FRÖKINDSBOR
Hur vill vi ha det med t.ex. sporthall, centrum, skolan?
Kom till Lokal Frökind måndagen den 17 apri-I, kl. 19.00.
Vi har bjudit ip politiker och tjånstemån. Kom och ställ frågor, såg vad ni tycker och ta en kopp kaffe.

Slutarps Samhällsförening
samarbete med Centern, Moderaterna, Socialdemokrater-

i

na, Idrottsföreningen, Hem. och Skola, Vägföreningen,
Hembygdsföreningen.

K.G. Gustafsson oill att kommunen satsar p& större bibliotekslolcaler

i

Slutarp-Ki,nnarp.

{"rrntidsfrågrrna i

het dehatt
Frarntidsfrågorna stod i
centrum när Slutarps samhällsförening som huvudarrangör i går kväll kallade
till debatt och diskussion
om vad som skall hända
med och i Kinnarp-Slutarp
de närmaste {Iqr.
Eftersom det finns heta frågor

att diskutera var också mötet
välbesökt. Runt 100 personer
satt bänkade i Lokal Frökind.
De fick inledningsvis lyssna
till kommunens företrädare.
kommunalrådet Kjell Gustafsframtida centrumplanlringen

Nye kommundirektören Lars

battörer.

Släpat efter

För visst blev det debått. Någ-

B

rpqdt"e för bebyggelse vid

Ödegdrdsområdet och Björkängsgatan. Successivt hoppas
kommunen utveckla de här
områdena.

Förslag framkom också om
ytterligare byggnation vid områdena Fastarpsgatan och Kyrkegården.

Centrumplaneringen med
fastigheter, post, bank och affärer samt en sporthall i närheten
av Tångavallen hoppas alla in-blandade skall bli en verklighet
så fort som möjlighet.

Kinnarp, Äsarp eller Vartofta?
Kanske blir det inte bara en

sporthall

i den här delen av

kommunen. Svaret har inte bara de som beslutar i kommunen
utan också näringslivet och de
lokala föreningarna.
Mycket beror på deras engagemang i den här frågan.

skolstyrelsen oå onsdag fattar
beslut om att ikjuta upp verk-ställigheten av beslutet att högstadieeleverna i Kinnarp hän-'
visas till Floby rektorsområde
först från och med 1991-92.
Merkostnad för skolskjutsar,
sociala kontakter, överdriven
diskussion om tillvalsämnen,
man kan inte både utveckla och
avveckla ett samhälle. Ja det
var några argument för fortsatt

i

ra tyckte att man släpat efter
med byggnationen i den här
delen av kommunen men fick
klart för sig att inom kort tar

ga. Ska den ligga i Slutarp-

Som väntat tände det till i diskrtssionen kring skolfrågan där

Sjögren fanns också på plats och
lyssnade intresserat till alla de-

o

- fltfråga
Sporthallen är också en het frå-

o Tåndetill

son och planeringschef Håkan
Kjellberg som gav sin svn på dur
området kring lokal Frölkind.

son, hade man en förhoppning

l

skolutbildning,på Kyrkerör för

Kinnarpseleverna.
- Med risk för attjag fårmina
fiskar varma vill jag påstå att ni

har rätt i argumenten, det sa
Kjell Gustafsson och han fick

också medhåll på flera punkter

av

skolsty4elsens

ordf. Ulf

Eriksson, som dessutom lade på
minnet att kommunen kan tänka sig att gå in med viss ekonomisk kompensation vad gäller
bidrag.
, Vi borde kunna hitta en bättre
lösning på skolproblemet än den
som ligger, det var grundtankarna.
Utbvggd barn- och äldreomsorg, propagerade Birgit Ek för
och från kulturhåll. KG Gustafs-

om att bibliotekslokalerna blir
större. Biblioteket är trångbott

och har inte ens minimiyta.
Beslut fattades om att bilda
en intresseförening för Kinnarp

Innan mötesordf. klubbade
för kvällen blev det ytterligare
en kort men het debatt kring de

slutarpshus som haft sbh har
problem med vatten i kållarna.
När det här skrivs går efter-

och Slutarp i samhällsfrågor snacket vidare i Slutarp
med Bengt Samuelsson som Kinnarp.-

och

BÄSSE JOHANSSON

sammankallande.

FTBAIWTII'EN
t Slutg!*p

oehKönnarp

Framtidsfrågorna i
Slutarp och Kinnarp

lockade mycket folk

Lokal Frökind

till

igår

kvälI.
Kommunens företrädare fick möta en församling som gärna dis-

kuterade såväl

bygge

som skola.

En av dem var Thomas Pettersson, själv

lårare som hade många

sunda synpunkter

på

skolfrågan och fick för
ett av sina inlägg kvällens andra applåd. Den
första gick till Gösta
Andersson, för synpunkterna på en

idrottshall i de

båda

'samhällenas framtida
centrum.

-sid7-

Thomas Pettersson, lörare

med sund,a sgnpunkter på"
skolfrågorna. (Foto: Dan
Ni.lsson).

Tred,j e generationen,
öuer fubriksnederlag

tar

o Kinnarp/Slutarp

Yuckrak"Ttlfftrk

Britt-Marze Ebenhardt, ny ögare ti,ll Kinnarps fabriksnederlag
(t.ts) tillsarnmans rned öurig personal Asta
Johqnsson och
Margi.t Andersson. Den sistnii,mnd,a har arbetat i företaget i
77 å.r med uarpning.-

Kinnarps fabriksnederlag, ett företag med inriktning på försåljning av mattrasor, vävmaterial, tyger,
sängutrustning samt gardiner fyller 40 år i år och byter
dessutom ägare. Det år
tredje generationen i samma familj som taröverioeh
med att Britt-Marie Ebenhardt tar över företaget som
föräldrarna Asta och Ingvar
Johansson drivit
1971.

sedan

Firman startades

1949

av tillträdande ägarens
morfar Henning Anders-

Postorderförsäljning

av

allt

som behövs för vävning har alltid varit en stor artikel för företa-

get, till det då butiksförsäljning
i affären i utkanten av Kinnarp

i det som tidigare varit

en

IOGT-lokal. övertagandet blev
aktuellt efter det att Britt-Marie

Ebenhardts far avled under fiolåret.

-

Jag går in för att förutom

vävmaterialet satsa mera på tyg,
gardin- och sängutrustning, såger den nya ägaren till Kinnarps
fabriksnederlag, ett företag som
har kunder över hela riket.

GLENN WELANDER

son.

Vid Kinnarps kyrkliga syförenings årsmöte beslöts att man
av auktionsmedlen skulle dela
ut sammanlagt 14.600:- till följande ändamål inom och utom
landet:
Sv. Kyrkans mission, på missionens offerdagar och direkt:
3.500:-, Individuell Människohjälp (LM.) 1.000:-, därav 500:-

till

Vrigstadhemmet, Sv. Kyrkan i Utlandet 500:-, Luther-

hjälpen saminanlagt vid de olika
offerdagarna 3.500:-, Flämslätt,
till nybygget 2.000:-, Hjo Folkhögskola (avskedsgåva till biskop Grape) 1.000:-, Stockholms
Stadsmission 400:-, Göteborgs

kyrkl. Stadsmission

400:-, Göte-

borgs kyrl. Sjömansvård 300:-,
Förbundet Kristen Fostran
500:-, Hjelmerydsstiftelsen

500:-, Vasaskolan

Götebbrg

RIA i Falköping500:-.
Dessutom bekostar syförening500:- samt

en blommor och tidningar till
Frökindsgården och icke att förglömma kommer man att helt
bekosta den utsmyckning i trä
som träsnidare Eva Spångberg
nu utarbetat en skiss till, med
den sörjande Maria t.v. och den

jublande, tillbedjande Maria
t.h. om glaskorset.

Birgit Abrahe,rnsson, Iedare i. porslinsmåIning, liingst till
udnster och Kristin Callenuik, kursdeltagare, samt tuå
besökande som beundrade konstuerken, Anita Andersson
och Agnes Johansson.

En gemensam avslutning
för höstens och vårens cirklar inom NBV hölls i söndags i Lokal Frökind, där
många vackia konstverk
giorda av cirkeldeltagarna
fanns att beskåda.
Oh, så vackert - om man
skulle våga pröva själv på något
sådant, hördes röster säga. Och
visst blir man inspirerad av att
se alla de sköna sakerna.
Cirkelledarna fanns också på
plats - flera av dem - och be-

rättade beredvilligt

hur

man

målar porslin, hur man gör de
underbart vackra spröda halmsakerna, hurman syr, broderar,

arbetar med nålbindning mer
mera. Information gavs också

om NBVs olika arbetsfålt, ulandsarbetet och om cirklar i
olika ämnen som Dan Andersson, bantning, hälsa och många

fler.

o Tipspromenad
En tipspromenad inomhus
hade anordnats, kaffe serverades och som kronan på verket
spelades fin musik av Falköpings dragspelsklubb. Den lockade faktiskt upp några dansande helt apropå - de kunde väl
bara inte motstå.
En trivsam eftermiddag med
NBV var det många som tyckte
och tillslutningen var också god,
vilket väl bidrog till nöjet.
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aaslutad, i Ifinneaed
I fredags var det stor avslutning för den gångna
luftgevärssäsongen i Kinneved. Priser i mångder
delades ut till föreningens

duktiga skyttar, som än en
gång kan lägga en fin såsong till handlingarna.
Bland de skyttar som uppmärksammades allra mest var
Maria Dahlälv, Hanna Bemerhag och Jimmy Lindroth, vilka
i Skaraborgsserien har vunnit
klassen L 13 div L Trion har

bara tappat 109 av 12.000 poäng.

Starkt giortl

'
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LUFTGEVARSMÄRKEN
Stående:

Lågre årtalsmårke

i guld: Claes

Lägre årtalsmårke

i silver:

"
Akesson.

narth Blom, Benny Brodd.

Len_

Påbyggnadsrnårke

_ Silver: Tomas Hector, per Brisbo,
Peter Ahl, Ove Josefsson, patrik Carls_

son.

Brons: Joakim Carlsson, Marcus
Thor.
Grundmårke stående
GlLd, Kje.ll Josefsson, per-Ola Berg.Iund,
Lars-Äke Brodd.
Silver: Per-Ola Berglurrd, Karl-Åke
Johansson, Ingemar Martinsson, Sofia
Jarlsson.

Brons: Sofia Jarlsson, Karl-Åke Johansson, Per-Ola Berglund, Torbjörn
Abrahamsson, Ingemar Mutinsson.
Prislistor för
luf.tgevårssäsongen 1988-89

KÄNONTAVLINGEN.
Klass Ll7: l) Claäs Äkesson, 266 p:
2) Lars Göransson, 264; 3) Joaki-m

Cdsson, 258; 4) Ove Josefsson.
5) Benny
22L.

.

Brodd,

221; 6)

241:

Kjell Josefsson

ll

Klass L 13 div l: Maria Dahlälv,
Hanna Bemerhag, Jimmy Lindroth.

Dessa tre tappade endast 109 av 12000

poäng.

Klass L 13 div 3: Linda Gunnarsson,
Annelie Klaahr, Sara Lagerstrand.
Klass sen 2l div 4: Lars Göransson,
Roger Carlsson, Tomas Hector.
2:a placering:
Klass L ll div l: Helena Karlsson,
Linus Johansson, Martinå Bemerhag.
Klass sen 2l div 5: Anders Hermansson, Ove-Josefsson, Benny Brodd-

LUFTGEVÄR,SMÄRKEN

Sittande med stöd
Guld med 3 s(iårnor: Maria Dahlälv.
Jimmy Lindroth
Guld med 2 stjårnor: Helena Karls_
son, Fredrik östh.
Guld med I stjårna: Martina Bemerhag, Andreas Silvander, Linus Johansson, Linda Gunnarsson, Annelie
Klaahr, Sara Lagerstrand,

Guldmårke: Mikael Gunnarsson.

Dan Eckerlid.

Silvermårke: Fredrik Abrahams_
pål Johansson,
1on, E1k Johansson,

Dan Eckerlid, Cecilia Martinsson, And-

reas A.lven, Elisabeth Blank.
Bronsmårke: Claes Abrahamsson.
Dan Eckerlid. Cecilia Martinsson. Jo_
han Brodd, Saa Hermansson, Andreas Alven, Daniel Alven, Elisabeth

Blank, Daniel Pryssander, Kristoffer

Johansson. Marcus Fagersson, Amic_
ka Malmros.
Sittande utan stöd

_ Guld: Niklas Ahl, Mats Fällström,
Fredrik Osth.
Silver: Martin Thor, Tomas Johans_
son, Jenny Hjortsåter, Mattias Lagesson.

Brons: Martin Thor, Tomas Johans-

son,
Hjortsäter, Mattias Lages_
_J_enny
son, Maria Dahlälv, Hanna Bemerhag,

Jimmy Lindroth, Daniel Anderssoi.
John Sahlen.

Helena Karlsson 397, 4) Tomas Johansson 397, 5) Martin Thor 397, 6) Maria

Dahläv

SKARABORGSSERIEN:

Divisionssegrare:
Klass L
div 2: Dan Eckerlid, Mi, kael Gumarsson, Andreas Silvander.

.

MASTEESKAP T989
Final sittande: l) Hanna Bemerhag
398 poång, 2) Jimmy Lindroth 398. 3)
396.

Final stående: 1) Per Brisbo

349

poäng, 2) Claes Åkesson 347, 3) Hansi
Göransson 344, 4) Peter Ahl 342, 5) Ola

w

Hermansson 340.

Hulrrdskjutning senior: 1) Ola Hermansson 176 poäng, 2) Karl-Åke Johansson 171, 3) Claes Äkesson 1?1,4)
Lars Göransson 166, 5) Anders Hermansson, 6) K-G Ahl 157, 7) Lennarth
Blom 153, 8) Benny Brodd 151.

109 au 12.000 poiing i å,rets Skoroluftgeuörsskytte. Fr t Maria Dahliilu, Hanna
Bemerhag och Jimmg Li.ndroth. (Foto: Kiell Caidahl).

Trion som bara tappade
borgsserie

Huvuds\iutning junior: t) per

Brisbo 1?6 poåing, 2) Peter Ahl 122, 3)
Joakim Carlsson 172, 4) Hans Göransson 170, 5) Tomas Hector 166, 6) Ove

Josefsson f55, 7) Kjell Josefsson 154,
8) Per-Ola Berglund 133.

Huvuds\iutning LlS: l) Martin

Thor 199 poäng, 2) Fredrik Östh 199,
3) Tomas Johansson 198, 4) Jenny
Hjortsåter 196, 5) Mats Fällström 196,
6) Niklas Ahl r95.

Hurrrds\jutning L13: 1) Hanna Bemerhag 200 poäng, 2) Maria Dahlälv
199, 3) Jimmy Lindroth 199, 4) Sara
Lagerstrand 195, 5) Annelie Klaahr
195, 6) Linda Gmnarsson 192, 7) Mar-

tin Karlsson 188, 8) Sören Karlsson 1?4.

Huvuds\lutning Lll: 1) Eelena
Karlsson 198 poång, 2) Linus Johansson 196, 3) Andreas Silvander 196, 4)
Mikael Gunnarsson 195, 5) Andreas
Alven 185, 6) Johan Karlsson 182. 7)
Daniel Alven 150.
FAMILJEKORPEN
Final div. 1: 1) Fam S Carlsson
1336 p,

kim.

vandringspris Sten, Patrik, Joa-

Huvudskjutning:

1)

Fam S Carlsson

891 poling, 2) Fam B Winggren 889, 3)

Fam H Göransson 884, 4) Fam K-G Ahl'
883, 5) Fam Fållström 871, 6) Fam J
Gunnarsson 865.

i

Final Div 2: l) Fam E Dahlälv 328
p, vandringspris Elisabeth, Sofra, Maria.
Huvudskjutning: 1) fam E Dahlälv
884 poäng, 2) Fm M Bemerhag 875,
3) Fam E Josefsson 870, 4) Fam R
Karlsson 864, 5) Fam O Hermansson
863, 6) Fam R Andersson 852, 7) Fam
G Osth 844.
Familjekorpen individuellt: 1) Lars
Göransson 300..poäng, vp.

LUFTGEVARSMEDALJEN.
- Senior silver: Lennart Blom, Ola
Hermansson.

Brons: Lars Göransson, Anders

Hermansson, Claes Akesson.
Junior guld: Hans Göransson, Per

Brisbo.

Silveri Peter Ahl, Roger Carlsson,
Tomas Hector, Ove Josefsson, Joakim
Carlsson,
Brons: Sofiå Jarlsson, Kjell Josefsson.

LUFTGEVÄRSCUPEN

l) Las

StåENdE.

Göransson, 2) Hans Göransson,3) Per Brisbo, 4) Macus Thor.

LUF'TGEVÄRSCUPEN SittANdE.
2) MaLs
Fällström, 3) Jimmy Lindroth, 4) Sara
Lagerstrand, 5) Martin Thor. Helena
Karlsson, Hanna Bemerhag, Tomas

A final: l) Maria Dahlälv,

Johansson.

.. B final: 1) Niklas Ahl, 2) Fredrik'
Osth, 3) Linus Johansson, 4) Dan Eckerlid.

KANONTÄVLINGEN

Iflass Lll-Ll5: 1) Maria

Dahlålv

298 poång, 2) Linda Gunnarsson 297,
3) Mats Fei'llström 295, 4) Helena Karls-

son 295, 5) Tomas Johansson 293. 6)
Niklas Ahl 293, 7) Mikael Gmnusson
292, 8)

Fredrik Östh

292.

Valborgshelgeni
Centrumkyrkan

ci.l':

började på lördagskvällen med
en dophogtid. Evangelist Georg
Davidsson predikade om dopets

d.+å,;t
|e:

;

välsignelse

och verkligt Liv

sjöng. Pastor Holm döpte tolv
personer till Kristus. Lars Fredriksson påminde om att den 2g
april för ett år sedan så lades
grunden till kyrkan. Det var
samma datum som den första
dopförrättningen_ ägde rum.

Våreld
var det l:a maj vid kyrkan. En
stor brasa hade tänts och våren

na"tsades välkommen utav

manga.barn, ungdomar och äld_
re. bedan fortsatte programmet
rnne.r kyrkan med sång utav
verktigt Liv och Vårdiki utav
Kaffe med dopp lät sig
l3ito.":
vat smaka runt de dukade bor-_
den, innan det var dags att se
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mycket natursköna Ijusbilder.
lJet var Torvald Berglund från
Kinnarp som visade dessa bil-

::f:jji l

der. Vårfesten avslutades med
en andaktsstund av pastor

Holm.

Vid Valborgsmässofirandet

i Axtorp medverkade Kinneveds kyrkokör under

Margareta Thors ledning. Som framgått av referat vårtalade prosten Uno Mårtensson, Sven
i Lofgårn kåserade och läste Jönn-dikter och Håkan Silvander medverkade med dragspel.
Vid brasan fanns i runda tal 150 personer och över 100 av dessa samlades sedan till kaffesamkväm i församlingssalen, där CKF:arna garderat sig för många gäster och kunde glädjas åt

SångkväIl
är det i Centrumkyrkan ikväll
lördag. Det är sångarna från

J

4oe:
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Onsdagen den 3 mai 1989

tr(inneveds SkyttefÖrening

har som bekant utvecklats enormt de senaste åren. I vintras stod föreningens nya skyttelokal färdig och det betydde en ny kick för medlemmarna, som nu är 157 stycken.
I luftgevärsskyttet på ungdomssidan är Kinneved en av länets dominerande klubbar och det
har nu också uppmärksammats av Skaraborgs ungdomskytteförbund, som tilldelat fem av
klubben ungdomsinstuktörer ett förtjänsttecken i form av en medalj. Det är första gången de,
delas ut och Kinnevedsledarna blev, tillsammans med ytterligare nio instruktörer i länet, premiärmottagare.
Medaljerade blev, fr.v Karl-Gustav Ahl (guld), Joakim Winggren, Ola Hermansson, Lennart
Blom (samtliga silver) och Claes Äkesson (guld)

J

Asarps Filadelfia som kommer
att sjunga och för predikan sva.
rar pastor Percy Johansson.

En ovanlig presg,nt. . ,

7/t

nffi
-. Kinnarp
o Slutarp

Ja, det är väl det minsta man
kan säga när man så här efteråt
konstaterar vad som hände Göran Gustafsson i Kinnarp, när
han för en tid sedan firade sin

Yem stal
posten?

70-årsdag.

Efter sedvanlig uppvaktning
från släkt och goda vänner under hela dagen så kom då "presenten" rned stort P. Som en av
de sista gratulanterna stegade
en livs levande elefant in i trädgården glatt trumpetande åt jubilaren (hans favoritdjur!). Att
det blev ett kärt möte framgår
väl av bilden. Stor uppståndelse
förstås bland både grannar och
förbipasserande trafik. Med all
säkerhet premiär för en jumbo
i en villaträdgård i Kinnarp!
PS. Stark misstänkt för arrangemanget lär en underfundig måg med sinne för practical
jokes vara, samt det fäktum att
FT hade en cirkus i stan på besök. Vad månne komma efter

denna "The Elefant Song"?
Kanske "See you later alliga-

Ett 15-tal postförsändelser
försvann under förra veckan
ur en låda för avgående post
vid Falköpingsvägen i Kinnarp. Försändelserna anträffades senare

i en sopcontainer

vid Frökindsgården och samtliga utom fyra var öppnade.

-

En ovanlig händelse, kon-

staterar Sigvard Gambeig vid
kriminalpolisen i Falköping.
Det händerju att post försvin-

ner ur adressaters brevlådor,
men sällan ur lådor för av-

gående post.

Jubilaren Göran Gustafsson bekantar
sedagspresent".

sig

meil si,n,,föilel_

Polisen är tacksam för tips
om iakttagelser som allmänheten giort.

tor"? Dammen finns ju där, rakt

övervägen...DS.

r{eq05}t

Täcken

i priser från 49:- till

185:Däribland många lätta täcken för sommarstuga, hus-

vagn o. dyl.

Bra sovkuddar [r.

37:-

ililssons Manulaktut
Kinnarp - Tel.

har det varit i Centrumkyrkan. Kyrkan var fullsatt av barn, föräldrar och
anhöriga. $öndagsskolan medverkade med sång och musik och Linnea Gunnarsson talade till barnen. Servering och gemenskap runt borden samt lekar för barnen stod också på programmet. Premier delades ut och aia fibk med sig sin egen närvaroplansch hem. Söndagsskolan tar nu sommarlov
men återkommer till hösten.

SöndagSSkOlfeSt

zTlS-n-
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o Kinnarp/Slutarp

tgdagFn :den ^*S, fftai' il 989

Ganrmaldags lektion

Sångkvåll
är det på söndag i

Glädje som kommer att medverka och pastor Holm kommer atr
ha en andaktsstund.

för Kinnarps-elever
- Så reser- vi oss UPP i
bänkarna och bockar och
niger. Lärarinnan, Berta
Green, Falköping,' håller
lektion som på den gamla

hem'
bygdsgård för elever från
Kinnarps skola. Under en
förmiddag får barnen sitta
i gamla skolbänkar, lära sig
stavningsramsor samt lyssna till tonerna av en psalmodikon.
Att besöka Vårkumla hembygdsgård är som en resa tillbaka i tiden. Möbler, skolplangoda tiden i Vårkumla

scher och gamla böcker andas
1700-tal och bakom den höga
katedern står Berta Green,

iförd svart hatt med tygrosor,

Iång klånning, förkläde samt en

vackert virkad schal över ax-

larna. Barnen lyssnar intresse-

rat när lärarinnan berättar om
skolmiljön för drygt 100 år sedan, om hur människorna levde
och dåtidens värderingar.

- Läraren var

mycket
strängare förr och skolböckerna
såg mycket annorlunda ut jämfört med nu, konstaterar Berta
Green sakligt. För mycket länge
sedan hade inte elevernä skrivböcker utan tränade stavning i
en sandlåda; man skrev med en

pinne och suddade sedan ut

med ett bräde. Men när Berta
Green började skolan, för si så
där 73 år sedan, använde ele-

verna små svarta tavlor

som

man skrev på med hjälp av en
griffel.

r

Undervisning

När Berta Green gick i skolan
var det vanligt att eleverna lärde
qig stava med ramsor.

- Dessa ramsor var

ofta

krångliga och mYcket långa så
det kunde ta lång tid innan eleverna lärde sig stava, berättar
hon och ger ett smått imponerande exempel på dylik ramsa
som skulle få vilken ordvrängare som helst grön av avund. När

man började använda skrivböcker fick eleverna skriva
snirkliga bokstäver med gåspenna.

Ordning och reda skulle det
vara i klassrummet. Det var inte
tillråckligt för eleverna att endast räcka upp handen då läraren ställde en fråga. Nej då, den
tilltalade fick minsann resa sig
upp i bänken. Klädseln var det
också noga med. Pojkar skulle
ha kortbyxor och flickorna bar
fotsida klånningar med förkläde
och håret stramt uppsatt.

- Och så inleddes skoldagen
alltid med.psalm och kanske en
kort andakt, fortsätter Berta
Green och börjar spela På sitt
medhavda psalmodikon som för
övrigt hennes farfa by.ggde

fö.r

Berta Green från Falköping har uarit ld,rarinna under
sammanlagt 45 å.r. På tisdagen höII hon lektton som på
den gamla goda ttden i Vårkumla gamla skola, numel"a
hernbggdsgård,

för

eleue" frå.n Kr,nnarps slcolo.

cirka 130 år sedan. En psalmodrkon är ett stränginstrument och
var vanligt i skolorna förr i tiden.

o 45åriyrket
Berta Green började som lä-

rare

1936, pensionerades 1971,

men fortsatte därefter som vikarie under tio år.

- Jag har alltså arbetat som
lärare i sammanlagt 45 år och
_

det har varit gränslöst roligt, för-

klarar hon glatt.

Eleuer frän Kinnarps skola hade på. ti.sdagen i, V&rkumla
gamla skola, nunxel"a hernbggdsgård, en gammaldags lek-

tion. Lrirarinna uar Berta Green, Falköpi,ng,

45-&rs edarenhet au grket.

Centrum-

kyrkan. Det är sånggruppen till

sotn

.har

Trots att Berta Green slutade
sitt jobb som lärarinna för flera
år sedan, syns hon ofta ute på
kommunens skolor, där elever-

na informeras om 1700-1800-talets skolgång.
- Dessutorn brukarjag berätta om hur det var förr när olika

pensionärsföreningar har träffar, säger Berta Green som konstaterar att hon träffat folk från
7-104 år. På bara ett par år har
hon hunnit besöka bortåt 60 olika platser.
- Det är så roligt att träffa folk
och barn harjag alltid varit förtjust i, avslutar lärarinnan innan
"lektionen" är slut och barnen
lämnar klassrummet i Vårkumta gamla skåla, grundia rSzJ,
numera hembygdsgård och flitigt använd av Vårkumla hembygdsförening.

Text och Foto:
SUSANNHE LARSSON
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Torsdagen den 25 maj 1989
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OTYCKA FORST?
- Varför händer det ingenting? Den frågan ställer

sig de vid Affärsgatan i
Slutarp boende, efter att
genom telefonsamtal för'
iokt vacka kommuntjånstemännens uPPmårksam'
het på den Problematiska
trafiksituationen.
Affärsgatan år, enligt de
boende i området, alldeles
för hårt trafikerad.

- Senast på tisdagen hände
en olycka med tre bilar inblandade vid korsningen Falköpingsvägen - Affårsgatan, och
4ågra har faktiskt fått sina staket påkörda, berättar Anne
Mohlin.
Trafikproblemet har varit uPpe i kommunfullmäktige. Gatukontoret har i ett svar På en

motion om trafikmiljön SlutarP
- Kinnarp förklarat att olika
slag av hinder på den aktuella
gatan kan anordnas, men menar att vägverket med all sannolikhet då begär att väghållning-

en övertas av vägföreningen.

Detta skulle i sådana fall innebä-

ra att kommunen får svara för
alla framtida drift- och underhållskostnader'
Vägföreningen förklarar sig i

en skrivelse stålld till trafik-

nämnden pösitiv vad gäller alla

miljöfrämjande åtgärder som
kan göras.

,,,."i,1r,.11i'i,,.:r,;,:li;,,.
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Afftirsgatan i Slutcirp cir enligt beoend.e attför hårt trafikerad
nen att snrrl'ast uzdta &tqcird.er.

o Bollenhös
vågverket
Bollen ligger alltså hos vägvärket.
- Vi förstårr inte att det måste
dröja så länge innan någonting
görs. Måste det hända en allvarlig olycka först, frågar sig Airne
Mohlin som inte för en minut
törs lämna sina två barn, tre och
sex år gamla, utom synhåll. Hon
är samtidigt lite, orolig fö",,h,Yt

trafikproblemet Kommer

a{,r,

och

man uiidjar till kommu-

ro-

sas, vilka åtgärder som vidtas.

Blir beslutet att lägga en bula
på vägen fruktar de boende att
busshållsplatsen på Affärsgatan
flyttas längre bort.
- Bästa lösningen och framför allt den enklaste, är naturligtvis om bilisterna kunde dämpa farten, menar Anne Mohlin.

Text och foto:
SUSANNHE LARSSON
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Lördagen bjöd på vac-
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kert väder i hela vårt
område. Kanske, för vackert väder för socialförvaltningen som just den-

na lördag valt att hålla
öppet hus på samtliga
inråttningar. Den stora
publikrusningen ute-

ti

+i

***ffi
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blev. Visserligen rapporterar Asarp "fullt hus"
fram på dagen men i övrigt var det ganska tunnsått med besök.

-

- Vi är inte direkt förvånade säger Karl Åke Claesson,
områdeschef, vi hade vädret
och en rad arrangemang att
konkurrera med. Men vi kan
också konstatera att de som
kom på besök till de olika inrättningarna fick en god inblick i vår verksamhet, vad
vi gör och vad vi kan erbjuda.

FT gjorde under lördagsförmiddagen en rundtur till
några olika orter i kommunen. Kanske var tidningen
för en gångs skull alltför tidigt

ute för att möta den stora

publiken tnen vi fick se vilka

ansträngningar personalen

lagt ner för att på bästa sätt
presentera sin verksamhet.
Icke utan stolthet förevisade
t.ex. Sig-Britt Karlsson vad
hennes "elever" i dagiset Vitsippan i Äsarp åstadkommit
når det gällt att modellvis skapa gården "Kämpagården".

-

Det har verkligen handlat om att kämpa, därför var
gårdsnamnet ganska naturIigt.

o Ellinor tittade
I

in...

Kinnarp träffade vi Ellinor Eckerlid som till hösten
skall börja lekis och nu passade på att titta in i de lokaler

där en del av hennes fritid
skall tillbringas kommande
år.

Lisbet Andersson. förskollcirare och
uid öppet hus I KiänarplsLutarp. -

Ellinor Eckerliil, bli,uande

Paul Lundh är en pigg pen-

sionär, vid 70 års ålder fick
han ett dragspel och sedan
dess är folkmusiken det han
helst och mest sysslar med.
Inför en välfylld samlingssal
på Ranliden gav han tillsam-

mans med Per Olof Ljunggren prov på sitt durspelskunnande med gamla folklå-

tar som lick publiken att
stampa med i takten.

När FT besökte daghemmet i Stenstorp så kunde
personalen konstatera att så
dags var det långt mellan be-

sökarna. Loppmarknad,
marknad i Axvall, lantbruksutställning i Axvall var konkurrenter mot vilka även ett
öppet hus på dagis stod sig
slätt. Men personalen var

detta till trots på gott humör
och passade i barnens från_

varo på att roa sig siälva i

dagisets rutschbana.

LARS ÅKHE

lekskoleeleu triiffad.es
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Kristoffer och Henrtk utd. d.en till synes lugna Afftirsgatan z_Slutarp. M9ry skenet bed,år; oä n&gra mtnuter går förmtd.digsskffiso;rbetarna aD på._Kinno.rps Möbler och gcltan
firuand,las"till rena br.iracårbanan. - Mäste det först htinda en olgcka innan kommu-nen
gör nå.got &t trafr.kmiljön, frå'gar sr,g föriildrarna'

Ighlgverbarn pa ävenryr
.*
*
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Birgitta Andersson förskollörare, GuniIIa Berti.lsson uik.barnskötare
son

föriililer lgssnar tillsamman med bqrnen

derslio.

Barnen på förskolan Fyrklö-

I

I

och Bengt Andersniir Anders Joselsson bertittar om ste,n&l-

tidsbyn var ledig på

vern Slutarp-Kinnarp har un-

der ett dygn varit ute på äventyr
i Asarp. På söndagseftermiddagen begav man sig till Ekhagens
fontidsby där Anders Josefsson
tog hand om barn och tjänstgörande personal och föräldrar.
En viss försmak av det stenåldersliv som lite äldre barn svsslar med i Ekhagen fick man iröva på som att arbete med lära,

på,

söndags_

kvällen. Natten till måndae till_
bringades i en lånat militårtält
och vid lägerplatsen fick barnen

vara med om att laga mat på
stormkök. Fotboll och allehan_
da lekar var det också tid för oå

ängen

vid Nycklakullen

dår

kanske barnens far- och morför_
gång ägnat sig åt le-

it"X:""
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Cykeftävtins 8/t

KINNARPS TOUR
Deltävlin!

i

SVERIGE CUPEN för svenska ELITEN
Start och mål i Kinnarp.
Första start 10.00. Eliten: 13.30. Mål ca.

JOSEF JACOBSSON

pröva flintyxa m.m. när forn-

VALKOMMEN!

Skaraborgsbanken

tqgX d 6 cl {

Akauriefiskar i ny Kinnafpsaffiir
Kinnarps akvariehörna

:

ffi

ja

så heter den affär som den

1

maj öppnades i Kinnarp och

som handlar uteslutande med
akvariefiskar och olika tillbehör. De mest vanliga fiskarna
finns alla representerade och
innehavarna Conny Qvist och

Conny Johansson har båda stor
erfarenhet av akvarier och fiskar, de har haft akvarier hemma under många år.
Affären är öppen tre dagar i
veckan, två kvällar och en förmiddag. Båda har nämligen
andra sysslor också och driver
akvariehörnan vid sidan om då
det är ett stort intresse för dem
själva.

Conny Qvist, som varit vår
talesman, framhåller att akvariefiskar är särskilt bra för allergiker, som alltså inte får några
problem genom att handha fiskar.
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Conng Qtsist och Conng Johansson oiilkom.nar aIIa tiII stn
affiir, oi.Iket oclcså står skriuer'på. dörren drir rnan också,
må.Iat en stor fi.sk.
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Sport

Hela cykeleliten till Kinnarp
Vad,kanFCK göra?
På söndag kommer hela Sveriges cykelelit till Falköping och Kinnarp. Man skall göra upp om segern i Kin-

narps tour, en tåvling som ingår

i

Sverigecupen och

arrangeras av Falköpings CK. Tävlingen kommer dessutom att bli extra viktig för Sveriges toppcyklister, det
år nämlien sista chansen att ta en av de tolv platserna

som Sverige har i Postgirot. Direkt efter målgång på
söndag kommer förbundskaptenen Ville Nordin att ta
ut de båda sexmannalagen.
- Det bäddar för en fin tåvling, den komrner att gälla
mycket för deltagarna och det kan såkert bli en mycket
händeleserik och rolig tävling med mycket utbrytningar, säger FCK:s tävlingsledare Bosse Holgersson.
Start och mål är förlaeda till hansson är på klar uppgång.
Kinnarp och elitklassen skall han har giort fina resultat på siscykla 148 kilometer. Först två tone och han kan säkert hänga
varvpådenlångabananpåskis- med hela vägen, den kuperade
.ett liä" bredvid texten äch se- banan kommer dessutom att
dan fem på den kortare. Banan passa honom fint. Håkan Arlär bli gånska tuff oc,h utslags- vidsson har haft en jobbig vår,
givande-, cyklisterna skall å*ka men är också han på uppgång
uppför Varvsberget och Leaby- och kan också han vara med
Uåct<en två gånger. I Leabybaä- "hem" när det drar ihop sig.
kenärocksiett*bergsprisinlagt. Karl-Äke Westerberg och Erik

har både varit
. Hemmahoppen - plaifal
och är nog
Falköpings cK elitcykiister ar
' , ll:"]t*,nsistone
rnte l rlktlst rätt form för att
;---..,
ocn
saKerl
naturugitvls anmalda
r.:.. __ .._
llnns det gocta chanser att vr nar
med några hemmaåkare i täten

_ .r
nanga meo.

o Tuff helg
till mål- Eliten kör atltsa även i Stockgång. Tränaren Jan-Ake Eek holmihelsen. påfredagenkörs
har också vissa förhoppni4gar: ett tidslofp och på l,ö.dagen
- Jan Karlsson är ju i strå- StockholÅ'country race, som
lasnde form, just nu tillhör han också den ingår i Sverigecupen
de två-tre fråmsta i landet och och är viktiJ for chanserna att
han kan säkert vara ett namn för bli uttagen ti"ll postgirot.
toppen. Han skall upp till Stock- .Iannä Karlsson skall köra
holm och tävla under fredag och båda tävlinearna i Stockholm,
lördag och kanske kan pro- men är inte !ärskilt orol,ig för att
grammet bli lite jobbigt, kanske prosrammet skall bli fOihårt:
mest för att det är kämpigt att ^ -"Landslagstävlingarna i
köra bil såpass långt. Peter Jo- Holland sitte-r iu i bänen, men
när det drar ihop

sig-

Peter Johanson, Jan Kadsson. och Håkon Arotdsson dr
Falköpings CK:s starka kort i helgens elxttduling, Ki,nnarps Tour. (Foto: Dan Nälsson)

jag har tagit det ganska lugnt
under veckan och formen känns
fin, så det skall nog gå bra.
Peter Johansson har vissa förhoppningar om en plats i Postgirot.
- Jag hade först inte tänkt att
köra uppe i Stockholm på lördag, men ärjag i såpass bra slag
att jag nog får ta mig en funderare, skall jag satsa på en landslagsplats räcker det inte att köra
här hemma på söndag, säger
Peter.

'

r

Håkan pågång

Håkan Arvidsson har haft två
jobbiga säsonger på grund av

sina knäproblem. Nu

är

han
dock opererad och känner ing-

enting. Efter en förkylning är
han på uppgång igen och vill
gärna vara med och fajtas om
en plats i "Girot".

-

k(tlt^ tr^rl^rJ
l.r0l ul.nrc€I

och jag får nog göra ganska bra
resultat i båda tävlingarna, men

MN

hiir ser söndagens bana ut. Eliten kör
I&nga banan och fem nå" den korta.
Så.

Det måste man försöka sik-

ta på. Visst är jag tvungen att
köra uppe i Stockholm också
tuå, uaru 'på den

man måste ha landslagsplatsen
som ett måI.
I startlistan saknas inget av

de etablerade namnen. Hela
PK-bankens lag med Michel
Lafis, Allen Andersson; Peter
Pegestam, Roul Fahlin, magnus
Knutsson och Anders Jarl är
anmält. Björn Johansson, Spårvägen, Per Moberg, Orebro,

Johan Fagrell, Motala och exproffsen Per Christiansson, IK
Vinco och Lars Wahlqvist, Motala är andra killar att hålla ett
extra öga på.

o Tolvklasser
Nu är det inte bara eliten som

tävlar i Kinnarp på söndag.
Samn:anlagt tolv olika klasser

skall köras. Ijuniorklassen finns
de bästa på plats och Tidaholp
CA:s trio. Per Strååt. Tobias

Lindblad och Claes Rehn får
hårt motstånd. Damseniorerna
kör ihop med juniorerna och
deras lopp är en observationstävling inför damernas Giro'd'Italia.

Det lär bli många tuffa uppgörelser ute i Kinnarp på söndag, med målgången i elitklassen sent på eftermiddagen som
den stora höjdpunkten.
HAKAN JOHANSSON

I(onfirrnation
i Börstigs kyrka
Det var nio år sen sist. b
Inte underligt då, att det
blev rekorduppslutning,
när konfirmation detta år
förlades till Börstigs kyrka.

**

Det var då tjugo ungdomar,
som sedan hösten 1988 gått

och läst för prosten Uno
Mårtensson, som nu läste
fram och de var från alla
Kinne, församlingarna i
veds pastorat.

I strålande försommarvåder
tågade ungdomarna från den
gamla kyrkskolans tomt med
Håkan Ekman i täten som korsbärare under klangen från klockorna i den vackra röda klockstapeln. Konfirmationsgudstjänsten i den vackert smyckade

kyrkan, den största i fastoratet,
innehöll mycket sång inte bara
till kyrkorgeln utan också till gitarr. Det var bibelvisor som ung-

domarna sjöng under församlingsassistent Ulrika Anderssons ledning. Som inledning

till

redovisningen (förhöret) framförde ungdomarna ett rollsPel

1989 rirs konfi'r'mander

med temat: Den tomma graven.
En av konfirmanderna Angelica

Claesson bad den inledande
bönen. Konfirmandläraren talade till dem utifrån Jesu ord: Jag
är livets bröd, ett ord, som också
skrivits in i konfirmandernas
biblar. Efter handpåläggning
och bön och ytterligare sång tågade ungdomarna ut till orgelmusik utförd av församlingens
kyrkomusiker Ella Torstensson.
På Heliga Trefaldighets Dag'
firades mässa i Kinneveds kYr-

L opp

i

ka, då ungdomarna också in-

ledde och avslutade med Procession. Denna dag bar Malin
Malmros korset och i mässan
assisterade församlingens förre

Börstigs kgrka tillsammans med prosten Uno Märtensson.

kvrkoherde Sven-Erik Hagne.ud, numera komminister i Engelbrekts kyrka i Stockholm. Ett
60-tal föräldrar och andra anhöriga följde ungdomarna fram

till nattvardsbordet.

Prosten

Mårtensson predikade om Den
fasta grunden för vår tro..Och
offer upptogs till Sv. Kyrkans
mission och uppgick till 3.100:-

rnarkna d i l(innarp

Kinnarp-Slutarps

IF

hade i
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lördags loppmarknad vid Lokal

Frökind. Ett sedvanligt utbud

med hopsamlade saker

som

böcker husgeråd av olika slag,

lampor, mattor och givetvis
möbler. Närheten till Kinnarps

Kontorsmöbler var påtaglig och
såväl nya som begagnade kon-

torsartiklar från denna fabrik
fanns rned på marknaden.

Lagom till kommersens början infann sig regnet, om inte så
rikligt så hade nog ändå nederbörden en negativ inverkan på
besöksantalet men kanske var
det desto fler som gick inomhus
för att få sig en korv eller en
kopp kaffe.
JOSEF JACOBSSON

En enda siing för hundar
f,anns bland utropen. Beard.ed

Collten Rockg Petters-

son kollar s& dtt det tnte
ftnns n&gra loppor i den.

En huuudbonad kunde behöoas niir regnet kom. Henrik
Brolin och Dan Eckerlid prouar hjölm resp. hatt.

Anna, med, sinaförsta eleaer...

Höstterminen lg24 kom
2l-åriga Anna Holmquist, sena-.
re Sundin, till Rossbackens skola i Kinneved för att ta hand om

undervisningen. Hon blev sin
skola trogen i många år och kun-

de förra lördagen återse sina
första "barn". I Kinneveds för-

samlingshem fanns många av
dem på plats för att prata min-

nen från skoltiden. De äldsta
eleverna är nu 75 år. Det varSl4
klasserna fränLg24 till 1928, tillsammans ett femtiotal personer,

i skolträffen. Efter
välkomstanförande av Karl- som deltog

Erik Ingerhage så släpptes såväl
aptiten som talförmågan loss i
full frihet. Med Britta Ingerhage
vid pianot blev det också fart på
sången, bl.a. sjöngs en nyskiiven visa "Hyllning till Fröken".
Anna Sundin, som var en mvcket uppskattad och avhållenjärare, hyllades med sånger, dikter och blommor. Göran Andersson höll ett vackert tacktal.

t&/e

Hiir sgns "fröken" Anna Sandr.n tillsammans med sina första eleuer i Rossbockens

rggci

skola, fjrirdeklassarna hitsten 792-4

ra: Sittande fr.v.: Margit Trygg-Svensson, Elsa Nilsson-Nelander,
Anders Andersson, Anna Sandin, Astrid Trygg-Vesterberg. Stående
fr.v. Gunnar Johansson, Britta Silvander, Bror Johansson, Ella Pet-

Försäljning av hemvåvda

tersson-Karlsson, Lennart Pettersson, Folke Andersson, Linnar
Hermansson, Elsa Brodd-Jansson, Astrid Gustavsson-Nyberg, Ella

trasmattor
i _Krogstorp, Slutarp (vägen
Slutarp-Vårkumla, skyltat)
lörd. den 1? juni kl. lg-lZ.

Lind-Ahlin, Karl-Erik Gustavsson-Ingerhage.

Margareta nY
affärsinnehavare

Å8106öl

AUKTION

Å%'nn

Lördagen den 117 kl 10.00 på Fabriksg. 3 Slutarp.
ör ett dödsbo och flera inlämnares räkning försäljning av
gedigen utskuren ekmöbel m 4 stolar, hög rygg, matsalsgrupp nyrenässans m skulpt. lejonhuvud o eklöv * 6 stoIar, hög rygg, spegelbyrå 20-tal, herrbyrå 20-tal, rotfan.
4Jåd. byrå, bokhylla, bardisk, soffgrupp, bäddsoffa, linneskåp, slagbord, köksbord * stolar, kökssoffa, sängar, stereobänk, soffbord, munkbord m stol, hallset.
Div. porslin, Wiltonmattor, tras- och plastmattor, tak-, golvoch bordslampor, tavlor av bl.a. Axel Österberg, stenkakor, leksaker, fiskegrejor, möbeltyg, el-skrivmaskin, elräknemaskin, vinterdäck t 245, 2 st motorgråsklippare,
barnkärra, trimmer, plåtbilar, pojkcykel, spis, tvåttmaskin,
tumlare, hyvlat virke, gullfiber, kylskåp till husvagn, husvagnstoa, husvagn Polar -70 med nytt f-tålt, samt mycket
annat som ej kan specificeras.
Kontant betalning. Visning från kl. 9.00. Servering.
F

SLUTARPS
Margareta Johansson, Slutarp, har tagit öuer Kinnarps
bl

o

m

s te

r aff ör,

C e ntrumbl

omman.

Blomsteraffären i KinnarP
har fått en nY ägare. Det är
Margareta Johansson, SlutarP'
som tagit över efter HenrY Johansson.

Margareta Johansson driver
ensam affäen som nu fått nam-

net Centrumblomman. På Personalsidan väntas inga förändringar.
Blomsteraffären har fått sorti
mentet utökat med sidenblommor i varierande former och färger.

AUKTIONSHALL HB
A. Johansson - Tel. 0515/33081.
Gods mottages föi kommande auktioner!

Måndagen den 5

juni

1989

r9

Ifinnarp/slutarp Yann igen
Tommus

kanon

böddud,e
för clet!
Tommy Berglund giorde

Kinnemo når Kinnarp/Slutarps IF i går kväll besegrade Mullsjö IF med 3-l efter
en mållös första halvlek.
årets snyggaste mål på

Tommys mål kom efter 33
minuter i andra halvlek och
gav hemmalaget ledningen
med 2-1, ett resultåt som
en minut senare ändrades
till 3-f och det blev också
matchens slutsiffror,
Det var en rättvis triumf, även
om segern den här gången satt

mycket långt inne. Det ville sig
inte riktigt i avslutningarna för

hemmapojkarna, som annars

förde matchen, men besvärades
framförallt av Mullsjös pigga

kontringar.

o Målen
Det blev också gästerna som
tog ledningen i början av andra
halvlek genom Anders "Fjutt"

Johansson. 12 minuter var spelade när Magnus Johansson fick
perfekt träff på bollen och efter

hörna nickade

in

kvitterings-

bollen. Det var alltså först i sena-

re skedet av drabbningen som
avgörandet kom. Tommy Berg-

lund fick i "fullt språng" kanonträff på bollen i 33:e minuten.

Den satt perfekt insydd i ena
krysset utan chans för MIFmålvakten. Minuten senare var
Per Winlöf främst i en luftduell
och nickade över utrusande
målvakten och därmed 3-1.

o Försprång
I och med gårdagens seger tog

Kinnarp/Slutarp enpoängsför-

språ,ng i toppen. Gårdagens
främsta i laget var mittbacken
Håkan Andersson, mittfältaren

Per-Ola Westerberg samt an-

fallets Hans-Olof Gustafsson.
Roger gustafsson, med ett förflutet i Kinnaarps IF, spelade
rutinerat i Mullsjös försvar och

Ki,nnarpsmåluakten Arne Ekbom borar bort bollen. Tuå.
au Kinnarps m&Iskgttar ses /ör öorigt i bild, ntimligen
aid Ames "borarniitsar" Magnus Johansson och ltingst
tr.ll udnster TommE Berglunil.

r

Parentation

Matchen inleddes med parnetation över den bortgången fot-

bollsspelaren i Borgunda IK,
Tommv Arvidsson. som är född
i Kirvrårp och ron till'.tr f d Kinnarpsspelare, Rune Arvidsson.

r

Farochson

Det är inte så ofta som far och

son tillsammans skipar rättvisa
i en fotbollsmatch. Johnny Wejs-

hag. Skara. dömde och sonen

Kristian gick linjedomare på

l-2
I(inn/Slut - Ekedalen
fram till

Kinnarp/SlutarP fick inkassera en smårtsam förlust när m-an
i torsdags tog emot

2-l

sedan man haft
1-0 i halvtiC.
Siffrorna kan ej betecknas som
rättvisa då KinnarP/SlutarP var
det lag som ägde sPelet
- Vi spelade bra fotboll ända

,rinna med

ledningen med

ledare Ulf Karl6n.
Hans-Olof Gustavsson. var
den som nätade för hemmalaget. Ingen ska framhållas framför de andra i ett bra lag.

.Df.r. S

den ena sidan medan Sten Olsson skötte den andra. De hade

oe/t nsq

en ganska problemfri tillställ-

ning, även om det blev en del

trassliga situationer med tanke
.på banans hala underlag.
BÄSSE JOHANSSON

!!Abu:S

tog hand om det mesta i luften.

HASPETSEI

Framåt var Peter Laveno det
främsta hotet för Kinnarpsför-

Cardinal

svaret.

Ekedalen ute

på Kinnemo. Ekedalen kunde

straffområdet men vi

lyckades ej få in bollen. Det var
lite av stolPe ut idag, även om
vi som sagt inte giorde en dålig
match, sa KinnarP/SlutarPs lag-

*

spö

354

OIRllTIGI!

sAbu:S

Köp Din Cardinal+ul-

FI.UGFISIG.

le DU, s{. får

Du
ABU:s fisköväskal
Så långt lagret råcker
eller t.o.m. 15/7.

Skogsvägen SLUTARP

SEI
Spö-rulle-lina
Backing.

0515-335

92

|

Tisdagen den '13 juni tr989

rp/Slutarp

Yarrdrårug i Sl,w,&wrps hY

i-3;
{5L

'W

Rune Lennartsson ledde uandringen oclt. berrittade att, jiirnuö.gen h.ade sto't'bet'gd,el.se för
Slutarps tilloöxt. Bakom honom sgns stationsh,uset i Sl.utatp. Fr"u Euerl' Ad'olf,ssan (pro'
filen) , Brhtta Ad,o'l,fsson, Elsie And,ersson, Ruth. Pers$on, LemruantPersson, Gösfo Andersson, Elof Karlsson, Karl-Eritre Anderssan, Sofico Hector ach Kerstiw Erilcsson.

Hembygdsföreningen i
Kinneved anordnade under gångna veckan en vand-

ring i Slutarps by, d v s det
område som liggerinom triangeln Kvarngatan, Falkö-

pingsvågen och järnvågen.
Slutarps by skiftades mel-

lan åren 1824 och

1868, då

gårdarna flyttades ut tiltr de
platser de idag har.
lVtred

orn den historiska vand-

Fanborg i täten i lfinnarp

till

Rektor Per-Inge Carlsson

uppmanade eleverna att vara

rädda om både sig själva och
sina kompisar och ta varå På de
många sköna dagar som ligger

framför. Prosten Uno Mårtensslutligen

Guds välsignelse över alla. Avslutningen inramades av psalmerna I denna ljuva sommartid
mer,

E-L-T

tade orn byn och händelserna

där, hade rnånga av deltagarna
också mycket att kornrna rned,

a då Bror Johansson eller
"Bror i kvarna" sorn han all-

bl

rniint kallas.
23 olika punkter fanns på kartan sorn alla fick sina kortare
ornnärnnanden.

timmar att genomföra"

den välförtjänta ledigheten.

och Den blomstertid nu kom-

Kinnarp. Förutom att ordf. i föreningen Rune Lennartsson och
Erik Gustafsson, kassör, berät-

Vandringen tog drygt ett par

skolavslutning. Varje klass stod
för sin del av programmet som
förstås bjöd på sommarsånger,
musik och diktläsning m'm. För
skolstyrelsen talade Elisabeth
Dahlälv som tackade för det

son talade och önskade

20-tal personer från Siutarp och

eller längre

Till musik och med fanor i täten tåggae eleverna vid Kinnarps skola till kyrkan och Församlingshemmet för att där fira

gångna året och lyckönskade

ringen, då galnla hus oclr boen-

de diskuterades, var drygt ett

Mats Bemerhag bjöd sina
p& htistsl$uts till lcyrkan.

tTffi a6 | 0

flickor Mat'tina och Eua-Lotta

Måndagen den 19 juni 1989

2Q-o Sport

Kinnarp/Slutarp kvar
i toppen

UIrikPaImborqiBoround.a.Iad"d"arförskottmotKinnarp|SIutatpstrW
?":'ir#;;*i: tr:#"ff"*a" åi-råÄ.*v" n",gt"ii-(|.';.'iii"; å;,:s""n And.",,,on ,ann d.oci matcherna

Gjorde må,Ien
i jämn rnatch
på Biksborg
Kinnarp/Slutarp hålIer
sig kvar i den absluta tabelltoppen. Igår var det dags för
seger nummer fem och den

kom mot Borgunda IK på
Biksborg. 2-0 (1-0) slutade matchen och återigen
visade hans-Olof Gustafsson hur mycket han betyder för sitt lag. Ett mål och
en straffspark fixade han
till denna soliga eftermiddag.

- Men kan man inte omsätta
chanserna i måI, blir det naturligtvis inga poäng, konstaterade

.

Chanserfanns...

Han har så rätt. Öppet läge för

Peter Andersson

i

första halv-

lek, mön skott rakt på Arne

Ekbom i gästernas måI. Håkan
Johansson fri framför öppen bur
i början av andra halvlek, men
totalmiss på bollen. Där har ni
de fetaste lägena för Borgunda.
Arne Ekbom svarade också för
'flera kvalificerade räddningar.

Om nu Borgunda giorde. en
bra andra halvlek, så svarade
Kinnarp/Slutarp för det bästa

diskuteras, eftersom Borg;nda
kraftigt dominerande denändra

des flera fina chanser av gästerna, som möjligen kunde haft en

utom Hans-Olof

Gustafssons

1-0 efter en halvtimma, skapastörre halvtidsledning.

Gustafsson

rann igenom i en kontring och

Borgunda.

spelet före paus, äv-en om dominansen inte var lika kraftig. För-

halvleken.

halvlek. Hans-Olof

Bengt Hallenius, lagledare i

Det var en match med mycket
målchanser och stundtals riktigt
fyndiga spel. Rättvisan i poäng-

fördelningen kan naturlistvis

Det definitiva matchavgöran_
det kom efter 27 minuter iändra

fälldes av hemmamålväkten
Gunnar Andersson. Tomas

Westerberg satte säkert straffen
i måI.

Nu fanns det

invändningar
mot båda målsituationerna. i tv
att det handlade om misstänktä
offsider. Överhuvudtaget var
offsidebedömningen frå1 [nie_
männen ganska ojämn.

-

Tänk bara på de avvikning_

ar som var felaktiga,
-"

menade
gästerans lagbas Ulf Karl6n.
_.Ilg." spelare var duktiga på

Biksborg: Hemmalagets libeio

Christian Lrtöf och hrteerbacken

Tomas Li{iebo är t;å nyttiga
nyförvärv. pelle Friberg åorii_
nerade på mitten så länge han

va;. m9d. I Kinnarpisluårp är
målvakten Arne Ekbom redan
nämnd. Jörgen Andersson och
Håkan Andersson var bäst av

andra halulek.
med,2-0. (Fo-

uteförsvararna. I de främre lin-

jerna gjorde Torbjörn Åkesson
en fin första halvlek och så har
vi då Hans-Olof Gustafsson, som
år och förblir en matchvinna-

re. ..

Hans Karlsson, Hjo dömde
bra, medan linjemännens offsi-

debedömningar vållade en hel
del missnöje.

MATS KARLEN

