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Viigky_rkan-r. Kinneoed har också, sasselscittning att erbjud.a gngre-besökare. Mari.e Bar-rljung, församlingsassistent.
med Jennifer och Nataia Foentes-Johansson, Terese och Jessica Grönborg. (Foto: Margaieta-Eåman)

Kinneveds medeltida
lryrka badade i sol och en
dåsig stillhet rådde i den
idylliska miljön under
den juliheta måndagsef-
termiddagen.

Men inomhus rådde ak-
tivitet. Inte i kyrkan utan
i församlinghemmets lo-
kaler i grannskapet.

Ärets vägkyrka hade
öppnat.

Under hela veckan söndag
arrangeras vägkyrka i försam-
lingshemmet med olika aktivite-
ter, kaffeservering, sång och
musik, utställning av verk av
lokala konstnärer, konsthant-
verkare och hobbykonstnärer.

Alstren ställs ut för försälj-
ning. Besökare i vägkyrkan kan

derna genom att köpa konst_
hantverk från Sydafrika.
_ Församlingsassistent Marie
Barrljung och Birgitta Davids_
son.nar lagt upp och organiserat
vagkyrkan i Kinneved, som hål_
ler öppet en vecka under efter_
middagstid. Varje dag avslutas
med en andaktsstund.

.. o Sommartradition
... - Vi började med vägkyrka
rorrå sommaren året och erfa_
renheterna var så goda att vi
tortsätter-Evcn-r år, sa?E-k-yilio_
nerde lngemar Bruto som gärna
ser att vägkyrkan här näraZ6:an
blir en god sommartradition för
vägfarande och inte minst för
alla församlingsbor i Kinneveds
pastorat.

r Frivilligainsatser
Vägkyrkans veckolånsa

verksamhet bygger i h<;g gräd
på fiivilligt arbete bland lek-
fcilket inom kyrkan. Syfören-
ingsmedlemmarna i pastoratet
bakar allt det goda kaffebrödet
till kaffeserveringen, som de
också sköter om under den här,
veckan i en "stafett". På månda '
gen stod Slutarps kyrkliga syför -

ening som kaffevärd.
Dagny Silvander visade osl

ett irval av produktionen i Sör.i
by vävstuga. I 25 år har kvinnor-
från trakten samlats här för att
ägna sig åt vävning, främst som
hobby. Sedan 1982 äger de sin
vävstuga. De bildade en för-
ening, som står som ägare till

den gamla Sörby skola. ZE - S0
kvinnor yäyer här regelbundet,
numere..k6rnrnei.ftbra från Fal_
köping och grannsocknar.

o Ainas tomtaroch
dockor

Aina Sänd i Halsäng visar sin
lustiga tomtar och doäkor. plå_
gad av värk har hon tidvis haft
svårt med nattsömnen och för
att ha något att fördriva tid och
tankar rned började hon tillver_
ka sina figurer.
, - Jagtognågra strumpbyxor

cich tova',te huvena, berättar
Aina. Hon fortsatte att "tova te',
och kan i dag visa en hel koloni
av lrgurer.
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Aina Siinds roliga figurer, d'ockor oeh tomtar, tilldrog sig
i.ntresse igår, niir uiigkgrkan i Kinnetsed startad'e för att
aara öppen den ndrm'aste ueckan. (Foto: Marg:areta, Bo-
man)

o Konstoch
konsthantverk

Mats Svensson i Brismene är
en begåvad konstnär och han
visar i några blad sin skickfighet
som etsare. Rirgitha Evertsson
i Börstig är en intressant kera-
miker.

Asta Westermarks bärkorgar
och docksängar väckte allas in-
tresse. Lilian Lindh, Döve, både

En uiigkgrka utan kaffesertsering d,r znte ens tcinkbar, I
Kt nneods församli.ngshem stå,r kaffebordet dukat med hiir-
ligt hembakat bröd. Inga-Britt Soensson fr&n Slutarps
sgförening inbjöd ti,II kaffebordet på, m&ndagen. (Foto:
Mo,rgareta Boman)stickar och målar. Kjell-Ake

Paulsson, Börstig, visar mål-
ningar.

. Hembygdsbok
Kihneveds Hembygdsfören-

ing håller på att samla material
för en kommande hembygds-
bok. Man vill gärna engagera
även andra i detta arbetade,
menade Inger Persson Som i en
liten utställning orienterade om
vad som är på gång.

r Innehållsrikvecka
I morgon kväll anordnas ock-

så grillkvälI och brånnbollspel
för ungdomar i prästgårdsträd-
gården. Programmet för följan-
de dagar efter eftermiddagspro-
grammet med bland annat kaf-
feservering innehåller på ons-
dag tipspromenad och musik-
gudstjänst med Jenny Tidqvist

och Helena Arvidsson. På tors-
dag spelar Elisabet och Håkan
Henriksson orgelmusik i kyrkan
och vid musikgudstjänst i kyr-
kan på lördagskvällen medver-
kar Kristina Nilsson, som stude-
rar solosång vid Musikhögsko-
lan i Stockholm.

På söndag - avslutningsdagen
för årets vägkyrka i Kinneved
anordnas friluftsgudstj änst.

ULLA NORDMARK

Torsdagen den 14 juli 1994

Atmosfåren På en lant'
gård är något alldeles sär-
skilt.

Det tycker familjerna
Sten, Ulfves och Dubeck,
som valt att mjölka och
rida på sih semester.

På gården Liden har
Leif och Gun'Britt FiliPs-
sons årbete blivit andras
semestef.

I mil räknat är det kanske inte
så långt, från storstad till vägen

Vartofta och SlutarP, där
vit skylt med texten Bo

visar på gården
det är ändå en lång

en stadsbo.
Häinnns alla djuren som inte

finns i storbtap: hästarna, korna,
grisarna, hönsen, tqp-pen, hun-
den och kattungarna:-Oeh här
finns bondens verklighet som är

-o KinnarPlSlutarP

De tog semester P
oa

o lengarl
något,fråmmande för de tlesta
storstadsbor, väsensskiljt från
livet och arbetet i stan.

Hans och Kerstis dotter Sofie
Sten, 9 år, läste om att bo på en
lantgård på ett mjölkpaket och
blev genast frälst. Just det ville
hon göra i sommar, och så blev
det. En semester fylld av ridning
och mjölkning för Hans, Kersti,
Sofie och Viktor Sten.

r Barndomsminnen
Sedan Hans Sten var liten har

han giort många resor runt om
i Europa, men de bestående
minnena är från en bondgård i
Härjedalen där han var som
barn.

- Vi ville att barnen skulle få
uppleva samma sak, förklarar
han.

, Alla tre familjerna är där för
I barnens skull. För att barnen

ska får komma'i kontakt med
ett riktiet påtaglist lantliv med

nart ar.Dete ocn narvaro av cuuf'
Att vitja ge barnen härliga

sommarminnen är gemensamt,
att ge det som de vuxna upplevt
som barn. För de minnena sitter
där, även om upplevelserna har
varit få. Göran Ulfves ordnade
veckatr på landet som en över-
raskning för frun Gun och bar-
nen Frida och Joel.

- Min farfar och farmor hade
bondgård, och det är något spe-
ciellt med det.

Men det är inte bara barnen
som plötsli$ lär sig leva med
djur inpå livet. De tre mammor-
na har alla åter ridit, vilket de
inte giort på många år. Varje
dag har det varit ridning, där
kvinnorna återupplevt barn-
domsminnen, och medan män-
nen mer provat på.

o lVljölkning
Eldprovet har dock varit

mjölkningen av gårdens kor.
Klockan sex på morgonen och
mellan fyra och sex på eftermid-
dagen är det bondens arbete
och då får alla som vill vara med.

Monica Dubeck har mjölkat
kor två morgnar:

- Jag var Iite spänd i början,
men det var jättekul att få prova
på!

Monica Dubeck är mycket
nöjd med vistelsen på Liden.

- Det har varit jättehärligt.
När man frivilligt går upp kloc-
kan sex på morgonen, då är det
bra, skrattar hon.

Monica Dubeck har varit på
gården i fem dagar med sin son
Gustaf, 4 år, men tiden har inte
riktigt räckt till.

- Vi kommer nog att åka hit
igen, säger hon.

- Ja, det blir det nog säkert,
inflikar Göran Ulfves.

- Det är viktigl att barnen får
se varifrån mjölkpaketet och de
andra varorna i butiken kom-
mer, lägger Hans Sten till.

- Ja, vi fick ju en tillbringare

färsk mjölk reda#första dagen,
instämmer Monica dubeck.

fur



Ka,ttungarna i stallet uar gå,rdens popultiraste djur bland barnen. Joel Ulfues, Viirjö, Vi.ktor Sten, Stockholm, Gustaf
Dubeck, Giiule och Frida Ulfues, Viirjö bekantar sig med si.na fauoritei.lFoto: tå Cal,aanD

På, eftermiddagar"rLa iir det hristkörning med. Shetlandspon-
nger. Louise Wilhelmsson körde Viktor och Sffie Sten och
Frida, Gun och JoeI Ulfi:es. (Foto: Lo Caidahl)

. Husarrest
Men det frnns smolk i glädjeb-

ägaren. Flugorna och tuPPen
som förhindrar gästerna att so-

va. Flugorna som surrar hela
natten, och tuPPen som inte vet
vad klockan är utan är inställd
på väckning vid tre På morgon-

_ en.

- Flugorna bjuder vi på. De
hör landet till, säger Leif Filips-
son och skrattar.

Tuppen däremot har vid någ-
ra tillfällen fått husarrest i ladu-
gården, när gäster inte kunnat
sova, men det tycker i alla fall
Monica Dubeck är onödigt.

- Han hör ju hit, säger hon.

Gästerna på Liden får lära sig
allt de vill om jordbruk, allt drivs
som vanligt och så lite som möj-
ligt läggs tillrätta för turisterna.
Under höskörden var en familj
från Stockholm med, och om
någon är intresserad diskuteras
Färna jordbrukspolitik.

o Ömsesidigt
För Leif och Gun-Britt FiliPs-

son lär sig också om andras
verklighet genom att de har gäs-
ter. Lantbrukarens sociala si-
tuation kan annars vara ganska
isolerad.

- Det blir ett ömsesidigt ut-
bfle, förklarar de.

de med "Bo på Lantgård", var
att de ville nå ut till konsument-
en.

- Det är det enda sättet den
enskilde bonden kan påverka
sin situation och få förståelse för
sin verksamhet, såger Gun-Britt
Filipsson.

I Skaraborg finns nu ett tjugo-
tal gårdar där turister kan bo
och efterfrågan är stor. Efterfrå-
gan har ökat så att paret Filips-
son har fått bygga ut, det andra
lilla rummet på loftet har invigts
i år, och hela sommaren är full-
bokad.

YVONNE OLSSON

Familjen Ulfises, Göran, Joel, Gun och Frida huserade i
den röda stugo., sorn för liinge sedan ua,rit g&rdens hus,
och stortriudes. (Foto: Lo Caidahl)



"Gud gör u,nd,er"
6 
- 

o- Kinnarp/Slutarp Lördagen den 6 augusti 1994

tema, i hallert
-

Frilryrkorna i Kinn-
arp-Slutarp och Åsarp
inledde i går sin tradi-
tionella sommarkam-
ganj i Kinnarps-Hallen.
Arets tema är "Gud gör
under" och man vill
hjälpa människorna att
upptäcka vad Gud är
och skapa en positiv
bild av det kristna bud-
skapet.

Förutom kyrkornas lokala
pastorer och körer medver-
kar, fram till den 21 augusti
då kampanjen avslutas,
Christer Lindberg och det är
Missionskyrkan och cent-
rumkyrkan (Filadelfiaför-
samlingen) i samarbete som
står för arrangemanget.

r Öppendörr
Av många uppfattas frikyr-

korna som en sluten krets
bara för speciellt utvalda.

- Detta är helt fel. försam-
lingen vill vara en öppen dörr
för människor som söker och
längtar efter de högre värde-
na i livet, sa Christer Lind-
berg strax innän det var dags
att börja fredagskvällens mö-
te. Nu när välfärden knakar
i fogarna och de materiella
värdena kommer i gungning
börjar många att upptäcka att
det finns ett inre värde. Vi
märker en större öppenhet
för evangeliet än tidigare.

- Sommarens tema är
"Gud gör under" och vi räk-
nar att under de här veckor-
na kunna ge besökarna frid
och trygghet. Jag upplever
på mina ressor att samtalen
mer och mer handlar om livs-
frågor och frågorna handlar
ofta om vad vi håller på med
och vart vi är på väg, sa Lind-
berg. Det råder en viss vilsen-
het och försiktighet i kyrkan
att tala om vad vi vill ge.

Bibeln är det konkreta sva-
ret och den är tryggheten i
den kristna tron.

o Inihallen
Under tidigare sommar-

Fr.u. i bild Peter Kiill, Chri,ster Ltndberg oc-h Percg Johansson framför Ki,nnarps-
Hallen. - Det är mgcket positiut att ui f&it ti.llgång till hallen, ui.tLet g:ör att vl it"{int
oberoend,e ats uiider-och otnd., tackie pei"i Johansson,. (Foto. Rune Lindbnad,).

la1nn1ry9r har mötena varit nybyggda Kinnarps-Hallen, hinnerjublimångaväderom-
förlagda i tält men i år har vilket gör att man 6lir obero- slag innan det he-la avslutas.
man kunnat flytta in i den ende av väder och vind, det RUNE LINDBLAD
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IOGT hade tre frno d,agar i Värmland
IOGT-NTO i Kinneved

har varit på resa i Värm-
land. Det bar av på våra
vackra västgötavägar med
första rast vid slussen i
Sjötorp.

I Kristinehamn på en fin kaf-
feservering vid Vålösundet
dracks "elvakaffe" och besågs
det 15 meter höga Picassomo-
numentet.

Vid den stora Frödingstenen
-i*4rlSter berättade reseledaren
om Fröding och läste hans dikt
"Bönehuset" varefter Fröding-
gården besöktes. I Karlstad
gjordes en rundtur med guide

Pappersinsamling i clag
På grund av problem med det

fordon som skulle använts vid
pappersinsamlingen förra mån-
dagen blir det istället insam-
ling i dag. Buntar kan placeras
utanför fastigheterna, i vanlig
ordning.

varefter det smakade gott med
middag på Färjestads Herr-
gård.

. Dopp i Fryken
Nu var det dags att åka till

Frykstads vandrarhem där re-
senärerna bodde i två nätter.
Efter en lång och varm resdag
var det skönt rned ett dopp i
sjön Fryken och kvällen förflöt
med sång till musik av Yngve
och Evy på fiol och elorgel samt
kaffe och goda smörgåsar.

Efter frukost på lördagsmor-
gonen ställdes färden till Ran-
säters kyrka och Erlandergår-
den. Sedan besöktes Ransbergs
Herrgård som varit järnbruk
och har anor från 1600-talet, i
dag ägs gården av IOGT-NTO:s
scoutförbund och är en fre-
kventerad kurs och tritidsgård.

o Mårbacka
Det blev ett kort besök på

Mårbacka, varefter färden
ställdes till Sunne där man såq

den nyligen bärgade :båten
Freja, som kantrade på sjön
Fryken för nära 100 år sedan.

Bussen styrde sedan på de
mest hisnande serpentinvägar
upp till toppen på Tosseberg-
sklått varifrån det var en un-
derbar utsikt över hela Frvks-
dalen. I Västra Ämtervik Iigger
Sillegården som på seklets bör-
jan varit hälsobrunn. Här såg
IOGT:arna konstverk av Gösta
Linderholm och hans fru samt
Stig Claesson, "Slas" och åt
middag i den vackra gården.

Hemfärden på söndagen bör-
jade med ett besök i Brunskogs
stora vackra kyrka, Gammel-
vala och Håkan Hagegårds mu-
sikvilla.

I Arvika besågs Racksta
konstmuseum och sedan stäIl-
des färden till Klässbol och
dess fina damastväveri. Här
kan även ses glasblåsning,
tennslöjd, keramik och trä-
slöjd.

Utanför Säffle ligger Sunds

tzlr -ot4

Herrgård från 1700-talet och
genom gamla dokument, finns
bevis att gården har anor från
medeltiden. Resan gick sedan
vidare genom Dalsland, Vä-
nersborg och Vara där avsked-
skaffe dracks på Caf6 Nordpi-
Ien. Sedan fortsatte färden mot
respektige hemorter och så var
tre härliga dagar i Våirmland
slut.

M-8.J.

Christopher knep
garnrnelgäddan!
En av gammelgäddorna i Li-

dan finns inte längre. Christop-
her Georgsson, 15, från Kinnarp,
fångade i förrgår en bjässe på 6,5
kilo. Fisken var 1.,04 meter lång!

Christopher tog gäddan på sitt kast-
spö, med B grams spinnare, och när
gäddan sprattlade vid ytan var kompi-
sen Andreas Silvander framme med
håven och såg till att bytet bärgades.

Exakt var i Lidan unge herr Georgs-
son fångade gäddan vill han inte av-
slöja, men det var i alla fall mellan
Grolanda och Floby.

På gårdsplanen hemma hos Georgs-
sons var nästan hela Kinnarp/Slutarps
yngre garde samlat. Det är populärt
med fiske bland traktens ynglingar
som fiskar så väI i Lidan som i Atran,
och ofta kommer hem med fångst.

Gäddor på runt två kilo är vanliga,
men den häi gammelgäddan är rekord
bland ungdomarna.

Chri.stopher Georgsson med söndagens fångst '
en gcidda på 6,5 kilo. (Foto: Båsse Johansson) '

Kinnarp/Slutarps IF
och Kinneveds Skytte-
förening blev de iista
föreningarna att få in-
vesteringsbidrag entigt
kultur- och fritids_
nämndens gamla reg-
ler.

Ilfter den första juli har
nämnden bestämt att bidra-
gen för "tillfälliga investe_
ringar", bidrag till nämndens
förfogande, ska vara på 40
procent av kostnaderna eller
högst 12 000 kronor.

De båda Kinnarpsfören-
ingarna hann dock ansöka
om pengar för juli, varför
man nu får enligt de garnla
och högre bidragsreglerna:
14 000.

Kinnarps/Slutarps IF får
det för den förrådsbyggnad
som man byggt vid Tångaval-
len, vilket kostat totalt 63 000
r<ronor.

-- 
Kinneveds Skytteförening

får bidraget efter renovering_
ar av skjutbanan, för totalt
68 078 kronor.



Gustua fr&,loSlutarp
- en,soens|r_miistore

Nybliven svensk mästare
i jaktstig, allmän klass
(den svåraste), bland 600
deltagare, är Gustav Ec-
kerlid från Slutarp.

Måsterskapet i Husq-
varna Grand Prix, en cup-
tävling tog han hem i
Grästorp i söndags.

- Det var spännande och
hård kamp in i det sista berättar
han. När första omgången var
slut var vi. fyra som skjutit fullt
200 poäng och det blev omskjut-
ning två gånger innan jag tog
hem pokalen med ett hagel i
träff till godo.

I jaktstig skjuter man på rör-
ligt mål i form av harfigurer och
full pott innebär tio hagel per
figu".
I första omskjutningen bland de
fyra så fick Gustav Eckerlid det
extra pirrigt genom att han fick
skjuta först. Men, han och en
till sköt fullt igen!

Nästa omgång, den avgöran-
de, fick han skjuta först igen och
lyckades än en gång pricka in
tio hagel per figur, Konkurren-

ten om segerbucklan missade
med ett hagel, det vill säga tio
hagel i en figur och nio i den
andra.

- Så knappt kan det vara.
Jag segrade med ett hagels mar-
ginal, säger Gustav Eckerlid
som menar sig inte hann bli ner-
vös under själva tåvlingen, utan
först när det gick upp för honom
att han vunnit. Men då giorde
det ju inget.

r Inte så lått!
För den som till äventyrs tor att
det är lätt att träffa med hagel-
skott på 35 meters håll på rörliga
figurer, så måste sägås att det
är det inte.

- Man måste ha viss framiör-
hållning annars blir ciet bom,
och bara några hagel färre i träff
kan vara skillnaden mellan se-
ger och nederlag.

Vi gratulerar Slutarps oxh
Falköpigs kommuns nye svens-
ke mästare!

Vapnet han vinner med är en
Beretta automat med kikarsik-
te.

GLENN WELANDER

Nyblioen stsensk miistare i
jaktstig, Gustoa Eckerlid,
Slutarp. (Foto: Margareta
Boman).
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o Går till maten
Stuvat om har man också

gjort på Kinnarpskolan. Sko_
lans matsal har försvunnit och
nu kommer eleverna att få gå
tiil . Frökindsgården var]e
luncn. uet beror på förän_
dringarna i kom.munåns mator-
ganisation. Tidigare fick skolan
sin mat körd från Vartofta, men
det anses billigare och mer ef-
tektivt att laga den på samma
ort,

- Då återstod för oss att väl-
ja: antingen går vi till matsalen
på Frökindsgården eller också
får vi hålla på och köra kanti-
ner därifrån, packa ner och
upp maten. Vi tyckte det var
bättre fcir eleverna att gå .enlite sträcka och kommä- iill"dukat bord", förklarar rek-
torn Thomas Pettersson.

Av skolans matsal blev en
fritidsavdelning. Det behövdes
då antalet fritidsbarn (som
g!ann-a1 efter skoldagens slut)
ökat-från 30-35 till 4b.

I Äsarn her ma- 4dhå+ r^*

e Kämrearp/Slutanp
Karnpamgen förlängs i Kinnarps.hallen

Under tre vecko-slut 
-har fri- Temat har varit ,,Gud gör un_kyrkorna i Åsarp och Kinnarp/ d.;;;;;;" som visat sig kon_Slutarp arrangerat en väckelse_ f..åt pä n.rä ,ätt. Talare är pas_kampanj i K ^s-hallen. N" t.. ö-n.iriärii.rau..g som reserförlängskan,; .medytterl! 

"""i-i-'"a"fåen och predikar.gare möten unr, r kommande
helg, eftersom många männi- Kampanjen har varit rhycket
skor fått uppleva GuJ. välbesökt. Vissa kvällar har det

varit upp till 500 personer i hal-
Ien.FrökindS | '"?o..ou*"ns möre vittnar män_lntfgsseföfening I niskor som har er".t;;;jG;, |,,^^r,,,,^r^^-..--r-

sagostunder.rr Ua";""q ' I upplevelser under de här vec-

sonEen rnånrjro ,o,o 
"itoirr.å., 

I |åilr. på tördag o"i, sår,arj.sonsen måndag zel8, kl" 14.00 | ;;;il;å,ci,""åå?fiilä:fffi:i lokal Frökind. | '^:;-";:;:',- ""_-- , ,baka med sin fängslande för-Välkomtnen I r.r"""i..-

Kinneveds Hembygdsförening.
Slfu!:r Långebacke tisd. 2/8 kl.
19.m. T?å€erna med tämpligt
redskap-oöh kaffekorg.
Välkomna!

_ f vIJsa Pdll uucr a I Ilosl.
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ryWarty frr Personalen

vi^*"rbgt labg,d,uren Margareta Johansson uar- giistartisten som sp:Iad-e -upp 
till dans

;å; ii";"',.pt Ån Aiaa peisonalen på" stort grillparty. (Foto: Rune Lindblad.)

Sometttackochenupp- arbete och övertid biöd
muntran för en fin ar- KinnarpsABsinpersonal
betsinsatsunderen"tuffl' på ett festligt grillparty
vår och höst med mycket med helstekt gris och tru-

rqlTHa

ffiNu kör, vi igålg.:.
*" d 

-b 

"rJffiungdomsv 
erks amireten i Kinn eveds p asto-

rat. Du som varit meil tidigare, eller Du som vill prova nå-

got nytt är hjärtligt vålkomnien till våra grupper i Kinne-

i"d, f,ir".*ii.tgth.*. I år börjar alla grupper vecka 36'

Här kommer dagarna och tiderna:

Måndagar, start den 5:e sePtember
10.00-11.30 Kyrkans Barntimmar* 4-5 år
16.30-18.00 Miniorer 8-9 år
18.30-20.30 Kyrkans Ungdom 13 år och uppåt

' Tisdagar, start den 6:e sePtembgr
9.30:u.00 Kyrkans Barntimmar' 4-5 år

16.30-18.00 Miniminiorer 6-7 år
Onsdagar, start den 7:e sePtember
1?.30-19.00 Juniorer 10-12 år

Välkomna!!
*Sista anmälningsdag den 30:e augusti'

Undrar du något? Ring Marie Barrljung tel' 0515-330 26'

badurunderhållning På
fredagskvällen.

Vimmerbytrubaduren Mar-
gareta Johansson som var kväl-
lens gästartist sjöng och sPelade
och gav. lite extra festlig in-
ramning kring borden i Aktitive-
tetshuset. Margareta har en re-
pertoar med folkkåra visor, men
också, som nu i KinnarP, funge-
rar hon som en enmansorkester
och kan med teknikens hjälP
spela upp till dans.

Kvällen inleddes i ett för fes-
ten speciellt uPPsatt PartYtält
där man smakade På den grilla-
de grisen med vad som därtill
hör. Tyvärr började det att reg-
na så den tänkta utekvällen fick
flyttas inomhus. Men vad giorde
det, stämningen var ändå hög
och de 260 personerna som in-
fann sig hade det kul tillsam-
mans.

Företaget bjöd som sagts På
festen och det var festkom-
mittdn som stod för arrange-
manget med hjålP av grillex-
perter från Plantis-restaurang-
en.

RUNE LINDBLAD

zrylr -qI.



Söndagsskolan startar
Söndagsskolan i KinnarP-

Slutarp startar sin hösttermin
nu på iondag, detta i Centrum-
kyrkan.

AIIa barn i åldrarna fvra år
och uppåt är välkomna.

t+trrrlttllrrst+lttlt +f trrlllrl+r+f tf

i Iu, nQflqr körerna i Kinneveds pastorat!! | I

i Vecka 36 kör vi igång med: I
I Barnkröen: från 6 år, övar torsdagar kl. 16'30 it Ungdomskören: från 12 år, onsdagar kl. 16.30 I
! Onidagskören: "körskola" för ovana körsångare, ons- !I daqar varannan vecka med start 7/9. I
! XyiforOren: måndagar kl. 19.00. I
! ella körerna övar i Församlingshemmet. Kontakta gärna I
I elsabet Henriksson, tel. 810 68 el. 330 26. Kyrkokör finns I
| ?:-.1_t 

Börstig-Brismene, kontakta Bengt Kjellström tel. I
i 101 85. r
I Välkommen att vara med !! !r
t+rrrtttlfrsrltrrtlflrrrtrrttttttrrr+
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.) NU// sotsor vi

för FULLT pö

NYA
W-scout och TonÖr !

Gemensom stqrt
Fredog den 2:e sept. kl. l8

GtAss-cArEEr or öPPer, vi biuder !

Centcumlfyrr.k,an
Kfrnnaap/&ilaGatP

- 
oKinnarp-SlutarP

Fredagsdraget
Nu börjar verksamheten i

Centrumkyrkan med nYa fart-
fyllda arrangemang. Man star-
tar på fredag med glasscafd och
presentation av höstens Pro-
gram.

Falhöping och Kinnarp
dominerade fSSK:s stigi
I söndags arrangerade

fidaholms Sportskytte-
klubb sin iaktstig i Eke-
dalen. 220 skyttar från
länets alla hörn och även
boende utanför Skara-
borgs domäner mötte
upp till tävlingen. Ett
något lägre deltagaran-
tal än vanligt emellertid.

Den öppna klassen vanns
av Kent Persson från Falkö-
ping. På tredjeplats åter-
fanns Falköpingskollegan
Hasse Karlsson. Båda sköt
fullt, 140 poäng. TilI den ce-
Iebra skaran slöt sig även
Kinnarpsskyttarna Gustav
Eckerlid och Mattias Lages- Kent Persson sköt
son på en del?d fjalde gl_at5. hem, seqern i den
__,r y"s*.ordboys n"T::* åei""-iiårren på Ti-
Kinnarpsskytten hPnel
Äd.d;;ä""", r+o poil''" daholms Sportskytte'

Juniorkrassen 'ourrnl". "r, 
klubbs iakistig.

Daniel Nilsson från Kättil- Iand Fernström, cötene 13? (10),

storp. 13) Tommy Johansson, Stockerhult
137 (14), 14) Bengt-Olof Larsson,

o Lars öVerlägSen Skara 136 (13), 14) Benny Holm-

I råg-elgunga och stillasit- "'RfrSt:iåf"l:6r113)aurt"e,*l rr
tande katt gav Lars Lind- Karl Jörgensen, tiddevaltt 135, 2)

gren, Falköping, prov på sitt olleAndörsson, SkÖvde 126.

[unnande ifleia-seriei. Han _ Ytg*,oldboys (31 deltagare): 1)

vann båda srenarna, samt-!1 nfJ.åff:il:'i fijå"i#, åi'Å,?l
tredjplats i fågelgunga och i.ärri"rtrt" wiiflL iao.
en andraplats i stillastående Juriiorer (16 deltagare): 1) Daniel
katt. Lindgren stod i en klass Nilsson, Kättilstorp 134' 2) Viilv
för sig. - Gustavsson, Vara 128'--i 

r"'gta"riryen segrade_pro- 
",3fj1i,il,!1t=-1?å:t*f' 

1) Ann-

gramenligt Kinnarp_lag_I, nio -'i'ior-s,fi;;-l;i serier): t) Lars
poäng bättre en lalKoplng Lindgren, Falköping 59, 2) Bengt-
lag L Olof Larsson, Skara 46, 3) Lars

Eesultat öppen klass (146 delta- Llndgren,I'al!öging 3B,

gare): 1) Kenl-Persson, Falköping 1 Stillastående katt (294 serier): 1)

4o ÖD, z) Jonas Andersson, Stoak- Lars ' Ijindqe$-EalBDing 49' 2)

I KINNARPSHAIIEN SöNOIG 2 OKI. KI. I4
PRISER MED Err 

'ÄRDE 
AV cA 200.000:'

12 tripplar 1 .000:-, 2:000:-, 3.000:- varav 2 med varuvinster'
SIDOVINSTER. Insatsbingo. Rövare 10.000:- på full bricka.
Extraspel: TV-bingo med 3 st TV-apparater värda 17.000:-.
Dessutom lottar Loket ut mängder med varor, däribland matlådor

från Felix, Bob och Abba, porslin m.m.
Underhållning av Augustina. Vi bjuder på fika. RESEAUKTION,
lotterier m.m. Vi öppnar 11.30.

yW".a
slvggg$

Eiw
ZoEGIF Srerrflttine

mint

Abbo ;@*="=!yndborn ffi
Arr: Kinnarps-Slutarps lF/
Vartofta SK, Falköpings SS
Bingoaf lians. Välkomna!
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o Kinnarp/Slutarp
IOGT-I{TO l(innarp har "Oppen_söndag" i våra kyrkor:
gjort två sommarresor Madonnor i Kinneved

E en kulturskatt

o Kultur q a/q - fir{ . Må

IOGT-NTO i Kinnarp har un-
der sornmaren gjort ett pqr lyc-
kade utfärder. Ett besök hos
IOGT-NTO'i Skölvene giordes
den 24 juli. Skölveneföreningen
hadejust fått klart renoveringen
av sitt vackra sommarparadis
vid Ekåsen, just där dL stora
sommarfestligheterna hölls för
25-30 år sedan. Ett varierat pro-
gram bjöds. En spännande fbm-
kamp mellan de båda förening-
arna inledde. Efter kaffeserve-
ringen avnjöts musik framförd
av Lennart Sandberg"och Yng-
ve Johansson från Kinneveds-
föreningen. Allsång, lotterier
och varm korv hör också till en
riktig sommarfest.

Imponerad
aa Kfuunarps
- Besöket på Kinnarps be-

kräftar att man kan förena god
lönsamhet med ett långt drivet
miljöarbete.

Det sa Carina Ohlsson, Lid-
köping, efter tisdagens besök
på Kinnarps kontorsmöbler.

Carina Ohlsson är sjätte namn
på socialdemokraternas riks-
dagsvaJsedel och-partiets tales-

Lördagen den 20 augusti före-
togs en resa till Lurö i Vänern.
Under våren har en studiecirkel
om Lurö i NBV:s regl ge-

. nomförts. I llera fiskebåtar
skeppades man över till Lurö.
Därefter blev vi guidade över
ön av Ruth Andersson, fyrvak-
tardotter född på ön och förfat-
tare till den bok man studerat.
Besökarna fick bl a bese ruiner-
na av det gamla tegelbruket och
skolhuset som varit i bruk i c:a
20 år, men som nu för längese-
dan lagfts ner. Till sist kom vi till
klosterruinen som under många
år var en viktig förbindelselänk
mellan klostren i Skaraborg och
Nidaros i Norge,

man i mi$öfrågor i länet.
Och Carina var imponerad

efter besöket på Kinnarps.
- Det här verkar vara ett före-

tag som tar miljöhänsyn också i
praktiken, säger hon. Det jag
sett idag bekräftar att det lönar
sig att satsa på miljön för företa-
get och att myndigheter inte
skall vara rädda för att ställa
relativt långtgårende krav.
Dock skall rcglerna vara lika för
alla företag med likvärdiga pro-
cesser.

Kinnarps fick Möbelbran-
schens miljöpris 1994.

I går hölls 'öppen sön-
dag'runtom i stiftets kyr-
kor, med möjlighet att be-
se kyrkornas inventarier
och klenoder. Vi valde att
besöka Kinneveds kyrka,
där eftermiddagsguds-
tjänsten ägnades Guds
moder, den heliga jung-
frun Maria, med Maria-
musik, kyrkoherde Inge-
mar Brutos läsning ur
Moder Teresas bok om
Maria och, i anslutning

till gudstjånstOn, ett före-
drag av Rolf Green om
madonnabilderna i Kin-
neveds pastorat.

Rolf Green, som är expert på
medeltidens kyrkohistoia, sär-
skilt då madonnabilderna, in-
ledde sitt föredrag med att erin-
ra om den mycket levande Ma-
riatillbedjan som förekommer
överallt i den katolska och gre-
kisk-ortodoxa världen. Den
kraft folket hämtat ur polens
"Svarta Madonna" är bara ett
av många exempel på Marias

Forts. på sid. 18.

Vq -q4

Rolf Green, so,rn ui otil tror kiinner till alla madonna-
skulpturer oida ikring, fick faktiskt för allra första g&ng-
en se och röra uid, Brismene-madonnan, som tagits fram
speciellt för detta Rolfs föredrag om Kinneueds mad,onnor
och som på bilden ses oid uö.ggen inttll honom. (Foto:
Nilclos Gustaosson)

o Kinnarp/Slutarp 3{q-q'l

Kinnekalle runt på en dag
Frökinds SPF-forening har

rest Kinnekulle runt på en dag.
Första etappen gick till Läckö

och efter kaffe, besågs den om-
talade trädgården. Här träng-
des kryddväxter och allehanda
blommor i skön blandning.

Nästa mål var fiskehamnen
Spiken, här inhandlades rökt
fisk. Tillbaka i Lidköping blev
det mat på Götes Festvåning och
sedan ett besök på Rörstrands-
utställningen.

På vägen upp till Hällekis pas-
sade man på att besöka Medel-
plana-l<yrka. Det är en stenkyr-
ka från '1150-talet, belägen vid
en gammal fårdväg och en be-
römd pilgrims- och offerkyrka.

Den har varit foremål for åånga
restaureringar och på 1820-talet
fick kyrkan sitt nuvarande utse-
ende.

Nu lockade Falkängen vid
Hällekis, ett hantverkscentrum
vid foten av Kinnekulle. Här
hade krävts minst en hel dag för
att hinna se allt vad dessa skick-
liga hantverkare åstadkommer
i form av tenn, silver, dockor
m.m.

Det blev dags för hemfärd och
då passerades Husaby och and-
ra kända ställen, dessförinnan
hade man i höjd med Kinnekul-
legården en hänförande utsikt
över bygden.

TILLY ANDERSSON

T:



Sista SPF-utflykten gick
till Dalsland

Reseniirertr,a frå.n Kinneoeil samlade utonför Lutag&rilen, nufliera EFS-g&rd', tidi,gare
ögd au tre bröd.er frå,n Ki,nneued. l\lq- qq,

vägfarande utmärkt med stenar Dalsland till Håverud för en
och pinnar, stunds rast. Under färden ner

Räsan gick så vidare genom mot Dalboslätten sågs ett varu-

hus med eget vindkraftverk' I
Brålanda smakade det bra med
kaffe.

Frökinds pensionärs-
förening SPF har avslutat
sommarens utflykter.

I arla morgonstund star-
tades resan som gick över
Trollhättan och Uddeval-
la, via Svinesundsbron till
Halden.

Det gick lika illa för förening-
en som för Karl XII. Fredrik-
stens fästning kunde inte inta-
gas, denna gång på grund av att
visningen upphört för säsongen.

Fåirden gick sedan vidare
över Kornsjö in i Dalsland.
Skönheten i naturen här är
överväldigande, alla ord blir så
futtiga om man försöker beskri-
va den.

o Lutagården
Dals-Ed var nästa måI, ett stäl-

le som nu heter Lutagården.
Denna gård har tidigare ägts av
tre bröder från Kinneved. var-
för besöket här var av personlig
betydelse för många.

Dessa bröder ägde tidigare en
gård på Dalsboslätten, efter för-
säljningen av denna flyttade de

hit till Lutagården (som då hette
Ans) för att njuta sitt otium.

Lutagården ägs nu av
Evangeliska Fosterlandsstiftel-
sen som bedriver ungdomsverk-
samhet, flyktingmottagning,
m.m. Två damer sköter nu den-
samma. Utöver redogörelsen
för hur EFS-verksamheten är
uppbyggd, berättade de intres-
santa ting från trakten. Efter
förfriskningar följde en kort an-
daktsstund och besöket avsluta-
des med psalmen Härlig är jor-
den.

Allvaret mötte också påtag-
ligt. En ensamstående flykting-
mamma med en glittrande glad
flickunge, har bott i Sverige i tre
år, (mamman var hjälpreda på
gården) skall nu utvisas, man
undrar till vad. och varför?

Så var hög tid för middag vil-
lken avåts på Gästhuset Tjuren
1i Ed, mycket välsmakande!

o Sverigeskrokigaste
väg

Hulda Brodd. från Dalsland.
guidade och berättade bl.a. säg-
nen om en brud som rövades
bort, släpades över fiället och
mördades. Så tillkom Sveriges
krokigaste väg och fiället fick
heta Brud$ället. Platsen blev av

I

Ingu penger nten ryS#rl
ändå, till "farlig" gatal

- Gör något åt Bäcke- gärt olika slags hinder för att I
dalsgatan nä! dämpa hastigheten' 

I
Det begärde KinnarP- r Säger nei I

Slutarps vägförening för Men gatu- och trafiknf;mn- |
en tid sedan. den säger nej. Förklaringen I

Men av gatu- och trafik- som ges är inte enbart a:1"g11 I
nämnden får -u"--[ui" å"#iiiIlT;"Ji?,"JåTi.XT I
råd. Inga pengar. farlig som det sägs. En trafika- |

Bäckedalsgatan har enligt nalys ^ha-r 
gett vid handen. att I

väeföreningä blivit en genoln- trafikflödet uppgår till c.irka I
failsled med htiga hastigheter. 100 bilar per dygn och att .Jot- |
Då gatan korsas av en gång- donshastigheten är måtthg' ' . I
och -cykelväg befarar man att Goda råd är man ..djirem?t I
olyckårisken-är stor. redo att ge. g* de 

"nårboende I
o rvå olyckor ;itffi,?t:"tj"i?r'?f T:fåä |
- Det har inträffat två olyck- och tillverka blomlådor som I

or med barn inblandade, men kan stå på gatan som farthin- |
lvckliqtvis har de inte lett tiil der. I
nåpra-stora skador. Att köpa in tomtmark säger I

Väsföreninsen vill att kom- man direkt nej till' "Berörda I
-rrnä köpei in delar av en fastighetsägare bör se till att I
tomt, för ått forbattra sikten. sikten föLblittra!:----^^^-- |

_ryly! .19" har be- BoRrE ANDERSSoN 
I



o Kinnarp/Slutarp
T onå,r o ch UV i C entrumkyrkan'
I Centrumkyrkan i

Kinnarp/Slutarp har man
tillsammans med AsarPs
missionskyrkas ungdo-
mar inlett höstens ung-
domsaktiviteter.

Något som i år tilldrar sig
mycket intresse är musikalen
Moder Jord, Mr FNatt och Li-
ving Stones, som man nu övar
in och som man hoPPas kunna
spela upp någon gång i höst.
Men fredagskvällarna är även i I

övrigt vikta för ungdomsträffar 
'

med Tonår och UV-scouter'
Redan förra fredagen inledde

man dessa kvällar med ett caf6
och nu är man igång På allvar.
Når FT i fredags tittade in höll
man på att öva in några av sång-
erna och rörelser till musikalen.
Maria Moensjö ledde sångerna
medan Helena WernmYr sPela-

- O"t trar står också i bibeln,
säger Rose-Marie Wernmyr,
som är den som berättar om
ungdomsverksamheten och inte
minst då om musikalen, som de
hoppas kunna spela upp redan
i höst.

- Det är vårt mål i varje fall.
Som ledare för musikalen fun-

gerar också Gregory Kjell och
Sara och Kristin Eriksson. Där
finns barn i många åldrar med.

o Tonår
Tonår har sina träffar omväx-

lande"i Åsarp och i Centrum-
kyrkan. Äsarp har mer varie-
rande program, men i Kinnarp-
Slutarp spelar man också inne-
bandy i Kinnarpshallen. Många
tränar oc,Fsi för musikalen.

Parallellt med Tonår har man
också våra träffar med UV-
scouterna. I deras program in-

'- går myckei friluftsliv ottl natUF-de piano.

o Musikalen
Musikalen är baserad på FN:s

konvention om barnens rättig-
heter och är skriven av Gun-
Britt Holgersson. Moder Jord
representerar Skapelsen och
Mr FNatt FN. Mr FNatt har
kvar det glada barnasinnet och
viljan att göra världen bättre I'ör
alla barn.

Living Stones är inga levande
stenar från växtriket utan alla
de barn som ibland betraktas
som värdelösa stenar, men som
visar sig vara det mest värdeful"
la som finns.

Musiken föreföll att vara just
så lättillgänglig som den be-
skrivs och har mycket av hu-
mor, medkänsla och glädje sam-
,tidigt som den skall lära oss se
jordens barn som dess viktigaste
resurser för framtiden.

kunskap. Dagen då FT fanns
där hade man ägnat sig åt att
avbarka en gran, som sedan
restes till flaggstång.

Man lär sig också traditionella
scoutkunskaper som att göra
knopar, tälja och överhuvudta-
get att umgås med naturen.

Träffarna i CentrumkYrkan
inbegriper också bibelstudier
och en kort andakt och avslutas
alltid med fika eller caf6sam-
kväm.

IRIS JOHANSSON

UV-scouter t. fiird med att aobarka en gran. HAr Linus i,

arbete, med Daniel Soensson. och Rasmus Jonlund sdin
å,sk&d.are och liingsl bak ledaren Ingemar Larsson.

\T/q -qq .

Porslinsmålning
Nybörj. forts. Lokal NBV-
salen Kulebacken, Kinn-

arp. Start 5/10.
Anmälan till ledaren
Birgit Abrahamsson

0515t334 25.
Välkomna!

NBV Skaraborg

[Jniler ledning au Maria Moensjö och med Helena Wernmyr oid pianot
nå,gra ao s&ngerna tiII rnusikalen med tt'llhörande rörelser.

+rlltrrrlt+rttIftIll
! Trätf lör dagledisa i! Kinneveds II Församlinqshem I
I Fred. 30/e k-t. 14.00 I
! P_i?Pitd:: 

från resan till Ii Uddevalla. Sång och i
t m.usik Elsabet och Bir- iI grtta. I
i välkomna! Ift......r........t

öoar man hiir



Lördagen den 17 septemOer.f99A

Nu slår lfinneyeds SF etl
slag för handilcappidrotten

Västergötlands Handi-
kappidrottsförbund
(VHIF) och Kinneveds
Skytteförening (KSF) skall
slå ett slag för handikapp-
idrotten. Gemensamt skall
man försöka locka fler
handikappade till skytte-
föreningen, eftersom de
anser att skytte är en ut-
märkt handikappidrott.

Naturligtvis är icke handi-
kappade lika välkomna, måste
tilläggas. Men i veckan var just
Bernt Carlsson från VHIF hos
KSF för att utröna hur man
skulle gå tillväga för att få
igång fler handikappade att
skjuta.

Det är en lämplig sport för
handikappade, men få utnytt-
jar möjligheten att delta.

. Bara en just nu
Som det nu är har klubben

bara en skytt som deltar i han-
dikappklasserna.

De1-ar Fredrik Öst, som kom-
mer att dra sitt strå till PR-
stacken genom att vara med på
idrottens dag i mitten av okto-
ber i Odenhallen.

Där ska han i luftgevärshal-
len, til]sammans med Odens-
berg SKF och Falköpings Skyt-
tegille, förevisa hur det går till
att skjuta som handikappad.

Förutom exponering på
idrottens dag, skall konsulen-
ten på VHIF ut i skolor, grup-
phem och elevbostäder för att
söka upp presumtiva skyttar.
VHIF ger också ut en tidning
där KSI och andra föreningar,
kan berätta om sin verksamhet.

o Anordna tävling
Det är som sagt få handi-

kappskyttar i regionen, men
Kinneveds skytteförening skall

Att-skytte cir en utmcirkt..sport för handikappad,e mtin-
niskor; det uet Fredrik Ost, skytt i Kinneueds Skgtte-
förening. Under hösten sko,ll nu Fredrik och lzans
klubbm-edlemmar försöka få fler handikappad,e att pro-
ua på skgtte. (Foto: Dan Nilsson)

i alla fall anordna en tävling
för dem.

Det finns nämligen inte spe-
ciellt många tävlingar för Fre-
drik och andra skvttar som
skjuter i handikappklasserna. I

somras skrev vi ju hur Fredrik
var iväg ända tili Fagersta för
att tävla.

Klubben skall också anordna
"pröva-på-dagar" för skolorna.

MATS EKENDAHL

Grönt fo, nya grönytor
Snart ska de boendg*.i Kin-

narpshus få fint omkrin$ sig.
Gatu- och trafiknämnden har

sagt ja till att göra i ordning
parkmark kring bostadsområ-
det.

Bostadsrättsföreningen Kin-
narpshus (utmed Tångavägen)
byggdes för något år sedan, och
på kartorna utlovades att om-
rådet skulle omges med gröny-
tor. Men grönytorna har dröjt,
vilket föranledde föreningen
att protestera för en tid sedan.

I ett brev till kommunen be-
gärde man att planlagd plante-
ring ska utföras, och så blir det

alltså. Efter kommunstyrelsen
sa också gatu- och trafiknämn-
den sitt i veckan: parkavdel-
ningen får uppdraget att göra
grönytor. Men bara precis ut-
med husen, och för 20 000 kro-
nor. Pengarna tas från kontot
för Katteberget i Torbjörntorp.

I gengäld ska bostadsrätts-
föreningen åta sig att sköta
parkmarken.

Valkollekt
Valsöndagens rödakorsin-

samling i Kinneved inbringade
4.91? kronor.

i KINNARPSHALLEN, Kinnarp,
söndag U10 k.14.00.

12 trlpptar med sldovlnster, 1000i, 2000:-, 3000:-, brlckprls
100 kr, lnsatsblngo 50% spelas ut brlckprls 30:-, rövare
10000r på tull brlcka, brlckprls 30:-. TV Blngo brlckprls 20r.

PRISER *a.AOO.OOO:-_
W öppnar 11.30

An: KinnarpSlutarp lF / Vartofta SK/ Falköplngs SS
Bingoalllansen. Välkomnal

W bJuderpäflka!



Ngligen besöktes Lo"rs-Gunnar Knutssons Specialsnickeri au centerriksilagsledamoten
Bi,rgitta Carlsson, Sköud,e, sarnt Falköpingspoli,tikerna Kjell Gustausson och Christer
Eliasson samt Carl-Eric Gabrielsson, son1. dock ej finns med på br,Iden.De fortsatte
&irefter tiII Altons och tiIL Lena och Lars Larsson i, Gudhems Pröstg&rd.

Fyra års utbildning och
l7 års yrkesutövning hade
Lars-Gunnar Knutsson,
Kinnarp, bakom sig när
han för fyra år sedan och
flera års frrnderingar gior-
de slag i saken och starta-
de eget företag i snickeri-
branschen. I onsdags fick
han besök av centerpoliti-
ker från Falköping till-
sammans med riksdagsle-
damoten Birgitta Carls-
son.Skövde.

Kinnarps Specialsnickeri ut-
för snickeriarbete i alla former.
Nytillverkning av köksinred-
ningar, trappor, dörr- och föns-
terkarmar, men också skåp och
stqll$r mm. Ja, Lars-Gunnar
drar sig inte ens för att göra sne-
da-dörrar till dörrposter i gamla
hus. Renoverar g?mla möbler
gör han också, möbelsnickare
som han år.

Lars-Gunnar Knutssons före-
tag år ett enmansföretag. -Det
år mest effektivt tidsmässigl och
så slipper man ha bekymmer om
att det alltid skall finns arbete
tillgångligt,säger han själv. Just

nu har han fullt upp med beställ-
ningar och har också förfråg-
ningar på bland annat spegel-
dörrar till Tyskland, vilket skul-
le kunna ge arbete för en längre
tid. Men Lars-Gunnar värjer sig
lite för att åta sig ansvar för fler
personer. Det är fritt att vara
ensam och det är också lugnt
och är man då ensam kan man
kan arbeta mer och mindre-allt
efter behov. I vissa moment
samarbetar han dock med and-
ra företag t ex med lackeringsar-
beten - sådant lämnar han bort
till arldra. Virket till snickerier-
na köper han i torrt skick - det
passar honom bra och så ligger
han inte med stora lager.

Lars-Gunnar Knutsson är
bördig från Småland och ut-
bildade sig på verkstadsskolan
i Tidaholm. Först två ordinarie
årr och därefter tillval på två år.
Han prisar den utbildning han
där fick, men säger också, att
tiden på Kinnarps {Bvarit myc-
ket värdefull och att han lärt sig
mycket under sin tid där. När
han beslutade sig för att starta
eget, hyrde han in sig hos andra
snickerföretag under det första

året och flyttade för tre år sedan
till f d Plast-Karlssons lokaler i
närheten av Kinnarps idrotts-
plats. Det är ljust i lokalerna,
som också är rymliga för hans
nuvarande verksamhet - ja till-
räckliga även för en anställd
utöver honom sjålv. Det är ord-
ning och reda på arbetsplatsen,
vilket också noteras av dagens
besökare Birgitta Carlsson, cen-
terriksdagskvinna, Skövde.
Lars- Gunnar håller med, och
poängterar att det är lättare när
man år ensam och säger också,
att han innan han avslutar da-
gens jobb, alltid ställer verkty-
een på sina platser.

Lars-Gunnar har köpt sina
maskiner allt efter som han fått
möjlighet. Han har kommit över
en del av dem billigt och år noga
med att inte skuldsätta sig. Det
vore hemskt att alltid bära på
den börda som råntor och amor-
teringar innebär för en som är
nystartad och inte har någon
lång framförhållning i arbetet.
Några bidrag från utvecklirigs-
nämnder mm har han inte heller
sökt eller fått.

Text och bild:
IRIS JOHANSSON
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Christer varnar för våldsfiknerna:

- Video påuerkur oss
Videovåldet påverkar

OSS.

Christer Olsson från
Ljungskile tar våldets följ-
der på allvar.

I torsdags berättade han
för Kinnarpseleverna hur
filmen luras när slagskäm-
par reser på sig utan en
skråma efter ett vilt slags-
må1.

Filmen "Karate Kid" är oo-
pulär, inte minst bland alla sbm
går i skolan. Bland treorna och
fyrorna i Kinnarpsskolan visa-
de det sig att de flesta av ele-
verna sett filmen - trots att ål-
dersgränsen är elva år.

"Karate Kid" innehåller
våldsamma scener, men hör
ändå inte till de mest våldsam-
ma filmerna. Men, här som så
ofta annars glorifleras våldet
utan att visa de sanna fölider-
na.

r Allvarliga fölider
- Hade slagsmålen sorn finns

i Karate Kid inträffat i verklig-
heten hade åtminstone två av
dem som slogs dödats. Resten
av de inblandade hade fått till-
bringa en lång tid på sjukhus,
berättar Christer.

I fllmen visas inget av det, ett
blåmärke i pannan på 'en av
slagskämparna var det enda re-
sultatet av det våldsamma
slagsmålet.

o Förlamad av slag
Christer berättade om en

händelse ur verkliga livet, om
en liten kille som gick i andra
klass i en skola i Skåne.

Under en lek på skolgården
fick han ett slag i nacken. Sla-
get träffade olyckligt, han blev
förlamad från bröstet och ner-
åt. När han låg orörlig på mar-
ken kom några skolkamrater
fram till honom Och uppmana-
de honom med lätta sparkar att
resa på sig.

På sjukhuset visade det sig
att han inte bara blivit förla-
mad av slaget utan också fått en

Orh uideouåld och hur det påuerkar oss berdttade Christer
Olsson i Kinnarp hdromdagen. På en au eleuerna uisade
han hur kiinslig mrinniskan iir och hur liitt ett felriktat
slag kan orsaka alluarlig skada. (Foto: Marita Wass).

höftförskjutning av sparkarna.
Killen hade tur, han blev helt

Höststart for Resa genom
Frökinds SPF forntiden

Häromdagen höll Frökinds
SPF.förening sitt första möte för
säsongen, nu i samlingssalen på
Frökindsgården.-

Gunborg Hjerpe från Vuxen-
skolan kom och gav information
och förslag på olika studiecirk-
lar, vilket föreningen får ta ställ-
ning till vid oktobermötet. Bingo
startar, boulen fortsätter som
vanligt tisdagar.

- Efter kaffet sjöng gästande
Äke Ung. Mötet avslutades med
dragning på lotteriet en stunds
frågesport. Vid oktobermötet
kommer Televerket att informe-
ra om olika slags hjälpmedel
som kan förbättra tillvaron.

Kinneveds Hembygdsföre-
ning inbjöd nyligen sina med-
lemmar till ett besök på Fal-
bygdens Museum för att stude-
ra utställningen "Det var en
gång".

Medlemmarna hälsades väl-
komna av museichefen Helge
Andersson, som först b-erättade
om bakgrunden till och till-
komsten av den nya basutställ-
ningen.

Helge guidade därefter besö-
kar-na genom utställningen och
man fick göra en fascinerande
och smått hisnande resa genom
forntiden och ta del av de
många fornfy'nden från Falbyg-
oen.

frisk, men först efter att ha le-
gat en lång period på sjukhus.

Genom en videofilm visade
Christer sedan hur filmens
stunttrick görs och hur illa det
kan gå om slagen används i
verkligheten.

När Christör berättar är ele-
verna tysta och engagerade, det
är bara deras,spontana reaktio-
ner på vad de hör som kommer
fram.

- Var inte så dumma mot er
själva att ni ser sådana här fil-
mer, löd Christers slutliga upp-
maning till eleverna.

i Reser runt i landet
Christer som i grunden är

psykoterapeut ägnar idag sin
tid åt arbeta mot mobbiirg och
videovåld genom att besöka
skolor och skriva om frågorna.

Också föräldrarna fick ta del
av Christers budskap på ett
möte under torsdagskvällen.

MARITA WASS
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Kinnarps nyeYID
vill fördulDhla
orrrsättningen

Lennart Mårtensson tillträder
den 1 oktober posten som ny VD
för kontorsmöbeljätten Kinnarps
AB.

Den nye VD:n vill att företaget
skall expandera och siktar mot
en fördubbling av omsättningen

under den närmaste femårsperio-
den. Omsättningen är idag fan-
tastiska en miljard.
- Kinnarps är ett välskött före-

tag, som nu ännu bättre måste ta
vara på exporten, säger Lennart
Mårtensson

Kinnarps AB iir Skandinqviens ledande kontors-
möbettiltverkare med en omsiittning på 1 miljard
kronor och cirka 700 anstiillda.35 procent av till-
verkningen exporteras till 17 liinder Produktions'
onliiggningar finns i Kinnarp utanför Falköping
ochi Skillingaryd.

ärfrom l oktober
1994 nyVD och
koncernchefi
KinnarpsAB. Han
kommer närmast
från StoraBygg-
produkter där han
har varitVD sedan
1990.

Kinnarps AB, 521 88 Kinnarp.Telelon 0515-38 000.Telefax 0515-33 701.

Lennart
Mårtensson

Lennart M&rtensson, tilltriider i höst posten som

för Kinnarps AB. (Foto:Johan Lindblom)'
VD



Måndagen den 3 okto6ei-199c

- o Kinnarp/SlutarP))LoketD ledde
börn,gotr
Mellan 700 och 800

bingospelare kom till
Kinnarpshallen på sönda-
gen för att pröva lyckan i
storbingo med Leif "Lo-
ket" Olsson som utropare.

Det hela arrangerades av
Kinnarp-Slutarps IF, Vartofta
SK och Falköpings SS bingoalli-
ans. Förutom Leif Loket Olsson
medverkade Augustina från
Halland med underhållning.

Det var mycket priser i potten
bl.a. 12 tripplar, Insatsbingo,

Rövare med 10 000 på fullbric-
ka, extraspel med tre TV-appa-
rater värda 17 000 som pris och
så lottade Loket ut mängder
med priser som matlådor med
kända märkesvaror. Det sam-
manlagda prisvärdet var ca
200 000 kronor.

Det blir rena folkfesten när
Leif Loket Olsson dyker upp
och leder spel av olika slag. I
den fullsatta Kinnarpshallen
körde man hårt i fyra timmar
och det var många som gick
därifrån nöjda med allehanda
vinster. Kaffetermosarna fanns

Erik Wiklund fr&n Ulri,cehamn hade en lgckad söndag.
På, bilden har han iust plockat hem en uinst på 1 000 kro-
nor. Erik aoslöjade dock att han delar oinsten med tuå
andra som han "kompisspelar" med.

Leif "Loket" Olsson. med bi,sittarna Bengt Eriksson och Sttg Sandblom t, full ftird med.
att förd,ela br,ngouinster för 200 000 kronor. (Foto: Rune Li;dblad)

på plats på borden oöh koncent- nummer så att inget misias. son och Stig Sandblom som bi_
rationen var det inget fel på, det på scenen tillåmmans med ,itt"r. o"h h;alpredor.gäller ju att hålla reda på alla Loket fanns också Bengt Eriks- RUNE LINDBLAD


