: Sfbauer, Thomas Kullman, ::".

FRÖKINDSBOR!
Skall våra barn gå på högstadiet i Floby? Ställ dina politiker
mot väggen i frågan om ny rektorsområdesindelning. t'
Debattkväll anordnas i Lokal Frökind tisdagert, den 27
augusti kl 19.00, där representanter från skolstyrelsen, skoldirektören och rektor deltar.
Värna om en positiv utveckling inom vår kommundel.
Alla välkomna!

,t3t
,.

rorsamnngshem klart

Kgrlcoherde Ilno M&rtensson tillsamnlans rled" församlingsasststenten Helena Witttng i hennes arbetsrum i för samling shemmet.
På söndag år det dags för

invigning av Kinneveds

församlingshem.

Biskop

Karl-Gunnar

Grape medverkar vid högmässan och invigningshögtiden.
Församlingshemmet har
kostat ungefär 2,5 miljoner
kronor och bygget påbörjades i höstas. Hår får man

nu

samlingslokal, sam-

manträdesrum, kök, ungdornslokaler samt arbets-

rum för
tenten.

som kom från Böi.stigshålet och

ter olyckan.

församlingsassis-

-sid 70-

åkte upp på bilen och slog huvudet

i vindrutan. Några allvarliga

ska-

dor ådrog han sig dock inte, och
var hela tiden vid medvetande ef-
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! Det här är sista iltetdu kan
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! köpa en nyMercedes-Benz
I
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i under 100.000 kronor.
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ned

är det så. Men desto trevligare är det att vi lyckats få
pnset på en ny Mercedes-Benz, 1985 års modell, tiil 99.8t0:-.
Med tanke på Mercedes-Benz andrahandsvärde, talar det
mesta för att du får tillbaka det du ger, om du vill byta igen om
något år.
Kan du tänka dig att vara utan centrallås, elsäten fram och
nackstöd bak, kan du få den ännu billigare.

.l

Välkommen in!

,t

BRANSLEDEXLARÅILON:
I,I2 L/MIL (93 O(TAN) VIO
BLANOAD KORNING. KOSTNAO I5OO MIL,5,833 XrcNORN//.S'I

I

I

Fröklnds Hem-Sko_laförening

,lrtt

bil som kom lrän centrala samhållet. Pojken, som rusade ut i gatan,

uppmårksammade diirvid inte en

Kvållens trupper:
Stenstorps IF: Jonas Lundgren, Per Sundh, Sören Malmström,. Patrik Andersson, Leif
Friberg, Stig Karlström, Jörgen
Malmström, Roger Abrahamsson, Dan Jonsson, Rickard

En yngling i lS-årsädern skadades vid en trafikolycka i Kinnarp
på fredagskvällen. Olyckan inträffade vid ä)-tiden på Paradgatan
(vägen mot Börstig).
Han skulle stoppa en mopedist
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Nu åker Asarpsbarnen
buss till slöjden
Nu åker skolbarnen i nar urusr,als med diskbänk och
Åsarp buss till stöjden. spis eftersom salen även skall anSlöjdundervisningen är. vändas för låg- och mellanstadiets

förlagd till Einnarp medan hemkunskap.
Om 3-4 veckor är textilsalen
lokalerna i Äsarp byggs om klar att flytta in i och någon vecka
och än så länge har allt - därefter flyttar klassrummet på
fungerat väl. Det rör sig andra våningen i mellanstadiebara om resor 8 km fram byggnaden till den gamla textilsaoch åter en gång i veckan len i f.d. lärarbostaden.
Bibliotek och musitrum förläggs
för årskurs 3-6.
till andra våningen i mellanstadieEleverna i trä- och metallslöjden

r

är i full

stadiebyggnaden och f.d. lärarbostaden.

-

Det är bökigt men det går, säger rektor Per-Inge Carlsson, De

Hela hösten

Ombyggnadsarbetena kommer
att pågå hela hösten och omfattar
även källaren med uppehållsrum

rnedan textilarna kan flytta in i sina
lokaler redan om 3-4 veckor.

.Ombyggnadsarbetena

i

byggnaden.

får resa hela läsåret eftersom de
skall ha nya lokaler i nybygget

gång i de gamla skolhusen, melian-

:#i

-

och vaktmåstarlokaler. Nybyggnaden på cirka 200 kvm kommer förhoppningsvis 1986/87. Den skall innehålla klassrum och grupprum.

störande snickeriarbetena är avklarade. I mellanstadiebyggnäden
återstår målning, kompletterande

o Brandfara
- Under renoveringen har vi

elarbeten, rörläggning och mattor.

Åsarpsbarnen i ud.ntan på bussen - just den htir d,agen
var den föisenad och entusiasmen öoer bussnLngen uar
inte siirskilt stor. - Vt. mtssar ju en rast. . .
upptåekt att elsystemet var helt utslitet och man kan inte låta bli att
tänka på vilken brandfara det ut-

gjort, säger Per-Inge Carlsson. Det
känns skönt att vi har kommit så
här långt
S.L,

Där kommer att bli en mycket bra
lokal för textilslöjden. Salen har utökats med ett grupprum och den

Delud pott.i.fl,erbyt
ffi

STENSTORP:

Det blev inte någon fotboll'av högre kvalit6 då
Stenstorps IF igår tog emot Kinnarps IF på Sportvallen. Hemmalaget har inget att spela för, medan
gästerna kämpar för kontraktet. En situation som
också avspeglade sig i spelet.
Matchen slutade 2-2 (l-1> och resultat måste anses som råttvist.
Stenstorp har hamnat i ett ingemansland i serien. Man .kan inte
hota TG&IF i toppen och man lö-

e

r

Snabba mål

Ja, målen kom verkligen

med

per ingen risk att bli indragna i kort varsel vid två tillfällen:
o 0-1 45:e minuten. Roland "Lolbotten.
Ändock bör

vi kunna visa upp lo"

ett bättre spel än vad vi

gjorde
idag. Killarna bör kunna visa att
de tycker att det år roligt att spela
fotboll. Det här var för bedrövligt,
sa Stenstorps tränare Kenneth
Jonsson.

. -

Den var
vi värda

Jansson störde målvakten Jonas Lundgien på en "enkel" boll,
fick den med sig och kunde slå den
i öppet måI.
o 1-l 45:e minuten. Direkt efter

KIF:s ledningsmål går hemmalaget

till anfall. Bollen

hamnar hos Dan
Jonsson, som med en perfekt vristspark sätter den i måI.
o L-2 75:e rninuten. Urban Westerberg får göra det efter förarbete

Kinnarps spelande tränare Tho- av Clemens Hofbauer,
. 2-2 i 83:e minuten. Jörgen
mas Westerberg var lite mer nöjd
med matchen.
Malmström går upp och nickar
- Jag tycker vi var väl vårda mycket elegant efter en markeden hår poängen. Men vi skall inte ringsmiss i Kinnarps försvar.
släppa till mål bakåt så snabbt efter det att vi gjort ett eget. Vi prao Fler chanser
tade om det i paus, men det hjälpte

inte.

Båda lagen hade bud på fler
mä. Både Jonas Lundgren i hem-

Kinnarps m&lskytt Urban Westerberg fick glödje att göra ett oo målen på, Sportuallen tg&r. Denhrir franxstöten
gov d,ocL i,nget resultat. (Foto: Robert Löfgren).

Ek- också nödvändigt om man skall
klara sig i bottenstriden. Det var
Stenstorp hade dock svårt att dock svårt att plocka fram någon
tänk* till i den här matchen. Den före den andre i den hår matchen.
där extra gnistan saknades hos Domare inför 132 betalande
samtliga spelare. Kinnarp å sin si- åskådare var Göran Isacsson,
da har flyttat fram sina positioner Skövde.
LARS-UNO OLAUSSON
markant mot tidigare i år. Detta är
mamålet och gästernas Arne
bom fick visa vad de

kan.

r@

,"- -,

ilårn hggd,er

Torsdagen den 29 augusti 1985

Kirureveds församlinsa-t shem klart

GENERATEIITREPREN0N
vid
Kinneveds Församlingshem

Falköping. Tel. 0515/172 60

Vi har utfört
Måleriarbetet
vid

Kinneveds Församlingshem

samli'ng framför nya församli,ngshemmet: Fr.u. ctuth.ngenjör Btrger suensson, som
ritat församlr,ngshemmet samt utformat konstuerket ouan entrön, uaktmcistarÄa Assar Karlsson och Elon Lursson, kyrkoherde [Jno Mårtensson samt carl-Arne
Ad,amsson, ordförande i kyrkofullmöktige och byggnadskommittön.

sedan bildades en byggnads- ten av pengarna är fonderade
kommittd, den 13 november if- och resten finansierades via
jol tog kyrkoherde Uno Mår- lån.
tensson första spadtaget och

nu står alltså det nya

Verkstadsgatan 6,521 00 Falköping tel' 05't5/80019

församlingshemmet klart att tas i
bruk.
- Församlingshemmet är ju
en gammal önskan hos oss, säger Carl-Arne Adamsson. ordförande i kyrkofullmäktige och

I

församlingshemmet, som

håller en yta av 394 kvadratmeter, dominerar den stora

samlingssalen med plats frtr 150

personer. På ena sidan finns
sammanträdesrum för kyrkliga

sammanträden, konhrman-

firmandundervisningen att förlåggas hit liksom sångövningar.
Vid begravningr, dop ocfr bröllop blir det också utmårkt att
förlågga samkväm tilf,. ,för-

samlingshemmet. *
En del nya aktivitetgr
också komma ifråga

kan

i oqh med

tillkomsten av församlinfshem-

met. Musikaftnar, muiikcafd

i den

byggnadskommitt6 som

bildades särskilt för ändamålet. Vi hade dessutom klart

med marken, något som regle'ratS sedan långt tillbaka.

r

Möbler för kontor

och offentlig miljö
a

Kinnafps AB. Bq 3060. S2r03 FALKOP|NG
05r5-33370. Tetex 67t69, K|NNARP S. Teterax-osr5-33701

Illlletkllng. hurudkontor ch utstäflning i Kinnarp. l t km söder om Falköping
. .- ..... .
Ulslällning i Stockhotm Rddbodgatan 4 (vid Tegetbacken), I I 1 52 STOCKHOLM * O6-tl Ze aS

Tomten återlämnad

Klockaregården.

o Uthyrning

:
,

Men

församlingshemmet
kommer förstås också att upPIåtas för annan verksamhet än
kyrkans egen. Ideella och politiska föreningar inom pastoratet är välkomna. Dock' finns
naturligtvis vissa begränsningar av vad som får förekomna i en lokal av den här typoen. Exempelvis är ju dans
och spritförtäring förbjuden.

o Projektering
Projektering och ritning av
församlingshemmet

har

gjorts

av civilingenjör Birger Svensson, Mullsjö Byggkonsult. Detta är den fiärde byggnaden av
det här slaget som han är med
om att utforma.

- Funktionerna från plats
till plats är ungefär desamma,

Vi har utfört

VVS-installationerna

vid

edins
VENIIHNO{AB

men utformningen blir ju olika,
alltefter församlingens önskemål och verksamhet, säger

Birger Svensson.

Generalentreprenör har

vid

Kinneveds Församlingshem

0515 -1O9

niorverksamhet, säger Helena,
som nu fått en fast arbetsplats
efter att under en tid bl.a. haft
kontoret hemma i sin bostad.

enskild ägo i mer än 200 år åter
För den verkliga verksamheöverförs till församlingen som ten kommer tillkomsten av förgåva av nuvarande ägare till samlingshemmet naturligtvis
Klockaregården.
att betyda mycket.
Församlingshemmet kost- Närheten till kyrkan innenadsberåknades till drygt 2,4 bärju t.ex. att vi kan ha kyrkmiljoner och man har hållit ra- kaffe och liknande lite oftare,
marna väl, Projektet kommer säger kyrkoherde Uno Måratt stanna vid 2,5 mi[ion. Hälf- tensson, Vidare kommer kon-

Ventilationsarbetet

Tel.

ungdomslokaler och arbetsrum
för församlingsassistenten Helena Witting.
- Här kommer vi att bedriva

e Betyder mycket

Då bestämdes att jorden efter

Vi har utfört

Falköping

si-

dan om samlingssalen finns

barntimmar, junior- och mi-

Tomten som hemmet är
byeCt på tillhörde kyrkan sedan gammalt, men på 1?80talet överfördes jorden till in-

tilliggande

väl tilltaget kök. På andra

Kinneveds Församlingshem

varit Dahls byggnads AB i Falköping.

o

Asarus Handelsbolag

94

Te|.0515/50010

r

Utsmyckning

När det gäller konstnärlig utsmyckning ltnns ett konstverk

över entr6n, ritat av Birger
Svensson och utfört av NilsÅke Forsberg, Fålköping. Inne

Vi har utfört

Vi har utfört

MARKARBETENA

Elinstallationerna
och de tekniska anläggningarna

vid

Kinneveds Församlingshem

OsKANsKA
Tel 0515/134 90

i

stora salen kommer senare
ett konstverk av välkända Eva
Spångberg att uppsättas'
På söndag är det alltså dags

för Kinnevedsborna att ta sitt
församlingshem i bruk. Biskopen inviger, och invigning'blir

Ki

nneveds Församlingshem

ÄSnnps ETEKTRISKA AB
Tel. 0515/500 87

det också av den flygel som
finns i församlingshemmet en av många gåvor till församlingen. Skoldirektör Bengt
Kjellström invigningsspelar'
'Text: MATS KARLEN
Foto: DAN NILSSON

Massiv Frökinds

kritik mot Flobyi

Lägg ruer högstad,iet i Floby
Låt Kiwtatps aa,,ra, knar i stutt
Lägg ner högstadiet i
Floby och låt eleverna både därifrån och från Kinnarp gå på Kyrkerör.
I)et var det mest konkreta förslaget skolstyrelsens

representanter och skoldirektören fick när de på tisdagskvållen träffade föråldrar från gamla Frökinds
kommun. Lokalradion klagade över det dåliga intres-

set för

kommunalpolitik
när radion sände från Falköping samma kväll. De
skulle ha kommit till Lokal Frökind i stället, dår
var det fullt till sista plats.
Och ingen enda var positiv
till att eleverna skulle ha
Floby som högstadieskola i
stället för Kyrkerör.

.

Det är ovanligt att politiker är
tysta i valtider men Georg Karlsson
(m), Levi Evaldsson (fp), Ragnar
Alexandersson (c) och Anne Zöögling (s) yttrade inte många ord under kvällen. Fick publiken svar på
sina frågor kom de från skoldirektören. Politikerna förklarade att de

Klass för Mösseberg

Ett annat förslag var att köra en
till Floby och
låta Kinnarpsbarnen gå kvar på
Kyrkerör. Förslaget fick kraftiga
klass från Mösseberg

applåder men alla inståmde inte.

- Det måste vara tokigt,

sade

Bengt Lennartsson, ordförande i
Hem och skola på Kyrkerör.
Förslaget skulle innebåra att ånnu fler måste åka skolskjuts.

var i Lokal Frökind för att lyssna

till hur man skall lösa
problemen med vikande elevunderlag. Skolstyrelsen har ännu
inte tagit stållning till förslaget om
indelning i nya rektorsområden eller förslaget om hur Floby och
Stenstorp skall kunna bibehållas
och få id6er

r

Vartofta till Floby?

Det fanns fler förslag: varför inte
köra Vartoftabarn till Floby?
- Undrar vad de säger i Vartofta
då, sade Anne Zöögling.

som fungerande rektorsområden.

Förslag kom men "de våckte
knappast någon entusiasm hos
skolpolitikerna. Ett var alltså att
lågga ner högstadiet i Floby.
Många elever i Floby i dag bor i
Falköpings utkanter och har när-

o Skolvågen

Varför är Kinnarpsborna så negativa till Floby? Av vad som framkom under debatten var s"[.olvägen
ett tungt skäI. Den är visserligen

mare till Kyrkerör.
- Skall vi inte slå vakt om skolorna på landsbygden, undrar Georg Karlsson.

bara 2,6 km längre o- -"n uigå,
från Kinnarps skola men den år

smal och krokig. Det uttrycktes

också farhågor för att det skulle bli

.

problem med musikskolan och ett
annat skäl var att Kinnarpsbarnen
blev mer studiemotiverade när de
fick Mössebergsbarn till skolkamrater.

.

Ett första steg?

{öra Floby till vår centralort? Om
få-

,--d,,g-r

i

jobb?

Ft^L..

. 60 procent av högstadieeleverna finns utanför centralorten men
lika många går i centralortens högstadier.

. Det är en politisk strävan

att

behålla landsbygdens skolor.

Bengt Kjellström tillbakavisade
med kraft sådana påståenden.
- Enda skålet till att vi omorganiserar är krympande elevunderlag. Många undrar varför det är så

. För att ett högstadium skall
fungera krävs tre paralleller. Från

viktigt att Floby har tre paralleller
och varför det inte räcker med två.

rektorsområde hela grundskolan.

o

Såmre undervisning

Bengt Kjellström försökte få åhö-

rarna att ftirstå reglerna kring re-

surstilldelning. Delningstalet på
högstadiet är 30. Har Floby mer än

60 elever får skolan tre s k basresurser, är elevantalet 59 eller
mindre får skolan två. En resurs
betyder över 40 undervisningstimmar eller drygt fem lårartjänster.

En sådan minskning blir

klart till men för hela

själv-

undervisningen. Man kan inte göra mindre
grupper, får sämre möjlighet hjälpa elever med särskilda behov.
Det finns ett klart samband mellan
lärartäthet och undervisninqens
kvalitet.

r

Tillval

Han pekade också på de samre

Men motståndet mot Floby ligger
djupare. Frågan ställdes ut hur det
går med tandvården.
Eleverna får självklbrt tandvård i
Floby, svarade Bengt. Kjellström
. och omedelbart kom reaktionen:
. - Är detta ett första steg mot att
I }.'-----

Många misstänkte att det fanns
en hund begraven. Kommundelsnämnderna togs upp men också
ekonomi och tjänstemannaintressen - gäller det att rädda lårar-

tillvalsmöjligheterna men fick mof
hugg. Inte ens på Kyrkerör erbjuds mer än två alternativ utom
obligatoriska tyska och franska.
Det fria tillvalet år en chimår. tvckte Kinnarpsforäldrarna.

o Alla barns

bästa

Både Kiellström 6.h eL^l.r-.^l-

1990

räcker inte elevunderlaget i

Floby och Stenstorp till det.

o Eleverna bör tillhöra

samma

Det senare ger stora fördelar
med möjlighet till samarbete mellan stadierna och inte minst för
elevvården (skolsköterska) vilket
underströks av en av de närvarande Kinnarpslärarna.

- Den förmånen har ni i Kinnarp, sade Kjellström men hälften
av barnen

i kommunen har det in-

te så, Därför måste en förändring
av rektorsområdena ske.

o Luttra

Oroliga Luttraföräldrar som bor i
stadsgränsen lugnade Bengt Kjell_
ström med att skolstyrelsen är flexibel. De kan få vålja högstadium.
Men misstroendet var stor[:
- Hur går det om det hänger på
en enda elev? Enligt dagens siffror

blir det så 1g96.
Frågan ställdes också vad den
extra kostnaden för skolskjuts till

Floby skulle bli.
- Den kostnaden kan ställas mol
kommunens kostnad för drygt de
fem lärartjänsterna.

o Vänta
Det är inte tillåtet för kommunen
att anställa lärare, sade Kjellström.
llan informeradc onk"å öm Atf

barnen får tandvård i Floby

Frölcörods IIoS:

kanske också äldre skall ha det. Är

Yi Yill ei lägga ner

högstadiet i FlohY!
I

torsdagens

om den massiva

från

kritik

som

Frök-indshåll mot

riktats

att

Flo-

i

framtiden skall ,vara
häestadieskola istället för Kyrkerorl Den kritiken står fast, men
Håkan Amesson, ordf i Frökinds
ie- o"h Skola, vill göra ett till-

bvskolan

'

FT berättade vi

rättaläggande:

något förslag
- Vitt"" inte lagt
i FlobY ska läg-

qas ner. Vårt angrePP var inte
iktat varken mot FlobYbor eller
deras skola, vilket inte framgick
av referatet.i FT.

Mötets mening var inte att
lågga ner FlobYskolans högstadium. Vi hade sYnPunkter På att

-

minska tillvalsåmnena där och
kanske skolan kan bli en filialskola.

GARDIN.EXTRA
Av det som bara

HE1A BITEI{
HATUA PRISEI

l{YA IYGER nnn rorutttul
.II[[
]AMPAUDEI.I{I1{GElI

'Inte

barns bästa i kommunen.

Så

många som mojligt måste få det så
bra som möjligt.
Vi rnåsle sc lill kommuncn i
sin helhet, sade skoldirektören och
lade lram fakta:
. Ett krynlpande elevunderlag
krär,'er omorganisation.

d,ewJ;a,

Han inlbrmerade också om att
statsbidragssystemet kommer att
åndras åvcn om den samlade resursen för kommunen inte ökar.
- Vä5rta då med beslutet till dess
eller helst till 1988.
Inför avslutningen överlämnades
en lista med narnn på 400 personer
som protesterar mot att Frökindsbarnen skall gå i högstadiet i Flo-

g&ngenheller.

ao

l"lij"

">1-aJ.

Nu kråvs det reiåI

skårpnirg, Ifinnarp!

om att högstadiet

.

Floby redan orolig för sin vårdcentral? Ar tanken att vi skall hänvisas
dit? Hur går det då mcd vårdcentral i Kinnarp? Man börjar försiktigt med barnen men det gäller
hela bygden. Ktnnarp-Slutarp har
inga kontakter med Floby. Blir det
vår centralort kanske vi llyllar hårifrån.

Både Klellströrn och skolstyrelsens representanter betonade att
det är deras uppgift att se till alla

finns 2 längder kvar

FÅR DU
100:- i RABATT

Vill Du gå
kursen
(torsdagar)?

I.ENAS GARDINSHI|P
SLUTARP TEL. 0515/336

1O

I Nej, inte heller den
här gången lyckades
Kinnarps IF ta en tvåpoångare hemma på
Kinnemo.

I Tvårtom. Istället

r

Tamt hemmalag

Detta var tydligen en fin

för Skultorp, som
verkligen visade upp en fin

tändvätska

gnista och aggressivitet på Kin-

nemo. Det gjorde dåremot inte
Kinnarp, som uppträdde
mycket tamt och beskedligt och
därför förlorade de flesta när-

slutade söndagens möte'
med. Skultorp i förlust
kamperna och oftast var tvåa
med hela 1-5 (0-2).
på bollen.
I Och dårmed är Skultorp
tilläts att dominera
Kinnarp fortfarande all- med besked och det var inte
varligt indraget i ned- ologiskt att 0-2 kom strax före
paus. Mikael Tegeborg hann
flyttningsstriden.
före KlF-målvakten Arne Ekbom på ett inlägg och tåade in

Kinnarp fick en ren mardrömsstart

i går. Redan efter

en minut och 20 sekunder pekade nämligen domaren An-

ders Johansson, Fåglum,

på

straffpunkten och Skultorps
Jan-Olof Persson gav sitt lag
ledningen med 1-0.
Upphovet till straffen var en
hands av" Kinnarps Roger Axelsson, som fick agera målvakt

då Arne Ekbom var satt ur
spel.

bollen.

Detta knäckte tydligen Kinnarp, som i den andra halvleken
uppträdde än mer håglöst och
oinspirerat. Och det tackade
förstås Skultorp för. Inom loppet av halvlekens .första 20 minuter hade 0-2 förvandlats till
hela 0-5.

o Flera mål
Så hår gick det

till:

'. 52) 0-3 Jan-Olof Persson,
som slog in en målvaktsretur,

sedan Arne Ekbom halvräddat
ett skott från Thomas Johansson.

o 60) 0-4 Tommy Ohlsson,
som slog in en straff, sedan
Lars Engström blivit nergjord
av Kinnarps Roger Gustavsson.

. 65) 0-5 Mikael Tegeborg,
som ryckte loss på högerkanten, skar in och sköt vid
närmaste stolpen.

Nu befarade man ytterligare
baklängesmål för Kinnarp, som
dock kom tillbaka något under
matchens sista del och till slut
kunde reducera till l-5 genom
Roger Gustavsson, som nickade
in en hörna i matchens 74:e minut.

o Inget

av vårde

I övrigt skapade Kinnarp inte
något av värde framåt, där det
finns klara brister just nu. Inför
den hår matchen hade Tommy
Fredriksson kallats hem från
Norrahammar, men inte heller
han förmådde att skapa något
nåmnvårt framåt.
Inte heller mittfåltet kan få

godkänt. Skultorp fick briljera

allt för mycket här och var hela
tiden först på bollen.
Kinnarps bästa lagdel var än

en gång försvaret, där

Roger
Gustavsson var den bäste. Kent

Bengtzon svarade för en bra

första halvlek och målvakten
Arne Ekbom stred också tan-

o:*'

o

Skenbart?

Skultorp gjorde sin bästa
match på länge och spelade
stundtals en både fyndig och
underhållande fotboll. Det är
dock möjligt att det hela var lite
skenbart. Troligen var det
Kinnarp som gjorde Skultorp
bättre än vad laget egentligen
är.
Efter. gårdagens förlust vill
det verkligen till att Kinnarp tar
sig i kragen i kampen med Tibro om vilket lag som skall följa
Fröjered ner i femman. I nuläget ligger Kinnarp två poäng före, men kom då ihåg att Tibro
bl a har kvar att möta jumbon
Fröjered på hemmaplan.
OLOF DARIUS

ffi

!I$+-ri',:*

å#:li

iris tsitrit{
S,,li,,i

iriisn$$i

,r{lil

:..$

?$t
:iiitl

!ii';

i.i,i,,t;+iiil

åäffi
i*i;:*;t
+l-äli-ii

ii:ritill

fai'.:-i13
;,$+ii.ii+

Slutorps Stefan Ekman iir bollförare i d.en hör matchsituationen. Det bleu en tuff och tiit match, mellan ettan och
taå'an, Flobg och Slutarp, sorn nu står likq i poting inför de femkuaruarande omg&ngarna.

tt16- gS

Slut ury

n cwt

tt s e ritfinalen,

Tony Skogslunds straffspark fem minuter frire pausvilan avgiorde seriefinalen på Ekvallen i går kvall
mellan ettan Floby och tvåan Slutarp i div VI Tidaholmsgruppen. Det blev en tåt, bitvis från och tuff
tillställning med ett resultat, som väl inte speglar
vad som hände på planen. Men sådan år ju fotbollen
och det är kanske det som är tjusningen! Tur och
otur jåmnar ut sig.
Den hår aftonen hade Slutarp
fru Fortuna med sig i bagaget, men
naturligtvis var det inte bara tur.
Slutarp spelade förståndigt helt enkelt, I första halvlek dessutom ofta
först på bollarna i den andra halv-

leken fick laget finna sig i. att bli
tillbakapressat. Men det kampfyllda gåinget redde ut det Floby skapade.

Men visst hade Floby de vassaschanserna matchen igenom åven om vi inte heller får glömma
Tony Skoglunds nick i stolpen i
andra halvlek.
Straffen som föreEick målet var
helt klar. Målvakten Tomas Thiel
vålte Magnus Johansson över ända
och domaren tvekade inte en sekund. Det giorde han för övrigt in-

te

te någon gång under

matchen.

Gunnar Cederqvist, Skara, giorde
ett stabilt intryck i en matdh med
mycket närkampssituationer.
Båsta betygen till spelare går till
Slutarps mittbackar Conny Johans-

son och Roger Andersson och i
Floby till mittbacken Lars Giithfelt.
Roliga att se i aktion i första halvlek vänstersidans Magnus Rehn
och Tommy Liberg.
BÄSSE JOHANSSON

))I(enta?e fiJlbo,|r,ol
då Sandhem kan
etsåga ilv)) Grimsås!
Sandhems IF har i eftermiddag möjlighet att sända Grimsås IF en bra bit på
vågen ned mot div IV. Inför dagens match ligger "kabellaget" på nedflyttningsplats och man år tvingade att vinna matchen.
- Ja, det år de som har pressen på sig. Vi liggerju trots allt två poäng före
dem, såger Sandhems lagledare Peter Davidsson.
Vårmötet i Grimsås slutade 0-0.

Då fick Sandhem stålla upp utan
Claes "Lillen" Andersson och med
en halvskadad Olle Svärd.
- Nu kommer vi ordinarie, beråttar Peter. Det innebär att "Kenta" Johansson är tillbaka. Han har
varit borta-i två matcher nu.

o på topp
"Kenta" går in i kedjan tillsammans med Claes Andersson,
medan Bo Jansson får ta steget
ned på mittfåltet och Conny Johansson blir avbytare.
Vid vinst för Sandhem har Grim-

sås fyra poäng upp och därmed
skulle hemmalaget få det lite lugnare den närmaste tiden.

o Laget
De grabbar som skall se till att
poången stannar

i Sandhem är föl-

jande:

Jan Davidsson - Thomas An-

dersson, Krister Grehn, Lasse
Hjort, L-O Claesson - N-E
Claessn, Peter Laveno, Olle Svärd,
Bo Jansson - Kent Jghanssn,

Claes Andersson

* Rolf Anders-

son, Conny Johansson.

"Kenta" Johansson iir tilli mötet med, Grtmså,s.

baka
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Ett hus diir ni kan bYggo
gemerusltap i glädit och sorg

-

Så har då församlings'
borna i Kinneveds församling det vill säga
Kinnarp med omnejd
äntligen fått ett eget för'

Biskop Karl-Gunnar Grape inaigde Kinneued.s nyby g g da f ör s amling shem.

Hjiilp os$
att slötu
ut huset!

Flaggorna var i toPP i
Kinneved i går! Då invigde'biskop Karl-Gun'
nar Grape församlingens nybyggda och efter'
långtade församlingshem, ett hus som man
diskuterat att uPPföra
ånda sedan 1960-talet.

Nu står det där invid
kyrkan, ett stilfullt hus
med allt det i lokalväg
som .behövs för församlingsverksamhet
och andra sammankomster.

- Hjälp oss att slita
ut huset - det vill säga
att användardet - uPPmanade

byggnads-

kommitt6ns ordförande
de 140 invigningsgäster'
na.

samlingshem. I går invig'
des det i vederbörlig ord'
ning av biskop Karl-Gunnar Grape.
- Jag lyckönskar er
varmt till detta hus. Ett
hus i vilket ni'kan bygga
gemenskap, i glådie och
sorg. Glåds här med dem
som är glada och gråt med

dem som gtåter,

sade

biskopen bl.a. i sitt invig'
ningstal inne i den vackra
församlingssalen.

Flggel.n som tnfö,rsleaffats txll församlingshemmet t'nuljåes oclcså, med, skoldi,relctör Bengt Kjellström atd
taigenterna. Siöng till hans ankom'panjemang gjorde
kantor MargaretaThor'
Huset inre äi minst lika stilfullt

Man kan verkligdn säga att församlingen äntligen fått sitt församlingshem! För som Carl-Arne
Adamsson, kyrkvärd och ordförande i kommitt6n, som ansvarat för

som utsidan, vilket 140-talet invigningsgäster också kunde förvissa
sig om. Ljust och luftigt och därtill
med en akustik som inbjuder till
sång, vad mera kan man önska?
- Att det är en lättsjungen församlingssal fick jag vidimerat av

nybygget, sade:

- Redan på 60-talet inrättades
här en stiftelse för ett framtidar byggande av ett

församlingshem.

ett par av de trevliga damerna i

Pengar avsattes och samlades in
och når stiftelsen uPPhörde 1982

kyrkokören. Kören, under ledning

av Margareta Thor, lät oss också
höra hur fint det klingade under

fanns det 134.469 kr som grundPlåt
till församlingshemmet. Pengarna
överfördes till den speciella fond
som fanns för åndamålet.

o "Ösa rejält. . . "
Kommittdns förberedelser för

församlingshemsbygget hade i oktober i fiol avancerat så långt att
man då kunde anta entrePrenörer
för själva byggandet. Och den 30
november togs första sPadtaget av
prosten Uno Mårtensson.
- "Han frck ösa rejält innan alla
fotografer var nöjda", beskrev
Karl-Arne Adamsson den händelsen.

o Efterlängtat
Att det var ett efterlängtat hus

som församlingen kunde ta i bruk

i

det höga taket.
Som sig bör medverkade kören
också i den högmässa i kyrkan som
föregick själva invigningen. Inlevelse och spänst i sången, skrev
jag spontant i blocket riärjag_hQrt
dem sjunga stycken av Bach, Händel och Schtitz.

Altartjänsten före predikan förrättades av prosten Uno Mårtensson och efter densamma av biskop
Karl-Gunnar Grape oeh kontraktsprost Martin Sandström. I sin predikan utgick biskopen från dagens
text om "den barmhärtige samariern..." (i gamla bibelöversättningen "den barmhärtige samariten"). Detta som bibeltexten här
säger om att bry sig om sin medmänniska, att bisträcka och ge av

närvaro av stiftets biskop, det för- sig själv och skapa gemenskap,
står vi efter alla dessa år av funde- kom också att bli temat i biskopens
ringar och insamlande av Pengar' invigningstal.
När man efter gudstjänsten bänMen, så står där vid kYrkan nu ett
såvål stilfullt som ändamålsenligt kade sig vid kaffeborden i förhus för all den verksamhet man samlingens nya hem hälsådes alla
behöver utrymme för. Eller, som vålkomna av prosten Uno Mårtensbyggnadskommitt6ns ordförande son. Välkomna hem! Till ett hus inuttryckte det: HjälP oss att slita ut te bara för de fromma och redan
församlingshemmet.

troende, uttryckte han det och

Modernt i utförande och stil men
väl anpassat till miljön vid kyrkan'

råckte en hand åt alla församlingsbor.
GLENN WELANDER

Byggnadskommittöns ordf .

Carl-Arne Adamsson beriittade för inuigningsgösterna nå,got om d'et arbete
som föregå.tt församlt'ngshemsbAgget.

F alb y gd,sp en sionär

er till

hants und,er sp,äinand,,e
a ä s tku s tlä g er
$:r3*i:,'t,n'm
Från Björktuna i

Stenstorp, Frökindsgården, Katarinagården i

Torbjörntorp och Vilskegården reste i måndags

emellertid äldre. Den bygg-

des redan 1870 och är 115 år

o Turister
- Pensionärerna l"rru" ha" !
precis som andra turister. De
åker ut och handlar souveni-

rer, åker till "bolaget",
38 personer, både pensiokanske går på hotellbesök

nårer och personal, på ett
veckolångt semesterlåger
i Hunnebostrand i Bohuslån. Det är tredje
gången som pensionårer i
Falköpings kommun gör
en sådan långutflykt, en
parallell till de yngres lägerskolor.

el-

ler åker på marknad.

- Vi har tillgång till den
nya handikappbussen från

Falköpings Taxi under hela

veckan och det

är en

god

hjälp vid utflykterna.

o Tåltande husmor
God hjälp har lägerdelta-

garna också av

Gunhild

Penionärer och anstållda Wahnberg, Stenstorp. Hon är
bor i Assleröd, tidigare ålder- ledamot av socialnämnden

domshem i Kungshamns och har ansvaret för maten.
kommun men nu fritidsgård Hon tältar vid Assleröd tillför Skövde Frisksportklubb.
sammans med maken Allan,

- Både vi och pensionärer- som också hjälper till som
na stortrivs, säger Ove hustomte för lägret. Gunhild
Svensson, Björktuna.

har varit kokerska på dagDet är han som är ledare hemmet Fyren i Stenstorp.

tillsammans med Birgitta
Adolfsson, Frökindsgarden
och Ulla-Britt Floberg, Kata-

r

Ut på landet

På tisdagen stod en båtresa
rinagå,rden,
på programmet. Då gick pen- Det är roligt att pröva på sionärer och personal omatt leva primitivt

några
dagar. Det här gamla "hemmet" ger både stämning och
hemmiljö, även om det är
obekvämt ibland.

bord på IWS Sote$orden för
en fyra timmar lång båtresa
genom Sotenkanalen med
bgsök i Bovallstrand och i
QnÄdens hamn. Vädret var

garåmal men fortfarande i
god trim.
Dragspelaren Karl-Erik

Karlsson, ordf. för Skövde
Frisksportklubb, underhöll

med glada valser. Deltagarna
i båtresan var i bästa form.
För många var det en stor
upplevelse att komma ut på
havet i båt.

Carl Wilhelmsson,

Frö-

kindsgå,rden, snart 95 år, hade emellertid. varit ute med

Svensgården vid Odensberg.
Då kom både kungen Gustaf
V och prins Carl in,till familjen och bjöds på kaffe. Unge
Carl Wilhelmsson kunde tipsa
om en väg till Vråhålan, dår

fiender höll sig dolda. Detta
fick rent av betydelse för utgången av"västgötakriget".
Karl Johansson från Björktuna berättar också om erfa-

renheter från skärgårdar.
Han har varit kustartillerist i
Stockholms skärgård.

Martin Sandin, Äsarp,

och har varit kreaturshandla_
re.

r

båtar förr.

-

När jag var yngre exer-

cerade jag i ingenjörstrupperna och var med om att bygga
bro över Ångermanälven. Då

kunde jag dyka ner fyra eller
fem meter. Men nu skulle jag
nog drunkna om jag försökte.

Här ute i

Bohusläns

skärgård gick jag vakt under
världskriget.
Var det på 1940-talet?
- Nej naturligtvis under
första
världskriget
1914-i918.

.. Var med 1912
Carl Wilhelmsson var med

redan t912, på

den

Västgötamanövern.

äldrarna bodde då

stora

Förpå Olof-

se-

dan en tid bosatt på Frökindsgården, hör även han
till veteranerna. Han är gZ år
Vackrare i Åsarp

- Det är nästan för mycket
-berg
här i Bohuslän, tycker
han. Egentligen är det vack_
rare hemma i Åsarp.
- Men det år roligt att
-komma
hit. Jag har varit.hdr
och fiskat förr i.tiden.
Vi låter ett par pensionärer
från Vilskegården få sista ordet.

- Vi har en redig pesonal
som ställer upp och hjälper
oss här ute på alla vis, säger
Nils Fält.
- Jag har aldrig varit ute i
båt på havet förut, berättar
Erik Börjesson. Detta var en
stor upplevelse, det var väl-

diCt intressant att

komma

med på det här lågret.

RU}II

\
o.
- Når vi kom hit på mån-

Aktiva

dagen blev vi mottagna med
jordgubbstårta och efter en
stunds vila blev det korvgrillning på kvållen. Vi kom inte

tillbaka förrän vid niotiden.

Pensionärerna får mycket senare kvällsvanor när vi kommer ut så har. Hemma brdkar de vilja lägga sig tidigare.
- Vi har en otroligt fin per-

sonal som sliter och jobbar

för att allt skall bli bra. Vi har
med oss mat, men fisk och -

andra färskvaror köper vi
håir.

€
ta1 oi en pris på. Martin sandön, Frökindsgården,
Walltn, Björktuna, på snus.

__2:t

till

höger, bjud,er srsen

Vanja Berg, bosatt

på,

- Slrr;,ll ui gå, på, restauranrg i kaöll? Karin Nordström,
Katarinagården, Folke Johansson och John Johansson,
Björktuna, Gustao Johansson, Fröki,ndsgården, Oue
Soensson, Björktuna och Inga Andersson, Frökindsgå,rden, d,iskuterar det fortsatta programmet.

Björktuna, hjiilper lnga And"ers-

son, Frökr.nd,sgå.rd,en, IJIIa-Brttt Floberg, Katårtnag&rden och Stu Centerstig, Frökindsgårclen, med. d,isken.

Solueig Ekelöf, Centrumhuset, Stenstorp, tiUsaflunans med Birgitta
Ad,olfsson, nrir Sotefjord

Carl Wittletnrlsson, Frökind"sgå,rden, snyrt 95 &r och Karl Johansson, Björktuna, tillsarnrnrrns med Inga-Mqi Andersson, soln arbetar på' Björktuna'

niirmade stg hamn.
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Ulf Eriksson
Kinnarp
Kommunfullmäktig
Träffas på CENTERNS valbyrå
Sl Olofsgatan 28
Tel.0515/156 60
Tisdagen den 3/9 kl. 16.00-19.00.
Ulf

Kinnarp

T.l. 0615'1D 23

Eriksson
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Våtrd,eentrul oeh
seraöeeboend,e
Låkare till

Kinnarp-Åsarp och möjlighet
till boende med dygnetrunt-service bl a för de patienter som nu är i hemsjukvården. Det vallöftet
ger centern en vecka före
valet. I går besökte fyra ledande centerpolitiker distrikts sköterskemottag-

ningen i Kinnarp och fick
av distriktssköterskan Anna Lundh veta hur stort
behovet är av både läkare
och någon form av irårdplatser.
När någon av hennes hemsjukvårdspatienter är i behov av akut
vård måste hon sända dem till bassjukhuset även om de inte behöver
sjukhusvård. På Frökindsgården
finns ingen plats för korttidsboende.

Kiavet på en minivårdcentral i
Kinnarp har tidigare framförts av
centern. Med minivårdcentral menas ått läkare som är stationerad i
Falköping får Kinnarp-Åsarp som
sitt ansvarsområde och tillbringar
vissa dagar dår. Samme låkare

svårar för hembesök hos patienter-na i hemsjukvården.
- Hemsjukvård fungerar inte
utan låkare, sade Anna Lundh.
Förslaget att en läkare tillbringar

största delen av sin tid i Kinnarp-Åsa.p men år stationerad i
Falköping borde inte vara så svårt

att genomföra. Kjell

Cfirstafsson,

ordförande i primårvårdsnåmnden
håller med.

.

Inga kostnader

Befolkningsunderlaget år för
litet för en traditionell vårdcentral
men att ge befolkningen egen låkare på det här sättet måste gå att genomföra. Det blir inga ökade kostnader, tjånsterna finns redan.
Skillnaden blir att läkaren åker till
Kinnarp och Åsarp i stället för att
befolkningen där åker till Falkö-

-

ping.

-

Det år jobbigt för de gamla att

åka till stan, säger Anna Lundh.

Det tar lång tid och de känner osäkerhet när de träffar olika läkare.
Även unga familjer har för övrigf,
svårt att ta sig till stan når barnen
blir sjuka och vill gärna ha doktorn
"hemma".
- Och både jag och patienterna
behöver en läkare som känner patienterna,

.

'

)'q-6'

ri'ii.j,:l
$:,,,

ii:'

l't...
'$:r:

Anna Lundh underströk också

ff

behovet av någon form av serviceeller sjukhemsboende. Nu måste
patienter i hemsjukvården som blir
i akut behov av hjälp hänvisas till
lasarettet trots att det inte är den
vårdformen de behöver.
Gruppen diskuterade korttidsplatser på Frökindsgården, servicelägenheter och sjukhem eller en
kombination av de båda sistnämn-

ningen. Den skulle vara utmärkt
för äldreboende.
- Vår ledstjärna är att patienterna skall bo kvar i hembygden även
när de behöver dygnet-runt-vård,
sade Kjell Gustafsson. Qet gäller

naturligtvis också Frökind-Redvägsdelen.

.

Vill inte till stan

Hemortens betydelse bekräftades av Anna Lundh:

*

Hemsjukvårdspatienterna
vägrar åka till stan frjr korttidsvård, s k planerad vård. De är rådda för att mista kontakten med
hemorten.
- Ju mer vi bygger ut hemsjuk-

vården, ju fler korttidsplatser behövs, konstaterade Kjell Gustafsson.

r+i
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Dygnet'runt-vård

da och Anna Lundh visade på
björkdungen utanför mottag-

'iiL{.
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Anna Lundh konstaterar att hon och hennes 20 patienter i hemsjukuå.rd' hat kontakt med 15 olika liikare och
talar oarnt för egen ltikare ttll Kinnarp. Lyssnar gör
centetpartisterna lJtf Erilcsson, Kiell Gustafsson, Rune
Hjalmars son och V erner Granlund'

FRöl{lND
Motionspropaganda
på elljusspåret
Nu år det dags för motion på elljusspåret i Slutarp. Varje tisdåg
från och rired ddn 17 sept. blir det
gå-lunkalöp-propaganda på spåret
mellan 18 och 19. Priser kommer
att lotats ut bland dem som går l0
gånger.
Den 20 okt. går Frökindsloppet.
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Och Anna Lundh påpekade att
det frnns de som tvekar att flytta till
Kinnarp därför att den sociala servicen är'dålig.

* i ''o'

ir':i*,:-/
En bit t&rta serarcrar Margareta Si'loand'er biskop KarI'
Gunno" Grape ttid" samkpömet efter Lnttigningen
nu a f ör s amlinq shenlmet.

ats d'et

f185"r,r?'ot-"t"h.
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Det blev seger med
hela 5-1 mot IFK Tidaholm sedan man radat
upp så många målchanser att den siffermässigt
klara segern faktiskt var
välförtjänt. Och den behövde Kinnarp för att
klara kontraktet.
Det blev en ganska underlig
match. Kinnarp spelade fram
målchans på målchans första
kvarten, ja, hela första halvlek,
men det blev endast två mål.
Dåremot fick man god utdelning i andra och därmed skipades rättvisa som helhet.

Men i spelhänseende var

matchen jämn. IFK rullade bol'len väl så snyggt stundtäls, men
når det år öppet som en logdörr

i mittförsvaret och man dess-

utom spelar med målsättningen
"att det ordnar sig nog" kan en
match knappast sluta mer iin i
nederlag.

- .När vi fick l-l trodde väl
alla att nu vinner vi, men sådana tankar är farliga - och det
besannades - mot ett kämpande kolag som Kinnarp,

sade

IFK-tränarep Arvo Kuusk.

o Sjålvförtroende

.Kinnarp ville vinna, det
sprudlade av energi i laget och
når målchanserna dök upp växte sjålvförtroendet och man fick
lön för mödan.
- Så hår många måltillfållen
har vi knappast skapat på hela
hösten tidigare, sade en glad
KlFJagledare Anders Eek. Vi

räknade med möjligheter till
poång, då IFK Tidaholm är
ojåmnt, men inte med så stora
siffror.
Ett ordspiåk lyder att man
spelar så lra som motståndaren
tillåter och hemmaförsvaret
tillät en hel del. Detta sagt utah
att föringa Kinnarps seger.

nåra vinst
I Slutarp

höger-

i15::"T:"[fi1":*'*

Ulf Karl6n tyckte att resultatet
var helt rättvist.
- Valtorp ägde spelet, men vi

a

- Ja, skulle något lag vunnit ringsmål kom när det

kvitte-

Bndast
den hår matchtn så var det vi, återstod tre minuter, det var
Toäven om det oavgjorda resultatet ny Skoglund som slog in
en
inte var någonting att säga om.
straff.
- Vi har gjort en fin höstsäong Mittfältaren Ola Johansson och
och spelet flyter fint för hela laget målvakten Thomas
Andersson

Viljan betyder mycket

gen.

jag vilt dock ge

backen crrr,r,a" Nilssonoch Åiuett extra

Valtorp lyckades knipa en po- skapade flest chanser.
äng av serietvåan Slutarp, när alStefan Berger gav Slutarp ledgen drabbade samman på ningen i första halvlek.
Håkan
Tångavallen i gär. 2-2 blev slu- Thorell slog in Valtorps
kvittetresultatet efter l-0 i halvtid. ring bfter endast trettio sekunder
Valtorp var till och med närmare i andra halvlek och Niclas Pet.en tvåpoängare än Slutarp, enligt tersson giorde 1-2 tjugo minuter
lagledaren Torbjörn Westerling.
in på halvleken. Slutarps

ailjan

i fotboll. Det bevisade
Kinnarp på Tidavallen
på lördagseftermidda-

ValtOfp

just nu. Idag var det ingen

Thomas Carlsson
tr,g p&driuare

i

-

d,uk'

KrnparP.

o Stora luckor
IFK:s mittförsvar C-G Lundgren - Roger Svensson lämnade stora luckor och det hjålPte
inte att trånaren Arvo Kuusk
under den mest misserabla pe-

rioden skrek: "Dålig markering, gubbar".
Fanns det någon markering
alls?

Skall några IFK:are berömmas är det rappe backen Tommy Hermansson samt Mats Jo-

hansson. Och bättre framåt
blev det när Kenneth Östlund
byttes in, då en halvtimme återstod.l
Undras om inte Kamraterna
bör tänka om. Att låta unga ta-

langer dubblera

i AJaget

och

juniorlaget ger dåligt resultat
fram på höstkanten. Det kan
bittert erfaras i bl a denna
match.

r

som var Slutarps båsta för dagen.

föll ur ramen, alla gjorde en bra

Starkt mittlås

Medan IFK hade sin akilleshäl i försvaret låg KinnarPs
styrka just här. StoPPern Roger
Gustavsson har kaPacitet för

mer än div. IV-spel och han
kompletterades fint av Urban
Westerberg. Men båsta betYget

ger vi till slitvargen

Thomas

Slutafp hakar P&
Slutarp disponerade i andra
halvlek om laget på en del platser
och det gav lite mer spets åt anfallen. Båst i laget Niklas Andersson
och Ola Johansson. I Äsarp var Sören Wilhelmsson och Göran Kal6n
något vassare än sina komPisar. I
och med förlusten ligger nu ÄsarP
näst sist i tabellen. Spelmässigt är
laget bättre än positionen visar.
Domaren Stig-Arne Blom, Ulri-

Det ser ut att bli en intensiv
kapplöpning i sexantoppen mellan
Floby, Slutarp, Håven och Brandstorp. Just nu har Floby och Slutarp
två poång mer än Håven når tre
omgångar återstår. Slutarp triumferade på lördqgen på bortaplan
tnot Äsarp med uddamålet av tre
efter en spelmåssigt ganska blek
tillstållning, dår Slutarp framförallt
i andra halvlek dock var något vassare ån hemmalaget. Chanserna
fördelades tämligen lika lagen

cehamn, hängde fint med i

matchen. Möjligen dröjde han något länge med signalerna vid några
tillfällen, men som helhet alltså en

emellan.

En misslyckad bakåtpassning re-

dan i första spelminuten

fin match av den fd

gav

i Slutarps försvaret. Råttvist kom kvitteringen i 34:e minuteri genom Ronnie Karl6n, som på
en genomskärare från mittfåltaren
missen

Ola Johansson lyrade in bollen
över målvakten.

I andra halvlek föll segermålet
för gåsterna när 29 minuter spelats
och målskytt var TonY Skoglund.

Kinneved

t(ig;.{i -l/,

1985
252

Carlsson och taktiske noland
Jansson. Målvakten Arne Ek-

445

bom var mycket duktig och gav
försvaret såkerhet med gedigna
ingripanden.

1982
274
479

106

4l

286

309

23

I4

o Målens rad
0-l

Sandhems-

målvakten.
BÄSSE JOHANSSON

Åsarps ledning genom Jan Ahlqvist, som påpassligt tog tillvara

l8

9

30

43

Thomas Westerberg med

ett rappt skott, 1-1 genom nick

av Thomas Medin, l-2 målvaktsmiss och Torbjörn Åkesson stötte in bollen,

1-3 straff

Roger Gustavsson, 1-4 fin och
kraftfull nick av Tommy Fred-

riksson, 1-5 efter en solorush
på 40 meter av Roland Jansson.
Att spela fotboll på lördag, då
det ä-r TV-match, är föga lönan-

de. Ärets minsta publik på Tidavallen.

Kinneved

ANDERS LILJA

M

c

Fp
S

vpk
Mp
Kds

'

1985
250
4r8
r52
296
2S
ll

1982
29L
499
49

289
19
11

20
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50-årsjubilerande

konfirmander
I Kinneveds kYrka har en grupp

konfirmander frrat sitt 50-årsjubileum. Den 1?-19 maj 1935 konfir-

merades den här gruppen av dåva-

rande kYrkoherden i Kinneved,

Olof Magnusson.

UrsPrutrgligen

var man 31 stYcken i gruPPen' Nu
återstår 23 stYcken, och av dessa

'

'deltog l2 i jubileumshrandet'
Det här var tredje gången man
hade en gemensam träff' Tidigare

har man firat '30 och 40-årsjubi-

leum, och vid dessa tillfällen tillc.mmåns med konfirmationslära-

gången.

I

Kinneveds kyrka deitog

de jubilerande konfirmanderna i
högmässan och nattvardsgången.
Predikan hölls av kontraktsprosten
Uno Mårtensson. Senare samlades
man till gemensam middag med
prostparet Mårtensson i det nYligen invigda församlingshemmet'
Brita Johansson och DagnY Silvander har gemensamt svarat för
arrangemangen runt det här jubileumsftrandet.

l1{5-crt

KINNARPS
SPARKOP
lt

-

ren, som nu emellertid år bort-

' tå

tan!r&

Butiken på utökning

Arlas produkter
Alltid lågpris!
'Toa-

och hushållspapper, blöjor, snibbar.
Konserver och div. träslöjdsarbeten.

Stor sortimentförändring
dan

starten. '

fotografertngen.

se-

rr'

Öppet vard. 10-19,

lörd.10-14,
söndag 10-17 under okt.

De 50-&rsjubi,Ierande konfirrnanderna, friimre raden fr.o.: Edxt Johansson-Lillersleog, Brita Johansson, Dagny soensson-si.luander, Gunborg Johansson-Lind.gren
och,lngrid Pettersson-Jonsson. Bakre railen fr.t:.: Bror Torstånssen, Nils Neuåan,
Gillis And,ersson, prosten (Jno M&rtensson, Karl-Erik And.ersson, carl-Arne
Adamsson och, Lqrs Ar. Karl-Gustau Gustausson, sont ocks& deltog i jubileet, uar

.förhindrad, att ntiruara oid

-

..

Kiruuurp tog chutuseru
ulvAxnn:

Kinnarps IF lade sig på allvar

i striden om plat-

i div IV Våster'
götland norra genom att i går något överraskande
besegra Ulvåker på bortaplan med 3-2 (3-0). Som
siffrorna visar var det i den första halvleken som
man lade grunden till segern, som innebär att man
åter har kontakt uppåt.
serna ovanför nedflyttningsstrecket

svinna över KinnarPs match mot

o 0-1 kom genom Tommy Fredriksson fint framspelad av Roland

med största sannolikhet inneburit
div V nåsta år. Nu år laget fortfarande med i leken och har samma

o 0-2 gjorde Thomas Westerberg
på straff sedan Kent Bengtzon blivit fålld.

Det var verkligen vinna eller för-

Ulvåker borta. En förlust hade

poång som SkultorP.

- Grabbarna visade en frn vilja
idag, sa spelande trånaren Thomas
Westerberg. Dessutom hade vi för
en gång skull turen på vår sida.

r

Målen

I

den första halvlek hade Kinnarp ett väldigt fint flYt framåt:

I

Jansson.

o 0-3 svarade Roland "Lollo"

Jansson framspela{ av Thomas
Westerberg efter en kontring, som
kom efter sju (!) raka Ulvåkershörnor.

r

Kom igen

I den andra halvleken kom hemmalaget igen och kunde reducera
till 2-3 genom Sigge Mårtensson

---
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Roland "Lollo" Jansson
gjord,e ett mål och spelade
fram till ett annat.
och Magnus Gunnarsson. Närmare
kom man dock inte trots flera farliga chanser.
I Kinnarp skall PIus ges till måLl-

räddade en straff i den första halvleken, och till mittbackarna PerOla och Urban Westerberg. Hela
laget skall dessutom ha en eloge
för en lin kämpainsats.

vakten Arne Ekbom, som bl.a.

Sälter seger
fö, Slutarp

I'

t
I

I

På

Tångavallen mot Folkabo och vann
med

2-0.

t

hål på ett kornPakt Folkaboförs-

t

var, där målvakten Ingvar Bladh
hade en huvudroll.

l

ingen föIl ur ramen. TonY Skoglund gav sitt lag 1-0 efter 10 minuter och i 30:e minuten På andra
halvlek ökade Stefan Ekman till

I

Bäst på plan var SlutarPs Niklas
Andersson i ett hemmalag där

Röda korset

hade en stor insamlingsaktivitet på valdagen och allmänt sett verkar det som om folk varit mycket
givmilda. Någon sammanräkning av pengarna kommer dock
inte att vara klar förrän den 20 september men på distriktselpeditionen i Skövde meddelar man att det ser ut att bli ett
gott resultat. Minst lika bra som vid förra valet. Då får man
också ta i beaktande att antalet poströstande har ökat. Dessa
når man ju inte med några insamlingsbössor' På vår bild
härovan ser vi Inger och Göran Gustafsson lämna sitt bidrag
till Gurli Sjöberg i lokal Frökind.

å'.å----.
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Först sammmanträffade han

Verksarnhet i nya
församlingshemmet
Under den månad som gått se-

dan

församlingshemmet invigdes

har aktiviteterna undan för undan
kommit i gång. Sårlunda har biskoP
Grape än en gång varit häi vid en
samling för hela Falköpings kontrakt.

med prästerna vid en intern sam-

ling, och dårefter var en gemenskapskväll anordnad för en
mängd funktio4ärer och förtroendemän från kontraktets alla
hörn. I denna medverkade förutom biskopen stiftsadj. Bengt A.
Gustavsson, som informerade om
Skara stifts evangelisationsnämnd.
Vad församlingens egna aktiviteverksamheten
bland barn och ungdomar startat

ter beträffar har

I

Slutarp förde matchen mot Fol-

kabo och giorde sPelmåssigt en bra
insats. men hade svårigheter att slå

FnöruND
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na. Slutarp giorde sin Plikt

fI --

l?.ti' (.]

I

Det är oföråndrat i sexantoPPen
med Floby och SlutarP På samma
poång inför de två sista omgåmgar-

!
I

Elcbom röddad'e en

straff och suarade iioen i'
öorigt för en mycket bra
insats i Ktnnarp.

t

2-0.

[i

men förhoPPningsvis är han kurant

11

Slutarp fick Stefan Berger
knäskadad i början av matchen,

redan till den viktiga drabbningen
borta mot Håven, just nu serietrea
och en farlig konkurrent om en av
de två topplatserna i serien.

Domaren i SlutarPsmatchen,
Thore Johansson från Skövde'

gjorde ett bra intryck i en lättdömd

match'

tTgS.og-4a
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under ledning av församlingsassistenten Helena Witting och hennes
medhjälpare K6rstin Eriksson, Mo'
nika Pryssandbr, Helena Kjellberg
och Marina Andersson. Det gåller
barntimmar, miniorer, juniorer,
miniminiorer och tonårsverksamhet. De rrya konfirmanderna, 18 st,
läser förStås i den åndamålsenliga
konltrmandsalen och majoriteten
av föräldrarna deltog i samkväm i
samband med inskrivningen.
Nyligen .anordnades kYrkkaffe
efter en mycket välbesökt familje-

gudstjånst

i kyrkan. Där medver-,

kade flickkören som till stor Procent är nyrekryterad och "de små
entusiasterna" sjöng av hjårtans
lust till glädje för gudstjånstfrrarna.
Prosten Uno Mårtensson talade om

änglarnas viktiga betydelse för oss
för vårt beskydd.

,I kyrkkaffet, som ledarna stod
för, deltog så gott som alla kYrko-

besökare och stämningen i den ljusa inbjudande stora salen var den
allra bästa.

Slutarps IF skrev fotbollshistoria på lördagen
på Tångavallen genom

tidernas största triumf
med hela 15-0 mot Furusjö. Ärrade veteraner
i den 65-åriga föreningen
kan inte erinra sig något

-betyder lwalpluts

så stort målkalas.
Segern betydde också att Slutärps IF får chansen att kvalspela

mot tvåorna i

Boråsgruppen
resp. Kindgruppen för att nå en
plats i division V nåsta år. Slut-

arp inleder på Tångavallen

på

lördag mot Bergdalen och spelar
sedan den 26 oktober borta mot
Torestorp. En lång serie har alltså fått en förlångning och skulle
Slutarp gå vidare efter gruppspelet blir det tufft fram till i mitten
på november!
.

r

o
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ett mål sämre än Håven och lika
poäng med Tidaholmslaget. Håven fick bekymmer med Rapid
och förlorade med 5-4, medan
Slutarp krossade Furusjö, som
inte har material för spel i sexan.
Det var kattens lek med råttan
och de som lekte mest var Roger

Andersson, uppflyttad i Slutarpsanfallet från sin mittbacksplats och Tony Skoglund. Båda
gjorde sex mål var.

I paus hade Slutarp 5-0 och
målskyttet inleddes redan efter
drygt minuten av Tony Skoglund. Roger A. ökade till 2-0 efter 6 minuter. Kenneth Johansson fortsatte med

Förkrossade

Inför lördagsmatchen mot Furusjö var läget det, att SIF hade

3-0 eftår

21 mi-

nuter. Så skickade Skoglund in
straffmål som gav 4-0 efter 35
minuter. Halvtidsresultatet fast-

KINNABP
Årrru uR

ch s lut arp s - r, rer|*f;,{ !

ställde Tony Skoglund

i

40:e mi-

Slutarps båda sexmålskyttar

nuten.

A och Tony S ska naturligtvis lyftas fram, men i sjålva
Roger

o Explosion
I andra halvlek blev det

spelet var Ola Johansson och
en

målexplosion som gav tio fulltråf-.
far. 6-0 genom Magnus Johans-.

l0 minuter, 7-0 genom
Skoglund efter 12 minuter, 8-0
son efter

Furusjömålvakten Peter Holvar den som lyckades
båst av gåstspelarna. Det såger
väl ganska mycket om den här
dagen. .. Bertil Ahlgren, Falköping, hade en lugn eftermiddag
som domare och skötte sina kort

genom Roger A. efter 14 minuter. Roger spådde på med g-0
efter 16 minuter Tony Skoglund
skickade in l0-0 när 20 minuter
spelats. Åtta minuter senare kom
Roger igen med 11-0. Dussinet
fullt blev det genom Magnus Johanssön i 31:a minuten, l3-0 och
l4-0 giorde Roger Andersson i
38:e .resp. 40:e minuten. Dagen

avslutades

l5-0

av Skoglund

Conny.Johansson de som drev på
mest. Over huvud var det strongt
gjort att "på beställning" gå ut på
planen och göra många måI.

gersson

vå1.

Kvalspel på lOrdag för Slutarp
det
i,nycket folk. I lördags var det
ganska tunnsått kring vallen.
BÄSSE JOHANSSON

på Tångavallen - då blir

med

i 42:a min"uten.

g

Kvalfest i Slutarp
Falbygdens Dragspelsklubb med
sin stora styrka dragspelare ska ge

start och musicera

Kinneveds
Pastorat
Välkomna

till

Vårkumla: 19,

Mårtensson,
Mårtensson,

Kyrkokören
Börstig: 11, Majhult, Kyrkokören
Brismene: 14, Majhult, Kyrkokören

KYRKORNA ÄR VECTNNT
PRYDDA SOM ETT TACK.
OFFER TILL HERREN.

berg.

hemmalaget.

vann rattvlst, sa r nomas.

Kinnarp får börja om i femman igen.
- Det är bara att ftopp.i "tt
vi får ha kvar våra .p"t".".-.luf
vet att det finns intrespe fcir flel
Förlusten innebår att

ra av (lem I anora KluoDar.
Naturrigtvis brir det

satsning

till

Tho-

mas finns ånnu inte utsedd.
men klubben hqr flera krokar
ute. Kan man få tag i en bra
tränare är det också sannolikt
att de flesta spelarna stannar.

unoer oen rorsta halvleken
spelade tot..t?qt Kinnarp bra'
utmirkte sig mest var

":,::I
målvakten Arne Ekbom tillsammans:ned ioröderna urban

Ptr-,gl1 Westerberg samt

::h
ulemens

;åj::

-rlolDauer.
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nare.
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Den opolitiska
samlingslistan för kyrkofullmäkt!
gevalet i Kinneveds församling
rymmer tre nya namn nämligen Rita Skoogh, Stefan Johansson och
Alice Strandh. Listan som helhet
för följande utseende:

Uno Mårtensson, prost, Kinnarp, Sven Andersson, lantbrukare,
Kinnarp, Inge Eckerlid, entreprenör, Kinnarp, Margareta Thor,

kantor, Kinnarp, Berit Samuels-

ä:ff

på snabb avancemang tör tidsplaner lät lite diffusa igår
Kinnarp.
kvail.
- Ja, att gå upp direkt måste
- Vi får se hur det blir nästa
må1,.
sa
vårt
naturligtvis vara
a.. Jug nu. i"t" Les6mt mig än,
Thomas, som nu slutar som träfr."l

vallen och underhålla med glad
dragspelsmusik. Slutarps

Flickkkören

SKÖVDE:
Under en halvlek spelade Kinnarp jämt med IFK
Skövde och hade bud på flera mål. Halvleken slutade dock 0-0.
andra halvlek fick vi i
- Då vi var på väg ut till
på
att Ulvåker ledde över
reda
omklådningsrummet
Skultorp. Detta giorde att grabbarna tände till re'
jält. Når vi kom ut på planen berättade IFK Skövdes trånare att det var fel. Skultorp ledde och åven
Tibro var i ledningen i sin match. Då gick luften ur
ois, berättade Kinnarpstrånaren Thomas Wester'

såväl Slutarp

En halvtimme före avspark kommer de att vara på plats på Tånga-

Tacksägelseda-

Kinneved: 11,

i

som Kinnarp.

gens Gudstiänster.

i,nte resl;- oss

Någon efterträdare

lite extra fest åt lördagens kvalfoh
boll i Slutarp mellan hemmalaget
och Bergdalens IK. Dragspelarna
kommer att färddS.på lastbil från
Samuelssons en timme före match-

Vi or|r,o,d,e

Matchen slutade 3-0 till
Efter beskedet om läget i de
andra matcherna förmådde inte
gästerna att presterna någonting.
- Vi var totalt under isen efter paus. Det fanns ingen som
orkade tänka till igen. Skövde

- io*i4

son, skolkökslärinna, Slutarp, Stig

IF

har

haft bra publikstöd under hösten
och eftersom kval alltid är av stort
intresse, talar mycket för $t det

blir en fin publiksiffra på Tångavallen på lördag.

Skördefest
är det på söndag eftermiddag i
Slutarps Missionshus. Pastor
Christer Zethsson från Pingstkyrkan i Falkoping kommer att
medverka tillsammans med flera.
Ett skördeoffer kommer att tas upp
och det blir även kaffeservering.

Johansson, bonare, Kinnarp, Brita
Wilgotson, fru, Kinnarp, Kurt Johansson, lantbrukare, Kinnarp, Rite Skoogh, ålderdomshemsförd-

ståndare, Slutarp, Birgit Andersson, föreståndare, Slutarp, Stefan
Johansson, ingenjör, Slutarp, Bir-

git Ek, kamrer, Kinnarp, Gun
Klingstedt, hemvårdsassistent,

Kinnarp, Valdemar Svensson, fa-

briksarbetare, Slutarp, Kerstin
Eriksson, fru, Slutarp, Bo Johansson, redaktör, Slutarp, Inga Niel-

sen, caf6idkare, Kinnarp, GullBritt Brage, fru, Slutarp, Ingrid
Andersson, fru, Kinnarp, Gun Andersson, fru, Kinnarp, Alice
Strandh, fru, Kinnarp.

Slutarp mot fettiltdh?
I

eftermiddag börjar
Slutarps IF marchen mot
div. V. Åtminstone är för'
hoppningarna inställda
på spel i än hogre division
då kvalspelet inleds med
matchen mot Bergdalens

IK,

Borås, På Tångaval-

len.
Tränaren Bengt Georgsson är
optimistisk inför första kval'
matchen.

, - Vlsserligen vet vi att Boråslagen alltid spelar bra fotboll, men
viär absolut inte slagna På förhand. Jag anser att vi har en god
chans att vinna i eftermiddag'

o På grås
Den stora frågan under gårdaqen var om mathcen skulle sPelas
Iå sras eller inte. Tångavallen har
inte-varit befriad från de regnskurar'som dragit över FalbYgden'

men igår kväll talade det mesta för
grässpel.

- Blir det inte mer regn i

natt

blir det gräs, sa Bengt Georgsson i
eår kväll'

I Slutarp kommer Stefan Berger
tillbaka efier att ha varit skadad en
längre tid.
- Jag råknar med Stefan från
start, sa Slutarpstränaren. I övrigt
är killarna hela.

o Lagen

Det innebär att SlutarP har följande trupp:
Tomas Andersson - Bengt An-

dersson, Roger Andersson, ConnY
Johansson, Christer Svensson, To-

Bo Antonsson, Leif Lundqvist' Per

Rognhem, Jaari Poula, Thomas
Jonsson, Fredrik Hjelm, Stefan
Järnberg och Hans ThYr6n.

FRö]{lND

I\y på

Sparbanken

o Sandräddar
Vad som räddar matchen På
gräs år ett rejålt lager med sand
som skall läggas ut På Planen under förmiddagen.
- Ja, vi får köra hårt med medlemmarna under hela förmiddagen. Men vi tYcker att det år vårt
iriset om vi kan sPela Patchen På
en gråsplan, säger'klubbens' ordförande Bo Johansson.

ny Skoglund$tefan Berger, Niklas Andersson, Ol.a Johansson,

Håkan Uddensti.g

Magnus Johansson, Stefan Ekman,
Ronnie Karl6n, Kennqlh Johansson och Bo Lund. Samling Tånga-

vallen

l1t5-tF- tL

Som kontorsföreståndare

på

Sparbankens kontor i Kinnarp har
från I oktober 1985 utsetts Håkan

14.

I-Iddenstig.

Bergdalen har aviserat följande
Iag: Lars Johansson,. StefaP

Kontoret har från denna dag
övergått till att vara tvåmansbetjänat och som ytterligare medarbetare tjänstgör Anne-Marie Lenneer,
tidigare vid kontoret i Falköping.

Aigustsson, Esbjörn

Ölmester{i
Hans Lundqvist, Stig Andersson,

Frökinds S-förening

Hern och skola protesterar
mot minskad musikundervisttittg

har.haft sitt första möte inför den

kommande studiesäsongen. Vid
mö{et invaldes fyra nya medlemmar. En kort analys gjordes av de
vål som skett till riksdag, landsting
och kommunfullmäktige, där i förs-

Frökinds Hem och skolaförening har hållit sitt
årsmöte. Föreningens ordförande Håkan Arnesson

ta hand kommunalvalet penetrerades.

Vid mötet företogs också nomineringar till nåmnder och styrelser
inför kommande mandatperiod.
Av de rapporter som lämnades
vid mötet framgick det bJ.a. att förenipgen varit representörad vid ett

hälsade alla välkomna.
Frågor som varit sårskilt
aktuella under det senaste

möte för upprättande av lista till

åren har varit skolskjutsar
och frågan om nY rektors'
områdesindelning.
I det senare fallet ordnades en
debattkvåll, som engagerade både
föräldrar och politiker. Vid styrelsevalet omvaldes Håkan Arnesson
enhälligt till ordförande. Styrelsen
omvaldes och består av Lena Hoheisel, Olav Hoheisel, Bo Johans-

son, Anita Svensson och

Gun

Palmqvist. Barbro Jarlsson hade

undanbett sig återval och i hennes
stålle invaldes Ulla Stenqvist.
Bland de frågor som togs UPP'
kan nämnas kommunala musikskolans undervisning på lågstadiet'

som"kom bort" P.g'a. Penningbrist. Årsmötet beslöt att inlämna
en prostestskrivelse med anledning

av detta. Därefter förklarade ordföranden förhandlingarna avslutade och riktade ett sårskilt tack till
Barbro Jarlsson, som lämnade stYrelsen och därnred kassörskaPet i
föreningen.

o Speqiell gäst
Speciellt inbjuden gäst den här

kyrkofullmäktigevalet.

Inför den kommande studiesåsongen b'eslöt man att prioritera
de näraliggande frågorna inom
ko.mmunen inom ramen för det
studiematerial som kommer att finnas tillgängligt.

Huvud.klassombudet Lena Hoheisel t.u. och HoS ord'förande H&kan Atrlesson autackar Ltltan Wilh'elmsson
och Barbro Jarlsson.
kvållen var Lilian
som ofta åker ut

Wilhelmsson,

till föreningar och

skolor för att tala om det alltid lika

aktuella ämnet mobbing. Hon inledde sitt föredrag med att förklara, att det inte är bara i skolan,

som mobbing förekommer. Den
finns överallt i samhället, både
bland barn och vuxna.

Många
gånger beror det på tristess och På
aggressioner som måste få utlösning någonstams.

o Var observant
Lilian Wilhelmsson uppmanade
föräldrarna att vara observanta på

sina barn. Förändras

humöret
plötsligt och barnet börjar klaga på

huvudvärk och magont, då kan det
vara fara å färde. Långvarig mob-

bing leder ofta till självmordstankar och självmordsförsök' Ett gott
kamratskap och ett gott samarbete
mellan hem och skola gör riskerna
för mobbing mindre oeh chanserna
större att det hela uPPtäeks redan
på ett tidigt stadium, då det år lättare att åtgärda, avslutade hon sitt
föredrag. Den efterföljande diskussionen sammanfattades av ordförande Håkan Arnesson, som betonade vikten av att föräldrarna i de
olika klasserna lär känna varandra
och att man kan föra en öPPen dialog och på så sått stämma i båcken
när problemen dYker uPP.

1c195'.1a-ltt
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Nästa möte beslöts att hållas
torsdagen.den 7 november.

Gå-lunka-löp

i Frökindsloppet
På söndag är det dags för Frökindsborna att gå man ur huse.,och
motionera.

Då arrangeras nämligen "Frökinds-loppet", en gåJunka-löp-täv-

ling. Man kan välja mellan

ban15 kilometer.
Springer man den längsta distansen får man tidtagning.

långderna 5,

l0 och

"FrökindsJoppet;' avgörs på elljusspåret i Slutarp, där det år ge- _
mensam start.klockan 18 för alla
banlängder. Samtliga som springer
får en specialkomponerad plakett.
För arrangemanget står Slutarps IF, Kinnarps IF och Slutarps Samhällsförening.
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