g1;; i

o Kinnarp/Slutarp
"NI A g amla" lo|r,o,l

.;"å.r;r'l'f i4":1

i]f.

1*!+.å-i r:i:',,.!-;$'irt::å

:

9

Lördagen den 30 oktober 1993

Frif|r,ilrn,d:

Ett allaktivitetshus
förung oeh gammal
Bibliotek, postkontor'

ten, biblioteket etc. kan slå sig

tidsgård och öppen förskola. Lokal Frökind har för-

fa andra för att prata bort en

kommunal service, fri-

ner över en kopp kaffe och träf-

-servicekontoret

Slutarp, anser kommunens fastighetschef, Bertil Svar6n.

lokalerna, många kinn-

o Fritidsgård

arp- och slutarpsbor fåller
en tår över den förlorade
samlingslokalen, samtidigt som man gläds över
den utökade servicen som
erbjuds.

Precis innanför den nya en-

som har öppet två kvällar i vec-

kan inryms också i lokalerna.
Ungdomarna har gott om utrymme att röra sig på. Dels kan

de vara i biblioteket, bi[ard-

rummet (gamla biblioteket) och
i källaren där salen avdelas ge-

M attias Ander

ss

on och hans

Helen ör glada att
biblioteket har öPPet uarje
d,aq och att d'et dessutom
bl"iuit stöne. (Foto: Margareta Boman).
drätmeterna har blivit 100 genom att verksamheten flYttat ut
i den gamla samlingslokalen. Ett
n1,a,nln1,a

tren, precis invid den gadrla
finns nu postboxar eftersom

bibliotek som ger plats för mYcken service. För barn och ungdomsverksamheten har såirskil-

:aObten

da avdelningar inretts i lokalen.

flyttat dit.

'affiffä'Thfffiäå"äå?
p'fåter på
lägga ner
att

samheten

orten.

Postverk-

ll

GENERATEI{TREPRElIOR
för"ombyggnaden av lokal Frökind
har varit

Den populära fritidsgården

Den ll oktober slog servicekontoret i Lokal Frökind uPP

Posten

stärker

servicen och centrumtanken,
binder samman KinnarP och

mal.
Idag invigs de nygamla

.

lens 925 kvadratmeter utnyttjas
maximalt,
MARITA WASS

stund.

vandlats till ett allaktivitetshus för ung och gam-

sina portar. Eln dag då kinnarPoch slutarpsborna fick ett eget
områdeskontor.
- Nu när vi varit igång ett tag
år det bara att konstatera att det
fungerar jättebra, säger Bo Johansson som bl.a. är områdeschef för barn- och äldreomsorgen i kommundelen.

veckor.
Ombyggnationen har kostat
500 000 kronor och gör att loka-

Biblioteket är också det bibliotek i kommunen som har öPpet mest. Alla vardagar mellan

nom en skjutvägg. På ena sidan
av salen spelas landhockeY etc,
i andra lite lugnare spel som

bordtennis.
- I källaren kan vi också hålla

buggkurser

för

ungdomarna,

säger Bo.

Den fabrikslokal som fritidsgården tidigare fanns i ska rivas.
Också de yngsta barnen utnyttjar lokalerna genom öPPna
förskolan vars inom kort ska
utökas till två förmiddagar i veckan.
- Förskolan lir poPulär, den
drivs av föräldrarna själva med
hjålp av kommunalt stöd, berättar Bo.

GsKAI{sKA
Terminalg, 2, Falköping Tel.05l5/134 90

ETENIREPRE]IADEN
utförd av

postverksamheten och tack varentt kommunen också fick det

låftp"t

p<istkontoret kvar här,

såäår Bo Johansson och konstateidi att servicen utökats genom

lar r vecKan.

Bibliotekarien, Britt Lööf

finns på plats två dagar i veckan
och det är till henne som boklånare som vill få lästips och an'

ökade öppettider.
- Vi klarar av clen mesta servicen här. Det vi inte gör här
förmedlar vi vidare.
Det såger Yvonne Wallin som
ansvarar för postkontoret' Till
sin hjälp har hon Gun Eriksson
som ansvarar för kommunens
kontorservice, De olika Poster-

na till trots, alla som arbetar i
lokalen arbetar också med de
andras upplifter när så behövs.
Biblioteket har fått rejält större lokalyta, de tidigare 30 kva-

nan hjälp vänder sig.
- Låna kan man.göra också
när inte jag är här. An så länge
sköts låningen då genom lånekort men det dröjei inte länge
förrän låntagarna själva får låna
via data, förklarar Britt.

- Förutom att vi fått Plats
med mer böcker har vi också
tidskrifter och dagstidningar
här nu, fortsätter hon.

o Träffpunkt

En enkel caf6verksamhet
finns också, den som går till pos-

lokalen nu. är borta linns det
utrymme för mindre samlingar.
Konferensrummet passar både

kvällskurser, föredragshållare
och Undomsverksamhet.

För mindre samlingar finns

också kokmöjligheterna kvar'
Köket ser ut som tidigare'
- Vi kan erbjtrda föreningslivet mycket, här kan de hålla

o Motstånd
Lokal Frökinds förvandling
har inte bara väckt Positiva
känslor. Många är kritiska till
att samlingslokalen försvann.
- Vi ser det som ett stort minirs. Helst hade vi sett att lokal
Frökind byggts ut. Men, nu när
det år ett faktum får vi göra det
säger

tresseförening.

Föreningen var en av många
som protesterade mot Frökindsgårdens förvandling redan när
planerna blev kända På informationsmötet i sePtember förra
året.

- Visst är kritiken ett smolk i
glädjebägaren, men kommunen
måste samutnyttja sina lokaler
på ett annat sätt idag än tidigare, konstaterar Bertil Svar6n.

o

Snabbt

Tankarna om Lokal Frökinds

Fortsfrånföreg sid

Marita Sonestedt och BrittMarie Stridh ska sedan roa de

vngsta besökarna i ett särskilt
ptögt"-. Under tiden som barnen-finns där kan de vuxna kan-

.

ske passa på att gå tiPsPromenaden som Kinneveds HembYgds-

förening och Frökinds Intresseförening anordnar.
För.den som vill se den nYa
sporthallen från ovan har möjlighet till det, det blir helikoPer-

uppstigning från Tångavallen'

r

Sporthallen

På dagen inviger Jarl Andersson, KinnarPs
AB KinnarPshallen' För den

Lite längre fram

musikaliska underhållningen
svarar Petri-Arci. Båsse Jo-

hansson, KinnarP/SlutarPs IF
kommer sedan att ta till orda för
att bl.a. berätta om hur hallen
kommit till men framförallt hålla
samman Programmet.
Aqne Arnesson, kommunfull-

mäkliges ordförande kommer
också han att hålla tal.

Kvänum Te|.0512/923 85 Fax 0512926 55

och liknande, säger Bo.

Berndt Bertilsson, Frökinds In-

Lokal Frökind, diir b&de post, bibliotek och omr&deskontor
nu fi,nns. (Foto: Margareta Bornan).

HB

möten, anordna utställningar

bästa av situationen,

Bibliotekarie Brt'tt Lööf dr en ao fgra som arbetar pä

Ws-service

förvandling har gått snabbt,

precis som

ombYggnationen
som var avklarad på knaPPa sju

r Match
Efter invigningsceremonin

kommer hallen att utnYttjas i sitt

rätta syfte, FAIK och Skövde
HP möts i en handbollsmatch'

Festligheterna fortsätter dasen lång och kvällen avslutas

äed disco i Lokal frökind för

mellanstadiebarnen. Också de
äldre har möjlighet att ta sig en
sväng om, dagen avslutas med
dans i KinnarPshallen'

MARITA WASS
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Enligt 1993 års stora M-enkät är Nissan Sunny den bilmodell som står kortast tid på verkstad. Ett strålande
bevis på Nissans höga kvalitet och tillfiirlitlighet.
Alla Nissan har det unika Trygghetspaketet med bl a
Fri service i3 fut4.500 mil och Nybilsgaranti i hela 3 årl
10.000

mil.

2rfro-Q1.

Kom in på en provtur!

)D'tt-

SXÖnnnFEST

har det varit i centrumskvrkan unI der den gångna helgen. Kyrkan var vackert smyckad med
möI frqrkt, grönsaker, kärvar och blommor' Pastor Holm var
tesledare och hälsade alla välkomna. Den ekumeniska sångI
Brrrppen llöstglöd från Åsarp, sjöng mårnga vackra sånger
I urldä I-aila Hultbergs ledning. Prästen Olle Hultberg talade
från Psaltaren i Bibeln' SkördefesI oin tacksamhet och utgick
kring de dukade borden' Då
gämenskap
med
len'avslutades
I
Sott kaffu och hembakat bröd kunde avnjlrtas'
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Duhhel invigming
i Kinnarp.Slutarp
Med klåmmig folkton på fiol inleddes
invigningen av Kinnarpshallen, den $tora
efterlångtade idrottshallen i KinnarP'

Slutarp. Det är

dens eget
Kinnarps AB

bYg-

företag
som

byggt hallen och hYr
ut den till kommu-

nen. Följaktligen

så

var det också mannen
bakom detta företag'
Jarl Andersson' som

förrättade själva inv-igningen genom att
Iiiippa det traditions-

enliga blåa bandet.,
Men KinnarPshallen var inte den enda

invigningen i Kinnarp-SlutarP i lördags.
Även allaktivitetshuset, nygamla Lokal

Frökind,
des'

återinvig-

standar. till Agne Arnesson
Haddon östman öuerlö.mnar Vdstergötland,s id.rottsförbunds
i"i lort Andersson. (Foto: Lo Cai'd'ahl)
tu,iS_ i t _ o i

gt

o KinnarP/SlutarP

r

r,llå*dagon den t*oremberr le93

rl ii,ngta d' inoi g nöi n g
Dfte
aa rnyo-Könno;rpsho,l,len
Med klämmig folkton På

fiol av unga musikanter
från Petri-Arci, Annika

Knutsson och Kajsa Ar'
nesson, inleddes det som
på lördagen var invigningöii av KinnarPshallen,
den stora efterlångtade
idrottshallen bakom Lo'
kal Frökind i KinnarPSlutarp.
Det år bygdens eget
företag, KinnarPs AB'
som en av invigningstalarna, kommunfullmäktiges
ordförande Agne Arnesson uttryckte det, som har

möjliggjort denna

sats-

ning på bygden och idrotten. Kinnarps har bYggt
hallen och hy'r ut den till
ksmmunen,

Följdenligt så var det också
mannen bakom detta företag,
dess grundare, Jarl Andersson,
som förrättade själva invigningen genom att klippa det tradi
tionsenligt blå bandet följd av
trumpetfanfar exekverad av Jacob Olsson.
Invigningsspeakern i Kinnarpshallen hår på lördagseftermiddagen, "Båsse" Johansson,

berättade innan bandet kliPPtes

något om de diskussioner som
pågått under flera år kring detta
med idrottshall i KinnarP-Slutarp. Diskussioner förda mellan
olika parter, representanter för

de två tvillingsamhällena och
dess idrottsföreningar, dessa
numera varde en; KinnarPSlutarps IF, Kinnarps AB och
Falköpings kommun.
- För många år sedan talades det om vikten av ett bad här
och ett. sådant inköPtes också,
men av otika skål så kom det

Kinnarp-Slutarps ordförande Bengt Wigholm tackade å, sin förenings uiignar för r'drottshallen iom nu ias i bruk. Frå.n oö,nster: Elof Rehn, Agne Arnesson, JarI Andersson och
Båsse Johansson.
aldrig att byggas upp utan lagrades upp inne på en industri. Var
det finns nu vet ingen, sa Båsse,
destö gladare för att ldrottshallen nu verkligen finns På Plats
och redan tagen i bruk när detta
läses i en handbollsmatch mellan FAIK och Skövde HK'
Nu är hallen här ett idrottscenter till glädje för många. Den
stärker framtidstron i SIutarPKinnarp, sade Båsse Johansson
och riktade ett tack till Jarl Andersson och Kinnarps AB som
gjort satsningen möjlig.

-

- En idrottshall här

ett

mångårigt önskemål och av-

arp-Slutarps IF står för driften
av hallen. Föreningens ordförande Bengt Wigholm ville även

han tacka parterna, Kinnarps
AB kommunen, och dess fastighetschef Bertil Svar6n, Elof
Rehn

-

en man från orten som

under många år arbetat på att

få hallbygget till stånd

- samt
för att få

Båsse Johansson som också del-

tagit i förarbetena

som denna innebär möjligheter
för ungdomen att få idrotta, det
är viktigt.. för dem, hävdade
Haddon Ostman och pekade
också på att idrotten som stor
folkrörelse nu för första gången
tappat i antal utövare, i konkurrens med annat som erbjuds.
För att fortsätta kunna aktivera stora skaror unga och gamla
behöver vi bra anläggningar,

idrottshall i Kinnarp-Slutarp.
- Stort tack till er.

som den här. Då kan idrotten

regående talare och lovordade
Kinnarps insats och det fina
samarbetet mellan parterna
som nu givit resultat.

gåvor till hallen, att pryda den
och glädja de som idrottar där,
liksom minnesgåvor till inblandade parter för ett gott jobb.

Bertil Svar6n anslöt sig till fö-

utvecklas.

Invigningen innebar

också

har varit bygdens eget t'öretag,
Kinnarps sade fullmäktigeordföranden Agne Arnesson och
uttryckte kommunens tacksamhet och beundran för det samhällsansvar som företaget visat.
Detta är en seger för idrotten.

r

Jarl, Andersson, Kl,nnarp AB:s grundare, företaget som
bgggt tdrottshalLen i Ki'nnarp-Sluterp, förriittade inuig-

irignn
ans

Idrottsföreningen

Kinnarps åger, kommunen
hyr och står för värme m'm'

och klippte det bl&gula bandet under öuerinseende

medan idrottsföreningen Kinn-

komtnunens representant Agne Arnesson.

detta genom den kommunala
byråkratin, men när det väl var

o Danspåkvållen
Efter invigningsceremonin

klart så tog det nio månader från
byggstart till. färdig hall.

som sagt handbollsmatch, i

Haddon Ostman, representant för Västergötlands idrottsförbund slutligen lyckönskäde

för mellanstadiebarn och ännu
lite senare dans till levande
musik för lite äldre Kinnarp-

bygden till den fina hallen och
tackade Kinnarps.
- Idrott är glädje och spänning och kamratskap. En hall

kvällningen följd av discodails

Slutarpbor och andra som sökt
sig dit.

Text: GLENN WELANDER
Foto: LO CAIDAHL

I,o|rco,lFrö|rl,nd,

AnU slcepnad

Från samlingslokal till
allaktivitetshus vad gäller
koinmunal och annan service. Ja, så kan man beskriva Lokal Frökind, belägen mitt i skärningen
mellan tvillingsamhällena Kinnarp och Slutarp
som den nu står där, återinvigd sedan i lördags.
När kommunalrådet Lars

Elinderson klippte det blågula
bandet uppe på estraden - i det
som nu ingår i biblioteket - så
var det en byggnad totalt förändrad till sin användning han
invigde.
Här samsas nu bibliotek, post,
fritidsgård, öppen förskola, områdeskontor och en liten cafete-

ria.

- Samordnad verksamhet,
samutnyttjande av lokaler för
att bibehålla kommunal och annan service när den ekonomiska
verkligheten är bister och kanske annars kräver neddragning-

ar. Det var något av det som
områdeschefen Bo Johansson

pekade på när han inledde invigningstalandet med en sammanfattning om hur omdisponeringen av byggnaden kommit

de optimistiskt att detta var ett
sätt att göra det bästa av situationen.

- I stället för att lägga ner
biblioteket så utvecklar vi det,

samtidigt som vi för hit andra
verksamheter för att samutnYtt-

ia resurser. Detta är mera en

utveckling. Där andra kommu-

ner avvecklar har FalköPings
kommun lyckats med att ha

kvar, utveckla och behålla service för invånarna, sade kommunalrådet och kliPPte bandet.
Kultur- och fritidsförvaltning-

ens chef Gudrun Weiner sade
rentav att hon såg detta som en
glädjens dag. Och sYftade då På

fö.åndtittg.tt för ortens bibliotek där man ända sedan ?0-talet

dvalts i trånga och för små lokaler. Hon såg också möjligheter i
att genom samverkan och sam-

.service,

här
arbete bibehålla
med biblioteket som hjärtat i

verksamheten.

Kommunens högste skolan-

svarige, Lars Fällström,

såg

också han samutnYttjandet av

i Lokal frökind som
nåeot nödvändigt i en tid där det
lokalerna

kråvs återhållsamhet för att få
ekonomin att gå ihoP.

Själva invigningen -

som

de Kinnarp-SlutarPsbor,

som

till.

skedde inför många intressera-

gick på samma tema och hävda-

ville se vad som hänt i lokalite-

Invigaren, Lars Elinderson,

gliid.jens d,ag sade Kultur- och friti.dsförcaltningens chef-Gudrun Weiner och sgfta-de
på ätt StmorplKinnarp nu iintligän f&ti andam&Isenliga bibliotekslokaler, hjrirtat i den
samord,nad,eierksamieten i Lokal Frökind. Hcir öuemö,cker hon förualtni'ngens g&ua,
en kerami.kfigur till områdeschefen Bo Johansson' (Foto: Lo Caidahl).

En

terna - föregicks av ett musikframträdande av unga musiker
från Ungdomskåren i Musikskolan. Efteråt bjöds på kaffe.

Blommor och presenter överlämnades. Från Kulturförvaltningen en glad keramikfigur att
hänga på våggen.

Ett barnprogram med musik
och sång med Britt-Marie Strid
och Marita Sonestedt följde.
GLENN WELAND"SR

Ur FT-läggqt 19,{l
Hary Aruidsson
åter till lfinnaru?
Västergötlands i fiol bäste kulstötare, Harry Arvidsson, Kinnarps IF slog som bekant ner sina

bopålar i Stockholm i domras.
Sedan han representerat sin
gamla förening i Falköping Falbygdens match mot Borås
oeh vunnit kulstötningen,

repre-

senterade han Westermalms IF
i Stockholm och har under sin

sejour där stött kulan över

14

meter, närmare bestämt 14,20.
Arvidsson har tidigare i höst
legat inkallad och när han sedan
blev fri från militärtjänsten återvände han till Kinnarp istället

för huvudstaden.
Nu är att hoppas att Falbygden och Västergötland får behålla den präktige idrottsman-

nen. Han behövs

onekligen

mycket väl, då det inte ser ut
att växa goda kastare på trä'n i
vårt distrikt.

"Lirarttas li,rare" i allsuenskan bleu han utsedd' tiII år au sina spelarkollego''.IlK
Gll"b";*;; Srefan Rein. I torsd.agi giistade han Ki.nna-r-p-S-Iutarp-s- u-ngdoms:nslutning
Car1sson ta
och bland. annat frit" ilU"Ä" I Ltutbens P ll lag med ledaren KjeII-Oue
emot sina priser-au Stefan. (Foto: Margareta-Bornan)

OlnA\.

Ifinnarp/ slutarp s avslutning
blev Rehna rama succåno'o
Stefan Rehn brukar dYka i våra trakter då och då
vid den här årstiden.
Han är en av de stjärnor
från IFK Göteborg som
brukar gåsta de lokala föreningarnas ungdomsav'
slutningar.
I torsdags var det KinnarP/

inte blivit

i år,

men det viktiga

priser av Stefan Rehn, som

se-

är ju att verksamheten hålls På
en stabil nivå och vi har glädjande många nya sPelare, berättar

dan berättade lite grann om livet

Ronny.

- Sedan var det givetvis en
rejäl kö när han skrev autogra-

Under kvällen fick ungdomssektionen ta emot en gåva På
10.000

kronor från KinnarP/

Slutarps IF:s damklubb' Ung-

domarna tog emot sina tränings-

som fotbollsspelare På elitnivå
och sin egen karriär.

fer också, log RonnY som kunde
sammanfatta en lYckad avslutnmg.

Slutarp som hade Stefan som

prisutdelare och gäst På sin avil rtttit g i KinnarPs Aktivitetshus,

- Det är alltid lika uPPskattat
när sådana hår killar kommer
hit, de brukar alltid ställa uPP
och bjuda på sig själva, PåPeka-

de Ronny Karlsson

i KinnarP/

Slutarp.

Kinneveds HembYgdsförenlng.
Hembygdsafton 19/11 19.00 Liden Slutarp. Medverkande Rumi-kvartetten och NYa kören.
Risgrynsgröt, nYbakat bröd serveras. Välkomna! ttri3

220 personer fanns På Plats

vid avslutningen varav 117 är
aktiva ungdomssPelare.

Kinnarp/Slutarp har den
gångna säsongen haft nio ung-

domslag, tre På flick- och sex
på pojksidan, med sPelare i åldrar från sju upP till 16 år.
- Någon serieseger har det

Röd,akors-auktion
gaa 78.735 kr
Kinneveds rödakorskrets har
Kinneveds
Församlingshem med god tillslutning. Kvällen inleddes med

hållit syauktion i

kaffeservering, varefter Elisabet Henriksson underhöll med

fin musik och

ungdoms\ören

sjöng trevlig inledning

till

en

kommande musikal.
Många vackra handarbeten
och slöidalster fanns till försäli-

'

l19s-r t- tg

ning. 81.a. bidrog några flitiga

herrar med handsydda dukar
och slöjdade ekstolar.
Auktionen under roparen
Håkan Arnessons skickliga och
snabba ledning inbringade tillsarnmans med lotterierna 18.135
kronor.
Ett varmt tack till alla som bidragit till det fina resultatet.
Hela summan går till Röda korsets hjälpverkiamhet för nödlidande. Genom bössinsamling
skickar kretsen 5.500 kr till Röda korsqts riksinsamling.

ffi)Årsrestffi)
Kinnarp/Slutarp
Lördagen den 20 nov.
kl. 19.00 i KinnarPshallen
Vi äter ett läckert smörgåsbord, drar
Mållotto, delar ut priser och premier.
Sedan dansar vi halva natten (minst)
till toner av ROLANDS.
Du som köpt Medlemslott,
Mållotto eller löst Medlemskort,
anmäl dig till:
Kerstin Johansson Tel. 336 28 eller
Jan-Olov Overgaard Tel. 116 73
senast den 8 no% Pris: 150 :-

skyttar summerade
Kinneveds
lb(X-Q5'
p
.l
..
o
..
änmr en framgångsrik säsong
Kinrieveds framgåtrgsrika
skyttar höll i fredags sin sedvanliga säsongsavslutning

i

Kinn-

arps Aktivitetshus.
Under kvållen delades det ut
måingder med priser från ett di-

gert prisbord. Från prislistan
noterar vi att Maria Dahlälv i
vanlig ordning plockade hem
rader av priser, bland annat
blev hon klubbmästare i två
klasser och dessutom tog hon
hem två vandringspris för alltid.
Kinnarps Sportskytteklubb
höll sin avslutning vid samma
tillf:i,lle och här fic[Bengt Åkes-

son ta emot priset som båste
skytt sammanlagt.

Korthåll:
22 Long Pokalen: 1) Joåkim Carlsson, lt[4 poäng,

Ståillningspokalen: l) Jimy Lind119 poäng, 2) Lennart Blad, 117,
3) Maria Dahliilv. 114.
Astrid och Arnes vpr: 1) Raymond
Björk, 191 poäng, 2) Maia Dahlii'lv,

roth,

187,3) Jo^akim Carlsson, 186.
Claes Akessonsvprjunior: 1) Maria
Dahliilv, 141 poäng (för alltid), 2) Jimmy
Lindroth,_ 136.
Claes Akessons vpr senior: l) PerOla Berglund, 109 poäng.
Ola och Joakims vpr: 1) Karl-Gustaf
Ahl, 111 poång.

Skyttemärken:

Juniorslryttemårke

i guld: Mikael

Gunnarsson, Andreas Silvander.

Juniorsl$ttemårke

i silver:

Claes
Samuelsson, Joakim Gustavsson, Erika Andersson, Andreas Alven.
Juniorsbttemärke i brons: Johan-

Blank, Lina Gustavsson, David Mohlin, Stefan Carlsnes Karlsson, David

son.

Lennart Blad,
Juniormärke iguld: Claes Samuelsson, Erika Andersson.
Juniormårke i silver: Malin Silvander, Claes Samuelsson, Joakim Gustavsson, Erika Andersson, Andreas
Alven.

Juniormårke

i

brons: Karin Svan,

Jimmie Karlsson, Martin Dittmer, Da-

vid Blank, Lina Gustavsson, Magnus
Simonsson, Johannes Karlsson, Anne-

lie Ek.
Svenska Dagbladets Riksskytte:
Ungdomståvling: Helena Karlsson,

Jimy

Lindroth, Raymond Björk'

719

poiing.

Individuellt
241 poiimg,

2lX) m:Raymond

Jimy

Björk,

Lindroth,240, Hele-

na Karlsson, 238, Mikael Gunnarsson,
235.

Föreningsomgång: l) Maria Dahlålv, l,t2 poång, 2) Lennart Blad, 135,
3) Mats Fii'llström, 130.

,

Korthållsmårken:
i brons: Helena Karlsson,

Mårke

tndividuellt 3fi1 m: Joakim Carls-

son, 240 poiing, Maria Dahlålv, 236'
Lennart Blad, 236, Per-Ola Berglund'
227.

Måsterskap bansbrtte:
Klass 82-866: 1) Maria Dahlii'lv, 22?
poiing, 2) Joakim Carlsson, 208, 3) Lennart Blad, 206.
Klass Bl5-81: l) Jimmy Lindroth,
142 poåing, 2) Raymond Björk, 141, 3)
Helena Karlsson, 137.
Måsterskap fåltshdte:
Klass F2-F66: 1) Lennart Blad, 29
tråff, 2) Joakim Carlsson 25, 3) Gunde
Johansson. 14.

Klass

F15-Fl:

1)

Maria Dahldv,

27

trii,If, 2) Helena Karlsson, 26, 3) Jimmy

Lindroth,

25.

Måsterskap korthåll:
Klass K1-K66: l) Joakim Carlsson

221 poiitrg, 2) Lennart Blåd, 2f5, 3)
Raymond Björk, 207.
Klass K11-K17: 1) David Blank, 230
poiing, 2) Malin Silvander, 229, 3) Hele-

na Karlsson,

221.

Statsprisshiutning:

Iflass B vet: 1) Gunde Johansson,
112 poiing.

Klass B 4: 1) Joakim Carlsson 138.
Klass B 2: 1) Maria Dahlåi'lv, 145.

t??3-ti-a8

l: 1) Sören Carlsson, 129.
Klass B l?: 1) JimmY Lindroth' 149.
Klass B 15: 1) Joakim Gustavsson,
Klass B

tzt.

IJlf Stensbys vpr:.1) Maria DahläIv'

platssiffra 5 (för alltid), 2) Lennart Blad'
platssiffra 6.
190f års vpr: 1) Maria Dahlälv, 92
poahg, 2) Jimmy Lindroth, 88,3) Len-

nårt Blad,

1)

Maria Dahlålv,

54, 3)

Joakirn

Skogaholms vpr: 1) Maria Dahläv'

poång (för alltid), 2) Raymond

Björk,

Vid torsdagens dragning i
Penninglotteriet gick en vinst

50.000 kronor till KinnarP'
Lottnumret är 1?9 803 och lotten
var såld hos Centrum-Livs'

på

LennartBlad'

Carlsson, 48.
14f8

till Kinnarp

88.

Fålts\iltePokalen:
56 tråirlf, 2)

kr

5O.OOO

145, 3) Mikael Gunnarsson, 145.

Förbundets

wr:

132 po?ing, 2) Mats

1) Maria Dahläv,

Fill<tröm'

126, 3)

Claes Äkesson. 126.

Normas vpr: 1) Maria Dahlålv'

l$

poång, 2) Joakim Carlsson, 145' 3) Jim-

my Lindroth, lt[|.
Matfocus vpr: 1) Mats Fållström' ltlil
poång, 2) Helena Karlsson, ltlil.

RikssMtets jubileumscup:
Förbundsomgång: 2) Maria Dahläv.

Kinnarps sportslytteklubb

Båstg slrytt sammanlagt:
Bengt Äkesson 260 poäng.
Jaktstig: 1) Gustav Eckerlid
100

poänB, 2) Bengt Äkesson 98, 3)
Gunde Johansson 96.

6 s.
NU har

kommitl

LElIAS
GARIIIlISH||P
SLUTARP

Frökinds SPF-förening

Ålgbana: 1) Göt^e Lindgren 9?
poäng, 2) Bengt Äkesson 92, 3)

har haft sitt ordinarie måmadsmöte i Frökindsgårdens samlingssal. Då ordinarie ordf. ej

Gunde Johansson 79.
Gris: 1) Mattias Lagesson 357
poäng, 2) Göte Lindgren 348, 3)
Äke Johansson 344.
Råbock 1) Mattias Lagesson

kunde nårvara, valde mötet

76

Tgrsten Gustafsson att leda dagens förhandlingar. Han hälsade dagens gåster från Mullsjö
SPF hjärtligt vålkomna. En tYst

minut hölls för att hedra Elsa
Östbergs minne och LYdia
Sand6n låste en stämningsfull

tråff, 2) Äke Johansson
Lindgren 72.

73, Göte

Skeet: f) Mattias Lagesson

tråiff, 2) Äke Johansson 39,
Mar-

tin Thor

39.

41

3)

dikt och Blott en dag sjöngs gemensamt, Ur föregående mötesprotokoll framkom att nya studiecirklar planerats.samt en iulfest till 15 december då föreningen bjuder på julbord.
Sedan överlämnades ord och
ton till gåsterna' som med dragspelsmusik och trevliga sketcher underhöll, till stor munterhet för de församlade, som visade sin uppskattning med många

applåder.

-il'

o Kinnarpl
Slutarp

-

Kinneveds rödakors

i Församlingshemmet' Elisabet med
ungdomskören underhåller och
det blir kaffeservering och lotterier. Arrangör är rödakorssYför-

har på tisdag syauktion

eningen.

Det hiir giinget

fick samtliga ta emot miingder aD praser old Kinneoed.s Slerytteföreni.ngs
siisongsaaslutni.ng. Fr.u. Lennurt Blail, Mari.a Dahlölo, Helerw Karlsson, Sören Carlsson, Ragmnnd Björk, Joaki.m Carlsson, Jimrng Lindroth. (Foto: Marga,reta Boman)

t/tl.

Pris tilt Kinnarps

Feffiilöi"t
stortrivdes
på Liden

på Elrnia-rnåssa
I internationell konkurrens på den pågående Elmia-mässan Elmia Aluminium 93 i Jönköping, fick
Kinnarps på tisdagen ta
emot pris för design och
banbrytande användning
av aluminum i sina produkter, ALAN 93.
Det år för sin kontorsmöbel- och belysningsserie DECADE - utformad
tillsammans med Fagerhults - som man fick priset.

- Aluminium har använts på" ett spånnande
sätt i detta genomtånkta
och vål utförda projekt,
dår såväl tillverknings-

som användarf,unktionen
varit vägledande, såger

den internationellt sammansatta jurun i sin prismotivering.

l1'1 3^ tl *

/8

Dagledistråffi
Kinneved
På fredag eftermiddag anordnas en träff för daglediga i Kin-

neveds församlingshem, där

den nye kyrkoherden i grannförsamlingen N. Äsarp, Mikael
Casserblad, berättar om och visar bilder från Polen. Detta land

upplever tyrkoherde Casserblad som sitt andra hemland.

- Väldigt roligf detta. Ett erkännande av vad som tagits
fram på Kinnarps och som visar

att det är kvalitet i det vi gör.
Friset tror jag sporrar alla som
arbetar på vårt företag. Det säger Rune Karlsson, produktchefpå Kinnarps, och den som
tog emot priset vid den högtidliga ceremonien på Elmia i Jönköping.

o Mot elallergi
Kinnarps delar priset med tre
andra företag, danska Bang &
Olufsen, för en högtalare, tyska
SLB Stadtbetriebe, för en gatubelysning och norska Hydro
Automotive, för karossdetaljer.
Förutom att man på Kinnarps

DECADE på ett modernt och

rationellt sätt använder aluminiumprofrler till benställningar,
.stomme, belysning med mera,
så är konstruktionen sådan att
alla elektriska kablar och elektronik åir lagda inuti aluminiumprofilerna.
- Det skärmar effektivt bort
strålningsfält från el, vilket gör
Decade intressant för alla ela!
lergiker, säger Rune Karlsson.

-

Kinneveds Hembygdsförening har haft sin numera traditio-

Vi arbetaröverhuvudtaget

mycket med miljöfrågorna i ett
vitt perspektiv på Kinnarps när
vi konstruerar våra möbler och
inredningar. Ingående material
ska vara svårantändliga och det
ska helst gå att återvinna.
När det gäller aluminium,
som är en väsentlig bestånddel
i Decade, så den mycket energi-

krävande att framställa från råvaran bauxit.

-

Men, säger Rune Karlsson,

återvinning och återbruk av aluminium ökar starkt, och då är
det en mycket energisnål och
billig process. Aluminium har

till exerripel då en låg smälttemperatur. Detta och att den är
skonsam mot verktyg, relativt
lätt att bearbeta och inte minst
är lätt, talar för att vi kommer
att få se aluminium i fler produk-

ter i framtiden.
GLENN WELANDER

Fotnot: Aluminium 93 på
Elmia pågår 13-18 november.
Ärets mässa är den första.

Meningen

är att den

skall

återkomma årligen.

Rune Karlsson, produktchef på Kinnarps, med priset Elan
93 som Kinnarps eröurade uid den på.gå,ende Elmiamd,ssan
Aluminr,um. 93. (Foto: Glenn Welander).

Pensionårstråff
är det på lördag eftermiddag
.i Centrumkyrkan.
Det blir då
medverkan av pastor Ifolm från

,A.sarp samt

tid för gemenskap

krins de dukade kaffeborden.-

'

nella hembygdsafton i "gamlastugan" hos familjen Filipsson
på Liden i Slutarp.
I den mörka novemberkvällen där den första snön anades
i luften. möttes besökarna av
brinnande marschaller och ljus
i alla fönster. Det blev en myc-

ket lyckad tillställning, där de
till ett femtiotal uppgående besökarna bjöds på musikunderhållning av dels Rumikvartetten
och dels Nya kören, som sjöng
under ledning av kantor Elisabeth Henrikson. Som förtäring
bjöds på risgrynsgröt och hembakat bröd, som bakats på gammaldags vis i vedeldad ugn.
Den trevliga aftonen avslutades med att föreningens ordförande Rune Lennartsson tac-

kade värdfolket Gun-Britt och
Leif Filipsson, de medverkande
t__lSqqlhugdgrhellll4gen och de
damer som stått för bakning,
grötkokning och andra praktiska detalier.

. KinnarptrSrutiliii ' :_?

1'rr;.fj!.qiit!: :.-1 l:i,,:: r'+äii&*it:llq
rndagen den 22 november 1993

Fritidsgård rivs
- markön såId
En privatperson får

köpa

marken där den gamla fritidsgården finns, Slutarp 5:36. Kö-

paren köper enbart marken,
byggnaden ska rivas.

ir't 3rt ctl

Barnen nå audelnzng Gullutuan framförde "En höstsaga"

Teater p& Fyrklöaertt,
Under hösten har barnen pä
avdelningen Gullvivan på daghemmet Fyrklövern i Kinnarp
hållit på med teater under temat
"En höstsaga". Efter noggranna
förberedelser var det så dags i
fredags att spela upp sagan för
de övriga avdelningarna. Kulissen bestod av ett lakan, där man
tryckt olika motiv från en skog.

Här fanns både träd, sol och en
uggla. Kläderna hade barnen
haft med sig hemifrån, och en
del har förfärdigats på dagis.
Utklädda till kantareller, flugsvampar, harar och rävar framträdde de små skådespelarna.
En av fröknarna var konferencier och ledde sångerna, som bar-

tlqSiitl'l

Kinneueds Skytteförening och
Kinnarps SPortskYtteklubb
Årsfest med prisutdelning, julbord, dans till Nonstop'

Inträde 90:-. Under

15

ar 50:-.

Fredagen 12lf 1 kl. 19'00 i Kinnarps Aktivitetshus'
Anm.:0515-337 06, 335 72,334 95 senast 8 nov'

nen sjöng av hjärtans lust. Som
alltid när barn framträder är de
otroligt charmiga och näpna.
Sagan spelades också in på vi
deo, och det var med en bland-

ning av förvåning och förtjusning, som barnen senare kunde
se sig själva agera.

E.L T

I rwtgningsp r ornen ad i
Vid återinvigningen av Lokal

Frökind och invigningen

av

Kinnarpshallen hade Frökinds
Intresseförening och Kinneveds

Kinnafp

rätt och även dåfick skiljefrågan
avgöra.

Rätta svar: Vuxenfrågorna:

gemensam tipspromenad där
deltagandet var gratis.
Ett 35-tal personer deltog i

Papaya, Jämtland, USA, kommitt6, skorpionen, 240 mi| 1972,
2:90, 1990, volt, Tony Morrison,
nötskrika.
Skiljefråga: Boken innehöll

promenaden.

507 sidor.

Hembygdsförening anordnat en

Ingen tolva noterades, men
bland de som hade tio rätt drogs

med hjälp av skiljefrågan tre
pristagare.
1) Lisa Gustafsson, 2) Margot

Petterson, 3) Lennart Pettersson,

Barnfrågan vanns av Peter
Silvander som hade tolv rätt, på

andra resp. tredje'plats kom
Anders Eriksson och Kristian
Eriksson som båda hade elva

Barnfrågorna: Ronny och

Ragge, and, Astrid Lindgren,

Skalman, gullviva, ishockey-

landslaget, Pippi, citron, Bobo
och Gnuttarna, Anders Jacobsson och Sören Olsson, Canada,
Plupp.
Skiljefrågan: Burken innehöll
108 karameller.
På lotteriet utföll föjande vinster: Gul lott serie S, på nr 8 stol,

på nr 16 TV-kanna, på nr

indagen den 22 november 1993

Kinneveds
Församlingshem
VÄLKOMMEN

.

till vår

FÖRSÄLJNING
tisd. 30 nov. kl. 18.00
Lotterier, servering,
inl. andakt.
GÄVOR, gärna paket,
mottages tacksamt.

HJÄLP OSS ATT HJÄLPA
Kinnarps kyrkl. syförening

Konkursbeslut

Slutarps Kvarn Handelsbolag, 916452-8326, och Slutarps

Kvarn Aktiebolag, 5562543206, båda med adress Kvarngatan 2, Slutarp, Falköping,

1993-11-26 försatts i konkurs vid Falköpings tingsrätt.

har

Edgångssammanträde hålls
7954-0t-24

kl.

14.00

i Tingshu-'

set, Fredriksbergsvägen

1,

Falköping; Borgenärerna kallas till sammanträdet genom
denna kungörelse. Förvaltare
är advokaten Lars Lindquisl,
Odengatan 17, 521 43FALKO-

PING, tel.

0515-818

synsmyndighet
demyndigheten

52

o KinnarplS{Utarp"_' 7

är

30. Till-

kronofogi Skaraborgs
län, Box 224,541 25 Skövde.
Fortsatta kungörelser L kon-,
kurserna kommer att annon-

i Falköpings Tidning.
Det går ånnu inte att bedöma
om borgenärer med oprioriterade fordringar kan räkna
seras

med utdelning. Fristdag är,
såvitt kan bedömas, 199311-26.

Barnen

på.

aud.elning Gulluiuan framförde "En höstsaga"

Teater p& Fyrldöaerru
Under hösten har barnen på
avdelningen Gullvivan på daghemmet Fyrklövern i Kinnarp
hållit på med teater under temat
"En höstsaga". Efter noggranna
förberedelser var det så dags i
fredags att spela upp sagan för
de övriga avdelningarna. Kulissen bestod av ett lakan, där man

tryckt olika motiv från en skog.

Hår fanns både träd, sol och en
uggla. Kläderna hade barnen
haft med sig hemifrån, och en

nen sjöng av hjårtans lust. Som
alltid när barn framträder är de

del har förfärdigats på dagis.

Sagan spelades också in på video, och det var med en bland-

Utklädda till kantareller, flugsvampar, harar och rävar framträdde de små skådespelarna.
En av fröknarna var konferencier och ledde sångerna, som bar-

en smakligmåltid som styrelsen,

Luttraborpå
med hjälp av sina respektive'
LRF-fest
hade ordnat. Efter maten unI lilla Luttra har LRF-avdel- derhöIl några ungdomar med
ningen en livlig och skiftandg sång och musik. Deltagarna fick
verksamhet. I lördags kväll var också medverka genom en fråden traditionella, men något för' getävlan, allsång och roliga his-

familjefesten torier. Kaffe med tårta ingick
i också i programmet.
Alla var tacksamma mot styatla åldrar hade hörsammat inbjudanattkommatillBygdegår- relsen som verkligen giorde
denna lördagskväll till en uppden.
Sedan ordf, Börje Ax hade skattad och trivsam gemensam
håi'lsat välkomm".,

senade, höst- och

anordnad och många gäster

""

otroligt charmiga och näpna.

ning av förvåning och förtjusning, som barnen senare kunde
se sig själva agera.

E-L T

Ur FT'tägget 1943
totteriuinst

till slurdl[

Vid senaste lotteridragningen
gick en vinst på 5 000 kr till ett
"bolag" om fyra personer i Slut-

arp. Lotten har sålts genom

Evert Sand6ns speceri- och diverseaffår.

Sr.aen i Lofsgå'rd'en aar örets
giist niir StenstorPs Pa.storat

biöd

in till

Iing p&

medwbetarsam-

fredagskuiillen.
Soen liiste dikter att bl.a.

John Li.edholm, Fröding och
Lind.orm. (Foto: Rune Lind'-

blod)'

il,.tJ:/å-rJu.

xs-

r{Fn***s*F! *}*F} ä se**€FFwF

S*åX!**&F;'M*$

Slutatps Kuarn Gt AB
Kvamgatan 2, Slutarp. tei. Os,lSlggt

OS

Ul önslrar en God Jul och ett Gott Uyn Är

/

Cfaes Lagerstrand

r:stå.å

Claes Lugerstrand
ny rnjölnare i Slutarp
Sedan 1910 har kvarn-'
rörelse bedrivits i Slutarp,
så när som på en liten tid
under hösten då kvarnrörelsen var nerlagd. Men
då det finns ett behov av
en bygdelrvarn har ortens
lantbrukare arbetat på att
få någon ny som tar över
denna rörelse. Vid några
sammankomster har den
uppståndna situationen
diskuteratsr och nu haren
lösning nåtts i och med att
Claes Lagerstrand har tagit över kvarnrörelsen.
Det var 1909 som ortins lantbrukare inbjöds till aktieteck-

I

ningar enligt följande upprop:
"Då det för lantbrukare inom

I(inneved, Vå,rkumla, Göteve,

Grolanda, Luttra och delvis Slö-

ta socknar är ganska besvärligt
att få sin spannmål förmald, i

synnerhet

önskar

vid vattenbrist

då

kvarnar vid ån Tidan måste anlitas dit de flesta hafva 2 å 3 mils
vå9, får vi hiirmed hänvisa till
bilagda stiftelseurkund i afskrift
och inbjuda till teckningar afen
kvarn vid Slutarps Järnvägssta-

tion".

o t'Suggasmotor"
Kinnarps AB, Box 3060, 521 03 KINNARP
Telefon OStS-gAö

*

ttxr &W*t f&rSå*:

,nnÅpe*"*s-***-

**m

e*et>"

**

Oö -

|

Kvarnen, fålr'dig 1910, drevs
t'suggasmotort', eldad

av en

med antracit. Denna motor be-

hövde mycket vatten till kylning. Vattnet cirkulerade genom en brunnsanläggning, och
för att det skulle bli bättre kvlning stod en gång brunnslocliet
r.ppe: T;. .T!:J: .r-rr', sir*l! ar i,å.

Nge mjölnar'n

i

Slutarp, Claes Logerstrand,.

rri::gas åår: &ct*eås Ås::r*n;kr*"-.e

€iså e€&e€ e-c*rcidåe*

kr,*a:r:s"$r*ji*

'r-ono.
T""YtPetrö{g-b:
ir-Är.ro.
s-äo söND. 1l

m

rlrr ån {ssi s*:.:** bii *åtare
ru.rtg;E-_E: *r: går.q

="rr*,ru*^*.
opi!r._!n man sorn
s.l,igri i., uå_
get,i llujarn och skuG gå titt
Leqsgarden,

togen genvåg mel_
lT. fy",:rtu" och,-kvarnsLllet,
Just där brunnen låg. Han ram_
i
men fick tag
l11i v_armt
""" prynnen,
r.ett
rör och en bräda ati
srtta. flär satt han tills mjölnaren
Kom .l)å morgonen och hjälpte
upp honom. Han hade under

natten funderat över vilket
varmt ställe i underjorden han

namnat på.
Nu är detta historia och brun_
nen överbyggd och kvarnen
elektriskt driven.

o Bygdensson
över kvarnen. Han

önska Er aila

Gn

|rcufig Afienbffd!

son, 26 å. G;;
1_i".P*e**
med ett fcirflutet som rörmokarl

I u,"t"totF och Kättilstorp.

,

ningar--frårr ortens lantbrukare
ha en bygdekvarn. Han
"9.T."iil
vru
dnva rörelsen i stort sett som

ro^ruJ och vill. försöka
uppfrlta
oe kTav som kunderna onikar.
oorumentet är ännu inte kom_
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l900-talet sätts i centrnm
Det år tack vare jårnvägen som Kinnarp och
Slutarps samhällen våxt
från små byar till stora
samhållen. Det är också
tack vare järnvägen som
Kinnarp idag heter Kinn-

arp.

:

Det och mycket annat
konstaterar eldsjålarna
som ingår i bokkommitt6n
som arbetar med att doku-

mentera samhållenas utveckling under 1900-talet.
Resultatet ska presenteras i bokform.

-

Vi har valt att sätta 1900-ta-

.letibygdenicentrum.

Det berättar Bengt Samuelsson, som. tillsanunans med Erik
Gustafsson, Rune Lennartsson,
Lena Persson, Inger Persson,
och Elof Rehn ingår i bokkommitt6n som drog igång sitt omfattande arbete för ett år sedan.
Sedan dess har de kommit
långt, de har intervjuat äldre

Eri,k Gustafsson, Bengt Sotnuelsson, Elof Rehn, Lena Persson, lng_er Persson och Rune Lennartsson i,ng&r

mittön sori o,rbeiat

*äd

ott d,olcum.entera Kinnarplslutanps utoeckling und,er 1900-talet.

samhällsbor, studerat gamla

handlingar och letat efter artiklar och notiser rörande bygden
i Falköpings Tidning. Allt forskande har gett dem mycket information och de har idag giort

en

sarrmanställning med en

övergripande blick om hur bygden utvecklats. Tanken är att
allt ska presenteras i bokform
längre fram. Någon tidplan arbetar bokkommitt6n inte efter.
- Vi föredrar att arbeta i vår
egen takt för att kunna arbeta

o TYPiskt

jårnvägssamhålle

-

Nu när vi samlat ihop myc-

ket av materialet kan vi konsta-

tera att utvecklingen

i bygden

också kan ses som en typisk
beskrivning över jårnvägssamhållenas utveckling, konstate-

rar Lena och menar'att

den
kommande boken därför också
år intressant för der,n som inte
har särskilda band till bygden.
Lena har också en helhetsbild

som skriver rent alla de insamlade uppgifterna,
Gott om material och fotografier har kommitt6n redan fått in,

men vill gärna få in mer.
- Ofta tånker man ju inte på
att de foton som-är tagna på
exempelvis 1970-talet idag kan
betecknas som äldre, men det
år deju, konstaterar Lena.
God bjålp i arbetet har de ock-

så av Kinneveds hembygdsförenings fotoarkiv.

järnvägen Landeryd

-

Falköping. Tillståndet gavs och lokal-

politikerna

i

Kinneveds kom-

mun engagerade sig i frågan och
det stod snart klart att man ville
ha två stationer i socknen, en i
Slutarp och en i Lagerstorp.

i

bokkom-

o KinnarpsAB
Ett särskilt avsnitt ägnas, givetvis, bygdens stora företag,
Kinnarps AB. Ett företag med
en i det närmaste otrolig utveckling sedan Jarl och Evy Anders-

son köpte fabriken 1942. Då inleddes en ny epok på företaget

som startades redan 1918.

r

Två stationer

Järnvägsbygget startade 1903

men snart uppstod problem,
företaget som bygger banan

menade att en station vore till-

&-

skilliga utbyggnader och dår
produktionen efter ett tag allt
mer koncentrerades till kontorsmöbier har sedan dess skett.
När Jarl och Evytog över'företaget hade man två anställda, 1965

- Det lokala

V-r

rv Sirt+ip

i..'ffi
å
$

.;+sF4

bygden så viktiga järnvägen är
några. av avsnitten vi tittat på,
berättar Rune Lennartsson.
Attjärnvägen är av stor betydelse för de båda samhällena år
bara att konstatera.
- Det är tack vare järnvägen
som samhällena byggdes upp,
och att de små bondbyarna viixte ut till stora samhällen, konstaterar Elof Rehn.
Det var i slutet av förra seklet

som initiativet

,

;-p"'

Jlrnoiigen har,haft en central

"

betgd.else

för Kinnarps

och

Slutarps t!,toeckling. Stationen i Slutarp bgggdes ni mfA,
starten 1906, i Ki,nnarp fi.ck man h&lla tillgodo med Tröclets garnla stati.on. Var d,et må.nne en hiimnil, frå,n jii.rnrsiigens bygghenar?

näringslivet,

små och stora industrier. föreningarna, den offentliga förvaltningen, kyrkan och den för

till en järnväg

genom Kinnarp och Slutarp
togs, det väcktes av Halmstads
handelsförening som ville ha en
jiirnvågsförbindelse med Falköping. :1900 ansökte gfosshandlare A.L. Apelstam i Halmstad
om tillstånd om att få anlägga

ner och sedan kommunen beslutat att gå in och köpa fler

160

aktier får bygden trots allt sina

oerhört mycket för samhällena,
'konstaterar en enig bokkommitt6.

två stationer. Stationen som pla-

nerats

till

Lagerstorp uppförs

istället i Hassla som samtidigt får
sitt nya namn, Kinnarp, efter ett

. Mönarp och Karbo

beslut av Hans Majeståt Ko-

torvströfabrik har också haft

stor betydelse för bygdens ut-

Längs hela banan får stationerna nya stationshus. Kinnarp

veckling och ingår dåirför i dokumentationen trots att de bägge
ligger utanför sjiilva samhälle-

år det enda undantaget, dii,r fick
man hålla tillgodo med det gamla stationshuset i Trädet som

I

na.

'

Trädet ersätts det

brytning,

'

o Blomstrande tider
Samhållena blomstrade under 1920- och 60-talen då småindustrierna växte fram, på den
tiden var. bygden rik på tekooch tråindustriföretag, berättar

1974

nusson Lantbruk AB,

Karbo Torvströfabrik ligger i
Brismene socken men fick en
stor betydelse för bygden genom att den blev en stor ar-

betsplats

för ortsborna.

Dåir

uppfördes en unik linbana som
förde torven frårn mossen till fabriken. Idag pågar verksamhet
i liten skala på företaget.
Aven om bokkommittdn ännu
inte är fii,rdiga med sitt arbete
bjuder det som finns samlat hittills på fascinerande låsning. Det
åir bara att vänta på den slutliga

Bengt.
De två samhällena hör sedan
kommunsammanslagningen
1974 till Falköpings kommun.

fram till

spannmålsodling,

djurhållning etc. och har drivits
av flera olika ägare. Gården
finns kvar än idag, den drivs
sedan 1990 av Bröderna Mag-

ides ner 1985.

1952

Mönarps egendom varenstor

arbetsplats, med mejeri, torv-

gamla stationshuset med ett
nytt.
Kanske var det byggherrens
protest mot socknens krav på
två stationer.
Stationerna invigdes den 21
,september 1906. Järnvägen la-

Från

betytt

Mönarps egendom och Karbo

,nungen.

flyttas dit.

och 1990 640 anstållda!

- Kinnarps AB har

utgiorde

Kinneved, Luttra, Brismene, 'versionen
med fascinerande
Börstig och Vårkumla socknar
texter och fotografier som beräten egen kommun, Frökinds
i
tar om utvecklingen samhälle-

.kommun och hade så varit från

na.

1862.

MARITA WASS'

JULFEST
Sönd. den

5

december har vi julfest som avslutning för våra

barngrupper i Kinneved

Vi börjar med familjegudstjänst i kyrkan kl. 14.00 (OBS.
tiden!) och fortsätter i Församlingshemmet med luciatåg,

dans runt granen och fika.
Barnen som.ska vara med

Kiipman Eoert Sandön tillsammans med ee?eiliten Signe Widing. Ersert drea unÅ,er
,mang!' å'r sin kmtlwnÅcl iliir lwn öoen s&ld.e bensin. Nfören ör iedan ltuqe nedlagd,,',
,men bgggna.d,en finns lator wh hyser iilag Letws gardinshry.

i

Församlingshemmet.

luciatåget samlas

Svenska kyrkans unga I Klnneved

kl.

1B.lS

Vii,lkomna!

i
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IWuggöe - en
'))IIade gårna

tusenkonstniir...
,:.r*#t':-#
ffi,.'

bfivit bil'

mehanikeree
- Hade jag varit ung
idag och fått utbilda mig
hade jag gärna blivit bilmekaniker. Det

säger

Maggie Grahn i Slutarp,
som år pensionär och som
gårna mekar med bilen
sin och som till stor del
också byggt om och till sin

lilla

stuga.

Maggie år född i Tollsjö mellan Alingsås och Borås och var
ett av åtta barn i familjen. Pap-

pan var lantbrevbärare och
giorde sina turer med häst och
vagn, tog med sig hemarbete till
kvinnorna på bygden då nåir det
inga bussar ännu gick och startade sedan busslinje, hade åkeri

där nymålad med vita fönsterposter m m har hon själv målat
och byggt om. Veranden har
hon byggt in och fått en hall
där. Dörrar och fönster. liksom
isolering - allt är hennes verk.
Garaget, som nu hänger ihop
med stugan är nytt, det gamla
fick hon riva ner och i den del
som är närmast själva stugan
skall det bli ett nytt badrum,
d v s där skall bli dusch och vattentoalett, och så skall garaget
byggas färdigt invändigt.

.,

.:

I övrigt rymmer huset ett vardagsrum och ett litet kök och där

innanför,ett litet sovnrm. Från

liöket kommer man rakt ut till
kökslandet, som även det åir

minimalt. Alla fönster och dörra'

*^-

i

ffi,,
Maggie cich henne

lilla, li.lla

cerade dihtar oeh fönster oeh

o." *
stuga som f&n en grund,lig onsiktslffining med, nga ornpla-

rödfäro oeh aåtakmiat (Il.iÅ'

F.lotm.o

r,;-Åt't^År.

lanthandel. Det är tydligt att
Maggie har en del att brås på.
Hon har själv jobbat inorrr industri och handel, men också som
kokerska och städerska. Det sista under tio år i en bilfirrna. som
med vissd meltanrum hade hob-

bykvällar för personalen, som
då fick meka med sina egna bilar och använda sig av företagets verktyg m m. Eftersom

Maggie var anställd dår gavs

hon samma möjlighet och lärde
sig mycket pm bilar och motorer
m m - något hon har stor nytta

och tapeterna har hon sjålv
hängt upp och även målat tak
och listor.

-

Det

åiLr.

väl därefter.

såger Maggie anspråkslöst. Någon större kunskap harjag inte,
men jag var väl hantlangare till

min man tidigare och han var
mycket duktig och hiindig.
Än

så låinge åir stugan en fri-

i den mening, att hon
fortfarande har lägenhet i
tidsstuga

Alingsås, där också barnen bor
med sina familjer. Vad det blir

i framtiden, vet hon inte riktigt
idag, men hon känner sig vara
närmare naturen håir oeh har

lite plats att meka med bilar också och det varjust en anledning

att hon ville ut från staden. Någon anknytning till Falbygden

nade dem väl - sådant glömmer
man inte.
Maggie iir i mångt och mycket
en sjusärdeles kvinna - en

de

-

så Iyft

gärna på hatten för henne. Det
är hon värd med all sin företagsamhet.

"Kvinnor-kan-kvinna". Om hon
varit yngre idag vet man inte

IRIS JQHANSSON

har inte Maggie, frånsett att hon
gästat Hjo samt St. Bjurum en
gång för längesedan, emedan

en av fars chaufförer var därifrån och dessutom en mycket
trevlig och glad person, som tog

JUIKII\PPSTIPS
till fåga priser
öeeettleen

väl hand om sina gäster och fäg-

av idag. Med åren har hon också

skaffat 'sig

vad hon kunde blivit

nödvåindigaste

verktygen samt en hel rad med

vereagles

böcker om bilar och hur man
reparerar dem. Det är intres-

to-tt

tördagnr

*rf

sant, tycker Maggie, som gärna
hade blivit bilmekaniker om hon
hade fått börja om idag.

o Tillfållighet
Det var tillfälligheterna

som
spelade in niir Maggie köpte den

JUH-KH-:A.PffiAffi

lilla stugan i Slutarp. Den var
,väl nårmare 100 år och hade
haft flera ägare. Liten var den
också, men det bekymrade inte
Maggie. Hon gillar att arbeta,
har alltid giort det, även nåir de
tre barnen ännu var små. fastän
då med allehanda hemarbeten.
Utöver fasta anställningar, som

gail.eoanligas-

tefelennörbi,leninte gå,r,
men ger sig intepå.ile senaste

på Hotell Halland och Kållereds

moilellerna.

Vårdshus, där hon var kokerska, har hon haft olika extra'knäck, vilka dock inte knåckt
denna arbetsamma, flitiga kvin-

Hörmeilsin
gamlaSoa,b.
(Foto: Rune
Linilblo.d,).

na som rL'både pratsam och
glad. Att hon skulle vara något

speciellt och värd att skriva om
- det tycker hon då rakt inte.
Men handen på hjartat - hur
många av oss kvinnor reparerar
våra bilar och bygger om våra

hus, hjälper barnen och deras
familjer och vänner också när
det åir aktuellt.

r Husbygget

:

Den lilla stugan, som idag står,
*

.j{

u,l.}t
l
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Maggielconla-
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Kinnarp/Slutarp

Vilt köpa stationshuset

Hembygdsföreningen i
Kinneved vill ta över det

gamla stationshuset i
Kinnarp.
Föreningen har fått ett
erbjudande att hyra eller
köpa fastigheten, och le'
tar nu efter sätt att finansiera ett övertagande.
Stationshuset i KinnarP år det
enda utmed järnvägslinjen Falköping-Ulricehamn som är kvar
i sitt ursprungliga skick, både
ut- och invändigt.

Huset har har tidigare varit

beläget vid Trädets station, men
flyttades till sin nuvarande Plats

1906. När trafiken På järnvägslinjen lades ner såldes det till en
privatperson i Skövde som alltjämt står som ägare.
Denne har nu varit i kontakt
med hembygdsföreningen, och
undrat om man varit intresserade av att hyra eller köPa fastig-

heten. Det är man, bestämde

medlemmarna vid ett extra möte i oktober, och gav då stYrelsen i uppdrag att jobba vidare
för ett övertagande.

Själva har föreningen inte
några ekonomiska resurser,
uppger man, och har därför
skrivit till kommunstyrelsen i
Falköping och frågat om kom-

Ingen peng
till stutiort
I förra numret av FT berättade vi om de planer som Kinneveds hembygdsförening har på
att ta över det gamla stationshu-

set i Kinnarp. Föreningen vill
rusta upp den anrika byggna-

I
f

den som stått på sin nuvarande
nlats sedan 1909 och som år den

Statlonshuset

i Ki.nnarp har st&tt öde liinge,

si.n ui.lja igenorn kan huset

nLen on1, Kinnerteds hembggdsförening

få'r

bli hembggdsgå'rd i framtiden.

munen kan tänkas hjälpa till.
- Hembygdsföreningen har

inte någon egen hembygdsgård,

varför tillfället skulle vara ytterst lämpligt, skriver ordförande Rune Lennartsson.

Prislappen på stationshuset

iir satt till högst 200 000 kronor.
BÖRJE ANDERSSON

137.*-ia- e"|
sista oförändrade stationsbygg-

naden utmed järnvägslinjen
Falköping-Ulricehamn.
Nu har hembygdsföreningens

förfrågan om eventuell kommunal hjälp behandlats av första
instans. Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterade frågan i
förrgår, och sa då nej till bidrag.

Kommunstyrelsen

har

sista

ordet.

Fredrik Ek

-

ng

i Floby IF.

Floby er sittter förlusterrn,cr, med
Fr

ed,ri,k oeh nA sats and,e Nötc lus !

22-änge Fredrik Ek byter Kinnarp/Slutarp mot
Fltfby inför nåsta fotbollsäsong.
I)essutom får Floby "hem" Niklas Hillestrand,
som under året giort "lumpen" och inte spelat
någon fotboll alls.
Fredrik Ek har spelat mestadels på mittfältet under sina år

i Kinnarp/Slutarp, men åven figurerat i anfallet,
- Fredrikjobbar ihop med vår andretränare Per Larsson

och på den vägen är det. Fredrik kände för något nytt för att
satsa vidare på fotbollen och det är vi givetvis glada för, det
är alltid nyttigt med nya spelare som breddar truppen, konsta-

terar Jerry Henriksson i Eloby.

o Niklas satsarigen
Förutom Fredrik får alltså Floby "tillbaka" målfarlige Niklas Hillestrand. I december "muckar" han efter elva månaders militärtjänstgöring och kan satsa på fotbollen igen.
- Han har tjänstgiort i bland annat Stockholm och Göteborg och det har varit omöjligt för honom att kombinera med
fotbollen, berättar Jerry.
, Som bekant försvinner ju Martin Folelström och Magnus
,Rehn från Floby till IFK Falköping.
, - Nu ligger vi kvar på safilma nivå i truppen under den
,gångna säsongen och det känns brq^avslutar Jerry.

Pyssel i julstngan

Skyltbråk avslutat
En restaurangågare och dennes grannar i Kinnarp har tvistat en längre tid om en skylt på
restaurangen och den belysning
som riktas på den.
Tvisten har gått ända upp till
kammarrätten som gett grannarna rätt om skylten.

tet. Skylten är utbytt
länge. ,1..r3-lJ,ii

LUCIAFEST
i

aktivitetshuset, Kinnarp,
13/12

den, redan före domstolsbeslu-

Medlemmarna i IOGT-NTO
i Kinneved och in-

föreningen

bjudna vänner firade på lör-

dagskvällen "Lilla julafton" i

Gökhems hembygdsförenings

Hiir

spritsas det

trevliga bygdegård. En kvartett
damer hade under dagen bakat
bröd i den gammaldags bakugnen samt kokat risgrynsgröt
som serverades under kvällen

ut krtstgr, i fiingslande modernistiska

kl.

18.30.

Paketauktion.

Men saken är redan ur värl-

Lillajulafton

sedan

KIF/SlF:s Damlag
tillsammans medsmörgås av det
nybakade brödet. Efteråt serverades kaffe med lussekatt och

pepparkaka.
Kvållen förflöt i julens tecken

med julsånger till musik på
dragspel och fiol. Programmet
bestod vidare av lekar, tävlingar
och dans. Som avslutning bildades kamratkedjan och man

sjöng Carl Antons vackra sång
"Nu går sista visan".

nxönster - au hjiirtans lust - på pepparkakshjeirtan niir det

iir julstugepyssel

i

i

Kinneueds församlingshem: Fr.u. och

lrr'iffirr*tttt*ti*tt*rttttrit*rttt*rttt

Gott Nvtt
iai God Jut &önskar
t--- År irI

bilden: Stefan Eriksson (9), Vil+tor MossbA (8),
Caroline Mossbg (6) och Per Mossbg (4). I baskgrund,en
bortå.t

instraktören med det för

AIf.(Foto: Glenn

tilffillet

passand,e nannnet Lasse

Welander).

ft.tl- t gr!J

Pepparkaksbak och sen
kristyrdekoration därpå,
glanspappersprydnader
till julgranen eller med

Det här är avslutningsträffen för det 70-tal barn här i pastoratet, som varit med på höstens pysselträffar, berättar An-

kylskåpsdörren. Och så förståss käcka tomtegummor

Den här avslutningsgången är

magnet bakpå

till

som gungar.

AIlt det här något av det
som julstugan för barnen

i

Kinneveds fiirsamlingshem på lördagen innebar
för alla barn som var där
och julpysslade.

ia

-

Kinnarps

*tt*tttttt*ttrrt

nelie Palmqvist som är en av sju
ledare för verksamheten.

Fabriksnederlag i
i***iir**rt
trrfi *rttr
. -i* '-' --l

I

AISNIGKEfl

man i gång hela eftermiddagen,
så hela Kinneved - åtminstone
de som är bekanta med med de
julpysslande barnen - torde ha

TITTUERKAR EFTER

rikligt med julprydnader till

III]IA MÅN

gran, bord och fönsterbänkar.
GLENN WELANDER

Kinnarp-Åsarp:

Paradgatan, KINNARP lS

Äsarpsskolan byggs om, deltidsförskola och fritidsverksam-

het flyttar in i lågstadiehuset.
Fritidshemmet blir tomt, dit
daghemmet Vitsippan kan flytta. Ärskurserna 0-6 i Äsarp.
Kinnarpsskolan byggs om för

att få plats med dels dagens
barnomsorg, dels ett högstadium. Den nuvarande mellanstadiedelen anses för dålig och ska
rivas, istället byggs nytt, totalt
?

Kinnarps kyrkliga

syförening har haft sin årliga
försäljning i Kinneveds Försam-

lingshem med god tillslutning.
Kvällen inleddes med kaffeservering varefter andaktsstund
hölls av kyrkoherde Ingemar
Bruto. Många vackra handa-rbeten, hembakat bröd och.maträtter fanns till försäljning. Aven
en stor handgiord tomte lottades

bort. Högsta budet var 750 kronor för en mycket fin duk broderad och skänkt av en flitig herre,
John Persson. Auktionen under
roparen "Sven i Lofsgårns"

trevliga och humoristiska led-

ning inbringade tillsammans

!qo&e4rtmc'r.'.,oyL,O=_

Pappersinsamling
Kinnarp-Slutarps Idrottsförening har idag årets sista pap-

med lotterierna 16.700 kronor'

Svföreningen beslutade På

årsÅötet den 22 aPril utdela
20.800 kronor enligt följande:

Svenska KYrkans mission

kr, LutherhjälPen 4'000'
Flämslätt 2.000, Hjo Folkhög-

4.000

skola 2.000, Ria FalköPing 2'000'
IM * Vrigstad 1.500, Sv. kYrkan
i utlandei (SKUT) 1.ooo, Stock-

holms Stadsmision 1'000, Göteborgs Stadsmission 1.000, Sv'
kvrkans missionsstYrelse 500,
Hiälmservdsstiftelsen 500, Vasaskolan Göteborg 500, Kristen
Fostran 500, Göteborgs KYrkliga Sjömansvård 300.

t1I3- iL- i6

Julkul

Du är välkommen till Kinneveds församlingshem På
lördag. Vi har öPPet mellan
kl. 14.00-18.00 då vi bl'a'
säljer julgodis, lotter,. hem-

bakat bröd, fika m.m'

VäIkommen!
Sv. kyrkans unga i Kinne'

ved. PS' Intäkterna delas
lika mellan arr' och Rädda
barnen.

persinsamling. Buntar

kan i

vanlig ordning placeras titanför
fastigheterna. Insamlingen star-

tar under seneftermiddagen.

Jårnvägblirhus?
Området vid Slutarps station
kan bli bostadsområde i framtiden.

Byggnadsnämnden har nu i

alla fall ändrat de planer som

finns. Tidigare har där stått

'Järnväg" men det ska nu suddas och ersättas av - ja vadå?
Det år inte beståmt ånnu.
Bara att möjligheten finns.

Lördagen"

Länet

den 8 december

1993
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PASTORAT StÅSIHOP*
IW en be s lutet öa erklug a s
Med 7 röster mot 6 beslöt

stiftsstyrelsen

vid

sitt

sammanträde i torsdags
att slå ihop Kinneveds
pastorat med N Asarp-

Smula och Slöta pastorat
med Yllestads. Men protesterna lät inte vänta på
sig. Redan på torsdagskvällen beslöt pastoratskyrkorådet i Yllestad att
överklaga beslutet.
I alla fyra pastoraten är
man besviken över att

stiftsstyrelsen inte lysdnat på de argument som

framförts. Man har ingenting emot förändringar
och sammanslagningar
men anser att det finns
starka skäl som talar mot
de förändringar styrelsen
med knapp majoritet drev
igenom.
På fem platser kommer pastorat
att slås samman i Skara stift vid
'årsskiftet 1994/95. Det rör sig om

pastorat som är så små att de
inte anses klara sig på egen
hand. Man grundar sig på kyrkolagen som säger att pastorat
skall vara så stora så de klarar
sina åligganden. Därför b ö r

antalet församlingsmedlemmar
inte understiga 2000.
Stiftsstyrelsen gick på en annan linje än vad flera av de berörda pastoraten föresPråkat.

pastorat medan Hössna, Sträng-

sered och Gullered förs till Ulricehamn.
För Kölingaredsborna är det
inte första gången de får byta
gastorat. De hörde tidigare till N
Asarps pastorat.

o Sammanslagningar
Rena sammanslagningar rör
det sig om på tre platser, av dem

två på Fälbygden. Kinneveds
pastorat mejl I 800 invånare går

ihop med Äsarp-Smula med I

100 invånare. Yllestad med

knappt

1 000

invånare går sam-

man med Slöta som har knappt
I 700 invånare. Den tredje sammanslagningen gäller Tun och
Orslösa.

Stiftsstyrelsen har inte varit
helt konsekvent när det gällt
talet 2000. Således får t ex Gudhems pastorat vara kvar trots
att invånarantalet . är under

Engdahl. Det senare håller dock
inte pastoraten med om.

- Regleringsgruppen har
glort en utredning som föredragits för stiftsstyrelsen. Den utredningen har vi inte ens sett,
säger Ingemar Bruto, kyrkoherde i Kinneveds pastorat. Utredningen skulle göras i samarbete
med berörda församlingar men
så har inte skett.
I Kinneved-Åsarp giorde man
en egen utredning och anser att
man hade en betydligt bättre
lösning när man föreslog en partiell ekonomisk

o Måttligentusiasrh
När det gäller sammanslagningen har entusiasmen från de berörda pastoraten varit minst
sagt måttlig. De yttranden som
lämnats till stiftsstyrelsen har
andats oro inför att dagens kyrkliga arbete som man anser fungerar bra kommer att bli sämre
efter sammanslagningen. Men
stiftsstyrelsen ansåg att man var
tvungen att ta hänsyn till lagstiftningen där det sägs att pastora2000

invånare om det inte finns särskilda skäl eller om det är ända-

samfällighet

med Falköpings pastorat. .Man
hade kontakt med stiftets ekonomichef Bruno Wallander som

underströk att det måste ske
rationaliseringar om pastoraten

skulle fortleva. De rationaliseringarna har man redan påbör-

jat.

-

2000.

ten inte skall ha färre än

en bra lösning, säger Sten-Äke

Man lyssnade inte alls till

våra agrument, tittade bara på
siffran 2000, säger Ingemar Bruto.

o Oenigt
Att frågan var svår framgår
av det faktum att stiftsstyrelsen
inte var enig. Några ledamöter
ansåg att man borde avvakta de
utredningar som pågår om kyrkans framtid innan man fattade
beslut om sammanslagningar
och ge pastoraten en chans att
under ytterligare tre år försöka
hitta andra lösningar än de föreslagn^a. Endast

i

fallen Kinne-

ved-Asarp och Yllestad-Slöta

i Slöta,

som innhas av Mats Löwing skall vara kvar tills vidare,
enligt stiftsstyrelsen.
I några fall skall man dock
utreda hur tjänsterna skall fördelas mellan berörda pastorat.

o Överklagar

Men i Yllestads pastorat har
man redan bestämt sig för att
överklaga stiftsstyrelsens beslut. Det skedde vid ett sammanträde på torsdagskvällen och ett
tungt skäl var att man ansåg att
stiftstyrelsen inte lyssnat på de
argument pastoratet framfört.
- Vi har sagt att vi inte har
något emot sammanslagning ef-

tersom vi tror att det kan bli
svårt för små pastorat att klara

sig på egen hand, inte minst närl
vi som i Yllestad har fem kyrkor

att ansvara för på knappt 1000
invånare. Men vi ville inte ha
sammanläggning nu utan först
om några år och vi anser att
våra skäl för det kravet är starka, säger Tord Hallqvist, som
är ordförande i pastoratskyrkorådet.
- Vi behöver arbetsro ipasto-

ratet. Vi har haft svåra strider

inom pastoratet och innan vi för
något år sedan fick vår nuvaran-

de kyrkoherde var det flera vikarier på tjänsten. Alla gamla
tvister och trätor måste få tid att
läkas. Sedan är vi redo att gå

samman. Men stiftsstyrelsen
har inte lyssnat.

Tord Hallqvist menar också
att man borde se till verklig-

r

Inte mycket att
vinna

Att man inte har mycket att vin-

na på sammanslagning mellan
Slöta och Yllestad, säger också
kyrkoherde Folke Nilsson. Han
är lättad över att den halva komministertjänst som Mats Löwing
har får vara kvar men frågar
precis som Tord Hallqvist vad
man vinner med att slå samman
två ekonomiskt svaga pastorat.

-

Prästtjänsterna

blir

kvar

och allmänheten kanske inte
märker så mycket. Men det blir
inte samma närhet till beslutan-

de organ. Det blir gemensamt
pastoratskyrkoråd, gemensamt
fullmäktige.
De fyra pastoraten på Falbygden har haft gemensamma över-

läggningar inför sina ytfanden
till stiftsstyrelsen och framhållit

att man klarar sig bra som det
är men att man i princip inte har
något emot förändringar.

r

Alltförkortsiktigt

Men i så fall skall det vara
förändringar på lång sikt, vilket
det här inte är, säger Ingemar
Bruto, kyrkoherde i Kinneved.
En reglering är nödvändig men
den skall inte se ut på det här
sättet och det har vi framfört till
stiftsstyrelsen. Vad man på stiftet ansåg om våra synpunkter
vet vi inte.
I Kinneved känner man be-svikelse. Man tycker att man
skött sig bra men har nu fått
stiftsstvrelsens betvp och kan

-

- Det var inget lätt

beslut
men vi är ändå övertygade om
att det löser fler problem än det
skapar, säger stiftsstyrelsens vice ordförande Sten-Äke Engdahl.
Det är sammanlagt tolv pastorat som berörs av sammanlägg-

ningar. I två fall splittras ett nu
existerande pastorat och delas
på två grannpastorat. Det sker
med Hassle pastorat, där Torsö
församling förs till Mariestad
medan övriga församlingar förs
till Lyrestad.

o Kölingaredbyter

Det andra pastoratet som
upphör är Hössna. Församlingarna Böne, Kölingared, Knätte
och Liared, förs till Blidsbergs

f,en sKau lnte Dara ses ur oet,
enskilda pastoratets perspektiv
utan ur hela stiftets med hänsyn

till

fördelning av prästtjänster

med mera.

Många av de små pastoraten

får särskilda skatteutjämningsbidrag för att klara ekonomin
men det finns inga garantier för
att de bidragen blir kvar.

o

Båsta alternativet

Det finns sällan några helt
idealiska lösningar på de små

-

pastoratens situation. Det hand-

lar hela tiden om att väga för
eller emot och det är svårt att
fatta beslut. Vi från styrelsens
sida har besökt de berörda pas-

toraten flera gånger för att tillsammans med dem försöka hitta

o Kinnarp/Slutarp

Kyrkans unga i Kinneved hade i lördags ordnat
med "julkul" i Kinneveds

församlingshem, vilket

innebar försäljning av julgodis lotter, hembakat
bröd m.m.

CurtochRoland

sjunger på annandagskvällen

samlingshem.

i

Kinneveds ftir-

-

Man kan inte bara konstatera att vissa pastorat sagt nej
till sammanslagning utan måste
också se med vilka argument de
sagt nej. I det läget har vi haft
svårt att hitta argument som fyller lagens krav på "särskilda

skäll'för att låta bli sammanslagningar, säger Sten-Åke Engdahl.

o Tjänsterkvar

om man gör några ekonomiska
vinster med sammanslagning

mellan Yllestad och Slöta, två
pastorat som båda har dålig ekonomi. Det nya pastoratet med 2
500 invånare får elva kyrkor att

underhålla.
De båda prästtjänsterna blir

kvar men pastorsexpeditionen
slås ihop till en, liksom i Kinne-

ved-Äsarp.
- Det var ovist av stiftsstyrelsen att inte låta oss få tre år på
oss att ena och stärka pdstora-

tet, säger kyrkoherden

Inga prästtjänster dras in på
grund av sammanslagningarnä.
Den halva komministertiänsten

i

Ylle-

stad, Lennart Lönnqvist.
- I synnerhet som vi inte är
negativa till sammanslagning.

lnte tyda det på annat sätt än
att man inte skött sig. Man är
också besviken över att stiftsstvrelsen inte samarbetat med pastoratet trots att det klart sägs att
utredning om reglering skall Ske

i

samarbete med berörda för-

samlingar.
Även i Kinneved harett överklagande diskuterats men där
finns inget beslut.
Men även om vi känner besvikelse skall vi se till att vi klarar
sammanslagningen bra, säger

Ingemar Bruto.

De nya pastoraten kommer
att heta Kinneveds resp SIöta
pastorat.

STINA LINNARSSON
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Utanför församlingshemmet
fanns en tipspromenad att gå på
och inomhus kunde man värma
sig med kaffe och dopp. Intäkterna av verksamheten delades
lika mellan ungdomarna och
Rädda barnen.
Ett fint pepparkakshus fanns
till salu och det hembakta brö-

det var utsökt gott. Tyvärr

llotiren
julens sånger

#'

vänta.
'

ran 2000. Skara stift är speciellt
med alla sina små församlingar.
Han anser det också tveksamt

Torsdagen den 23 december 1993
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slut med minsta möjliga marginal, 7-6.
Majoriteten ansåg att det inte
skulle tillföra frågan något att

så

kom det kanske inte så många
besökare soin man hade hoppats på, men de som infann sig
blev väl omhändertagna avungdomarna som jobbade,
JOSEF JACOBSSON

Vid lcriffebordet ser 1ti Sara Barrljung, Anna Gustan:sson, Ooe Persson, Elon Larsson,

Bengt Johansson, Gunoor Andersson och Charlo.tte Rgtting. Senserar kaf,fe gör Johanna
och fi2rsarnlingsassistenten Mane Barrljung.
Andersson, Linila
-Persson

Jultest rned
Frökinds SPF
Frökinds SPF höll i onsdags

månadsmöte med julfest i Kinneveds församlingshem,. där det

förutom information av olika

slag serverades julbord

och

hölls paketauktion.
Margit Andersson, ordförande i SPF i Frökind, hälsade alla
välkomna och berättade om dagens program, som på grund av
influensa blev något avkortat.
De 50-talet deltagarna kunde

Margr,t Salomonsson, Brismene, Ester Andersson, Kinnarp, Aina,Sd'nd,, Halsd'ng oc-h
Stina Kjellslyttrn:f slutarp, uar några'au deltagarna som liit sig uril smaka au det goda
jour;'niir det giiller mat hår Inga Nielsen, Lydia Sandön och Karin
iulborffiåig
And.ersson, som lagat allt det goda. (Foto: Irr,s Johansson). *FJåila1*.åR

'

roa sigpå egen hand - alla samtalade nämligen livligt och glatt,
456Uind två gäster från längre
håll, Äke Ungh och Bertil Säll.
Om planer längre fram berät-

tade Margit Andersson,

som

också efterhörde om intresset
för grötfest ijanuari och kyrkre- Å
sa längre fram, vilka, vad det -t'1
verkade, -väckte intresse. En
resa till Ängermanland på tre
dagar var också uppe preliminärt. Vidare brättade Arne Johansson om pensionärsbostäder

på Mösseberg vid kurorten och
om ett ev. studiebesök dit.

Var nästa möte kommer att
hållas var för dagen oklart, eme-

dan ombyggnationen På Frökindsgården stökat till det något.

I

en annons kommer man

att meddela lokal för januarimötet.

tgqs_,å "å,p

" [,J r å,ld,rig" heramik
iLokal f ranind, 'j?3^'L-&D

I entr6hallen i Lokal
Frökind visas nu och fram
till nästa år en mindre

påverkats därav och börjat arbeta med keramik.

samling lergods som keramikern Anna-Stina Gustafsson gjort på urgammalt vis. Dt är mycket
vackra och intressanta
kärl och figurer. I montern visas också några
andra konstföremåI.

Anna-Stina arbetar helt för
hand när hon gör sina skålar,
trummor, hängkärl m m. Som
amatörarkeolog har hon studerat tillverkningen i gamla tider

Anna-Stina Gustafsson deltog
för tio år sedan i en kurs i keramik på Ekehagens. Forntidsby
och det blev en tändande gnista

för henne för såväl arkeologin
som just keramiktillverkningen

enligt 'forntida metoder. Hon
arbetar frir övrigt på Ekehagen
som guide vid framförallt skolbesök, då elever får pröva på
att tillverka bland annat keramik. Hon är så till den grad ta-

gen av konsten, att nu också
såväl dottern som sondottern

r

Handarbete

och även provat sig fram genom
eget arbete. Hon har håmtat

modeller från bl a Yngre tratt-

bägartid en (3290-2800 f. Kr.)
och järnålderir. Leran hämtar
hon från olika ställen i Skaraborg och blandar den med bl a

granit och kvarts, torkat löv

m m för att göra den mindre fet.
Sedan hon format kärlen
bränns de vid öppen eld. Det var
mycket intressant att höra henne berätta - inte minst för att hon
är så engagerad i arbetet själv.
-.

Utställningen finns kvar på

biblioteket över jul- och nyårshelgerna.

IRIS JOHANSSON

Anna-Stina Gustafsson trunxm.ar på, en uacker liten trunl,ma fr&n gånggriftstiden med
r&dgurshud som har rngcket fint ljud. Trumman iir allts& ngtr.lluerkad enligt gammal
modell. (Foto: Dan Nälsson).

Ggd Jul och Gott Nytt År

I{iffiäFplslutarp

tillönskas våra medlemmar, sponsorer, publik samt övriga
som stöder vår verksamhet.

har red,anfått

ffi)

sina jutkloppar!

Kinnarp-

Slutarps lF

trfinnarps iulgran

sågades

ner

I Kinnarp bröts (elter sågal
des) julstämningen på ett något brutalt sätt natten till annandagen. Då passade någon
på att såga av denjulgran som

Per-Ola Westerberg
balca

i

- ng i

- till-

KinnarylSlutary.

ortens vägförening satt upp i
närheten av Kinnarps L"g""lörså[ining. Granen hade så-

gats av 80 centimeter över marken och dessutom hade elsladdar slitits av.

Ki.nn-

Arets lrontor

Nu sällar sig Kinnarp/Slutarps IF till raden av
division Vl-klubbar som förstärker inför nästa års
fotbollssåsong.
Lagom till jul har man fått klart med två ,'klappar" i form av Per-Ola Westerberg från Tidaholms
GIF och Mike Shaw från Tomten.
- Precis de killarvi behöver, rutinerade och med
en förmåga av driva på de andra, påpekar Bent
"Blecka" Georgsson i Kinnarp/Slutarps fotbollssektion.
Sedan tidigare har ju Kinn- i till "femman" harinte kunnat
arp/Slutarp giort klart med, uppfullas de två senaste sä-

en ny tränare i form av Arvo
Kuuåk och dessutom har man

l

knutit rutinerade mittförsva-

raren Peter Uvesten från

Tomten (tidigare IFK Falkö-,
ping) till klubben.
Nu sällar sig ytterligare ett
par nanrn med rejäl rutin till

klubben.
r Per-Olatillbaka

Per-Ola ]Vesterberg åter-

vånder

I

I

L

i

i

till sin

moderklubb
efter fyra såsonger i division
I sch division II med Tidaholms GIF. 28-årige Per-Ola'
kan på grund av sittjöbb inte
satsa i den utsträckning som
krävs för spel på division IInivå och har bestämt sig för
att återvända.
- Förmodligen kan han
bara träna en gång i veckan
åven hos oss, men givetvis är

han iindå en oerhört värdefull förstärkning. Per-Ola är
precis den spelare vi behöver, en ledartyp och pådrivare som kan tiLrda hela laget,
påpekar "Blecka".

o Åkteur-91
Kinnarp/Slutarp fick låmna division V 1991 och målsättningen att ta sig tillbaka

songerna, i år blev det en placering mitt i tabellen, en bra
bit efter topplagen.
- Det år bara att konstatera att vi kahske lagt ett allt för

I

tungt ansvar på våra måmga
unga spelare. Med Per-Ola,
Peter och Mike får vi en ruti-

'

nerad trio och därmed en
båttre blandning

i laget,

det

hjåi'lper säkert de. yngre kil-

larna att växa några snåpp'
också.

. o Naturligtbyte
Engelsmannen Mike Shaw

.

har tidigare spelat i Falköpings FK och Tomten, men.

i Slutarp och
i Kinnarp var hans

med bostaden

jobbet

Efter m&nga och heta diskussioner stod ombgggnaden
Lokal Frökind, klar i oktober.
,

r

Till årets kontor utnämner

klubbyte ganska naturligt.
- Det år vi glada för, Mike

vi det lokala servicekontoret
i Lokal Frökind. Fullmäktige

kommer tillföra laget en
'

Eventuellt kan ytterligare

, för klubben och man siktar
med de nya namnen på en
plats i toppen.

Det lär bli en tuff serie,
men nu tycker jag inte vi ska
sikta lägre åin att vara med

-

bland de tre-fura främsta,
avshrtar "Blecka".

HÅKAN JoHANSSoN

i mars att samlingslokalen skulle försvinna och ge
plats för bibliotek och servibeslöt

tyngd som till viss del saknatS
tidigare, påpekar "Blecka".
någon förstärkning bli aktuell

au

.

cekontor. Det gick för fort,
politikerna lyssnade inte på

folket, sade kritikerna som
ville ha kvar Lokal Frökind
som samlingslokal. ftillmaktige tog dock principbeslut.

I april blev

överenskom-

melse klar mellan Posten och

kommunen

att

skulle överta

kommunen.

postservicen

och flytta den iill Lokal Frökind.
I juni sade fullmäktige ja
till ombyggnad men lovade
att ortsborna skulle få ett ord
med i laget när det gällde ut-

forilningen. I augusti tog
kommunstyrelsen beslutet
att samlingssalen skulle för-.
svinna och i oktober öppnådd
servicekontoret och biblioteket i nya lokaler och ortsborna medgav aningen motvilligt att det blev ganska bra

till

sist.
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KINNEUEDS SKYIIEF0RENING

der Elisabet Henrikssons

Välfyllda

led-

;ilg F#;;åerhg och märklig
.
kyrkor har det varit

i Kinneveds

pastorat under

glimmai

ju- och*NärSuldagsmlorgon
som postludilm framfårdes I

vill på detta sätt tacka alla bingolottoköpare och säljare för
det gångna året. Även alla andra som stöttat föreningen
-på a*""J sätt' Vi ser fram mot ett fortsatt fint samarbete
det kommande året och önskar alla

IVårkumlakyrkahöllsmid- Betlehem av Jerker Leijon. Vid
nattsgudstjänst med Ingemar dessa tre gudstjånster predikaBruto som predikant me_d sång de veniatå S.E. SvenJson.
av Elisabet Hammar. fven i
Annandag jul spelade och
Börstig hölls midnattsgudstjänst siöns Curt äcfr nofina i Kinnekyrkokören under ledning_av vedJforsamlingshem.
len.

Bengt Kjellström framförde Stilutsprungen
la narr,
natt, rJer
Det ar
är en ros uBprungen
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