-o Kinnarp/SlutarpDet uimla,r aa

troll i rkåä;;,
Kinnarps-skogens troll ses här bland
björkarna mellan Frökindsgården och
skolan. TYollen (elever ur femte klass) är
faddrar till förskolebarnen och hade bjudit dem på "Ttollefest" med trollfika i
fredags. Tlollmor (Maria Moensjö, lärare)
berättade att de sjungit trollsånger, spe-

lat

fu är hjärtligt välkommen...

ti,l Kinneveds. kyrka

nu på röndas kr. 14.00
då .'i har familjegudstjånst.
Barnen från grupperna kommer att vara med och sjunga
(medverkande barn samlas i församlingshemmet kl. lg.4b).

Efer gudstjänsten blir det fika i församlingshemmet och
{Ssutom skördeauktion till förmån för Rädda Barnen.
väLKo.[rNA!
P.. ilcd{ göme ntgot i.an högtenr 8körd, t.ex. fniilit,
tlll eultlonen.

kasperteater, sett elevernas trollut-

ställning och filmen "Tomtar och troll".
Tlollskogen har varit höstens tema när
femmorna studörat svampar och mossor
med mera
stedt).

i naturen. (Foto:Susanne Karl-

o Kinnarp/Slutarp
Frökindssöndag med Dan Korn
På söndag arrangeras
i Lokal Frökind i Kinnarp/Slutarp
Höstsöndag

med många olika aktiviteter.

Man vill gärna inleda en tradition med liknande aktiviteter

så här års. Kinneveds

hem-

bygdsförening'bjuder på kaffe
och vävstugan i Sörby visar
upp sina alster.

medverkande
märks den välkände och om-

Lars Ax ställer ut sina träsniderier och säljer honung

daholmstrakten.
-Höstsöndagen är ett samar-

utrangerade böcker.
Studieförbunden passar samtidigt på att presentera höstens
utbud av kurser och cirklar.

Bland de

tyckte författaren Dan Korn.
Han berättar om profiler och
miljöer i sina böcker, inte
minst från Falköpings- och Tibetsprojekt mellan områdes-

kontoret i Lokal Frökind, Kinneveds hembygdsförening och
Frökinds Intresseförening, säger Britt Lööf, bibliotekarie i
Kinnarp/Slutarp.

från den egna biodlingen.
Kommers är det också denna
dag på biblioteket som säljer

Besökarna på Höstdagen i
Lokal Frökind kan också pröva
lyckan i ett lotteri, där en bok
av Dan Korn finns bland vinsterna.
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Månfagen den 10 oktobbr 1994

Höstsönda

i Frökind

Gwlg, susslore
ho|r;|r,iip oeh tjno,l
med llan l(orn
Ätskilliga Frökindsbor
var på benen igår på söndagseftermiddagen

då

"nya" Lokal Frökind visades upp för ortsborna.
Ett av {ragplåstren denna dag -var författaren
Dan Korn som kom för att

Fr. o. Dagng Siluand,er, Kinnarp, och Gunny Oskarsson, Vårkumla, liirde sig konsten att
spinna och karda uII som barn. Frirdigheterna sitter fortfarande i.. (Foto: Dan Nilsson)

Lars Ar iir en framstående triisnidare, som skulp-

terar fram groulemmade
ardennerhcistar och frodiga kor ur triibitar. Men
han cir biodlare också och
på. höstsöndagen i Lokal

Frökind sålde han hellre
au sin honung dn ur ;in
snidade produktion.
(Foto: Dan Nilsson)

berätta om de originella
och särpräglade personer
han fortfarande träffar på
under sina västgötaresor.

Men många Kinnarpsbor och
Slutarpsbor passade på att ta
sitt nya bibiiotek i närmare betraktande.

Den gamla samlingslokalen
är förvandlad till bibliotek med
gott svängrum både för barn-

verksamhet, studiecirklar och
författaraftnar.
I biblioteket kunde man passa på

tillfället att förse sig med

billiga böcker.

o Karda och spinna
Kan man kaila karda

gärna emot beställningar
och

spinna egenheter? Ja, kanske

i

vår tid då ingendera av dessa
göiomål behövs. Ändå är det

härligt att träffa

-Jag har köpt mina älsklingar, sa hon och stack ner näsan i

en nyinköpt honungsburk för

smaksättning av kvällsteet.
Sörby vävstugas duktiga
medlemmar ställde ut sina alster, I(inneveds hembygdsför'eniiig b]öfi)å kaffe öttr-smrffFförbunden presenterade studieprogram och cirklar i höst.

Dagny Silvander, Kinnarp,
lärde sig spinna ulltråd på

spinnrock rödan som barn och

stycke mejsla ut kor och hästar.

Han visade ett urval ur sina
verk i en monter.
den välfyllda kassen:
-Nej dom är inte till salu,
jag oikiFanAas in_ -Så kan
svarade han när vi frågade hoden unkna doften från gamla
nom om den saken. Men Ax tar
böcker. Jaha, vi har allJ våra

egenneter.

gade från Lokal Frökind med

människor

som kan dessa urgamla kvinnosysslor.

färdigheten sitter i. Samma
gäller för Gunny Oskarsson,
o nilliga böcker
Bibliotekarien Britt Lööf sål- - Vårkumla, som visade oss hur
de utrangerade böcker för en man kardar ull som sedan kan
spinnas titl ullgarn.
billig penning.
En som inte försummade i.no Träsnideri och honung
köp var hennes företrädare,
Lars
Ax är en framstående
förre bibliotekarien, Kerstin träsnidare
och han är framför
Gustavsson. Hon var biblioteallt en mästare i att ur ett träkarie här i siutton år.

och

l'?11
Få"uPPdr4 från olika
nall. iq +rrMindre känt är att Lars Ax
år biodlare också och vi avtå-

'

o Blivande tradition
Områdeskontoret i Lokal
Frökind var tillsammans med
hembygdsföreningen och Frökinds intresseförening affangörer av denna höstsöndag.

-Vi tycker det är väldigt
trevligt att arrangera öppet hus
på det här sättet och vi
nr

görq

dennr

vill gär-

hÄcfqÄndeg

till

en tradition, sade Bo Johansson, områdeschefen.

ULLANORDMARK
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P ro s tui; sit ation,
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Det är prostvisitation i

Kinneveds pastorat - eller
besök som prosten Martin
Sandström hellre vill kalla
det. Visitation för tankarna till inspektion men det
handlar inte så mycket om

att

inspektera som att

samtala, diskutera, ge id6er och inspiration.
Kontraktets prost, i det här
fallet Martin Sandström, har
biskopens uppdrag att vart
femte år besöka kyrkorna i
pastoratet och göra en yttre
och inre genomgång av verksamheten. Vart femte år ska
biskopen själv göra visitationen : men det har han svårt att
hinna med, det finns många
kyrkor i Skara stift.
I sitt senaste herdabrev har
biskop Lars-Göran Lönner-

mark,temat "Gör

Kristus

känd" och de orden ville Martin Sandström ha som tema för
sitt tre dagar långa besök i
Kinneveds pastorat.

- På det temat ska vi samrå-

da och överlägga om församlingarnas framtid och ge inspiration att gå vidare.

Under visitationen förs protokoll som lämnas till biskopen.

Pastoratets framtid
Stiftsstyrel.sen ville slå ihop
Kinneveds, Äsarps och Yllestads pastorat men pastoraten
överklagade och fick rätt. Dock
sade man redan då att man
skulle söka vägar att samarbe-

7826 stals kalken i Vårkumla kgrka. Fgra år senare köpte församlingen den kalk som hdr
beundras au prosten Martin Sandström, kyrkaaktmiistare EIon Larsson och kgrkaiirden Inger Karlsson (Foto Margareta Boman)

renoveras. Det har diskuerats
några år, nu fick frågan förnyad aktualitet. Tfoligen kommer
pastorätet att söka pengar från
Kyrkofonden redan i år.

På torsdagen, första visita-

tionsdagen genomgickg Kinne-

dagarna.

Benovering

140O-talet

och det blev

'en

kan. Det är rumsrent att tala
i dag.

- Det är riktigt. Maria har en
viktig plats också i vår kyrka,
sade prosten.

Under

Kyndelsmässoveckan

kommer Ingrid Yddn-Sandgren
att besöka pastoratet och tala
om Maria och madonnabilder.
Under Öppet hus som nyligen

i stiftets kyrkor ställdes
Genomgång av kyrka, kyrko- också Maria i centrum med en
gårdar och församlingshem föreläsning i Kinneveds kyrka.
Ar det viktigt med yttre ting,
upptar en stor del av tiden.
hölls

Kyrkorna och dess inventarier

är kulturhistoria som

måste

vårdas varsamt.

Vårkumla kyrka, en av pärlorna på Falbygden, behöver

Stöldlarm
Men man diskuterar inte

kalkar utan också så prosaiska
ting som stöldlarm och luftfuk-

om Maria och Marias ställning

så kallade Gotlandsmodellen.
Nu awaktar man emellertid
kyrkovalet med nya förtroendevalda innan man på allvar
tar itu med frågan. Men självfallet finns den med som en
viktig punkt under visitations-

ström.

bara madonnabilder och silver-

äDka modeller, bland annat den

oastorat då man diskuterade

tigare tiden, sade Martin Sand-

båda flnns madonnabilder från

sammanträde med övriga

ett

da,
f

vill ha tillbaka den torf-

veds och Vårkumla kyrkor. I
stunds samtal kring Maria som
fått upprättelse i Svenska kyr-

ta. Det arbetet har inletts vid

stoppat men jag tror inte att
någon

textilieq silver, mattor, altardukar, i kyrkan?

- Skönheten ger också gudstjänsten ett vårde. För några
årtionden var mvcket undan-

tighet - det senare betydelsefullt för orgeln.

Statistik
Till visitationen hör

också
statistik och prosten bör ha varit nöjd med sifforna. De visar t

ex att antalet gudstjänstbesökare per tjänst ökade under
1993 och var fler än de varit
någon gång de senaste fem
åren. Men eftersom det hölls
något fårre tjänster har det
sammanlagda deltagandet minskat något. Det är främst i Kinneveds församling som det to-

tala antalet tjänster minskat.

Pastoratskväll
Torsdagen avslutades med en

pastoratskväll

i Kinneveds för-

samlingshem för förtroendeval-

församlingsanställda och

rivilliga medarbetare.
Komminister Hans Simonsson talade om "Gudstjänsten,
en växtplats".

- Gudstjänstens kvalitet hänger inte samman med gudstjänstrummets utseende, antalet besökare eller hur festligt
det är. Det beror på med vilka
hjärtan vi kommer samman för
att fira gudstjänst, sade Hans
Simonsson.

Djupet börjar

i ytan. Guds-

tjänsten har en I'ta, psalmbo-

ken, textbladen, kyrkbänken,
prästens kläder, orgelh, vattnet
i dopfunten, bibeln på altaret,
vinet i kalken. Men allt är avsett att landa på vår insida för

att vi skall växa och mogna,
som enskilda och som försam-

ling. Yttersidan är bärare

av

mysteriet, det andliga innehåll
och djup vi inte alltid förstår.
- Att fira gudstjänst är att
delta i en hisnande gemenskap,
med de andra i kyrkbänken,

med generationer som firat
gudstjänst före oss och med
kristenheten över hela världen.
STINA LINNARSSON

o Kinnarp/Slutarp
Månadsmöre i SPF

månadsmöte i Frökindsgårdens samlingssal.
Ordförande Lennart Pettersson öppnade mötet samt hälsa-

hållit sitt

)

(5\

handlingarna kan nämnas beslut om en kyrkresa den 30 ok-

a

till

centerlistan och 58 till samlinslistan visar också att valdeltagandet ökat med hela 19 röster.

Gösta Johansson med söner
från Fivlered. Vi fick lyssna till
ett väl sammansatt potpurri,

boulespelet

fortsätter så länge vädret tillå-

bestående av både örhängen,
egna kompositioner och andlig
musik, allt myq\jt uppskattat.

ter.

Efter kaffe med frallor och
kaka följde underhållning av

8

medverkar.

Valresultatet, BB röster

början och det blir som vanligt
bingo fredag efter månadsmö-

te. Det populära

mellan.

samlades i en lista.

tober. Föreningen har som tradition att göra ett par besök i
främmande kyrkor under året.
Studiecirklarna tar nu sin

\0

Musikkaf6
blir det på torsdag kväll i
Kinneveds församlingshem.

felaktig centerlista
kyrkofullmäktige i Kinneveds
församling presenterades i
torsdagens tidning. Här är den
rätta listan:

Assar Karlsson, Kinnarp,
Maj-Britt Johansson, do, Rune

Lennartsson, do, Birgit Göransson, do, Ove Persson, Slutarp, Rolf Lindbergh, Kinnarp,
Inger Eriksson, do, Lars-Gun-

J

?
:"-

nar Knutsson, do, Kerstin Lennartsson, do, Yvonne Olsson,
do, Jan-Erik Larsson, Slutarp,

Ing-Britt Svensson, do,

Rune
Alv6n, Kinnarp, Inga Larsson,

Slutarp, UIf Eriksson, Kinnarp,
Sture Hermansson, do, Ingrid
Olsson, do, Stig Klahr, Slutarp,

Lars-Olof Silvander, Kinnarp,
Lennart Pettersson, Slutarp,
Lennart Persson, do.

Samlingslista inför kyrkovalet
Samlingslistan inför kyrkofullmäktigevalet i Kinneved

Margareta Andersson, 15) Marita Johansson, 16) Vaidemar

består av föIjande namn:
1) Kurt Johansson, 2) Birgit
Andersson, 3) Elon Larsson, 4)
Ann-Britt Johansson, 5) Kent
Mossby, 6) Birgit Carlsson, 7)
Anette Josefsson. B) Lars-Ola

Svensson.

Äkesson, 9) Ulla-Britt Blom-

gren, 10) Margit Gustafsson,
11) Leif Filipsson, 12) Siv Bemerhag, 13) Rolf Wallin, 14)

Farniljegudstjänst
blir det i Kinneveds kyrka på
söndag. På programmet står
bland annat sång av barngrupperna. Gudstjänsten föIjs av
skördeauktion till förmån för
Rädda Barnen.

o Kinn'äip/Slutarp
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Kinneveds rödakorskrets
firar 50-årsjubileum
i Kinneveds Församlingshem sönd. den 23 okt. kl. 15.00.
Distriktsordf. ARNE JOHANSSON medverkar "Aktuellt i
Röda korset". Sång o. musik ELISABET HENRIKSSON.
Medverkar gör också SVEN I LOFSGÅRN.
Alla hålsas varmt välkomna! Vi bjuder på kaffe.
FK-kretsen

c. kt.

@ffi

o Kinnartr/Slutarp

inför valet
e-lista
Rätt
En
till

vI

Kören Fotspår från Bankeryd

Centerpartiet hade en egen
lista och de öwiga partierna

de alla välkomna. Från för-

I

Kyrkovalet i Kinneved

Kinnevedsborna hade vid
söndagens kyrkoval till kyrkofullmäktige två listor att välja

Frökinds SPF-förening har

oo

z.a.oo

Höstkampanj
startar på onsdaq kväIl i
Centrumky'r.kan. Det blir då

medverkan av pastor Torbjörn
Helmner. Torbjörn har tidigare

\y
r?
i1tI

varit pastor i

Allianskwkan

Falköping under tre år. Han

bor nu i Norra Värmland sedan
några år tillbaka och har där
startat en församling i ett av_
kristnat område. Tor6iörn är en

duktig och medrvckande talare

och sångare. K_ampanjen pågår
onsoag tlll söndag.

6-

o Kinnarp/Slutarp

Måndagen. den I 7 oktober

1 99,t$

Final på visitationen
Prostvisitationen

i

Kin-

neveds pastorat avslutades

med en sammanlyst högmässa med visitationsstämma i Kinneveds kyrka
på söndagen. Kontrakts-

prost Martin Sandström
höll predikan och Kyrkoherde Ingemar Bruto var
celebrant.
Högmässan inleddes med
till Tuba Tune av
C.L. Langlais. Processionskorset bars av Marie Barrljung,
församlingsassistent. Kyrkvärdar från de fyra församlingarna -Kinneved, Vårkumla, Börprocession

stig och Brismene deltog

i pro-

cessionen och ledde senare

kyr-

kans förbön tillsammans med
kyrkoherde Ingema.r Bruto.

Pastoratskören medverkade
med flera
kvrkosåneer och led"t<anior'

des av

rlKsson.

öIffi'åtfiffi-

I predikan utgick Martin

Sandström från söndagens texter på temat "vårt hem". Fyra

olika "hem"

utkristalliserade

sig: Skapelsen Jorden som vårt,

mänsklighetens hem, Kyrkan
som vårt andliga hem, det egna
Hemmet där vi och kanske vår
familj finns och slutligen Himlen som vårt hem.
- Vi har ett ansvar för skapelsen. För att stå emot skapelsens mörka sida är kyrkans liv
och den andliga uppbyggelsen
och gemenskapen en gåva till
oss att ta till vara. I familjen, i
umgänget med närstående ska
vi hålla i minnet att förlåtelsen
helar och förnyar. Vi ska visa
våra barn Kristus, vi kan sva-

ra;--- ja, det finns en himmel

och leva i det perspektivet för'
att skapa goda förhållanden på
JOrOen.

Som första kyrkosång under

nattvarden sjöng kören "Här
bland oss tog du din boning"
av E. Elgar och med Birgitta
Evertsson som solist.

I visitationsstämman sam-

manfattade Martin Sandström
dagarna av gemensamt arbete
med sätta upp riktlinjer för de
kommande åren. Han framhöll
det goda .samarbetet r4ellan

församlingarna i4öm pdstöiråtet och riktade tack till alla

tin
som på olika sätt planerat pro-

grammet; kyrkoherde Ingemar

Bruto,

pastoratkyrkorådets

ordförande Sune Harrysson
och flera andra förtroendeval-

da, församlingsanställda och
frivilliga medarbetare. Rune
Lennartsson har som notarie

fört protokollet och riktades ett
särskilt tack.
Prosten nämnde också vikten

av barn-och ungdomsarbetet,
körarbetet och övrig försam-

lingsverksamhet. För den omsorg som läggs ner för att kyr-

korummet skall vara så inbju-

dande som möjligt tackade han

kyrkvaktmästare och kyrkvärdar.

- Hämta ny styrka hos Herren, av hans oerhörda kraft.
Här skall ingen känna sig utan-

fög!, var några av de inspirerande ord som kontraktsprosten delade med sig av till församlingen.

Efter avslutande psalm

56

samt postludium tågade processionen

ut ur kyrkan

och

man samlades för kyrkkaffe i
församlingshemmet.
Syföreningarna inom Kinneveds pastorat fick där mottaga
särskilda tack både från Mar-

Sandström och från Ingemar Bruto för allt arbete och
välgärning som de utför. Omkring 60 000 kronor samlar syföreningarna in varje år genom
sin verksamhet. Det är ofta syföreningarna som står för ser-

veringsarbetet

i

vid

samman-

församlingshemmen
precis som de gjort i samband
med prostvisitationen.
Inte mindre än 430 sammankomster har registrerats under
ett år i Kinneveds församlingshem noterade Martin Sand-

komster

ström.

Kyrkoherde Ingemar Bruto
tackade avslutningsvis prosten
och alla pastoratets medarbetare för dagar av uppmuntran

och fest, ett tillfälle tiII avstamp inför framtiden i ett pas-

Pastoratkören sjöng under lednr,ng aD kantor Elisabeth

' torat där det är lätt att samar-

Henriksso

beta.

Som ett konkret exempel på
strävanden
nämnde Ingemar Bruto pasto-

gemensamma

ratsgudstjänster som 1är bli
tradition inom de fyra församlingarna Kinneved, Vårkumla,
Börstig och Brismene.
SUSANNE KARLSTEDT
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fred. 28 okt.

14

-lI

lingshemmet.
svenskby i Ukraina". Kh Kjell

Knutas.
Välkomna!

Tilly Andersson och Margit Anderssoll

i FörsamttGammal-

!
i

från
Frökinds SPF intervjuar byggnadsveteranen Paul Anderstott, 98 år inför en sändning i Radio Falköping' Programmet
tran Studio äsSPäfF som också innehöll dikter av "Caps"

i sändes i torsdags med repris tisdag morgon. (Foto: Susanne
>hr
Karlstedt).
-e,1.
!L-----J-;----J
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det pa tisdag kväll i Kinneveds förSyauktion
samiingshem med Röda korset som arrangör. Elisabeth Henriksson medverkar med sång och musik.
SPF gästade Kungslena

|.

I

I

I
I
I

I
I
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Frökinds SPF gjorde nyligen
till Kungslena kyrka.

en resa

Dimgnan låg tät över slagfälten
på AsIe mosse och vid Tiarps

kyrka men snart var man fram-

i Kungslena, där predikan
hölls av komminister Barbio
me

Arvidsson.

Efter högmässan gav Majken

Pihlström en redogörelse för
kyrkans intressanta historia.
I vackert höstväder gick färden vidare till det underbara

Mösseberg,

där lunchen

på

Bredablick smakade utmärkt.

Röksugna tjuvar

"
"'lu'qq'

Det var röksugna tjuvar som
natten till tisdagen bröt sig in

I
t
I

I

'oFotspår'', en ekumenisk kör från Bankeryd gästade förra torsdagen Kinneveds försämlingshems musikcaf6. Kören som ackompanjeras av piano, basgitarr
och bongos framförde ett härligt program med främst negro spirituals och gospelsånger. Anneli Jägenstedt (dotter till Maj-Britt och Bror Johansson i Kinnarp) är
k,irledar" sedan siarten för tre år sedan. (Foto: Susanne Karlstedt) zqlo'sr-

på ICA Matfocus i Slutarp.
HeIa stöldbytet bestod av cigaretter till ett sammanlagt värde
av 13 000 kronor.
Tjuvarna hade tagit sig in i
butiken genom att krossa en
ruta.

g

o

Kinnarp/s1u1arp-

-hÖFesendFs,a',#tts*etl-1993

Munter..Avtaekning på
Frölrindtgård en
En uppsluppen och
elad fest anordnad av
[ollegorna vid Alvers

hus och Frökindsgården
hölls i torsdagskväll på
Frökindsgården med ca
5O-talet deltagare. Med
sång och musik, diktade

viso-r, mat och dryck,
blommor och presenter
hyllade man sina avgående arbetskamrater.
Två av dem som hyllades

hade redan avgått som pensionärer, Rut Jonsson.och Gunvor

Jacblsson, Vivan Overgård arbeta* månaden oktober ut och
derr'fj ärde, distriktssköterskan
Solv-eig Persson,

tjänst

i

flyttar till en

Floby. Gunvor Jacobs-

son har vi skrivit om tid:igare hon avtackades på Alvers hus i

samband med en augustifest

av områdeschefen Bo Johansson.

Kvällens arbetslediga kollegor och avgående Sovleig Persson var alla samlade, men man

saknade festföremålen. Var

höll de hus - behövde man
ringa och höra efter? Plötsligt
öppandes dörren och in kom
tre gamla gummor i hattar och
sjalar och långa mörka kläder,
sorh på gammaldags vis sirligt

och värdigt gick runt för att
hälsa nå de närvarande. Detta
blev en munter och glad öPPning i denna arbetskamraternas fest med vilken de tackade

för många arbetsfyllda gemen-

samma år och' en rolig fest
trots att det bakomliggande
vemodet när vägar skiljs.

För att sliPPa oroas för
tal m.m.

framträdanden och

lite för FT:s skull valde
man att överlämna blornmor
också

och presenter och avklara den

ceremoniella delen av festen
allra först, för att sedan kunna

njuta av maten, som

redan

spred sina goda dofter och allt
annat roligt i godan ro.,.
Det var Eivdr" Andersson
som tackade de avgående, då
hon bland anant sade, att det
goda samarbetet inte var beroende av hur låinq
?"!"t1t

T:l

lntiritttyWlcde au sina arbetskamrater bleu fru. Soloei,g Persson Rut Jonsson, Gunaor Ja'
eobsson och Wtsan Ooergärd. (Foto: Iri's Johansson)

tillsammans utan hur man haft
det tillsammans. Hon tackade
för deras insatser och önskade

lycka till på nya jobbet för
Solveig och hoppades att de
blivande pensionärerna nu
skulle ta vara på tiden och ha
det bra, när de nu kunde göra
pecis vad de ville. Hon läste

o"-trg a"n tiu"-a*t"tt
"on vJ
väl att du är värdefull". Efter
hennes varma ord överhöljdes
de avgående med blommor och

presenter och ett formligt
kramkalas bröt ut.

Under tiden som

maten

plockades fram på bordet av

Röda korset jubilerar let på söndag eftermiddag.
Kinneveds rödakorskret, Distriktsordföranden Arne

firar sitt b0-årsjubileu." Å"å {9hans91n medverkar liksom
en h<igtid i lor'r.otri"grnår"- .*"1,1!.o,f_:Cårn" och Elisa-

hållit i trådarnd och även arbetat praktiskt med allt inledde Mirjam Ingelsbo och Maud
Hultberg allsången och kväl-

lens munterheter sp4+pde på
sina gitarrer alltmeda4.lrärliga
aptitretande dofter.qped sig i
lokalen.
IRIS JOHANSSON

Röda Korset i lfueved
r sutt
50 år st relsen hela tiden
t,

ln
,il::]

Ttså pionjrirer i Kinnetseds Rödakorskrets Henrik Jo efssgn och,Brita_Wi.lgotson, orngiana au rytugrytVde kretsordför2t119 - 44 andön Bönqt Samuelsson och t.h. Arne Johansson, distriktsordförande. (Foto: Inguar Carlsson)

tiödakors-organisationens anseende i världen är högt. Eöda Korset betyder glädie och lius i ett
tungt mörker, hopp i misströslans
stund och förhoppning för någon
som fängslats för sina åsikters
skull.
- Det kan vara svårt för en lokal
krets att se sin roll i det stora
sammanhanget, men den är en
viktig länk i kedjan. Ni ska ha respekt för ni gjort och ett tack för
era insatser.
Distriktsordföranden i Röda Korset i
Skaraborg, Arne Johansson, Stenstorp,
deltog på söndagseftermiddagen i Kinneveds rödakorskrets stämningsfulla firande av sitt 50-årsjubileum. Festligheten hölls i Kinneveds församlingshem,
där Arne Johansson talade, hyllade
kretsen'och dess pionjärer och överlämnade Röda korsets standar.

Kinnevedskretsen startade under andra världskriget, i mars 1944. Ett år tidigare hade anordnats en sjukvårdskurs

i

Rossbackens. skola. Som en uppföljning av kursen föddes tanken på en rödakorskrets i Kinneved och vid dess
"vagga" stod tre doktorinnor från Falköping - Pettersson, Nordenankar och

Nyblom.

. Femtio år i styrelsen
Kretsens första styrelseordförande
hette Rut Larsson Grip. I jubileumsfesten igår deltog ett par av de första ledamöterna i styrelsen, Henrik Josefsson,
då kantot och lärare i församlingen,

samt Brita Wilgotson. Den sistnämnda

är fortfarande styrelseledamot!
Denna verkliga veteran, Brita Wilgotson, med sina 50 år och Valborg Clausson med 41 år i styrelsen hyllades under

r

Flitig syförening

Efter tio år bildades en särskild syförening inom kretsen. Den har har svarat
för ett stort tillskott till kretsens inkomster genom åren. Övei 300.000 kronor
har syföreningsdamerna sytt ihop under
de 40 år de varit verksamma.
Kretsen har arrangerat pensionärsresor -os'g'riås-å.r, samlat in och packat klä--ftdFfdr

vidare befordran

till

katastrof-

jubileumshögtiden med minnesgåvor.
Clausson kunde dock inte när-

förrådet i Halmstad. Man har arrangerat
sjukvårds- och olycksfallskurser.

Y;il*U

r

o Utvecklade välfärd Rödakorskretsarna för 50 år sedan
var på flera sätt med i utvecklingsarbetet för dagens väIfärd. Kinnevedskret-.
sen arrangerade till exempel insamling-

Arne Johansson gav en återblick över

ar, lotterier och fester för kunna bekos-

Humanitetens ban6rlöffiiö-*

rödakorsorganisatioen i stort, denna
medkänslans, medmänsklighetens och

humanitetens ban6rförare

ta tandvård för skolbarn och senare

sedan.

också simundervisning under sommarlovet.

i

På andra håll hade den lokala RKhjälpen en annan inriktning men samhället, kommun, landsting och stat, kom
senare att överta ansvaret för dessa
verksamheter. Idag har samhället i brist
på pengar åter vänt sig till organisatio-

ner som Röda Korset.
- Vi ställer gärna upp men säger sam-

tidigt att vi inte kan överta uppgifter

som gör anstäIld personal arbetslös. Det
vore. inte rättfärdigt, sade Arne Johans-

i en

ond

värld. Den uppstod på slagfältet i italienska Solferino för mer än hundra år
Röda Korset finns på dagens slagfält,

forna Jugoslavien och Rwanda. Röda
Korsets folk är människor som sett det

mesta men grynnheten i Rwanda har fått
garvade medarbetare att bryta samman

under rapporteringen. Upplevelserna
var för svåra.

w

o Lettland - vårt ansvar
Röda Korsets akuta hjälP

- Kinnarp
Slutarp

är viktig

men lika viktig är uppgiften förebygga
uppkomsten av eländiga förhållanden.
Svenska Röda Korset har ansvar för

Kinneveds
Rödakorskrets

människor lever ungefär som vi för 100
år sedan.

veds församlingshem med
god tillslutning. Kvällen inleddes med kaffeservering

har hållit syauktion i Kinne-

Lettlands allra fattigaste distrikt, där

Här handlar det om människor som

och hembakat bröd, varefte;

till

begrepp som planering,
budgetering, protokoll och ordförande-

inte känner

Elisabet Henriksson och
Björn Äkerhage underhöil

roll. Hälso- och sjukvården lider brist

med musik och sång.

på allt, vitaminer, insulin för diabetikeq

Många handarbeten

imärtstillande medel, handikapphjälp-

medel, sade Arne Johansson och fortsat-.
te:

-Vi'har en stor uppgift framför oss
att bygga upp Röda Korset i Lettland.

.

-

erna 20 660 kronor.

Hela summan går tili

la upp i krisgrupper i Stockholm vid

Estonias förlisning. Rödakorsarna arbetar också för att hjälpa människor att
klara kriser och vardagens problem'
Framtiden möter man med tillförsikt.
De allra flesta känner till Röda Korset
och dess roll, förtroendet är intakt och

respekten

för denna hjälporganisation

är obruten.

a Parentation
Elisabet Henriksson och Birgitta Davidsson inledde högtiden med sång och
musik, varefter kretsens nuvarande ordförande, Bengt Samuelsson, höll välkomstanförande. Han erinrade om den

nyligen bortgångna medlemmen Elsa

Jöhansson. Hennes minne hyllades med

Arne Johansson, distriktsordförande i Röda Korset, öoerkimnar
d,istri.ktets hgllning, ett standar,

i
de om den aktuella folkomröstningen

grund

rika Götlind medverkar
med flöjt och piano.
Kaffeservering.
. Välkomna!

ULLANORDMARK

ldrr-4'{'

till

Li-

präster och lekmän från samtiiga stift i landet. Det starkaste fästet finns i Västsverige med
biskoparna Bertil Gärtner och
Lars-Göran Lönnermark iom

på evanqelisk-luthersk

Johanna Sjömar och Ul-

Bergs "fölkprator".

hem, där Skara stifts församlingsavdelning och
Kinneveds pastorat arrangerar en fördiupningsdag.

i

I Klnneveds
Församlingshem

om EU-medlemskap, beråttade om histori'er från järnvägens tid på orten, om
knallar och läste ur värmlänningen Stig

praktiseras av

lens karismatiska väckelse.
I Sverige vilar denna rörelse

Musikcaf6
Onsd. 23111kI. 19.00

Efter kaffesamkväm framträdde Sven
Lofsgår'n, då han bland annat kåsera-

På lördag besöker Anders-Petter och Pamela
Siödin från Oas-rörelsen

fråmst 60- och ?0-ta-

5 500 kronor.

Carlsson)

Inspirationsdtg
med Oas-budskaP

Oas-rörelsen har sina andliga

exemPel

vets ord.

har inga medIemmar men ett ledarskaP På
Oasrörelsen

20-tal personer, bestående av

tlemlig resa
Brismene centerkvinnoi
tiusammans med sina

hai

familjer genomfört en hemli$

resa,

:

rr"i ff.k man enlnb[ck i hui

forna tider kommunikationer fungeräde. Kaffe och
smörgås fullbordade en
lyckaä utflykt.

musiker
Rätt
--i-råteratet

från matsalsin-

vigqingen

i KinnarP, infört i

lio"i"gt

tongivande namn.

ttiFa*gän"

'iektanställd inom Oas-rörelsen.

som spelade

Anders-Petter Sjödin' EFSoastor med erfarenheter från
missionsfäItet i Afrika, är Pro-

,

Målet visade iig vara Timmele gästgivargård, där besökarna fick se mycket gamla saker och ting. Bland an-

insmög

sig etf namnfel.
-lDet var Siefan Persson
(inte wtikael Gustavsson)

klarinett'

vill fiämst verka för andlig
förnyelse inom Svenska kyrkan. Den är också öPPen för
alla samfund men har tagit av-

i{an besöker stift,
förnyelse.

dricka vid källan Kristus'
Dagen i Kinneved avslutas

i trosrörelsens teologi,

utan står för den trötte vandra-

med lovsångsgudstjänst.

äch

stånd från vissa extrema inslag

som

3 300 kronor

till Röda Korsets riksinsamling skickar kretsen
och

dikt över Elsa Johansson, en stor barna
vän. I sitt testamente hade hon särskilt
ihågkommit Röda Korsets barnverksamhet i utlandet.

Kinneueds pastorat!

Kinneveds församlings-

EU-valet gav

tÅIl den S|-årsjubilerande Kinneuedskretsens ordförande Bengt
Samuelsson t.u. (Foto: Inguar

en tyst minut. Brita Wilgotson läste en

rötter

Röda Korsets hjälpverksamhet för nödlidande.
Insamligen i samband med

Estonia-katastrofen

Han tog också upp Röda Korsets roll i
katastroflägen. Röda Korset kunde stäl-

och

slöjdalster fanns till försäljning och auktionen inbringade tillsammans med iotteri-

kontrakt,
församlingar och föreningar {ör
att inspirera till en sund andlig

Oas är ingen förkortning

rens oas, där han kan vila och

o Länet

14

U$ffa
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gerilås eg ofttotd'
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r\rnnarps eroYrar
a''o

ry@nd
- Vi hade hoppats att det
skulle gå bra men hade
knappast räknat med att
bli så väl mottagna.
Det säger Bune Karlsson, ansvarig för produktutveckling och produktpresentation på KinnarPs,
iust hemkommen från den
stora möbelmässan i Köln.
.

Mässan, som vi beråttade om

för en knapp månad sedan,
skutle bli avstampet för Kin-

narps satsning på Tlskland och
det gick precis som man hoP.r -Pat9.
ttitibiset för ' möbler

från

Kinnarp var mycket stort. 30
företag i Tlskland är intresserade av att bli återföräljare för
Kinnarps i Tlskland och 500
nya kontakter togs under mäs-

san med presumtiva kunder

i

Europa.

- Alla våra visioner stämde.
Det går att komma från Sverige, FalköPing och Kinnarn med.
sina id6er och få uppmärksamhet.

Det som väckte uppmärk-

samhet var framför allt ergono-

- Jag rir m.er dn nöjd, siiger Rune Karlsson, ansoarig för Kinnarps produktprösentation.

mitänkandet, miljötänkandet
och de ljusa träslagen. Möblerna från Kinnarps presenterades
i den stora montern i två vå-

ningar och med ett utomordentligt läge av Kinnarps folk
från alla marknader och flera
språkgrupper var alltså representerade.

Besökaren hade

alltid möj-

Iighet att tala med någon på

sitt

hemspråk samtidigt som
alla som arbetade i montern

markerade att de representerade Kinnarps.

.

99 länder

MäSsan hade 141 000 besökare från 99 länder. Om Sven Jer-

ring på sin tid talade om japa-

ner, japaner, så kunde man här

'

tala om koreaner och taiwaneser, som gjorde så närgångna
granskningar att många frågade sig när kopiorna kommer men så går det
sens

till i konkurren-

värld.

En representant för svensk

möbelindustri säger att aldrig
har ett svenskt företag i branschen mött ett så stort massmediaintresse i TVskland. Även

den andra prässlionferensen
välbesökt.
-varliVieit
det var
\rsklandsintres-

set som var mest angeläget eftersom mässan skulle bli Kinnarps inträde på Tj'sklandsmarknaden och det kändes bra
när tidningen Handelsblatt
(motsvarande vår Dagens Industri) konstaterade att "sven-

skarna tränger sig

in på den

tyska möbelmarknaden".

.

Smekta möbler

Kinnarps fanns mitt
san, omgiven av möbler

kade på andra håll

i

i

mäs-

tillver-

Europa,

där man gör möbler i laminat
och med hårda kontraster till

det svarta.

Kinnarps monter, med bok-

.

Massmedia
Kinnarps hade inbjudit

Hcir i Kinnarps monter på mdssan.

till

två presskonferenser, en för
tyska tidningar och en för pressen i övrigt och kände naturligtvis en viss osäkerhet inför
hur stort intresset skulle vara.
Det kom 21 tyska journalister.

rniukt liussatt och med
ljusa träslag blev en monter
golv;-

som bröt mot de övriga.

Trämöblerna

för chefs-

och

,fu
JarI Andersson, Kinnarps grundare, fanns med under mcissqn och ryckte gdrna in ndr det gtilld,e praktiskt arbete.

{0,/h"

i ljus "taktil"
bok flck stort gensvar också
konferensrum
handgripligen.

Mångä smekte möblerna

inbjuder tiII det.

-

de

o "Ergonomiska undret"
UpPmärksamhet väckte ock-

så kinnarPs stolar, lanserade
som det "ergonomiska undret"'
Ergonomiska, det vi1l säga
mo.-bler som anPassar sig efter

,kroppen, är man intresserad av
i Euiopa men när.man där talar om ergonomi talar man
mest om mått och belastning'
KinnarPs har kommit längre
medsl"olai qom arlPassar sig efter kroPPstäIlning och kroPPs-

vikt.

Ett sitt- och ståbord, ett bord
som enkelt kan höjas clth sänkas beroende På om den som
arbetar,vid det står eller sitter'

väckte berättigad uPPmärk-

I samhet.

Det gjorde också ett nYtt
skärmsystem, där KinnarPs
lvssnat till vad marknaden i

ha och nu visade en
första Provserie.

r - Nu har ni

diir företaget deltog för första g&ngen.

Kinnglpq. hade sto,r fyawgå'ng På

.

intop" vill

Produkten sorn

ger er nyckeln för att få jobba
to"d slepkontoren, var en kommentar.

.

Många vill sälia

Inte bara den utländska
utan även den

marknaden

svenska, med 120 rePresentanter, mottog nYheterna Positivt.
- Ett av våra mål med mäs-

san var att få intressenter På
den tyska marknaden som kan
bli bra återförsäljare för oss,
säger Rune Karlsson. Tlskland
skall bli en av KinnarPs dominerande exportmarknader.

Det målet uppnåddes. Det
finns 30 företag som är intresserade av att sälja enbart
Kinnarpsmöbler i Tlskland.

Dessutom knöts under mässdaJI gurn 500 nya kontakter från

olika Iänder som inte tidigare
kände till företaget. Vad de
kontakterna ger får framtiden
utvisa.

i

o NIer ännöid
- Jag är mer än nöjd med
mässan och med vår monter.
Det är naturligtvis svårt för
mig att bedöma men många
sade att vår monter hörde till
de vackraste.

När vi skulle stänga sa en av
vakterna att det var sYnd att
riva det som han tyckte var
mässans finaste. Och han får
väl betraktas som ett objektiv
bedömare.

Mycket av Kinnarps folk,
från Sverige och övriga Euro.pa, var engagerat under mässdagarna. Vi kan inte låta bli att
nämna en, JarI Andersson,

Kinnarps grundare, ?9 år, som

var med hela tiden, från
uppackning tills mässan slog
igen.

STINA LINNARSSON

ROlf lngemafs3gn fylldg 40

åf

passade hans vånner på att skämta t-"...1på taket till hans firrna Ingemarssons Bilhall
gammal
Skoda
;itft";dirn
erb;udna att köpa en Skoda med det fantastisiXi"rr."p. Förvånade fi"n*prUå" blei samtidigt
pät
t<anite tehövdes ett par stövlar för att inte bli
på
köpet.
,tOrrl""
ka erbjudandet att få *;"
motor och nästan golv
lslöt om fötterna med tanfe på hur dän bilen på taket såg ut' Den saknade
var den i.alla
miljövånlig
men
fordras,
sÅ
iittu.ttor
,ffi;ä;ä "i;ilä*.å "'ia* nödviindiga
eller snarare
dagen
på
stora
den
upfvaktningen
efter
sig
på
håmta
ftolf
äiJi. n"ff
:""i "tt
"11t.":
förlåt
till sin firrna för att avfotog".fetuJtillitrnmans med den gamla Skodon'

lläf

tra rned honom genom

når han lurads ut

Skodan. (Foto:
-rsr'v
\f vrv. Rune
9 pLvuarr.

'

Lindblad).

----_--

tn4v1

Barne n invigde si4 qya
rnatsal

En fanfar för uår nya matsaMinnarpsskolans eleuer triug med sin nga matsal på Frökinds.
gården. Emil Andersson och Dani,el Gustausson saluterade matsalen. Annika Karlssons
uann med sitt förslag, LiIIa Restaurangen, omröstningen om rnatsalens narnn. Med det uinnande förslaget fi.cb hon också iiran att klippa det blågula bandet under inui.gni,ngen. (Foto:
Dan Nitssoni. izlt-4La -

ou,ffi

b"t
när eleverna på Kinnarpsskolan
invigde sin nyä

festlig
-En"

matsal.

å1u-nd med piz,?a

och
av

i:ii"'iäå3ä"?1j"å,:tfi:*Xl

är nnt här

tavsson hälsade med en fanfar.

Eä:ffit?"ti:il
äää
An_

"rYj::r1"fi:stavsson

derssorL

^++ stvcke
^+*-^,-^
spelade ett

glass,-sång-och invigningrklipp

blågult

band.

och

att,klippa
det biågda bandei, u" fra"auf- matel är god,
-Emil
se lom
Andörsson bch Daniel Gus- 1:""9", kom-

MARITA
Sedan höstterminens start äter sko- , r Delade ut priser
WASS
lans elever sin skolmat Frökindsgår- ' Skolans rektor, Thomas pettersson
-i
dens nyrenoverade samlingssal. Deras höll ett kort tal och delade ut oriser i
gamla matsal på skolan, ejt gle.nfaqt namntävlingen.
dtll".u" fung.erar idag som fritidslokal. _ Detta är" er invigning, sade han och
Tidigare, när eleverna åt på skolanla- kunde belåtet konstäterä att det funge_
gades maten i Vartofta för att sedan rar bra i den fräscha rnatsalen.
bussas till Kinnarp. Nu, i den nya matMatsalens huvudpersoner, personalen
salen lagas maten i huset.
uppmärksammades också med teckGenom den nya ordning_en ha1o_
1"-t,
tid 'tjänst försvunnit c"-i:-T- t1T,o.11+1c
iiu.r"rrotr som länge Jrbetet med eleverna
mellan de båda kommunala inrättning- ä"1
vacker blömsteruppsättning.

arna,

- Ibland får eleverna samma mat som
de boence på Frökinds83tdutl:. ibland
lagar vi särskild mat till dem, förklarar

""
r Nöida elever

I Lilla Restaurangen får barnen själva

till sig den riat de vill äta.
personalen'
Barnen tyJktes mycket nöjda med den
nya matsalen. Inte någon klagade örrer
O BarnenS invigning
Lågstadieeleverna inlJde torsdagens att de nu måste gå en bit för att komma
dit. Inte heller behöver föräldrarna oröa
festli"gheter med en rilil;ä"äi'il
barnen går på en gångsg.Åä"r*råJ iaä: rrg
sart egen text på
I:1L'4f"n,
;19 till
Frökindsgården'
stadielärare Bärit""Nordenberg äckori- Maten är mycket godare här. Den är
på gitarr.
-panjerade
namnia.,,ii,,g
oq
j
Fä
]fiSåf
4rr
å; i"ilTJtlå
Ä!d
"i*T1r::,r."::k*
le heta l]gr aygJ94!. Annika
Karlsson var
'd5u! Yuru! dL! uEtruvd
'4r ;,.?åi'"*"*1,?iåff
---:-:-*-:'--

'-.'

ploeka

ytterkläder för att gå till matsalen.

- Lilla Restaurangen är jättebra. Det

^

24-o Sport
Kinnarps

Månddgeii den 14 noveihber 199/

taå, skyttelog

Tomrny Berglund, 92 p, 9) Rune Johansson, 92 p, !0) Gunde Johansson,
9f p, ll) Bengt Äkesson, 9l p.

hur slt'iutit färdigl

Ttisståvling banshtte

l) Maria Dahläv,

9Z

p,

gg4:

2)

Åke Johans-

son 96 p, 3) Joaskim Carlsson, 95 p, 4)
Sören Carlsson, 95 p, 5) Torbjörn Åkes19n, 95 p, 6) Gunde Johansson, 93 p.

Kinneveds Slrytteför-

ening och

Kinnarps
Sportslytteklubb hade i

Trissävling ålgbaueslqytte tgg4:

1) Göte Lindgren, 97 p, 2-) Bengt Åkesso1, 97 p, 3) Torbjörn Äkesson g4 p,
4) Lars Lindgren, 93 p, E) Gunde Johansson, 9l p, 6) Joakim Carlsson, 90 p.
Trkståvling sammanlagt: l) TorbjörnÄkesson 289 p, 23) Joakim Carlsson,277 p, 3) Gunde Johansson, 225
p, 4) Bengt Äkesson, 274 p, 5) Lars
Lindgren, 272 p, 6) Göte Lindgren, 220

fredags gemensam årsavslutning.

Både klubbmästarna och övriga pristagare fick sina utmårkelser den håir kvällen.
I Kinnevedsklubben blev Helena Karlsson, Maria Dahlålv,
Erika Andersson, Joakim Carls-'
son och Raymond Björk klubb-

p.

Guldmårken: David Blank, Andreas

mästare.

Alv6n, Joakim Gustavson, Lina Gustavsson, Anneli Ek, Magnus Simonsson, David Mohlin, Martin Dittmer.

Bland Kinnarps Sportskytteklubbs skyttar tog- Mattias Lagesson och Bengt Äkesson hem

Malin Silvander.
Guldmårken med

klubbmästerskapet dubbelt.

I

s{iårna: Erika

Giite Lindgren tog den femte ti-

Andersson, Claes Samuelsson.

teln.

Bronsmårken: Malin Silvander.
Silvermärken: Lina Gustavsson. David Mohlin, David Blank.
Guldmårken: Andreas Alv6n. Erika
Andersson, Joakim Gustavsson, Claes

Prislista för Kinneveds sMteförening 1994, klubbmåstare:

"Internt måsterskap"

l5-U: l) Anp, 2) Erika Andersson 93 p,

Korthåll måsterskap

neli Ek

94

Samuelsson.

SVENSKA DAGBLADETS RIKS.
SKYTTE (BANSKJUTNING)

3) Magnus Simonsson 93 p.

Final: 1) Erika Andersson
93+49+fr0:192 p, 2) Anneli Ek

Individuellt 200 m: Helena Karlsson, 247 Medalj+hp, Sören Carlsson,
237 p Medalj+hp, Mikael Gunnarsson
237 p, Medaj, Erika Andersson, 239 p,

94+tl8+47=189 p, 3) Magnus Simonsson 93+47+rE=188 p.
Korthåll måsterskap I( l-K 66: 1)
Joakim Carlsson 96 p, 2) Raymond

Björk

95

p, 3) Jimmy Lindroth

95

p,

Medalj.

Individuellt 3lX) m: Maria Dahlålv.
240 p,' Medalj+hp, Raymond Björk,
230, Medalj, Jimmy Lindroth, 228 p,
Medali.

4)

Dan Simonsson 95 p.

Final: 1) Joakim Carlsson
p, 2) Raymond Björk
p, 3) Jimmy Lindroth

96+88=184
95+75+1?0

SVENSKA DAGBLADETS NIKS(KONTHÅLLSSKJUT.
NING)
Divisionslagtåv ting ll33 p, stor me-

95+74=169 p.

SKYTTE

Måsterskap ZlXf m (iuniorer): l)
Helena Karlsson ltl4 p, 2) Erika Andersson
p.

143

Hör ser oi

Kinneoeds Sleqttqförenings klubArniisture.
frå,n odnster st&r Helena Karlsson, Mario Dahlölo
och Erilca Anilersson. Sittand,e fr&n aönster befinner sig
Joakim Cwlsson och Ragnlond, Björk. (Foto: Mats Ekenilehl)

p, 3) Claes Samuelsson 14!l

Final: 1) Helena Karlsson
p, 2) Erika Andersson

p'
Final: l) Raymond Björk 140+90=ä0
p, 2) Maria Dahlålv liXl+86=219 p, 3)
Jbakim Carlsson L23+79=n2 p.
Måsterskap fåltsbdte F 15 15-F l:
1) Helena Karlsson 31 tr., Guldmedat,
2) Mikael Gunnarsson, 17 tr., Silvermedali,'3) Sören Carlsson, 16 tr., Bronsmedalj.

F 2-F

Måsterskap Fåltslrytte

SG:

l).Maria Dahlåi'lv, 35 tr., guldmedalj,
2) Lennart Blad, 33 tr., silvermedalj,
3) Joakim Carlsson, 33 tr., BronsmedaU.

Fålts\rttepokalen: 1) Maria Dahläly, 7l tr., Pokal, 2) Lennart Blad,

63

h.. r,

KONTHÄLL

Stållningspokalen:

Raymond
Björkm, 136 p, 2) Joakim Carlsson, 130
p.
22 Long VP: l) Jimmy Lindroth, 149
p, 2) Raymond Björk, ltM p, 3) Anneli

Ek,

143 p.

Ola & Joakims VPr 1) Joakim Carlsson, 134 p, 2) Maria Dahlälv, 128 p.
Claes Äkessons VP Junior: l) Helena Karlsson, 147 p, 2) Lina Gustavsson,
145 p, 3) Erika Andersson 144 p.
Claes Äkessons VP Senior: l) Joakim Carlsson, 136 p, 2) Raymond Björk,
128 p.

Astrid & Arnes VP:

l)

Raymond

Björk, 192 p, 2) Helena Karlsson,
p, 3) Lina Gustavsson, 190 p.
BANA

GDV:S VP: f) Jimmy Lindroth, 150
p, 2) Helena Karlsson, 145 p, 3) Raymond Björk, 1tl4 p..
Matfocus VP: 1) Helena Karlsson,
t44 p, 2) Jimmy Lindroth, 1t12 p.
Förbundets VP: 1) Maria Dahlålv,
f39 p, 2) Joakim Carlsson,.l37 p, 3)
Raymond Björk, 136 p.
1901 års VP: 1) Raymond Björk,91
p, 2) Maria Dahlälv, 88 p.
Ingelsbos VPI 1) Sören Carlsson,

191

100,

p.

Normas VP: 1) Maria Dahlålv. 145
p, 2) Raymond Björk 143 p.
Statspris 2lX) m Guniorer)
B 15: l) Erika Andersson, 146 p, 2)
Joakim Gustavsson, 1tl2 p.
B 17: l) Helena Karlsson, 145 p, 2)
Mikael Gunnarsson, 140 p.
.

B l:

f)

4.1j. (P." Brisbo, Benny Brodd, Dan

Öoerxs

7M+94=238

154+94=237 p, 3) Mikael Gunnarsson
141+95=236 p.
Måsterstap 3fi1 m (seniorer): 1) Raymond Björk 140 p, 2) Maria Dahlåi'lv 133

"

BANSKYTTEMÄBKEN (JUNION)

1) Sören Carlsson, 1tl2 p.

Statspris 300 m (seniorer)

B 2: 1) Jimmy Lindroth, lU p, 2)
Raymond Björk 139 p.
B 3: l) Maria Dahlålv 132 p.
B 4: 1) Joakim Carlsson, 127 p.
B Vet.:-l) Gunde Johansson, 104 p.
KORTHÄLLSMÄRKEN (SENION)

Karlsson. I
Silvermårkenl Jimmy Lindroth,l

Bronsmårken: Helena
Raymond Björk.

Guldmårken: Joakim Carlsson.

'

vidsson.

Silvennårken: Johan Brodd. David
Blank, Lina Gustavsson, Anneli Ek,
Magnus Simonsson, David Mohlin,
Martin Dittmer, Björn Davidsson, KasYqgt

tr

--.

Indidviduellt: Malin Silvander.

285
232 p, David Blank.
231 p, Björn Davidsson, 226 p p Magtrus
Simonsson, 222 p.

p, Dan simonsson,

FSB Bikspropaganda (Kungame'
dalien)l Arureli Ek' Malin Silvander'

Besultat lllubbmåsterskap Jaktstig

Stefan Persson, Martin Dittmer, Björn
Davidsson, Freddie Ohlausson, Madelene Wernersson, Martin Johansson,

-91 Kinnarp-s Sports\rtteklubb
1) Bengt Äkesson, Ll{), 2) John Samuelsson, 138, 3) Göte Lindgren, 134,

Magnus Simönsson, Angelica Claesson, Emil Gustavsson, EmilAndersson,
Christian Andersson, Claes Samuelsson, Lina Gustavsson, Karin Svahn,

4) Torbjörn Äkesson, 128, 5) Mattias
Lagesson, 126.

Heming Larsson, Erik Andersson,
Joakim Gustavsson, Daniel Björkander, Jimmy Svensson, David Blank,
Andreas Alv6n, RäYmond Björk' Jimmy Lindroth, Maria DahliiLlv, Helena
Karlsson, Fredrik Ost, Joakim Carls-

_-

David Mohlin, Sören Carlsson, Per-Ola
Berglund, Lennart Blom, Anders Hermansson. Dan Simonsson, BennY
Brodd. Lars-Åke Brodd, Claes Äkesson, Mikael Gunnarsson.

VALBOKNALLEN

Fålts$te luftgevår: Malin Silvander, stor, Claes Samuelsson, mellan,

;

1994 p:

t15+48=93 poåing.

Besultatlista trisståvling jaktstig
1994.

l) Gustav Eckerlid, 100 p, 2) Torbjörn
Äkesson, f00 p, 3) Ingemar Framson,
93 p, 4) Karl-Gustav Ahl, 93 p, 5) Lars
Lindgren, 93 p, 6) Anders Hermans-

",y: ?'pr?

qöJeåL,l'tgFsl,

e.2"Pr*9.)

åtg: f)

Eckerlid, 277 p.

Lennart Blad, melLan, Maria Dahlålv,
mellan, Raymond Björk, liten, Lina
Gustavsson, liten, Andreas Alv6n, liten, David Blank, liten, Fredrik Ost,
Iiten.

l) Maria Dahliilv

Klubbmåsterskap 19S{

aiöte Lindgr€n, 9612, 2) Gustav Ecker_
id, 966, 3) Gunde Johansson. 85?.
KM 1994 råbock; l) Benst Åkesson.
tlll, 2) Göte Lindgren, ?9, J) Åke Jo:
hansson, ?0, 4) Gunde Johansson. 5g.
KM Skect: l) Mattias Lagesson, 46,
^. Gustav
2)
Ecke{id, 43, 84) -GundeJo_
hansson, 42, 4) Äke Johansson, 40g, 5)
BengtÄ_ksson, 36,6) Kent Moström, 1g.
KM Gris: l) Mattias Lagesson, 365.
2) Göte Lindgren, 327, t) Bengt Åkes_
son, 318, 4) Äke Johansson, 105, 5)
Gustav Eckerlid, 3fi), 6) Gunde Johansson, 269.
Sammanlagt båste sgtt: Gustav

son, Ann-Kristin Svahn, Johan Brodd,

Trisståvling, luftgevår
KONTHÅLLSMÄBKEN (JUNION)
Bronsmårken: Martin Ahlin. AnnKristin Svan, Johan Brodd, Björn Da-

Simonsson, Malin Silvander. Lina GusIåVSSOn.

.,

,- ,---------

Torsdagen den 1 december 199

'strtern

Kinneaed,s brsantlin

sul-\|NY.g5

FRAN CA
l19.9OO:-

3d, 4d, 5d eller
Kombi!
o Bensinsnål!
o Fri Service i 3 årl
4.500 mil!
o

Bränsledekl blandad körning 0,62-0,71 l/mil
Kostnad I 500 mil ?.226-8.2?5r (930701 )
Eilen på bilden åi( exkaukustt.l

Johanna Sjömar, Stenstorp, och Ulri,ka Götli,nd, Mjtildrunga, spelade
Ki,nneu eds församli'ngshem

i

dels av kören Fotspår
från Bankeryd, vilken
från Kinneved.

Elisabet berättade
att cafderna er-

också

från bygden omkring
har då gästat caf6et

Johanna Sjömar, piano
och tvärflöjt. De är två

sätter tidigare Öppet
Elisabet Henriksson iir kantor i Ki.nneueds pastorat och står för arrangemangen
uiå musikcaföerna.

K",;;;;;;;;
1N#;*l"r,-*
här ar väldigt roligt,
säger de båda.

. Klassiskt
från
Flickorna inledde
Mjäldrunga respektive
Stenstorp, som stude- . sin konsert med att
rar vid sjuksköterskes- soela "Air" av J S
Bach, varefter det blev
kolan i Skövde.
unga flickor,

.

Stort intresse
Båda har de musiken som ett stort intresse, men däremot
inga drömmar om att

bli

professionella. De

inkl. moms.

P ?i',*lyotor
0515-333 30

stedt som är bördig

Körer, musikgrupper
och enskilda musiker

tna, tvatnoit och

535:'

leds av Annelie Jägen-

hem.

Vid novemberträffen
soelade Ulrika Göt-

i

av den egna kören,
Kinneved kyrkokör,

den arrangerats ett
musikcaf6 i Kinneveds församlings-

haft tillfäIle att umgås
med andra caf6gäster.

cafögristerna

de att man gästats dels

Sedan i våras har
det en gång i måna-

och sjungit och spelat
såväl kyrklig som Profan musik.
Under pauserna har
man druckit kaffe och

för

nou ember

UEBI(SIÄIISEREruDÄilOE
Vlnterservlce
Arbete och material

ett stycke ur W A

flck musikerna på begärarl spela igen som
ett extranummer

i slu-

tet.

Under andra delen

fick man lyssna till adventspsalmer och därtill "bändlig nåd" el-

.

Hoppas På

fler

Det man i övrigt fått
lyssna till har varit

emigrantvisor

ofta. Kantorn i Pasto-

ter i fortsättningen.
Höstkvällarna har

som spelas

väIdigt

ratet, Elisabet

Henriksson, ackompanje-

rade på flygeln, då

"Cavatina" av S Myers

Det är också Elisabet som står för arrangemangen med musikcaf6erna. Hon berätta-

avslutade den första
deleh och det stYcket

terna hämtar man gärna från den egna bygden eller också väljer
man personer som har
anknytning hit.

ler "Amazing Grace" en skotsk folkmelodi,

Mozarts "Tlollflöjten"

och sedan åter Bach
och hans "Siciliano".

hus-arrangemang och
att man i höst haft
fyra caf6kvä1lar. Artis-

båda spelade flöjt.

och

skillingtryck. Elisabet
hoppas på fler caf6gäs-

nämligen lockat färre

lyssnare än vårcaf6erna. Man tänker dock
fortsätta med Programmen som tidigare.
Text och foto:
IRIS JOHANSSON

Söndagsskolefest

Centrumkyrkan var i det
närmaste fullsatt när det
var dags för den årliga söndagsskolefesten. Bamen tågade in och sjöng adventssånger bjöd sedan på ett
omväxlande program med
bland annat ett vackert julspel.

En kollekt togs upp till

söndagsskolans arbete i Rumänien och sedan bjöds det

på.rrisgrynsgröt och skinksmörgås, innan barnen fick

julklapp och godispåse.

Nva

Slutarps Kuarn Gt AB

GANDINEN!?
Har du sett de snygga

Kvamgatan 2, SlutarP. Tel.05l5t331 03

Ul önstrru en Goil

JUL-

PLIGEEKAPPORNA?

Jul och ett Gott nvn Är

Det är jag som har dom!

Glaes Lagerstrand

lenqs Oardinshop
SLUTARF

Vl har öppet för dlg:

mÅruo.-lönD. 9-20 söND, 11-

L:fqqT0MrE_ ,.^

lCA, llfiTt

)'ior"8'ffi;
=-.
-7'FöRsÄuuNG

:t+r

Lördag

kl. 1 0.00-1 6.00

3l,12

aa

som HAR JULOPPET rönALLA

JU|-AFTON

9-12

JULDAcEN srÄner
AT.IhIANDAGEN $20

rwARsRrron s1s

rwARsoaoex srÄNGT
ANNoNSEN

En glad och trevlig
personal på GentrurnLivs önskar alla
i
riktigt GOD HELG

eÄ-rcn

en

ENDAST

löno.

Ui 0nskar Er

alla

Gn

Ueulig Aducntstiill

3t12-94

Dubbla videostölden
llNatten till torsdagen förövades
två inbrott i Kinnarp-Slutarp. Med
all säkerhet har inbrotten ett sam-

band med varandra.

I både idrottshallen och den nårbelägna Centrgmkyrkan stals videoapparater. I idrottshallen försvann också konfektyrer för cirka 1 500 kronor.

VÄLKOMNA

Julfest

ätt iulhandta I vår välfyllda butik!

JUtPYlfi &

för alla barngrupper i Kinnevedspastorat blir det på söndag. Man inleder
i kyrkan med familegudstjänst och
luciatåg. Därefter blir det dans kring

JUU

i lösuilil uan 12.50 nn
Alltid låga priser!

granen, lekar och förhoppningvis

TE

tomtebesök i församlingshemmet'

KIIINARPS PRESENISHIIP

Kinneveds
Församlingshem
vÄlrouuen
till vår

FÖRSÄLJNING

;

kl.

aI

fa1

[.t]

-

18.00 tisd. 6 dec

Lotterier, r"*e"irrg,''l
andakt, luciatablå
GÅVOR, gärna paket, mottages tacksamt.

n.lÄup

oss Atr x.lÄlpa

Klnnarps kyrkl. syförenlng

Ett är efter
fdnrandlin
Det har gått ett drygt
år sedan posten, biblioteket och områdeskontoret för kommunen
flyttade in i den tidigare bygdegården i Kinnarp/Slutarp, lokal
Frökind.
Där
arrangerade
framförallt föreningar
och privatpersoner förr
sina högtider och fes-

ter.

Lokal Frökind
|
| ,,
ndr ollatt ett
centrum som
,,

{er {oa serutce
FT/VB har pejlat 1äget för at
finna hur m.an idag ser på för.
ändringen. Ar den till det bätt-

re eller känns bristen på festlokal som en stor förlust?

Ttots ett ganska stort motstånd från de boende i Kinnarp/Slutarp beslutade kommuhen att inte bygga till huset,

i

utrymme, utan förvandlade

i

sjäIva festlokalen

,

som många samhällsbor önskade, för att ge biblioteket större

till bibliotek.

Dit flyttades också områdeskontö-ret - särlt posten, vars

hantering övertogs av kommunen. Att Frökindsborna gärna
ville behålla den festlokal som
man själva byggt tog man ing-

]

till.
I stort ltan man säga, att Lokal Frökind idag utgör en fin
en hänsyn

. helhet, där man får god seryice
dagen lång, men att församlingshemmet och Kinnarpshallen inte ersätter en gemytlig,
Iagom stor lokal för familjesammankomster och föreningsfester.

.

r Positivt
Att posten,

områdeskontoret

och biblioteket är tilgängligt
mest hela dagen är verkligen
positivt' Man tror knappt det

områd,eskonloft-trciffade Fr_/vp Gun Eri.ksson, sorn rir ka?,slist och praktikanten Agnedåcllting tu Danieisson.
Dcir kan"man o"ita tni6oi";;;;;;; yronne wahli:n och områd,eschefen Bo
egentligen bara handlar om Johanssin
är sant

i

dessa tidea

På

service.
^
vidaie emot besökan- blioteket.Britt Liiöf är bjlJioAtt kanslist"*. trii'r"'ä"d . D:,1",.
den blandning av arbetsuppgif- 9",11ll kommunen och hjälper tekarie och träffas i Lokal Fröter d.e idag här ar också päsi- boklånarna o* + inte klarar kind på måldagar och torsdatir,'t-nöjdäanställdagetäutid lånen,själva under de dagar -.garundereftermiddagarna.
som ingen bibliotekaOwiga dagar och tidgr Jår
bättre sefvice. Det är e-t tumre- ::ljtl"t
rie finns där. De håller ett öga man låna sina bö-cker själv. Det
gel som hålIer.
minskad och fördyrad

.

auservic"
kan
att

nnl"x:'",JäJTää:å"i[rn

hjäl; vid sökandet av speciella

böclier och anvisningar äm hur

den fungerar finns"också.

båda kinslisterna ger

De
också

hjälp
- när så behövs.-En p"nrru

vid utlåningsdisken 15sår av

3å:i li's.i,"J åfui,""1?äffi"":l i:tilTåäi'Ji1åtrtlJ;j;tlt
ärenden som hör till områdes- god, sortering av böcker, tal- datan. Men man kan o"[ra it"inästan säga
böcker, kassettböcker och fak- va upp för hand vad man lånar
kanslisterna i Lokal f-r<;t<ina kontoret.

Man

.I'.11':_,."y

.

på
f""åi'iäT1li;å1,1',{Jåli?ltoren
morgon, sorterar pos:;-l;'---box_arnä,
ten i
t_ar emot post"-Petvi.intehar,tarvihem-mtf0q-ar'njurlef
så
står
broschyren om bibiXfifiireq*E-fbiurlef dem
dem de'mest
de mest :?.s!å.t det ir_broschyren
vanliga tjansterna och förmed- !li.o!e-fet -och det säger också
Britt Lööf, som ansvarar för bilar också-övriga ärenden.

-

losKrlltrer nnns ocKsa ocn cte "i}X:ri?fi":?"1ålil;
Barnen från skolorna, dagu"u
fiåffX'ä"ioä*:i"illJöä
får också lånas hem cirka en hemmetochfritidsgårdenärn-u

vecka efter utgivningen. Under
Under
första veckan får de läsas på
plats'

En datakatalog är till

god

"n

