
Syförening
fördelade
drySt 2O.OOO

Vid sitt årsmöte i Kinneveds
prästgård beslOt Kinnarps kyrk_
liga syförening med över tjugo-
talet medleimmar att fOiaåU
auktionsmedel på följande sätt:
- 
tr'lämslätt 2.000:-, IM 1.b00:_,

därav 1.0fi):- tilt Vrigstadhem-
met, som konfirmanderna besö-
ker varje år, Skara stift,s Folk-
högskola i Hjo 2.000:-, Stock-
holms Stadsmission 1.0fi):-, Gö-
teborgs kyrkl. stadsmission
1.0(X):-, Göteborgs kyrkl. sjö
mansvård 3(X)l-, Sv. Kyrkan i
utlandet 1.0(X):-, RIA, Falköping
2.0(X):-, Sv. Kyrkans Missions- i

styrelse 500:-, Riksförbundet
Kristen fostran 500:-, Stiftelsen i

Hjelmseryds Prästgård 500:-,
Vasaskolan i Göteborg 500:-
samt slutligen att tillföra resp.
kollekt till Sv. Kyrkans mission .

4.0fi):- och till Lutherhjälpen
sammanlagt 4,fi)0:-, Dessutom
beslöt föreningen att som vanligt
bekosta blommor och tidningar

Bra spel av tr(innarp/Slutarp
- Det börjar definitivt se bätt-

re ut nu.
- Så sa Kinnarp/Slutarps trå-

nare Göran Olofsson. sedan han
sett sitt lag spela oavgjort på
hemmaplan, 2-2 (l-L), mot
Vedum på en fin gräsplan.

KinnarplSlutarp började
matchen på ett bra sått och kun-
de rättvist ta ledningen med
1-0;

- Vedum tog över desto mer
halvleken led och kvitterade
mycket riktigt innan halvtids-
pausen, påpekade Göran,

I den andra halvleken tog gäs-
terna ledningen med 2-1.

- Sedan missade vardera la-
get en straff var, kommenterade
Olofsson vidare.

När det återstod en kvart att
spela gjorde I?S rättvist 2-2.

- Vi skapade ett bia tryck på
slutet och det hade inte varit
orättvist om vi åven hade fått
göra ett segermål på slutet, sa
IVS-tränaren.

Målen giordes av Robert
Sal6n och Mattias Johansson,

- Plus till l?-årige inhoppa-
ren Robert Sal6n och Mikael
Bolinder som var mycket giftig
framåt.

l1qå.-ai|'-tri

Behordmamrna!

Rekoidfamilien: Birsitta 
9-"J, 

K9T!-llossby h&ller upp siulingarna Yrsa, yatzg, yllemor, yoonne, yöran, ymer ochYnswie. Rekordmamnnn ylua (tiu höseri Dit"ar stiti ö;;; iå-;;;. @oto, Dan Nitsson)
På gården Halsarp utanför Kinnarp finns

en världsrekordhållare och sju små iekord.
Rekordhållaren heter Ylva och år ett fin-

ullsfår. Rekorden heter yllemor, yatzy, yr-
sa,_Yvonne, Yöran, Ymer och yngwie och
är lantmungar i en sjulingskull. Så månsa

lamm har bara två tackor i vårlden fött tidiga-
re.t'Gudmor" oeh "-faf, heter Birgitta och
Kent Mossby och ärlika förvånadeiom stol-
ta. De har haft fullt upp sedan rekordkullen
kom till. - Sid S -



FalköPing Tlsdagen den 14 april 1992

En sån rekordtacka...

Ylaafick sjulingar
Först kom Yllemor, sen

Ymer, Yrsa, Yngwie...
Birgitta Mossby, på går-

den Halsarp utanför
Kinnarp, trodde knappt
sina ögon när tackan Ylva
lammade. Först efter
"sjuant' Yvonne var det
slut. Då hade Ylva blivit
världsrekord-mamma.

- Det fånns lamm över-
allt. Jag har aldrig varit
med om maken, säger
stolta "gudmor" Birgitta.

Rekordlammningen håimde
sig förra söndagen. Den var be-
svärlig trots att paret Mossby
var förberedda. Redan innan
det begav sig hade Birgitta och
maken Kent anat att en stor
kull var att vänta. Det hade de
förstått av magens omfång, och
därför var de på plats når det
var dags.
- - Hon var stor som en spärr-

ballong, minns lika stolte "gud-
fadern" Kent, Men att detskulle

bli så hår många...
En efter en kom de, i en till

synes aldrig sinande ström. När
Ylva var klar hade hon fått fura
tjejlamm och tre killar. Det är
tangerat världsrekord.

. Piggasjulingar
För lamm är de första dagar-

na de mest kritiska, såil.skilt i en
stor kull, men sjulingarna klara-
de sig.

Nu, två veckor efteråt, är re-
kordmamman och hennes re-
kordklimpar utan fara och redo
att ta emot pressen.

Att de små (de våger bara tre
kilo) mår bra kan FT:s utsända
gå i god för. Att åta redaktörers
skosnören, saliga i åminnelse.
tycks vara en favoritsysselsätt-
ning niir de inte busar runt med
mamma Ylva.

. Numrerade
Att få sjulingar är inte bara

angeniimt utan innebär också
merarbete. Mamma Ylvas spe-
nar råcker inte till, varför Birgit-

ta och Kent har fått mata de sju
med flaska.

Minst lika jobbigt var det att
hitta namn till alla. Sjulingarna
skulle liksom mamma ha ett
Ramn som börjar på Y och det
var svårare än väntat.

- Nästan ett världsrekord det
också, tycker Birgitta.

Gudmor lyckades och därför
hetere sjulingarna inte längre
ettan och tvåan utan Yllemor,
Yatzy, Yrsa, Yvonne, Yöran,
Ymer och Yngwie (efter hård-
rockaren Malmsteen).

o OKfrånGuinness
Att Ylva och sjulingarna år en

rekordkull bekräftas av Guin-
ness rekordbok. Enligt rekord-
bokens anteckningar har det
bara fötts två kullar med sju
lamm tidigare: av tackan Ida i
Australien (19 juli -84) och av en
tacka i Vallsjön, Vägtergötland
(12 april -87). .

- Vill paret Mossby ha med
Ylva i rekordboken är det bara

Ey.s.&n rekord,famiQ! Birgitto och Kent Mossby aisar upp
sjulingam.a för W-fotograf,en (Foto: Dan Nilssou,

att ta kontakt med oss, hälsar
Ann-Christine Perssön på
svenska Guinnessredaktionen.

Det kommer dock inte Birgit-
ta och Kent att göra:

- Jag tror inte det, säger Bir-
gitta, Det ärju "bara" ett tange-
rat rekord, det är inte så mycket

r att skriva om.
BÖRJE ANDERSSON



Kinneued su,rt,tt,erade topp säsong

IJv-irutigning och
stjörnfall

De yngre scouteno, få,r hiitr d.en röda snodd,en, som ett bettis
r,ltt. åehr inoigd.a. (Foto: Klrn lreiman.) $l\a-1?..

dess betydelse. Dårefter var det
dags för invigning för de scouter
som inte hade fått den röda
snodden. Stjårnor och märken
fick de som var lite äldre. Diabil-
der från förra sommarens läger,
fika med varmkorv, saft och
kaffe avslutade kvållen'

I fredags hade Kinne-
veds slcytteförening av-
slutning på luftgevårssä-
songen.

Ett sextiotql skyttar ha-
de samlats i klubbstugan,
där det föråttades prisut-
delning under kvällen.

- Säsongen har gått
otroligt bra för oss, sa en
mycket nöjd Claes Äkes-
son.

Kinneved som är den största
och aktivaste skytteklubben i
hela Skaraborg har firat stora
framgångar under säsongen.
Klubbens skyttar har hållit sig
väl framme i många tåvlingar,
en frukt av det idoga arbete man
lägger ner på tråiming varje vec-
ka.

- Det har varit luftgeviirs-
skjutning i stort sett varje dag
här hela såsongen, påpekade
Claes vidare.

o Braungdomar
Speciellt lyckosamma har för-

eningen varit på uågdomssidan,
dår klubben nästan har gjort
"rent hus" i de lokala tävlingar-

. ta. Ävenp&riltsplanetharskyt ..

P^ri.stoggre,i. Kinneoeds farniljetiiulingen i luftgeoii.r uor
fr_.a. Elisabeth Dahliilts,-Åke johanssä och Uin" Dahl_.
ö1o,. som Ia beslag på första.platsen med,ai Jan_Erl,k ieh
Joareun t;usto?rsson aann iliuision II:s huauilsl<jutning,
(Foto: Margareta Boman)

_J Lady Cup fick Birgittä Ahl storaframgångarförKinneveds
GDV:s hederspris sedan hon skyttar,
vunnittävlingen bara en poäng IklassenF l?fickklubbenen
före tvåan vivianne Fällsiröm. dubbelsegergenomMariaDahl_l
- Förendrygveckasedanhölls ålv (etta) oc6 Jimmy Lindroth

detförbundstävlingarifåltskjut- (tvåa) medan Helenä Kaflsson
ningi trakterr av'TolsJ<il Detblev. ' vsrn :tr! }&k{sss€ir: .

tTtå-o-f - , t,l

tarna håvdat sig mycket bra,
med ett flertal meriterande pla-
ceringar som följd.

Så sent som i lördags kom
Jimmy Lindroth tv$a i en stor
tåvling på High Chaparral med
över tvåhundra deltagare och
Maria Dahlålv följde upp med
att i söndags vinna en stor täv-
ling i Jönköping.

- I fol hade vi 18? skyttar
under 25 år, så visst är intrÄsset
för skytte stort här ute i Kinn-
arp. Det var bara fotbollsfören-
ingen som hade fler medlemmar
ån vi f-öregående år, kommente-
rade Äkesson.

. Måstare
_ Klubbmästare i luftgevär un-

der säsongen, blev Jimmy Lind_
roth i sittande öchMariaDahlälv
i stående skjutning.

Klubben har också genomfört
en familjelagstävling, där famil_
jen Johansson-Dahlälv drog det
!åingsta strået och vann knappt

"föfe'ftuhniåd Stieå Cäfl$söd.; 
-' .

I Centrumkyrkan, Kinnarp
har det varit UV-scoutinvigning
och stjärnfall. Scouter och leda-
re tågade in i kyrkan, och sjöng
sedan några sånger. Kårchefen
Yngve Karlsson hälsade väl-
kommen, och sedan talade kap-
tenJanne Holm om scoutingoch

JUBILEUMSFEST ffi ÅR

KLIPP
UR DENNA
cHEcK XVid köp av U

skor för minst 500:-, gäller denna check lörd.-sönd.
(100:- avdrages i kassan)

OBS! Gäller hela sortimentet



BREDDEN OCH JÄMNHETEN gör att nge trönaren Göran Olofsson tror det kån bli en rol'_ig sö'song i "setQ.n" för
Kinnotplslutanp, ö,t:en om lQet ieanske äi moget för snabb comebaek i' di'tsi'sion V. (Foto: Margareta Boman)

Göran satsar på fiamtiden
o Flerajuniorer
- Vi har fem-sex juniorer (födda -74) som

matchas för spel i AJaget, så visst ser fram-
tiden underifrån ljus ut, Dessutom är ju
flertalet av AJagsspelarna bara runt 20 år,
påpekar Olofsson.

med unga Kinnarplslutarp
Kinnarp/Slutarp åkte i fjol ur o Hemvävtttfemmantt efter en dramatisk av- Kinnarp/Slutarp har tappat tre spelare

slutning. Nu tar laget ny sats uppåt till årets å.orrg. öve Joseisson ha" jått tiu
i seriesystemet, med säsongens IFK Skövde, Tommy Berglund till Falkö-
nya tränare, Göran Olofsson vid pings FK och målvakten Fredrik Leijon

rodret. till IFK Falköping.

- Vi har ett mycket ungt lag i år - Vi har inte värvat några nya spelare Med så många spelare som fightas_ om

och det får ta den tid det tar. Fast inför den här säsongen,.tt"^ ni satsar på platsernaiA-lagetskapasennyttigkonkur-
givetvis är målsått"i"gu" att vi de egna unga förmålorna istället. rens, som Göran har märkt på träningarna'

it att titttrtira de övre re*gionerna i 
,Kinnarp/Slutarp bygger autså eu lag. på ,r;. ?: il'tf;:1ffi:i["f ffLtl?äilfl:i:

serien redan denna säsong, säger sikt, men-kan trois det, kanske redan i år Ui"na skäU vi lägga om spelsystemetlite
Göran Olofsson. vara med i toppstriden. grann.

Först efter fiolårets allra sista match mot

låTlgi;${ilti:1il?åå;11"'å".1ff;:lXt ,#ilfää#""."Xt1åå:iöi:3å.åil å.13iål*åj,ä.,.*.
sion Vr. Därmed rack"aäJå"",""a.i"a".- trorjagattvikantillhöradä;;;[ikå'-.- 

-"XT;T,1äJi*3:",#fi::'Jt:ä:?"10"--
ren Göran Johansson för sina två säsonger Norra Fågelås och Åsarp/Trådet är den - Vi har inte direkt några -utpräglade
i klubben och lämnade över huvudansvaret duo som GOian tippar sorn favoriter till se- nyckelspelare i laget, även om de etablera-
till Göran Olofsson, välkänd i fotb.ollskret- 

"i"r"gu"rr. 
de och äldre spelarna givetvis är viktiga för

sar för sina år Som spelare i Falköpings " lagets stabilitet. Tror dock att jämnheten
AIK, Falköpings BK och IFK Falköping. - Båda lagen var ju nära att gå upp för- kommer att bli lagets styrka.

ErfarenhetersomtränareharGöranfrån ra året, så de får gälla som favoriter till
Kättilstorp, FAIK och IFK:s ungdomsek- seriesegern. THOMAS GÖRANSSON
tion, f3n3.*ar1"3*:



IVlariestud, ninstll-
för l(önrr',urplSluto;rp
- Helt klart vår båsta

match i år.
Så sa Kinnarp/Slutarps

damtränare, Thomas
Westerberg, sedan han
sett sitt lag överraskande
slagit ut division lll-laget
Våmb i tiSdags med 2-0
(0-0) i en tidigare upp-
skjuten kvalmatch till
DM.

o Kinnarpl
Slutarp t't'i

Diplomatutdelning
hos Frökinds SPF

Ordföranden Margit Anders-
son hälsade dagens gåst Stig
Andersson Vartoft a välkommen
till Frökinds SPF.förening, dåir-
efter framfördes" en prolog av
ordf. och Inga Nils6n, den var
tagen från distriktståmmans
l5-årsjubileum. Stig Andersson
redogiorde för SPF:s komman-
de fest i Plantis den 2 juni. Han
berättade med hjälp av bild-
material om SPF-förbundet och
dess medverkan att tillgodose
pensionärernas intressen, av-
slutade med tre mycket tånk-
värda ord. Kontakt - Omtanke
- Trygghet. Två av föreningens
medlemmar Eva Karlste.dt.och
Torsten Gustafsson fick mottaga
diplom och silvermårken för
gott arbete i 5 år inom Frökinds
SPF, Stina (iellander 'skulle

åven erhållit detsamma men
ku4de ej närvara denna dag,
Tilly Andersson ordnade sedan
en frågetävling med samtliga
närvarande där två avgick med
seger. Sedvanlig fika avqjöts
under glad samvaro.

Nu stundarånnu hårda-
re motstånd för Kinnarp/
Slutarp i DM, eftersom
division l-laget Marie-
stads BoIS väntar i nåsta
match på Kinnemo om
exakt en vecka.

Division VJaget Kinnarp/
Slutarp svarade fcir en präktig
sensation, då laget i tisdags-
kväll på Kinnemo rättvist beseg-
rade Våmb med 2-0.

- Klart att det var en överras-
kande seger för oss, dock var
Våmbs lag något B-betonat, på-
pekade Kinnarp/Slutarp-träna-
ren.

Nu stundar storfrämmande
på Kinnemo nästa torsdag, då
storlaget Mariestads BoIS kom-
mer på besök.

- Vi år givetvis chanslösa,
men det skall bli väldigt roligt
att få möta dem.

Tisdagens match mot Våmb
började illavarslande för hem-
malaget.

--Tjejerna hade alldeles för
storYespekt i början, när väl den
släppte tog vi över matchen,
kommenterade Westerberg.

Trots att Kinnarp/Slutarp ha-
de ett våldigt spelövertag och
flera farliga målchanser lycka-
des inte hemmaspelarna över-
lista Våmbs duktiga målvakt
iden första halvleken.

Även i den andra halvleken
höll mönstret i sig från den före-
gående halvleken med Kinn-
arp/Slutarp som det förande la-
get-

straff. En ledning som Jörgen
Andersson kvitteradei. även det
på straff.

Med fem minuter kvar att spe-
la fick Fågelås en hörna och i
dess efterspel kunde Lars Jo-
hansson nicka in gästernas
vinstmåI.

- Det var synd att vi inte lyc-
kades hålla dem ifrån oss. Deras
seger var rättvis men det känns
snöpligt. Jag vill framhålla vår
libero Patrik Karlsson, sade
Kinnarp/Slutarps tränare Gö-
ran Olofsson,

och Värsås bli svårast och av
reservlagen är det hugget som
stucket vilket som är bäst.

- Nackdelen med att möta
B- och CJag i serien är att man
vet aldrig vad de har för folk
från gång till gång' summerar
Thomas.

lffiå-oi-aL

Färdlga Gräsmattor

TILL IÄCN PRISER
'För lev. eller avhämtning

flTöilARPS TUR,F AB
TEL. 0515-33264 - 33595

- Tolv minuter från slutet
giorde Sofia Jarlsson 1-0 och
åtta minuter senare fastställde
Karin Torstensson slutresulta-
tet till 2-0, efter en frispark di-
rekt upp i krysset, berättade
Thomas och fortsatte:

- Hela laget får klart godkänt
med ett extra plus till mittfältstri
oD, Berit Andersson, Soflra
Jarlssonoc[-J,fgrgEorstqnFson.

li!,i-'oY - rto

Kinnarp/Slutarp-N. Fågelås 2-3
Norra Fågelås, seriefavoriter,

fick bästa möjliga start i och med
segern borta mot Kinnarp/Slu-
tarp på Tångavallen. Slutsiffror-
na skrevs till 2-3 (1-1).

- En värdefull start. Den ger
självförtroende inför fortsäit-
ningen, sade Rune Nolberger,
tränare i NFIF.

Det var annars hemmalaget
som genom Jan Callenvik tog
ledningen. Strax före pausvilan
kvitterade dock Urban JohanS-
son psykologiskt för NFIF.

I andra halvlek gav Conny
Joelsson gästerna ledningen på

Kinnarp/Slutarps tur?
Trots att Kinnarp/Slut-

arps IF har ungefår sam-
ma spelarmaterial som
förra året, då laget slutade
tvåa i damfemman, såväl-
jer tränaren Thomas Wes-
terberg att inte tala om
serieseger.

- Nej, jag tror att seri-
en är både bättre och jäm-
nare i år, menar han.

Några nyförvärv har inte
Kinnarp/Slutarp inför årets sä-
song, men man har å andra si-
dan inte heller tappat så ^vårst
många spelare. Ulrika Äker-
mark har slutat och Äsa Persson
har trappat ner en del, För när-
varande står hon i mål!

- Ja, vår ordinarie målvakt,
Josefin Gård, har brutit armen
på två ställen och är tillbaka tidi-

gast till hösten. Därför står Äsa
i måI, beråttar Thomas.

Truppen består av 16-17 sPe-
lare. Någon direkt nyckelsPela-
re finns det kanske inte, men
samtliga tjejer i kvintetten Ul-
rika Jarlsson, Sofia Jarlsson,
Karin Torstensson, Annica Cal-
lenvik och Annika Svensson är
viktiga för laget påpekar Tho-
mas vidare.

På senare tid har resultaten
börjat att peka åt rätt håll för
Kinnarp/Slutarp. DM-insatsen
mot Våmb (seger 2-0) helt nyli-
gen var stark.

- Jodå, visst har vi kapacitet'
att vara med i toppen av serien'
Men jag vidhåller ändå att seri-
en är bättre och jämnare i år och
att det gäller att ha den rätta
turen för att bli ett absolut toPP-
lag, fortsätter Westerberg'

Av A-lagen i serien bör Brevik

lSjf,-oi..a&

FTruB tippar
Div. V Skövdegr., dam

;i $!i5rtsrle'.P
3) Brevik
4) Tidahotms GtF
5) Vartofta B
6) Fatköpings KtK C
7) Väfterflickorna

!l !r{_sltiyge_e_'si Stäfsöriä--
10) Hömebo B



Välkärut företag
å,ter till Fulköping

Egon Johansson liimnar Sport och Fritid', sorn nu tas öuer
ao Jörgen Jacou. Här hiiilps de å't med uppackningen.
(Foto. Margareto Boman). ly.[t-qZ-

Ett känt affärsföretag
har fått ny ägare. Det
handlar om f d Sandells
Sport och Fritid i Slutarp,
som i och med ägarbytet
flyttar tillbaka till Falkö-
ping, där verksamheten
startade på 1940-talet.

Ny ägare är Jörgen. Jacov,
Jäla. Han kommer att driva
företaget under namnet Jacovs
Sport och Fritid. På fredag öpp-
nar han i lokaler på Verkstads-
gatan.

Uno Sandell startade företa-
get på 1940-talet, i första hand
som grossist. Efterträdaren Erik
Joelsson drev verksamheten vi-

dare i Slutarp och 1982 tog Egon
Johansson över. Nu lämnar han
alltså över och kommer i fort-
sättningen att ägna sig åt Hassel-
qvists, som han också driver
sedan några år.

- Jag kommer att arbeta vi-
dare i samma anda som företa-
get tidigare drivits, dvs rried
inriktning på sport, fiske och fri-
luftsliv, säger nya ägaren Jör-
gen Jacov. Inte minst föreningar
år viktiga som kunder.

Jörgen blev arbetslös efter
konkursen på Floby Kaross, där
hanjobbat som försäljare. Istäl-
let för att vänta på att ett nytt
jobb skall dyka upp väljer han
alltså att starta eget tillsammans
med familjen.

Gust. Adolf- Kinnarplslutarp Z-z
Jätteknallen var inte långt

borta. Gustaf Adolf ledde mJd
2-0 mot Kinnarp/Slutarp till det
var två minuter kvar att spela,
Då kunde gästerna gO"J två
snabba mål och kvittera till?-z,
vilket betydde delad pott.

- Visst var det snöpligt, men
åindå inte oråttvist. Vi blev lite
för fega och backade hem för
mycket efter paus för att bevaka
vår 2 - 0-ledning från första halv-
lek. Men åndå åir man helnöjd,
2-2 mot Kinnarp/Slutarp är en
verklig fåder i hatten fbr oss,
sa Hasse Gustavsson i Gustai
Adolf.

Även Kinnarps lagledare
Conny Kruus var lättad efter
matchen,

. - Ja, med tanke på det flyt
vi hade i slutminuteina måsie
jag vara det. Vi var inte bra före
paus, men komigen starkti and_
ra halvlek och precis som Hasse
Gustavsson sa, så var oavgiort
rättvist, menade han.

För Gustaf Adolf giordes må-
len av Urban Ragnarsson och

,qiS"* rlj"-ti

Mikael Anehagen. För Kinn_
arp/Slutarps fullträffar svarade
Mattias Lagesson och Jonas Ar-
nesson.

I hemmalaget Gustaf Adolf
skall målvakten Lasse Nord_gren framhållas tillsammans
med Torgny Karlsson, I första
halvlek var också Stefan Rag-
narsson duktig.

. I Kinnarp/Slutarp far alla spe_
Iare godkänt för andra halvläk.
extra plus till Mattias Johansson
och Christian Ek.

__piv V Skövdegruppen
Kinnarp/Slu tarp-- n revik
5-0 (4_0)

Kinnalp/Slutarp: Karin'l'orstensson 2, Gunilla Kullman
Z samt Sofia Jarlsson.

- Kinnarp/Slutarp kunde ta en
koml_brtabel seger mot Brevik
!å .lemTaplan, sedan laget
p.gnt<t9rat matchen redan i din
första halvleken.

_.- Vi.var aldrig l,rotade någongång, trots att vårt spel åte.
ståmde så bra, sa peter Johans_
son,

. rlfter-urladdningen i den förs_ta h€tvleken slappnade Kinn_
arp/slutarp av något,

- Mycket på grund av det
regn som.kom, vitket giorde pla_nen mycket svårspelad, påpe_
kade Johansson yiäare.

. * - Plus till målvakten Åsa
-r,ersso-n, liberon Lena Hall_qvist, Gunilla Kullman och Ka-rinTorstensson. I övrigt var detgocu(ånt, även om vi kan mycket
bättre. 1,i,1;a5-,g

BofS aWtför sto,lrkc-
för l{innarplslutarp
. Kinnarp/Slutarps BoIS skapade också en heldamlaghad".omiärrtat del bra;ff"*; vilket resul_inget att härnta mot 1.1.99 i tre mål i J;; iö*t;
storlaget Mariestads halvleken.
Bors i tisdasens DM- J.i,",;ii#oli,""iolltj'iåmatch. Det blev förlust myck.t;;;;"i"", koinmen_med 6-l (3-0). terade Johansson vidåre.

- ,Det märktes att det r den andra halvleken fort_
var_ klasskillnad. Trots satte-lVlariestadattföraspelet
förlusten måste vi ändå p3 p_11", vitket fick till följd
vara nöj da, mårmäs sigt å:'"ä,'å"eT,i:,y,3ili,r::il :;sett, sa Peter Johans- matchen.son. I den andra halvleken fick

Mariestad kom tlr Kinnarp *::!.*m:i:fårJ:i,::T:-med sitt UJag plus tre,AJagspelare. ' tyra ', 
..-.H.utl laget-Ekall rt" toä-

,.;?;$l;i"Xi,;li.':f lt*Xf; l'"T*ä,"$":1"i+'";[:
kunde hänga -"d i, oå;ål'fl Tl"S::t::_:"1.5?'"_ri;lkunde hånga -"a i, papårä: #;;TTLTt,i?:"rff::'de Peter. son, avslutade peter. 

I



o Kinnarp/Slutarp

:i;1:)

Ingen heid ?å uppfinningsrikeddmen niir den hiir orkestern och d,ansgruppen showa4eupp på skolg&rden. Foto: Niktas Gustot.rsson.

Kidnappning på vårfest
"Möt maj i bygderna" -deklamerade Sven An-

dersson från Lofsgården
på vårfesten i Kinnarps
skola under lördagen.

Sven var "hemlig gäst"
i programmet som bland
annat innehöll Frökinds-
kampen, en tävling klass-
vis med föräldrar och skol-
elever. Varje klass fick ett
uppdrag att utföra som
senare presenterades in-
för publiken på ca 170 per-
soner.

En klass spelade teaterstyc-
ket Törnrosa, en annan spikade
upp fågelholkar som placerades
strategiskt runtom skolan, års-
kurs ett dekorerade en vägg
med ballonger, femteklassarna
övade in en dansshow med eget
ackompanjemang där bland an-

nat diverse kakburkar fick fun-
gera som trumset.

Vårfesten är ett nytt arrange-
mang i Hem och Skolas regi.

- Vi vill förnya oss. Tidigare
hade vi en årsfest på kvällen.
Vädret spelade oss verkligen i
håtrderna idag, konstaterade
Monica Oskarson, från Hem och
Skola-föreningen i Kinnarp.

Det gick åt en hel del "körv
mä brö" under förmiddagen.
Pengarna går till en skolresa för
sexorna och de tre hundra kro-
norna som delades ut till varje
klass kanske också spädde på
reskassan.

Till sist bjöds alla på egen-
händigt hembakad rulltårta,
också det ett av uppdragen.

Det lustigaste uppdraget var
r-rog det att "kidnappa" Sven
Andersson i hans hem. Men
först måste namnet hans fram
genom att hämta lappar med

Sockenkomikern, Suen An-
d.ersson med en rolig histo-
ria i uarje fickafick många
glt 4r" på. smilbandet p&
Vå.rfesten i Kinnarps sko[a.

bokstäver i butiker och på andra
ställen i samhället.

MICHAEL JOHNSSON
f 
.i1Å- es- t8



',#^S:p Alarp - Grolanda snart fårdig
under en tid har vägför- #ii,illi$ ffifi*{ '. ', ,,i ,1 ,, ,1, ,,,,,',i iliili+a$llfrn

bättringsarbeten utfiirts
på-vägen mellan Alarp-- Ftt m "'' äWmMm. .. . ', .;iis,;n1i1i. , t.,,,, {
Axtorp-Halsäng och Gro- *, ffiW $.i$t' i *li'ii*|W : :::;;i:,iilrjiri*it+1it.ji;

landa. Om tidsschemat
hålls kommer arbetet att
avslutas den25-26 maj då
den slutliga vägbelägg-
ningen av indränkt maka-
dam kommer att läggas
på.

På måndagen informe-
r^ade vägmåstare Lars-
Ake Höglund och "fvan i
Axtorp" med efternamnet
Johansson om den i om-
rådet så viktiga vågför-
båttringen.

Ivan Johansson är en av de iiiiiliiiii
lokala pådrivarna för att få en SJil.iil:
förbättad vägstandard av vägen

*$

mellan Kinnarp och Ftoby till ff"Eä
stånd. '.' *;i

- Vi som bor här är mycket Nu ör landsotigen mellan Alarp-Attorp-Halsöng och Groland.a snart fiird,ig efter ettglada och vi uppskattar_verkli förbiittrinssarbLte som på,sått ii txd,. vari*attiii iäri:Åki n{sii"a"i.ö.;l;ir"" Johans-gen att vägen rustats upp, sade son i Artorp uisar uai å,an spröngt bårt berg ol.d farsaåtinjii"tii I Äiiåö.Ivan Johansson. Jag tror attjag
kan göra mig till tolk för allas som ofta läggs på mindre vägar var förut, gräs och torv har ren_ vet blir lättare för dom som villuppskattning som bor utmed av denna typ. sats bort i äikeskanterna och en ;;;ttt" Jg-"L"ni" tätorterna,
och är beroende av vägen. - Stråckan som förbättrats är hel del bergsprängningar har å.i Ufi. faitr"."tt ta sig till och

o 185fordonnerlqsn il'i,!ri"'i"".f FåJT:?:å'# ::äJ'åä,'"fi:$"','f#?:":l* ::T,å*,'#'":"å,in#tl;:lDet är vägverkets arb-etsom- Höglund. Trafikintensiteten per varit bes*värligt för nyttjärna av det dagliga livet på ett påtagligt
råde i Falköping som utfört ar- dygn, sommättsuppvidAxtorp, vägen unde-r ombylgrrad"" .att. - -
betet under l:d"r-lg av .väg- år 185 passerande fordon och -å i.rg"r, har klagat så'äet har
mästare Lars-Ake Höglund. - finansieringen har skett med gått brä i det storJhela. - Vägen blir en klar förbätt-

Beläggningen som läggs på medel ur det sysselsättningspa- ring för oss som bor här det blirbeståravettl0cmtjocktlager ketsomregeringenladefiämi ^._- r , , b"tyafigtbekvämareatttaoss
av indränkt makadam som för- slutet av foira åiet. e Levande bygd till Floby eller Kinnarp, sade
stärker vägbanan och är en eko- - Vägen kommer när den är I och med en bra väg blir Ivan Johansson.
nomiskt gynnsam beläggning färdig att bli lika bred som den landsbygden mera levande. Li- RUNE LINDBLAD

Vrete n - Kin narp/ S lu ttfp å:;3 Ur Ff-lägger rg4z ;åf'trffi:l iiåiå:äIffi
- Det här var en konstig

match med ett orättvist slutre-
sultat. Det var vi som förde
matchen och skapade de flesta
chanserna.

Ja, Kinnarp/Slutarps tränare
Göran Olofsson var konfunde-
rad efter torsdagens bortamatch
mot Vreten. Förlust med 2-3
efter pausledning med 2-0 för
Kinnarp/Slutarp.

Daniel Andersson och Christi-
an Ek såg till att det var 2-0 i
paus, Men Kinnarp/Slutarp ha-
de fler fina charfser oeh borde
ha lett med större siffror i paus.

Istället kom Vreten in i match-

en i andra halvlek. Laget redu-
cerade till 2-1 efter en miss i
gästernas bakre led och kvitte-
rade sedan till 2-2 på en fri-
spark, som lyrades in mot mål
där två Vreten-spelare stod fria.

- Trots Vretens båda mål
fortsatte vi att satsa offensivt,
det var ju fortfarande vår
match, menade Olofsson.

Nu fick dock inte Kinnarp/
Slutarp något segermåI, utan
istället 2-3 i baken. Detta efter
en ny liten försvarsmiss.

Duktiga i KinnarP/SlutarP
van Mikael Bolinder, Daniel
Andersson och Reine Lundahl.

nronen I lflnneued löilelas
Uppgörelse har nu tråffats

mellan Slutarps I.F. och Kinn-
arps LF. om fördelningen av
idrotten inom Kinneveds kom-
mun. Slutarps I.F. övertager
sålunda all fotbollsverksamhet
och Kinnarps I.F. all fritidsverk-
samhet. En samarbetsnämnd,
bestående av tre ledamöter från
varje förening, kommer med det
snaraste att tillsättas.

Riksmarschen, för vilken allt-
å" ;. ,r ,. . r" { .i -,i -r,. -.ej i r r s1

start dels i Slutarp och dels i
Kinnarp. Stipulationerna för
riksmarschmärket äro följ ande,
män 17-55 år, guld 1,15, silver
1,20, brons 1,30, Damer 10-45
år, män från 56 år och pojkar
från 10-16 ar, guld 1,20, silver,
1,25, brons 1,40. Damer från 46
år, guld 1,30, silver 1,35, brons
1,50. Pojkar och flickor skola
under 1942 fylla 10 år, alltså vara
födda senast 1932 för att få delta-
ga. Öwig angiven ålder skall
uppnås under 1942.

:--." {.:i +* ++ :,F .4 :--. r: l;= .dt
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Så var matcheJl.,.

Ibland flager han fram, Mattias Johansson, som för
öorigt niclwde in hemmalagets ledningsmå,I i söndags-
kuöllens seger-match.

Kinnarp-slutarp-Fröjered 3 -O (O-O)
Målen: 1-0 (48), Mattias Johansson, 2-0 (52), Mikael

Bolinder, 3-0 (60), Christian Ek.
Varningar: Mattias Johansson, Kinnarp-Slutarp (35)'

Tomas Billengten, Fröjered (55), Christian Ek, Kinn-
arp-Slutarp (75).

Domare: Rustan Andersson, Stenstorp'
Publik C:a.150 personer'
Kommentar: Första vårsegern kom på hemmaarenan

'Iångavallen, som är en av traktens vackraste spelplqlser

'yid denna årstid. 3-0 mot Fröjered, som saknade ett par
av sina anfallsspetsar, var en rättvis triumf, Kinnarp-Slu-
riarp förde matchen, var för det mesta etta på bollarna och
såväl från försvar som mittfält fördelas bra krossbollar till
hungriga anfallsgrabbar.

Mot detta hade Fröjered inga bra vapen, även om laget
.klarade av att hålla nollan under den första halvleken. Det
var för mycket "tjong i medaljongen" över lagets spel och
det var ingen som kunde komma i nårheten av några stora
byggnadsverk. Mot ett svagt Fröjered ska naturligtvis.irrte..
hemmalagets seger höjas alltför högt till skyarna, men
tindå vill jag berömma lagets spelglädje och många fina
idder, inte minst gäller det de öppnande crossbollarna, som
ofta ställde till problem för gåstförsvaret.

Hemmalagets generationsväxling i spelarleden kanske
redan i år kan ge laget luft under vingarna. Det finns många
roliga bollspelare i laget. Det gäller inte minst den lille tek-
nikern, 1?-årige Jonas Arnesson, som åiLr lika mycket troll-
karl på planen som när han sitter bakom trummorna i oli-
ka musikaliska sammanhang. Vårkepsen också av för
ambitiöst jobbande Jan Callenvik som var mycket nyttig
både framåt och bakåt. Rushiga parhästarna Mattias Jo-
hansson och Mikael Bolinder bör också gå en bra vår till
mötes.

Christian Ek har nu fått en anfallsroll och orädde Ek far
fram som en plog allt emellanåt. Nyttig. Bakom dessa finns
"gammelfar", 25-årige Jörgen Andersson med taktpin4en,
Det ser som sagt bra ut och det ansåg också årsfärske träna-
ren Göran Olofsson:

- Roligt att vi spelade och vågade ta initiativ. Vi var
först på bollarrna ochjag är väldigt nöjd med grabbarna.
Allt vi tränat på fungerade i dag.

För Fröjered ville det sig inte. Inte ens ett par mycket
gedigna chanser blev mer än farligheter' Vid ett tillfälle
var buren tom och målvakten i ena stolphörnet. Dit förpas-
sade FlF-spelaren bollen! Då kan det bara gå på ett sätt.
Långa inkast ställde till flest farligheter framför hemmabu-
ren.

- Vi kan bättre och att vi saknade två av topparna i
anfallet märktes. I första halvlek var jag nöjd med vårt
bollinnehav, men när Kinnarp-Slutarp i andra halvlek
fick två snabba måI,'var det kört.

Så sa Arvo Kuusk, tränare i Fröje-red.
BÄSSE JOHANSSON

:- - fgdlse€:/g-

Kinnarp/SlutarP-TGIF
6-0 (2-0)
MåI, KinnarP/SlutarP: Gu-

nilla Kullman 3, Sofia Jarlsson 2
och Karin Torstensson.

Kinnarp/SlutarP giorde ingen
toppmatch, men tog åndå en
mycket klar och rättvis seger
mot TGIF hemma På Kinnemo
i tisdags.

Helt klart att KinnarP/SlutarP
blir ett topplag i serien.

TGIF, som i år har börjat om
med ett ungt lag i femman, har
det kåimpigt, men om tjejerna
bara hänger i vänder det säkert
framöver.

Trion Äsa Persson, Annica
Callenvik och Sofia Jarlsson
skall ha beröm i hemmalaget.

!19k qq-t I

påLiden'
Kinneveds HembYgdsfören-

ing hade i tisdags linberednings-
kvall hos fam. FiliPsson På Li-
den i Slutarp' Momenten bråk-
ning, skäktning, rePning Pröva-
des med gamlaredskaP och slut-
resultatet blev lindockor färdiga
att spinna till garn. En kaffe-
stund i gammelstugan förgYllde
tillvaron denna hantverkskväll.

JOSEF JACOBSSON

Linlwäll #t;

Amand.a. Bodi,n pröoar ott
mcd, skiikteknlaen sl& bort
skiitsonw fr&n linet.

Kinneveds Hembygdsförening.
Bygdeträff 2/6 med Grolanda
Hembygdsförening vid Nyckla-
berget. Samling Församlingssa-
len Axtorp 19.00. Medtag kaffe-
korg. l1,t A.

Kinnarp/Slutarp- Korsberga I' - I
Det blev delad pott, 1-1

(0-1), mellan Kinnarp/Slutarp
och Korsberga på Tångavallen
i går.

Korsberga fick en smakstart i
den första halvleken. då Stefan
Grahn prickade in halvlekens
enda mål redan efter tre minu-
ters spel.

I den andra halvleken tog
Kinnarp/Slutarp över spelet to-
talt och radade upp farliga chan-
ser på löpande band. 1-1 kom
således mycket logiskt, detta
genom Christian Ek.

Hemmalaget fortsatte sedan
att trycka på mot Korsberga-

Våtterflick" -Kin./Slutarp'
0-? (0-r) t'i1.be4-*J
MåI, Kinnarp/Slutarp: Sofia

Jarlsson 3, Karin Torstenssön
2, Carina Torstensson, Petro-
nella Silverstrand,

Efter en slätstruken första
halvlek av Kinnarp/Slutarp blev
det andra ta-g efter paus. Laget

målet, men något mer mål blev
det inte.

- Med tanke På vårrt sPel i
den andra halvleken hade en
seger inte varit orättvis. Vi sPe-

lade blåtrndande fram till straff-
området, däir det tYvärr knöt sig'
Ingen höjde sig över mängden,
tyckte lagets trånare Göran
Olofsson.

- Vi får vara nöjda med en
poänq. Plus till målvakten Ste-
i"n iristensson och Torbjörn
Andersson, resten får godkänt'
sal(orsbergas Göran Anders-

lfri .c*->i
fick då plötsligt sitt spel att fun-
gera exemplariskt och det blev
spel mot ett måI.

- Vätterflickorna orkade inte
hållauppe tempoti värmen hela
matchen och det var nog den

.'bidragande orsaken till att siff-
rorna sköt i höjden.

- Plus till Elisabeth Johans-
son, Karin Torstensson och An-
nika Callenvik, sa PeterJohans-
son i Kinnarp/Slutarp.



P ro sten, M å,rtet?ss orus sis ta koffirmation

Från förhöret i Brtsmene kgrl<'a p& lördagen.

2l ungdomar från
Kinneveds pastorat
konfirmerades under
helgen i Brismene kyr-
ka. Detvackravårväd-
ret bidrog i hög grad

till att'det blev extra
höetidligt. Samtidigt
var konfirmationen
prosten Uno Mårtens-
sons sistå. Han går i
pension den 1 septem-

ber.
Kyrkan i Brismene

var fylld till sista plats
och en del fick vänta
på konfirmanderna
utanför vid lördagens

"läsförhör". Annika
Knutsson, Renate Cla-
esson och Camilla
Fredriksson medver-
kade på lördagen med
fiolspel och i sönda-

gens nattvardsguds-
tjänst framträdde
Anette Karlsson med
solosång.

, ?9å-ns-"t6

De 21 lwr,firmanderna tillsornmans med sin l<onfirmand,Iiirare

Valtorp- Kinnarp/Slutarp 3- 1
Valtorp sällar sig efter ons-

dagens seger mot Kinnarp/Slu-
tarp till tätkvintetten i Tida-
holmssexan. 3-1 (1-1) slutade
matchen på Brovalla.

- Vi var det hetare laget,
vann flest dueller och var ag-

gressivare, så siffrorna är inget
att diskutera, jag tycker de
speglar matchen bra, sa Tor-
björn Westerling i Valtorp.

l-0 giorde Roger Hermans-
son sedan han utnyttjat en för-
svarsmiss i 35:e minuten. Fem

minuter senare kvitterade Jör-
gen Andersson på straff.

Efter tio minuter i andra halv-
lek nickade Jonas Nickiasson
snyggt in 2-1 efter ett vackert
hemmaanfall och sju minuter
senare avgiorde Pelle Persson
genom att lobba in 3-1 från
Iångt håll.

- Det hiir ,var Valtorps
match, de visade upp den bästa
viljan och vi var hela tiden ste-
get efter, samtidigt som vi slåpp-

te till baklängesmåIen på gans-
ka onödiga sätt, sammanfattade
Göran Olofsson i Kinnarp/Slu-
tarp.

Mikael Bolinder och Markus
Brisbo var bäst hos Frökindsla-
get, som annars kan bättre.

I Valtorp glänste Jonas Nick-
lasson som släpande mittfältare,
även försvararen Mikael Löf-
gren var duktig i ett överlag bra
hemmalag' 

/g g r- crs,' .t*

Slutarps Kvarn AB

Öppet i sommar 1/6-1/9 -

Måndag-Fredag 8-16.30. Lördag stängt
Vi önskar Er en trevlig sommar

4e t ). Sören och Stefan



G ammald,ags enligt tradition en,. . .
Det har blivit tradi-

tion i Kinnarp att exa-
men skall firas på gam-
maldags sätt. Och av
den stora tillströmning-
en av föräldrar och an-
höriga att döma år det
här en populär dag. Vi
besökte första klassens
examen, därdetvarpre-
miär för 25 barn att re-
dovisa vad man lärt un-
der året.

Klassrummet var fyllt till
trängsel av förväntansfulla
anhöriga, på alla bänkar
prunkade buketter av syr6n,
lupiner, liljekonvalj och alla
de slag av försommarens
blomster som vi har så rikligt
av i år. Och naturligtvis sken
solen allt vad den orkade. Det
måste den ju göra när det
första sommailovet väntar.

r Frökenpå
dragspel

Ocå fröken sjålv, Berit

Nordenberg, sken ikapp med
solen när hon på dragspelet
slog an tonen till den gamla
fina sommarpsalmen "Den
blomstertid nu kommer".

Och sedan gick examen helt
i sångens och musikens tec-
ken. Man hade utformat en
kavalkad, en årskrönika över
det första skolaret. Här fanns
sångtexter och dialoger om
det mesta av årets upplevel-
ser, Hur man lärt sig läsa,
skriva, räkna, trahkkun-
skap, växter, djur och cirkus-
besök. Alla barnen, många i
trevliga hattar, mössor och
specialdesignade kläder, del-
tog som medverkande i korta
framträdanden, som var in-
lärda utantill.

När den värsta premiär-
nervositeten lagt sig var det
dags att ta fram de stora gam-
maldags karamellstrutarna
och bjuda karameller till frö-
ken och till varandra. Ja, det I
här var verkligen en gammal I
fin examen, en trevlig tradi-'
tion, som vi hoppas skall få texter till hela årskrönikan och applåderna visade pubii- lgq-L- n l-- rlb rrÅ-rÅ

*it. 
'l

S&ng och musik, gla.da ungar och stor publik Da,r det nör Kinnaryts slcolo höll gammal-
da.gs etomen.

fortsätta. hade tagits fram och bear_ kens uppskattning av fram-
Materialet med- såager och betats av Berit Nordenberg, forandet.

4r* t

.-;f,tl
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)e Il omönoeffektee ö kommunens

Sp orthall i Kinnar p lslutarp
start ar stor lokalro ckad

Nybyggd sporthall vid
Tångavallen.

Kinnarps skola gymna-
stiksal blir klassrum och
ger möjlighet för eleverna
att gå ln'ar i Kinnarp t.
o.m. årskurs 7.

Lokal Frökind blir ett
centrum för kommunal
senrice med bl.a. biblio-
tek, fritidsgård, barnom-
sorg och dagvård.

Allt detta blir verklighet om
de planer som kommunen nu
skissar på blir verklighet. Ut-
redningschefen Ylva Mi.ihlen-
bock har för kommunstyrelsens
arbetsutskott presenterat ett
förslag till lösningar på olika lo-
kalfrågor i Kinnarp/Slutarp, Iös-
ningar som i sin förlängning ock-
så frigör skollokaler i Falkö-
pings centralort.

o Erbjudandefrån
I{innarpAB

Kinnarps AB har till kommu-
nen framfört ett erbjudande om
att bygga en sporthall nära
Tångavallen på 800 kvadratme-
'ter d.v.s. med handbollsmått.
Enligt detta förslag skulle före-
taget svara för investeringskost-
naderna på mellan tre och fem
miljoner och kommunens enga-
gemang skulle bestå i att stå för
efr del av råntekostnaden, fe-
å-sex procent på investering-
en samt driftkostnader som upp-

---iäraiining, VA, vaktmästeri och
städning.

Kommunstyrelsens AU beslöt
i torsdags att ge kommunstyrel-
gekontoret i uppdrag att fullfölja
diskussionerna med Kinnarps
AIl, främst då den.ekonomiska
delen. Berörda driftsnämnder
skall yttra sig om hela förslaget,
d.v.s. inte bara sporthallen utan
hela totallösningen på de lokal-
frågor som finns i tjänstemanna-
förslaget. Kommunstyrelsekon-
toret fick också i uppdrag att
anordna ett informationsrqöte i

* Kinnarp/Slutarp i augusti må-
nad.

Hela förslaget är att likna vid
ett dominospel med brickor som
en efter en faller på rätt plats.
o Kinnarps skola kan natur-

ligtvis utnyttja sporthallen vid
Tångavallen som gymnastiksal.
Den enda nackdelen är avstån-
det, cirka 500 meter, mellan sko-
lan och sporthallen, men den
stora hallytan kompenserar na-
turligtvis detta. På övrig tid blir
sporthallen disponibel för för-
eningsaktiviteter.
o Gymnastiksalen på Kinn-

arps skola byggs om till två-tre
nya klassrum och skaparutrym-
me för sjundeklassare att gå
kvar i Kinnarp ett år längre än
nu, då de flyttar till Kyrkerörs-
skolan efter sexan.
o På Kyrkerörsskolan fYlls det

lediga utrymmet av klasser från

Mössebergsskolan, troligen sj ät-
teklasser och möjligen femte-
klasser, beroende på elevanta-
let.
o I Mössebergsskolan integre-

ras den fritidsverksamhet som
idag bedrivs i två fastigheter på
den närbelägna Jakobsbergs-
gatan, de s.k. Tordyvlarna.

Som synes spänner de här lo-
kalförändringarna över flera
kommunala nämnder, som nu
alltså har att ta ställning till de
olika delarna i förslaget.

Förslaget innehåller alltså
även lösningar på andra lokal-
frågor i Kinnarp/Slutarp. Biblio-
teksfrågan, som varit föremål
för debatt under vintern, skulle
kunna lösas på så sätt bibliote-
ket flyttas inom Lokal Frökind

till den stora samlingssalen. Fri-
tidsgårrdsverksamheten, som i
ddg bedrivs i en f.d. fabrikslokal
i Slutarp, flyttar till Lokal Frö-
kind och använder dels nuva-
rande bibliotekslokal, dels den
s.k. hobbysalen i källaren.
Barnomsorg kan dagtid bedri-
vas i samma lokaler. Dagvårds-
verksamhet kan på sikt också
inrymmas i Lokal Frökind.

Behovet av kommunägda
samlingslokaler i KinnarP/Slu-
tarp anses vara täckt även om
Lokal Frökind görs om. Kinn-
arps skolas matsal och Frö-
kindsgårdens samlingssal finns
och vid större samlingar kan
sporthallen utnyttjas, menar ut'
redaren.

MATS KARLEN

t,!t.;...-'
r;!i ' r'L. Lr r.l at /..,aL

Lördagen den 13 juni 1992

EIof Rehn, oölkiind, Frökinilsprofil oid grind,en till idrottsplatsen T&ngauallen. Bokom
hans rygg oill nu Kinnarps AB tillsamm.ans med lwmrnunen bggga en sporthall, som
skullef&bekoiimnörhettillbåde id.rottsplats och ellXussp&r. (Foto: MargaretaBoman).

".*,S:o Falköping

Sporthall
Ieder till
r(Dekfld...

Ett planeiat sporthalls-
bygge i Kinnarp/Slutarp i
samverkan mellan Kinn-
arps AB och Falköpings

kommun startar något av
en stor rockad i kommu-
nen vad betråffar lokalfrå-
gor. Sporthallsbygget ger
möjlighet att bygga om
Kinnarps skolas g:rmna-
stiksal till klassrum för
sjundeklassare och detta
får sedan effekt åven i
centralorten.- -

I ett tjånstemannaför-
slag i kommunen finns
också en lösning på biblio-
teksfrågan i Kinnarp/
Slutarp. Detta skulle en-
ligt frirslaget placeras i
Lokal Frökinds nuvaran-
de samlingssal.
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-1 Så var matchen...
Kinnarp/Slutaqp - fu arp/Träde t
2-4 (r- r)

Målen: 1-0 Mattias Brisbo, straff(29), 1-1Jan Ahlqvist
(38), 2-1 Mattias Johansson (5L),2-2 Jan Ahlqvist, straff
(il),2-Z Leif Kal6n (68), 2-4 Patrik Evertsson (72)'

Varningar: Mikael Larsson, Kinnarp/Slutarp (68), Matti-
as Johansson, do (80), Jan Callenvik, do (89), Jan Ahl-
qvist, Åsarp/Irädet (89).

Domare: Patrik Olsson, Skara.
Publik 80 åskådare.
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I sommarfagert landskap och str&land.e sol gi.ck bröIlops-
fiirden med hiist och oagn för Anna"-Lena och OIa. (Foto:
Josef Jacobsson).

i Brölloprfordmed,
l,,häst ochaagn,
I

I

I

I(ommentar: Det här var ett derby som gållde en hel
del. Båda lagen vill naturligtvis vara med i toppen när det
drar ihop sig, och hår gållde det att inte halka efter för
mvcköt. 

-Därför 
trodde man väl lite till mans att det håirr

skulle bli en tilknåppt tillstallning diirr kamp gick före skön-
spel. Det år ju som bekant en inte alls ovanlig utveckling
när det kommer till derbYn.

Så blev det nu inte. Visst var det mycket kamp, men
också en del skönspel och framförallt många situationer.
Äsarp/frädet låg bakom det mesta som noterades i chans-
väg, och segern var hur råttvis som helst.

Segervapnet hette fasta situationer. I stort sett varenda
hornå elei frispark som gåste^rna slog på Kinnarp/Slutarps
planhalva blev-farlig. Tre av Äsarp/Trä'l9ts^må kom också
på fr"t. situationer, ett på straff och två på hörna. Fråm-

sett straftnålet blev det också tre vackra nickmåI, och
någonstans håir ligger naturligtvis en stor del av förklaring-
er,1ill seg".-. Kinnarp/Slutarp råckte helt enkelt inte till
i luftrummet.

Kinnarp/Slutarp hade två tiominutersperioder i vardera
halvlek aa man blixtrade.till och tog hand om spelet. Det
nårmaste laget kom seger i den här matchen var annars
det faktum Jtt man ledde med både 1-0 och 2- 1. Individu-
ellt sett var det tåmligen jiirnnt i Kinnarp/Slutarp, ett litet
olus ska dock Reine Lundahl ha för sin första halvlek'' I Åsarp/Trådet fanns det tre klara profiler, som myckel
riktigt också svarade för lagets måI. Försvarets Patrik
Evertsson, mittfältets Leif Kal6n och anfallets Jan Ahlqvist
tillhörde definitivt de båttre på plan.

Pingsten är årets stora bröIlopshöStid. 1992 ut-
gjorde inget undantag. Anna-Lena Johansson från
Göteve och Ola Hermansson från Kinnarp fiek åka
häst och vagn från sitt bröllop i Kinneveds kWka
till bröllopsmåltiden i Lokal Frökind. Sven Bäck-
ström från Göteve skötte den detaljen tillsammans
med hästen Ramona.

Vigselfönättare var lryrkoherde Göran Carlson
och organist Elisabeth Henfiksson, Solisten An-
neli Jägenstedt sjöng under vigselhögtiden "Äk-
tenskapsbön" av T Hagenfors och Som en bro över
mörka vatten av Simon&Garfunkel.

1793"06'å*S DAVID LINDMAN

OIa Hermansson, bå'da
Ki.nnorp. (Foto: IJ Reklam-
foto, Falldrping). I

_l

Anna-Lena Johansson och

1
B

Kinnata/Slutara-Hörnebo B
2-4 (0-1)

Mål, Kinnarp/Slutarp: Sofra
Jarlsson, Carina Torstensson.

Lite överraskande fick Kinn-
arp/Slutarp stryk mot Hörnebo
B. Gåstårna, som ledde med
1-0 i paus, giorde.både 2-0 och
3;9:TTT Kinnarp/Slutarp lick
in första bollen. Laget var alltså
en bra bit ifrån segerrr resultat-
mässigt.

- Sett till matchens helhet så
var det ett råttvist resultat. Vi
giorde ingen större match, och
släppte in två billiga måI. An-
nars var detjämnt fram till paus,
tyckte lagledaren Peter Johans-
son.

Åsa Persson odh Annika Cal-
lenvik tillhörde de bättre i Kinn-
arp/Slutarp, övriga spelare ska
kunna lite bättre.

lq'ia"-ö{i-30

Div V Tidaholmsgruppen
Kinnarp/Slutarp-FKlK G
2-4 (0-4>
MåI, IVS: Jeanette Ragnars-

son och Sofia Jarlsson. FKIK:
Magdalena Johansson 2, Anna-
Karin Gabrielsson och Catrine
Johansson.

En lite underlig match, dår
vinden styrde mycket. FKIK
hade medvind i första halvlek
och ett fantastiskt llyt framåt.
MåI på nästan varje chans och
hela 4-0 i paus.

Efter paus tog Kinnarp/Slu-
tarp över helt. Laget reducera-
de snabbt till både 4-1 oc}r 4-2,
men sedan ebbade det ut lite.

- Tjejerna blev för iwiga och
tryckte på för mycket. Det blev
inga ytor att spela på i anslut-
ning till FKIK:s måI, sa tränaren
Thomas Westerberg.

Istället höll FKIK på att kon-
tra in ytterligare något mål på
slutet.

Annica Callenvik var klart
båst i hemmalaget, medan Jose-
fine Ring, Maria Johansson,
Magdalena Johansson och Mi-
rella Arvidsson var bra i FKIK.

tet?.ä-'c,i-å3



Mid,sorutmarafton,
med, aktiaiteter
på, Tå,ngaaallen,

Det har blivit tradition att mid-
sonrmErr firas på Tångavallen i
Slutarp med familjefestligheter
under midsommarafton. I vanlig
ordning går traktorer med löva-
de vagnar från såväl Mat-Focus
i Slutarp som Kinnemo i Kinn-
arp. Sedan blir- det dans kring
midsommarstången och fem-
kamp. De som vill kan sedan

ågna sig åt pilkastning, fisk-
damm, golfputting och diverse
andra aktiviteter under rrågra
eftermiddagstimmar. Kinnarp-
Slutarps [F:s ungdomssektion
står som vanligt bakom arrange-
manget, som vänder sig till inte
bara de som bor i tvillingsam-
hällena utan alla är välkomna
att roa sig på Tångavallen.

MIDSOMMARFEST PÅ TÅNGAVALLEN
MIDSOMMARDAGEN

TRAKTOR FRÅN MAT.TOCUS OCH KINNEMO KL I3.OO

Kl. 13.30 Dans kring midsommarstången
KL f5.00 Femkamp
Fika - Lotterier - Fiskdamm - Chokladhjul - Pilkastning -

Golfputtning
Stöd vår förening - Vålkommen

KlnnarpSlutarps IF Ungdomssektlonen
_!

Salong Sophie

En midsoiäiiibrtrio
på Tångavallen

Tre mid,sommarflickor Sanilra och Madelene Billrnan från
Falktiping och Sofia Arelsson, Slutarp atsbröt dansand,et
för en stunil för att posera för fotograf,en. (Foto: Rune
Lindbloil).

Åt a höskrinda efter
traktor, dansa kring mid-
sommarstången' tävla i
femkamp, träffas och tri-
vas ltring kaffeborden är
åkta midsommarfirande i
Kinnarpi Slutarp.

Kinnarp/Slutarps IF:s ung-
domssektion och huvudstYrelse
har giort det till en tradition att
aktiva medlemmar, barn, för-
äldrar och andra träffas På
Tångavallen för attfira midsom-
mdr och Bengt Georgsson kun-
de hälsa en stor publik och ett
vackert väder vålkomna till en
lyckad fest.

Rolf Andersson en av fest-
kommitt6ns medlemmar kunde
på kommitt6ns vägnar rekom-
mendera nybryggt kaffe och
hembakat bröd vid festliga med

Klnnarp

Semesterstärlgt
fr.o.m. den l3/7
t.o.m. den 718.

Marlta Georgsson
Tel. 0515-336 60.

ALLA VÄLKOMNA!
med på

BUSSRESA
till Uddevalla berömda muse-
um och djurparken Nordens
Aik.
Söndag den 28 iuni.
Avresa KinnarP kl. 8.00.

Upplysningar och anmälan
snarasttel. 0515/136 42,33L 72'

Kinneveds IOGT-NTO_f t;|-

--

Håven-Kinnarp/Slutarp 1-4 t{/o-'tz

Inte förrän tolv minuter före jåmn fram till deras 1-2-mål'

"f"t"iftiff ""görandet 
på Håvens Göran Olofsson, trånare i

p. Oa gioräe Kinnarp/Slutarp Kinnarp/Slutarp' tyckte dålr-

1-2efteienpräktigför;varstav- emot segern var råttvis'
la. Sedan giorde gåsterna ytter- - I andr-a halvlek tog vi över,'

tiEare två äål 
"n 

b."" farten. Det verkade som Håven gick på

- Typiskt att vi ska bjuda knåna på-slutet'
ae- på de två första målen. Vi Osten Johansson svarade för
ar verklieen inne i en ond trend, hemmalagets kvittering i första
suckade-östen Johansson' Hå- halvlek' Målskyttar för gästerna

vens tränare, efter matchen. var Kristian Ek och Lars Gö-

- Jag tycker matchen var ransson två vardera'

sommarblommor dukade bord.
Dagen inleddes med färd för

barnen i traktordragla höskrin-
dor som utgick från Matforum
och Kinnemo. Sedan blev det
dans kring midsommarstången
med Britt-Marie Stridh som lek-
ledare och i den följande fem-
kampen ingick grenarna hoPPa
säck, springa med en enkrona i
ögat och med en tidning mellan
benen, gå på tidningar (två st
som flyttades efter hand), Bå
med en fotboll mellan benen,
båra vatten (hämta vatten i
plastmugg och fYlla en hink).
Det varF10, Pl1ochFll lag som
deltog plus ett mammalag som
utmanades.

Andra aktiviteter runt Planen
var lotterier, fiskdamm, chok-
ladhjul, pilkastning, golfPutt-
ning m.m.

RUNE LINDBLAD

Bumi-lrvartetten
påFrökindsgården

Frökindsgårdens pensionä-
rer tillsammans med Frökinds
SPF-förening har samlats till en
sång- och musikafton i samlings-
salen på Frökindsgården. Ru-
mi-kvartetten, som består av
Birgitta Davidsson, Mats Olaus-
son Mda Brismene, Maj-Britt
och Bror Johansson, Kinnarp,
underhöll med ett mycket upp-
skattat program. Taube, Ulf
Peder Olrog, gamla skilling-
tryck samt schlagers framfördes
med stor glådje och skicklighet
till eget ackompanjemang av
dragspel och gitarr.

På ett gammalt dragspel ågt
av Birgittas far Martin Davids-
son. boende på' Frökindsgår-
den, framfördl Bror tillsatn-
mahs med Mats på munspel en
klämmig vals. Efter kaffepaus,
som Frökindsgfudens personal
bakat till, fortsatte Rumi-kvar-
tetten med ytterligare under-
hånning' ftg*.aa"13

Vartofta- Kinnarp/Slutarp 1-5
Kinnarp/Slutarp tog en myc-

ket klar seger i derbyt mot Var-
tofta, ett lag som annars plockat
poång från många lag i serien
de senaste omgångarna.

Den här gången fick dock inte
Vartofta spelet att stämma, det
var framförallt i andra halvlek
som det rasade. Det stod 0-2 i
paus.

de på srg att missa en straff i
första halvlek, trummade På bra
efter paus. Det stod 3-0 inrian
Vartoftas Bernt Palmqvist På
straff kunde reducera.

- Men vi var aldrig hotade.
Efter en treyande start vann vi
hur råttvist som helst' Vi kunde
giort både två och tre mål till På
slutet, tyckte Göran Olofsson i

* Vi håingde med bra fram Kinnarp/Slularp.
till deras båda mål mot slutet av Gåsternas mål giordes av Mi-
halvleken. Sen rasade det full- kaellarsson(2), MattiasBrisbo,
stiindigt. Jag år inte nöjd, och Jörgen Andersson och Mikael
allakanbåttre,tyckteAkalani- Bolinder. Plus i Frökindslaget
son, lagledare i hemmalaget. ska Reine Lundahl, Jörgen An-

:. e."+@"rs',il,gt$s&i$Ghltfrkådltffi*rå h6 *
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Ur den lilla personbilen kleo tre ungdomar oska.dda.',ngctorutr oska.dd,a. ( Foto : Båsse J ohansson)

Oskadda'ä* bilvrak
Tre ungdomar två

från Falköping och en
från Stockholmstrakten -
hade ånglavakt när föra-
ren av den bil de färdades
i i samband med sladd tap-
pade kontrollen över for-
donet. Olyckan inträffade
vid 2Z-tiden på tisdags-
kvällen på riksväg 46 i
Slutarp. De tre var på väg
från Äsarp till Falköping
och enligt vad föraren
uppgett för polisen över-
skred han hastighetsbe-
grånsningen med 10-20
kilometer.

I den långa, svaga högerkur-
van förlorade han herraväldet
över bilen, som sladdade över
på vånster körbana över trottoa-
ren öch in i villaträdgården till
fastigheten Falköpingsvägen 1.
Förödelsen blev stor - tråstake-

tet blev kaffeved, två kraftiga
stenstolpar rycktes upp och kas-
tades in i trädgården jämte de
jårnportar som utgör entr6n.

Trots att den mindre person-
bil trion färdades i i det närmas-
te blev vrak, klarade sig de tre
med mindre blessyrer och kun-
de efter "övers1m" lämna Bas-
sjukhuset dit de fördes i tillkalla-
de ambulanser.

o Tillfållighet
Kontakten mellan Larmcen-

tralen och polisen fungerade in-
te den hår gången oeh det var
en ren tillfållighet att polis kom
till olycksplatsen en god stund
efter olyckan.

Under patrullering mötie pa-
trullen de två ambulanserna och
förstod att något hänt.

Ortsbefolkningen tog dock sitt
ansvar och hjälpte till på olycks-
platsen, som är hårt trafrkerad.
Varningstrianglar kom snabbt
på plats.

o Högfart
Några nära vittnen till olvc-

kan finns tydligen inte, Ån
klart står att den unge föraren
haft hög fart. Efter beiöket i vil_
latrådgården hamnade bilisten
åter på riksvägen - på sin rätta
sida.

-Det år för övrigt inte första
gången som nåimnda trädgård
haft påhälsning, åven om för-
ödelsen inte blivit så stor då.
Farten på vägavsnittet - ja, ge-
nom båda tvillingsamhållenJ -iir ofta hög och det kanske fmns
anledning för myndigheterna
att fundera över tänk6ara lös-
ningar för att nedbringa farten
innan någon olycka av än allvar_
Iigare karaktiir händer. FT har
fått flera samtal från personer,
som oroas över de "race" som
sker genom samhällena.

BÄSSE JOHANSSON

Fiyröd,elsen oar stor i. uillatrödgå,rden, d,iir bi.len brakade in. (Foto: Rune Lindblad)



St art fö, å;rlig tältmötess erie
I går lrvålt började de

traditionella tåltmötena
som Filadelfiaförsamling'
en och Missionsförsam-
lingen har varje sommar,
vartannat år förlagda till
Åsarp, vartannat till Slut-
arp-Kinnarp. I år är det
Kinnarps tur och gästtala-
re under denna och nåsta
vecka är pastorn och
evangelisten Kjell Bod-
heim.

De tre kyrkorna som står bak-
om tältmötesserien, Centrum-
kyrkan, Pingstkyrkan och Mis-
sionskyrkan, brukar samla myc-
ket folk till sommarmötena och
så var det redan när man tjuv-
startade under den gångna hel-
gen då Missionsförsamlingens
Jan-Erik Holm och Pingstför-
samlingens Percy Johansson
ledde var sitt möte.

I går kviirll startade man på
allvar med gåsttalaren Kjell
Rodheim från Falun. Han ar-
betar på halvtid som pastor i
Elfsborgskyrkan som tillhör
Örebromissionen och är på
halvtid provinspastor i Daladi-
striktet.

Korl-Gustoo Ahl med sin ooanligt stora och oockro tage-
tesalonto. (Foto: Dan Nilsson). 

-

- Jag reser gärna ut så här, man-intefast_nårislentrian. Folk än för några år sedan' .

såger han. Det år "ti-"I;;;ä; 
har lättare för att gå på tältmöte _Tåltmötena på grusplanen i

att möta andra; "" 
hu"äJil än att gå i kyrkan-. Men framti- Slutarp-Kinnarp håller1å den-

betar och kunna gu 
"rriå * den trJr jag blir gatumöten. Vi naochnästavecka. Underkväl-

mina id6er och impulser. 
'- *- 

satsar hårt !å möten på gågatan larna kommer olika såmggrup-

- Jag tror på e*rangeliet utan- i Falun. Människor stannar upp per att medverka.

forkvrfenJ':i'ltmSle",i.q1arlS __@!lv:""91åettheltannatsätt fi1,k:Q{- | 3

iiiWstfltrso*Iingens och Missionsftns'mlingens postnrer Percg Johansson och Jun-Enk
Hotin'onryer Xjött noanelnl, sotn ör giiLsttaläre oid töltmöteno i Kinnarp-Slutorp'

c"äJi'f"
blomster

I trädgården hos Karl-Gustav
Ahl i Halsäng finns några fantas-
tiska exemplar av Tagetes -
sammetsblommor både en- och
tvåfärgade. När man ser de oli-
ka blommorna tror man. att det
rör sig om ett flertal plantor som
planterats tått tillsammans. Men
det är en synvilla. Det år en
enda planta i varje "kudde" som
vuxit sig så stor att den har, om
han inte räknat fel, hela 216
blommor och blomknoppar på
en gång. En praktfull tagetes
med andra ord. Om denna osed-
vanliga blomning är en frukt av
vår likaså ovanliga sommar eller
om det år fråga om någon sorts
genmanipulation är inte gott att
veta. Ovanlig år den dock både
till skönheten och till sin storlek.



Förskola och fritids
in i Kinnarpsskolan

Områdeschefen i Kinn-
arpsområdet - dåri ingår
också Äsarp - heter Bo
Johanssön och han år
dessutom platschef för
barnstugan Fyrklövern.

Platschef och rektor för båda
orternas enparallelliga låg- och
mellaristadieskolor med deltids-
förskolor och fritids är Thomas
Pettersson, lårare sedan ett
zGtal år i Kinnarp.

Platschef för Vitsippan år
Sig-Britt Karlssonn som också
ä'r arbetsledare för Kinnarps
och Äsarps dagbarnvårdare.

Bo Johansson berättar att
från terminsstarten ^flyttar den
öppna förskolan i Äsarp, där
föråildrar sköter verksamheten,
till allaktivitetshuset. En öppen
förskolan under liknande for-
mer startari Börstigs bygdegård
en dag i veckan.

Lediga lokaler i Kinnarpssko-
lor kan nu utnyttjas till deltids-
förskola och fritids.

. Kontorssenrice
Delområdeskontoret år place-

rat på Kinnarps skola, dår man
delar utrymmen med chefen för
ä,ldrevårdsområdet Elisbeth
Angrimer. Dettä kontor såljer

också service till äldreomsorgen
åtta timmar i veckan och kom-
mer även att sä[ia kontorstöd till
Ekehagens forntidsby med 3
timmar per vecka.

o G-årsstartnåstaår?
- Vi har bra lokalmässiga för-

utsåttningar för en skolstart för
sexåringar, en r4jukstarkt nästa
år. Vi hoppas på detta men myc-
ket återstårr av förberedelser.
Frågan är i alla fall aktuell, så-
ger Bo Johansson.

IKinnarp börjar man så smått
med årldersblandade grupPer en
dag i veckan med förskolan och
lågstadielever. All personal, in-
klusive fitidspersonalen, kom-
mer att delta i detta arbete.

Bo Johansson ser framtiden
an med tillförsikt. Mycket håller
på att hiinda i hans område, som
påverkar utvecklingen för verk-
samheten med barn och ung-
domar, Han nämner förslaget
till omlokalisering av bibliote-
ket, ny användning för Lokal
Frökind och kommunalt samar-
bete medföretaget Kinna{ps om
en idrottshall.

Kanhiimda den utvecklingen
leder till att Kinnarpsområdet
kan "ta hern" sjundeklassarna
tinskoran' rcijkls:ts

har föreningen begärt bidrag
från kultur och fritidsnämnden'
som nu tagrt uPP ansökan. Det
blev ingen fullträff för Kinne'
vedsföreningen som får en tred'
jedel av kostnaden i bidrag:
? 400 kronor.

Slutarps IF har också sökt bi-
drag, för att bygga ut belYsning-
en på Tångavallen. Det blev ja'
och man får 3 100 kronor.

Segern var råttvis i en match
som annars inte bjöd På något
bättre spel. Hemmalaget sum-
pade Iina mächanser eller så
stod duktige Robert Engdahl i
vägen för skotten. Ingen riktig
höjdarmatch alltså, men vinsten
medför att KIF-SIF skuggar
topplagen och kan kanske oroa
under höstrundorna. Bra som
samlande bakre kraftvar Stefan
Berger i ett hemmalag som sak-
nade såvål Jörgen som Håkan
Andersson, vilka är skadade.

Kinnarp-Slutarp - G. Adolf 2-1
Kinnarp-Siutarp IF tog i går

kväll sin andra raka höitseger -
nu på hemmaarenan Tångaval-
len mot Gustaf Adolf. Segern
satt dock långt inne och inte
förrän i andra halvlekens 25:e
minut kunde Mikael Bolinder
ge hemmalaget 1-0. Det följdes
i den 32:a minuten av ett nick-
mål från Daniel Andersson. På
en straffspark i slutminuten re-
ducerade gästerna och fastställ-
de slutresultatet till 2-1.

llal&-as*LQ

Skjutbanan, renoaeras
S\iutbanan i Kinnarp

behöver rustas upp, har
Kinneveds Slryttefören-
ing konstaterat.

En hel del arbeten be-
höver göras och ny materi-
el köpas in, vilket kommer
att kosta nårmare 25 000
kronor.

För att få hjälp med ekonomin

llomfotb sll t1';a'd8- a':

Div V Skövdegruppen
Kinn./Slut.-tFK Skövde B
4-0 (2-0)
MåI, tVS: Sofia Jarlsson 2.

Cecilia Hagnerud, Karin Tor-
stensson.

- Segern varodiskutabel och
vi kunde vunnit med betydligt
större siffror, vi brände nämli_
gen mångder med chanser. be_
rättade Kinnarp/Slutarps lagle-

dare Peter Jofransson,
Framförallt i första halvlek

syndade hemmatjejerna fram-
för motståndarrnålet, enligt Pe-
ter borde det stått minst 5-0 i
paus.

- Visst gjorde vi en bra
match, men åndå grämer man
sig lite över alla missade chan-
ser, tyckte Peter, som gav hög-
sta betyget till Sofia Jarlssonoch
Karin Torstensson.

-si,d4-

Efur 40 &rs priist4örnhq aoskeilspred.i-
l<ar Urw Må.rtensson ilen 30 augusti i
Kinncoeds lcAdro. (Fota: Don Nilsson).

Furuiil efter
40 pröst&r

Den I september går
prosten Uno Mårtens.
son i pension. Ett par
veckor innan han av-
skedspredikar i Kinne-

veds kyrka' den 30
augusti, träffas vi för en
pratstund och en till-
bakablick på nära 40 års
aktiv prästgårning.

lgci,I-öå- tg



40 år som aktiv präst:

- De! hur jag aldrtg å'Itgrat
tcbqz'

Den 1 september går
prosten Uno Mårtensson i
pension. Ett par vpckor
innan han avskedspredi-
kar i Kinneveds lyrka,
den 30 augusti tråffas vi
för en pratstund på pas-
torsexpeditionen i den re-
dan ödsligt tomma pråst-
gården - GertrudochUno
Mårtensson låmnade re-
dan på försommaren
pråstgården för en lågen-
het i Falköping.

När Uno Mårtensson nu gåri
pension kan han se tillbaka på
nåira 40 års aktiv prästgärning.
Han år den som har långst
tjå'nstgöringstid av de präster
som år i tjånst i stiftet.
- Jag har aldrig ångr_at attjag

' blevpräst, sågerhan. Andåvar
det från början inte meningen
att han skulle in på prästbanan.

- Jag hade ingen tanke på det
som ung, även om jag kom från
ett kristet hem, ett hem med låg-
kyrklig anknytning med föråld-
rar i Bibeltrogna Vånner och
EFS.
- Jag ville börja i affär, som

springpojke. Det var inte tal om
att jag skullö låsa. Men så över-
talade en sommargäst mina för-
ädrar att låta mig låisa och jag
blev överlycklig.
, Efter studentexamen .kom
Uno till Lund men inte heller
då med siktet instiillt på pråstyr-
ket. Målet var i stållet att bli
kristendomslårare.
- Men jag.mognade och så

lsmåningom kändes det rått att
bli präst.

Inspiratör var blp professor
Hugo Odeberg soir inte bara
undervisade studenterna i Nya
Testamentets exegetik utan
också sarnlade dem varje lördag

der Lundatiden tog han sång-
lektioner.
- Jag var inte med i Student-

sångarna eller kårverksamhet,
eftersom jag anvåinde tiden för
att studera sång och vara aktiv
i Kyrkliga Frivilligkåren för stu-
denter.

I den senare var han en gång
med och arrangerade ett som-
marrnöte med medverkan av

. Dick Helander, Gunnar Rosen-
dahl och Axel B Svensson i Bi-
beltrogna Vänner - en såregen
konstellation!

' 1953 prästvigdes han för
Lunds stift av en av samtidens
fråmsta teologer, Anders Ny-
gren, senare biskop.

Det första missivet var i Sim-
rishamn och därifrån kom han
till Svåingsta mitt i det röda Ble-
kinge, trivdes mycket bra. Näs-
ta tjänst var som kyrkoa{unkt
i Bråikne-Hoby, där han mötte
en präst av den gamla stammen.

o Blandgamlaoch
sjuka

- Lauriz Schöldtz var en
verklig själasörjare. Han var
mycket ute bland gamla och sju-
ka och jag följde honom.

Den delen av pråstens upp-
gifter har Uno Mårtensson allt-
sedan dess sett som väsentlig
och prioriterat. Säkert var det
ingen slump atthan nåir han 1971

kom till Falköpings pastorat som
pråst i Torbjörntorp blev sjuk-
huspråst med Falbygdskliniker-
na som främsta arbetsfält.

Före Torbjörntorp var han
under några år komminister i
Vallby och Ostra Herrestad dit
han för övrigt välkomnades av
en 9O-åring, som varit kyrkvård
från 1914 till 1960.

Nåsta anhalt blev Markaryd
och den anrika prästgården
IIlvsbäck dår Kristian V och

Efter 40 &rs prtistgörning ooskeilspredi.lcar Uno Må.rtens-
son ilcn 30 a:ugusti, i Kinneaecls kgdca. (Foto: Don Nils-
son).

Ett omdiskuterat projekt i
Kinneved under Uno Mårtens-
sons tid var bygeande av ett för-

knutit kontakter med unga för-
äldrar.

Den tyngsta delen har varit
konf irmandundervisningen,
dåirför att det är så svårt att se
ett synligt resultat. Efter kon-
firmationen försvinner ung-
domarna.
- Men kanske bär undervis-

ningen frukt så småningom. -

- Avkristningenochokunska-
pen har tilltagit, men samtidig,4
finns en låi,ngtan efter och en
öppenhet för det kristna bud-
skapet, De mer eller mindre
miirkliga sekter och rörelser
som uppstår är ett bevis för att
det frnns ett tomrum som kris-
tendomen tidigare fyllde.

Uno Mårtensson tror inte att
jippon av typen cykla in i klrrkan
år rätt väg att fånga upp rnånni-
skor.
,- Människor vill ha-klara,
enkla besked. Eller som.kon-
firmanderrra sade till en pråst
en gåmg: Vi vill höra om Jesus,
roa oss kan vi bättre själva.

Ut med kyrkan i samhället,
har varit en maning de senaste
åren.
- Det år kanske bra att kyr-

kan gör besök på arbetsplatser,
men det blir lätt lite konstlat. Jag
tror det är bättre att träffa män-
niskor på gator och torg, i affä-
ren, på hembesök vid alla tillfäl-
len när mötet känns ngtgrligt.
Det handlar inte om att till varje
pris samla så många som möjligt
utan för att samla människor för
att låta dem lyssna till gvangeli-
um,

o Vålkomnar
skilsmåssa

Uno Mårtensson hör till dem
som välkomnar skilsmässd mel-
lan stat och kyrka.
- Vi föds inte in i politiska

partier eller i organisationer.
o Vådjanfrån

Falköoinc



till nytestamentlig forskning'
- Det var oförglömliga bibel-

studier, En annan insPirattir var
låraren i Lund, David Hedegård
en kort tid knuten till Lund.

. sång
Ett av Uno Mårtenssons stora

intressen år sång och redan un'

Fröjered går På i ullstrumPor-
na i Tidaholmssexan. ToPP-
matchen mot KinnarP/SlutarP i
går vanns med marginal och
Iakfskt samma siffror som det
blev i Kinnarp/SlutarPs favör i
våras.

- Vi började trögt och Orjan
Norman fick göra några fina
råddningar. Vi kom i gång efter
hand oci spelade sedan bra och
framfOr mycket stabilt, tYckte
nöjde Arvo Kuusk, trånare i
Fröjered.

Göran Olofsson i KinnarP/
Slutarp var inte nöjd med sina
mannar för dagen.

- Nej, det fungerade inte för
oss, men åindå ljuger siffrorna

Gustaf U Ado[träfi actes loiuv tor
att förhandla om en gemensarn
insats i 30.åriga kriget' Kristian
ville inte ge sig ini kriget iTYsk-
land men en minnessten i Pråst-
gårdstrådgården minner om
besöket och den giorde att
prästgården fick många besöka-
re.

Kanske hade han blivit kvar
om han inte fått en vädan från
Falköpings pastorat att söka

fånsten i TorbjörntorP. När han
[.om upp på Mosseberg och skå-
dade "all vårldens härlighet",
sade han ja.

- Jag tog det som en kallelse'
Sedan dess har vi stannat På
Falbygden, efter ToöjörntorP'
Floby och de senaste tio åren i
Kirrneved och rotåt oss hår.

Nåi han efter sju år som kYr-
koherde och kontraktsProst i
Floby bl a av hålsoskäl flYttade
till Kinneved - det var slitsam-
ma år i FlobY med sex försam-
lingar och prosteri - var han
den förste kyrkoherden som
flyttade från Floby, där det från
1861 till 1975 tiiinstgiorde bara
tre präster, Stenholm, Lind-
holm och Edvardsson, den förs-
te med rekordlång tjänstgöring
från 1841til 1908.

. Finamedarbetare
- Jag hartrivts utmärkt under

mina tio år i Kinneved med fina
ansvarskännande medarbeta-
re, kyrkvåktare, kantorer, kYr-
korådsmedlemmar och sYf<iren-
ingsmedlemmar.

samlngsnem. lJet oeno\,
te, menade en del.
- Men vi förde statistik under

ett år och'fann att vi hade 370

sammankomster i församlings-
hemmet. Så nog fanns behovet.

- Det har varit bra år men nu
känns det skönt att få ta igen
sig. Han lii'nglar också efter att
få mer tid för hobbies, sången
men också filateli, läsning och
litteraturvetenskap. Han åter-
kommer i samtalet ofta till
Strindberg. En förhoPPning är
att kunna fortsätta skriva, bl a
för FT.

o Predikancentrum
- Jag har alltid kiint en stor

glädje i att predika, men det år
viktigt att också förklara texten
och göra det så att människor
förstår. KYrkan måste ge klara
signaler. Det blir ingen Predi-
kä bara för att Prästen talar
från predikstolen, det som sägs

måstä ha budskaP och innehåll'

- Predikan har varit det cen-
trala men jag har ocksåk'änt stor
glädje i hembesöken, särskilt
hos unga föräldrar.

Eftersom hustru Gertrud un-
der 25 år varit söndagsskollära-
re har han också den vägen

handling som är medlemsgrun-
dande. En kyrka som skiljs från
staten blir ingen isolerad kYrka
utan en kyrka dåi,r medlemmar-
na tvingas ta ställning och vara
aktiva. Men trösklarnä får inte
vara så höga att inte den öPPna
folkkyrkan finns kvar.

o Eftertrådareoklart
Någon efterträdare till Uno

Mårtensson är ännu inte'-klar'
Innan Domkapitlet ledigförkla-
rar en fast tjänst vill man av-
vakta en kommande Pastorats-
reglering som kan leda till'sam-
manslagning av Pastorat' Till
dess har tjånst€n ledigförklarats
som långtidsvikariat, men skall
åter utannonseras eftersom den
inte fått någon sökand., 

,.".

IJrw Må,rtensson lömnolr pttistgå'rd,en i Kinnetteil, nr'en ser

med glö{je tillbolta p& å,ren d'iit.

l(l'l'r 'tIr,,'/.1_c:.f_if
Tipspromenao
långsjårnvägen

Kinneveds hembygdsfören-
ings tipspromenad På söndags-
eftermiddagen samlade 6{l del-
tagare. Promenaden var förlagd
till ett område strax söder om
Kinnarps samhålle och man fick
gå till stor del på den- nedlagda
j-ärnvägen s.amt På den gamla
vågen mot AsarP.

Rätt rad: x11, 112, 22x, Dx,
Fröj ered- Kinnarp/SlutarP 3-0 Kin narp/ s I u tatp - v,|3läii "af3

en del. 3-0 var inte Fröjered
värda. Vi åkte på första bak-
långesmålet lite opsykologiskt
sedan vi haft flera farligheter.

- t andra halvlek tYcker jag
vi förde spelet. Fröjered har ett
duktigt försvar och det var skill-
naden på lagen; fortsatte Göran,
som inte ville framhårlla någon
speciell.

Arvo Kuusk giorde givetvis
tummen upp för hela laget och
saluterade försvaret och mål-
vakten Ö4an Norman, samt
mittfältarna Peter Nossler och
Sören Andersson lite extra.

Nossler var tvåmålsskYtt (3-0
på straff) och Steinar Numme
nåtade också. 19c19- A& -,År,

Kinnarp/Slutarp tog en rättvis
seger mot Vreten på Tångaval-
len igår kväll. Hemmalaget
vann med 4-3 (2-0).

Hemmalaget började starkt.
Christian Ek giorde 1-0 efter tio
minuters spel och Mikael Lars-
son spådde på ledningen tio mi-
nuter senare. Når det endast
återstod enminut av första halv-
lek fick gästerna straff. Målvak-
ten Mats Karlsson visade klass
och räddade, en mycket psyko-
logisk räddning kan man tycka,
lagom till pausvilan.

- Jag vet inte vad som hånde
i andra halvlek, men vi tappade
vårt våilrrinnande spel. De ska-
pade massor av chanser och vi'

hade verkligen änglavakt, tyck-
te Kinnarp/Slutarp-tråinaren
Göran Olofsson.

Christian Eek giorde dock
3-1 på straff och Fredrik Eek
4-1 innan gåisterna hittade rätt,
men då återstod det endast fem
minuter. I sista minuten giorde
Vreten ytterligare ett mål men
nårmare än så kom de inte.

Trots vinsten var Olofsson in-
te nöjd efter matchen.

,- Det var en konstig match,
Visserligen var det blött och
svårspelat, men vi borde kunnat
presterat bättre i andra halvlek.

Stefan Berger (back) och Mi-
kael Larsson (mittfålt) fårhögsta
betyg i Kinnarp/Slutarp.

x11,2xx, xl.
Råtta svar: Carl Lewis, Göte-

ve kyrka, 14 juli, N, Dalsland,
1818, parallell, Lars-Göran Lön-
nermark, 8'000 km", Niklas
Strömstedt, 4 juli, vitmårra, Vil-
helrh Moberg, 1986, 25 år, Tida-
holm, Skalman, Artur Hazelius,
Bern, USA.

Skiljefråga: 76 gem.
Vinnare: Bengl Vård6n, Vår-

kumla (20 rätt), Bellis Vård6n,
Vårkumla (20 rätt), Lena Pers-
son, Slutarp (19 rått) och Yngve
Johansson, SkörstorP (18 rätt).
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Grönt lins för
sporthalls'ro ekad

Planerna på en nY
sporthall i KinnarP/
Slutarp, och den rockad .

av lolaler som han bli
fö[iden, har nu börjat
diskuteras.

De olika kommunala
nåmnderna har haft
möjlighet att såga sitt,
och har giort det.

Alla år för, men det
Iinns vissa saker man
vill åndra på.

Sporthallsbygget i KinnarP
blev aktuellt i våras, då Kinn-
arps AB erbjod kommunen
att uppföra en sPorthall nära
idrottsplatsen Tångavallen.
Hallen ska vara På nårmare
800 kvadratmeter och företa-
get äi villigt att stå för kost-
naden på mellan tre till fem
mi$oner kronor om kommu-
nen i gengåld tar sig an en
del av räntek<istnaden och
vad det kostar att driva.hal-
len.

- Ett intressant erbjudan-
de, tyckte kommunledning-
en, som såg också möjlig-
heten att lösa en rad lokalfrå-
gor samtidigt. En utredning
giordes som resulterade i i ett
tdo-ino-förslag" där de oli-
ka brickorna faller På Plats:
I Kinnarps skola utnYt$ar
den nya sPorthallen som
g5rmnastiksal.
I Gymnastiksalen På Kinn-
asps skola byggs om till två-
tie nya klassrum och skaPar
utrymmen för sjundeklassare
i Kinnarp att gå kvar ett år
längre än nu, då de flYttar +itt

Kyrkerörsskolian efler sexan.

I De lokaler sorn då blir ledi-
qa på Kyrkerorsskolan fYlls

å*, kl""t." från Mössebergs-
skolan. Då troligtvis med sjät-
teklassar eller femteklassar
beroende På elevantalet'
I Det lediga utrYmmet På
MössebergSskolan utnYttjas
för att samordna (integrera)
fritidsverksarnheten från Ja- '

kobsbergsgatan, de s k Tor-
dwlarna.

Förslaget innehäler också
b;ningar på en rad andra lo'
kalftågor i KinnarP/SlutarP'
Bland annat föreslås att:
I Biblioteket flYttas inom
Lokal Frökind till den stora
samlingssalen.
I Fritidsgårdsverksamhe-
ten flvttas från de f d industri-
bkalär som anvånds idag, till
Lokal Frökind och den nuva-
rande bibliotekslokalen samt
den sk hobbYsalen i kålla-
ren.
I Dår kan man också ha
barnomsorg På dagtid och På
sikt tros dagvårrdsverksam-
heten också få Plats dår'
I Några nya kommunala
samlinqslokaler i KinnarP/
Slutåro blir det inte enligt för-
slaeet, trots att Lokal Frö-
kinä forsvinner. KinnarPs-
skolans matsal och Frökinds-
gårdens samlingssal anses

tillråckliga.

o En lrvar
Förslaget har nu varit ute

på remiss i de kommunala
-nämnderna som berörs' Av
fura nåmnder som tillfrågats
har alla utom socialrämnden
svarat, de tar uPP ärendet vid
nästa s-ammantråde. Några

inviindningar från social-
nämndens sida är dock knaP-
past att vänta, då deras verk-
samhet inte berörs På något
sätt.

Det är förmoda att man gör
gemensam sak med fastig-
hetsnämnden, som var myc-
ket positiva till "rockad-för-
sliaget".

- Såvida inte avtalet inne-
häler några begränsningar
om hur sporthallen får ut-
nyttjas år förslaget mYcket
fördelaktigt, tyckte man.

o Sal splittrar
Också kultur- och fitids-

nämnden gav "grönt ljus" åt
rockaden, även om det inte
var en enig nämnd som sa ja.

Förändringarna av Lokal
Frökind och samlingssalen
blev föremål för heta diskus-
sioner. Lisbeth Ek (s) ville
inte ta bort någon sal och re-
serverade sig mot beslutet
når majoriteten i nämnden
klubbade igenom förslaget.

- En bra lösning, var ändå
kontentan av nåmndens sYn-
punkter.

" . Också på "fritidssidan" var
man nöjda. Man har själva
förgäves sökt Pengar för att
uppföra en sporthall i om-
rådet. och hade naturligtvis
inget att erinra mot "allrno-
san". Trycket på tider i de
nuvarande idrottshallarna är
stort och man tror'att Kinn-
arpshallen, skulle avlasta be-
tydligl.

Också när det gäller fritids-
gårdens flyttning var nåmn-
den positiv, åven om man
håvdade att källarvåningen i

Lokal Frökind behöver rus-
tas upp.

o Mestfördelar
Barn- och ungdomsnämn-

den är den nåmnd som be-
rörs mest av förändringarna,
och var också den nämnd
som hade mest åsikter.

- Fördelarna överväger
så vi är positiva till id6n. Men
det finns vissa saker vi vill
åndra på, sa ordföranden Sti-
na Linnarsson.

Kinnarpskolans gymna-
stiksal kan bara byggas om
till två klassrum, anser marl.
Där ska två "sjuor" rynrmas'
alltså kan Kinnarpsbarnen
stanna på samma Plats från
årskurs ett-sju.

De lediga lokalerna På
Kyrkerör "fylls på" med ele-
ver från Mösseberg, då från
årskuis sex. Någon utbYgg-
nad av Kyrkerörsskolans
aula, som diskuterats, anser
man inte är aktuell'

När det gäller Lokal Frö-
kind poängterar nåmnden att
det inte får bli för dyrt. Därför
vill man att fritidsverksam-
heten istälet fönläggs till sko-
lan, vilket också är i enligt
med tanken på en samord-
ning mellan skola och barn-
omsor g/fritidsverksamhet'
De yngre barnen (&8 år) kan
dock få plats i lokal Frökind'

Når det gäller själva hallen
tånker man på kostnaden och
vill försåkra sig,om att det
inte bli för dyrt att hYra. Av-
ståndet mellan skolan och
hallen, drygl 500 meter, tror
man är i långsta laget.

BÖR"IE ANDERSSON
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Släng dina
gamla

bänkskivor!
T.o.m. den 30 sePt.
bitder vi På bänk-
skivorna när du
byter till nya köks-
luckor från SlutarP"

'#:{ffi,,HflFin
Valkomrrl,en in i ombyggnadsröran'-
Håir kan du fynda, både kök och garderober'

Slutarps Interiör Kvarngatan 10, Slutarp 0515/333 05'

Gunnar Arnbmg i som.spr&k m.eil trösleonwlearen Nils
Pettersson i Od.

Arnborg cicäfäh
.fö, bussresa,
fr&nKinneaed

Kinneveds Hembygds- lt:"l,.tom kulturelltvår'
förening tat orarial""", ag-full.l'
a.--_-rå-r .=rr r,r*-^-^r--,- | Mårkligastekyrkansomrese-bussfärd till Gåsen*r*:l ,,#:?#"äig var ornunga
den med GunnarArnborgl ;;; krk;säm inkoptes 1S5
som ciceron. I äv Svaliornas hembygdsfören-

Gåsene hårad har 221 ing, en förening som bildades
socknar och i 16 av deml för att rädda den unika kyrkan:' I fttr,r det medeltida kyr-l från.rivningochförfall.2pk*

kor, entigt c.rrrrr.i-e-t r- I ilT.H't*# i:X"#;|
borg beroende på att fat'l ;;;;å; med insamlade
tigdomen har varit svår så | foremä.

llTiiti:Fry,iä ",fi | ; *'ffijyr röremå,ennågot som givetvis kan I raiJär'#rilähtsinåratiggan_

| | kvar varför man undiar om det
egentligen behövdes någon
kyrkstöt. Stig Svensson funge-
rar emellertid som både kyrk-
stöt och guide och berättade
bl,a. att kyrkan nu skall repare-
ras och konserveras för en kost-
nad av 800.000 kronor.

Vid Asklanda kyrka berätta-
de Gunnar Arnborg om torpa-
ren August Karlsson som blev
106 år. August filosoferade örler
livet med orden "en dör inte å
arbete um en får vara frisker å
använder en inte själen så tor-
kar en in innifrå, ännasum."

Jållby tråkyrka och Eriks-

| | bergs gamla. kyrka bes<iktes
också denna dag och middagenIIg4E'wr.lruggg69rr

! I intogs på Ljungs gästgivare-

I lt*o'
| | På Hermanstorp i Od besök-
t I tes tråskoniakaren och odlarenI I *,,,Nils Petterson som visade sinI l"iå:ä*täi'hhmångapassade

tr(innarp.Slutarpq ISs. u4$domss9l.ti9* ,'1'F1. lT'J I l:: *::g::".:1T,*:ånHI lrrurrEr l'-Prst gen Visingsö för ett uppladdnin-gslåger. Förlåggninl var i Braheskolan för 90 urrgdomar _och i l= T=_kor 
som minne från den

| il'Lå;:iliäe;.-iom från pa iil prs r"-t rs til Ft3. utöver internt spel mellan olika i lotuuttr*l$*"?o..,o"..,*
I är'iläå;älii;'å:;#äffi6ilåmbinationavFll-lamotvisingså. vinstförtand- | | rosEF rAcoBSSoN

:l
I wurrlarrrEud v. .-F.q a6 {^ a 
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