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Vid nyligen hållet möte drog
Frökinds soc.dem. förening upp

riktlinjerna för höstens och vin-

inom ramen för den nuvarande
förvaltningen.

Kanske man kan ha en

terns verksamhet.

förståelse

Med boken "Vår miliö"

som
underlag beslöts att genoäföra en

cirkel

i miljöfrågor.

Beträffande
mötesverksamheten är två all-

männa möten planerade

till

30

oktober och den 27 november.

Man håller för närvarande på
med att utarbeta ett remissyrkande över förslaget till kommundelsnämnler. Vid tidigare behand-

för Vilskedelen,

viss
som

I
I

kommunen inte är av den storlek,

som nödvändiggör

I

Frökindsdelen är och har alltid
varit inriktad på Falköping som
ett naturligt centrum, där också
närheten spelar en viss roll.

8,11; Sune Svedberg 9,18; Christi-

föreslagna

ändringar. Grundtanken med
ändringarna kan säkert lösas

I

d,rogjs;eqr.ande ur Sydöstya Skaraborgs
f:::f:y:,!,FJ-.1:E
I_ramlörallt
tr-röjereds IF. Grabbarna som gjorde't

t__---

Pensionärer på
första månadsmötet
Nybildade Frökinds Pensionärsförening höll i tisdags sitt första
månadsmöte i Frökindsgårdens
samlingssal. Ordförande Margit
Andersson hälsade välkommen
och vånde sig särskilt till Vartofta

pensionärsförening som svarade

för underhållningen vid mötet. Mötet var talrikt besökt och medförde
nya medlemmar i föreningen.

Vartoftaföreningens' sånggruPP
under ledning av Eivor Kling sjöng
skillingtryck och gamla visor som
gruppen framförde mYcket bra.
Presentatör var ordförande Stig
Andersson. Bertil Karlsson, känd
taktäckare med vasstak som specialitet, spelade munsPel och beråttade "snållal' historier. Mellan
varven visade Tage Lindblad vack-

Måndagen den 20 oktober blir
det åter pappersinsamling i Slutarp-Kinnarp. Buntar kan under
eftermiddagen - Placeras utanför
fastigheterna. Ärets sista pappersinsamling blir lagom till jul - nämligen den 22 dec.

ra bilder från Skåne i sYd och
Lappland i norr. Även en kassett
bilder från Florens och Capri visades.

I samband med nästa månadsmöte den ll november anordnas
en bussresa till Ale korhmun. Frökinds GDV inbjuder föreningen till
underhållning och kaffe på Frökindsgården den 15 november. En
inbjudan föreligger åven från Vartofta pensionåitsförening den 10 de-

cember'

ftge't e'-tr9

12,02; Sven Hellberg,

12,06; Ingemar Martinsson 12,06;
Markus Svensson'12.30.

FRöKINDSLOPPET

TEKLAiSlutarb'-

Söndagens tips- och teklaPromenad i Slutarp vanns av Tomas
Pettersson, Slutarp. Andra Priset
gick till Gunnel Pettersson och
barnpriset vanns av Mattias Jo:

ka, diabas, shamir, Karin
Skiljefrågan: 625 g.

-

o Kinnarp/SlutarP
var

Teklapromenaden

på skiljefrågan, där råtta

svaret

!t,

- Det skall bli roligt och vi
siktar naturligf,vis på en seger,

vilket 'skulle innebära att vi
redan efter dagens match är
klara för fyran, säger Tomas
Westerberg, ankare i KinnarP.
St Mellby giorde ett nervöst

intryck mot Bollebygd förra

I

helgen och har dessutom under

året visat sig vara starkare På
bortaplan än hemma. Då dessutom Kinnarps formkurva Pekat uppåt i höst är man oPtimis-

ter.

spel

Hans plats tas nu av Kent
Bengtzon.

Laget; Arne Ekbom - Clemens Hofbauer, Urban Wgster-

berg, $ent Bengtzon, Eddie

Gustavsson, Tomas Carlsson,
Per-Ola Westerberg, Tommy
Berglund, Gunnar Karlsson,

Tomas Westerberg, Torbjörn
Barnfrågan vanns av

Lottvinsterna utföll på ner E
12.

nrngen,
I

Kinnarp kommer till.

Anders. Eriksson, 1984, Randers,
fredskalla, Winnipeg Jets, .Bengt
Fahlström, Sleipner.
och E

man Stora Mellby, som sPelade
4-4 med Bollebygd i kvalöPP-

med i stort sett ordinarie manskap. Den ende som fattas är
Christer Svensson, liberon som
hade en älgiakt i norra Sverige
inbokad sedan lång tid tillbaka.

Malmö FF, karaktär, juldagen,

t

kvaldramatiken

den tar vi, hoppas Tomas.

Marcus Ek med tio rätt och 137 st.
Rått rad: lx2 tx? llx 22x'
Rätta svaren: lårbenet, Essunga,

i Slutarp
Slutarps tips- och teklapromenad
i söndags vanns av Gunnel Pettersson med 12 rätt På raden och 158 st
som svar på skiljdrfrågan' 2:a vinsten gick till Thomas Pettersson,
som också hade 12 rått och 133 st

200

IF in i

till div IV. På bortaPlan möter

en öppen match. Men segern

Startavgift: Två varv 15:-, fyra varv 25:-' sex varv 30:-'
Priser: Specialkomponerad plakett till alla'
OmbYte: Kinnarps skola'
Slutarps Samhällsförening
Kinnarps lF
Slutarps lF

nedfall, bark, Maradona, beståndsdel i jord, Diana, SYdafri
Albertville, Alfred, guld.
Rättrad: 12X, lXX, )Ålz,zXL.

t'196

334 81, helst före torsdag 16/10.

hansson. Rätta svaren: svavel-

eftermiddag träder Kin-

- De verkar vara starkare
framåt än bakåt och allt talar för

på elljusspåret, Slutarp, söndagen den 19 oktober' Gemensam start för alla banlängder kl. 18'00. Utdelning av nummerlappar 17.00- 17.30.
Banlängder: Två varv (5 km), fyra varv (10 km) och sex varv
(15 km). Tidtagning endast på sex varv.
Föranmälan: Rolf Wallin, tel. 334 16, Beng[ Persson, tel'

t+c6_ttt_;;1,

Pappersinsamling

an Aellig

B

efter en kamp med
var följinde: övre raden från ,å"itår,
Lllorg-an carlsson, Kent Beng.tzo2,_llggnus svensson, sfewe carlss oÅ, To^u"
i."tir, oiå I
Joggfspon say tlagledarna Rol?nd Moberg och Lars Westerberg.
I
-lVedre raden från vänster: Ulf Nehro, Roland Karlsson, LaÄ Johansson, Berne Svensson,
Jan Josefsson och Lars Göransson.
I
reserv

I

narps

tidigare varit en enhet med utbyggd service. Beträffande det
föreslagna - området Slutarp/
Kinnarp - Asarp finns knappast
några direkta beröringspunkter.

Tisdagspropaganda
ling av frågan har man varit i Trots regnigt väder var" det
mycket tveksam till det förelig- många som motionerade på Frögande förslaget. Rent generellt kindsspåret i tisdags. Här är de
kan hävdas att den nuvarande bästa tiderna: Rickard Svedberg

I

I{önno,rp
gar upp
öhelgen

tL4

90

Äkesson, Roland Jansson och
Ove Josefsson. (Samling idag
11.30)

Månaäöen den 20 oktober tgao

o Sport

-

Ojr'Yad det svängde
7-O bl,eu 7-2 -

och Kintta,fp

Att en fotbollsmatch
i 90 minuter år ett

varar

sin andra och sista kvalmatch mot
Bollebygd kommande helg. Annars blir det fortsatt division' Vspel.

KINNARPS LAGKAPTEN Thomas Westerberg försöker att få.bollen under kontroll
i lörd,agens ktsalmatch mot Stora Mellby på. bortaplan. Kr,nnarp hade r. d,et liingsta
kiget und.er kontroll men tappade 1-0 till 1-2 på, slutet och kan nu f& problem att
nå, dtoisi,on

o Drömstart
.Kinnarp såg alltså

den hår svåra

ut att klara

bortamatchen.

Laget fick en drömstart när Torbjörn Äkesson efter fem minuter
sprang ifrån hemmaförsvaret och
gjorde 1-0. Ett typiqkt Kinnarpsmål: En snabb, överraskande
boll till en kvick löpare.
Kinnarp inledde bäst och ledningen var rättvis ett tag. Men efterhand hämtade sig Stora Mellby
från chocken och skapade underr
den första halvleken två ypperliea

- chanser att utjämna. Triren och
skärpan framför mål saknades

dock, Fram emot mitten av andra
halvlek såg hemmalaget ut att ha
gett sitt bästa. Man väntade på en

IV.

Kinnarpskontring och definitivt avgörande.

o Straffen
Då hånde det som fick Kinnarp
ur balans. Roland "Lollo" Jansson,
avbytare i Kinnarp, "gav" mer eller mindre bort bollen till hemmalagets kapten Ingemar Kock, som
fick fritt fält rnot måI. I sista stund
hann Kent Bengtzon upp honom
och krokade hemmaspelaren. Innanför straffområdeslinjen, ansåg
utmärkte domaren Sture Arvidsson, Emtunga, till Kinnarpsspelarnas stora protester. De menade att

fällningen skett utanför. Hur som
helst, Kock tog hand om straffeh
sjålv och placerade bollen i nät.

Gudsliänsler i lfinneueds nastolal
I

samband

,"d hiskopsuisitationen

23-26 okr.

Börstigs kyrka Torsd. 19 Biskop Grape. Kyrkokören.
Kinneveds kyrka Lörd 15Nattv.gtj. BiskopGrape.
Lörd 19 Tillsammans i sång. Ungd.kören.
Sönd 11 högm, Mårtensson, Grape. Kyr-

kokören. Kyrkbuss. VISITATIONSSTÄMMA.

,

o

#

känt faktum. Någr4 som
fått erfara det är Kinn-

aips IF:s fotbollsspelare.
När laget i lördags spelade sin första kvalmatch
till division IV ledde man
över Stora Metlby med
1-0 når en kvart återstod.
Så dags hade Kinnarp
såkrat avancemanget till
division IV.
Men når domarens signal gick för full tid hade
matchen hastigt, och för
Kinnarp mindre lustigt,
svångt till 2-l-vinst för
Stora Mellby, som därmed kunde lämna denna
kvalfight med division IVbiljetter i händerna!
Nu måste Kinnarpslaget vinna

föll . .

Därefter inbjudes alla till kyrkkaffe

iFÖRSAMLINGSHEMMET.
Alla varmt välko*.r" till d.nnå kyrkohögtid.

Samme Ingemar Kock avgiorde se-

dan matchen fyra minuter före full

tid. Nu hade det ingen

betYdelse

att det blev 1-2 istället för 1-l för
Kinnarp. Segerhade åndå varit ett
måste mot Bollebygd, som ju sPelade 4-4 mot Mellby och alltså har
båttre målskillnad.

.

Passningarna...

- Vi tappade alltför mYcket i

passningsspelet, och sårskilt tungt
var.det naturligtvis efter 1-1, menade Kinnarps trånare Jan Elf efter mathcen.

Dessutom kunde vi inte utnyttja vår fina förmåga i kontrings.
spelet den'här gången, fortsatte
Janne. Men det blir till att ta nYa
tag mot Bollebygd.

-

Målvakten Arne Ekbom var
Kinnarps fråmste spelare. Tom"s
Carlsson, Urban Westerberg och
Torbjörn Äkesson får också godkänt.

o Nöjd "Tidan"
En som var glad var

förstås

Mellby-tränaren Nils "Tidan" Johansson, gammal välkänd profil
med bl a sex landskamper. Han
förde nu upp sitt lag till fyran redan första säsongen i klubben.

- Tycker vi jobbade oss in fint i
matchen efter deras starka inledj
ning menade en nöjd "Tidan":
MATS KARLEN

65

Biskööä"i'visiterar T*eiqJ'j''-"'o
Kinn&ed. pastorat ffi"#fu*

sprang Fy,gpirud,slopp et

För tredje gången arrangerade på söndagen Kinn-

arps IF, Slutarps IF och
Slutarps samhållsföreni'ng
sitt motionslopp Frökindsloppet. Sträckorna år två,
fyra och sex varv av elljusspåret i Slutarp ca 2'5
km långa slinga.

Mottot för loppet är "Gå lunka
löp". Alla, oberoende av var man
befinner sig på konditionsskalan
skall kunna vara med. De alla
yngsta löper ett varv sedan kan

19

oktober,

är det dags för den tredje upplaBiskopsvisitation pågår kyrkokörmedverkar.
Fredagen börjar med besök i gan av Frökindsloppet, en mo23-26 oktober i Kinneveds
tionssatsning på elljusspåret i
pastorat. Biskop Karl-Gun- Kinneveås kyrkå och fortsätter se- slutarp'
kyrka
i
Vårkumla
med
besök
dan
nar Grape kommer att gäs- och bygdegård. Därefter håler,..M3l
Tt" våljamellantre olika
ta alla fyra församlingar- biskopåi
på Frökindsgår- löpsträckor,. 5' 10 och 15 km' De
".td.kt
rär besöka Frökindsgår- den. i Axtorps
församlingshem av- allraminstakandocknöjasigmed
2'5 km' Föranmälan-skall göras
den, ett par av industri- slutasfredagln
senast torsdag-och alla deltagare
i
med
ett
besök
inleds
Lördagen
erna m.m. /
Börstigs kyrka och visitationen lä1. "i specialkomponerad plafortsåtier i böve församlinqshem. 1 !ett. Arrangörer är Slutarps IF,
Visitationen börjar. på torsdags- Brismene kyrka och försåmlingsfiy3.rns.IF och Slutarps Sammorgonen med morgonsamling
nallslorenlng'

man välja vilken klass som passar
och det är endast i sexvarvsklassen
som tidtagning sker.
Trots en del regn hade sPeakern
Rolf Gabrielsson en hel del Publik

att referera och lämna

Nu på söndag, den

.

lägesraP-

medtinnarps skola i Kinneveds

församlingshem. Dårefter blir det
industrib6sök på Intega och Kinnarps Kontorsmöbler, besök hos en
barntimmesgrupp och konfirmanderna. Aftongudstjånst blir det i

gård. Nattvardsgudstjänst i Kinneveds kyrka avslutas med sammantråde i Kinneveds församlingshem
och sånggudstjänst i kyrkan.
På söndagen hålles en sammanlyst högmässa i Kinneveds kyrka,
följd av visitationsstämma.

Flykting 86

få, 25.OOO
i Kinneaed

Under dagarna som gått sedan

Jesper Kannius uar först

den 5 o\tober har Ytterligare
gåvor kommit till "Flykting 86"-

i

insamlingen i Kinnarp och Slutarp. Vid senaste sammanräkning-'
en kom man upp till hela 25.543

må,l a'u de yngsta, Han
tgckte att d,et gick fint att
Iopa.

blir

-

kronor.

Men en antng blöt

man

ju i

regnet,

sad,e

Jesper.
porter utifrån banan till och intervjuva en och annan löpare efter
målgång blev det också tid till.
Hasse Kjell en av "långlöparna"

65 litpare stiillde upp i å,rets Frökind,slopp som. iir ett
motionslopp utan tiialingshets. Enilast i liingsta klassen
sker tidtagning.

tog ledningen från början och löpte
första varvet på tiden ?.30. Han behöll sedan ledningen loppet ut och

fick tiden 47.26. Ovriga resultat: i

6

varvsklassen:

Text och bild:

RUNELINDBLAD
Resultal: sex varv:
l) Hasse Kjell 47.26, 2) Bosse Johansson 53.55, 3) Arne Bernsand
54.f6, 4) Wesley Strand 54.24, 5)

Peter Blomgren 54;27, 6) Bengt'
Andersson 54.30, 7) Rolf Persson
54.33, 8) Rolf Andersson 54.41, 9)
Leif Rindefiård 57.15, 10) Inge
Eriksson 59.30, lf) Stig Såll 62.12,
12) Siv Johansson 65.39.

eftermiddag avgörs det om Kinnarps IF skall få
spela i div IV nästa år eller inte. Bollebygd kommer
på besok till Kinnemo för en helt avgörande kvalmatch. Hemmalaget måste vinna fiir att följa S Mell'
by upp, medan det räcker med oavgiort för gästerna.

I

Kinnarp fick en mycket fin start
då man mötte S MellbY borta förra

helgen. Redan i matchinledningen gjorde man 1-0, men sedan
strulade det till sig och det blev
förlust 1-2. Därför .måste man
vinna i eftermiddag.
- Vi har goda chanser till att
göra detta, säger Berne Svensson, lagledare i KinnarP. Allt ser
ljust ut och nu har vi även fördel
avhemmaplan.
Kinnarp kommer helt ordinarie
till matchen och har således fått
tillbaka Christer Svensson, som

Bengtzon svarade för en mycket
fin insats senast.
Om Bollebygd vet egentligen

Berne bara att de tränas av f.d
AIK-aren Curt Edenvik, som är
vid fotbollsgymnasiet i Borås
numera.

Kinnarps lag har följande utseenoe:

Arne Ekbom

-

Clemens Hof-

bauer, Kent Bengtzon, Urban
Westerberg, Eddie Gustavsson Tomas Carlsson, Per-Ola Westerberg, Tommy Berglund - Thomas Westerberg, Gunnar Karlsson, Torbjörn Akesson - Roland

inte kunde medverka förra helgen.'Christer får dock börja På Jansson, Cfrrister Svensson.

bänken då "vikarien" Kent (Samling 12)

19€6*p-i6

Fr f ?'J6'tö-LA

ffn

Kinnarps IF P16 vann sin
grupp och laget har bestått
ev, stående från vänster,
Evert Ahl, lagledare, Patrik
Carlsson, Fredrik Nyberg,
Fredrik Ek, Peter Johansson,

Stefan Karlsson, Thomas Lillerskog och Anders Ek, träna'

re. Knästående från vänster,

Ilarl-Fredrik Gertsson, Owe

Josefsson, Peter Ahl, Joa-

chim Ahl, Joakim Carlsson,

Christian Ek och Tomas Hec'

tor.

F

7 i'ts6-l* -å3

Kinnarps

IF P14 stod som
i sin gruPP oclt

seriesegrare

laget har haft föliande sammansättning: stående från

vänster: Tord Torstensson,

lasledare, Rickard Blazques
dä Pablo, Mikael Bolinder,
Garry Geszti, Andreas Rehnt
Mattias Johansson, Henrik

Torstensson oeh Bo Johansson, Iagledare.
Knästående från vänster:

Mikael Larsson, Niklas Ahl,
Johan Torgnysson, Fredrik
Holmström, Markus Brissbo,

Jan Callenvik och
Brissbo.

IF har hffi ett dukttgt P 12-lag d.en hiir sösongen. Det har g&tt så bru qtt
laget har Dunnit sin serie . Fr.ts . ser ot Andlreas J ohansson, Tobtas Alebring , Hå.kan
Etman, Reine Lundahl, Jonas Arnesson, Nicklos Stenqutst, Mattt'as Lagesson och
SLUTARPS

Stefan Lennartsson. LLggande m&luakten Robert Lerjon'

Mattias

.

Ilur Samla år
ff _

Helgöppöt:
lörd o,Sönd l0-f

t99L'ic-Ts

Skara böxer?

b

När du ser vad en ny LADA kostar kommer;" *g
på andra tankar.;För ca 43.000:- får du en ny LADÄ
2105. En ny bil Som du är förste ägaren titt. en ny Oit
med fabriksgaranti, vagnskadegaranti och rostskyåds_
q3ranti. E! n-y bil som ger lägre servicekostnader ocn

-

.

därmed också bättre totalekonbmi.

Vä\ommen tilt din LADA-handtare och titta på nya
LADA -87. Nu med 5-växlade modeller.

Nyå tADAnOg
lr5 i-vxl

''na.43.QOO:.

B. larssons Bil AB
Service o;B€selvdelar

Biskop Karl'Gunnar Grape tillsammans meil eleoer
frän Kinnarps slcolo. (Foto: DanNilsson).

.

- Hur gamla är Skara böxer?
Det var en av,många frågor som biskop Karl Gun_
nar Grape stålldes inför när han som irrl"drrirrg u.,
visitationen i Kinneveds pästorat traffaae eleverna i
Kinnarps skola.
Besöket i Kinneved avslutas på söndag med hög.
måssa och visitationsståmma.

KINNARP. Tet 0515/330 60

Frå,n Slcorud,omerl
fill IröDe

std9 _

församllmgshem

Från den stora päktiga

visitationen,

av Marianne

_

Sånkt skatt
i Kinneved

och

domkyrkan i Skara till det Lennart Ivarsson. Marianne
lilla församlingshemmet tjänstgör som vaktmästare i för-

borta i Döve kan steget

tyckas vara långt men bi-

na enkla församlingslokal,
som av de många vackra
.kyrkorna runt om i pastoratet, som han nu besöker.
Lördagen inleddes med en
samling i Börstigs kyrka tillsam-

att byggnaden från början år en
beredskapsbarack, som flyttades

hit från Norrland 1946, att den
numera använs vid gudstjänster
ca en gång i kvartalet, att man

även har en del andra sammankomster här, som gåller bygdens
mans med kyrkorådet. Därefter angelågenheter och att det under
blev det ett besök i Börstigs prästgård där traktens småbarn just
samlats till barntimmar.

1940-talet fanns ca 125 innevånare
i

Döve mot 50 nu.

Kanske fyllde en sådan lokal
Döve församlingshem, som en större funktion då än nu, men
ligger ca fyra km från kyrkan, varje plats där Guds ord predikas

I

togs biskopen emot tillsammans har sitt värde, menade Grape och
med kontraksprosten Uno Mår- fortsatte sedan till Brismene kvrtensson och Karl-Erik Torstens- ka.
ion, som är sekreterare under lE8 to-&1
E-LT

k

(, _tt_ ö_>

Vid kyrkofullmåktiges sammanträde nyligen beslutades en sänk-

samlingshemmet och Lennart är
kyrkokassör i Börstig.

Biskop Grape ställde många
skop Karl-Gunnar Grape frågor om det lilla församlingsvar lika intresserad av den- hemmet och fick också reda på

,.ts

ning av utdebiteringen med l0 öre
staten för

till I kr. Andå kunde i
1987 avsättas 25.000

kronor till un-

'derhållsbehandling av kyrkans yt-

tertak, amortering
samt

60.000 kronor

till allmänn driftsfond

20.000
'kronor. Hela budgetomslutningen
i

år 785.000 kronor.

Ifinneveds pastorats församlingsdelegation beslutade vid sitt budgetsammanträde också en sänkning av utdebiteringen från 60 till
50 öre per skkr för år 1987. 30.000
kronor reserverades för en mindre
' reparation av kyrkoherdeprästgården.. Avsättning till driftsfond är

45.000 och hela omslutningen

88li|.300

kronoi.

Alltså.en total minskning av kyrkoskatten för Kinnevedsborna
med 20 öre per skkr för 1987.

4

*." o LöFdaEpndEl*5qt{sbln

o Kinnarp/Slutarp

1986

' Biskopsvisitqtion i l(inngy-g-f,
Om det förr var så att flickori

Det var en gång för int(
så

länge sedan.

Biskopen skulle komma

till socknen för atf
.göra visit och hålla visita.
på besök

tion.

9

neg och pojkar bugade så var det
nu biskopen som bildligt talat fick
sänka sig ner till barnen. Huksittande och hållande de små i handerna ledde Karl Gunnar Grape

barnen

dagen avslutades med aftong.uds-

i Lars Åke Lundbergs-

tjänst i Börstigs kyrka. Ft=daeen
inleddes i Kinneveds kyr{a äch
fortsatte med besök i Vårt<umla

sången, Vi sätter oss i ringen och

I

iar varann i hand, vi äro alla sys-

På kyrkgången stod skol.

rorps lorsamllngshem och avslu_
tades med medarbetarsamlins i

barnen uppradade me4
flaggor i handen och till
kyrkan hälsade inte bar!

prost utan också socknenC
pamparvälkomna. Och förl
utom prosten och kyrkbe
tjåningen var det bara sock]
nenspamparsoms a skon]
i samtalsavstånd med hög!
vördige bispen.

När den åttionde biskopen i
Skara Stift, Karl Gunnar Grape,
på torsdagsmorgonen inledde sin

visitation av Kinneveds pastorat
så fanns där också både kon-

traktsprost och skolbarn

i

väl-

komstkommittd,n. Men inga vimp-

lar i barnens händer och

inga
underdåniga pampar. En festlig
och hjärtlig stäihning kom att inleda denna visitation och kom
sedan under både torsdagen och
fredagen att känneteckna biskopens besök i pastoratet.
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Det blir fortsatt div V-spel för-Kin-narps
råck'
på

*;;Ji;ivgJ

i ro*augens kvalspel

Kinnemo

inte för avancemang'
te
-"ö;;";ta

var just ltt oavgiort re-sultat det som
tttt fo6er Stora Mellby till
gästerna
för
behövdes
"o*
fyran från den härkvalgruPPen'
rollen i Kinnarpsanfallet i första
Kvalspel brukar oftast bjuda På

nerviql. sPel och mYcket trassel,
här fighten
-en fåktum är att den
stundtals blev både välsPelad och
underhållande. Det år väl likabra

att från början konstatera alt
Kinnarpsgrabbarna får skYlla sig
siälva I missar man så många

som den här eftermidda"-h.rr"..
gen brukar det sällan bli ett lYckliet slut.
KinnarP hade alltså ett Par

händer fulla med kalaschanser

halvlek, men han hade samtidigt
en otursdag och vill helst glömma

de feta chanser som han sumPade

efter två minuter och 22 minuter.
Det var två frilägen som normalt
borde gett utdelning. Till de två

chanserna ska också läggas den
som Thomas Carlsson skaPade,
Han träffade stolPen med bollen
och sen låg lädertrasan och fladdrade på mållinjen innan en gästspelare fick undan den.

mot ett BollebYgdlag' som naturSomvanligt. . .
Kinnarp pressade på i andra halvleken för att nå ett ledningsmål' Här är backen Eddie
lietvis också skaPade flera givna
Det brukar vara så att blir det
Gustavsson på offensiven. (Föto : Dan Nilsson)
.f,"n.", utöver den slumPfullträff
som laqet fick. I sPel var det så inte utdelning för ena laget På
att Bollebygd i första halvlek hade jättechanser så kommer en
men hetsade för snabbt iväg barna till Italien på semester och
bollen långre stunder ån KinnarP' slumpboll från motståndarna och Karlsson en rejäl rökare och sen sista,
som landade över mål- för att fira avancemanget till fYmen hemmalaget hade de allra. ramlar in i nåtmaskorna. Så också var det efter Ytterligare några ett Skott
ran. ribban.
l4:e,
TYvän
sPelade
i
den
minuten
25:e
nämligen
minuter,
denna dag. I
vassaste målchanserna.
Kinnarp hade chanser. Otaliga.
svndade KIF med breddsPelet, Könt Bengtzon bakåtPassnings- klart för kvitteringen.
Sett till chanser kunde matchen Spelet gick bitvis annars lite På
boll till målvakten Ekbom. Ari , Mannen bakom fullträffen var mycket väl slutat 3-3 eller 5-5, kryckor man utnYttjade inte
säm dock blev bättre efter Paus'
I andra inledde BollebYgd char- Nurmikumpa dök uPP och hann en Westerbergare, nämligen vilket visar att det var en händel- planens ytor och körde därför
Ijrban som först nickade i ribban serikkvalmatch.
mant med fin bredd och långå först till bollen. Pang och 0- 1.
fast.
Bollebygd slutförde den första och sen sköt returen i nät' Fullsvepande inläggsbollar som skabra
tryck
hade
skaPade
och
fortsatt
KinnarP
elegant
följdes
av
halvleken
träffen
oade farligheter.
Duktigt mittlås
Torbjörn Åkutto.t och Thomas
ån mvcket bra Period under mit- flera chanser, bl a ett fräsigt skott från Kinnarps sida med en handantvå
vassa
hade
Bollebygd
var bra före Paus - t
Westerberg
ten åv halvleken och då kom .tätt utanför KinnarPsmålet av. full goda chanser.
fallsvapen i Peter Gustavsson och andra tycklejag Gunnar Karlsson
ur
det
dock
Och
sig
klarade
Svensson.
Gästerna
Torbjörn
kvitteringsmålet.
också
NurmikumPu.
toq över kommandot mer' Genanstormningen ocfr vände till målskytten Ari
var bud efter fler KinnarPsmål'
Jan
som
mittlås
sånt
ett
Och
omeående bästa sPelare var anmålför
fick
a
Bra flyt
egna bra anfall och bl
Som helhet underhållning
Svensson och Jan Heintz skulle nar-s Urban Westerberg och Clegöra enjätteEkbom
Arne
vakten
oss som småfrös i ett råkallt hösthalvGästerna startade andra
SPelet fler klubbar i fyransammanhang mentz Hofbauer.
väder och en något bYig vind'
leken med bra flYt över sPelet och räddning i 35:e minuten'
Mvcket duktig domare var Ove
minu- hälsa välkommet' BollebYgd blir
tio
sista
betydligt
två riktigt bra rnålchanser. Men mattades
lag
ungt
ett
strykpojke
ingen
från Mariestad inför
Karisson
lagen
båda
hade
Åkesson
hemmalaget kom åter in i rnat- terna, men ändå
god
bollföring'
och
teknik
med
200
knappt
Personer'
chen - först nickade Per-Ola chanser till ytterligare fullträffar'
huvudroll
Direkt efter matchen stack grabBÅSSEJOHANSSON
den
hade
Westerberg
Thomas
hade huvud- Westerberg, sen sköt Gunnar

.

o

o

r

i

Torbjörn Åket.ott

slut
Grapefannliieka
Vösötutöofffföh
Såväl det andliga

-

Elf lcrcr
i l{inrr,o;rp
__Kinnarps IF har klart med Jan

Elfför ytterligare

en säsong. Den
gängna,säsongen förde han laget
till kvalspel, men där blev äet

guds-

stopp. Nästa år blir naturligtvis
'målsättningen att åter ta steget
upp i div IV.

tjänstlivet och vad därtill
hör - som det lite mer
värdsliga, skick och ordning på kyrkans hus och
byggnader med inventarier
och räkenskaper är vad en
biskop under visitation har
att intressera sig för.
Den kyrkligt obevandrande kanske i ordet visitation gärna lägger en gam-

.

_

och Kinnarps Spoilskytteklubb

-qTT
i:

Han fann pastoratet väl fungerande - men naturligtvis hade

håller fredagen den

21111 kl.
19.30 gemensam skyttefest i
Lokal Frökind.

Prisutdelning, landgång och

dans. Paketauktion.

#;i

han ett och annat att säga och en

:i:liii
r;ai;:

Jag får en överblick hur det
står till samtidigt som att jag som
kommer utifrån med friska ögon

-

Paket

mottages tacksamt. Avgift 35:-.
Anmälan senast måndagen

;ii,;li:

del förslag att komma med.

i:,i..iiii

17111 till
K-G Ahl tel.

den

förhoppningsvis kan se sådant
som man här på hemmaplan inte
tänkerpå, menade biskopen.'

460

Nilsson tel. 460 55.

Gudstjänstlivet kräver ju hus,
och bra hus, att fungera i och

siit intresse för

arkitektur klättrade naturligtvis
ända högst upp i några av kyrk-

Ett väl fungerande pastorat Kinneved kunde biskopen i

Skara, Karl Gunnar Grape konstatera när han summärade
fyra dagars visitation vid visitationsstämman som ingick i
söndagens högmässa. Här tillsammans med kontraktsprost
Uno Mårtensson. (Foto: Dan Nt'1sson).

Annat var det förr. Prosten hävdade att det är

gudstjänster för de fyra försam- Mårtensson läste ur protokollslingarna, Börstig, Brismene, Vår- boken för visitationerna, inköpt
kumla och Kinneved.
l840förenriksdalerbanco.
- Större gemenskap och stimu- - Då var det de röstberättigade
lans att komma samman i en väl- ipastoratetsomficklovattdelta.
fylld kyrka.
Biskopens slutord på stämmodelen var: Nu anbefaller jag er

Stämma

f<ts*-tt*otg

Kinneveds Sffielörening

söder om Falköping.

o

tno-1::

l,is6

Det menar biskopen i Skara,
Kärl Gunnar Grape, när han på
söndagen summerar fyra dagars
visitation i Kinneveds pastorat

under året håller gemensamma

men

kommer inte att träna Iika myckei
som tidigare. Jag har kommit tlll
det stadiet nu att man vill ha tid
till lite annat också, berättar

högtidlig ceremoni?
Så äl det inte. Det är i
högsta grad kyrkans funktion i nuet det är frågan om.

tornen för att ta sig en titt.
I klockstapeln i Börstig fick han
syn på en begynnande läcka som
måste åtgärdas för att rötan inte
skulle få tag i virket. Ett exempel
på den handfast praktiska sidan
av visitationen.
När det gällde den andliga sidan konstaterade biskopen att
Kinneveds pastorat är en avfolkningsbygd. För att inspirera och
intensifiera gudstjänstlivet föreslog han här att man några gånger

Kommer att varva ned.

. - Jrg stannar i klubben,

maldags lite stram och

biskopen med

___Samtidigt meddelar Thomas
Westerberg, under en fotjd av år
Kinnarps bäste spelare. att han

åtGud ochhansord,

spännande

sakersomliggerframåtitiden.

-

Vi har i stiftet fått möjligheter

att själva fatta väsentligä"beslut

om iörsamlingslivet.

Gå*r

vi in i

detta utan förutfattade meninqar

kandetblinågotbra.

detsomkan a Nöjd

Söndagens högmässa i Kinne- göraertillhansbyggstenar.
sa biskopen och kunde nöjd
veds kyrka, med kontraktsprostt
vi d det errerrö rj an de kyrk k arret ftl:'J$S, ilriå::'
ten och kyrkoherden Uno Mår;lf ' å:::5:
tensson som officiant, innefattade i det vackra församlingshemmet id"il;;
t.åff
_ea
också den så kallad.e visitations- sade biskopen: Det är med stor ;;"-;;;i'o"h f.i"t.o".rdevarda
"kolt;;;,i
glädje jag har träffat er, ni,som p"rt.."tlt"lir.som
stämman.
industribesök
- Jag brukar lägga min redogö verkligen har ansvar, som jobbar ;til;;;;p;
kontorsmöbler och
relse som en del i gudstjänsten, uteiförsamlingarna.
tökstillverla"enrntegaiSlutarp.
*ar
^^L
Han blickade också framåt och
det är bättre så.
ä|äNTVW''ANDER

21, Yngve

Hem oeh Slcolu
|r,öll årsmöte

utom mycket kritisk till vikariebesparingen, som bl.a. inneburit att
eleverna vid några tillfällen blivit
utan slöjdundervisning och i stället
fått håltimmar.

r

Lekredskap

Föreningen beslöt enhälligt att
varje klass får inköpa lekredskap
för 200 kr, som HoS betalar. Problemet med skolskjutsar och fulllastade bussar är en ständigt åter-

I

kommande fråga, och den diskuterades även den här kvällen.
Som talare till kvällens klassombudsträff var Christer Lund från
Skaraborgs läns nykterhetsförbund inbjuden.

Med hjälp av en serie diabilder
talade han engagerat om droger
och sambandet våld

- droger. Han
uppmårksammade föräldrarna på
att det ofta är ungdomarnas egna
kompisar som är langare, särskilt
när det gåller knark.

Konsulent Christer Lund aataclcad,es med blommor aa
ord,förande Håkan Arnesson och Olau Hoheisel.

'

Frökinds Hem- och sko-

laförening hade i förra
veckan sitt årsmöte och
samtidigt en klassombudstråff. Föreningens ordförande Håkan Arnesson inledde mötet med att hålsa
alla välkomna.
Dårefter vidtog förhandlingarna,
som leddes av Arnesson. Samtliga
styrelseledamöter omvaldes" och
styrelsen består av Håkan Arnesson, Olav Hoheisel, Lena Hoheisel,
Bo Johanssön, Gun Palmqvist, Anita Svensson, Ulla Stenqvist, suppl.
.

'Bengt Lennartsson. Anders

Johansson, Anders Pryssander, Jerker Carlsson och Birgit Carlsson.

Lärarrepresentant är Eva-Lisa

Törnqvist, suppl.

Rose-Marie

Wernmyr. Självskriven ledamot
rektor Per-Inge Carlsson.
Av
verksamhetsberättelsen
framgick, att förenirgen haft en

rad aktiviteter under det

gångrra

året. De återkommande lucia- och
vårfesterna är mycket uppskattade

av barn och föräldrar. Hem och

skolaföreningen går också in med
ekonomiskt stöd till lågerskolan på
lågstadiet.

Flera aktuella frågor togs också
upp på årsmötet. Många föräldrar
uttryckte sina farhågor för att deras barn ska få gå på högstadiet i
Floby. En aktionsgrupp tillsattes

för att bevaka

händelseutvecklingen. HoS-styrelsen fick också i
uppdrag att inlämna en skrivelse
angående en tilltånkt busshållplats
i Slutarp.
Från föräldrahåll var man dess-

Flumkulturen säter ner våra toleranströsklar, varnande Christer
Lund. I böcker och tidningar glamoriseras knark och sprit. Sidobudskapet i musik och litteratur är
mycket mer effektivt ån direkt reklam, Det mest angelägna år att höja debutåldern för droger för ungdomar. fortsatte han.

Han uttryckte också sin rådsla
för att dagens ungdomar är historielösa bakåt, vilsna i nuet och
utan framtidsperspektiv. Som föräldrar måste vi alla ta vårt ansvar,
sätta gränser och visa att vi inte
ståller upp på utbudet av våldsförskönande porr och video. Gå ut

och gör något radikalt,

manade

han, och slutade med att det båsta
och det finaste vi-har det är ju våra
barn och dem måste vi vara rädda
om.

En sanning som ingen av

t

Kinneveds
rödakorssyfrirening

Lediga lägenheter i Slutarp

hade i måndags kvälI sin sedvanl

liga syauktion i lokal Frökind

under god tillslutning. Håkan Silr
vander underhöll med musik och
fick med publiken i den lina all.]
sången. Efter kaffet följde auktio.l

nen under skicklige

roparerl

Håkan Arnessons ledning. Till
de

många närvarande föräldrarna
tvekade om att nicka bifall till.

lqg6-tt-oö

Fröfinds UV-scoutkår hade för någon vecka sedan maskerad på sitt program. Barnen
och le<larna hade klätt ut sig på 1nånga fantasifulla sätt. Korv serverades av en korvgubbe med
låda Rå magen, och flera lekar hann man också med. Kvällen avslutades med en andakt som
handlade om att vi som människor ofta gömmer oss bakom olika masker. och inte vågar visa

sammans med lotteriet inbringa

de auktionen sammanlagt

13.43

kronor som oavkortat går til
Röda korsets hjälpverksamhet fö

E-L T

nödlidande. Tack framfördes til
alla för det fina resultatet.

Vi renoverar ett flerfamiljshus med totalt 6 lägenheter på
Hallagårdsgatan i Slutarp. Till fastigheten hör en stor trädgård. 2 st 2-rumslägenheter är inflyttningsklara till jul och
3:orna blir färdiga ca 1 februari resp. 1 mars 1987. Lägenheterna har hög standard och du får själv välja tapeter och
mattor.

Kontors-lokaler

I fastigheien S:t Olofsgata n 42, f d, Ekströms Guld, finns fortfarande några lokaler lediga lämpliga till kontor, lättare
produktion, försäljning e dyl. Ett vårdevalv för obegränsade
värden finns i fastigheten, I nuvarande skede kan lokalerna
skräddarsys efter dina önskemål.

Halvorsens Fastighetsförvaltning
TeI.0515/195 97

lQså,tt-tl

Måndagen den 10 november 1986
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Det blev outsidern narps IF som slog till och vann
även årets upplaga av Skaraborgsmästerskapet i
inomhusfotboll i Odenhallen.
Laget tappade sammanlagt bara ön enda futtig
poång i turneringen och är dårmed en fullt vårdig
vinnare.
- .Det var skoj att vi kunde försvara vår titel från
i fiol, pustade målvakten Thomas Westerberg.
Brödratrion Westerberg var
Vi fick alltså påskrivetatt Kin

narps något oväntade seger i
Skaraborgsmästerskapet förra
året inte var någon tillfällighet.
Laget spelade minst lika bra i
år och giorde inget misstag när

i sin sista match hade
avgörandet i egna händer.
Vinst mot Valtorp och saken

inte ovåntat dominerande och
grabbar som Eddie Gustafsson

och Gunnar Karlsson

man

var klar. Vid poängförlust kunde dock Kinnarp tappa slutsegerntill Stenstorp.

NåväI, nu gjorde inte Kinnarp bort sig på något vis. Det
annars så försvarsstarka Valtorp (0-0 mot både IFK Falköping och Stenstorp) fick två
snabba måI i baken och därmed
var saken klar. Strax före slutet

blev det för ett kort ögonblick
lite nerv i det hela när Valtorp
reducerade till 2-1, men Kinnarp gick direkt upp och sköt
3-1, vilket var detsamma som
slutseger.

o Betydelselös

Därmed var den avslutande
matchen mellan Stenstorp och
Floby betydelselös, men Stenstorp knep i alla fall andraplatsen genom att vinna med

1-0.

Den moraliska finalen spelades i ett tidigt skede av söndagens slutspel. Vi syftar naturligtvis på matchen mellan Kinnarp och Stenstorp, en historia

visade

rckså prov på fina färdigheter
på de små ytorna.

o IFK
I

slogs

ut

lördagstidningen berättade

vi om att Stenstorp och

Vartofta

hade kvalificerat sig till söndagens slutspel. På lördagen fortsatte kvalspelet och då gick trion Kinnarp, Floby och ValtorP

vidare. Och nu hajar förstås

många till, var tog IFK Falköpingvägen?

Frågan är förstås befogad
och svaret är följande: IFK

ut av Vattorp, som nådde
fem poäng, vilket var en mer
än vad IFK fick ihop: IFK in-.
ledde visserligen med att besegra Främmestad med 2-0,
men sedan gick det grus i maskineriet och IFK orkade bara
slogs

med 0-0 mot både Valtorp och

Ås"tp.
Kinnarp hade det då enklare
som vanns utan

i sin grupp,

poängförlust före FalköPings
BK och Moholm. Desto hårdare
var det då för Floby, som slog
ut vilskekollegan Grolanda På
målskillnad:'Ja, slog ut och slog
ut, det var faktiskt Grolanda
som slog Floby i det inbördes

FÖR ANDRA Ånnf I RAD.vann Kinnarps IF Skaraborgsmästerskapet i inomhusfotboll.
Här ser vi det segrande laget. Stående fr v Berne Svensson (lagledare), Tommy Berglund,

Per-Ola Westerberg, Roland Jansson, Urban Westerberg och Jan EIf (tränare): Knästående
fr v Torbjörn Äkesson, Ove Josefsson, Thomas Westerberg, Eddie Gustafsson, Clemens
Hofbauer och Gunnar Karlsson. (Foto : Sture Alexandersson).

rrlvLs!

en spännande och ganska väl-

Valtorp femma i söndagens
slutspel, där Vartofta knep
bronset bakom Kinnarp och
Stenstorp. Som ni märker av

och Stenstorp. Denna teori blev
dock aldrig verklighet, sedan
Stenstorp "bara" hade spelat
0-0 mot Valtorp, som försvara-

detta var det en klar dominans
av lag från Falköpings kommun, som tycks vara något av
experter på inonihusfotboll.

de sig framgångsrikt.

Just det här med att försvara

o Pristagare

sig framgångsrikt visade slut-

Kinnarp prov

på.

Turneringen avslutades med
att några individuella priser

Laget var mycket stabilt framför den egna buren och anföll
sedan blixtsnabbt och överraskande med många mål som

delades ut. Till bäste målvakt
uts$gs Thomas Westerberg och
till bäste utespelare en annan
broder Westerberg, Urban.
Skytteligan vanns dv fyra spelare med vardera tre mål: Bernt
Andersson, Vartofta, Jörgen
Malmström, Stenstorp, Magnus Rehn, Floby, och Eddie

föltd.

- Det finns {e som tycker att
vi spelar fegt, men jag vilja säga
att vi spelar efter våra resurser.
Vi är starka i försvaret och gillar
att kontraslå. berättar Thomas
Westerberg.
Kinnarps lag den
GruppB

son.

I
33007-r
3lll4-2
31114-4
30031-9

Kimarp-Floby 1-0.
6
J

3
0

V: Jerry Malmtröm,

Kinnarp-Stenstorp 0-0
Floby-Valtorp

l-0

Grupp 4
Grolanda-Läckö 0-0

F: Magnus Rehn.

Floby-N Fågelås 2-0

Vartofta-Kinnarp 0-1.
K: Cleinens Hofbauer.

Läckö-Floby 0-5
N Fågelås-Grolmda 0-0

Grolmda-Floby 2-0

Valtorp-Stenstorp 0-0.

N Fågelås-Låckö 2-2

32017-2
3L202-0
30212-4
30212-7
'r

GruPP 5

IFK FalkQping-Främestad 2-0

Valtorp-Äsup 1-0

Äs*p-IFK

Falköping 0-0

Främestad-Valtorp 0-2

IlK

Falköping- Valtorp

0

Åsarp-Fråmestad 0-0
Valtorp
IFK Falköping
Asarp

Fråmestad

mötet Valtorp. Ett typiskt Kinnarps-

Slutspel
Vartofta-Stemtorp 0-2.
S: Mukus Rudhager, Roger Abrahams-

Mohokn-KåttilstorP 3-

Floby
Grolanda
NFågelås
Låckö
.

i

OLOFDARIUS

Kimup-Moholrn 3-1
FBK-Kåttilstorp 4-0
Moholrn-FBK 0-0
Kättilstorp -Kinnarp 0-2
Kinnarp-FBK 2-0

Moholm
Kåttilstorp

Kinnarps Gunnar Karlsson i en kontringssituation
anfall...

Gustafsson, Kinnarp.

gångna

helgenvar komplett och stabilt.

Kinnarp
FBK

!qe.

rrrsrr

somvanngruppen.
Floby blev sedan fyra och

skillnadsaffär mellan Kinnarp

.

v/,

mål mot både Läckö och Norra
Fågelås (0-0) blev det Floby

resultat var helt rättvist.
Nu trodde de flesta att det i
sista ändan skulle bli en mål-

segrrande

\-

Grolandas oförmåga framför

spelad match, där spel och
chanser var. tämligen jämnt
fördelade, så det oavgjorda

-0

32103-05
3t202-04
30210-12
30120-41

I

4
2
2

Floby-Vartofta l-2.
F: Roger Bergström. V: Ola Jacobsson,
Karl Andersson.

Kimarp-Valtorp 3-1.
K: Urban Westerberg, P-O Westerberg,
Eddie Gustavsson.
V: Frithiof Andersson.

Steretorp-Floby.
. S: Rolf Dahlberg.

Kimarp

4

SteNtorp
Vartofta
Floby
Valtorp

4
4

3105-l
2203-04
2023-44
1032-42
0131-51

7

DOMAREN Arne Ni/sson Lägger nu pipan på hyllan och avtackaQes efter Skaraborgsmästerskapet av sinadomarkollegor Petter Gustavsson(t v) ochThor-Äke Gustavsson (t h).
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I morgon firar Kinneveds
Skytteförening 85-årsjubileum i Lokal Frökind. Ett
jubileum med många veteraner i skyttekretsar.
Redan igår började Kinneveds.
Skytteförening firandet. Då uppvaktade man Bertil Engdahl, som

varit medlem i föreningen sedan

1

rszoi

Skytteföreningarna runt om i
bygdernå tillhör oftast de äldsta
idrottsföreningarna över huvud
taget. Vartoftas förening har funnits i 90 år och fler "åldringar"
finns.

i o Ungdomssatsning
I - Vi har idag ett 100-tal med.
t;lemmar dår dryga 50 procent är
iunder 25 år. beråttar Karl-Gustav
1Ahl. Vi satsar på ungdomen och
det ger resultat.
I Man glömmer dock inte de äldI

lre föreningarna vilket uppvakt-

lningen av Bertil visar. Han är för
fövrigt hedersmedlem i förening,

ldess äldste medlem och var under
]en följd av år styrelseledamot.

Mais Ljung - en glad underhåLlare.

Frökind GDV hade

i

lördags

eftermiddag ordnat med kaffefest
för personal och pensionärer på

i

Kinnarp. För
underhållningen svarade Mats
Ljung, Vinköl som på dialekt
Frökindsgården

kunde skildra nyanserna

i

sPråoch

ket när snåla smålänningar

sparsamma våstgötar gör affärer.

Förutom beråttelser och histo-

rier har han också många

egen-

I

händigt komponerade visor som
han sjunger till gitarr. Utöver
kaffe och tårta bjOd GDV-arna På
musik genom sina medlemmar
Stig-Albert och Karl-Erik'
ö

Bertil Engdahl uppvaktades
igår av Karl-Gustav Ahl från

Kinneveds Skytteförening.
Det stora jubileet firas i morgon. (FotoDanNilsson)

r

Frökindsdräkten
rekonstrueras

:c{'z--;';-ie

både bildligt och bokstav- jag haft- mormors gamla kläder
ligt talat och dår målsätt. kvar, men i fiol gjordejag en storningen alltså år att skapa städning och eldade upp allt
eller rättare sagt återskapa gammalt, är en replik komrnitt6n
Frökindsdräkten, en dräkt ofta mött i.sitt arbete.
som kan ske koriffi -6iräilTili
e Inventering
upp.
'Förjust
mer
tidstrogen än ortstroNär denna visning komdet häi mäd gärderobmer att äga rum finns det gen.
inventeringar efter äldre slåkting-Det är alltså fem år sedan som ar är en viktig del i kommitt6ns
ingen idag somvet.
Man strävar i sitt arbete
Bara att,det knappast dräktkommittdn startade sitt ar- arbete.
inte längre tillbaka ån tiden efter
bete.
Ett
noggrant
och
tidskräfem
år
kommer att driija
vande arbete. Tre gånger per 1850-talets mitt till 1900-talets börtill.
termih har två representanter jan. _Det är där någonstans man
just
fem år är den tid från vardera sex hembygdsfören- skall hitta Frökindsdräkten.
För
som Frökinds dräktkom- ingar i Frökind träffats under
Om det nu linns och har funnits
Kerstin Arnessons ledning.
mitt6 varit i arbete.
någon
särpräglad sådan dräkt.
på
Gröna
vågen
60-70-talet
Ett arbete där man grävt
medförde. ett ökat intresse för de Kerstin Arnesson är lite tveksam.
i hembygdens klädhistoria gamla
Frökind ligger i en öppen bygd
hembygdsdräkterna,

{n modevisning som
väntas med stort intresse
av många blir den när den
nyskapade Frökindsdräkten för första gången visas

.

ett
intresse som sedan inte har svalnat. Men kanske borde även

Frökinds dräktkommitt6 varit

där det varit lätt att följa modets
nycker. Därför tror alltså Kerstin
Arnesson att den dräkt som kom-

med redan från'början- Kerstin mitt6n till slut arbetar fram är mer
Arnesson tr1r i barje fall att man tidstrogen än.den är ortstrogen,
är 10-20 år sena i sitt arbete. ia den kan t o m linnas i samma
Mycket av den dokumentation i utförande i andra socknar..
Men det är inte bara utseendet
form av gamla kläder som hår
funnits i garderober och vindar det handlar om. Minst lika viktigt
har hunnit försvinna.
är materialet, garntyP, vävsätt
- Hade ni kommit i fiol hade och sömnadssätt.

Tidsperioden

Vid träffarna är det alltid någon
som plockat med delar eller hela
plagg från den aktuella tidsperioden, plagg som noggrant synas
med både bligk och känsel.

Men samalbettrr m6d.]åqsmuseet, med' Ubngdomsrinjen'5gh.)1
med lokala museet. Ingenting får \
fuskas över; allt görs noggrant,
varje träff, varje plagg fotodoku-

menteras och desutom protokoll, förs det som

händer.

Dräktkommitt6n arbetar inte
bara slutet de gånger man träffas.

Nej, medlemmarna'inforinerär *
också om arbetbt vid sina eqnä
träffar i hembygdsföreningen,
man efterlyser hjälp av andra och
man har,också använLsig av lokal-

tidningen ijaklel.pätips.oehftiiGl mål. Dessutom har man iordning-

stållt en skärrnntställning

betet. Genom bl a utstållnineen
har man också fått nya kontak-ter
och nya tips.

o Framåt
Det är hembygdsföreningarna i

Börstig, Brismene, Vårkumla,
Luttra, Kinneved och delar av

Asarp som deltar i arbetet med
Frökindsdräkten, ett arbete'som
målmedvetet går framåt och där

förhoppningen alltså är att nåqon
gång under den närmaste femårs-

perioden kunna presentera Frökindsdråkten så som den relionstruerats hundratalet år efter det
att den använts. Om den nu har

funnits
dräkt.

som

specifik RedvägsLARSÅKHE

Kerstin Arnesson, stående, leder arbetet med att återskapa en Frökindsdiäkt. På sina
klädesplagg både med syn ochkänsel, kandetmånneen

träffar kontrolleras gamla
gång varit en frökindsdräkt?

som

berättar om det pågående ar'

t6

-. FalköPi.S

Ifueveds rLytteförening
Skytte är som sportgren
sannolikt äldst utav alla.
Först tävlade man med Pil'
båge, sedan kom armborstet och'därefter skjutvapen med krut som drivkraft.
Tävlandet i moderna skYtteföreningar uppstod i samband med att
handeldvapen kunde förses med
riktiga riktmedel. Korn och siktskåra har under 1900-talets andra
hålft förfinats till riktmedel som tillsarnmans med moderna vaPen octr
modern ammunition tillåter ett pre-

cisionsskytte som man knaPPast
kunde ana när man stöPte blYkulor
och laddade Remingtonammunitionen hemma då seklet var ungt.
Sedan 1896 har Mausergeväret
varit svenskt armdvaPen och användes än i dag som tävlingsgevär'
om än i modifierad modell.

o

1901

1901 bildade Kinneveds skYtteförening och firade i fredags sin 85åriga tillvaro med en stor prisutdelningsfest i lokal Frökind.

Prisbordet var imPonerande, in-

te mindre ån 240 Priser i form av
pokaler, vandringspris, medaljer'
årtalsmärken och PenningPriser
delades. ut under kvåillen.

Bland dessa priser fanns då de

med som Kinnarps SPortskYtte-

klubb delade ut till sina medlemmär, denna förening hade samti-

Karl-Gustau Ahl.
cus Thor 18? poåing guldmeda[, 2) ove
Josefsson 186 poiing silvermedalj, 3)
Martin Thor 185 poäng brommedalj.
1901

22 long pokalen:,l) PeJer
iing vP, 2) Per s"i.bo i+0 ;,

+Ulq.p*
rj Oh Ht"-

Hans centerstig, Lemarth Blom' Benny.idmderssön' Benny Olausson' Bosse

138-poäng.f:t:;;;;;'
Jo- -at"son
Ungdomsförbundets vandringspns eson'
Äkesson ?9

ås vandringspris: l)^Bdse

xatt-cusLf Ahl' claes Äk'

*öit..""ott.

nings- och årsfest.

Till kvållens program hörde hyllningar från Skaraborgs Skytteförbund förmedlade av Hans Jensen
och från Vartofta Skyttegille framförda av Stig Karlsson.
Föreningarnas damer hade ordnat med landgåmgar stora som måltavlor, vidare förekom auktion och
dans. Att skytteföreningen och inte
minst dess livliga ungdomsverksamhet är uppskattade kan man
förstå av alla de priser som skänkts

vandringspris: 1) Hans

Gtiransson 97 poling, 2)'Claes Fållström
96 poiing, 3) Joakim Culsson 95 poiing'
4) Lus Göransson 95 Poäng, 5) Tomas

Hector 95 poåing.
Georg Johanssons vandringspris: l)
Hans Giiransson 187 poäng, 2) Anders
Hermmsson 182 Poång, 3) Benny Andereson 1?9 poäng.

Förbundets vandringsPris: 1) Lars

Giiransson 136 poäng, 2) Bosse Johansson 126 poiing, 3) Claes Äkesson 125 poån8.

Bobabos vandringspris: l) Per Brisbo 143 poiing, 2) Peter Ahl 129 poång.

till verksamheten.
Resul{at

Fältskyttepokalen:

1986.

Måslerskap banskytte senior: l)
Claes Äkesson 198 poång guldplakett, 2)
Lennart Blom 187 poäng silverplakett,
3) Tommy Berglund 181 popäng brons-

plakett. Mästerskap banskytte junior: l) Tomas Hector 188 poäng guldplakett, 2)
Patrik Carlsson 188 poäng silverplakett,
3) Hans Göransson 188 poäng bronspla'
kett.
Måsterskap fältskytte: l) Karl-Gustaf
Ahl 55 träff guldmedalj, 2) Tommy
Berglund 54 träff silvermedalj, 3) Hans
Göransson 47 träff bronsmedalj'

Måsterskap korthåll senior: 1) Ola

Hermansson 164 poäng guldmedalj, 2)
Joakim Winggren 162 poäng silverme-

dalj, 3) Karl-Gustaf Ahl 157
bronsmedalj.

Måsterskap korthåll

junior:

Poäng

1) Mar-

Ahl ?? tråff, 2)

l) Ktrl-Gutaf

TommY Berglund 54
träff, 3) Peter Ahl 49.tråff, 4) Hans Görmsson 4? träff, 5) Claes Fällström 46

träff.
Berglunds vandringsPris: l) Tommy
Berglund 146 poång vp, 2) Ove Josefsson 139 poång, 3) Joakim Crlsson
poåitig, 4) Patrik Carlsson 139 poång.

139

Centerstigs vandringspris: l) Hans
Göransson 118 Poäng vP, 2) Roger
Culsson 118 poång, 3) Peter Ahl 116 poång, 4) Ove Josefsson

ll5

Poäng..

Onsdagstävlingen: 1) Claes Akesson
Karl-Gutaf Ahl 625 po-

651 poäng hp, 2)

ång hp, 3) Benny Olausson 582 Poäng
hp.

Frökinds GDV:s vandringsPris: l)

Roger Carlsson 144 Poång vP'

vp,4., IIa6

a4suuur

akim Winggren

14 PUdrS' d, ov_

189 poäng.

Stiillningspokalen: l) Ola Hermansi
son 129 poäng vp, 2) Joakim Winggren
122 poäng.

ling: Roger Culsson meda[! Hp placering

18, Hans Göramson medalj Hp pla-

cering 24, Lars Giiranson
Carlsson medalj.

1986: Jaktstig: l) Gunde Johansson
r00 p, 2) Stig Lindgren 99 p, 3) Göte

Ungdomsförbundets vandringspris
22 long l98il: 1) Peter Ahl 93 po:ing vp,
2) Pelle Hermansson 9l poäng.

KM

C Åkessons vandringspris senior: 1)
Joakim Winggren 128 poäng vp, 2) Ola
Hermansson 109 poäng, 3) Karl-Gustaf

son 38 p, 2) Torbjörn Linnarsson 33 p.
Bådjur: l) Lars Lindgren 65 p, 2) Göte Lindgreri 63 p, 3) Stig Lindgren 62 p.

Ahl 106 poång.
Damerna skånkta: l) Niklas Ahl 48
poiing, 2) Peter Ahl 47 poäng, 3) KarlGustaf Ahl 45 poång' 4) Mats Fällström
,14 poälg, 5) Ove Josefsson 43 poäng, 6)

- cris: 1) Göte Lindgren 342 p, 2) Bengt
Äkesson 332 p, 3) Claes Yngve 312 p.
Älg: l) Göte Lipdgren 78 p, 2) Lus
Lindgren 77 p, 3) Äke Johansson 77 p .

Claes Äkesson 43 poiing, 7) Per Brisbo
4i poång, 8) Anders Hermansson 4l poåing, 9) Patrik Carlsson 4l poäng, l0)

Lindgren

C Äkessons vandringspris junior: 1)
Per Brisbo 138 poång vp, 2) Peter Ahl
138 poiing, 3) Patrik Ca,rlsson 136 poäng,
4) Joakim Carlsson 135 poäng.

Lindgren 98 p.
Skeet: 1) Gunde Johansson 46 P' 2)
Åke Joharoson 43 p, 3) Lars Lindgren
42p.
Skeet,

Lus Göransson 41 poäng, ll) Joakim
Carlsson 40 poäng, izt Guile Joha"tson 37 poäng.

Skp.tte ös rikspropaganda kungame-

daljen: Maria Dahlälv, Martin Thor,

Niklas Ahl, Helena Karlsson, Mats Fållström, Pelle Hermansson, Joakim
Carlsson, Marcus Thor, Patrik Carlsson, Tomas,Hector, Per Brisbo, Claes
Fällström, Ove Josefsson, Peter Ahl,
Christer Hermansson, Roger Cailsson,
Ola Hermaroson, Joakim Winggren'

juniorer: 1) Magnus Oskrs-

Sammanlagt: Båste

onl det friuitltga skytteuiisendet", överliimnad au
raborgs skytteförbunds representant, Ho,ns J ensen-

skl'tt:

Lars

324 p.

.

).+,:E

-..!rifu

Den största "bucklan" Frökind,s GDV;s uandringsp'1',s eröurades aP Roger
Carlsson . Frökinds GDV
skiinkte denna kuiill' 2'000 :'
ttll Skyttffirenxngens ung-

t:::

d,omsoerksamhet-

fr.u. Claes Äkettot rniistare banskytte senior,
Ola Hermansson $enionncistare korthåIl, Tomas Hector möstare banskytte junior,
Karl.Gustau Ahl miistare föItskUtte och Marcus Thor, mristerskap korth'&ll junior.

Fern miistare korad.es under kuöllen
Ska-

meda[],

Christer Hermansson medalj, Patrik

I måndagstidningen presenteåde vi en del av den digra prislistan

från Kinneveds Skytteförenings 85årsjubileum. Hår kommer återstoden.

Klass

Ll5 flickor; l) Sofia Jarlsson

Ad,t:ent
i Khmöaed

T]LF

Ifimevedsskyttå'ffiäs
figra prislista
180

poäng,guld, 2) Ulrika Jarlsson 180 ooäng silver, 3) Madelene Persson l7Z poäng brons.

Klms L15 pojkar: 1) Markus Thor lg8
poäng guld, 2) Joakim Carlsson 190 poäng silver, 3) Magnus Lagesson l?3 po-

riksrnästare

Första söndagen i Advent hål-

ler sitt grepp om sinnena. I alla

fyra kyrkorna i Kinneveds pastorat mötte många upp, och här
sjöng man fortfarande "Bereden

Väg" och "Glåd dig du Kristi
brud" ur gamla psalmboken.

Först till påsk skall enligt kyrkorådets beslut den nya tas i bruk.
I Kinneveds kyrka medverkade kyrkoköre4r med flera sånger.
Framför allt i Otto Olssons "Advent" visade den sin kapacitet

äng brons.

Statsprisskiutning:
Klass 84: 1) Tomy Berglund

133 po-

iing pokal, 2) Claes Äkesson 130 poäng

ä:-,
4)

3) Bosse Johansson 127 poäng 23:-,

Karl-Gustaf Ahl 124 poäng 19:-.
Klass 82: 1) Lars Göransson 131 po-

ång pokal.

Klass B1: l) Hans Göransson 142 poiing pokal.
Klass Bl?: 1) Per Brisbo 139 poäng
pokal, 2) Claes Fållström 136 poång 10:-.
Klass 815: l) Mutin Thor 139 poång
pokal, 2) Mats Fällström 137 poäng 20:-.
Slqyttemårken:
Lägre årtalsmärke i guld banskytte:
Karl-Gustaf Ahl, Gunde Johansson.
Lågre årtalsmärke i brons banskytte:

IemutBlom.

Bamkyttemårke i guld: Benny Olausson, Benny Andersson,

i brons: Lars

Barekyttemårke
ratrsson.

Fältskyttemärke

i

Gö-

brons: Benny Ola-

usson, Lars Göransson.

Juniorskyttemärke i guld:

Joakim
Calsson.
Juniorskyttemårke i silver: Mats Fällström. Marcus Thor.

Juniorskyttemärke

i brons: Martin

Thor.

Korthållsmårken:
Senior

Lågre årtalsmårke

i brons: Karl-Gus-

taf Ahl.

Guldmärke: Benny Brodd,
Junior
Guld med 3 stjärnor: Per Brisbo, Peter Ahl.
Guld med 2 stjärnor: Ove Josefsson,
Hans Giiransson, Claes Fällström,
Christer Hermansson, Tomas Hector.
Guld med en stjårnå: Niklas Ahl,
Mats FåUström, Pelle Hermansson, Joakim Carlsson.
Guld: Mucus Thor, Maria Dahliilv,
Hanna Bemerhag.

Silver: Macus Thor, Martin Thor,
Muia Dahlålv.
Brons: Martin Thor, Fredrik Öst, He-

Klass L17 pojkar: 1) Tomas Hector
guld, 2) Peter Ahl 164 poäng

tr69 poång

silver, 3) Patrik Carlsson 161 poäng

ledning.
och sportskytteklubben

:

l) Kinneveds Skytteförening 1712 poäng, 2) Kinnarps Sportskytteklubb 1644
poång.
Jaktstig: l) Gunde Johqnsson kssk 100
poäng 30:-, 2) Torbjörn Äkesson skf 95
poäng 25:-, 3) Ingemar Frmsson kssk 94
poång 19:-, 4) Bengt Äkesson kssk

medverkade
också som sångsolist i den avslutande körsången. G. Wenner-

bergs måktiga: "Gören portarna
höga".
Vid efterföljande samkväm i
Församlingshemmet, som CKF
ordnat, upptogs offer till Lutherhjälpen, som uppgick till 1.210 kr.
I kyrkan hade man dessförririnan
gett som vanligt är på l:a i Advent
till Skarä stifts folkhögskola. I år
uppgidk den kollekten till 750 kr.

poåing 16r, 5) Yngve Nilsson kssk g2 po-

äng 16:-, 6) Lars Lindgren kssk g2 poång 16:-, 7) Anders Bore skf 911 poäng

l5:-, 8) Göte Lindgren kssk g0 poäng

l4:-, 9) Ake Johänsson kssk 89
12:-, 10) Karl-Gustaf Ahl skf 88
l0:-, 1l) Kjell-Ove Karlsson kssk
ång 9:-, l2) L-E Wernersson kssk
ång 7:-, l3) Lars Westerberg kssk

poång
poäng
87 po84 po82 po-

äng 6:-.

Banskjutning: l) Tommy Berglund
skf 97 poäng 24t, 2) Ola Hermansson
skf 95 poiing 17:-, 3) Hms Göransson skf
95 poäng 17:-, 4) Benny Brodd skfg4 poång l1:-, 5) Patrik Carlsson skf g4 poång

1L:-, 6) Lars Göransson skf 9a päpång
11:-, ?) Karl-.:"staf Ahl skf 93 poäng 8:-,
8) Benny OlaUsson skf 93 poäng 8:-, 9t
Mats Fällström skf 93 poäng 8:-.

Algbaneskjutning: 1) Göte Lindgren
kssk 85 poiing 23:-, 2) Bengt Äkesson

kssk 8l poäng 20:-, 3) Torbjörn Äkesson
skf 76 poäng 16:-, 4) Tommy Berglund
skf 75 poäng l5:-, 5) Claes Äkesson skf
74 poång l4;-, 6) Hans Göransson skf ?4
poäng 14:-, 7) Claes Yngve kssk 72 poång 12:-, 8) Ingemar Fransson kssk 70
poång l1:-.
Luftgevårsskjutning: l) Joakim Winggren skf 92 poång 2l:-, 2) Benny Brodd
skf 91 poång 19:', 3) Claes Äkesson skf
89 poäng l7:-, 4) Gunde Johansson kssk
88 poäng l5:-, 5) Peter Ahl skf8? poäng
l3:-, 6) Christer Hermansson skf 86 noäng ll:-, ?) Ola Hemansson skf 86 po-

KÅGES oÄCr Bnsmene
FIY,TTAR
till KINNARPS Gentrum
AIla kunder som köper nya vin-

terdäck - Bjuder vi på mat,

.även kaffe med färskt bröd från

av fyrakvalomgångar.

Ulf Ebenhardt från

förr en flickkör, men

var en synnerligen

välförtjåi,nt

fina röster.
I Börstigs och Brismene kyrkor

guldmedaljör eftersom han domi
nerade tävlingen stort. Han vann

tre av fyra

tjänstgjorde veniaten Ingvar

kvalomgångar och

Duell, som, jämte veniaten och

samtliga tre A-finaler.

I

läraren Georg Majhult är pastor

söndagens finalpass ingick

till stor hjälp

sedan komministertjänsten sedan några år tillbaka
är indragen. Respektive kyrkokörer sjöng i dessa kyrkor under

alltså tre A-frnaler. Deltagarna

fick här räkna de två bästa resultaten och Ulf kom då upp i 106
varv. Tvåan Anders Nilsson, StaffFnstorp; hade 104 varv ochtrean

Äke Andersson, Lidköping,

n u har glåd-

jande nog även några pojkar gått
med, och den ungdomliga entusasmen är stor rred många klara,

pen i miniracing i Karlskoga. Ulf

ledning

av kyrkomusiker Ella
-61

Torstensson. f 996.19

100

varv. Nilsson var för övrigt regerande riksmästare och tillsammans med Ulf Ebenhardt favorittippad inför årets tävling.
I tävlingen startade c:a 50 deltagare från hela landef. t rt g€.^ h; A
;

Vem har sett rottweilern?
- Vid middagstid i sönder gammal rottweilervalp från en gård i Kinn-

iworirana.-

dags försvann en 8 måna- O"t e"å" resultatet av mödorna hitills ar att fiarrskåd6rs-

kan- sag;t att hunden är
ochhartagitsomhand.

i livet

tösri r.ffi1:ffiT,?;'.T,:iäl

:.lcårdharaldrigtidigare ;;;. r;;å;;'ä"-'d.,-, inte öron_
låmnat
tomten och nu mri.kräcfi-äJ bar inte heller
befarar ågaren att hund- något skattemårke vid försvin-

tjuvarvaritifarten.

nandet.

Ä,T::"ilil"åil:R:*, i,* qilä'"'iå'il:ä"ffjl :å??:
ein. ._"",,. r*" ;lä;;ö J"'i :iffilt"Jilm:;, :*a:l
till
15 polishus i hela lär
man har till
lur uu.
och -"d ;""1;i
y::ll__, :1_f:lll.."*qri"""_t-rriropi"e
kontaktas. Tel.0S15/1?B 40.
kontakt med en ".=.
fiärrskåc

Fiirslrt brfid varje vardag

flera adventssånger. Kören var
Kinnarp

vann på söndagen riksmästerska-

irund_en som sick

i

I Vårkumla kyrka tjänstgjorde
82-årige kh em John E Fägerlind,
och ungdomskören under kantor
Margareta Thors ledning sjöng

Ulf Ebenhardt blev den gång-

na helgen riksmästare i miniracing efter att ha vunnit tre

arp.

o

earT

här fram". Han

gZ

ång ll:-.
Sammanställning: l) Göte Lindgren
kssk 331 poång 45-:-, 2) Bengt Äkelson
skf 329 poiing 39:-, 3) Gunde Johansson
Föreningsomgång Skyttiaden:
kssk 329 poäng 39:-, 4) Hans Göranssdn
Klass Lll flickor: 1) Hanna Bemerhag
skf 323 poäng 34:-, 5, Ola Hermansson
198 poiing guld, 2) Helena Karlsson 182
skf 323 poäng 34:-, 6) Tommy Berglund
poång silver, 3) Eva-Lotta Bemerhag
skf
321 poäng 29:-, ?) Peter Ahl skf 311
l7? poäng brons.
24:-, 8) Karl-Gustaf Ahl skf 309
Klass Lll pojkar: 1) Jimy Lindroth .poäng
poäng 22j,9) Ingemar Fransson kssk
182 poiing guld, 2) Raymond Björk 180
298 poäng 20:-, 10) Lars Göransson skf
poäng silver, 3) Andreas Silvander 173
293 poäng l9:-, 1l) Benny Brodd skf290
poång brons.
poäng l?:-, 12) Claes Yngve kssk 28? poKlass Ll3 pojkar: l) Niklas Ahl 195
ång 16:-, 13) Kjell-Ove Karlsson kssk 285
poång guld;'Z) Mats Fållström 193 poång
poäng 15:-, 14) Per Brisbo skf 246 poäng
silver, 3) Martin Thor 192 poäng brons.
14:-.

0515-337 30

Gudstjänsten förråttades av
prosten, som predikade över
ämnet: "Jesus från Nasaret går

Lagtåvlan mellan skytteföreningen

lena Karlsson.

a

under kantor Margareta Thors

brons.

:1"'

t1t*- i"l.-c"Å

i

Aaslutn'ing
t Slutarp!
Slutarps IF:s ungdomssektion
har haft årsavslutning. Alla ung-

domar som varit aktiva under året
fick priser och specigllt uppvakta-

des naturligtvis Pl2-laget'

i Kinneved

Adventssamli
+:

.1,

';

som

vann sin serie.

I

samband med festligheten

överlämnade klubbens damer

kr till ungdomsverksamheten. Pengar som nästa år kommer ungdomarna till del På olika
4.000

sätt. j.iB/^- iL"ql"l

ffi;iii;irrlffiW,,r

i,ir,,:

ffiW

Stutarps IF P12 har varit framc.anssrik2u2ae2arej

ä

rwffiw

o-!-a;j!y*:::1':::::::::',:;!^T"1Åt

tagledare.
äzi.i'Etå?iiBirser, tränare, Håkan Ärnesson,Tobias
illi JiiJä{,";:;ä.:;;ää,'iå'åt
ÄIeAndersson,
Topbias
I ;aget har Andreas niJ"räi,-öiit-Henrik_A'r'oÅsin,
Pryssander, Håkan
Wic
Lagessån,
brine. NicHa" Stunquki)'åii.iii"i"n, -Maitias
tr;;:;":;;i;; L""ål;ni,-iÅi A.,ne ssån och ste fan Lennartsson, deltagit.

Musiheleu er uisad,e'fffifi, rig

Musikskolans klarinettgrupp, som består av fr v Nina Kannius, Markus Thor, Bjari Påhrson, Tony Carlsson, Jety Carls'
son, medve rkadå vid adventsmorgonsamlingen'
ledning av sin lärare Björn PehrPå fredagsmorgonen före första
soir. Här fanns både en klarinettadvent varje år fylls Kinneveds
kyrka av skolbarn. Alla elever i grupp och en tvärflöjtsgruPP, som
framförde adventsmusik'
Kinnarps skola kommer då med
Prosten Uno Mårtensson talade
sina lärare för att ha morgonsamtill barnen om julens budskaP och
lingikyrkan.
I år liksom tidigare blev det en om Jesus, som deri störstajulgåva
som givits på jorden. Samlingen
samling med mycket sång och

musik. Eleverna

i

avslutådes med att klarinettgrup-

årskurs tre

medverkade med sång, och för

,

pen spelade

musiken svarade elever från

kommunala musikskolan under

Musikskoleavslutning

åt kvällens musikuppvisning.

elevaftonen deltog så
var det i torsdags lwåtl i gottUnder
alla av skolans elever och
Lokal F rökind, dit många det som
med stort intresse. Många
föräldrar och andra anhöriga hade samlats

föratt lyss-

napådeunga spelande.
Fem söta flickor som spelade violin var för sig och ensamma var Kaisa Arnesson, Camilla
Fredriksson, Annika knutsson, Sofia Wernmyr och Renate Klaeslon. (Ordningen kan
vara omkasiad.) De spelade bl a Törnrosa och ackompanierades då av sin lärare Monika
Petri som spelade andra stämman. Hon ät dock inte med på bilden '

En grupp ungdomar, som undervisas i sång och musik av sina
skollärare inledde med att frejdigt
sjunga ett antal visor och började
med något som heter A ram Sam
sa och gav därmed en hårlig start

elever frnns nu som spelar fiol,
klarinett, trumpet och flöjt till de
tidigare mera vanliga blockflöjt,

gitarr och piano och intresset

verkar om möjligt vara i stigande.
Lärarna var också där med musikskolechefen Leif Nilsson i spetsen, vilket gav kvällen extra dignitet. Julsånger och andra små visor

Do,,".

llS*-tJ"-

ttot.

"_",

var som vanligt på repertoarer
men också folkvisor, valser m m.

Från att tidigare bara ha haf
elevuppvisning en gång om åre

har man numera sådana såväl vår
som höst och det blir därför ännt
intressantare att följa framsteger
som eleverna gör når man intt
behöver vänta ett helt år. llur son
helst så fångas man av glädjen ocl
spänningen och lever med i ele
vernas framträdanden.

IRISJOHANSSON

Lättsrnält reay för

Kirutq,rps "träfolk"
-t-

li ge- ii*n6

1u

't18(-iilL-s(

'i??Gaff|#;o.,?j

tlömnar

,tl{intr',o;rp
il O,rr,r,"" "Gurka" lämnar Kinil "atps IF. För en tid sedan skrev
:{ han på övergångspapperen för
:l Herrljunga SK, vilket är hans
ilmoderklubb.
Under tre år var Gunnar mål-

:l

!{ skytten med stort M i Falköpings

::l BK innan han ifiol tog steget över

;l till Xinnarps IF, där han fortsatte
ii attösainmål.
tl Herrljunga har ett ungt lag och
[{ Gunnar kommer naturligtvis att
[] fåenrollsomlagets "pappa".
[{ Aven på tränarsidan dyker det
[l "pp en bekanting för "våra" läsaftr re. Det är Alf "Myggan"

[:l

[]
fl

Gustafsson, som varit tränare i bl a Larv
och Grolanda som blir assisterande tr:inare till Leif Andersson.

t]

En bild från finalei på Kinnarpsrevyn.

"Triijätten från Kinnarp", Kinnarps Kontorsmöbler hade igår ktålt
samlat sin personal med

respektive på Stadsteatern
och Medborgarhusets rotunda. Det blev också en
hejdundrande tillställning
med reyy, mat, dans och
minnesgåvor till dem som
varit företaget trogna i 25
år.
Kvållen inleddes med revy och

en nästan fullsatt

teatersalong
kunde konstatera att r.evypappan
Frank Henningsen tillsaminans
med övriga i ensemblen snickrat
ihop en riktigt trevlig lättsmält

o

förrätt till dötjulbord som senare
skullefölja.
Som sig bör handlade det dels
om företaget, men det var en bred

revy, eftersom även andra lokala
företeelser togs upp. Ja,. det dansades också jazzbalelt. Vi fick se
några av de allra senaste avsnitten av serien "Hem till gården".
Fackpampen Frank sjöng med
ironi om sig själv och sin cykel och

surunan av kardemumman blir
att man inte bara gör möbler på
Kinnarps utan även revyunderhållning. Elva glada amatörer har
övat och övat och att döma av
applåderna så landade revysällskapets lilla blandning så mjukt
och frnt som om självaste "Jarlen"

företag kan för övrigt bjuda på
egen komporkester? Här i form
av Roger "Mandel" Andersson,
Christer "Smea" Johansson, Stig

"Albert" Johansson och Äke "Älgen" Thörn.
Efter nyår kan revyn ses i Lokal
Frökind för andra än "träfolket"
vidKinnarpå
I 25 år här Lars Westerberg,
Kurt Nero, Stig Johansson, Agne

Persson och Bengt Johansson
jobbat på företaget. De frck'tackord av Henry Jarlsson och klockor och blommor ur Jarl Anderssons hand. Vid ett tidigare jubileum har Bengt EK, Stig Alv6n och
Gösta Andersson fått klockor för
mer än 30 års tjånst i företaget.

BÄSSEJOHANSSON

hade suttit vid spakarna. Vilket

lqg6-,1-66

I(önna;rp f&r eupeho;ns
Kinnarps IF får ett "Wild Card"
nåsta års upplaga av Svenska
Cupen i fotboll. Fotbollförbundet
gör ett försök att skapa än mer
fest i cupen oeh vill naturligtvis
gärna ha fram sensationslag från
de lägre serierna.

i

Fem anställda prisades för 25 års tjänst på Kinnarps Kontorsmöbler. Fr v vd Henry Jarlsson, Agne Persson, Lafs Westerberg, grundaren Jarl Andersson, Kurt Nero och Stig Johansson. Sittande B e ngt Jo hansson.

Distriktsförbunden har dårför
fått tre platser vardera att fördela
och i Västergötland är det förutom
Kinnarps IF, Sexdrega/Aplared
IF och Vinninga AIF som få'r den
härchansen.

{-"
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Julmarknad i Slutarp'Kinnarp

r rLöJdagen.Ce

n I Sdecegrbflf

l1

ril3

986

Löwcars u,uil|r, a tr ii,mo d,elJ er
nårgot för aåtrt mtilseum?
I

En unik samling jord-

bruksmaskiner,

diverse

verktyg och andra föremål
från vårt sekels första
halva och tillverkade i liten skala har Linnar Hermansson i Kinnarp.

Hans stora

kännedom

om sådana redskap tillika
hans skicklighet och intresse att arbeta i trå gav
honom hans stora hobby
sedan han 1968 slutade
som lantbrukare och bosatte sig i Falköping. Sedan en tid bor han i Kinnarp, där han trivs utmärkt.
På gården Naglarp

i

Kinneved,

som numera brukas av en son, använde sig Linnar av jordbruksred-

skap av den typ han nu tillverkar
som modeller. Han minns dem alla
i detalj ån idag.
Modellerna är väl arbetade och

dårtill funktionsdugliga. Hade det
funnits så små hästar så hade
hackelsevagnarna, slåttermaskjnerna, skrindorna, hackelsemaskinerna etc, kunnat dras igång.
Linnar har också gjort mjölkpallar och kannor, spinnrock m m -

rit

i4?l

;i

t*

&

ja där finns nästan hela bondelivets
verksamhet från början av sekelskiftet dokumenterat vad gäller
redskap.

o Nyttosaker
Linnar gör även andra nyttosaker som hobbY. Hyllor, skålar, få-

gelbon bland annat trängs i verkstaden. där han också har olika
hjälpmedel, som svarvar m.m., till
hands. Men det är jordbruksartiklarna som är de mest intressanta.

Linnar tror själv att han än

så

,å*

11,1Lni;il

.,,'

länge är ensam om sin hobby. Han
har i varje fall aldrig sett sådana
någon annanstans.

&**%

%k;#*M

o Utställda
Under två dagar i november
tiil allmänt skådande på Götala herrgård, dår

fanns hans samling

Hushållningssällskapet traditionsenligt firade "Jul på Götala". Det

F. lantbrakaren Ltnnar Hermansson

med, stna "små." jordbruksredskap.

finns de som anser att Linnars mi- got för musiechefen att ta sig en titt
niatyrer vore väl ägnade för mu- oa.
seet i Falköping. Kanske är det nåIRIS JOHANSSON

,r'-ttnnlt

JULVECKA PA
FORENINGSBANKEN
'

15- 19 december bjuder vi på
glögg/saft och pepparkakor.

VIDEOVISNING FOR ALLA BARN

*
*
*

TILLBAKA PA SKATTEN?
Öppna Vinnarkonto årets julklapp
Extra insättning på Vinnarkontot
Bli medlem

Jag önskar alla
mina kunder

CODJIJL

KINNARPS
PRESENTSHl|P
"Rosa Huset"
0515/337 10

Silfuerstrands

Herfiiseilng
Kinnarp. Tel. 0515/334 55

öpper:

ffiålixt

t3-t8

Onsd. STÄNGT

-

Och du erhåller en fin Ballografpenna
värde c:a 40 kr.
VÄLKOMNA TILL EN TREVLIG VECKA PA

FöreningsbankenH

önskar

Falköping, Floby, Åsarp, Stenstorp, Vartofta-Kättilstorp

gaiÖt{tthoP
May Bergman
Slutarp osl slgg4 gO

#

L$Oagen'cen r3 gecemger IUö$

Hlsa Johansson i Slqtqfpj

Irr';tretsen,
Balsam för sjålen

-

det

år för mig att måla på porslin. Det såger Elsa Johans-

i

Slutarp, kånd politi'
ker ceh landstingskvinna
som numera år pensionår.
Det år viktigt att förbereda sig för livet som pen*
sionår för det år viktigt att
förbereda i ens liv när man
låmnar alla arbetskamrater och plötsligt står dår
son

helt at*n normal

sys-

selsältning och med hur
mycket tid som helst till
sitt fri,rfcgande.
Elsa Johansson har nyligen {1yt-

tåi till Slutarp och år dårmed tilibaka tilt sina barndoms stigar och

ångder. Från sin nya bostad
blickar hon ut över bergel, som

.$s'or#/å;
snygs svensr *ån

135:'

CARDlSAll$ m.m,

:-

buls&m

med sina välbekanta silhuetter reser sig över åkrar och hagar. Tittar
hon ut åt motsatta sidan ser hon de
gamla husen och mejeriet, dår en
gång hennes mor arbetade. Även

detta har sin l:etydelse för Eisa,
som just nu känner stor tiiifredsställelse med livet och glåder sig åt

varje ny dag och allt vad hon kan
göra av den.

r

Tecknade

Elsa tecknade gärna redan i ungdomen och som ung mamma kun*

de hon ta målargrejorna med i
barnvagnen niir hon någon gång
hann med några ut$ykter. I{emmet, trådgården och barnen och
senare också de många politiska
uppdragen som bara växte i antal
gav inte mycket tid över för hobbyn och intressen.
Men {ör gott lade Elsa aldrig bort
penseln och paletten.
Nu år Elsa glad att hon alltid haft
det i tankarnä och att hon lölji kurser i porslinsmålning når det flnnits tillfålle för nu ger målningen
liv åt hennes vardag och balsam

för hennes sjål. Det år så

TÄCKEN och KUDDAR
Iran
EKENS

till låga priser.

lfinnans illanulaltul
Tel.

0515/331 34

o Porslin
Teknihen och sina första lårospån
fick hon i Skara, sedeur har abetet
och övningen giort sitt.
Just nu målar Elsa vaser, lampor

och fat. För tillfållet håller hon sig
också till en enda fårg, brunt, som

hon tonar ut till olika styrka. I{on
arbetar med olja och Iluss och högklassigt porslin, vilket ger båttre
resultat,

El:iat{an

hon

tyeker vi skall göra för att vara förberedda för pensionering.

Elsa målar idag mest på porslin.

3{elat set lrån 139r

for sJ{tlen

sztta

i

timntar uid sin parshnsmälning

och

niuta aa attkunna, skapa nå'gat

med sina hd.nder.

r

Dyrt

Det är en dyr hobby, men lågger
man nermycket arbete i motiven,
så vill man inte förstöra arbetet
med såmre kvalitel i rhateriålet.
Elsas tavlor, som hemmet år fullt
av, är ofta i varma glada fårger och

har liv och ståmning och hennes
porslinssaker som hon just håller

ker och trån4r .flitigt

på med år riktiga måsterverk. Man

varje fall går inlårningen fortare,
Elsa recept på ett skönt liv som
pensionär år att man i god tid skaffar sig hobbyn och intressen.
IRIS JOHANSSON

skulle kunna tro att hon inie giart
annat än målat i hela sitt liv. Sjålv

såger hon att man kan lära sig
mycket om man bara ger sig på sa-

- men visst
fordras det lite handlag också, i

Plastpåsar och hundp*llar

God Jul
önskar

l{innarps Textilindustri AB

Nlariannes prylbod
köper och säljer

AilTII{T
IIYTT osh BEGA8il[I
I\.{arianne Engdahl
Kvarngatan 12. Sluiarp
5Al 00 lralköJring

'I'elefon
OstS-333 55

för en hättre rniljö
r

Eedan för f1'ra år sedan
framstålldes önskemål till
kommunen orh, att Kinne-

vedsborna ville ha s.k.
"hundpellar". Allt fler familjer skaffar sig hundar
och det har blivit ett behov
av att kunna hålla rent
från hundtråck på vågar

tid töms av parkskötarna. Vad man
kan se hittills har de också kommit
till användning - vissa av dem mera*andra mindre. Skulle andra
placeringar visa sig bättre komrner
man att flytta dem.

och parkområden.

r

I sommar har sådana behållare
placerats ut på de stållen man observeräf hade störst behov. Hela lZ
st orangefårgade "pellar" år placerade runt om i Kinnarp och Slutarp.
}et år fråmst vid parker och po-

GOTTNY

Yåntat

Att vi fått värita så länse

som

fyra år på dem är en ekÅomisk
fråga. Frdkindsborna har betalat
iså låg hundskatt, att det inte an$elts motiveråt ätt ge dern dessa
"peilar". Ärendet har gått via vägföreningen, men det år gatukontoret som svarar for driften.

pulåra promenadvågar de finns.
För alla nyblivna hundågare och
andra som inte tidigare hört det

Åsa Bergman rastar görna

meddelar vi hår att plastpåsar för
avlägsnade av hundbajset finns
gratis att hårnta hos Bengt Samuelsson i Slutarp oeh hos Centrum

Eilersom man hårrned minskar
mycket av föroreningar i samhållet
har vi nu fåit en iiten miljförbåttring att glädjas åt,
IRTS JOHANSSON

övs i Kinnarp.

GODJUL

Töms

"Pellarna" töms vintertid av en
speciellt för åndamålet vidtalad
person, medan de under sommar-
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Möbler for kontor och offentlig mifo
Box 3060,

lzrlr

nar.xöprNc

Fabriksförsåljning kontakta: Bengt Dolk
Tei 0515i333 ?0, Telelax 05151337 01, Telex 6?1 69 Kinnarp S.

önskar
alla våra
trevliga kunder
en riktigt
GOD JUL
l(innams Fabri[snederfag

0515-331 86

JULKLfrPPST'PS'
Tåcke, Filtar,
Gardiner, Handdukar,
Badrumsfrott6 m.m.
Vi har stort urval av får-

digs*urna mattremsor.
Strånggarn - mattvarp.
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Har man lust har man tid. .

.

V iha glad,a ka öntr,,,or holr

ma,ttornu k,lolr a till
till. det
sa en av
kvinnorna i vävstugan
glatt, när jag besökte vävstugan i Sörby, för att informera mig om vdrksamheten dår och förvånades över att man så hår i
adventstid ännu höll på att
sätta upp väv för trasmattor, vilka hör och håpna
skulle bli färdiga till jut.
Det man har lust

har man tid

till,

.

Ett 40-tal meter varp är det vanliga når det gåller trasmattor, men
det år klart. allt behöver inte vävas
fiirdigt fram till jul.
I Sörby vävstuga har man vävt
det mesta. Utövpr trasmattor har
det blivit löpare och dukar, gardiner, kuddar, vepor,och även ylleplådar under årens lopp.
Vävsättet har också varierat från
tuskaft till rips och daldräll för att
nämna några.

r Flinka
Ja, det är flinka och duktiga

kvinnor som här.få'r utlopp för sln
energi och sina konstnärliga taIanger.

Det var 1969 som några vävglada
damer fick disponera lokaler i Sörby gamla skola av kommunalnåmnden för att där ägrra sig åt

vävning. Eftersom intresset för
vävning bara ökade med åren beslöt man 1979 att bilda Sörby våvsttrgeförening. Idag har man ett 70tal medlemmar, antalet kan dock
variera år från år, man måste ju inte vara medlem varje år,

r

iul

Nytta och nöje

Våvstugans medlemmar har bå-

de nytta och nöje av verksamheten, men anser sig också göra en

kulturgårning med sitt hantverk

som de överför till yngre generationer. Den yngsta våverskan i stugan
iir bara 7 år, annars är medlemmarna i alla åldrar. Visst är det
skönt når äldre undervisar de yngre.

o Stolta
Det man också är stolt över är ott
man numera själv äger den gamla
skolbyggnaden. Den köptes lgg3
och man har målat och reparerat

på båsta sätt med egna krafter och
egna medel. Inga som helst bidiag
får man från kommunen för verksamheten. Någon veckas uthyrning till turister under sommartid
har inbringat lite slantar som väl
behövs till uppvårmning, ljus och
annat.

Vävstugan har rönt stor uppskattning bland bygdens kvinnor,
vilket förstås av medlemsantalet.
Man har ett tiotal våvstolar till sitt
förfogande och det går bra att
komma dit och väva för vem som
helst. Det finns de som Kommer
från Jäla, Vartofta och Falköping
så har man lust så går det bra att
resa också.

IRIS JOHANSSON

"Förmåneri'

-LJI','L *
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Banken det lönar sig att vara kund

i

Kinnarpskontoret
Försleed,ar gör hiir Mon-Britt Joh'ansson och Margit Andersson' medan Dagny stolt
visar upp iutens nyo lirpor", Liingst bak skgrntar Gun Yvrantz frå'n Jiila som uiiper

kud.dar tiII

Tel. 0515/336 50

jul.

R"gnskydd vid busshållplats
Nu är våntkurarna vi väntat På äntligen på plats och man kan i våntan på
bussen få lä för höststormar och regn.
När detta skrivs har de funnits på plats
i ca tre veckorpch man har redan hunnit
glädja sig åt dem många gånger vid
dåligtväder.

;IW

Vi har talat med en representant för vägföreningen i Kinnarp-Slutarp och han kunde berätta,
att föreningen i våras giort en skriftlig framställan
om väntkurer. För att få sådana på plats, detta
gällde såirskilt Kinnarp, och även få en ficka för
Eussen att stanna på behövdes markägarens tillåtelse. Sedan de kontaktats och tillstånd erhållits
har arbetet gått raskt. Det är vägförvaltningen

Nötter, fikon, julskinka, lutfisk, svagdricka, iulchok'
lad, dockor, bilar, övriga leksaker. Blommor stor sortering. Lotter, tips m.m.

som sedan skött det hela.

Det är två väntekurer vi fått. En stor står vid

den tidigare hållplatsen

i

ALLT DETTA HITTAR DU I EN LITEN MODERN
ICA.BUTIK I KINNARP

Slutarp mitt emot

Tångaberg och en i Kinnarp. Där har man tvingas flytta hållplatsen ca 50 meter. Kurerna står
uppställda på den sidan av vägen där bussarna

till Falköping stannar,'eftersom de allra

S#-#5, J utö ppEI

flesta

resenärer far åt det hållet, men hållplatserna är
mitt emot varandra och kurerna kan därför ut-

i motsatt rikting.
Hållplatsen vid Affärsgatan i Slutarp har inte
fått någon kur. Man anser att byggnaderna
nyttjas även av trafikanter

omkring ger ett visst skydd åt väntandei

fSSON

JULAFTON
r,';,t"i':

jir.:,

Veronica Alfvön, Slutarp, söker skydd i väntkuren i väntan på bussen.

9_12

JULDAGEN STÄNGT
ANNANDAGEN 9-20
NYÄRSAFTON 9_15

Nyårsdagen

Stängt

Fåp-#ä*

Tisdagen den 16 december 1986

l?96-tä.tg

Arsmöte

i Slutarps IF

Förliden vecka höll Slutarps

Idrottsförening sitt årsmöte däi
dagordningen till största delen
upptogs av val till olika funktioner under nästkommande verk-

samhetsår. Valen awerkades
snabbt efter ett gott arbete av
valberedningen och under mö-

Efter 49 akti,aa Slutarps&r

i ldrottsföreni,ngen augick
G;ptou "Geson" Gustousson uid föreningens
&rsmöte.

"Geson'? gick
efter 49 ful
Gustav Gustavsson, ?3 år, lämnade i samband med föreningens
årsmöte sitt uppdrag som sekr. i
huvudstyrelsen och valdes till he-

Tänk att få göra nacksving på VM-bronsmedaljören "Manne" Fredriksson inför alla sina
klasskompisar! Ja, den här killen tog chansen vid FABK:s propaganda i Kinnarps skola

och nog ser kastet imponerande ut? (Foto RobertLöfgren)

dersledamot. Gustav

har varit

verksam i föreningen sedan den
20 febr. 1937 - först ett par år
som aktiv och senare i olika ledarfunktioner, bl.a. i fotbollsektionen och sedan 1940 i styrelsen,
varav som sekr. sedan 1945. Han

har också varit

ungdomsledare

och handlagt pojkfotboll i täv-

lingssammanhang under åren
1947-69. Han har dårtill verkat i

JonnA nA
il{öntn,o;rp

Vartofta SK som beslutat sig
för att, liksom brodern EddY
tidigare, ta steget över till

Kinnarps IF. har klart med
ett nvförvärv. Det är JonnY
Guståvsson, mittfältare från

Klubben har en del nYtt
på gång som lär klarna inom
den närmaste tiden.

KIF.
Det är också klart att EddY

fortsätter
1987.

i KinnarP

även

Slutarps IF:s

Idrottsplatsför-

ening, sedermera styrelse som
ordf. För sina insatser inom
idrotten har Gustav fått en rad

utmärkelser från Svenska Fot-

bollförbundet,

Västergötlands
Fotbollförbund, Våstergötlands
Idrottsförbund. Han har också

tesledning av Bengt Samuelsson,
I stort sett blev det återval över
hela linjen utom i ett par fall.
Gustav Gustavsson lämnade styrelsen och avtackades av föreningens ordförande Båsse Johansson, som överlåmnade blommor, presentkort och en vacker
väggprydnad i form av SIF:s
klubbmärke, modell "större', för-

tjänstfullt giort. av styrelseledamoten Bengt Andersson. Gus-

tavsson utsågs därtill som hedersledamot.
Christer Holmströn- lämnade
posten som kassör och här gjorde
Elof Rehn "come-back" efter en

viss tids frånvaro. Han är inte
helt obekant med uppdraget eftersom han under tiden f947-69

"

Styrelseledamöter för år lg8?
blev Stefan Ekman och Roger
Torstensson.

Revisorerna Bengt Samuelsson

och Reidar Sanfredsson omvaldes liksom Arne Persson som
suppleant och nyvaldes Gustav
Gustavsson.

Fotbollssektion: Bengt Sten-

qvist och lägledaren Conny Johansson samt trånaren Hans-Olof
Gustavsson.

Materialförvaltare: Ulf Karldn.
Vaktmästare för Tångavallen:

Olof Andersson. Biljettförsäljare:

Olof Andersson och

Tommy

Forsberg. Kontåktman: Bengt

Stenqvist. Lotteriföreståndare:
Håkan Andersson.

Ungdomssektion: Håkan Arnesson - Roger Andersson -

Thomas Pettersson - Conny Johansson - Roland Ek - Gunnar
Samuelsson - Sven-Olof ISaksson - Rolf Karl6n - Jan In-

gelhag - Jonny Andersson -

Stefan Berger och Christer Stenkvist, sammankallande.

innehade sysslan som kassör,

I övrigt gick valen enligt

Bengt Stenqaist
till
å,rets ledare
ordförande för
,,J'1"11ääåä T;$:';"11; i slutarps IF

jande:

föl-

Båsse. Johansson omvaldes
1987.

Rehn och Magnus

Johansson

IF haf haft sin årsi Lokal Frökind. I vanlig

Slutarps

samt omvaldes Ove Karl6n och

fest

Håkan Andersson. Kvarstående i
styrelsen år 1987 är Bengt An-

ordning fick spelare och ledare
uppmuntringspriser för året
som gått. Till årets Iedare hade
spelarna utsett Bengt $ten-

dersson, Bengt Stenqvist och

Gösta Andersson samt Ulf Karl6n.

från den egna föreningen hyllats
med bl.a, standaret. !'ortiärande
år Gustav "Geson" verksam som
sportreferent företrådesvis från
Slutarp och Trådet.

qvist, ordf. i fotbollssektionen.
Han blev också avtackad för

året som gått av huvudstyrelsen
.med en tavla. Sup6 och dans till

tonerna av Skarborgarna stod
också på årsfestprogrammet.

\

I{önlr',o;rp

o

t,.j?6_ti..iL

- Asurp

tidi,garelinggs?

När vägen mellan Asarp projekt. Det gäller ombyggnaden
och Trädet invigdes för etf norr om Mariestad. I januari kan
par månader sedan uttryck- det formella beslutet om ombyggnad tas oich då kan arbetet påbörtes samståmt från de båda jas 19-88. Detsamma gåller vägen

samhållena. framför allt
från Åsarp, önskemål om
fortsaft ombyggnad av vägen Äsarp - Falköping.
Och det ser ut som om
Äsarpsborna skulle bli

från Äsarp. Men om den kommer

som nummer två efter E 3 vill

vägdirektör Jan-Erik Thunell i
dag inte uttala sig om.

S.L.

En gemensam samling na årsmöten och samtliga avklanahar hållits på församlings- des inom loppet av halvannan timgården i Kinneved för alla *9:
- ..
ä"* ,o- som på ett eller ,,5t1$*lTnktige omvalde presiannat sätt rinns
'""ii Carl- 3låtf#:ffi:'5f#"Å1:TjåT::ä
toratets verksamhet.
vice ordf. och Uno Mårtensson som
Gustav Gustavsson, ordfö' sekreterare' Från mötet meddelas

p"'-

randeiförsamlingsdelege-attdetbeslutatantagaentreprenad

".-iro

sens sammantråde

på
måndagen i Mariestad sade

vågdirektör Jan-Erik Thut
utt vägen mellan Åsarp

"ll Kinnarp åter kan bli
och
föremål för reparation och
nybyggnad och att den
byggnationen kan starta
tidigare än beräknat.
Det är sträckan Äsarp - Smårör som är aktuell och i Äsarp har
man under många år, bl a genom

len inletts med tre sammanträden. också passade på att tacka alla sina
Kyrkorådet, kyrkofullmäktige och medarbetare för det gångna året'
fti,r'samlingsdelågerade hadeälla
rursdrtrufrtsrrusrsssrdus
-"- si- .er',.- r4 4IRIS JOHANSSON

uppvaktningar, kämpat för vägsträckan. Vägverket, som fått ta
emot de flesta påtryckningarna,
har vänt sig till länsstyrelsen för
att få veta vilken prioritering den
vill göra av olika vägprojekt i
pavåg 3 måste ges högsta prioritet
och komma först bland aktuella

aid triasa,m julfust

rade önskade arra,
:i:i*'i:i5låti'*TT:i#ht
personer samlade välkom- trätjära till en kostnad av 32.000 kr.
Kyrkorådet gjorde ett fvllnadsna till kvållens jul- och lu'
då Verna. Lagerstrand utsågs
val,
han
hoppades
ciafest som
^
gtiåtfi'få:i:stånet rör avflvttade
skulle bli trivsam.
Kyrkans ungdomskör intågade Även i församlingsdelegerade
daråfter sjungånde de omtyckta omvaldes presidiet med CarlGustav Gustavsson som ordf' Janoch vackra.lulsångerna. Luciä i år
var Veronica Andersson och kören ne Brisbo som v.ordf. och Erik
ackompanjerades som vanligt av Gustavsson som sekreterare'
Kvällens julfest avslutades av
kantor Margareta Thor.
Innan festen började hade kväl- kyrkoherde Uno Mårtensson som

bönhörda. Vid länsstyrel-

lånet.
Styrelsen var enig om att Euro-

Ilngd,owtskör sjöng

"-".

",-

il96-11.N

"Clr"ristmas eurols" i lfinneaed

^'J*

I

Kinneveds kyrka sjöng ungdomskören jursånger för

medibland.
I

Kinneveds kyrka hölls på

söndagskvållen musikgudstj änst,
varvid ungdoms- och kyrkokörerna medverkade under ledning av
Margareta Thor och med Bengt
Kj ellström som organist.
Denna Kristi födelses fest enligt
den engelska kyrkans ordning

iö;*^i"g."

zuliZ - fta.
varvade man textlåsning

""^

också fiek sjunga

med "Christmas carols" som de allmånt kallas fick församlingen
om.
både lyssnatill ochsjunga medi.
Med textläsning medverkade
Efter denna Kristi födelses fest
Majken Johansson och prosten fortsattes kvållen i församlingsUno Mårtensson, som också sjöng hemmet, där man ytterligare lyssHeliga Natt. Ett stort antal mer nade till sång och sjöng tillsamoch mindre kända julsånger eller mans,
sång och musik gudstjänstenigen-

Lokalrevy i Lokal Frökind
- Vi ska försöka att göra det
till en tradition att spela nyårsrevy
i Kinnarp. Det säger Frank Henningsen apropå lördagens premiåir i Lokal Frökind på en lokal-

revy, som vånder sig till ortsbefolkningen. Revyn hade premiär
i samband med julfest för Kinnarps Kontorsmöblers anställda,
men revyfolket, som består av 15

aktörer, har skrivit till några lokala nummer. Revyn spelas på lördagskvållen den 3:e och på söndagseftermiddagen den 4:e januari.

oo

Anttigen

TueFr'If:önneveds
mam,rno rs

plus för
hommunen

3,4V-gro.

.a

Falhöpings kommun ökade sitt invånarantal
under 1986 med 26 personer.
Kinneveds församling ökade också"med 26
personer och för en mycket stor del .av den
ökning svarade ett stort antal rnammor, som
födde barn under året. Det var så många Kinnevedsfödslar att fiirsamlingen ståtar med det i
sårklass största födelseöverskottet i kommunen
- L7 stycken fler födda ån avlidna invånare
under året som gått.
Visserligen har Falköpings näringsliv haft ett
bra år, arbetsmarknaden har varit positiv och
flyktingmottagningen ökat inflyttningen, men
tacka ändå Kinneveds mödrar för ökningen!
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