fuh
sin gamla form Kinneve återuppli-

Knislanda lär väl inte komma i frå-

vad.

ga.

o Svårutrotatogrås

.

Dock är det troligt, att Kinnarp
under ett par gångna mansåldrar
nu hunnit rota sig så fast, att det
inte låter sig ryckas ur sin jord-

mån. Det finns ogräs, kvickrot,

kärs och liknande, som man aldrig
blir av med. Man måste gripa in
redan före rotningsstadiet, så som
Iyckligtvis skedde med det allvar-

ligt hotande namnet Skarlanda.

Hade det blivit en flygplats, hade
den nog fått heta så. En flygplats
i Skara kommun kunde inte få
heta enbart Skara, utan det måste
vara något på Janda, ett gammal

ortnamnselement, som brukar

översättas'landsträckning utmed
vatten', som i Sjölanda, Skepplanda m.fl. Arlanda, som väl varit
mösnterbildande, är dock ett bra
namn, det är en återupplivning av
häradsnamnet Arlinghundras
fornsvenska form. som ersättning
för det förlorade Skarlanda skall
Skövde få sin flygplats vid Knistad
utanför staden, ännu inte namngiven. Namnet tycks inte ens ha dis-

kuterats, men något annat än,

Ortnamnen beråttar

Ortnamnen har ofta varit vår
enda kålla för kunskap om historiska skeenden om människors
tillvaro i gångna tider i våra byg-

Cungstolen-

d,en

uur irutressant:':.rt'

der. Bebyggelser har fått

sina
namn på -hem, -stad, -inge, -torp,
-ryd o.s.v., allt under intryck av
rådande förutsättningar för en

livsföring på orten. Bygder har
sedan omdanats. De kan ha över-

givits, sjöar och sankmarker har
torrlagts, öppna slätter har blivit
skogar eller skogar har skövlats,
men ortnamnen lever kvar och

dokumenterar för eftervärlden
det som en gång funnits.

Kinnarp, ett namn med forntidsklang och rötter i medeltidens
bondesamhälIe, men givet i början
av 1900-talet åt en järnvägsstation,
är en anakronism, som inte förtjänar någon uppmuntran, Kinnarp
bär enbart falskt vittnesbörd om
den forntidsbygd, som bara Kin-

neve,'Frökindsbornas offerplats'
minns och vet berätta om.
GUNNAR LINDE

Carina

och

Marcus prousitter gungstolen. ÅskÅd,are Anna

och bantbo;rn.

ta

HELGOPPET
LORDAG-SONDAG KL 10-15-"
Välkommen att se &O-års modeller!

a

I K'NNARP
rrän 48.5OOl'

LADA

Vid lördagens loppmarknad i
Slutarp tilldrog sig bl a en gungstol besökarnas intresse. Stolen
gick så småningom bort för 600 kr
och marknåden som helhet inbringade mellan 6 och 2.000 kr.
Begagnade möbler fångar fort-

Lada år en av marknadens billigaste bilar att köpa ocn aga.
Tänk dig att det finns en ny tin bil som bara kostar 48.500i.

o 1 års fabriksgaranti
o 6 års rostskydd
o 3 års vagnskadegaranta

Tillstånd enligt miliöskyddslagen.

Länsstyrelsen har lämnat Kinnarps AB, Kinnarp, Falköping
tillstånd enligt miljöskyddslagen
att på fastigheterna Kotarp 1:6
och Hassla Västergården 2:84,
Falköpings kommun bedriva
tillverkning av kontorsmöbler,
maximalt 260.000 m3 per år och
att driva en förbränningsanläggning med en maximal effekt
av 13,5 MW.

Beslutet finns tillgängligt hos
aktförvararen på kommunal-

kansliet

i
Falköping
och på länsstyrelsens naturvårdsenhet, Marie(0515/850 00)

Nya succ6bilen!

stad (0501/600 00). Besvärstid
t.o.m. den 21 juni 1988.

3-dörrars Sedan med 1,5 liters motor, s-växlad. Den nya generationen Lada till pris som verkligen kan konkurrera.

Länsstvrelsen

B. LARSSONS BIL AB
KINNARP TEL. 0515/330 60

'
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farande intresserade, men mest

inbringade "krims-krams-stån-

det". Sångarna Verkligt Liv från
Asarp medverkade under ledning
av Mats Olsson och bidrog till en
trivsam lördagsförmiddag vid Samuelssons i Slutarp.
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Falköping, vårldens mitt'
punkt.

Eller som Mats Ljung
skulle uttryckt det: Mett i

väla.

Ihland kan vågen till Gro'

landa eller Jåla synas lång.
Trots att det handlar om
bara någon mil.

Avståndet mellan Falkö-

ping och resten av väla kan
varalångre. På kartan, men

i tid lika långt.

Den nya flygplatsen har
gett Falköping en Plats På
vårldskartan, giort att vi
kommit nårmare de stora
metropolerna.

Under vissa förutsätt-

ningar.
För det första: Att man äger ett
flygplan. Eller är bekant med någon sor-n är flygplansägare. Eller
har råd att betala för att hyra flygplan med pilot.
. För det andra: Att man har ett
tillräckligt snabbt och rymligt flygplan.

Kinnarps Kontorsmöbler har
ett flygplan, har dessutom en chef

som är pilot. Får råd, tack vare

att man förfogar över sitt eget
plan, har närhet till flygplatsen i
Falköping.
Och har ett snabbt och rymligt

flygplan.

För en månad sedan kom företagets nyförvärv till hemmaflygplatsen. En Cessna Citation.

o 6.20överAtlanten
Hemfluget från Goose Bay i
Amerika till Falköping av chefen
Henry Jarlsson och heltidsanställde piloten Ralf Johansson. Färden
över Atlanten tog sex timmar och
20 minuter, en tid fullt jämförlig
med vad de stora amerikaplanen
behöver på sig för att avverka
sträckan. Det är främst av företagsekonomiska skäl som det här

På Hannouers flggplats, knappt en och en halu tirnma efter start i, Falköping fr.o.
Henry Jarlsson-, naff nna"sion, Inge Claesson, Per Larsson, Ingemar Larsson, Rune
Lr,nilström och Lars Johansson.
Planet har plats tor mo passage-

rare utöver de två piloterna. Häromveckan följde FT med på en
dagsresa t.o.r. Hannover. Med på
turen var exportchefen, med var
ett par från inköpsavdelningen

och med var två av företagets

maskinskötare. Ändamålet med
resan var dels att sluttesta en ny
maskin som skall inköpas till anlåggningen i Kinnarp, dels för exportchefen som är relativt ny på
sin post att ha försäljningskontakt
med en stor kund på den tyska
marknaden.

o Företagsekonomi
Den här resan kostar företaget

omkring 7.000 kronor. Med nio

passagerare. Det är vad två regul-

järbiljetter Göteborg-Hannover
skulle ha kostat. Lågg därtill

planet för en kostnad av sju miljo-

transfer Kinnarp-Arlanda. Plus
det faktum att vid reguljärtrafik

arps har många kunder runt om i
Europa, men också runt om i Sve-

hade man haft bestämda avgångstider att passa. Det är där en del
av företagsekonomin ligger. En

ner kronor införskaffats. Kinnrige. Många av företagets inköp
görs också utanför landets gränser.

andra del ligger i att runt om i
Sverige och Europa kunna hämta
kunder till Kinnarp, visa produktionen på plats och sedan samma

dag - efter tecknad order - kunna flyga hem kunden igen.

för exportchefen Lars Johansson
att diskutera försäljningskontrakt
med sin tyske kund, prokuristen
Jrirgen Krettek vid Leymanns i

-

Det handlar inte om nåeon
lyxpryl, ingen leksak, det är en
viktig del i vår totala ekonomi,
detta plan, säger Henry Jarlsson.

r

Langenhagen.

Dagligkoll

o Kontraktklart

Strax före klockan sju på morgonen finns Henry Jarlsson och
Ralf Johansson på plats i flyghangaren. Gör en daglig kontroll
av planet och baxar ut den vackra

Hemresan är bestämd till 18'00
men blir försenad. Därför att Lars
Johansson ville diskutera färdigt
ett kontrakt, i lugn och ro utan att
behöva stressas av ett reguljärl1ygs bestämda avgångstid. Kanske var detjust detta som avgiorde
storleken på ordern. Se dår än en
gång företagsekonomin.

maskinen på plattan med hjiilp av
en.liten motorvagn.

Under tiden har dagens passagerare anlänt och strax efter klockan sju lyfter maskinen med destination Hannover Lufthaven. Planet har en marschhastighet på
dryga 700 km/tim, vi skall flyga på
12.000 meters höjd vilket en dag
som denna med klart väder ger
en vidunderlig utsikt. Redan efter
några minuter kan vi titta ner över

Ulricehamn och resan fortsätter
söderut.
8.25 landar vi på den

internatio-

nella flygplatsen i Hannover och
nu har inköpare och försäljare
hela dagen på sig att dels testa
maskinen som skall inköPas, dels

19.15 lyfter vi från Hannover,
en timma och en kvart senare lan-

dar vi på ett regnigt Fallanda. Efter en strålande tur där långt ovan
regnmolnen, där uppe där solen
sken så behagligt och man kunde
blicka ner på reguljärflyg, vapenl

flyg och oerhört vackra molnformationer. För passagerarna

var det nu liksom i morse bara
minuters bilresa till och från flygplatsen och hemmet.
Visst ligger Falköping helt plötsligt mett i väla.
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Kinnarp har fått en rnvcket fin
upptakt på seriespelet i div V Söd-
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ra Skaraborg. I går blev det en

ny tvåpoängare i hemmamatchen
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mot Herrljunga. Kinnarps segersrrtror skrevs till g_l efter l_0 i

paus.
Det var en mycket öppen match

m€d mänga rhålchanser åt båda
håll. Kinnarp domineraCe till en

b:rjan och efter 30 minuters spel
sä gav Thomas Westerberg Kinnarp ledningen med 1-0.
I början på andra halvlek ökade
Per-Ola Westerberg på till 2_0 ft r
Ä.lnnarp och laget verkade gå mot
en säker seger.
Men Herrljunga gav inte upp

utan pressade tillbaka Kinnarp
ordentligt och skapade en handi_
rull vassa chanser framt'ör Kinnarps måI. Den definitiva spiken
i kistan kom Z0 minuter in nd and_

ba,,as

flssplanet i, arta morsonstund. ut fr&n

ra halvlek. Då giorde nämligen
Per.OIa Westerberg sitt andra öch
I(lnnarps tredje mål för dascn.

. Herrljunga hade dock eått sig
den på att spräcka Kinnarps nolla.

Cirka l0 minuter före fuil iid kom
så också Herrijungas värdiga re_

#k

oucerrnssmå1.

- De var välriigt ineifektiva

liamför
mål och <iet skall vi vara

glada

-över. Segern var nämiigen
inte alls
så klar som siffrorna vi_
sar. Nu har vi fått en fin start nå

F.

såsongen cch vi slår ur underlage.

Det skall bli intressant att se hur
långt det råcker, sa Bengt Georgsson, tränare i Kinnarp.

I Kinnarp var per-bla

Wester_

berg och målvakten Arne Ekbom
de som bör ha ett omnämnande.

Senticen ö,r minutiös liksom kontrollen au planet,
aIIt
högsta
flggsöl+erhet.

3t/s

för

På plats kunde elportchefen Lars Johansson

rer med sin tyske kund Jurgen Krettek.

liiff

Ljudbanii 6ver Kinnarp - Slutarp
Pang! sa det i Kinnarp-slutarp

vid 9-tiden på måndagen. Och
det var'en ordentlig knall, våg-

i husen skakade och
många trodde att det var pannan
i huset som exploderade, Detlät
som ett skott, tyckte någon medan andra höll på att det var en
garna

ljudbang och misstänkte flyg-

planen i luften.
Det senare ståmde, F 6 i Karlsborg hade under måndagen en
övning i avancerad flygning över

just

Kinnarp-Slutarpsområdet.

En av eleverna i grundutbild-

ning råkade helt oavsiktligt passera ljudvallen beråttar ansvarig

divisionschef för FT. Ljudvallen
passerades med mycket liten
marginal l.0l men helt klart blev
det åndå en ordentlig smäll.
Den "skyldige" till ljudbangen

gärna hälsa.genom FTlill
vill

dem som eventuellt hade obehag

av smällen i går morse.

t.h. göra aJfti_

o Kinnarp/Slutarp

Garnmalt postkontor som nytt
Postkontoret i KinnarP
står i dagarna helt klart efter ett omfattande renoveringsarbete. Man finns i
samma lokaler som tidigare, men dessa har nu fått
en rejält ansiktslyftning,
både in- och utvåndigt.

nytt'golv och nya väggar samt luftkonditionering.
Arbeiena har pågått en längre
tid, men man har trots detta kun-

nat erbjuda kunderna sedvanlig
servrce.

Personalen är glad över sina
nya lokaler. vilka de anser är mer

lättarbetade. Utrustningen är

dock fortfarande densamma, men
nya och modernare maskiner är
på gång.
Postkontoret i KinnarP har funnits länge, i över 100 år. Där finns
en heltidstjänst, vilken MajrY
Carlsson och Ingrid Pettersson
delar på. De uppmanar ortsborna
att utnyttja sitt lokala postkontor.
M.W.

Renoveringen har inneburit att

taket har sänkts, det har blivit

6 - o Falköping
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Culd,med,alj till
Jarl i l{futtta,rp
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$
Jarl Andersson, grundaren au Ki,nnarps utanför huuudkontoret med den medali hqn und,er uecko,n f&tt. (Foto:

.i.l$

lngrid Pettersson, som arbetar uid posten i Kinnarp och
kunderna Brita Johansson, Johan och Emma Turtesson
framför den nga postskglten i Kinnarp.

Milcael Laakso).

Varförjag skulle få den
här, den begriperjag inte. Men visst är jag glad
för utmårkelsen. Den visar ju åndå att man kanske "betytt något inte
minst för att skapa sysselsåttning för medmänniskor.
Jarl Andersson, mannen som
1942 startade verksamheten i
det företag som idag är kommu-

nens största, Kinnarps AB er-

höll i onsdags Kungliga Patrio-

tiska sällskapets

guldmedalj

vid en ceremoni i Riddarhuset

i Stockholm.
Blygsam som alltid vill Jarl

Andersson inte göra någon
större affär av att han fått utmärkelsen.

Han är tacksam för utmärkelsen men minst lika tacksam

för de anställda som under
årens lopp varit med att skapa
ett framgångsrikt företag.

.

Frökindspensionårer på

möte

l

Frökinds

pensionärsförening

har hållit möte under god tillslutning. Efter en stunds allsång och
kaffesamkväm redogjorde föreståndarinnan för Frökindssården
Birgitta Adolfson för åldringsvårdens framtida planering.
Nästan varje äldre lider av nedsatt hörsel. Hörselkonsulent Tore

Alström, LidkOping, belyste i ett
mycket intressant föredrag den
hörselskadades situation och de
möjligheter som står till buds för
den hörselskadade.

Sammankomsten avslutades
med en stunds förhandlingar. Beslöts att under sommaren ordna
en söndagsutflykt till någon kyrka. Mötesverksamheten vilar nu
till andra tisdagen i september.

o Kinnarp/Slutarp

f q88
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o Sport

Klassträff i Kinnarp

Bra insats

-

av lfavid Ia
tr(alle Anka
Distriktsfinalerna

i Kalle Anka

cup i tennis har nu avgjorts i Kvänum. Där hade Falköpings TK sina förhoppningar på vår enda
deltagare David Andersson.

David spelade bra och tog sig
fram till final där han mötte Marc,us Sarstrgnd, ETK. David började bäst och kunde ta hem för;ta
set med minsta marginal Z-6. I
andra set var det också jämt men
här var det Marcus som vann setet
med 6-4.
I tredje och avgörande set var
det mycket jämt. David gick fram
till 5-3 och 15-0 men här var det
stopp, Marcus spelade bra och tog
sett med 7-5.
I och med segern är Marcus
Sarstrand kvalificerad till Sverigefinalen i Båstad.

1953 tirs oogringslcloss fr&n 7:e årskursen i Kinnarps skola har uarit samlade för första
gången till,klasströf,f. På. bild.en ses deltagarna uianftu sin gamla skola, ståöndö fr.u.
Vi'uianne Krantz-Lundgren, Daniel Gustafsson, lJno Lindströrn, Ynguö Sjöström,-Inge
Ahlin, Bem.dt Bertil.sso-n,lnguar Ekunger (Karlsson), Leif Filipsson,-lngrid Stsennin{sson (Ahlin),-vera andersson (Larsson), Bo olsson, sr,t:ert Birgersson, oue Ek, stönAke Kling, Lrene Olsson (Eng). Sittande fr.a. Gerhard Gustafsson, Atf Blomdaht Iiirarinnan Anna Sand,in - Suen-Erik Eriksson och Euert Aht.
1953 års avgångsklass från ?:e sionatet förärades lärarinnan Anårskursen i Kinnårps skola var I na Sandin en vacker blomsterlördags för första gången samlad korg.
till klassträff. 19 elever av ur- Att många väntat på denna träff
sprungligen 26 deltog tiltsammans fick de båäa initiativtagarna Ingmed sin lärarinna Anna Sandin. rid Svenningsson (Ahlin) . och
Man samlades på skolan, tittade Evert Ahl bävis på genom att
in i sitt gamla klassrum som finns blommor överlämnades, men
kvar, men även .de lokeler där framför allt beröm för det arbete
slöjd och skolkök tidigare fanns. som dessa två lagt ner för att hitta

Vid en gemensam linch på

4/a

Pen- alla.

-

Många minnen berättades, nya
kontakter knöts och når man bröt
upp efter många timmars samvaro

var alla överens att detta var den
bästa dag på länge samt att någon

försökerordnanytråffomca5år.

En av eleverna var avliden och
undersöndagen placerades blommor på graven i Broddetorp som
en hälsning från lärarinnan och
klassträffdeltagarna.

fi*t

o Kinnarp/Slutarp

t188ö602

F?K:s Dauid Andersson h.ar
gjort en ftn r.nsats i Kalle
Anka cup. Han nå.dde rinda
dcir dock Marcus Sorstrondbleu för suår.

till finalen,

Yems är

hilden?

/\

{

Tipspromenad

iHallsång
På söndag eftermiddag

ar-

går när Emanuel Klasson färdades genom Kinnarps samhälle

rangerar Kinneveds Hembygdsförening och Frökinds Frikyrko-

vis förstört, men ett tiotal hela bil-

Hallsäng.

I

- i höjd med Lagerförsäljningen
- hittade han ett fotoalbum, del-

grupp en tipspromenad i familjen
Lagerstrands natursköna ängar i

der. En av bilderna publicerar vi
- övriga finns hos Klasson, tel.

Frågorna blir av allmänt intresse och det medhavda kaffet kan
avnjutas i gröngräset. Sång och
andakt ingår också i promenaden.

503 49.

Frt.t l1;^na*p

I
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Tisdagen den Tjuni 1988

- o Kinnarp/Slutarp

4 5 - å,rs sj

ubileum i Kirunea e d

Ingrid, Andersson och EIIen Trggg får blommor au CKF-aud. ordförande lngrid OlssorT.-.
Dora Andersson Dar lnte nAruåian'de på. jubileet men fr,ck sin uppuaktning i efterhnn'd'.
Damerna

i

Kinneveds CKF-

avd. var för en tid sedan samlade
till 45-årsjubileum vilket man fira-

de med ett enkelt samkväm hos
Margot Pettersson. Till kvällens
program hörde förutom sedvanlig

-

förtäring ett bildprogram dår det

Andersson. Dessa damer hyllades

gållde att känna igen 20 turistiska

med blommor och tackades för
sina trägna och trogna insatser för

sevärdheter på Falbygden.
Tre medlemmar har varit med
från första mötet, nämligen Ellen
Trygg, Ingrid Andersson och Dora

o Kinnarp-Slutarp

t,c-

CKF.
JOSEF JACOBSSON

/

ilsS

Frökind
får fin
frikyrka
Undervåren har det varit

livlig verksamhet på en
tomt intill vågen tilt Slu-

.,tr;1i

tarps idrottsplats dår en ny
missionskyrka uppförs,

Medlemmar ur Frökinds
frikyrkogrupp och Asarps
Missionsförsamling har
gjort den fasta grunden till
en nykyrka som skall ersätta de gamla kyrkorna i Slutarp och Kinnarp.
1.429 miljoner kronor är den totala kostnaden för bygget och stora delar av finansieringen sker på
frivillig väg. I måndags kom ungdomslokalerna på plats levererade av Boro hus med byggmästare

Clas Sandahl som montörfirma,
Ungdomslokalerna är på 150 kva-

IJngdomslokalen kommer i stora element och
p& plats oo o&na mmrtörer.

dratmeter och på tisdagen levereras kyrkolokalen på 100 kvadratmeter, så det har sannerligen gått
fort med bygget. I augusti blir det
auktionJoppmarknad i Slutarp till
förmån för verksamheten i frikyr-

siitt

snobbl

kogruppen och i dagarna har ett
flygblad gått ut med inbjudan att
skänka saker till försäljningen:
"från värdefulla antika byråer till
välspelande grammofonskivor".
. JOSEF.JACOBSSON

Tisdagen den 21 juni 1988

Kinnarp/Slutarp
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IJnd.er follcets jubel fön:an'd'lad'ö den gamla stenkrossen stenat till mal+aÅam'
Efter åtminstone tjugo- en stenkross i Alarp Kinne- skall liksom kollegorna i Äsarp gå
fem års tystnad hördes hår- veds socken. I det hungriga in i "stenåldern" är i skrivande
omkvållen åter bullret från gapet Sventorp-Naglarpstund inte känt, men festligheten
Alarps stenkross plockades vid överlämnandet avslutades i

återigen sten, visserligen
låttuggad mjölsten, men
ändå sten och efter några
[iudliga rapande så för.vandlades stenarna till väg-

alla fall med kaffe. Bönorna hade
dock inte krossats på stenkrossen,

den år allt för vid i gapet för att
passa

JOSEF JACOBSSON

beläggning.

Slutarp hånger på FIF

Publiken bestod av ett oräkne-

ligt antal
lemmar i

Kinnevedsbor, med-

hembygdsföreningen
som just giort en torpvandring till
Marsalyckan och Nils-Johans med

flera torp.
Detta var alltså slutet på Sven-

torp-Naglarp-Alarps stenkross-

förening och början på en ny era
hos Kinneveds Hembygdsfören-

ing. Den förra föreningen

stod

som givare och den senare som

Allan

mottagare av såväl stenkross samt
till den hörande likvida medel. På
detta sätt blev den en för alla parter lycklig upplösning av en fören-

Johansson oisade sig ing vars medlemmar är svåra att
haua ettför stenkrossars smör- spåra. Att Kinneveds hembygdsförening med nämnda gåva nu
jande liimpligt handlag.

Ilarvade förgåves?
Förre ägaren tilt Mönarps egendom, 0ddvar

Tjelta, har ståmt köparna,
Bo och Gösta Magnusson,
inftir Falköpings tingsrärt.
Tjelta håvdar att han en-

till sådant,

t!f;:rfl":,^u,o^oo,
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- Det var
toppen av ctlvlslon vl l lclaholms- ___som rorrycKte matcnoltoen, sa oet
,
sijinte om så mycket ordnåt
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n-t rörde
spel. Män två poäng satt skönt,
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Per Winlöf vaien viktig kugge stutaoe
i Slutarp, en dag når inte spelet
fungerade riktigt tillfredsställande. Tre mål svarade den duktige

anfallsspelaren 16r. Det fi arde no-

terade Roland Jansson.
- Per var mycket duktig idag.

Vår båste spelare, tyckte Ulf
Karl6n i Slutarp, som också berömde backarna Conny Johans-

son samt Roger Torstensson som
hoppade in redan efter kvart p g a
en skada.

INIEGA-lröket
i Slutarp är inne i en spännande utveckling med flera

nya produkter och

packningsavdelning.

Ring Inga-Lill eller Sune så
får vi berätta mer om jobben.

Iigt avtal utfört,

o

nof

Tel 0515/33390 S,/a

och- skall
betalas för. varharvningen
1987. IIan yrkar ersättning
med 11 000 kronor.
Kravet bestrids i sin hel-
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rrya

marknader.
Vi behöver fler medarbetare
i vår maskinverkstad och för-
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lof giord,e tre m&l

Inte helt oväntat blev det
Slutarps IF som tillfogade
Fröjered det första nederlagets i årets serie. 3-1 (2-0)
trlev siffrorna. Det tretyder
att det blir i varje fall tillfälligt skifte i tabelltoppen när
nu Vartofta efter fredagsseger gick i topp före SlutarPs

IF.
.

Toppmatchen

igår kvälI

På

Tångavallen i Slutarp blev i första
halvlek en ren njutning för publiken. Det var fint sexanspel från
båda hållen, men Slutarps HansOlof Gustavsson var på sitt allra
soligaste humör och prickade in

de två bollar som gav 2-0 före

,'f,iii

paus. I den 25:e minuten spelades

han fri av Per Winlöf och i den
trettioförsta minuten gjorde han

2-0 ur ingen vinkel

,:&jii
fidiij

alls.

Slutarp var bra före paus, mål"
skörden kunde mycket väl blivit
större på ytterligare fina chanser.

I den andra halvleken

tappade

hemmalaget mer på mitten och
Fröjered fick tryck, men kontring-

arna från Slutarp var mycket farliga. Det blev lite oroligt i leden när
Jan "Skjorta" Bergström reducerade till 2-l i den 80:e minuten
men straff för hands i den 40 minu-

ten betydde att saken var klar.

Hans-Olof gjorde sitt tredje mål för

dagen och 3-1 för sitt Slutarp.

o Rättvist
Det var rättvist med SlutarPsse-

ger, laget skapade de bästa chan-

serna och utan FlF-målvakten
Donald Anderssons säkra spel
hade det blivit större förlustsiffror
för gästerna. Även Slutarp hade i
Magnus Andersson en reslig. säker sista utpost. Hela slutarpslaget
hade en lyckad kväll och det
känns fel att lyfta fram någon spelare men naturligtvis kan vi inte
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Slutarps spelande trtinare H ans-Olof ,Gu,stousson sDaraför tie Äåt och augjorde diirmed fredagens toppmöte
*"ilon Slutarp och Fröjered t' Ttdaholmssetan. 3-7 slutade matchen t' hemmalagets fatsör och' drirmed hårdnade det

de

till

ordenligt

t

toPPen"

för
fullträffar.

undgå att plussa lite extra
I{ani,Olof och hans tre

Fröjered var en motståndare
-.o* blod på bra spel och därför
blev d-et en match iorn hör till de
bästa i vår i sexan, det vågar vi

påstå. Jan "Skjorta" Bergitröm
år en mästare på små ytär och

ständigt farlig. Bo

var annars lagets stora överraskning i en match där domaren Sten
Olsson från Axvall i hög grad bi-

drog till att det blev en ärlig, fin
kamp mellan två just nu mycket
bra sexanlag' Synd att inte fler än
den närmaste kretsen kring lagen

fi*1"-9:"hårfighten'
Ingemarsson BASSE JOHANSSON

o Kinnarp/Slutarp

I(onfirmationshögtid i Brismene
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Konfinltand"erna i Brismene kyrka: Bakre raden fr,u,: Morgan Andersson, Urban Martinsson, Jerry Carlsson, Ricard Blaquez de Pablo, Tobias Carlsson, Johan Törnquist,
Reine Karlön. Mellanrailen fr.u.: Anna-Karin Palm, Dennr,s Arelsson, Thomas Gabrielsson, Robert Brolin, Magnus Johansson, Prosten Uno M&rtensson, JimrnE Palmquist,
Niclclos Ahl, Fredrtk Osth, Marie-Louise Börsholt. Friimre raden fr.o.: Cecilia EngoaII , Carina Blomdahl, Anne-Marie Knutsson, Anette Carlsson, Lisa Gertsson, Alerand-

ra

Sahlön, Jessico Bergfelt, Marie

Förra lördagen var Brismene
kyrka mer än fullsatt, men så var
det också konfirmation eller kon{irmationsgudstjänst, som det nu
heter i den nya handboken. NYtt
är också, att ungdomarna nu På
ett helt annat sätt än förut själva

medverkar i sin viktiga högtid.
Marie Hultin och Rickard Blazques de Pablo läste bibelord och

Hultin. (Foto: Ateljö Engström, Falköping).

Ann-Marie Knutsson bad den föreslagna förbönen.
De 24 ungdomarna från Kinneved och Brismene sjöng flera bibelvisor och bad högt tillsammans

en annan-av bönerna. Konfir-

mandlärare har varit prosten Uno
Mårtensson, som både i samtalet

i sitt tal till ungdomarna utgick från Jesu ord: Jag
(förhöret) och

är livets bröd. Processionskorset
bars av Jerry Carlsson och På söndagen vid högmässan i Kinneveds
kyika av Anna-Karin Palm. Då
begick ungdomarna tillsammans
med inånga anhöriga irattvarden.
Offer upptogs till Sv. Kyrkans missioh och uppgick till 2.500.

Exarnen, i Ki;{;:å:*
Precis som förr i världen med
blommor på bänkarna, dekorerad

skrivtavla, högtidsklädda barn
med godispåsar och så föräldrär
och mor- och farföräldrar utefter
väggarna i klassrummen, ja så var
det på examen i Kinnarps skola.
Två lektioner där det förekom
pjäser, redovisningar och så förstås sommarsånger stod på programmet i de olika.klasgerna.
Sist såmlades alla ute vid flaggstången för att sjunga examens-

psalmen framför andra: Den
blomstertid nu kommer. Så ut-

bringades ett leve för det stundande sommarlovet med sol och värme och många nya upplevelser.

E-L T

Eleuem,a i. å.rskurs 1 sjöng med lirs och lust ttisor sorn
handlod,e om hela &ret.

Till dans
i lövad vagn
Med lövad vagn från affären tili

Tångavallen åkte midsommarfirarna i Slutarp. Britt-Marie Stridh
ledde med sitt dragspel dansen

och lekarna kring midsommar-

stången. MFK Blue Max bjöd på
modellflyguppvisning och det blev
också fotbollsmatch mellan mammor och knattår.

Arrangör var Slutarps iF:s ungdomssektion.

Iöuad. uagn &kte midsommarfirarna

i

Slutarp

tiII

dansen'

Trad iti onellt Mid sommarti rande

Tångavallen - Slutarp
Midsommarfton kl.

13

lövad vagn fr. Samu-

kl. 13.30 dans kring midsommarstången, kl. 14 uppvisning av 1VIFK Blue
Max, modellflyg, c:a kl. 16 årets match på
elssons,

.

Tångavallen. Servering, Fiskdamm, Chokladhjul, Bollkastning, Pilkastning m.m'

Välkomna till en trevlig Midsommarfest!

Frivillig entr6 som oavkortat går till Barncancerfonden!

N/A figX

rtr

Midsommarfzna Emilg uiintar pä att bli bjuden

till

dans.

SIF ungdomssektion
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Centern i gamla Frökinds kommun och den

skaraborgska delen av gam'

la

Redvägs kommun har
presenterat ett antal krav
inför höstens val.
Kravlistan, som år förankrad i partiets fullmåkti'
Begrupp, upptar punkter
med anknylning till Kin'
narps- och Äsarpstrakten.
Övergripande år kravet
på en utbyggd kommunal
service också på landsbYg'

iidlFl.F
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den.

Centerpartiet går till kommunfullmäktigeval med två listor. På
dessa återfinns elva nainn med
anknytning till Kinnarp, Slutarp

.-

och Äsarp.

Dessa elva personer kräver,

med fullmäktigegruPPen i rYggen,

att hänsyn tas också till behov av
kommunal service på hemorten.
Gruppen för fram följande krav:
Distriktsläkarmottagning bör
inrättas i KinnarP och AsarP en
dag per vecka, idag finns enbart
disktriktssköterskan anträffbar
för vuxna. Barnomsorgen måste
byggas ut på båda orterna, sPeciellt stort är behovet av Platser i
Åsarp. En servicecentral och handikappanpassade lägenheter bör
inrättas i Äsarp.

Fler hyreslägenheter bor

gas i

bYg-

Kinnarp och bibilioteken bör

bygg." ut i såväl KinnarP

som

Äsarp. En badplats bör färdigställas i Äsarp och Ekehagens forntidsby ges resurser till underhåll
och fortsatt utveckling.
Elever skall ges möjlighet att gå
hela sin skoltid i samma rektorsområde.

.

Barnomsorg

Vad gäller barnomsorgen är åtgärder på gång. AsarPs barnstuga
skall bygas till och ytterligare en
avdelning är på gång i Kinn-arp.

Ett tjugotal lägenheter i Asarp

och knappt hälften så många i

i

grannsamhället. Planerna nå en servicecentral och fritidsgåid i Åsarp är ock-

kommer att byggas

så långt framskridna.

Skolfrågan är aktuell och brännande för elever i Kinnarps skola.
från och med hösten 1990 kommer
de elever som lämnar skolan för
högstadiet att föras till Floby istäl-

let för Kyrkerör.
- Vi kommer att arbeta för att
skolstyrelsen river upp det beslutet, säger Bengt Lennartsson.

fii;
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Kr,nnarps' och Äsarpstrakten presenterade.delprog-rant'met
Karls.son,
Torbjörn Larsson, noff Åbtad, Wernei Granlund, Josef Jacobsson,lnga Lgrssan:-Anna
B"r{, Moni"o Osåo"sson. och Bengt Lennartsson Soknodes glorde Else-Marie Blank.
Tto au elua centerpolitiker

fAr

.

d,en delen au

ko*^un"n. öu"rit fr&n uönsier ses-llf Eriksson, Assar

Tomtmark

En förklaring till avfolkningen
av småorterna i kommunen har

varit att tomtmark för

småhus-

byggnation saknas.
- Ett argument som förvånat
mig säger Ulf Eriksson.
- I Kinnarp och Slutarp finns
fem-sex småhustomter för omedelbart byggnadslov. Det handlar
snarare om att folk som funderar
på att flytta till en liten ort tvekar
enbart därför att det råder osäkerhet om den kommunala servicen.

- Kommer skolan att vara
kvar? Kommer distriktsläkaren
att komma hit? Kommer vi att få
daghemsplats? Kommer här att
finnas plats på fritidshem? Dessa
frågor ställer de sig och så länge
de är obesvarade tvekar de att
flytta och av samma aniedning
lämnar folk småorterna för att flytta till Falköping.
Eller som Josef Jacobsson ut-

tryckte det:

- Det känns bra att ha servicen
på hemmaplan.
JÖRGEN GUSTAFSSON

Samling i pumpen

Med en fet lar"v i niibbet har
blå.rne shonan I hanen landat
på.

pumphand.taget.

Hrir dgker blämesen ner

i

djupet ti.Il de oiintande ung-

arlla

sorn

finns inne i

de

oertil<ala ilelen au pumpen.

t/v-a.

Hos Ivan och Gunnar Johansson i Axtorp, Kinneved
har det i vår varit "samling i

pumpen". Ett blåmespar har
funnit en bra bostad i gårdspumpen och för att inte ungar-

Efter utförd utfodring föIjer
uffird i nktning mot dör
Erik och Inga bor för att

hömta mer mat. (Bilder:

Josef Jacobsson)
na skall bli utpumpade i förtid har man säkrat pumphandtaget med en ståltråd.

Lördagen den 2 iuli 1988

I
I
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ÄclnBYTE
Ett stort tack till alla våra kunder för mycket roligt och stimulerande samarbete. Vi lämnar nu över till Stefan och Sören' och
önskar dem och alla lYcka till.
INGA OCH LASSE
Stefan och Sören önskar alla gamla och nya kunder välkomna'
Sören - bÖst.tel 0515/337 55
Stefan - bost.tel O515/335 06

STUIARPS KUARI{
Tel 0515/331 03

Söndagsskolfest har firats i ett underbart solsken utanför Slutaris Missionshus. Barnen och lärarna medverkade med
till små och stosång och iin.r." Gunnarsson från Gudhem talade
pastor
ra. Seda., tog serveringen vid som lät sig väi smaka' innan
Landin från Åsarp hade en kort andakt'

o KinnarP/SlutarP

Ilårfåget i lfinnarp

En Fr-läsare i Kinnarp medde- på det.h:l*;P,g:t-!i
9:X*?^:1lt1""1'
5v"iå"riiiuratri"e ga"tl
'lade häromdagen att han sett ett
numesom
exemplar av härfågel,
ra är änbart en tillfältig gäst i Sve'riee. Fågeln år cirka 30 cm lång'
är" ljust iodgul med långa hjässfiadiar och lång, svagt bågböjd

"'t

nabb. Den hackar sPoradisk i södra och mellersta Sverige, men är

.

KinnarP/SlutarP

l-ördagen:den 16 luli 1988

Bond,gå,rd,ssemest er
hos Filrpss ons
SlutarP är från och med i
sommar semesterorten för

ett flertal familjer

och

mindre grupper och har
också redan

hunnit fungera

som konferensPlats.

Det år makarna Leif och
Gun-Britt FiliPsson På Li'
den, som På sin gård tar
emot sommargäster sedan
de iordningsställt en s'k'
t'gammelstuga" på gården.
btugan inrymmer åtta sängPlatse.. uft stort modernt kök och ett
trivsamt allrum liksom förträffliga

hvgienutrymmen och ligger På
eåidsturnet alldeles intill man6vsqnaden, stallet. ladugården

o"f,"ou.ig" bYggnader. En gammaldags veranda med snickarelädiel vitt lYser uPP framsidan

det i övrigt rödmålade huset'
Trädeårdsmöbler i vitt framför
huseibjuder till skön avkoppling'
Alldelei intill finns en inhägnad

iå

för ponnyn Janko, sornmedveten
butYd"lse travar fram och
orn
"itt då och då låtande sig klaptillbaka
pas av gästerria På gården'

o Grupper
Första gästen i det helt nyreno-

verade huset kom från Hjo, där
samtliga gemensamt bebor ett
g.*pphus. De- var alla män i meä.Iål-de." - några av dem tidigare

verksamma som lantbrukare' Valet att under semestern bo På en

bondgård var därför inte svårt här häde man tillfälle att återknyta
kontakterna med bondelivet' Tidigare erfarenhet kunde förnYas
oÄ nyheter inom jordbruket iakttas - lnte minst under samtal med
värdparet, som På alla vis sörjde
för sina gästers trivsel och välmående. För kommande. veckor
finns inbokade såväl makar som
qrupper och deltagare vid cYkelIauitte.. och naturligtvis familjer
med småbarn.

r

Djur

Det är mYcket som fascinerar
oå en bondgård - både lantbruk.erfarna som stadsbor, som aldrig

Första gdsterna p& Liden kom från Hjo.,lIör ses från
uiinster Einar Linduhl, Lars Johansson' Ake Hedin och
Soen-Erik Sainuelsson. I bakgranden Berit Larsson, förestånilnre uid, primöru&rden i Hio satnt ponngn.Jankotidigare haft tillfälle att studera
lantlivet från insidan. På Liden
finns många djur; hästar, kor och
kalvar, höns och gris för att inte
tala bm hund och katter, vilka alla
man kommer nära inPå livet om

man själv vill det. Ett vardagsliv
som under regniga dagar också
kan bestå av brödbakning På gården under husmors ledning. Alla
sevärdheter på Falbygden är nära
tillgängliga varför en semester i
Slutarp faktiskt kan vara ett nog
så gott alternativ.

o Fullbokad
Gammelstugan På Liden blev
också fullbokad i en hast. Under
iuli månad kunde man tagit emot
iiofalt vad man har möjlighet till,

det berättar makarna FiliPsson'

som naturligtvis är glada över efterfrågan. De har satsat mYcket
på stugans uPPrustning - men
äckså fått ett vackert hus, som de
kan vara stolta över. Vården och

bevarandet av det gamla är i sig
ett intresse för makarna Filipsson.

Text och foto:

IRIS JOHANSSON

Viird,en

Leif Filipsson ser ti,ll att gtitsmattan iir

bakgru,ndei

ses

Gamrnelstugan med, sin oerand'a'

ansad"

I

Gustaf firad,es med, å,ktur g;?tL#åamhäIlet

o Kinnarp
Avtacknitg
i Kinneved

ffi

I samband med högmässan i
Kinneveds kyrka i söndags avtackades församlingsassistent Helena Witting, som tjästgjort i Kinneveds pastorat fyra år och.tillträder
ny tjänst i Ullervads

pastorat.

Prosten Martin Sandström, Floby, som tjänstgjorde vid högmässan tackade hennö i varma orda-

lag. Kyrkvärdarna Majken

Jo-

hansson och Carl-Arne Adamsson

överlämnade tennfat och blommor från församlingen.
Efter gudstjänsten inbjöds till
kaffesamkväm i Församlingshem-

met. Hår fick Helena mottaga flera avskeds- och minnesgåvor, bl a
av Kyrkans Ungdom som hon

startat

i

Kinneved. Barbro An-

dersson, Börstig, Assar Karlsson
och Elon Larsson tackade henne
för gott samarbete. Samkvämet
avslutades av prosten Sandström
som även uppmanade ungdomar-

På bilden lans

fick

Gustof

fr.o.

kusken

Leif Filipsson

och "födelsedagsbantet" Gustaf Johansson.

lå,na tötnmarna under förden genonx samhiillet.

Gustaf Johansson i

Kinnarp fyllde på lördagen
70 år och tidigt på förmiddagen ttkidnappades" han av
brorsonen och dennes familj. En "kidnappning"
som resulterade i en åktur

med håst och vagn genom,
samhållet.
Gustaf öppnade, något förvånad över att bli firad så tidigt på
dagen och möttes av födelsedags-"
' ja må du leva" som sjöngs
av Bosse Johansson, Carina, Camilla, Zandra och Jimmy Wester-

sången

gren till ackompangemang av Ca-

besökarna fick lyssna

till

mYcket

vacker så4g och musik. Pastor
Holm från Äsarp hade en andaktsstund och för mötesledningen svarade Barbro Lundgren.

F

i

rå,n

så.ng

gudstjiinsten

Slutarps mt'ssionshus.

kyrkokör-

rrå#
rina Westergrens keyboard. Därefter fick Gustaf ta plats i vagnen
som drogs av den livlige shetlandshingsten Janko, och bredvid
kusken Leif Filipsson.
- Detta kom som en överraskning, jag hade ingen aning, förtäljde den glatt överraskade Gustaf,

M.W.

Sånggudstj änst i Slutarp
Sånggruppen Onesimus från
Vilske-Kleva har besökt SiutarPs
Missionshus. Ett 20-tal ungdomar
sjöng av hjärtans lust och vittnade
om sin tro på Jesus Kristus. Mötes-

na att fortsätta arbetet i Kyrkans
Ungdom och ps. 333 sjöngs.
Avskedssamkväm för Helena
har tidigare anordnats av barngrupperna och även av Kinneveds

&v f

rfizLandin
debuta;;f u,id 78 år

Dikter
- Debutant vid ?8 år -

det är
inte illa! Fritz Landin i Brismene, lantbrukare, hembygdsvän
och förtroendevald, har i som-

mar kommit ut med en diktsamling, "Guldkorn på livsvä-

-a$G86'
4F.

KinnazP5 laxt
Pl

llo4

521 oO FalköPing

* Beställningstrafik
* Budllanspoiler
* Uthyning au bilslän
Vätkommen med din
beställning

gen" och det är hans debutbok.
Men skrivit har han gjort alltse-

dan ungdomen och det finns
redan tidigare en färdig bok,
nämligen en hembygdsbok om
Brismene. Men det skulle kosta
alltför mycket att ge ut den så

AUKTION

hittills har Fritz Landin bara
distribuerat några kopierade
exemplar till intresserade.

Lördagen den27 aug. 1988
kl. 10:00, vid Kinneveds för'

samlingshem. Inre lösöre
efter Märta o. Olof Anders-'
sons dödsbo och Elsa och

Fritz Landin, ett känt namn
i sin bygd, är alltså född 1910,
i Kinneved. Redan som barn
kom han till Brismene och efter
rekryten fick han överta skötseln av föräldragården.
- Skrev gjorde jag ailt sedan
ungdomen men med två gårdar
att sköta blev det aldrig tid att
sammanställa något för en bok.

Gustav Anderssons dödsbo'

Kinnarp.
Varvid försäljes: SoffgruPP'

bokhylla, hörnskåP, bYrå,
buff6, runt bord, chiffonje,
åldre sekretär, vitlackerad

I Frökinds gamla kommun
haile .han förtroendeuppdrag,
var bl.a. vice ordförande i kul-

matsalsmöbel, kistor, skriv-

bord, bokhYlla, äldre

turnämnden, en spegling av
hans kulturella intresse. Hembygden ligger honom varmt om
hjärtat och han har bl.a. ansvaret för att ett 90-tal gamla torp
i bygden utmärkts. Dessutom
har han alltså sammanställt en
hembygdsbok - men en sådan
koster bortåt 100.000 att ge ut.
- Och i en så liten socken
som Brismene går det inte -att
säla så många exemplar att det
kan gå ihop.

nyckeldragare), armband-

sur, väggur, radio, TV (färg)'

glas, porslin, krYddburkar,
husgeråd, Iinne, dukar, virkat sängöverkast, tavlor, ar-

maturer, mattor, PrYdnadsFrr.tz Landin, debutant

Några anslag från kommunen har han inte sökt, varken
för hembygdsboken eller den
nu utgivna diktsamlingen.

skåP

och byrå, 2 st. komb'radio,
batterielemenator, kikare,
fickur (varav ett äldre s:k'

Fritz Landin är kyrkvärd och
tillhör kyrkorådet och dei speglas i diktsamlingen, där de religiösa motiven är ofta återkommande. Boken har redan sålts
i en hel del exemplar, och den
finns bl a att köpa i bokhandeln.

skr!
'verSitt hembygdsintresse
han om i dikten "HembYgdsforskning":
På forskningsfärd i skogens

pelarsalar
vi sökte minnen ibland mossa

ljung
Där fädrens odlarbragder
oss
i

iill

talar

stenrirur diken från en dag så

tung.
Från deras boplats finns nu
endast saga

där någon mursten och en risig
apel syns ibland

Med vår kamera mången bild

vitaga
som minnen

ifrån söner med

envalkighand'
Hurmångenhjälte har ej här
sinvagga
och mången husmor med ett
. ädeltsinn
Då livets stormar deras farkost

"

nagga

de fruktar ej för lite storm och

vind.

uid

saker m.m.
78 o,'t"

Kontant betalning. Visning

en timma före
Men de allra flesta dikterna

har religiösa motiv och de flesta
av dern är mYcket Personligt

utformade. Landin vill förmedla sin varma gudstro och vill få
andra att också bli övertYgade'

Dikten "Gudakärlek" avslutar diktsamlingen:

Må din karleksglöd få brinna
i vårt hjärta varje stund
Så vi saligt målet hinna
i din kärleksfridsförbund

Lär mig Herre troget vandra
på den väg som du berett
Alltid älska dig och andra
även den mig sorg berett

Må den milda fadershanden
alltid vaka över mig
Och de starka kärleksbanden
leda mig den rätta stig

När jag trött På allt mitt eget
aftonrodnads vingar får
Led mig då det sista steget
till det land som ej förgår
Där skall kärlek alltid råda
strid och krig ej finnes dår
När mitt öga Gud får skåda
inga tårar finnes mer.

S.L.

auktionens

början. Vid händelse av regn

hålles auktionen

i

försam-

lingshemmet. l8/g ilSB
Kinneveds KYikoråd

forsdagen den 4 augugti 1988
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Å.r"p/Slutarp i Gothia Cup:
enunderbar uppleaelse

Oavgiort på
tr(innerllo...
På måndagen möttes Kinnarp och
Valtorp en träningsmatch som

i

ett led i

förberedelserna inför

höstsäsongen. Efter en bra match
i högt tempo skrevs slutresultatet
till3-3 sedan hemmalaget KinnarP
haft ledningen ihalvtid med 2-0.

- Den första

halvleken var

mycket bra från båda håll och jag
tycker att halvtidsresultatet var lite missvisande, men Kinnarp är

väldigt giftiga på kontringar och,
utnyttjade detta vid ett par tillfällen, sa Torbjörn Westerling i Valtorp.
I andra halvlek sjönk spelkvali
ten något, men båda lagen försök-

te fortfarande spela fotboll. Valtorp segade sig ikapp till 2-2,
hemmalaget tog på nytt ledningen
innan Magnus Johansson kunde
fasställa slutresultatet tid minuter
före slutet.
I Kinnarp var centrallinjen med
Arne Ekbom i målet. Thomas och
P^er-Ola Westerberg och Torbjörn

bra och hos Valtorp
mårktes Jonas Nicklason, SvenErik Ferm och Dag Andersson,

Äkesson

utöver Lase Lundh och Fritte

Andersson, de båda gör aldrig en
dålig match. Gary Gestzi, Tho-

mas Westerberg och Torbjörn

Äkesson gjorde hemalagets måI,
medan Sven-Erik Ferm (straff),
Dag Andersson och Magnus Johansson nätade för Valtorp.

u-i.d. Gothi!. cup: Bakre rad.en fr.u.: Cl,aes-Otse Salomonsson,
Mileael Mann, Tobias Carlsson, Urban Martinsson, Jan Johansson, Reine Karlön, Francisco cil, lngemar Mann. MeILanr. fr.u.: Robert Brolin, oue Kalön, Marcus Anilersson, Henric Carlsson, Magnus Joharisson. Frtimre r. fr,u.: Jerry Björk, peter Lennartsson,Torb'jöm, Mann,Peter seueborg,Marti,n Gunnarsson, RobeiYngue, B3arne persson,

lgg?Qlr1tarys_P-15-lag

Åsarp/Slutarp

P

l5-årslag har
Gothia Cup i
Götebqrg. En cup som ständigt
växer. I år deltog inte mindre än
750 lag från 36 nationer. Cupen

nyligen deltagit

i

håller fortfarande ställningen som
världens mest internationella ungdoqsturnering i fotboll.
Äsarp/Slutarpgänget var 22 personer som per tåg.begav sig till
Göteborg för att.möta den stora
fotbollsvärlden. Aven om resultaten inte var att skryta med så fick
laget en underbar vecka tillsammans. I första ^matchen på Mossens IP mötte ÄJS ett norskt lag,

Randersund. Trots en bra andra
halvlek förlorade man med 3-2. I
den andra matchen som gick ute
på Kviberg stod finska KP! -85 för
motståndet. Det visade sig att det
var ett fysiskt starkt gäng, som var
Äsarp/Slutarp övermäktiga. 5-l
blev det till finnarna.
SiSta matchen gick . också på
Kviberg. Efter nattens regnande
var planen något vattensjuk. Diir
stod Fortidudo Fabrianö från ltalien för motståndet. I den matchen
visade killarna upp ett helt annat
spel än tidigare. Laget giorde en
härlig kämpamatch men frck till

slut ge sig med 1-0. Italienarna
gick senare till kvartsfinal.
Utöver fotbollen fanns mycket
annat att göra. Liseberg och disco
var det som drog mest på kvällarna, så länge pengarna räckte. Ett
besök giordes också i Giiteborgs
norra skärgård. Där spelade man

grillade korv bl a.
SaåinääTätti{ii gsiTi$kån:d6ssägas att det varit en fin upplevelse att ha deltagit tillsammans med
så många olika nationaliteter och
det blir säkert till ett rninne för livet för laget, avslutade lagledaren

._bqllS,ctr

-

Claes-0ve Salomonsson.

