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Slutarp 0515/334 90

Tisd.

S@

**

rorsd" Fned" C
Snsd. STd{NST

B

ffi

Här hor nybyggarna!
sjjtj

iisfl.ir;

lr;ili:;
i}*di:
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Eua-Karin. och SteJ'an kan ta det lugnt nu o<:h njutu au
det nedlagda arbetet bl.a. trtidgård.en, som, titsen tlen., redan tir planerad.

Tre unga familjer satsar
i Slutarp en flyttade in för ett halvår

att bosätta sig i Slutarp, där det
äldsta av barnen också skall
börja i förskolan.

på eget boende

sedan, de andra två hoppas
och tror att de skall kunna
komma in i sina respektive
villor till jul - det har bygg'
nadsfirman lovat dem, men
åven eget arbete återstår.
Det är i närheten av Tångaberg och Tångavallen som husen finns och just nu pågår där
febril verksamhet i de två som

skall bli inflyttingsklara till jul.
Husen kom upp från den ena
dagen till den andra och förvånade många promenertande på
motionsslingan, i vilkens ome:
delbara nårhet de byggs. Huset
längst söderut ligger något längre fram i produktionen. Där hål-

ler Christer Isberg på attjobba

för fullt. Han har sparat av sin

semesterledighet för arbetet
med den egna villan. Mycket
återstår ännu och han säger:
"det är väl egentligen bara jag
som tror, att vi skall kunna flytta
hit till jul. Familjen på två vuxna
och tre barn bor nu i Brismene
och tycker att det skall bli roligt

-o-

I mellanhuset av dessa tre villor bor Stefan Georgsson och

Eva-Karin Johansson. De flvttade in redan på försommaren och

,

har sedan dess också begåvats
med en son - Jesper. De trivs
utmärkt i sin villa och har hittills
rnte kommit på något de skulle
vilja ändra på.

-oI det nordligaste av husen

hoppas Lena och Rune Torstensson med sina tre pojkar
kunna flytta in till jul. Familjen
bor nu i Göteve, men har tidigare bott i Kinnarp. Äldste sonen

går

i Kinnarps skola och skjut-

sas därför varje dag av farfar
mellan Göteve och Kinnarp för
att han skall slippa byta skola

och kompisar under tiden som
det nya huset blir klart. Till vårterrninen skall han kunna gå till
skolan på egen hand - längre
är det inte dit från nybyggda
villan.
-oDe här husen ligger väl i cen-

Christer lsberg
på.

i sin uilla,

plats.

trum. llecian nu iinns det mesta

i den närmaste omgivningen.
Från platsen sett

tionsslingan,

fir-rns

där mo-

idrottsplatsen.

missionskyrkan, {'örskola och

dirghcnr, l:ibliotek och

byg-

degård och lit,e långre bort skola, post och b:rnk m.rn. Iclroitshallen årett önskernål och skuller förstås ligga bra i anslutningen till iclroltsplatsen.

IRIS.IOHANSSON

dcir }cöksskåpen bl.a. komntit

Måndagen den 12 december 1988

o Sport

Yitken start för ))n Va" kluhben:
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Vilken start för den nya fotbollsklubben Kihnarp/Slut-

arp!
Det första framträdandet i den nya',skepnaden,'slutade
med seger i kommunmåsterskapet i inomhusfotboll, som
avgiordes i Gustaf Dal6nskolan i Stenstorp.
- Man hade naturligtvis inte kunnat önika sig en båitt"
re start, konstateraile Hans-Olof Gustafsson, nöjd spelande tränare som sjålv var en bidragande orsak till alt den
tolfte kommunmåstartiteln hamnade i Kinnarp/Slutarp.
Finalmotståndare var Falköpings BK, som nu tog sig

till sin andra raka KM-final. Förra året gick det båttre j

FBK mästerskapet. Nu blev det en O-l-förtust
mot Kinnarp/Slu{arp i finalen.
då vann

Det var när fyra en halv minut
av finalen, s-om avgörandet föll. Torbjörn Äkesson
fick skottläge i en kontrastöt och

återstod

slog in bollen bakom FBKmålvakten Mats Carlzon, för

övrigt det första och enda mål
som Mats släppte in under hela

,;;;lii:iä.
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turneringen!

- Det var en svårspelad final. konstaterade både HansOlof och matchhjälten Torbjörn
efteråt. FBK spelade tillknäppt
och det var svårt att få utrvmme.

o Många
kontringsmål
Just utrymme var det Kinnarp/Slutarp behövde. Många
av målen i turneringen tillkom
mer eller mindre på kontringar,
där man spelade sig fram till två

mot en-situationer. Laget innehåller också spelare som kan
hålla i bollen när det behövs och
spela den vidare i rätt läge för
att ställa en kompis fri. HansOlof Gustafsson är en av dessa
spelare!

- Men laget innehåller flera
bra inomhuslirare, säger HansOlof. Kinnarp har ju under flera
år varit ett framgångsrikt inomhuslag.

o

Första KM-titeln

Detta var dock första gången
det blev en kommunmästartitel.

- Däremot har viblivit skaraborgsmästare två gånger, säger

Nybildadie KinnarplSlutarp oann å,rets inne-KM med följand.e lag: Stå.ende fr.o.: Lars
Westerberg (Iagledare), Hans-Olof Gustaosson, Roland Jansson, Oue Josefsson, Tor-

Torbjörn Äkesson, en av dem
som varit med om att göra Kinnarp till ett bra inomhuslag och
som nu fick vara med om såtta
pricken över i:et. f.

björn Akesson. Knd.stå.enile fr.o.: Clemens HoJbauer, Thomas Moströnt., Thomas Westerberg, Tornmg Berglund, (Foto: KjeII Caid,ah|).
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Som

ni törstår av det

ovan

nämnda var det alltså de f d
Kinnarpsspelarna som var i
majoritet

i det nykomponerade

mästarlaget.

o Tåtfinal
Finalen blev en tät historia,

där det inte skapades särskilt
många målchanser. Lagen spe-

lade avvaktande och väntade

på den STORA

CHANSEN.
Och när den dök upp var det
Kinnarp/Slutarp som fick den
och som alltså omsatte den på

bästa tänkbara sått. Någon
orättvisa skipades inte i och med
finalresultatet - av de få chanser som skapades hade trots allt
Kinnarp/Slutarp de flesta.
Lagen mötes för övrigt både i
turneringens första och sista
match. De fanns nämligen i sam-
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ma kvalgrupp och i det inbördes
rrlQlgt där segrade FBK med

matchens enda måI.
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- Detvarlite trögt attkomma
igång, men sedan gick det ju
desto bättre med sex raka seg-

rar under resten av turnering€D, konstaterade Hans-Olof
Gustafsson.

Vi skall kort summera årets
inne-KM.
KvalgruPP 1: Första matchen
(FBK - Kinnarp/SlutarP) blev
avgörande för gruppsegern
FBK vann med 1-0 och når de
båda lagen sedan soPade banan
med Vartofta (som deltog med

ett B-betonat lag) och Kåttilstorp, gick alltså gruPPsegern till
FBK.

Kvalgrupp 2: Här hamnade
samtliga tre lag På två Poäng och
målen fick avgöra. Här visade
sig IFK Falköpings 2-O-seger
över FAIK vara avgörande'

Åsarp gick till slutsPelet tack
vare sin l-O-seger över IFK
medan FAIK åkte ur med minsta möjliga marginal.
Kvalgrupp 3: En högst oviss
historia in i det sista, tack vare
att tre av de sex matcherna slu-

tade oavgjort. Inför sista om-

gången kunde samtliga fYra lag
gå vidare. Nu blev det Grolanda
och Borgunda som lYckades,

efter vinster över Tomten respektive RaPid.

Kvalgrupp 4: StenstorP var

klart för slutsPel efter tre Poäng
oå sina två matcher. I den sista
gruppmatchen giorde ValtorP
och Floby uPP om den sista Plat-

För ValtorP räckte oavgiort'
och det såg ut att gå vägen, men
en och en halv minut före slut

sen

giorde Flobys Johan Söderhielm slut på dessa förhoppning-

ar och förde istället sitt FlobY
till slutspel.
SlutspelsgruPP A: FBK och
Floby dominerade grupPen'
i sitt inbördes möte'

spelade 0-0
varför målskillnad fick avgöra.
FBK behövde göra 2-0 På Bor-

gunda

i

sista matchen och det

giorde man. FBK till frnal. Fjärde lag i gruppen var AsarP.
Slutspelsgrupp B: Nu var
Kinnarp/SlutarP rejält På gång!

IFK och Stenstorp lades På rYgg
och finalplatsen var i det nårmaste klar redan innan slutmatchen mot Grolanda' Här
blev det 1-0 och lagets segerrad
fortsatte. StenstorPs ungdomliga lag, förstärkt med Stig Karl-

ström och Leif Friberg, slog IFK
med 4-0 och tog andraPlatsen i
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gruppen.

Match om tredie Pris: En

ganska avslagen historia mellan
Steristorp och FlobY, dår Jörgen
Eriksson med matchens enda

mål fixade bronsmedaljerna till
Stenstorp.

Spelarpriser gick

till

ffim#

#mä

Önskar

fYra-

målsskyttarna Hans-Olof Gustafsson och Tomas Moström i
Kinnarp/SlutarP samt till turne-

ringens bäste målvakt, Mats

Carlzon i FBK och till bäste ute-

spelaren, Ove Josefsson i Kinnarp/Slutarp.

MATS KARLEN
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Kortslutnittg
i tvättrnaskinvilla i Sluta
eldhärjadelq'"

Slutarp

!&Ia I ')sB

Ett innerligt tack till alla snålla

månniskor, som hjälpt och,

tänkt på oss. i samband med

'branden och till Kinnarps AB,
som hjälpt oss med bostad.
Berit, Anna o.
Bengt Samuelsson,

. Den troliga orsaken till den
brand som på söndagskvållen
eldhårjade en villafastighet på
Affärsgatan i Slutarp år enligt

fastighetsägaren

köpman

Bengt Samuelsson kortslut-

ning

i en tvåttmaskin.

Elden

som upptiicktes strax före klockan 2f.00 började i byggnadens

andra våning. Når brankåren
kom till platsen slog lågor redan ut ur taket vid skorstensmuren.

Räddningstjänsten hade'

problem med några Pumpar

varför sjålva slåckningsarbetet utifrån fördriiides något.
Rökutvecklingen var kraftig
men råddningskåren hade
ganska snart elden under kon'
troll.
Förrrtom brandskador

UPP-

stod rök- och vattenskador På

fastigheten. Eftersläckning
pågick ännu vid denna tid'
nings pressläggning.

Fgra riidd.ningsbilar rned, personal bekiimpad,e ui.Ilabtanilen

samt utdelade diPlom och märke till Birgitta Posth som varit
med i föreningen i 25 år.

Tre

till Borås
stadsteaterns premiårföreställning av Charles Dic'
kens pjäs'tEtt juläventyr".
med en bussresa

har

varit

le fått sina utmårkelser samti-

digt, men av olika orsaker kunde de inte närvara. Berta Svedberg som på grund av sjultdom
inte orkade varå med, hYllades

Skådespelarna framförde en
mycket fin och välspelad föreställning, och tackades därför
med väldiga applåder och blommor fråm publiken. Efter föreställningen åkte sällskapet till
Borås IOGT-NTO distrikts frna
allaktivitetshus "Globen" dår
supd väntade. Distriktschefen
Sture Hedberg hälsade alla
varmt välkomna vid dörren.
Sedan berättade han tillsammans med Håkan Ernkiev om

tidigare under veckan av en
grupp medlemmar i sitt hem,
vilket blev en liten trevlig och
minnesrik strrnd. Karl-Gustav
son kommer att hYllas vid ett
senare tillfälle.
Jubileet avslutades med allsång till Yngve och Håkans här-

liga musik samt kaffe och tårta,
samtidigt såldes ett lotteri till
förmån för föreningens fadderbarn i Gambia som inbringade
500 kr. Vid midnatt ställdes kosan hemåt efter ett trevligt, minnesrikt och annorlunda jubile-

bedrivs i detta stora hus och visade sedan runt i de olika avdelningarna.

Före sup6n berättade Kin-

narps ordf. Sven Andersson om

um,
1

M-8. J.

i

Slutarp'

En personbil erhöll

stora

materiella skador när den på
torsdagen bakifrån körde in i
en skolbuss i centrala Slutarp.

Några personsakdor uppstod

icke.
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Gustavsson och Gunnar Svens-

de olika verksamheterna som

föreningens 8O-åriga historia

medlemmar

med i föreningen i 50 åi. De skul-

Affiirsgatan

*

Jubilerande IOGT-I{TO
på rese, till Borå's o{o-ffi
IOGT-NTO föreningen i
Kinnarp firade på lördagskvällen sitt 8O-årsjubileum

på'
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KinnArpsbarnen
säger nej till Floby
Med några undantag är

eleverna i årskurs 5 i Kinnarps skola överens.

De. vill inte börja sjuan
på Floby högstadium hösten 1990.
- Vi har inget att göra med Floby i vanliga fall,
såger Helena Karlsson i 5A.
Vi giorde ett studiebesök i
klasserna 5A och 58 i Kinnarps
skola, enligt ett skolstyrelsebl-

-

slut från december 1985 de första eleverna från Kinnarp som
förs till Floby för sin högstadietid, för att pejla läget.
Vill de åka till Floby för att
rädda en tredje parallell kvar?
Svaret är nej!

*.tri:;ll
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Så gott som samtliga av de 35

eleverna föredrar Kyrkerörsskolan framför Floby'.skola.
Eller rättare sagt, de föredrar

I

t
{

Falköping framför Floby.
Naturligt med tanke på att 19
elever av 35 har någon förälder
som förvärsarbetar i Falköping.
Sex av dessa 19 har båda föräldrarna i Falköping.

$
E
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o Fler skål

:

lor, brorsan i Falköping och jag

i Floby, säger Susanne

Olsson.

Vi känner bättre till Kyrkerör, jag har en storebror som
gått där och vi har haft hem-

-

hunskap där, säger Helena

Karlsson.
- Det handlar pengar, Pengar och pengar, bara pengar. säger Daniel Hector , som är en

av dem som inte bryr sig

så

mycket om vilken skola det blir.
- Jag har inga syskon och
kan lika gärna gå i Floby, säger
han.
Samma inställning har Ellinor

ståhl i 58.

i

-

Jag bor i MönarP, är ibland

Floby och kan lika gärnå gå

där som i Falköping, säger hon.

o Luttra
De barn som bor i Luttra kan
komma att gå i Falköping, oav-

sett om skolstyrelsen väljer att
riva upp 1985 års beslut.

- Om vi kommertill sta'n och
de andra till Floby splittras klassen, och det vore tråkigt, säger
Kerstin Arnesson.

Johan Hoheisel, också han

l:å

;''s.,i
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Men där finns fler argument
för Falköping.

- Vägen till Floby är krokig,
såger Eva-Lotta Bemerhag.
- Jag har en storebror i sexan, vi kommer att gå i olika sko-

,,:l

l

i 5A och 5B på Kinnarlgs slcolo ui.ll, med nå.gra f& undantag, inte gä i Flobg
utan på, Kgrkerörsskolan under högstadieti.den. De gör turnmen ner för Flobg, dit de
siillan eller aldng &ker, och tummen upp för Falköping, ddr må.ngaföriildrcr har sin
arbetsplats, men har inga sgnpunkter p& uilket högstadeskola som iir biist.
Eleuerna

bosatt i Luttra, fiågar sig varför
just eleverna från KinnarP skall
stötta Floby.
- Varför kan inte lika gärna
eleverna från ÄsarP eller Gudhem åka till Floby, undrar han'

o Vetvarför
Eleverna i femman i KinnarP
vet varför skolstyrelsen vill att
de skall åka till FlobY.
För att rädda en tredje Parallell och i första hand tillvalsmöjligheter vid skolan.
Motståndet mot beslutet är
trots detta komPakt.
Men det handlar inte om att
Floby skola skulle vara sämre
än Kyrkerörsskolan.
- Skolan i FlobY är väl inte
dålig men det är avståndet, säger Renate Klasson.
- Vi är hänvisade till skolskjutsar och kan inte åka med

mamma eller pappa, om det
skulle passa bättre, säger Martina Bemerhag. .

JÖRGEN GUSTAFSSON

Eua-Lotta Bemerhag, Victor Johansson, Susanna Olsson,,
Martina Bemerhag och Renate Klosson, har alla syskon i
antingen &rskurs 6 eller 7. Vilket innebör att de kan komma att börja i sjuan t, Floby, med,an storasgster eller storebror finns p& Kgrkerörsskolan i Falköping.

6Tskyttaruarielilenikretsfinalenaoskgttr.adeniluftget:iir.Härseroin&graaudessoä
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Resultaten: L ll: 1) Linus Johansson, Kinneved 395 poäng.
2) Christina Johansson, Mullsjö
391. 3) Helena Karlsson, Kinneved 391.

oktion'(Foto:&iellCaidahl)

L 15: 1) Martin Thor, Kinneved 388. 2) Thomas Johansson,
do 388. 3) Alexander Börjesson,
Falköping 387.
L

17: 1) Mats Johalsson, Fal-

357. 2) Marcus Jannesson, Fal-

köping 351. 3) Peter Ahl, Kinneved 350.
L 25: 1) Lars Göransson, Kinneved 338. 2) Susanne Svensson, Falköping.

Maria Dahlälv, Kinne-

köping 346. 2) Per-Äke Svens-

ved 398. 2) Hanna.Bemerhag,
do 398. 3) Jimmy Lindroth, do

L 15 (stående): 1) Martin

son Mullsjö 340. 3) Joakim Carlsson, Kinneved 330.
L 20: 1) Per Brisbo. Kinneved

Svensson, Mullsjö 326. 2) Niclas

L l3:

1)

394.

Gustavsson, do 310. 3) Jenny
Svensson. do 259.
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I lördagens avgjorde kretsomgången i luftgevärskYtte i SkYttiaden. Tävlingarna avgiordes i
Odenhallen med FalköPings
Skyttegille, Kinneved, SörbYOdensberg och Mullsjö som del-.
tagare. Sammanlagt 61 skYttar
komtill start i de sju klasserna'

o Femklassegrar
Inte helt oväntat dominerades

prislistorna av Kinneveds skYttar, som vann fem av sju klasser'
De tre fråmsta i varje klass är
kvalificerade för förbundsfinal,
som också den avgörs i Falköping. Detta den 14 januari, då
skvttar från hela Skaraborg deltar.

Man tävlade

i åtta serier om

fem skott och högsta möjliga

poång var 400. Det bästa resulta-

iet noterades av Maria Dahlälv
och Hanna Bemerhag, som båda noterade 398 Poäng.

Barbro G, Barbro K och Lisbet hade redan gratulerats aD arbetskamrater ntir FT kon
på, besök. vad pengar ska anuiindas tillT - Ja, d"et ska de tre fundera på de nd,rmaste
dagarna. (Foto: Bässe,I ohansson).
\

Yilherr futt{Iapp!

Tre damer i köket på KinVilken julklapp till de
narps kontorsmöbler an- tre, Barbro Knutsson, Lisvånde en del av frukoStras- bet Berglund och Barbro
ten i går för att köpa en Geszti.
Trisslopp på Centrumlivs.

En båttre använd frukostrast har de vål aldrig haft

för den lotten gav
roo.ooo! tsl,x

dem

irt{iS

Sånggudstjänst

iqss tL
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Famifjen Andersson

-

Jarlsson

Ett hjärtligt TACK för den trevtiga jutfesten, julktappen
och julmaten. Vi vill önska Er en riktigt

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
.

Personalen på Kinnarps
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"Gud,stjiinst oid, Y*isti födelsefest" efter angelikanskt

i Slutarp

Körledären Margareta Thor
har lyckats få fram två fryra körer

kyrkokören och barlrkören
under kantor Margareta
Thors ledning, med församIingens förre kantor Bengt
Kjellström vid orgeln och
med prosten Uno Mårtensson som liturg gch inte
minst välsjungande solist
på en gudstjänst efter angelikanskt mönster på annandagens kväll.
Det blev en fin avslutning på

på

Bil o Motor

mönster hölls i Kinneoeds kgrka i g&r kuiill dör bl.a. barnkören gjord,e en fin i,nsats.

I Kinneveds kyrka bjöd

vi

och inte minst imponerande
barnkören som flitigt medverkade även i ganska svåra saker,
De kända julsångerna stod på
programmet, Uno Mårtensson
sjöng Adams julsång och Dagen

år kommen som blivit julpsal-

tackar våra kunder för det gångna året och
önskar en riktigt

men framför alla andra, fanns
förstås på programmet men också mer okända sånger som

Bland alla träd i skogen.
Kyrkan var välfylld och den
kollekt som upptogs gick till Ar-

julen där julens budskap framfördes i texter lästa av kvrkvär-
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I helgen arrangerade
Borgunda IK sin årligen
återkommande BIK-cup.
På både dam- och herrsidan blev det lokala segrar
genom Stenstorp respektive Kinnarp/Slutarp.
Stenstorp stållde

i

sönda-

gens damturnering med i

il

hem spelet efter en starkt

genomför turnering. Efter att

ha tagit gruppsegern

ffi
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stort sett samma lag som nådde finalen i Oden cup för en
tid sedan. Det unga laget
Svek inte förtroendet utan tog

":

:r,:i:: I

före

Hörnebo väntade Värsås i

kvarts{inalen.

Stenstorp
vann här med 2-1. I semifnalen väntade Fagersanna och
det blev en ny uddamålsseger, denna gång med 1-0.
I finalen väntade IK Frisco
och de bjöd tappert motstånd. 0-0 var stiillningen vid
fulltid och avgörande kom att

ske på straffar. Här klev
Stenstorps målvakt Anette

Johansson på allvar in i hand-

lingen. Hon räddäde samtliga

lre straffarna och
starkt till 2-0-segern.

bidrog

o Segerigen
Herrarnas turnering av-

giordes på lördagen och här
visade sig Kinnarp/Slutarp,
precis som i KM, mycket starka. Efter gruppseger väntade

Nybild,ad.e Ki.nnarpl Slutarp trios bra inomhut
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i kvartsfinal och de
besegrades med 2-0. Tuffare blev det i semifinalen. ValFloby

torp stod emot Kinnarp/Slutarp bra och efter full tid stod
det 0-0. Straffläggning alltså
och här var Kinnarp/Slutarp
lite säkrare, 4-3 skrevs siffrorna till. Den andra semifinalen var ett prestigeladdat
derby meilan Stenstorp och
Borgunda. Här giorde arrangerande BIK en mycket
bra natch och vann med klara

3-0.

Någon hemmaseger blev

I finalen drog
Kinnarp/Slutarp längsta strået och kunde vinna matchen
med 1-0, sedan unge Joakim
det nu inte.

Karlsson slagit in segermålet.

i^helgen drog
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Plusfemton

fqgjot ,o

i Kinneved
Tack vare att småförsamling-

arna ökade ganska markant

blev det ett plus på 15 personer
pastorat. Invånarantalet är nu 1 861 fördelat på
följande sätt: Kinneved 1 Bg8 -2.
Vårkumla 118 +10, Börstig 22?
*5 och Brismene 118 +2.
Äldst i respektive församling
år följande:
Kinneved: Karl Gustav Hilding Vilhelmsson f. 1890.
Vårkumla: Hulda Elisabet

i Kinneveds

Käll6n, Strängsgården f.

1898.

Börstig: Anna Rut Emilia
Larsson, Hjelmsered f. 1892.
Brismene: EIsa Ingeborg
Larsson, Rävlabacken f, 1904.

o Kinnarp/Slutarp

Klart för invigrtitrg
av "Centrumkyrkan"
t, /t

-ffi

Invigning blir det i helgen i Kinnarp-Slutarp av
den nya missionskyrkan,
som skall få namnet Centrumkyrkan. Invigningstalare blir de två distriktsföreståndarna

Wärne

Eriksson och Rolf Karls-

son. Men redan på lördags-

kvällen har man ett invigningssamkväm för speciellt
inbjudna - personer som
på något sätt arbetat med
kyrkbygget, det allra mesta
har nåmligen skett med frivilliga krafter.
På torsdagskvallen

@irran

på med de sista förberedelserna

för att bli invigningsklara till
helgen. Bland annat skulle kori svartek placeras på fondvåggen längst fram i kyrksalen,
som i övrigt är hållet i ljusa fär-

set

ger alltigenom, liksom huset i
övrigt. För inredningen har man
anlitat inredningsarkitekt.

Kyrkan skall bära namnet

Centrumkyrkan. Namnet kom
upp unde-r ett möte med försam-

lingen

i Äsarp och kändes rätt

för alla på en gång. Förslag hade
inlämnats på olika namn, men

när Centrumkyrkan kom upp
var det inte längre fråga om
andra.

o Positivt
överraskade
Det första spadtaget till kyrkan togs den 9 april. Då ställdes
förhoppningarna om att kyrkan
skulle bli färdig före årsslutet.

Det blev nu inte så, utan något
senare, men med tanke på att

det mesta gjorts av frivilligahänder är man mycket nöjd med att

nu vara framme i målet. Gösta

Claesson, som är ordförande i

Asarps missionsförsamling, uttryckte sig ungefär som så: Det har varit ett intensivt arbete
alltsedan första spadtaget, men
det har gått mycket bra alltigenom och huset har blivit minst så
bra som vi hade tänkt oss - vi
är positivt överraskade.

o Daghem
Utöver kyrksalen finns i byggnaden ett s k kyrktorg eller en

entrd med kapprum, två större

rum som man kallar ungdoms-

resp hobbyrum, två mindre
grupprum samt kök, förråd och
toaletter. Alla utrymmen utom
kvrksalen kommer att användas

som daghem för tio barn i åldern

1-4 år under minst halvtannat
år. Därom har man skrivit kontrakt med sbciala myndigheter

och inom missionskyrkan är
man mycket nöjd med det fina
samarbetet med socialen i detta
hänseende. man är också glad
över sina gäster, dom man hoPpas skall trivas bra. På tors-

dagskvälen var föräldrar bjudna dit till ett möte, då bland annat lokalerna skulle förevisas.

Utöver

daghemsverksam-

heten, gudstjänster och möten
används lokalerna till ungdoms-

verklamliet. Där blir söndagsskola, UV-träffar och tonårsgrupper. Man kan säga att loka-

lerna kommer att få stor

an-

vändning.

o Invigning
Invigningen sker på söndag
förmiddag och förrätts av de

båda

distriktsföreståndarna

Wärne Eriksson för Svenska
missionsförbundet och Rolf
Karlsson för Svenska Alliansmissionen. Församlingen i

Äsarp är dubbelansluten, därav
kommer det sig att man har två
föreståndare. Församlingen har
inbjudit bland annat kommunen
att närvara vid denna högtid och
man vet redan nu att någon ellör

några tackat ja till detta.
Utöver invigningstälarna
medverkar pastor Ja1-Erik
Holm och sångare från Äsarp,
Kinnarp-Slutarp. -Organist är
Maj Larsson från Äsarp. En offerinsamling görs för kyrkbygget och efter invigningshögtiden
blir det kyrkkaffe i det närbelägna Lokal Frökind.
Ett omväxlande program blir
det också vid samkvämet på lördagskvällen, berättar Gösta Claesson.

o Mötesserie

I slutet av månaden blir det
en mötesserie som kommer att
pågå över tre veckoslut, de senare två med början på tors-

dagar.

2!

IRIS JOHANSSON

AIf Johansson, Gösta
ti,ll attkorsetkommer

Claesson och Barbro Lundgren ser
rritt plats. (Foto:'Kjell Ca{aant)

på.

Kinnarp/Slutaru

Invigning

av den nya

Gentrumkyrkan
Söndag kl. 11.00. Medverkan av. distriktsförest. Värne
Eriksson o Rolf Garlss-on, J-E Holm m.fl. rep. Sångare
från Frökinds

o

Å""rp. iftissionsf. Otfer till kyrkbygg. Serve-

ring.
Alla hälsas välkomna av Frökinds frikyrkogrupp och Äsarps
Missionsförsamling.

Fullscuttkurka

etöd inai,guöngen

Inttigningen au Centramkgrkanleddes au ordf . i. Äsarps Mi.ssionsförsamling GöstaClaess_9n jory! pastgy Jan-Erik HoIm, Maria Persson, wörne Eriksson, RoIf Karlsson, (JlIa

Kjell, Thoruald, Berglund, och Anders Si,gfridsson.
$(t_ gt
Alla tillgängliga utrymmen fick tas i
Missionsförsamling och Frökinds fribruk når den s.k. Centrumkyrkan i kyrkogrupp
-Ceniru-ky"Lup
Kinnarp/Slutarp invigdeg ryå
skall bli en mötes_
-söndagen. 230 personer bevistade invigning- plats för alla åldersgrupper. Hår finns
en av ky'rkan, som byggts av Äsarps iyrksal, ungdomslofat öätr hobbylokat.

Församlingens pastor Jan-

.

Erik Holm anknöt i sin inoigning spredikan till koinnan sorn mötte Jesus rsid
Sgkars brunn.

Kommunfullrneiktiges ord,f. Åke Olsson öoerlömnar enblommafrå,n Falkirpings komrnun
och lgckånskningo.l tl,lt den nya kgrkan. P& första raden sitter den öIdste mötesilelta.garen karl Wilh.eilnssen, på, s{tt 96:e &r l, sallskap med. Mai-Britt Johansson och Lats

Fredriksson.
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Kinnarp/SIutarP
rclt-

230 på
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Centrumkyrkarus
unaugTttng
Så är då den stora visio-'
nen i sin fullbordan - en
ny kyrkolokal, en centrumkyrka, mellan samhällena
Kinnarp och Slutarp. Bakom bygget står FrQkinds
Frikyrkogrupp och Äsarps
Misisonsförsamling som i
går kunde inviga sina nya,
lokaler med kyrksal, ungdomsrum, hobbyrum och
övriga lokaler.
230 personer var närvarande vid invigningen,
egentligen fler än lokalerna
bekvämt rymmer.

{Sse#

w#rw

'u#

,

.j#,:.f

!l;i.ri;.,'+i,ll'

Missionsförsamlingens ordf.
Gösta Claesson inledde mötet
med orden från Ps. 100 "höjen

jubel till lferren alla länder",

och givetvis var detjust enjubeldag för alla som arbetat och haft

bekymmer

för nybygget. De'

kunde nu som Lars Fredriksson
i sin historik formulerade det,
"känna att de fått lön för mödant'.

o Alla åldrar
Centrumkyrkan skall nu bli

en mötesplats för alla åldersgrupper, dels för den kommu-

nala barnomsorgen som hyrt in
sig i lokalerna och i första hand
givetvis för församlingens egna

möten. Pastor Jan-Erik Holm
anknöt i sin predikan till berättelsen om kvinnan som fick möta
Jesus vid Sykars brunn och hop-

pades att centrumkyrkan liksom brunnen skulle få bli en
mötesplats där människor möter Jesus

Till

invigningsprogrammet

hörde sång av sångare från
Äsarp och Kinnarp-Slutarp och
en invigningsakt där distriktsföretståndarna Rolf Karlsson
och Wärne Eriksson medeverkade. Därefter informerade

Lars Fredriksson på ett lättsamt
sätt om hur arbetet.planerats

och fullföljts. Den totala kostnaden är ca 1.750.000 kronor

varav man har ca 200.000 i
skuld. Denna skuld minskade
dock genom dagens kollekt på
35.000 kronor. Lars Fredriksson

uppskattade antalet frivilliga

, timmar till 3.200, vilket skulle
innebära en arbetsinsats värd

Kyrksalen kunde öppnas mot IJngd'omslokalerna uilket uar
iindigt meil s& må,nga inoigningsdeltagare.
cirka 320.000 kronor. Arbetet
Wärne E.iksson talade för dagsskola, tisdagsträffar för
omfattade allt från grundgrävSkaraborgs distrikt av missionsUV-kåren och onsdagsträffar
ning till att sy gardiner, och inte
förbundet och SMU, Verna Joför tonåringar. Den 27 januari
minst viktiga, enligt Lars Fredhansson för Allianskyrkan i Falbörjar en mötesserie med Stig
riksson var de personer som biköping och från AlliansmissioSvensson och Georg Davidsson.
att
med
dragit till arbetsglädjen
nens distrikt fanns också Rolf
Text och foto:
se till att det blev kaffePauser.
Karlsson. Peder Ragnarsson
JOSEF JACOBSSON
hade hälsningar från FiladelfiaLyckönskningar
t Äsarp. Innan
ltElqlitg."
_
Under invigningshögtiden var
följde i LokäFrökind
kyrkkaffe
det tillfälle till hälsningar och
börjar i morgon kl 20.00 i Gymhade Margareta och Rolf Karlslyckönskningar från privatpernastiksalen, Kinnarp.
och som tidigaduett
sjungit
son
soner och organisationer. Från
re nämnts, en kollekt uPPgåenArr: IOGT-NTO Kinnarp.
prosten Uno Mårtensson kom
till
35.000 kronor upptagits.
de
en skriftlig önskan att kunna
arbeta sida vid sida i Herrens
Egentligen hade invigningeri
vingård. Övriga skriftliga hälsbörjat redan lite på lördagskvälningar kom från Filadelfiaförlen då de som På olika sätt medsamlingen i Falköping samt från
verkat var samlade till informaRen6, Roland och Sara.
tion och en liten invigningsfest i
Äk. Olrron representerade. Centrumkyrkan.
kommunfullmäktige och Verner
- I fortsättningen blir det sönnödo

' r

Motionsgympa

Grarf

lund

socialnämnden.

Medverkade gjorde också pastorerna Bengt Landin och Algot
Karlsson, den senare f.d. pastor

i Kinnarp. Fritz Landin hade
personliga hälsningar från Brismene Missionsförsamling, den
bestod visserligen bara av åtta
personer men hade i gengäld

bi.kbls redan

1868-

Måndagen den 16 januari 1989

Pensionärer på julfest
B6IKTNINGSREPARATIONER

ptÅt-

ocn

LACKARBETEN
samt övrig
service utföres.

HECIl|RS
Suen And,etsson sjöng på. Fröki.nds penstoncirsförenings julfest
dragspelsmusiken stod Hå.kan Siloaniler. (Foto: Kjell Caidahl).

Tre av Falköpings kommuns olika pensionårsföreningar hade på fredagen
samlats i Lokal Frökind,
Kinnarp, för en gemensam
julfest.
Ett arrangemang av Frökinds pensionärsförening
som bjudit in Gudhems och
Vartoftas SPF-föreningar.
Drygt 100 pensionärer hade
församlats i den gemytliga Frökindslokalen där långbord dukats upp med kaffe, smörgåsar'
och hembakade kakor.
Festligheterna inleddes med
allsång under ledning av Gör'an

Andersson. Sex

av

damerna

hade dagen till åra tränat in en
av Jönns mest omtyckta dikter,
Kafferepet, som dramatiserädes på scenen. Sven Andersson,

i

BITSERUICE

Lokal Frökind. För

Sfutarp 0515133202

med det digra programmet träffas deltagarna för att gymnastisera en gång i veckan.

SUSANNHE LARSSON

kanske mer känd som Sven i

Lofsgården, berättade roliga
historier och sjöng sånger till

dragspelsackompanjemang av
Håkan Silvander.
Frökinds pensionärsförening
startades för två år sedan och
det här var föreningens första
stora fest. I föreningen ingår
60-talet medlemmar som träffas
varje månad. De har fullt upp
med diverse studiecirklar. resor
och besöks ofta av olika föreläsare. Ja, medlemmarna nar san-

nerligen att göra. För att orka

Bilhallen iKinnarp
,

F D Bröderna Larssons Bil AB
. OBS! ldag öPPet till 20.00.

Lada 2107 -87 Ny
Lada 2105 -86 Röd
Lada 2107 -85 Röd
Lada Combi-87 Drag
Lada Combi -86 Vit
l-ada Combi-86 Drag
Lada Combi -83 Röd
Lada Combi-82 Drag
BMW 528i-85 Silver, drag
Ford Fiesta -85
Opel Kadett -83 Vit
Volvo 343 GL -80 Taklucka
Vofvo 244-78 Drag
Yamaha minicross 50 cc -82 5-växl.

49.500:35.000:24.000:46.500:42.000:39.000:15.500:12.900:95.000:39.500:34.500:14.500:14.500:3.500:-

Öppet Vardagar 10.30-18.00
Lördagar 10.00-13.00.

Vi hålsar såväl gamla som nya kunder vålkomna!
Rolf och Christina tngemarsson. Tel. 0515/330 60.

-o

Kinnarp/Slutarp
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"För lå,ng och trogen, tjänst"
\.u

liriirl

IOGT.NTO.
i Kinnarp

föreningen

lördagskvällen möte

hade på

å

Gröna
stugan, Rödestensgatan, varvid
Märta Sandberg propagerade
för studieverksamheten genom
att föredraga ett kåseri om sina
, nyårsdrömmar. Allan Johansson visade forn$nd som han
hittat hetrma på gården och han
beråttade en del kring dess historia. Han berättade även om
våra gamla milstolpar vid vägarna som han studerat en hel del
omkring. För kvällens förtåring
svarade Birgit och Majken sori
serverade Ris å la Malta med
saftsås och smörgås samt kaffe.

Den gemytliga kvållen förflöt

vidare med allsång, historier

m,m.

Ake And,etsson och

Gunnar Sr:enssora lgssnar till pros ten LIno Må,rtenssons tolckord,.Med,p&bildenkyrktsiirilarna Inge Eckerlid,, Carl-Arne Ad,amson och Maj-

Britt Johansson. (Foto: Josef Jacobsson).
samband med söndagens korådet. Varsin minnestallrik
högmässa i Kinneveds kyrka frck de båda av församlingen
avtackades kyrkorådsledamö- överlåmnade av kyrkvärdarna

I

terna Gunnar Svensson och Åke
Andersson som nu lämnar kvr-

Inge Eckerlid och Carl-Arne
Adamsson. Samtidigt hälsades

de nya kyrkorådsledamöterna
Elon Larsson och Rune Lennartsson välkomna till sitt arbete liksom den nya kyrkvården

Maj-Britt Johansson.

Förtroendevalda
i Kinneveds Pastorat
Församlingsdelegerade, val-

da för tiden 1989-1991 har hållit

sitt första sammanträde, består
av följande ledamöter:
För Kinneveds församling,

Carl-Arne Adamsson, Birgit
Andersson, Karl-Erik Andersson, Äke Andersson, Inge Ec-

Till ordinarie ledamöter i Pastoratskyrkorådet valdes: Uno
Mårtensson, Kinneved, CarlArne Adamsson, SlutarP, Inge

Eckerlid,

KinnarP, Lennart

Persson, SlutarP, Karl-Erik

Thorstensson, Vårkumla, Inge
Josefsson, Vårkumla, Göran

Kurt Johansson, Maj-Britt Jo-

Winggren, Brismene, Torbjörn
Ivansson. Brismene, Ake Da-

kerlid, Karl-Gustav Gustavsson,

hansson, Assar Karlsson, Elin

nielsson, Börstig och Kjell

Larsson, Rolf Lindberg, Lennart Persson, Lennart Petters-

Blanck, Börstig.'
Till deras personliga suPP-

son och Gunnar Svensson.

leanter valdes: Lennart Petters-

son, Slutarp, Kurt Johansson,

För Vårkumla församling:
Kurt Bertilsson och Bengt
Karlsson.

För Brismene församling:
Janne Brisbo och Göran Winggren.

För Börstigs församling: Lennart Ivarsson, -Lennart Johansson och Kjell-Ake Paulsson.

Följande val, företogs: Till
ordf. i deleg. under 1989 omvaldes Karl-Gustav Gustavsson'

Slutarp, till vice ordf. omvaldes
Janne Brisbo, Brismene och till
sekr. Erik Gustafsson, SlutarP.

Kinnarp, Rune Lennartsson,

Kinnarp, Göran Andesson, Kinnarp, Lennart'Oskarsson, Vårkumla, Bengf Karlsson, Vårkumla. Arne Anderson, Brismene, Bertil Andersson, Brismene. Lennart Ivarsson, Börstig
och Rune Johanssgn, Börstig.
Till ordf. i pastoratskYrkorådet valdes efter C.A. Adamsson

som avsagt sig, Karl-Erik Thor-

stensson, Vårkumla. Till vice
ordf. valdes uno Mårtensson,
Kinneved.

Till kyrkogårdsnåmnd under
1989-1991 valdes: Carl-Arne

Adamsson, Slutarp, Inge Ecker-

lid, Kinnarp, Lennart

Johans-

son, Börstig, Sune Harrysson,
Brismene och Inge Josefsson,
Vårkumla.

Till fastighetsnämnd under
1989-1991 valdes: Carl-Arne
Adamsson, Slutarp, Inge Ecker-

Till ombud till stittsiörbunoer

under 12989-1991 valdes:: Åke
Andersson, Kinnarp och Carl-

A_rne Adamsson, Slutarp, och
suppleanter Rune Jähans-

till

son, Börstig och Karl--Erik

Thorstensson, Vårkumla.
Till elektor för val av ombud

till kyrkomötet valdes Karl-

Grrstav Gustavsson, Slutarp och

Iid, Kinnarp, Lennart Ivarsson, till suppleant Carl-Arne AdamsBörstig, Göran Winggren, Bris- son, Slutarp.
mene och Gösta Johansson, Lilleg. Vårkumla. Till sammankallande valdes Inge Eckerlid.

Till ledamöter i tillsättningsnämnden valdes: Inge Eckerlid,

(Kinnarp, Rolf Lindberg, Kinnarp, Rune Lennartsson, Kinnarp,_ Barbro Andersson, Börstig, Rune Johansson, Börstig,
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Till revisorer för
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kassans räkenskaper 1989* 1991
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Till suppleanter under samma
tid valdes: Gunnar Clauson, Slutarp, Kurt Bertilsson Vårkumla
och Berit Sarygelry9n . SJutarp.
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Plutuschernu
_ploakus f,urut,ignn,
-

Kommer ni ihåg de
gamla Skolplanscherna
som läraren plockade

fram på lektionerna förr
i tiden? Med utförliga bilder av växter i genomskårning, bibliska motiv
och gröna ängar översål'

nycklarna eller Den nYckfulla pigan.
Eleverna kan dessutom ha

det lilla livet som förebild
under teckningslektionerna.

o Teknikens

grad att Kulturhuset i
Stockholm anordnat en
utställning med 75 olika
motiv som pågår till och
med den 3l augusti.
Eleverna på Kinnarps skola behöver dock inte resa sär-

'skilt långväga för att studera
gamla skolplanscher' Det
räcker med ett besök På vinden där ett stort urval förvaras. Klass 2 A har det ännu
bättre förspänt. De kan lugnt
sitta kvar i sina bänkar när
planscherna vid svarta tavlan
passerar förbi i revy.

- Jag använder ofta skolplanscherna på mina lektioner, förklarar läraren EvaLisa Törnqvist. De är överskådliga och inspirgrar eleverna. En enda bild kan an-

vändas till mycket. Bara en
. liten nyckelpiga kan ge upp-

tidevarv
Eva-LisaTörnqvist har all-

tid varit förtjust i Planscher-

na. av två olika anledningar
egentligen. Det krävs inte
någon större teknisk kun-

skäp för att hänga upp en bild

i taket,

vilx*et det däremot
krävs vid film- och dlabildsförevisningar enligt Eva-Lisa
Törnqvist.
.- Jo, jag har faktiskt alltid
haft problem med den tekniska utrustningen, erkänner

hon, ivrigt påhejdad av sin
kollega, Thomas Pettersson

som själv sällan använder
skolplanscherna utan föredrar diabilder eller video.
Thomas Ps-ersson har all-

tid varit förtjust i dessa tek-

niska hjälpmedel, men egentligen bara av en anledning.

Det kråvs in{e något större

arbete för att få prylarna på
plats, de finns som regel redan tillgängliga i klassrummen. Till skillnad från planscherna som ftirvaras på vinden, längst in där det är som
mest kallt ochrikt på damm.

-

Jo..

jag kommer mig lik-

som aldrig för att gå upp på
vinden , säge-r'Thomas Pettersson lite generat.

av bilder och därigenom lära

information

under rubriken Pigan och

lade av sommarens fagra

blomster.
Planscherna harunder
årataFvarit borta från offentlighetens ljus men
har nu kommit till heders
igen. Så till den milda

o Mycket

hov till fantastiska uPPsatser

Men han håller med om att

planscherna -representerar

mycket information på en
,enda bild. Men'dagens ung-

dom växer upp mitt i teknikens tidevarv och tycker inte

alls"

att stilleben är

roliga.
Daniel Johansson i klass 2 A

har inte mycket till övers tör
skolplanscher.

-

Film är bättre

-

när det

rör på sig, menar han.

Eva-Lisa. Törnqvist betonar hur viktigt det är med en
motvikt till alla actionfiltner
och häftiga diabilder som visas.

I mitten av 1800-talet när
folkhögskolor började byg-.
gas

fötbättrades planscherna

ytterligare. De första planscherna. importerades från

Tyskland men

i början på

1900-talet började fillverkningen i Sverige. Fram-

gångsrika konstnärer

som.

Julius Kronberg dch Bruno
Liljefors engagerades tätt ef-

terföljda av andra mycket
framstående svenska konstnärer.

På Kulturhusets planschi Stockholm finns

utställning

-, Barnen

måste vänja sig
vid att kunna sitta stilla och
koncentrera sig, tycker honThomas Pettersson är heller
inte främmande f<!f tanken
att införa bilderna i sin undervisning. Under förutsättning
att han slapp gå upp på vincten.

o Tysktursprung
_ Skolplanschen

sig iaktta verkligheten runt

om i stället för att rabbla tabeller.

är en upp-

finning av den tyske pedagägen Amos Corhenius som var

verksam i. Böhmen

på

1600-talet. Han ansåg att eie-

verna skulle ha större nytta

de flesta av konstnärerna re-

presdnterade. Planscherna

har lånats från Stockholms
skolmuseum. Utställningen
pågår till och med den siste
augusti.

I
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Svårtproblem

Jag kände faktiskt inte till att
man stämt kommunen, säger
dess kommunjurist Göran Hessling, när vi ber om en kornmen-

tar till de hår båda familjernas
problem.

-

Vi känner ju till det hela och

kommunen har överlämnat
ärendet till kommunförbundets
experter på sådana här frågor
för bedömning. Slutgiltigt ska
sedan kommunstyrelsen ta ställ-

ning till vilken som skall bli kommunens ställningstagande.

-Jag kan inte av den anled-

ningen närmare kommentera

ärendena, så mycket är dock
klart i fallet Isacson så är det,
oberoende av vem som orsakat
det hela enligt lagen preskiberat. I det andra fallet så är det
något som får avgöras i vederbörlig ordning.

'o

sägas att kraven på,

hur

kommöt töllbakn...

Skolplanschen har kommit tillbaka.
Både i klassrum och som utställningsobjekt.
På Kulturhuset i Stockholm pågår
just nu en utstållning av 75 planscher.
Men eleverna i Kinnarp behöver
dock inte resa till Stockholm när de
vill studera de gamla planscherna. Det
räcker med ett besök på vinden där ett
stori och intressant urval fönraras.
- Eleverna lär sig bättre genom att
studera olika motiv. anser Eva-Lisa
Törnqvist, lårare på Kinnarps skola.

- ilIötten Ersa-Lisa Törnqoist antsdndler

planscher

i

ofta

skol-

sin unclertsisni.ng. P& bi,ld.en
stud,erw Anna -Karlsson, Pier.re Johansson och

Omvägen

Här ska

oUplanseh en

Marie Akerhage ett bi.bliskt motit:

fr&n Israel. (Foto:

\jell

Catdahl).

ersättning av skadorna i båda
fallen kommer att i slutändan
riktas till kommunen. Familjen
Isacson måste dock för formens
skull stämma säljaren av sitt

hus, en privatperson bosatt i
Östersund. Denne får i sin tur
sedan rikta kravet mot kommu-

nen.

r

Riktigdränering

Göran Hessling säger sig ha
stor förståelse för de problem
som de båda familjerna råkat i,
men säger också att ärendena,
måste avgöras den formella vågen.

-

Det är komplicarade frågor

det hår.
De båda familjerna kräver att
kommunen gör något radikalt
för att sänka grundvattennivån
i området, så att den hamnar

under källarnivån,

i

annat fall

går det inte att renovera husen.

Kommunjuristen anser också
att om det skulle vara så att ett
helt bostadsområde har problem p.g.a. för hög grundvat-

tennivå så är det nog ganska'
naturligt att man gör något för
att ändra på det.
Enligt uppgift är det ytterligare 6-7 fastighetsägare i området
som har likartade problem som

familerna Isacson och Stenqvist, men som avvaktar att krä-

va ersättning från kommunen
tills vidare.
De två första ärendena avgörs

Thornas Pettersson på, uind,en i. Ki.nnarps skbla drir
de gamla skolplanscherna

föruaras.

av allt att döma i tingsrätten.

GLENN WELANDER

[rr4r.

