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Kinneveds skyttekrets har haft prisutdelning för
vinterns skyttar och det var en mängd priser som
skulle fördelas. Förutom många fina individuella
framgångar kunde rhan notera två seriesegrar i Ska-
raborgs luftgevårserie och en andraplacering.

De lyckliga pristagarna var följande:
Måsterskap 1986
Final stående: l) Claes Äkesson 179*

185364 p (guld), 2) Joakim Winggren 182*
176358 (silver), 3) Ldnnarth Blom 182+
169351 (silver, 4) Tommy Berglund 176+
161337 (brons), 5) Peter Ahl 166+162328
(brons)

Final sittande: l) Joakim Caiilsson
200+198398 p (guld), 2) Ove Josefssotr
f95+200395 (silver). 3) Tomas Hector
196+199395 (silver), 4) Mats Fällström
197+196393 (brons), 5) Niklas Ahl 196+
196392 (brons)

Huvudslrjutning
Senior: 1) Lennart Blom 182 p, 2)

Claes Åkesson 179. 3) Tommy Berglund
176, 4) Gunde Johanssn 162, 5) Karl-Gus-
tafAhl 154, 6) Benny Brodd 154, 7) Bos-
se Johanssn 151.

Junior: l) Joakim Wingren 182 p, 2)
Peter Ahl 166, 3) Hans Göransson 165,
4) Per Brisbo 145, 5) Carina Wester-
gren 120.

Ll5: l) Joakim carlsson 200 p, 2) To-
mas Hector 196, 3) Ove Josefsson

Ll2: 1) Mats Fällström 197, 2) Niklas
Ahl 196, 3) Hanna Bemerhag 195, 4) Pel-
le Hermansson 195, 5) Helena Karlsson
194, 6) Maria Dahlälv.

Luftgevårsmedalj
Senior
Silver: Lennart Blom, Claes Åkessor,

Gunde Johansson.

Brons: Tommy Berglund, Hans Cen-
terstig, Benny Olausson, Bosse Johans-
son, Andeis Hermansson.

Junior
Guld: Joakim Winggren, Ola Herm-

son

Silver: Hans Göransson,Fer Brisbo,
Christer Hermansson, Tomas Hector.

Bmns: Lars Göransson, Peter Ahl,
Roger Carlsson, Patrik Carlsson.
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Familjekorpen;
Final: Fam. Winggren 894+4451339 p

(vandringspris) (Barbro, Joakim, Jessi
ca)

Huvudskjutning: 1) Fam. Winggren
894 p, 2) Fäm. Hermansson 888, 3) Fam.
Göransson 885.

Luftgevårsmårke
Sittande med stöd:
Guld med 3 stjärnor: Mats Fällström

och Tomas Hector

Guld m 2 stjärnor: Pelle Hermansson

Guld med 1 stjärna: Hanna Bemer-
hag

Guld: Maria Dahlälv, Mikael Larsson
oh Jimmy Lindroth.

Silver: Mikael Larsson, Jimmy Lind-
roth, Maria Karjalainen, Peter Karjala-
inen, Marcus Thor, Helena Karlsson
och Martin Thor

Brons: Maria Karjalainen. Peter Kar-
jalainen, Claes Josefsson, Andreas
Törnqvist, Daniel Hector, Marcus Thor,
Helena Karlsson, Fredrik Ost och Mar-
tin Thor.

Stående
Lågre årtalsmårke i silver: Karl-Gus-

taf Ahl och Claes Akesson

Påbyggnadsmärke i brons: Lars Gö-
ransson, Roger Carlsson, Hans Görans-
son och Benny Olausson.

Silvermårke: Tomas Hector, Per
Brisbo, Peter Ahl och Christer Her-
mansson

Bronsmärkd: Patrik Carlsson, Ove
Josefsson och Magnus Thor.

Skaraborgsserien luftgevår
I senior 21 division VI kom klubben

på första plats. I laget ingick Gunde Jo-
hansson, Lars Göransson och Dan Si-
monsson.

I Ll5 division I blev det också serie-
seger. Här bestod låget av Ove Josefs-
son, Tomas Hector och Joakim Carls-

Frå.n tsdnster Joaktm Carlsson, Tomas Hector och ODe

Joselsson bildade det segrand'e laget i L75 i d't'ur'si'on I i
Skoraborgs luftg eo iirserie.
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Mycket påsksåtg i kyrkorna- o Kinnarp/Slutarp

Påskhelgen karakteriserades av
mycket sång från de olika körerna
i Kinneveds pastorat.

På Frökindsgården hade på ons-
dagen HHN firats med ett 30-tal
nattvardsgäster.

Långfredagen medverkade Kin-
neveds kyrkokör med flera sånger
i högmässan. I Börstigs kyrka fira-
des korsandakt i Kristi dödsstund,
och dår medverkade förtjänstfullt
församlingens kyrkokör med flera
sånger under kantor Ella Torstens-
sons ledning.

Påskdagen - den främsta dagen
i helgen och den ljusaste - under-
ströks glädjebudskapet i många

jublande sånger, i Kinneved av
kyrkokören och i Vårkumla av
barnkören, båda under kantor
Margareta Thors ledning.

Tre sexåringar - alla pöjkar -
fick i Vårkumla ta emot Barnens
Bibel i samband med familjeguds-
tjånsten.

I Brismene kyrka tjänstglorde i
helgen prosten Erik Skagefors,
som även.tjånstgiorde vid skärtors-
dagens nattvardsgudstjänst i Bör-
stig. I övriga gudstjänster var det
pastoratets kyrkoherde, prosten
Uno Mårtensson, som förrättade
gudstjänsterna

l984.o'l-ot



LUrlgevarscupen:
l) Joakim Winggren, 2) Lennart Blom,
3) Tomas Hector, 4) Per Brisbo.

I Lll otev qer en srrverprats I urvrsrurr
I. Christer Hermansson, Hans Görans-
son och Per Brisbo deltog i det laget.
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I&innur p I Slutar p - As ur p
))Treenighet))
på försök

Kinnarp/Slutarp och Åsarp blir
det andra försöksområdet för kom-
mundelsnämnder i Falköpings
kommun.

Förslaget läggs fram av utfued-
ningskommitt6n i god enighet. Re-
servation föreligger endast från kds-
håll, som inte vill satsa på kom-
mundelsnämnder överhuvudtaget i
Falköpings kommun.

Kinnarp/Slutarp och Äsarp våljs
som en motpol till Vilske/Floby.

-söd3-

Man ville ha försöksverksamheten
förlagd till ett område med mer ut-
präglad glesbygdskaraktär och med
mindre tätort.

- I och med att vi fått fram två
försöksområden såtts det konkreta
arbetet för kommundelsnämnder
igång med inriktning på start av
verksamheten 198?, såger Henry
Svensson (c), ordfiirande i utred-
ningskommitt6n.

En hahtlek röckte för l(inno;rps IF
Med tre snabba mål i slutet av

första halvlek avgjorde Kinnarps
IF hemmamötet med Gällstad i
påskhelgen. Då gick man fram.till
en pausledning med 4-0 som för-
vandlats till 5-2 då slutsignalen
ljöd.

- Vi spelade bra i första halv-

lek. Efter paus blev det lite sämre
med motivationen, sa KiF:s lag-
ledare Berne Svensson. Det ville
gårna bli den där lilla dragningen
extra då.

Båst i Kinnarp var Urban Wes-
terberg och åven brodern Thomas
visade att han är på gång efter en
rad av småskador,

Målskyttar var nåmnda Urban
och Thomas samt Torbjörn Äk-
esson, Tomas Carlsson och Gunnar
Karlsson.

' Kinnarp B - Gällstad 2-0.
Målen: Magnus Svensson och

Roland Jansson.
lQtgd-oul-at

l?Sd - c,tl "'a ISlutarpsras
i slutminuter

Det var jämnare än vad siffrorna
visar mellan Slutarp och Blidsberg
och resultatet 2-2 stod sig fram till
cirka 15 minuter återstod av
matchen, Glenn Svensson svarade
för två BlidsbergsmåI, ett var gjor-
de Håkan Gustafsson, Stefan och
Torbjörn Brorsson. För Slutarp
nätade Jan Ingelhag och Peter
Fredriksson. 

.

tr(innarpsras i
slutminutcr

Kinnarps IF fick i helgen stryk
av Fristad med 2-6 (2-2)

De stora siffrorna ger inte en
rättvisande bild av vad som hånde
på planen. Matchen var spelmäs-
sigt jämn under 90 minuter och den
var målmåssigt jämn till den ?0 mi-
nuten. Då förvandlade Fristad 2-2
till 5-2 på tre minuter och därefter
var Kinnarp utan segerchans.

Kinnarps mål gjordes av-Per-Ola
Westerberg och Torbjörn Äkesson.
Per-Ola var tillsammans med Cle-
mens Hofbauer bäst i laget.

Kinnarp B slog Äsarp med 3-0
efter mål av Lars Göransson 2 och
Steve Karlsson.

Joaktm Carlsson, till uönstet, och Claes Äkesson bleu

klubbmöstare i sittande respektioe stå,ende.
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Våga vara smart och få pengar l'"X
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Värj Ladasomdukör påbryrritt #g
Lada blir atdrig vatd tiil Så vätkommen in på "n.%-"^ I I Ä-äretsbi|somdukanim-provturochövertyg.adigW
ponera på grannarna själv om en bra bilaffär.
med. Men Lada är bilen

I som tar diq dit du villoch Bränsledeklaration: Blandad KÖrning o,78
I sominteköstarenförmö- l/mil. Kostnad 1.500 mil 5.604:- (85.07.01).

I genhetattköpa. Avser2105.
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Vi har fått in ett nytt parti svenskt bomullstyg i vårens färger

rosa, vitt, gult, mintgrönt, ljusblått, klarblått och rött m'fl' fär-
ger, l{mpligt till byxor, kjolar, jackor, gardiner m m. Bredd
150 cm. Pris 25: -/m. 2:a sort.

Dessutom har vi som alltid på lager vävredskap, mattvarp,
strenggarn. Inkommit extra mycket matt-trasor, skurna och
oskurna.

KINNARPS FABRIKSNEDERLAG
Tel- 0515/331 86.

Öppet: Månd:fred 10-12'30, 14-17.30'

o Kinnadi/stöiäio:- "'-
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Sumhällsfrreningen
stöder "Rädda liaet"
Slutarps Samhällsför-

ening deltar i den s.k.
Rådda livet-kampanjen nu
i helgen. Man kommer att
göra hembesök i samhället
denna dag för insamling
och försäljning av den spe-
ciella nå[ som tagits fram
för detta tillfålle.

Detta beslöts enhälligt
vid föreningens 54:e års-
stämma, som hölls i mån-
dags under god tillslut-
ning. i

Av verksamhetsberättelsen
framgick bl.a. att medlemsantalet
är 162.

Vid valen till styrelse och funk-
tioner blev det i stort sett omval vil-
ket resulterade i följande:

Bengt Samuelsson och Sven-Olof
Johansson omvaldes till styrelsele-
damöter för två år.

Kvarstående i styrelsen år An-

ders Pryssander, Leif Bergman
och Ulla Stenkvist.

Till revisor omvaldes Inger Pers-
son. Kvarstående ordinarie revisor
är Gustav Gustavsson.

Till kommitt6 för skid- och mo-
tionsspåret nyvaldes Hans' Brage
och Christer Johansson samt om-
valdes Rolf Wallin, Yngve Alv6n,
Jan Oddn, Christer Kannius samt-,
liga Slutarp samt Allan Andersson,
Lars Holm och Bengt Persson,
Kinnarp. Sammankallande blev
Rolf Wallin.

Kommitt6n för isbanan fick föl-
jande sammansåttning: Rolf Kar-
l6n, Leif Bergman, Olof Gertsson,
Yngve Alv6n och Gustav Eckerlid.
Sammankallande blev här Leif
Bergman,

En stor del av stämman upptogs
med att diskutera olika förhållan-
den inom samhället och den all-
männa meningen var att kommu-
nen missköter sina områden utan-
för centralorten, vilken får all den
service, som borde fördelas på öv-
riga tåtorter i kommunen.
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Kinneoed segrade i Falbygd,salliansens lagschaek. Här ser ui laget med, FT:s uandringspris. Fr.o. ftell Lennartsson,

Ola Jdrlsson,.Alf Kjeltand.er, Jan-Ooe Kjellaniler oeh Jan-Ola Leifler. (Foto: Dan Nilsson)

iro r a r lul'a'-?tL'

l{,.inneved sesrade i
årets Falbygdsallians

Falbygdsalliansen: hnder 0 - l, Gum* Fingal - Ola tumeringen Skövdeblixte-n. När denna
Falbygdens lagserie för 5-mmnalag Jarlsson I - 0. turnering spelas brukar våren vara i an-

kallad Falbygdsalliansen hr nu_spelat Stemtorp-Falköpingsjun. 2-3. tågande och det får vi väl hålla med om.
sin sista omgång. Ätta lag har deltagit yngve dustavsson i Jörgen Brage I Samtidigt är det i slutet av säsongen, då
med många spåmande partier. 0. Bo Köhler - Jan Johansson I I 0, alla lagserier iir fiirdigspelade, varefter

Kinneved, som redan inna sista om- Sixten Gustavson - Bo Olsson 0 - 1, de flesta spelare tar uppehåll under den
gången hade bårgat regem, v_ann äv_en Henry Gwtavsson - Christer Brage I - varma årstiden,
sin sista match nu mot Sandhem. Se- 0. Tom Holmsersson - Ola Karlison 0 Skövde Schacksällskap hade i år 75-
gem var inte direkt övertygande för ha- l. årsjubileum varför man hade slagit på
de Sandhem haft lite mera tu kunde Mulsjö-Falköping 1.5-3,5. stort med stora prispengar. Inbjudan
matchen slutat oavgiort. Men_Kimeväd pe-r-ölof Lundivist - Gustav Cardell hade hörsammats av 21 lag. Varje lag
har denna såsong sPelat med det råtta 0 - l. Christoffei Wood - Dan Nilsson bestod av 8 spelare. Turneringen spe-
flytet och det höll i sig åven i sista W - lt1, Tobias Dencker - Sten Jo- lades enligt Bergers system med kval
matchen. hansson i - 0. Bo Österström - Rune och finaler. Det blev 3 grupper med 7

Spånningen som var kvar, var vilket Florin 0 - 1. Anid Hallebro - Per lag i varje både i kvalet mh finalerna.
lag som skulle knip-a andraplatsen. Fal- Medin 0 - l. - Betänketiden var av handicapsystem

: Floby-Kymbo 1,5-3,5 med indelning efter ratingtal men totalt

Srhudt ; ',i'11åil'|ålio'.',åY#å?f'*1"3; 
zoililäfåe 

giorde en godkånd insats

-, 

O - t, Urban Kindberg - Berit Anders- med en andraplats i B-hnalen.

köping och Kymbo låg iman slut- son 112 - l/2, Erik Olander - Ivar San- Resultat lwalgrupp A:
äni"ain"" exaki lika, åven vad gäller dehn 0 - l, Joakim Wetterskog - Erik Skara 39,5 - 12, Ronnebv 28'5 - 8,

iä.äio".a"e. Slutstriden blev stenhård, Johanson I - 0. Karlskoga 28 - 8, Marieståq ry'5 - 8'

ia. få'nn. iån"" rann, mh det med sam- Sluttabell: Trollhåttan II 16'5 - 2' Skövde II 16'5 -
ir.ifiår.sis- t,s.Ävenisluttabellen Kinneved 7 6 0 125 l3 2'Hjo13,5-2'
f.o*." ä" i'ik", -.. Falköping kniper Falköping 7 4 2 L 22,5 70 Resultat' kvalgrupp-B:

;ä;;;i";;"pgavinstiinbbrdesmöte Kymbo 7 5 o 222,5 10 Uddevalla3s,s-10'Skövdel34'5-
*"å*v-Uo.'- Sånstorp ? 3 r.3r7 7 r0,Falköping34,5-9,Kymbo23'5-7'

Matöhresultat: Falköpingsjm 7 3 I 316,5 7 Flobvä-4,TibroIIlf's-2'Göte-
S;-Jh;;-Kinnevedl,5-3,5,Stens- Sandhern ? 2 I 413,5 5 bolgsHamns'5-0' ,
t"pl-Fu.opi"gsjuniorerg-J,.M"n- $!.v I ? 9 !r9,! -4 [es,1t!1!*vajrypj-c,.^
ö"-iffi;G-i5-3,5,Floby- Mullsjö .? 0 0 z o,s o __TrollhåttanI3:|,s-10,Lidköping
iiymbo f,5 -'3,5. Falbygdsalliansen avslutar såsongen 33,-5 - l0' Lundby 32 - 10, Tibro I 28'5-Bordsresultat: med blixt och prisutdelning torsdagen - 5, Skara II f9,5 - 4, Stenstorp 16,5 -

Sandhem - Kimeved 1,5 - 3,5. den l? april kl l9 i Hotell Forum, Stens- 3, Ulricehamn 5 - 0'

*ri-ö.r".i"g - Jan-Oia Leifler 0 - torp. Falköpingslaget var nära att gå till
f, rc""rit Sr.-"sson- Kjell Lennarts- ik.rdubti*,". A-final men frck stå åt sidan för Lundby

son 0- 1, Evert Löfving - Alf Kjellander h . .. -! - -- - L,
yZ - fn,stig cransing - .1""-ä.e-il.f- Den gångna helgen spelades lagblixt- som var bättre trea' Falköping hade föl-

Årsmöte med rj[:::H*d:ffå"?.,"'ä:åo'"',1 ::?;::ff',xr.:i: ä'*ff:ä;
, | , .. t4lL1_. Ärsmötet beslöt i enlighet m.ed in-- grund av kyrkomusikens år 1985

hyrhohoren -rt' i**:-?n,1ffi:XiffiitiTfl,1 *l:ff"i,H:l'ä1ij,iä1",i=T-;

jande matchresultat i kvalet ( Falkö-
pings resultat först): ?ibro II 7 - f, Ud-
devalla 4 - 4, Göteborgs Hamn 7 - l,
Skövde I 3,5 - 4,5, Floby ? - I' Kymbo
6-2.

Skövdeblixtmästue i A-finalen blev
inte helt överraskande Skara I som med
ett mycket starkt lag tog hem första-
priset.

Resultat A-final:
Skara I 29 - 11, Romeby 29 - 8'

Lundby - 21,5 - 6, Lidköping 21 - 6,
Uddevalla 22,5 - 4, Skövde I 13,5 - 0.

Besultat B-final:
Tibro I 31,5 - 9, Falköping 25,5 - I'

Skara II 28.5 - 8, Mariestad 24 - 6'
Karlskoga 20,5 - 3, Kymbo 19 - 3, Flo-
by15-2.

Resultat C-final:
Hjo 34 - 11, Trollhättan II 36 - 10,

Skövde II 28 - 8, Stenstorp 26 - 7' Ti'
bro II 15,5 - 3. Ulricehmn 16 - 2, Gö-
teborgs Hamn 12 - l.

För att komma till andraplatsen i B-
Iinalen gjorde Falköping följande
matchresultat (Falköpings resultat
först): Floby 5 - 3, Karlskoga 4,5 - 3,5'
Kymbo 4,5 - 3,5, Skara II 5 - 3, Marie-
stad 4 - 4, Tibro I 2,5 - 5,5.

Falköpingsspelarna erhöll individuellt
följande poång efter 12 partier: Jan-Ola
Leifler 6, Dan Fogelberg ?,5, Dan Nils-
son 6, Alf Kjellander 9, Jörgen Brage
6,5, Jan Johansson 8, Rune Florin ?, In-
gemar Brage 10.

Ingemar Brage erhöll bordspris på åt-
tonde bordet för sina goda l0 poång.

JAN-OLA LEIFLER

Kinneveds kyrkokör har'hållit
årsmöte i nya församlingshemmet.
Verksamhets- och revisionsberät-
telserna upplästes och godkändes.
Det blev omval av styrelsen, som
består av Göran Andersson, ordf.
Brita Wilgotsson, sekr. och Bengt
Klingstedt, kassör. Revisorer: Be-
rit Samuelsson och Håkan Silvan-
der. Suppl.: Inga Nielsen. Till le-
dare för körens bussresa valdes
Brita Johansson och Ingrid Olsson.

keltur med fika i bagaget. september var en stor dag för för-
Ur verksamhetsberättelsen kan samlingen då det nya församlings-

nåmnas att kören har 20 medlem- hemmet invigdes av biskop Karl-
mar. Körledare år Mai"gareta Gunnar Grape, Kören medverka-
Thor. Kören har medverkat vid el- de både vid högmässan i kyrkan
va gudstjänster i Kinneveds kyrka och vid invigningssamkvämet i för-
och två i Vårkumla. Kören deltog samlingshemmet. Under musik-
också vid kontraktets körsamling i veckan sjöng kören på kurorten
Floby den 3 mars. Åsarps och Kin- den 30 maj. Målet för årets resa
neveds förenade kyrkokörer sjöng var tidningen Lands körståmma i
den 14 mars i Börstig och den 17 Skinnskatteberg.
mars i Äsarp. Kören medveikade



ÅHUS (vår utsände):
Kantarellen i Åhus har varit målet för fotbolls-

spelare från Västergötland under den gångna
veckan. Tre klubbar från Falköpings kommun fanns
på plats under fyra dagar för uppladining, nåmligen
Falköpings BK, SluJarps IF och Asarps IF. Lågg
hårtill en fjårde våstgötaklu,bb nåmligen Trollhät-
tans Bois.

Samtliga deltagare'var nöjda med lägerdagarna -
utmårkt förlåggning, tillgång till gråsplaner i
Ähus-Kristianstad-området, och dessutom rikligt
med god mat för hungriga bollspelare.

o Spelande lag
Stefan.Munk - Slutarps nye

och unge trånare - med boll-
förflutet i TG&IF och Fröjered,
men inte långre aktiv på grund
av knäskada var storbelåten
med träningsdagarna i Åhus.
De spelsystem som tidigare
mest funaits på papper, funge-
rade alldeles utmärkt. Detta
gladde Stefan, som tar över ett
Slutarpslag, som tappat sju spe-
lare sedan i fiol, men fått tre
nya.

- Vi år ett klart spelande lag.
Ibland spelar vi nästan för
mycket fotboll. I vår har vi varit
lite sårbara bakåt och vi måste
jobba bort den biten fram till
seriestarten mot Dalum.

I'ruppen är något tunn, 15
man är A-lagsmässiga just nu,
och det kråvs att SIF inte får
spelarskador i inledningen för
att insatsen ska bli bra i serien.

- Trots spelarförluster, råk-
nar jag med att vi åven i år ska
vara ett topplag, säger den 22-
årige amtitiöse Slutarpsträna-
ren, som trots sin ungdom är en
mycket populär fotbollsmagis-
ter och tränare i ett Slut-
arpslag, som genom det här
lägret' svetsats samman ytterli-
gare.

FBK och Äsarp spelade två
träningsmatcher var, medan
Slutarp nöjde sig med ett fram-
trädande. FBK spelade oav-
giort mot Yngsjö och i 2-2-
matchen giorde Tomas Johans-
son och Bernt Palmqvist målen.
Det blev förlust, trirts bra spel
av ett kombinerat FBKJag,
mot Tranås - 0-3 i baken.

o Storseger
Äsa"p vann med 6-2 mot ett

blandat Kristianstadslag. Sten-
Äke Nilsson svarade för hälften
av målen eller 3, Douglas Jo-
hansson 2 och Sören Wilhelms-
son l. I mötet med Åhus B -
div. IIIJag - förlorade Ås-arp
med 5-1 efter mål av Sten-Äke
Nilsson.

Slutarps enda mätch gr-ek på
Iördagen mot IFK Kristianstads
div. IV-reserver. Det blev en
underhållande och spelmässigt
mycket fin tillställning. Slut-
arpslaget svarade för årets-bäs-
ta insats och 2-l-förlusten är
inte mycket att orda om - var
en jämn tillstållning, som kunde
slutat hur scm helst. Peter
Fredriksson giorde målet.

rSlu-6b.rf*,ry,'
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Bengt "Blecka" Georgsson dr nU Åsarpstriinare. Hiir sriger han nå'got lustigt till Sö-

ren W Llhelnxsson, Douglas J ohaisson ich Sten-Åke Nilsson.

Såhiir sl<n oi spela i uå,r, söger nAe Slutarystriinaren StefanMunktillErikWinlöf ,
UV Korlön - lagledare - Ulf Ebenharilt, Peter Frednksson och ConnA Krtrus.

vqjade i vinden, kom de ilsta
snöflingorna och sen fyllde det
på - Småland och Västergöt-
land var i vinterskrud.

I veckan byts tånkta gräspla-
ner ut mot fortsatt uppladdning

på grus. Det är mindre bra. 
I

BÅSSEJoHANSSoN I

Fotnot: Åsarps och Slurarps
fotbollsspelare följde cancerga-
lan i TV på fredagskvållen och

under kvållen skickade för.
eniirgarna in cirka 500 kr var.
En spontan handling från klub.
barnas spelare som befann si6
på olika TV-rum i hotellet!



Slutarp vann $enreP
Slutarps IF:s genrep på gräsplan

i Larv mot hemmalaget medförde
en 2-O-seger efter ett mål i varde-
ra halvleken. Slutarpslaget giorde
ett hyggligt framträdande mot ett

och lite smårgrinig. Följden blev
att båda lagen drabbades av flera
gula kort.

' NåuäI, sPelmåssigt var Tomten
bättre i den första halvleken och

kunde med lite tur ha gjort något

måI. Men KinnaP höll tätt och tog

sedan över lite grann efter Paus'
Och alldeles På sluttamPen giorde

så KinnarP - ganska logiskt -
' 1-0, vilket blev segermål' Målskytt

Gunnar Karlsson'

Larvlag som var mycket ineffek-
tivt.

Erik Winlöf och Håkan Anders-
son svarade för de båda målen.

l.tg_g:o'J::41

tr(innarp vann grinig match
Kinnarp och Tomten drabbade

på lördagen samman i en tränings-
match på en relativt dålig gråsplan
i Börstig. Och drabbade samman
år verkligen ord som stämmer
överens med verkligheten, den
första halvleken var nåmliqen tuff

S-möte om skolan
Frökinds socialdemokratiska för-

.";;;-;;; under den senaste tiden

ökat sitt medlemsantal har I srn

ättlrpUtt".i"g tagit uPP frågor

"å. 
U".ot bYgäen och bland dessa

å. 
-.f.offtag.i"a 

och införandet av

loå*""aärt"a-"a"t' vid för-

.r,irr*".tt möte i kväll kommer

;l;lf;å;;."" att debatteras' vilket
"h;;;# 

"- 
ev' överförande av ele-

"!. 
tUf ftogtt.aiet i Floby' Frågan

om kommundelsnämnder kommer

ipp'pä-iå"""i"gens möte i maj må-

nad. 1qg,;.0-t"tl
-- -- -,----'--

19) Joakim Andreasson 108 P, 20)

Kent Persson, FalköPing' 107 P'
2l) Magnus Rodin 107 P, 22) Claes

Johansson, Eriksberg, 107 P' 23)

Ingvar Davidsson' Tidaholm, 107

p, 24) Roland Fernström, Götene,

107 p.

Väteranklass: 1) Nils Nilssons,

Uddevalla, 110 P, 2) Äke Storm'
Skara, lOP P, 3) Gösta Olander 104

p, 4) Mats Johansson, Tidaholm
103 p.

Juniorklass: 1) Jan Pettersson'

Eriksberg, 114 P, 2) Tobias Kling'
Tidaholm, l0? P, 3) Jörgen Johans-

son, Skara, 105 P. .
Damklass: 1) Ulla-Britt Martins-

son, Götene, ?6 P, 2) Inga-Lisa An-

dersson, Vedum, 66 P.
Lagtåvl.: l) Tibro 541 P, 2) Tida-

holm 1 515 P, 3) FalköPing I 512 P,

4) Tidaholm 2 508 P' 5) Sätuna I
506 p, 6) FlobY I 500 P' 7) FlobY 2

489 p, 8) Götene 481 P 9) Skara 476

p, 1öl Falköping2 467 P, l1) Eriks-
Lerg 460 P, 12; Stockerhult 434 P,

13) Sätuna 2 398 P.
InsatsmåI, Gråvling: 1) Claes

Roslund, FalköPing, 2) Göran Her-

mansson, Sätuna, 3) Stig Kling' Ti-
daholm.

lnsatsmåI, Lodjur: 1) Ove

Johnsson, Vara, 2) Håkan Ek-

ström, Hjo 3) Bengt Dittmer, Tida-
holm. lggå-åT-,i..L

vårbruket startat är det
inget att vara orolig över'
såger Alf Kjellander som
tillsammans med sin bror
Jan-Ove driver gården
Måsagården utanför
Slutarp.

i 'l s 6- e'q ' ;t;l

407 skyttar ställde uPP i
Kinnarps SPortskYttek-
lubbs jaktstig nYligen. De

fullt: Leif
daholm.

Andersson, Ti'

- Jag är nöjd med segern' men

spelet var inget extra, vilket dock

kan ha berott På det dåliga under-
laget, såger KinnarPs trånare Jan
Elf.

Bra spelare i KinnarP: Per-Ola
Westerberg, Torbjörn Äkesson och

Thomas Westerberg. Bra i tomten:

Lasse Lundh och Anders Wil-
helmsson.

Kinnarp B-FAIK B 6-4.
MåI, KinnarP: Morgan.Karlsson

2, Urban Westerberg, TommY!

Berglund, Lars Göransson och Ulf
Nero. ;ig6- a,rt - ili

t(j8t' ai'
Pappersinsamling ''
i Slutarp-KinnarP

I dag blir det insamling av PaP-
per i SIutarP och KinnarP' Buntar

tan under eftermiddagen Placeras
ut vid fastigheterna.

Veteranklassen vanns av Nils

Nilsson, Uddevalla, 110 P' Jan Pet-

tersson, Eriksberg segrade i ju-

niorklassen På 114 P, damklassen

togs hem av Ulla-Britt Martinsson'
Gåtene med ?6 P. I lagtävlingen tog

Tibro hem seger, före Tidaholm
las I och FalköPing Iag l'

-Resultat: ÖPPen klass: Leif An-

dersson, Tidaholm 120 P, 2) Chris-

ter Gustafsson, Tibro 119 P' 3)

Bengt Svensson, FalköPing, 117 P'
4) Ingemar Johnsson, Tibro, l14 P'
5) Lennart Larsson 114 P, 6) Lars

Wilh.l-r"on, Tidaholm, 113 P, 7)'
Uno Fröjd, LidköPing, 1f2 P' 8)

Tommy Johansson, FalköPing' 112

p, 9) ConnY Larsson 1r2 P' 10) Or-

ian Storm, Skara, 112 P, 11) Ove
joharrssott, Eriksberg 111 P, 12)

Anders Johnsson, Tibro, 110 P, 13)

Gunnar Davidsson, Tidaholm, 110

p, 14) Tomas Johansson ll0 P' 15)

Tomas Timonen ll00 P, 16) Bengt

Larsson 109 P, 17) Karl-Evert
Isaksson, Blidsberg, 109 P' 18)

Benny Holmström, Såtuna, 109 P'

Jan-Otte och Alf Kietlander leonstaterar att uå'rbruketlin"\.".!t'^:::!.lt^i::::::
m,alt skulle d,et ha Lnt"*|, i"n hiir Decka",. Men ön så, Iönge dr d'et inget utt oroa ,sig

öaer, menar d.e tuä aar'i" JU ia ett snötiiclet fölthelt nöra gå"rd'en'

Tn sköt fullt På,
jaktsttg i lfuwurrg

YÅBBBUI(ET
toorde startatt
- menbönd,er oroo,s önte

Vita åkrar vart man ser
de borde egentligen

varit brunsvarta och fYll'
da med traktorer med
harvat, kultivatorer och
såmaskiner bakom.

Eti nyckfullt vårväder
försenar det vårbruk som

skulle dragit igång den
här veckan, om allt varit
som vanligt.

Men lantbrukarna tar
saken med ror än så

långe.
- Så länge vi inte

kommit in i maj innan

- sid4 -



Tisdagen den 22 april 19864 -. Falköping

Bönder tur setnlg-
aåtrbruketmed ro

Äkrarna på Falbygden.
år vita.

Egentligen skulle vår-
bruket så sakteliga rulla i

igång den här veckan, men
av det blev det inget. Men
Alf Kjellander på Måsa-
gården nära Slutarp tar
det hela med ro:

- Ifjol kom vi ju inte
igång förrån den 10 maj,
men det gick bra ändå.

I slutet av mars och i början av
april såg det ljust ut. Det verkade
som om våren kopplat ett tidigt
grepp. Men snön och vintern kom '

tillbaka i flera omgångar, senast ,

genom helgens snöoväder som gav
ett drygt decimetertjockt snötäcke
på åkrarna.

De upprepade snöfallen försenar, '

ett vårbruk som normalt brukar i

starta den hår veckan.

o Inte ororad
Igår samtalade vi med Alf Kjel-

lander, som tillsammans med sin
bror Jan-Ove driver Måsagården .

utanför Slutarp. Spannmåls- och
mjölkproduktion år inriktningen på
deras jordbruk. Alf menar att i
normala fall skulle man inlett vår-
bruket den hår veckan. Men han
är inte speciellt oroad över att snön
tåcker fålten runt gården.

- Det år sållan man sår före maj, ,

och så länge i kan börja vårbruket
i april är det inga problem.

Vårre år det om det dröjer ånda
in i maj innan man kan sätta igång
att harva inför sådden. Så var det
ifiol - den extremt kalla vintern

vågrade att ge med sig och det
dröjde till den 10 maj innan man
kunde starta. Men bröderna Kjel-
lander kunde trots den sena våren
bärga en fin spannmässkörd. De
hörde till de lantbrukare som trös-
kade färdigt innan höstregnen star-
tade. De lantbrukare som hade
kvar att skörda då fick se sitt
spannmål ruttgp. bort på fälten.

. 1985 senaste
- Förra årets.vårbruk var nog

det senaste jag varit med om, säger
Alf. Men samtidigt beråttar han att
hans far minns vårbruk som blev
klara så sent som en bit in ijuni!

Inte heller på lantbruksnämnden
i Skara ,är man speciellt oroad för
den försenade våren.

- Det finns ingen anledning till
panik, åven omjag vet att man ute
på Varaslätten gårna hade sett att
vårbruket varit igång nu, säger Ar-
ne Weman på nämnden.

o Torkar snabbt
Men får vi bra väder med sol och

vind. dröjer det inte mer än någon
vecka innan markerna torkat upp
så pass att vårbruket kan inledas.

I Skåne har man redan börjat
vårbruka. I vårt sydligaste land-
skap har lantbrukarna sluppit snö-
fallet och kylan. Där har sådden
kommit igång och de första potati-
sarna myllats ner.

PEO JANSON

Batdtn'lytt'ErttaPfls

ffiå,låxfoi"''

åln**oo'

Tlff'n'
snop

slutarp '/

'iirot" för pensionärer
Pensionärsföreningen SFRF an-

ordnar på tisdag eftermiddag ett
informationsmöte i Lokal Frökind i
syfte att starta en lokalavdelning i
Kinnarp-Asarp-området. Di-
striktsordföranden i SFRF Stig An-
dersson, Vartofta, och hemtjänst-
inspektör Ulla Dahlström vid Fal-
köpings kommuns socialförvaltning
medverkar. Studieförbundet Vux-
enskolan år medarrangör.

Bröderna Alf och Jan-Ooe Kjellander på" M&sagd;rd"en
utanför Slutarp är inte oroade öoer den insttillda. vårb-
ruksstarten. "lfjol kom i inte igd,ng för"rön den 70 maj,
men d,et gickbra öndå,", siiger Alf , ilen au brödernu som
stå.r nedanför traktont, på, bilden. (Foto: Dan Nilsson.).



tr(innarPS IT
sånkteTar steget upp tr(innarp

tölu fyran d,i,rekt?

ffip'

Jan Etf, med ett trä-
narförflutet bl.a. i lltull'
sjö och Sandhem gör nu
sin första såsong i nYli'
gen degraderade Kinn-
arps IF.

- Vi satsar i alla fall På att
vinna serien, säger lagledaren

Gunnar kommer närmast
från Falköpings BK och han är
tillsammans med Kenneth
Ågren, tidigare Tomtens IF;
Kinnarps nyförvärv inför den
hår såsongen. Man har taPPat
Tommy Fredriksson till Falkö-
pings BK, det rör sig dock inte
om något byte av spelare de bå-
da klubbarna emellan.

- Vi har spelat bra mot bra

l1s6- o4"&\

motstånd.men varit alltför non-
chalanta når vi mött "låtta" lag,
det krävs skårpning På den
fronten, säger Berne Svensson.

Kanske kunde Jan Elf under
det fyra dagar långa tränings-
lägret i Ronneby inskärPa i sPe-
larna att det finns inga "lätta"
lag?

Kinnarp begår seriepremiär,
och div. V-premiär, det var
några år sedan sist, med att
möta Blidsberg borta.

Ska man ha något med
toppen att skaffa bör man nog
vinna den matchen.

Torbjörn

Ett äkta habtrick stod Blidsbergs
Torbjörn Brorsson för når laget
mötte seriefavoriten Kinnarp på
hemmaplan.

Torbjörns måI, inslagna under
sista halvtimmen innebar att Blids-

a berg kunde vända ett l-3-underlå-
ge till seger 4-3.

- Vi var våldigt spända och spe-
lade nervöst, menade Kinnarps
lagledare Berne Svensson efteråt.

Blidsberg hade marginalerna på
sin sida. För det var Kinnarp som
var i ledningen 80 av de g0 rninu-
terna. Ledde i halvlek med l-0.
ökade på till 2-1. Ledde sedan
med både 3-1 och 3-2 innan Tor-
björns show började.

3-3 satte han tio minuter före
slutet och segermålet minuten in-
nan signalen ljöd.

- Oavgjort hade kanske varit
mer rättvist men våra killar käm.
pade i'al, menade Blidsbergs trä-
nare Kent Samuelsson nöjd efter
att ha slagii deutnämnda favoriter-
na.

Förutom Torbjörn Brorssons tre
mål satte Joakim Melander ett för
Blidsberg. Målskyttar Kinnarp:
Tomas Karlsson, Gunnar Karlsson
och Roger Gustavsson,

I Blidsberg debuterade målvak-
ten, l6-årige Henrik Karlsson. Var
lagets båste man. Bra i Kinnarp:
Urban Westerberg och Gunnar
Karfsson' 

QL4:ov'x

Kinneved
Valborgsmässoafton firas i Ax-
torp Kinnarp kl 20. Vårsånger
av gruppen Framsikt, vårtal av
KH Mårtensson. Kaffeserve-
ring. Leif Lennartsson, Skara
visar bilder från en resa i Ame-
rika. Alla varmt välkomna!
Kinneveds Centerorg.

t?jry:i-\:A4

J"" Etf ,;i iriins.re L Xe,""å,rps lF, i knöet på sr.na spela-re. S_kall Jan kunna se ttII
att Kiinarps sejour t diu V blir enbart ettå.rig? (Foto: Robert Löfgren).

Skall en ny tränare Berne Svensso-n, som med till-

kunna föra upp Kinn- t"*:::llf]: noterar att ett av

arps rF tiu dit rv per Hj..,::å:lä.1?ltTl'if ,T:ä,:
omgående? årlaget.

tI'}4. c'\.hk

BåIsen ri#S*:
o

upp asarp
Ulrieehamn

Statens Jårnvågar föreslår regeringen att spåren rivs upp p'å

tre kortard banstråckor i Västergötland. En av dessa är sträckan
Åsarp-Ulricehamn, totalt 28 kilomöter.

På delstråckan Vist-Ulricehamn vill man dock behålla spåret
så långe SJ finner det kommersiellt motiverat med tanke på att
Jårnia finns i området.

De övriga sträckorna som man vill riva upp år Sjötofta - Små-
lands Burseryd och Gånghester -, Ulricehamn. SJ anser sig inte
ha något behov av att bevara de gamla spåren. Inte heller för-
svaret anser sig ha någon användning för dem.

frn gratis-
plats fö,
Kinnafp. .

Kinnarps IF sPelar i div IV
också i år, trots att laget ifiol
hamnade sist i tabellen. Ett an-

tal lag har lagt ner sin damfot-
boll och därför frck KinnarP en

gratisbiljett till fyran.
Man har som målsättning att

hänga kvar, sedan fiolåret har
man lagt ner BJaget, därför
måste målsättningen bli att
hänga kvar.

Tränaren Conny Qvist har
kunnat räkna in ett 15-tal spe-d
lare försäsongsträningarna och
resultaten i träningsmatcherna
har varit blandade.

Kinnarp har tappat Laila
Hofbauer till Vartofta SK.
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Stefan Mrmk ny
spelande tränare
Slutarps IF hade

häng på en div V-plats i
fjol, men fick till slut se
sig slagna i kvalspelet.

Nu tar gånget på
Tångavallen nya tag och
hoppas få figurera i
toppen av tabellen ock-
så i år.

I.aget har fått en ny spelande
tränare i Stefan Munk, närmast
från Fröjereds IF, men fotbolls-
fostrad i Tidaholms G&IF. och
man kan dessutom notera en
lång rad av nya spelare.

Patrik Moberg, målvakt från
IFK Falköping, är det enda re-
na nyförvårvet. Conny Kruus,
Peter Fredriksson, Erik Winlöf,

Sång- och musikgruppen
Shepherd's från Skövde
gåstade på söndagskvållen
Kinneveds Församlings-
hem.

Sånggruppen var med sitt text-
och musikval en förnyelse och för-
yngring i det kyrkliga musiklivet
och visade syn- och hörbarligen
upp en fin och djup musikglädje. -

Give$is år det samklangen och
helheten hos alla nio sångarna och

Ulf Ebenhart och Torbjörn Jo-
hansson har alla startat upp på
nytt efter olika lång frånvaro
från aktivt fotbollsspel.

På minuskontot kan man no-
tera att. Tomas Andersson har
lämnat Slutarp för IFK Falkö-
ping, Christer Svensson för
Kinnarps IF, Niklas Andersson
och Jeff Mickelsen för Falkö-
pings AIK samt att Roger An-
dersson och Tony Skoglund har
slutat.

o Lossna
- Vi har inte spelat speciellt

bra i träningsmatcherna, såger
Slutarps lagledare Ulf Carl6n,
men jag hoppas det skall lossna
titt seriestarten. Ulf Carl6n
nåmner Falköpings AIK och
Håvens IF som seriefavoriter.

musikanterna som gör ett sådant
här program bra, men man kunde
ändå inte undgå att lägga märke
till pianisten.

Isabella Billing är ledare för
gruppen och berättar att man hållit
på sedan 1975, med framträdanden
ungefär en gång i månaden. Ingen
av de nio medlemmarna i gruppen
är yrkesmusiker utan de har mu-
siken som hobby och man tycker
mest om att framträda i de mindre
sammanhangen.

Kinnevedsborna fick denna kväll
sjunga med i nva och gåmla melo-

Värmlandsafton
i Kinnarp

Vid IOGT-NTO föreningens mö-
te i NBVlokalen i KinnarP be-
handlades bl.a. en 3-dagarsresa till
Gullholmen den 9-11 maj. Höstens
studiecirklar diskuterades varvid
framkom att ett 25-tal cirklar kom-
mer att planeras.

Ordf. delade ut diPlom till de

medlemmar som deltagit i Frö-
kindsnatta.

Efter kaffe med smörgås och tår-
ta kåserade Arne Gunnarsson om
de gamla jårnbruken i Värmland
och läste dikter av Värmlandsskal-
derna Fröding, Ferlin samt organi-
sationens egen författare Jalmar
Furuskog vilka genom sina dikter
har berättar om järnets hantering.

8- o Kinnarp/slutalff " ev-'11

Valborgsmässoafton j

firar man på Axtorp, Kinnarp, i:
morgon kväll. Gruppen Framsikt.

sju4ger. vårsånger och kyrkoherde
Mårtensson vårtalar. Leif Len-
nartsson från Skara kommer att vi-
sa bilder från sin Amerikaresa.

Sluräni'-
Yann

Slutarps IF spelade i helgen en
träningsmatch mot Hudene i Eds-
våra. Slutarp Vann med 3-2 efter
mål av Håkan Andersson, Kennet
Johansson. Peter Fredriksson.SånS och musik i K

lig glöd"je i sittframtrridande. Ls[rr- trb.

$ä

ff
t,ir,

:.t,:,tis"
Fry

dier och fick lära sig sjunga på afri-
kanska. Siyahamb ekukanvemi
kwenkhos var en lovsång till öud.
Kanske blev det så också på våst-
götska, men frågan är om nåqon
afrikan skulle ha kunnat käina
igen texten som den sjöngs i Kin-
neveds församlingshem,

Prosten Uno Mårtensson med-
verkade med aftonbön och efter
musikgudstjänsten var det en sam_
ling för årets konfirmander. som
vid en kaffesstund fick samtala
med musikanterna från Skövde.

JOSEF JAKOBSSON

Shepherd's från Sköude uölöuqd och rutinerad, så,ng- och mustkgrtryp m,ed en på,tag-



Nu ät det
lätt att uara smafi!
Våga vara smart och få pengar
över till annat!

Välj Lada som flu kör på blYfritt,

Lada blir aldrig vald till
årets bilsom du kan im-
ponera på grannarna
med. Men Lada är bilen
som tar dig dit du vill och
som inte kostar en förmö,
genhet att köpa.

Så välkommen in på en
provtur och övertyga dig'
själv om en bra bilaffär. i

Bränsledeklaration: Blandad körning 0,78
l/mil. Kostnad 1.500 mil 5.604:- (85.07.01).
Avser 2105.

BR. LARSSONS BIL AB
KTNNARP Ost5/330 32, 33O 60 ?9s- oL{-.

. I(inno;rp a ann hemmapr emöiir en
Kinnarps IF slog Fröjered med

klara 2-0 (0-0) i årets fOrsta match
hemma på Kinnemo.

Efter en jämn första halvlek, som
slutade mållös, kunde Kinnarp ef-
terhand ta ett allt fastare grepp om
händelserna i den andra,
- Vi spelade bra, fick press på

Fröjered och vi kunde faktiskt ha
giort fler mä, sa Kinnarps trånare
Jan Elf.

Kinnarp gjorde l-0 efter 14 mi-
nuter av den andra halvleken, mål-
skytt var nyförvärvet Gunnar
Karlson. 2-0 kom efter 38 minuter.
Thomas Karlsson gjorde inget
misstag på den straff som hemma-
laget tilldömdes efter det att Tho-
mas Westerberg hade fällts innan-
för straffområdet.

Arne Ekbom, tillbaka i mäet
igen, Clemens Hofbauer, Per-Ola

Westerberg, Tommy Berglund och
Gunnar Karlsson giorde bra ifrån
sig i Kinnarp.

Fröjered hade sin bäste i mål-
vakten Christer Andersson, övriga
spelare föll tillbaka i den andra
halvleken efter att ha giort en bra*'** 

l?3C.ög-as'
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S-föreningen i Frökind Liskängen
ska sprängas

diskuterade skolfrågor
Skolfrågorna i Falkö-

pings kommun stod på
dagordningen vid det möte
som Frökinds s-fiirening
hade sistlidna vecka.
Skolstyrelsens v. ordf. An-
ne Zöögling var närvaran-
de och lämnade informa-
tion om de föråridringar,
som planeras inom den
södra delen av kommunen.

Hon redogiorde också för skol-
styrelsens syn på dessa föränd-
ringar, där det bl.a. gällde för-
stärkning av högstadiet i Floby
med elever från Frökind. Detta
har av olika skål vållat oro bland
föräldrama deir bl.a. vägfrågan ta-
gis upp.

Skolstyrelsens representant sade
sig ha en viss förståelse för dessa
reaktioner, vilka alltid kommer till
synes vid sådana tillfälen, men
några hållbara och sakliga argu-
ment har inte kunnat redovisas.

Under den fortsatta diskussicinen
frarnfördes många olika synpunk;
ter och man beslöt att fö|ja upp frå-
gan i fortsåttningen, dår föråi'nd-
ringarna ligger ett antal år fram i
tiden.

Vid mötet liimnade Rita Skoogh
information från arbetsgruppen för

utredningen om äldre-boende i oli-
ka former. Hon omtalade också att
det blir en studieresa för arbets-
gruppen till ett par orter där man
genomfört ändringar i det konven-
tionella boendet.

Nåsta möte, som blir i maj må-
nad, kommer att behandla den ak-
tuella frågan om införandet av'
kommundelsnämnder. Till detta
möte beslöts inbjuda företrädard'
för den arbetsgrupp som handhar
dessa frågor.

-Tipspromenad i Slutarp
60 startande i tipspromenaden

vid Slutarps missionshus i söndag-
seftermiddag.

Ingen lyckdes få alla rätt, men
däremot var det 8 som fick elva
rätt.

Svaret på skiljefrågan var 1600
gram och genom detta korades de
tre pristagarna. Mikael Larsson,
Slutarp, Henrik Claesson, Åsarp,
Lotta Alv6n, Slutarp.

Svaren: Posten år 350 år. Ho-
necker är från DDR. F{jestad
blev mästare. Påven heter Johan-'
nes Paulus II. Stavningenår Uku-
lele. Andorra ligger i Europa.
Psalm 23. Redbergslid och Warta
från Göteborg. Beatels från Liver-
pool, Röda Torget. Obada efter
Amos. Astrid Lindgren.

- för utlopp
- Berget hindrar vattnet från att

komma någonstans. Det säger Gö-
ran Einarsson på gatukontoret i
Falköping med anledning av alla
klagomåi kring Liskängenområdet
i Kinnarp.

- Vi kommer att spränga i
berget för att få uplopp för vattnet,
men tyvårr har vi inga pengar för
detta förrän i nästa års budget.
Kommandd vinter ska vi qöra ar-
betena i området.

Kinneveds kyrka
"Böngn"

Musikgudstjånst söndag 4

maj kl. 19, Kinneveds kyr-
kokör m.fl. Aftonbön, Mår-
tensson.

Välkomna!

Söndag 15.00

VARFEST
Framsilt och

Itlauritz Llndgren
Servering i Slutarps

Miselonshus
ALLAVÄLKOMNA! .



Lärare bleu busfrön Positiaa reaktioner
i pjäs p& aå'desten, lt ins skörd,ed,agis

En stund.s ordning i klossdn - annars leud,e den hiir
teaterensemblen röuare i pjiisen RuskabA skolo. Det iir
liirare och föröldrar ttll barn i Ki,nnarps skola som, spe-

lod,e pjtisen på' Hem och skolaföreningens u&rfest'

När Frökinds Hem och
skolaförenings vårfest gick
av stapeln i lokal Frökind
var salen fylld till sista
plats.

Barnen och föräldrarna
fick se en sällsam uppsätt'
ning av Ruskaby skola.

Skådespelarna var inga mindre
ån lårare vid Kinnarps skola Plus
rektorn Per-Inge Carlsson och två

I föråld."r.
I glott" anblicken av skådespelar-

I na lockade publiken till skratt. He-

la föreställningen blev väldigt lyc-
kad och barnen tyckte det var ro-
ligt att se sina lärare som elever.

Man mårker att det finns en
stark gemenskap mellan lärare och
elever vid Kinnarps skola, och den
förstårks ytterligare efter ett så-

dant här arrangemang.
Kvällen fortsatte med servering

och den sedvanliga frågesPorten,
som vanns av klass 2. Kvållens be-
hållning, 2 000 kror, rr, gick till
Barncancerfonden. Styrelsebeslu-
tet att låta pengarna gå dit bac-
kades helhjärtat upp av Publiken.

Reakti,onerna iir enbart posr.tiaa niii det göller skörd.e-
dagis, siiger Birgi,t Holm, ansuarig för projektet i Fal-
kitpings komnun. Birgit ses hiir tillsammans med,nå'gra
d.agisbarn i, Slutarys fritidsgård.. !9.ta; p-;-;3

Dags för långdans igen

l'l3e'' 14'' '? H.A.

'ZrSlÅng,DAtUSo

på Annandag Pingst i Kinnarp kl. 14'

Samling på Skolgården kl. 13'30. Musik Ragnar Nilsson med

GDO-orkestern. Efter dansen servering i Lokal Frökind och

ytterligare en svängom i Lokalen' Avgift 50:-/par' Vid regn

dans i Lokal Frökind'
KlnnarPs IOGT'NTO

En vanlig dag skulle vål i:olisen
kanske granska folk lite närmare i
sömmarna om de plötsligt började

. dansa på Falköpingsvägen i Kinn-
arp...?

Men på annandag pingst går det
bra för då är det tillåtet med en
"Kinnarps-svång" på gator, Iek-
plats och ålderdomshem.

Det blir sjätte året i rad som
Kinnarps IOGT-NTO ger sig i kast
med denna svängom. Det blir
schottis, masurka och vals på det
något ovanliga dansgolvet.

På Lekplatsen blir det en stunds

gillesdanser och på Frökindsgår-
den likaså.

På eftermiddagen efter dansen
serveras det kaffe i Lokal Frökind
och sedan fortsåtter dansen i Lo-
kalen ytterligare ett irar timmar till
Gammeldansorkestern, Borås.

Kommundelsnåmnder
ämne på S-möte

Kommundelsnämnder eller inte?
Det är frågeställningen vid vå-

rens sista möte som Frökinds s-för-
ening håller på torsdag. För att re-

Snart iir det d"ags för lå"ngd.ans i Kinnarp igen.

r,ÅruGrlaNs
genom lffinnarp
I går dansades det långdans genom Kinnarp för

sjåtte året i rad.
Ett 50-tal par hade mött upp och dansade runt

samhället till glada toner från en gammeldansorkes-ter' 
-södz_
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lWönarp sålt

Kinneveds RK anordnar kläd- ll Lantbruksnämnden hade då tidi nå. i Ett 50-tal par deltog i månd,agens långdans genom, Kinnarp.
i"r"*ri"e zo-z4ls. Hela rena 

ll ff;"*H;nte 
sett några hinder 

Vad den nye äsaren av Mönarp,'"_.:__---,ll forasårbyt a. råo qen nv€ åaus åv MÖDrry För qjåafe året t rgd dån. h,Äile. till glåda roner. D€t E nås- dår @u daNde nåsh sileddrqkliider och skor mo{ages @d ll - " akr ått bediivå rör ve*eeh€q --r-- r--. ,"_,, .:-;- r N .;" c"--.H*-i--l- ;";;-;;-;;;:---
t".tr.t"ft*. Barnkläder sär- ll .M'l*l-:-",effi!|]-lt-:"-,f,1 pågårdenärintebekant'

' sades det långdans i Kinn- nar Nilssons Gammeldansorkester innan långdansen fortsatte.
qrn i oB- r e,I-,r^*^^- i^- trån lJorås som stod för musiken Precis som tidigare år var all-å:lrffiti:ffifffit o"",.n*o*"* f i* HT"'*:*H *1-:Tj"i."dH,,ä{4H pöif:åiöfl,i?"rä.ö;fi";;;;ir*.. iraa.' rår in- | :å:i'äå'åTl"1"tT: f:,*'::9;| .ir bÄ iB8 hå åLe!, e hå beteMk blivit" c_n lrevris tradirion, ,,_.h -Aå; ;;L;;"nä'i iffi'äa i'äiiää reu. r*"lå-'* pÄ d€ vanligå sr- !e*" ll - _ 
3om å iger alranger." av v1!Er. uursj6, u'ieh'^ o.h FalröpingrbnårD. slrll,slp' ldttra och ;-,]-:j:"::i:T::'" '" ;--;-' ..--.-" --,- --- ". ::1:-:"-'*'*'^'KiDnarD! IOGT-NTO, En del upephån siorde lth rö.. bed oenqjd.

Vårlumlä. 
^--.:_-_-, ; --;. rdr - nu stsnade "ia a* La"gd.;n aqluråds i r.kal

Ktnn yed! gdd.or.ffi .! cirh 50 Dd ibsade ibr i "*- a"-"r'..^i å-ä åfu.t""'-.'_ F,ilfi:Ä';:Jää;;nä"]

- 

?-"-j--^- j--..:-r.^.. ilå'ede vttdf4ft någla ti@4'
Tolrdågen d.n 22 mål 19868 -o Kinnarn/Slutarn 

't*"
mundelsnämnder i allmänhet var Giiran Johansson fanns vissa or- sida för eu bibehålland. .u uttl I IIRUMUI[

KritikiFrökind iläffnTffii,iåöä'-den s€kstir.Enenenidskure* +öää'iÅTi'Tä-=-*l! --::-:'-',"--- i

mot kommundersnämnd.. ffi :*#jffi #*ff ffitrålsrffi ;ffiitrffi I i mi:"ffi" Hfiilå"+ i
debnåmnd vsd föcagehör. Fr6- tu$r€rtiden, en fdea lltpUg årFrdnå gn ra lekvår"vtd stoB: ? påckad. a

KommurdelsnämndeF derochrcdosiordeförp*:ilyf^k"_l',-n:XT:1,"H ouinr 
-o,_,.-..r. -n.*,^*._ 

*-^u"o*""'*"'""s*'lf i Inå! ihföraDdc dhkuteraaes åperna 
"_.--i _ s-1ry"; fl"F-H"S:^H,*i:iSk "#ffj1*3*l.*"fXt:åI '" I I KABBo roRv

cl.E:,L"j."jl.T9d;; ;å;ä'"ä--cår,i-Ti}* å*ilff".ffi:t$"l#ä ffiTJ*åYilL'J#'#.Tr-lli "
nens arbetsgTupp, Göran ochisambandmeddennaställdes Detframfördesocksåkritikmot de basjukhusets vara eller icke
Johansson, Floby, teckna- frågoravolikakaraktär. den bristande, för att inte säga vara och uppmanade medlem-

de bakgrunden till försla- ^ Reaktionenpådetför.eligg.ande obefintliga information,-som hit- marna ått på allt sätt stödja de

get om'kommundelsnamrr- förslaget och införandet av kom- tills redovisats, vilket det enligt aktioner som görs från partiets

Lå,ngda,ns genom Kinruafp
fö, sjätte å,ret i rad, i'tst,-qr-aa

borgaren Oddvar Tjelta,
från Fenstad i Norge.

Köpeskilling 2,3 miljoner kr vil-
ket är drygt en halv miljon under
Mönarps taxeringsvärde på dtygt
2,8 miljoner. Eftersom köparen är
utlånning har förvärvet prövats en-
ligt den så kallade utlänningsför-
vårvslagen, och i förra veckan gav
länsstyrelsen sitt tillstånd till för-
värvet,

'och 29 ha som betecknas som/
skogsmark. Gårdens mark ä.1
främst mossmark - och vattensjuk 

]

sådan - på vilka det är svårt attl
bedriva ett modernt effektivt jord-
bruk.

Gråsmatteodling - levererade i
rullar för nyanläggningar av träd- 

|

gårdar och parkmark - har varit i

något av det som de tidigare ägara- 
]

na använt Mönarps marker till. 
]

Lönsamhet har varit svår att upp- l

KommurdelsnämnileF deroch rcdogiorde förpdn- rindsdelen av lomw trr ua. '- '- *"g- - Åu"t*e "i"t hedasd i]r I -- j
nå! ihföratrde (Uskuterådef 

"lp"-. ".;; -'"'*"" 
.tua ut o.t hE sina naiulisE YidEöl€llämadeaksåfören- @j 

l I KABBO TORV i
mr,*+""*ru:"'#iil*.*it-*#flryim#å?JHilffi åffi*jlffi flä{f --1li-s$,Jt"'trj. 

j
Leduot€r i tommu- - 

Eis detrs brev.det disky:yp" 
"q"."& -'-"- .'". -:' 

- d;;;;;ffiåä* uäÄtr; | : .- -tE 
Z ö;-i1-

för 2rB milt.
För fjärde gången på 80-

talet har Mönarps egen-
dom, cirka åtta km söder
om Falköping, bytt ägare.
I mitten av april såldes
gården av Kent och Roger
Itransson till norske med-

Klädinsamling

B -o Kinnarp/slutarp liT1fi;iil'1j
Kritiki Frökind ilrff'TffilsHfH'Jä *äiiHä"Pöil ffi'g*1fåtH*T*:l! ". :"ui:yYtt i

36d!å ko@underen. d.år !åbF romårid "* på yEL8. Den konå u" #,li?ffiätr-*' + I i P:".1j::'X"1;l--11g: i
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Lördagen den 17 maj 198634 o Spört
Nissan vågar.

.örla

Jo del ör fokiiskt sont. Micro och Cherry
hor del uniko trygghelspokelet i 3 ör el-
ler 3.000 mil. Ovriqo Nisson oersonbilor
fri seryice i 3.OOO ;il. cöller för 86 6rs
modell. Kom in sö berötlor vi hur du oör
ditt livs biloffön

Sveriges bensinsnålaste bil kostar
fortfarande ca 52.500:-

Bl to.n0.5l Vnil 1.5@mi 3.4 kr irvr 85t.

EIEESI

-
Dmr lite pengan

-85 MB 200 99.200:-
-82 MB 200 75.900:-
-80 MB 230 58.900:-
-74M8200. 18.400:-
-84 MB 190 87.800:-
-75 MB 280 S 45,800:-
-82 Nissan Stanza 34.500:-
-83 Nissan Cherry 41 .500i
-78 Datsun Couo6 15.800:-
-SSOpelAscona 48.400i
-77 Volvo 245 DL 27.500:-
-83 Saab 900

5 dörr 61.900i
-76 Saab 96 12.500:-
-84 Ford Fiesta 42.300i
-83 Mazda 323 C 36.500:-

'rg' AB Bu. & iloan Al-trd{t ^- -ä;;'-'-" \r
05t5/:xxl 30

Falköpings BK:s lagkqpten Thomas Johansson ual' plalr.,ens biiste spelare på" Kinne-
*o oih bieu iioen *&Itiytt, men inte den hiir gå,ngen riuen om aIIt ser klart. Han hur
just nickat i ribban o"i Krnnorpsbaclcen Clemens Hffiauer lyckas sedan få' bort

bollen ur d,et farlt'ga omrädet.

Thorna,s ett ess i leken
när FBI( ne,ntt p& I(innemo

Thomas Johansson var inte bara Falköpings BK:s båste spelare utan även
båst på plan när FBK igår kvåll gästade Kinnemo i Kinnarp och vann med
2-0 (1-0).

Thomas serverade Tommy
Fredriksson passningen till led-
ningsmålet efter en halvtimma
och giorde själv 2-0 efter samma
tid i andra halvlek: Mellan målen
visade Thomas ett blåndande
spel. Särskilt bra var han i första
halvlek, då han fick "hugga" re-
jålt uppe i anfallet.

r FBK-styrka
2-0 för FBK är siffror som

Kinnarp får känna sig nöjda
med. Framförallt i första halv-
lekens motvind visade FBKJaget "

sin styrka och det är svårt att fin-
na någon svag punkt i en bred
trruppl Som nu eftet fyra ori-
gångar tagit sju av åtta möjliga
poång. Laget rullade boll, spelar-
na hittade varandra i luckor och
egentligen dröjde det för länge
tills ledningsmålet anlände.

I andra halvlek blev det mer
kamp, men Kinnarp lyckades än-
då inte flytta upp spelet på ett
sätt som kunde ge greppet. Hem-

malaget sdknade ändå inte mål-
möjligheter - det fanns ett par
rejält feta chanser, den första re-
dan i matchöppningen. Kinnarp
valde långbollandet. Svåra bollar
i luften i hård vind - det blev lite
för mycket hasard över KIF-spe-
let. Inte heller gavs man chansen
att bygga upp anfall. FBK-laget
störde i högsta grad den upp-
byggnaden.

o Thomas - ett ess
Thomas Johansson var ess i le-

ken. Fredrik Zöögling fick pris
som lagets bäste spelare. Han
var också duktig, men det fanns
fler. Kjell Ekholm i bakre ledet
var mycket stark i ett lag som just
nu förefaller komplett.
Kinnarp får nu erfara att det är
mycket svårt att kliva ner en divi-
sion. Många är intresserade av
att ge sitt yttersta för att besegra
gänget som kom från fyran.
Laget spelade i varje fall den här
aftonen som ett lag som inte kom-

mer att slåss däruppe, men se-
rien är lång och det kan svänga
fort.

. Roger - Tommy
Tommy Berglund var lagets

främste aktör - den ende som på
mitten kunde ge FBK en match.
Roger Gustafsson fick pris som
båste spelare och det opponerar
jag mig inte sårskilt mycket emot.
Möjligen tycker jag att Roger år för
mycket \vast och för lite spelare
därbak. Ä andra sidan kanske man
vill ha det så här. Man vill hoppa
över transportsträckan på mitten.
Men varför inte 'tejpa' fast Roger
vid motståndarmålvakten vid
hörnor?! Men sin reslighet blir han
en irritationskälla. Bra i Kinnarp
också backen Clemens Hofbauer.

Roger Aronsson, Vara var doma-
re och trots vind och hal plan var
spelarna inte inblandade i alltför
många konstigheter. Det gjorde
kampen lättblåst och Vara-doma-
ren får hyggligt betyg.

BÄSSE JOHANSSON

!?es
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Foto från fordom: v

Uårhruk lör 43 ät sedan

Sprinnande uar det att tåga tillsamrnans tiII Fröktnds_
'gå,rden p& förskolans dag. Att hcilsa förbigåend.e med

Dagens Foto från fordom är
håmtat från 1943. Det år en solig
vårdag och om bilden beråttar
Britt-Marie Söderberg, Slutarp
följande:

"I)et år min mamma Birgitta
som jobbar med vårbruket på Sig-

gagården i Slutarp. Tre stabila ar-
denner år spånda för fjåderhar-
ven på bilden. Visst har jord-
bruket föråndrats mycket under
åren som gått. Nu dunrar trakto-
rer fram över åkrarna och Birgit-
ta har låmnat jordbruket för ett
annat yrke".

Greta Bodin, Hjo, Göran Andersson, Kinneveå och Gunhild
Andersson, Sandhem, fick mottaga Svenska röda korsets
förtj änstme dalj i silv er.

I'i 86 05'L6

Tågade till Frökindsgården
På Fyrklövern i Kinneved firade

man förskolans dag redan på tisda-
gen. Bortåt 60-talet förskolebarn
liksom dagismammor och barn ha-
de samlats vid förskolan för att till-
sammans tåga mot Kinnarps skola
och Frökindsgården. I täten gick
skolbarn från Kinneved skola som
förstärkning till truppen och alla
barnen viftade glatt med sina flag-
gor, fyrklövern och svenska flag-
gan.

Sång blev det vid Frökindsgår-
den, där många mötte upp i det fi-
na sommarvädret. Efter förfrisk-
ningar återvänder man till dag-
hemmet - förskolan, där korv och
glasservering vidtog. Man föredrog
här att fira förskolans dag på egen
hand, eftersom många av barnen
är små och inte har så stor behåll-
ning av en gemensam träfl.

w
t{n

?Å
w
iii

fl,asguiftnins hörde ttll. | 1 i, i, - a j; -::..1

Birgi,tta Anderssonbakom tre stabila ard"enner å,r 1943.

- o Kinnarp/Slutarp
tr(onfirmation
i tr(inneved

Ännu en grupp Kinnevedsung-
domar, l7 st som sen i höstas un-
dervisats av församlingens präst
Uno Mårtepsson, "gick fram" i hel-
gen. Det- skedde som sig bör
pingstaftoii, och samling skedde i
församlingshemmets ungdomsloka-
ler. Med processionskorset i spet-
sen - det bars på lördagen av Jo-
akim Andersson - tågade ungdo-
marna under klockringning in i
kyrkan, som de själVa prytt med
björkar och blommor.

Det som sen följde kallas numera
konfirmationsgudstjänst, där ung-
domarna själva medverkade, både
med låsning och sång. Sålunda läs-
te Stefan Karlsson och Charlotte
Karlsson viktiea bibelord som in-

ledning o-ch efter samtalet, förhö-
ret, bad Asa Hultin den föreslagna
bönen för konfirmanderna. Samta-
let håde som motto: Jesus, Du har
uppstått och bor bland oss. Ungdo-
marna sjöng Dina hånder är fulla
av blommor och som avslutning på
samtalet Dela med dig.

På pingstdagen gick ungdomar-
na till sin första nattvardsgång till-
sammans med 70-talet anhöriga
och övriga församlingsbor. Kyrko,
kören under kantor Margareta
Thors ledning sjöng flera sånger
bl.a under själva (nattvards-
gången) och kollekt upptogs i guds-
tjånsten tili Sveriges evangeliska
student- och gymnasiströrelse.
Även denna dag inleddes och av-
slutades gudstjånsten med proces-
sion och korset bars på pingst-
dagen av Carina Wallin.

i49t,'r:t5-,t:i
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Stenstorps moderata p4r-
tiförening höll på fredags-
kvällen sin traditionella
vårfest t'Dax för lax" i
Brunnhems bygdegård.

För kvällens underhåll-
ning stod "Sven i Lofs-
gården". ok-Eb.

Sven, som är en uppskattad
underhållare, Iäste dikter och
drog roliga historier. Sven i Lofsgården t v, underh,



Väntud, seger för
Sluta\pt ej mera!

Pingstdagens enda A-lags- tal om och hade Furusjös försvar
match i fotboll i "vå'rt" område, ' varit starkare hade Slutarp fått
den mellan Slutarp och Furusjö i visa mera.
division VI, blev en synnerligen Den andra halvleken skall vi
medelmåttig historia. egentligen bara dra ett tjockt

Hemma på Tångavallen vann streck över. Inget av lågen fick
Slutarp en ganska väntad seger, igång något ordnat spel, det var
detta med siffrorna 3-0 (3-0). ett evigt tjongande, mängder av
Men vi förmodar att det enda trä- felpass och ett grötigt spel.
naren Stefan Munk var nöjd med Framför allt var det Slutarp
var resultatet. . , som föll tillbaka efter paus. Furu-

Slutarp avagiorde den här sjö höll sitt spel på en jåmn nivå
matchen ganska snabbt, I den matchen igenom och hade så når
tionde minuten rann Ove Karl6n fått till ett reduceringsmål i andra
igenom på en djupledspassning halvlek.
av Bengt Andersson och gjorde Slutarp är dock det bästa laget
l-0. av de båda, även om man inte vi-

Och efter 20 minuter kom 2-0, sade det i några övermått precis.
då Magnus Johansson nickade in De som jobbade bäst var mittfäl-
en av många Slutarps-hörnor. tets Ola Johansson samt anfallets

Efter 36 minuter blev det slutli- ps1s1 Fredriksson och Magnus
gen 3-0. Målvakten Jörgen Gus- Johansson.
tafsson hittade Peter Fredriksson Furusjö kommer att hålla till i
med en lång utspark och den sist- seriens nedre region. Laget käm-
nåmnde sprang loss och sköt par förvisso bra, men utan ett
måI. eget spel kommer man inte låmgt.

Pausresultatet 3-0 var hur Klart bäst i laget var Ulf Petters-
rättvist som helst, då Slutarp ha- son.
de dominerat ganska kraftigt..
Något skönspel var det dock inte

tit.L,. e\)tu:
OLOF RADIUS

Rapid,:SluturP | - 3 I ?3 d-a'd-rd'

Peter Fredriksson blev matc-
hvinnare för SlutarPs IF i mötet
med BK Rapid På Falevi. Peter
svarade för sitt lags tre fullträffar i
segermatchen, som slutade med
SlF-vinst 3-1 efter Pausledning
med 2-0.

Bortsett från matchens sista
halvtimma bjöd den inte På något
skönspel från de här båda division
VIJagen, men sedan Peter Fred-
riksson spelat in 1-3-bollen lossna-
de det även sPelmåssigt för SIut-
arp, som i lugn och ro kunde rulla
bollen i trevliga kombinationer,
som gav farligheter.

Rapid startade andra halvlek
med ett kanonskott i måLl genom

Thomas Helander, men efter en
kort stunds framgångsrikt RaPid-
spel, blev det ett viljelöst agerande
från alltför många håll för att det
skulle bli resultat i form av poäng-

utdebdng'.

Slutarpstränaren Stefan Munk
kan noteras en hygglig säsongstart

av ett lag som tåPPat måmga trumf-
kort inför årets serie. En förlust på

fem matcher och tredjePlats ger

laget råg i ryggen för fortsätt-
ningen. med lite mer jöbba och un-
derstödsspel en hel match kan
laget fortsätta att överraska. Nu
var mittbackslåset Stefan Berger
och Håkan Andersson duktigt till-
sarnmans med Ola Johansson På
mittfiiltet. Peter Fredriksson ska
naturligtvis också nåmnas för fin
påpasslighet och tre fulltråffar.

Rapid mönstrade äntligen ordi-
narie manskap och sett till UPP-

stållningen och kunnandet På
många fötter, borde "raPParna"
efter l-2-målet i uPPtakten av
andra halvlek gett Slutarp en bätt-
re fight om poängen.

Domaren Thore Johansson'
Skövde, var bra och förtjånade in-
te de publikprotester som då och
då kom, fråmst från hemmasuP-
porters, vid hans domslut.

BÄSSEJOHANSSON

l1gb," a,;- Jl

Mulleslut i lfinnafg

Kinnarps Mulleskola har haft av-

slutning vid Karbo'
Avslutningen inleddes med en

naturpromenad dår deltagama
med jåmna mellanrum stötte På

tavlor med regler om allemansråt-
ten.

Därefter vidtog lekar, korvgrill-
ning öch utdelning av Mullemär-
ken.

Ett 15-tal barn har deltagit i vå-

rens Mulleskola. fi b -nF"-h3,',dir "

Två skadade i kroclr

går.

'Olvckan intråffade vid l2-tiden

dai vägen till Brismen-e möter

;ä;"". il Personbil kom från Bris-'

mene och-kOrde ut På den större

;;;;; ;i;" att iaktta väjningsPlik-

ten.

Samtidigt kom en bil På 46:an

och olyckan var ett faktum'

De båda skadade fördes i ambu-

lans till Bassjukhuiet i Falköping'

$,&'':rI

"i;;'t*, 
"lI" kbarnen senxlats runt sin Mulle' Mul'

Ie d,ök upp precis lagom för att kunna uara nxed' på' au'

slutningen.



I Kinnarps skola hölls traditions_
enligt examen med'blomrÄor oå
bänkarna, godispåsar i fickan och
mamma, pappa, syskon coh även
mor- och farföråldrar som åhörare.

Två lektioner har man med olika
program. Det kan vara pjäser, re_
dovisning av grupparbeten eller
sång och musik. Det har också bli-
vit tradition, att alla samlas runt
flaggan för gemensam sång och av_
skedstagande innan alla skilis åt
för väntande sommaräventyr. 

- 

,
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Klass 2 a och b i, Ktnnarp uisade prol) på, en enor.flr
sångargliidje, ndr de sjöng för föriitdrar oih öuriga &hö-
rare.

ffi
txs6*a6-@J

hinnarp
föIl mot
IIållstad

Fjolårets mittenlag Hällstad
har inlett årets säsong mYcket
förtroendeingivande och efter
gårdagens match mot KinnarP är
man i serieledning.

Hällstad vann nämligen drabb-
ningen på Kinnemo mmed 2-1
efter 2-0 i halvtid. Berne.Svens-
son i Kinnarp erkånde att Håill-
stad spelade mycket bra, men
menade samtidigt att hans lag
var värt den ena Poängen, Iagen
ägde nämligen var sin halvlek.

I den första dominerade Häll-
stad och man skapade också de
chanser som fanns och gick till
pausvila med en helt rättvis 2-0-
ledning.

Till den andra halvleken kom
Kinnarp ut som ett nYtt lag och
tog över matchen helt. I den 27:e

minuten fick man så utdelning,
Urban Westerberg nickade in en
hörna. Närmare än så kom dock
aldrig Kinnarp trots ett Par bra
lågen. Berne Svensson var inte
riktigt nöjd med sitt lag.

- Nej, det stämde inte riktigt
bra och så har det varit hela sä-

songen, vi har inte haft något flYt
hittills.

Hållstad år alltså såsongens
överraskning så här långt, man
spelar en enkel men effektiv fot-
boll och laget verkar väldigt sta-

bilt.
Bäst i KinnarP för dagen var

bröderna Westerberg, Urban,
Per-Ola och Thomas.

Ett åttiotal medlemmar av släk-
ten Johansson, fura generationer
ättlingar till framlidna makarna
Ada och Vilgot Johgnsson, Kinn-
arp, var på söndagjen samlade till
släktträff på Kinnarps pensionat.

Sldktträ
f9'8€,-a6-oÄ

Ett 80-tal personer, fAra generationer iittlingar ti,ll makqrna Ail,a och Vilgot Johans-
son, Kinnary), oar pA söndagen samladr till sLikttriiff i Kinnarp.

De flesta åttlingarna är bosatta längre ifrån, från Våsterås och
inom en femmilsradie från Kinnarp Tjörn t.ex.

Marknadsfest i Slutarp
tidig morronstund.

Senare på förmiddagen kommer
Bear Jazz i ett framtrådande - ett

iazzgang sqm nyligen framträdde
med deg'äian på Liseberg. Vidare
blir det mumsmums-tävling med
föranmälan till Samuelssons affär i
Slutarp.

- o ntnnarF/Stutarp

med Johcwussons

Kommande lördag blir det stor
marknadsfest i Slutarp. Det år
idrottsföreningens loppmarknaä
som arrangeras. Massor av möbler
av olikå slag ska finna köpare, mö-
beltyger, porslin - ja, allt som hör
en sådan hår marknad till ska fin-
nas i stånden när man drar i eåne i



UNDER MARKNADSDAGEN
CÖn DU FYNDrÖp HoS

1@I sAmuErssoils

BTANDFARS ilJl3,,"5760ke 39.90

FTASKFARS ord. pr,s 45.30 ks 29.80

JÄTTELOPPMARKNADEN

lstuIARP tl??å"7JUN'
SKINKA ::::;IiJä*il'*O 10.50

L[_E.9J,DA 
0SIAR 4

:lJ:,it?.t#-"rtAR 
extraragrad kg 

- 
3790
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vID IGA.AFFÄNCN, SAMUELSSONS

I MARKNADSSTÅHoeI HITAR DU

ANTIKT - KOSMETIKA - SPORTARTIKLAR
KLÄDER - GODIS

Demonstration av SCAN-varor. Lotterier - Servering

Ifi I1.||l| BEAR JAZZ SI(|RBANII
med orkersterledaren Biörn Fehrson

------
Kt. 9.4s MUMS-MUMs-TÄvLtt'tcs-pREMlÄR i stutarp!

l5 ungdomar i åldern 14-18 år år välkomna att deltaga. Föranrnälan
till Samuelssons senst fredag 6 juni kl 17. Jag vill vara med i Cloettas
mums-mumstävling:

Namn:...,..........

Ålde", ............. .........Te1.:

Hl|T DI|GS 4oo s ord. pris 17.40 pak

Gutaf Adolf-Kinnarp
2-r (2_0)

Mål, G: Marianne Pettersson,
Yvonne Albers. K: Jessica Wing-
gren.

- Oavgjort hade varit det mest
rättvisa resultatet, erkände Has-
se Gustafsson i Gustaf Adolf efter
onsdagens match.

- Vi ägde var sin halvlek, vi
den första och Kinnarp den and-
ra,

Elsie Andersson i Kinnaro
tyckte också att hennes lag vai
värda den ena poängen.

- Tjejerna gjorde såsongens
båsta match, och det var synd att
vi inte fick en poäng med oss
hem.

Karin Larsson, libero och mål-
vakten Ella Albers var båst i Gus-
taf Adolf tillsammans med yvon-
ne Albers i anfallet, som bl.a.
gjorde ett snyggt måI, en fin solo-
prestation.

I Kinnarp svarade liberon
Yvonne Pedersen för den bästa
insatsen. i7 SS-At - tO

'r'iF,i'å3intt"t

Välkomna till
SLUTARPSMARKNADEN

LÖRDAGEN den 7 iuni! Slutarps lF

MÄNGDER AV MöBLER
MATTOR, MÖBELTYGER (stuvar i rullar mellan 2 och

10 meter) SKINNTYGER PORSLIN och mycket annat.
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Bengt: blea bäst i bull'mums

Bengt Lood,, liingst tiLI höger, pann nxunxs-mums'töulingen före Magnus Lagesson,

t.u. och Marie Gabrielsson, i mttten. cllb- tft'

T7 c l\96-a€-.Ott^

l\rnnarp Kiroräi,t'ä"gjorde
förlorade i matchslutet

Kinnarps IF fick återvånda tom-
hånt från Södra Ving. Hemmalaget
var ofint nog att via 2-0 (0-0) be'
hålla båda poängen.

- S Ving spelade enkelt och ef-
fektivt, vilket gav utdelning medan
vi har en förmåga att vara alltfÖr
omständliga, säger Jan Elf, tränare
i Kinnarp

Kinnarp skapade annars ett an-
tal rejåla måltillfällen men spelarna
kom helt enkelt inte till skott.

Duktig i Kinnarp var målvakten
Arne Ekbom, han' höll Kinnarp
kvar i matchen i den andra halv-
leken med ett. par utomordentliga
räddningar, innan hemmalagets
Anders Karlsson i den 35:e och
39:e rninuten kunde avgöra.

- Vi kan bättre och jag hoPPas
att vi kan visa det framöver, säger
Jan Elf.

Extta-Billigt
Fidi6 - aila färser ( 11:-

pr ny. (så långt lagret

räcker).

Gardinsrester I
bortslumpaas.

Övriga gardiner
till nedsatt pris.

Klännings
och Blustyger.
i polyester o. dyl. till
12-15-19:- kr Pr gret.

Kinnarqs
Nlanufaktur

Söndgens match på Kinnemo
mellan Kinnarp och Kättilstorp såg
länge ut att sluta oavgjord, men
under matchens fem sista minuter
slog Kinnarps Torbjörn Åke.so.t
till två gånger och faststållde slu-
tresultatet till 3-1 efter 0-l i halv-
tid.

Kåttilstorp tog alltså ledningen
genom Anders Johansson som nlc-
kade in en hörna. Spelet i första
halvlek var relalivt jämt fördelat
med ett litet Kinnarpsövertag.

I den andra tog Kinnarp över
och kvitteringen till 1-1 kom i den
tolfte.minuten genom Per-Ola Wes-
terberg, som nickade in en fri-
spark.

Trots ett spelövertag lät alltså
Kinnarps segermål vänta på sig till
40:e minuten, då Torbjörn Äkesson
slog in ett högerinlägg direkt i mål.

Tre minuter.senare spådde samma
man på med ytterligare ett må1, ef-
ter att ha dribblat sig fri.

De båda trånarna, Jan Elf i
Kinnarp och Ingemar Ung i Kät-
tilstorp, var överens om att resulta-
tet var rättfist, Kinnarp ägde spe-
let större delen av matchen och
skapade ocskå flest chanser. Jan
Elf i Kinnarp var nöjd med lagets
insats gch ville framhålla Eddie
Gustafsson i försvaret, Per-Ola
Westerberg på mittfältet och matc-
hvinnaren Torbjörn Äkesson i an-
fallet. Också Ingemar Ung var nöjd
med sitt lag, som han tycke giorde
en fin kämpainsats.

- Alla förtjånar ett omnåmnande
men liberon Anders Johansson
måste få ett extra plus, han var
bäst på plan, såger han.

Slutarps IF hade tur
med vådret under lörda'
gens loppmarknad vid
Samuelssons affär. Kom-
mersen var också god och
redan vid 8-tiden På mor-
gonen var försåljningen i
gång.

Ståndspersonerna kunde notera
ett gott netto till föreningens verk-
samhet. Utöver försäljningen fanns

lotterier av olika slag och naturligt-
vis kaffeservering.

Ett par inslag av annan nöjeska-
raktår var mums-mums-tävlingen.
Finalen vanns av Bengt Lood före
Magnus Lagesson och Marie Ga-

brielsson. Sammanlagt tåvlade nio
ungdomar i tre heat och en final.

ll-gäster var storbandet Bear
Jazz med sin ledare Björn Pehr-
son. Det blev en njutbar stund'

1. i#:

Eltg och Tage Hellman,IJlla Carlgren',lnger Johansson

*"ä ,onun- Martin pröaar lgckan, ut'd' choklad'hjulet'

B;it; "d,tsken)' lngå Andersson coh EtoJ Rehn'

ffi
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FE.ST FÖR HELA FAMILJEN

KIF-DAGEN
PA KINNEMO

* NU PÅ LÖRDAG 14 JUNI * START IO.OO *
PA PRoGRAMMET:

11.00 KLÄDSTAFETT
FTO-MAMMORNA.

r2.OO BARNTEATER.
13.00 UPPTRÄOANON.

DAMLAGET.
13.30 MATCH. P16.LAGLE-

DARNA/
TRÄNARNA

14.15 UPPTRÄOAUOE,
HERRLAGET
15.00 FOTOGRAFERING.

PONNYRIDNING
(DELAV DAGEN)

CHOKLADHJULHELA DAGEN: PILKASTNING,
FISKDAMM, TOMBOLA, PRICKSKJUT-
NING MED BOLL, KAFFE/BULLE,
KORV o GODIS.

KINNARPS IF HÄLSAR ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!Tel. 0515/331 34
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sista handen vid sina in-
lärningsprodukter.

Utbildningstiden för dem är två
läsår. Eleverna har efter den tiden
fått en inblick i hur det är att arbe-
ta som verkstads- och maskinsnic- På fredag i nåsta vecka är det
kare. den stora skolavslutningen. För

Som bevis på sin handaskicklig- den inbyggda yrkesskolan är det
het har de fått göra ett skåp eller inget undantag. Då sker skolavslut-
en stol från allra första början. Så ningen inne på Gymnasieskolan i
kallade inlärningsprodukter. sedvanlig ordning.

Eftersom utbildningen är yrkes-
praktisk, sker den vid den inbagg- o Alla får jobb
da yrkesskolan hos Kinnarps Kon- r,:r -_:rt_^_
rorsmöbler, men på gr^.,u"'i.'iä. ,ul1 :ltl:l- :1,::l l:|"::'bl*nlng kan man raKna meo lasr an-

-! orutom yrKesulDllonrng lngar ,..; .

'. :-.----- staUnlng etter ulblldmngen: vl9
clet en teoreusK del, oar svensKa

Kinnaros Kontorsmöbler kan man
och matemattK ar o'llgalorlsKa'rr 

bereda alla som söker anställning
utbildningen ingår också grund- -;.'--, ---. -, '

' --'--:; efter den inbyggda yrkesskolan,
laggande materlalsKunsKap. rlr-
ttiilr- o"h konstruktionslära och arbete I labrrKen'

SVEN IHS

- o Kinnarp
lqS6GU 46

Att &ka i uagn efter ponng uar ett uppslcnttat inslag nör KlF-d.agen gick au stapeln.
Hiir iir d,et Ulria Ja&sson och Ha,nna Bemerhag som tar sig en å,ktur runt Ktnnemo.

{

Skolavslutningarnas tid
år snart inne!

I dagarna lägger sju av'
gångselever vid den in-
byggda yrkesskolan hos
Kinnarps Kontorsmöbler,

I strålande sommarvåder
under lördagen anordnade
Kinnarps IF "KlF-dagen".
Man hade tur med väder-
gudarna och ganska
mycket folk fanns på plats
hela dagen vid Kinnemo
idrottsplats för att under-

' hållas på olika sätt.

' Dagen började med klädstafett
mellan mamrnorna och flickorna (F
fO;, o"tr givetvis var det flickorna
som vann, Dårefter spelade med-,
ler,irmar ur'Kinnarps IF upp en
bTnteater som vände sig till de all-

ra runsta,
Det var Nalle Puh som fram-

fördes, och naturligtvis fanns ås-
nan Tor och ugglan med. För den
som så önskade fanns möjlighet att
visa sina färdigheter i pilkastning
eller att skjuta prick med boll, och
många var det som prövade lyckan
vid chokladhjulet och tombolan.

För småttingarna fanns fisk-
damm där det nappade riktigt or-
dentligt.

Eftermiddagen var. vii<t åt
matchen mellan P 16 och lagledar-
na. Den matchen slutade 1-1.

o Pizzadamer
Ett mycket uppskattat'inslag var

när damlaget åntrade scbnen. Till
playback'av kända melodier och
iförda klädedråkter som slalomå-
kare, ståderskor och pizzabagare
framfördes ett bejublat fram-
trådande till publikens stora för-
tjusning. Sedan var det dags för
herrlaget som ordnade lekar och
frågesport med publiken.

Senare på kvållen fortsatte fest-
ligheterna för klubbens medlem-
mar med mat och dryck serverade
vid långbord och därefter väntade
dans i klubbstugan.

BENGT GUSTAFSON

maskin- och vrkeslära.



- o Kinnarp/Slutarp

Konförma,nder möttes Midsommarfest
pör, ngtt efter 5O &,r på Tångavallen

--o Kinnarp/Slutarp_ Z
trse- oL- Ia

Den övre bilden visar konfirmanderna med kyrkoherde Olof
Magnusson samlade för 50 år sedan. På den undre de jubile-
umsfirande med komminister Lars Magnusson. Främre
raden fr v: Margit Lundön-Westher, Sonja Andersson-
Fredberg, och Mary Grahn-Karlin. Bakre raden fr v: Mats
Abrahamsson, Erik Persson, komminister Lars Magnusson,
Gösta Andersson, Gösta Ingerhage och PaulNi/sson.

Midsommarafton på Tångavallen
i Slutarp - festligt firande för
barn, ungdom och äldre. Ja, det
har blivit en tradition oih många
söker sig till SIF:s ungdoms-
sektions arrangemang som pågår
under några middagstimmar med
avresa i lövade vagnar från Samu-
elssons affår i Slutarp. Britt-Marie
Stridh leder dansen kring midsom-
marstången. Det blir uppvisning av
Tomtens brukshundklubb. Man

kommer bl a att visa den nya
hundsporten Agility med Sveriges
båsta hund. Eftermiddagen av-
slutas med en fotbollsmatch mellan
Slutarps IF:s l3-årslag och Slut-
arps slocknadö stjärnor. Ponnyrid-
ning, fiskdamm, ballongiakt, chok-
ladhjul, bollkastning m m står ock-
så på programmet. En frivillig in-
trådesavgift tas upp och dessa
pengar går till barncancerfonden.

t?se-o6-l,t

Nöien
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I Kinneveds kyrka samlades
1936 års konfirmander för att fira
sitt 50-arsjubileum. Gruppen be-
stod-rrsprungligen ,av 19 kon-
frrmandungdomar, 11 pojkar och
8 -flickor. Konfitmandprästen,
kyrkoherde Olof Magnusson, och
fem stycken av konfirmanderna
är nu bortgångna. Deras minne
hedrades vid jubildet med en
blomma på deras gravar.

Högmässan med nattvardsgång

leddes av komminister Lars Mag-
nusson, brorson till jubileums-
gruppens konfirmationspräst.
Som slutpsalm sjöngs psalmen 187
v 5, vilken en gång för 50 år sedan
antecknats i konfirinandernas
biblar av kyrkoherde Olof Mag-
nusson,

Efter högmåssan och besöken
vid konfirmairdkamraternas gra-
var samlades gruppen för gemen-
sammiddag.

22* o Sport
Brandstorp
slog Slutarp

Brandstorp lyckades något över-
raskande besegra Slutarp i sönda-
gens match på Tångavaleln, 0-2
(0-1) slutade matchen, ett resultat
som det rådde delade meningar
om efter matchen.

Ulf Karlen i Slutarp menade att
hans lag lika giirna kunde fått oav-
giort.

- Ja, vi skapade de flesta chan-
serna, men det gåller ju att omsätta
dem i mål också och det lyckades
vi tyvärr inte med. Dessutom fick
vi under matchens sista tio minuter
spela med endast nio man efter två
skador och då giorde Brandstorp
sitt 2:0-må1.

- Spelet stämde dåligt och det
blev alldeles för smånått, tyckte
ulf.

Jan Norman i Brandstorp mena-
de att hans lag vann alldeles rätt-
vist.

- Vi skapade de vassaste chan-
serna, spelmåssigt var det jämnt
men vi tog över mot slutet i och
med Slutarps skador.

Fredrik Munk gav.Brandstorp
ledningen i trettonde minuten, han
tåade in bollen sedan laget bitit sig
fast i Slutarps straffområde. Efter
82 minuter kunde Mikael Haralds-
son göra 2-0 i öppet måI.

Mikael var också bäst i laget till-
sarunans med Svante Ivarsson på
mittfältet och målvakten Örjan
Norman. I Slutarp svarade mål-
vakten Jonas Hjortsäter, mittfältets
Ola Johansson och mittbacken
Conny Johansson för de bästa in-
satserna.

Kinneveds
Hembygdsförening har haft

tipspromenad i Axtorp. 50 perso-
ner deltog och Hasse Tegehall,.
Jäla, vann med 19 rätt. På andra
plats kom Göran Tegehall med 18
och trea.blev Valter Oskarssolr,
Vårkumla, med 18 rätt. Knappar-
na i burken var 404 stycken. Six-
ten Johansson, Kinnarp, gissade
bästmed406.

Rätt rad: ){lz X21 22I z)K]K zxl
lXX lX.

Svaren: 200 år, Falcon Crest,
10.000, ^Bo Johansson, 18 klor,
1961, Ängermanland, femma,
Martha Sandvall-Bergström,
struts, gräslök, Bellman, Skåne,
silver, ankunge, Liechtenstein,
fiske, Bjurum, blomma, matema-
tik.

Priser i form av presentkort kan
avhämtas i Samuelssons affär i
Slutarp.

Trad iti o n el It M i d so m m a rti ran de

Tångavallen - Slutarp
Midsommarafton kl. 13 Lövad vagn fr.
Samuelssons, kl. 13.30 Dans kring mid-
sommarstången, kl. 14 Uppvisninj av
Tomtens Brukshundklubb, i den nya
hundsporten Agility med Sveriges bästa
hund, kl. 15.30 Fotboll l3-årslaget mot
slocknade stjärnor. Servering, Fiskdamm,

Ballongjakt, Ghokladhjul, Bollkastning, Ponnyridning. Väl-
komna till en trevlig Midsommarfestl Frlvillig entrö som oav-
kortat går till Barncancerfonden!

SIF ungdomssektion



Vi söker medarbetare för

KATALOG.

REKLAM.
PRODUKTION

Arbetsuppgifterna omfattar allt från id6 till fåirdig trycksak'

Varje årpÅduceras huvudkatalog och prislista på flera språk. Fotografering arrangeras

i samarbete med inredare och fotograf i egen studio'

vi producerar också en del annonser, specialbroschyrer, företagsinformationer m m'

Har du lätt för att samarbeta, känsla för fii,rg och form, intresse för inredning, samt för-

måga att jobba självständigt, är du den vi söker'

Ansvarskänsla och kostnadsmedvetenhet är egenskaper vi värdesätter. vana från lik-

nande arbetsuppgifter iir meriterande.

vill du veta mer, ring 0515/333 ?0 och tala med Rune Karlsson. svar senast 30 juni'

KINNARPS AB, Box 3060, 521 03 Falköping, tel0515/333 70

KINNARpS AB utvecklar, tiuverkar och marknadsför möbter för kontor och oftentlig miliö med försälinings'

åiiiåi"ini i srirU", Norge, Danmak, Engtand, Hottand, Austratien och USA'

KTNNABPS som omsäfter c:a 450 Mkr och har 425 anställda är marknadsledare i Skandinavien och är

Ilunsez- g&r öSluårrö

betäget i Kinnarp, 1 1 km söder om Falköping i Västergötland'

Dansen går krt ng miilsommarstå,ngen.

Jämn match i lfinnarp
Floby IF var ofina nog att ta bå-

da poängen med sig hem från Kin-
nemo igår kväll. Floby vann
matchen med 1-0 efter mål av An-
ders Bergström i den 80:e minuten'

-Vi för matchen, som är relativt
jåmn, och har i kraft av det vunnit
råttvist, anser FlobYs lagledare
Jerry Henriksson,. som ger god-

kiint till hela laget med ett extra
plus till mittfältsmotorn Magnus
Rehn.

-Det här var ingen bra match,
slår Kinnarps tränare Jan Elf fast.
Båda lagen har 2-3 chanser och un-
gefär lika mycket av spelet och den
avgörs når Floby fåi en gratis-
chans efter ett missförstånd i vårt

försvar. Hade vi delat På Poängel
hade råttvisa skipats.

CMster Svensson och Urban
Westerberg var båst i ett KinnarP
som spelade en bit under vad laget
kan åstadkomma.

Domare var Leif Larsson, Sköv-
de.

l'i8r,'*i- fl /

Midsommarfest på Tång-
avallen i Slutarp för hela
familjen har blivit en tra-
dition. Aven i år kom
mycket folk de allra
Srngsta åkte i lövade vagnar

genom samhället till dan-
sen kring midsommar-
stången.

Britt-Marie Stridh spelade drag-
spel och ledde mamma, pappa och
barn i alla de vålkända danslåtar-
na.

Ett mycket uppskattat inslag var
uppvisningen av hundar och förare
från Tomtens brukshundsklubb.
Kenneth Fredriksson informerade
hela tiden om vad som hände i den
uppbyggda "hundgården".

I förhandsreklamen talade man
om "årets match" mellan Slutarps
iF:s 13-årslag och Slutarps slock-
nade stjårnor. l3-åringarna stod till
sist som segrare med uddamålet.

Olle "Bull" Andersson och Bengt
Stenqvist i Slutarps slocknade var
heltända hela matchen och får sä-

kerligen anbud om ytterligre fram-
trädanden i Slutarpsdressen. Olav
Hoheisel avslöjade verkliga ta-
langer som domare - hår har
Svenska Fotbollförbundet gått mis-
te om en duktig bolljurist. . '

Till festarrangemang av freda-
gens format hör också ponnyrid-
ning, fiskdamm, ballongjakt, chok-
ladhjul, bollkastning m.m. Många
roade sig på vackra Tå"g;;;i6; I

också med dessa inslag. Till skill- |

nad från flera tidigare år kom inte I

något regn - det var alla Slada för. 
I

Kinnarps Pensionat
På grund av överlåtelse och reparationer semesterstänger vi

den 30 juni. Jag vill också tacka mina kunder för det förtro-

ende och den uppskattning som visats mig under de 30 år jag

drivit rörelsen, vilket jag också hoppas ska komma mina ef-

terträdare till del.

INGA NIELSEN

Vi kommer att fortsätta rörelsen på samma sätt som förut

samt dessutom lördags-, söndags- och kvällsöppet' Vi avser

att öppna 4 aug. I sept kommer vi dessutom att öppna pizze-

ria. Gamla och nya kunder hälsas välkomna' U"tförlig annons

senare.

DRAGOSLAVA och RADOVAN FILIPOVIC



Orru gär mat-tante
Irrga i pension

Kinnarps mat-tant In-
ga Nielsen stånger på fre-
dag av spisen, lågger kni-
var och gafflar åt sidan
och går i pension. I,30 år
har hon serverat fastå
kunder, vägfarare, bröl-
lops- och begravningsgås-
ter - Kinnarps pensionat
har under Ingas ledning
fått ett gott rykte på byg-
den som ett alla tiders
matstålle.

Inga går i pension med ålderns
rätt - hon blir 70 år i höst. Efter
år av långa veckor - inga fem
dagar hår inte - långa dagar -
alrig åtta timmar, men ofta upp
till 18 timmar - säljer hon sin rö-
relse till makarna Dragoslava och
Radovan Filipdvic, som närmast
kommer från Ulricehamn. De
ska fortsätta att driva rörelsen
som hittills, men kommer att utö-
ka med en pizzeria. I början på
augusti öppnar pensionatet igen,
men det dröjer in i september
med starten för pizzerian.

Det var den 3 december 1956
som Inga,tog över Kinnarps pen-
sionat tillsammans med maken
Hjalmar, som gick bort 1964. Ge-
nom åren har pensionatet ut-
vecklats - hustet har byggts till
Iikaså har den "rullande" serve-
ringen på' landsbygden utveck-
lats. Qet år många som anlitat In-,
ga "och hennes flickor" vid bröl-l
lop, födelsedagar, begravningar
och fester av olika slag.

- Det har varit jobbiga men ro-
liga år, inte minst med tanke på
alla månniskor jag mött.

Inga har haft många och dukti-
ga medt{älpare i pensionatrörel-
sen. Under de första åren hade
man kvällsöppet och två anställ-

Kinnarps 'mat-tant tnga
Nielsen g&r t, pension.
M e dhj iilpar en lr ene J o s efs -
son blir kuar i den nya rö-
relsen.

da skötte växelvis serveringen. I
22 är har Irene Josefsson varit
Ingas medhjälpare och hon för-
blir pensionatet trogen och följer
med över till de nya ågarna.

Ingas arbetsdagar har varit
långa, men vid sidan om bak ochl
matlagning har hon hunnit med
att skaffa sig fritidsintressen.

I studiecirklar har hon lårt sig
bildvåvnad, polsinsmålning och
engelska och dessutom har hon
hunnit med att sjunga med Skil-
lingtryckarna. Nu ska det blir
mer porslinsmålning och sång.

Om jag inte gissar fel kommer
Inga då och då att återkomma till
den bransch hon i veckan låm-
nar. Som medt{älpare.

- Ja, det är väl kanske inte
helt omöjligt att jag hoppar in

BÅSSE JOHANSSON
ibland.

Måndagen den 30 juni 1986 l1

Dagens Foto från fordom år en
konfirmationsbildfrån Kinneveds

FOTO FRÅN FORDOM

Konlirmation i Kinneued
kyrka den 10 juni 1930. Konfirma-
tionspräst var prosten Gustaf

Bjerkander. Bilden har vi fått lå-
na av Brita Engdahl, Göteborg.

Konfirnwnd,er i Ki.nneued, 1930. Frömre rad"en fr.u.: Elly Hallagå.rd (Wikström -
död), Majken And,ersson (Johansson), Elsa Andersson (Johansson), Ella Lundön
(Johansson - d,öd), Lisa Siluander (Lund) , prosten Gustaf Bjerkand,er, Brtta Carls-
son (Engdahl), Eoa Alpön (Johansson), Margit lf;jellander (Andersson), Lydia San-
d,ön och Soea Björk. Bakre raden fr.v.: Erik Johansson (död), Suen Persson (död),
Birger Aluön, Gustant Bruhn, Allan Johansson, Georg And,ersson (död), Gerhard
Frisk, Gösto Lorss on ( död), Allan And,ers$on och Aruid Perssoru ( död) "



Nu il det
Hn ail uata smart!
Våga vara smart och få Pengar
över till annat!

t7s6

Välj Lada som du Kör

Lada blir aldrig vald till'
årets bilsom du kan im-
ponera på grannarna
med. Men Lada är bilen
som tar dig dit du villoch
som inte kostar en förmö-
genhet att köpa.

på blyfritt
Så välkommen in på en
provtur och övertyga dig
själv om en bra bilaffär.

Bränsledeklaration: Blandad körning 0,78
l/mil. Kostnad 1.500 mil 5.604:- (85.07.01).
Avser 2105.

SERVICE och RESERVDELAR

BR. LARSSONS BIL AB
KTNNABP O5l5/330 32, 33O 60

Öppet: Måndagar-fredagar kl 8-18. Lördagar STÄNGT.

,Med, Röda korset på, utllykt
En utflykt till Skara bjöds "de

äldre" på av Kinneveds rödakors-
krets på torsdagseftermiddagen.
Från Frökindsgården, där bussen
mötte upp, bar,,det iväg till Forn-
byn'i Skara, varefter man besökte
Skara domkyrka och lyssnade till
en lokal sånggrupp, som ett par
gånger om dagen sjunger där. Dår-
efter var det dags för kaffe, vilket
iniogs på försarnlingshemmet, dit
kommitterade anlänt i förvåg för
att ha det färdigt. Doppet var för-
stås hembakat av krelsens damer.

40-talet resenörer "plåtade" oi nå"gra sbm just stod i be-
grepp att dntra bussen. De iir fr u: Linnea Johansson,
Elin Karbe, Marttn Ahl, Anna Johansson, Suea AhI,
Ytking Pettersson, Karin Jobansson, Ethel Göransson
och EIsa Johansson. Mellan de tu& ststu da.merna skgm-
tan' man något ao f kyrkuaktmstaren Edoard Johanssdn.

John Karlsson underhöll med Jonsson, 9l år, och Carl Wilhelms-
dragspelsmusik. En blomma i kru- son, g5 år. Vidare utdelades blom-
ka, som klarar sommarvårmen för- mor till bl a John Karlsson för
ärades !:esans åldsta kvinnliga hiälp och medverkan.
resp. manliga deltagare Märta

Tl ...Orenslonarer pa resa

Frlluftsgudstjänst

i Axtorp
Sönd. 27 juli kl. 14. Mårtens-
son. Inledes med dop (tre
barn), samkväm. Vid regn i
Församlingssalen.
Församlingskåren

Iollren-Äsundentesa
Bussresa med Josef Jacobsson som färdledare sker sönda-
gen den 10 augusti. Dessutom möter guider upp vid Bogastu_
gan och Torpa Stenhus.
Avresa från Kinnarps skola kl. 09.00. Beräknad hemkomst
ca 16.30. Lunch ingår i resan. Medtag kaffekorg.
Anmälan görs till Rune Lennartsson tel. 0515/380 21 eller
Erik Gustafsson tel. 0515/332 14'senast den 6 augusti.

Välkomna!
Kinneveds Hembygdsförening

GRÄNSTRÄFF
' mellan Kinneved, Smula och Vårkumla socknar den 30 juli
vid "Vårdbergs" sten (Stora Torshall). Samling vid "Bro-
mans" kl. 19.00. Skylt kommer att finnas vid väg 46 mellan
Kinnarp och Åsarp.
Promenaden kommer att kombineras med tipsfrågor. Tag
med kaffekorg! 

'ÄLK.MNA!Hembygdsföreningarna i Kinneved, Smula och Vårkumla.

- o Kinnarp/SlutarP,ffil
Nu fönns det hundpellar utsutta

Nu har hundpellar genom Väg-
föreningens försorg placerats ut i
tätorterna Kinnarp och Slutarp. El-

ägare kan hämta plastpåsar hos
Samuelssons i Slutarp och Cen-
trum Livs i KinnarP.

Tjugosju pensionärer från
Frökindsgården har varit ute
på resa. Det var i alla finaste
försommartid och man njöt
och gladdes därvid.

Färden gick över RYfors - den
intressanta gamla bruksmiljön. på
Sagrarnas före detta stora besitt-
ning - där kaffeservering skedde,
till Mullsjö friluftsgård, där det väl-
fyllda lunchbordet stod aptitretan-
de lockande och där man följakt-

ligen också lät sig väl smaka.
Att det var idel nöjda pensionä-

rer som befann sig på resa ger för-
hoppningsvis bilden ovan i någon
mån besked om. Dår ses runt föns-
terbordet Maj-Britt Johansson- ur
den beledsagande personalen samt
i övrigt pensionärerna Oskar An-
dersson, Viking Pettersson, Helge
Stefanusson, Holger Andeisson,
Martin Sand6n samt Sigurd An-
dersson.

t?$6- o"?-$,va pellar finns på plats och hund'
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utförsätining
startar i dag

KII{}IARPS
SPARK(|P

Tel. 0515/331 07

Lörd.-sönd.10-14

Trippeldop i Axtörp
ttt . .,.t

pa Stenhus, där guider ansluter
till ressällskapet. Det kan vara
lämpligt att ta med kaffekorg.
Föreningens ordiörande Rune
Lennartsson och kassör Erik
Gustafsson tar emot anmälningar
tillresant o rfden6 augusti.

$

BesavidÅsunden
förKinnevedsbor

Kinneveds. Hembygdsförening
anordnar en bussresa förbi sjöar_
na Tolken och Åsunden söndägen
den 10 augusti. Man stannar 6l a
för att bese Bogastugan och Tor-

Träff vid Yårdbääär* 
d'i(

gränssten mellan
Kinnarp och Bredene
För andra året i rad an-

ordnade hembygdsföre-
ningarna i Kinneved, Vår-
kumla och Asarp-Smula
på onsdagskvällen en
gränsträff. Denna gång vid
Stora Torshall eller som
den också kallas Vård-
bergs sten i skogarna mel-
lan Kinnarp och Bredene.

De här jättestenarna mitt ute i
skogen är en grånsmarkering inte
bara mellan de tre socknarna Kin-
neved, Vårkumla och Smula, utan
var också en markering av läns-
gränsen till inte för så länge sedan.

Vid de hår gränsträffarna för-
enas nöje med nyttig information
om minnesmärken i hembygden.
minnesmärken som alltså är ge-
mensamma för flera socknar.*

Men om den här gränsträffen
skall kunna bli tradition är väl fråg-
na. Faktum är att på två år har
man nu i vart fall från Kinneveds
och Vårkumlas sida hunnit av-
verka de gemensamma knutpunk-
terna socknarna emellan. Skall en
fortsättning ske får man endera
samlas på nytt vid de här platserna

eller ocsk söka nya knutpunkter
och inbjuda hembygdsföreningar
rran andra socknar-

Drygt 80 personer var samlade
på onsdagskvällen och fick förutom
praktisk övning i form av en po-
ängpromenad också hembygds-
historia sig serverad genom ordfö-
rande i resp. Hembygdsförening,
d.v.s. Rune Lennartsson för Kin-
neved, Karl Gustaf Gustafsson för
Vårkumla och Erik Pettersson,
Bredene som representerade
Asarp-Smula Hembygdsförening.

Och efter informationen smaka-
de det som fanns i de medhavda
kaffekorgarna alldeles utmärkt.

Den rätla tipsraden i poängpro-
menaden fick foljande utseende:
x2l 212 lxx 122 och de råtta svaren
var: 1) lappland, 2) f906, 3) Sicilien,
4) Boris Becker, 5) Blå, 6) Tallbarr,
7) Oskarshamn, 8) Orkid6, 9) Sil-
jan, 10) Sept-okt. l1) 3:e söndagen i
september och 12) Fe.

Fyra lyckades pricka in 12 rätt
och beroende på närheten till sva-
ret på skiljefrågan som var 298
blad fördelade sig priserna; Sonja
Karlsson, Bengt Karlsson, Annelie
Karlsson, samtliga Vårkumla och
Margareta Thor, Kinnarp.

Som traditionen bjuder hade
man i går i Kinneveds församling
söndagsgudstjänst i det gröna. Man
samlades vid Axtorps missionshus
där gudstjänsten hölls på bröderna
Johanssons mark. Aven detta en
tradition.

Ett trevligt inslag kom'f<ire guds-
tjänsten då tre små församlingsbor
döptes. Dopet förrättades av pros-
ten Uno Mårtensson och för-

samlingskåren svarade för de
praktiska arrangemangen. Bengt
Kjellström spelade på orgel.

De stolta föräldrar som lät döpa
sina barn var , Birgitta och Mats
Lindberg med dottern Madelene
Birgitta, Christina och Tommy
Larsson med sonen David Tobias
samt Anne Mohlin och Torbiörn
Åkesson med sonen Emil Karl An-
ders.

Stora Torshall eller Vå.rdbergs sten böundras aD nå.gra
g r iin str iiff deltag ar e.
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