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Estnisk
student på
besök hos"
I(innarps
"- Det som skiljer sig mest
från estländska förhållanden - både på företagen
och i den kommunala förvaltningen - är vilken tradition man har att själva
hitta lösningar på problem
och själva söka sin marknad. Det säger lg-åriga

Evelina

Springovicha,

från Falköpings vånort i

Estland, Sigulda, som studerar ekonomi på Handelshögskolan i Stockholms filial i Riga.
Evelina Springovicha är på

ett

tvåveckorsbesök i Falkbping, hon åker hem på fredag.

Här har hon fått inblickar i

kommunal förvaltning, ett stat-

Iigt .verk på lokalpl-änet; arbetsförmedlingen, samt pro_

Evelina-Springovicha, ekonomistuderande frän Sigulda, Estland, här på föetagsbesök på Kinnarps där hennes värd var Per'Arne Andersson'

duktion och administratioit vid

en rad företag: Aspens, FaIkö-

,o,o nr=**

pings hyresbostädeq Spartran-

Ranten som speciell fadder vro
besöket - gjort det möjligt f<ir
denna ha*delsstudent att få inblickar i det svenska samhälls-

ken, Skaraborgsbanken, och nu
till sist onsdag-to?silag på Kin-

narps.

Viss

föruönbtg

systemet.

:

Kontakter och framåtanda
betyder mycket, och fattade jag
det hela rätt så har Evelinas far
varit guide i Estland när repr€-

Per-Arne Andersson, som är
controlera5sistent, har'varit

hennes värd på Kinnarps och

guidat henne både genom de
enorma produktionslokalerna
som gett henne en inblick i fö_

från Falköping besökt landet. Där knöts första
kontakterna och sedan var det
Evelina själv som tog kontakt
för att kunna komma hit. Hit
tar hon sig med hjälp av Assentanter

retagets ekonomi- och adminis_

tration.
- Ett imponerande stort före_
tag - och familjeägtl säger Eve:-

pens transporter - företaget har

lina med en viss förvånins i
rösten, van hemmifrån att Äe-

verksamhet

i

delstora och större företag alltid varit statliga.
Men i Estland pågår privati-

i Estland - och här
i Aspens

Falköping bor hon

gästlägenhet.

T\tröstb r o,lnchen lo ckolr
sering och nyföretagande för
- FoIk på stan har kanske
fullt, och det är unga handelshögskolestuderande som

Eveli-

na Springovicha som ska vara

med och forma Estlands fram=
tida näringsliv.

Siguldo,kotnmitten
Det är för att bistå i den

uppbyggnaden som Falköplngs
Sigulda-kommitt6, där Rotary
Ranten, Kyrkan, Lions med flera - ijet här fallet med Rotary

|

I

utan att tänka på det lagt mär-

till henne. Hon har nämligen
varit utrustad med cykel, och
ke

cykelhjäIm, .och cyklat runt på

stan, berättar

kommunens

kanslichef Christer Anderson.
Och tillägger att hon noterade
att det dock inte precis var så
många andra vuxna som skyddade huvudet med hjälm.
På handelshögskolan i Riga, i
den med svenska pengar pie-

tetsfullt renoverade märkesbyggnaden - Evelina instämmer i att det nog är rigas vackraste! har hon gått ett första
läsår.

Nu återstår några års vidare

studier, kryddade då med intryck från besök på Falbygden.
Men, hon har varit

i Sverige

en

gång förut, på liknande sätt,
och hon har rest i Polen, $skland och Ryssland och talar

förutom sitt eget modersmål .
också Engelska och ryska, och

lite lite svenska.

Framtiden, efter studierna.
ser hon gärna som något inom
den expansiva turistnäringen.

GLENNWELANDER

%{o'qs---

*r**oa"

POSTElI
f(|]'INARP
Oppettider under juli mån.
3n40n kt. 15.0F18.00

ut

*,r4ucJ

GammaLdags
Ktnnarp..o
ro15-15'

klarinett-och
Det blev en gammaldags :t3*"lY1t-1 -på sjöng
"Inga
Kini
år
l':I"' }H'-1"
;;;;-au"n-i

r.r""'Jä

narps skora där
5ff5".Ht3säät*1ii:l?1
samlades i sina respektrve å ri"r på Haga".
klassrum och där eleverna Män hade också skrivit en
man kallat "Mario"
rntv"Ua" sina bänkar pjäs
-som
spelades på engelska"'
a"t'
äär'
doftande
av
äåliil'"f.åtter

iti".o--u"blomster.'

,,-"å#"5äHå!"t*T:r"".fä

Klassföreståndare Maria mimnummer'
Och så avslutades årets exai Kinnarps skolas,klall +
men
;;åålå;Id;ar och svJon
den po-puläraste.,skomed
A
noafr.taåt
äåär.iiäGått""a
"Den
lavslutning-spsalmen
Greta
och
van, Guldlock, Hans

A
l"*."" ."ft h"n.t*, klass 4på

blomstertid nu kommer"'
av eleverna'
;;;i"il;;pp
"";;ilt-;rbetat
meä'sagor Innan man skildes och gick

tack.orrr-i"rnu unaer tretalasa?et ut i försommargrönskan
bärn och föräloch nu
-ri""var det auet uii"ii;
'åt;itott"tt"
och
ia"aign"tä, låt p"- drar för det gångna året
äpp

blik.
""rä".

uial

skolavslutninc
------": - '' -ss
sång och muslk. r Kral 4

,i"T"aä st"r""

P".tt." "r

önskade alla en skön sommar

:åav,1-*,.11t1n:;1"uuto"ufröken Maria'
skram
A ":h

Källan till llödande liv!
Musikgudstiänst i
Kinneveds kYrka

fred. 1?/6 kl. 19'00
Medv. Erik och Marit NYberg, Johanna Leanders-

son. Blockflö;t,

solosång

och orgelmusik. Aftonbön
Ingemar Bruto'
Välkornna!

gott'- barrs=och left
På Tångavallen i KinnarP anorät"t rJ*häll"tt"t idrottsf örel{t
il;,- KinnarP-SlutarPs
U"åao*1"f.tion ett stort midSå också i år'
.-oÄå"tnt."ae'
---i"gt"aienserna
det

KaileKorgarna

för
midsommarfirandet
i;;;""4;
"rål[Liltplanen
fanns med;
Äif"
tia

kring midsommarledda äv Britt-Marie
st.iätt fiskdanrrnen'fiif, de min-

äanslekar

ttå"e"",
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I(innarps
grundare

fvller

BO

llDen 15 iuli
Jarl

Andersson

narp 80 år.

llDen 15 juli

1942'

på Jarls 27-årsdag' tillträdde han och hustrun

Evy Kinnarps

Snicke-

rifabrik AB.

III dag, ö3 år senare,
är Kinnarps Sveriges

största möbeltillverkare med en omsättning
på över en miljard och
över I 000 anställda.

. KinnarP/SlutarP
I(innarps överklagar
-

Lördagen den 30 september anordnar Kinneveds

Skyttef öreni ng loppmark-

nad i Kinnarpshallen. Har
ni något ni vill skänka till
föreningen som vi kan säIja på denna loppmarknad,
hör av er till

Kinnarps AB har överklagat

Under tre år anlitade Kinn-

arps AB ett åkeri i Stockholm.
Nu vill länsskattemyndigheterna att företaget ska betala arbetsgivaravgifter för åkeriets

beslutet och menar att de handlat i god tro, att det trott att åke-

riet betalat avgifterna. Dessutom påpekar företaget att det
fanns vissa formella beslut när
skattemyndigheten fattade sitt

personal och källskatter för
verksamheten. Totalt kräver

skattemyndigheterna företaget
på 1,9 miljoner kronor.

r ar-!

LOPPMARKNAII

Anna-Karin

Elisabeth
Kalle

beslut.

334 95
335 72
460 21

Sommarmusi-

Vårkumla

- -l-alllll

Nästa vecka böriar årets

VÄGKYRKArKrnneved
Varle dag under veckan
- Serveras hembakt fika
- Kan ni se vår ulstållning
- Har vl musikandakl kl- 19.00 (ej sön.)
- Finns en tävling för bamen
- Kan nl se vår vackra kYrka
Dessulom blir det "lite exlra" några av dagama
Tlsdag 26/6 Tipspromenad, hela dagen
Torcdag 2716 lngemar Bruto berättar kl- 18.00
Fredag 2816 Trubadur Lasse Siggelin kl. 19.00
Lördag 29/6 Eliza-Kören underhåller under dagen
Söndag 30/6 Gudstjänst kl. 11.00 | Kinneved Kyrka
Vartör hte gön en utllykt till Knneved?
Vl har öppet

N
c,J

NJ

ttlån-Lör kl' 15'00-20'00

Sön

k|.11.00-16.00

rrh -qf.

hagens forntidsbY i AsarP.

Besökarna togs av guiden
Hita med på en vandring och
fick höra och se hur våra förfäder levde, bodde och livnärde
siq och vilka redskap man använde för att bYgga sina bostäder, laga sin mat och tillverka
kläder och annat som de be-'

varför besökarna tick möjlighet
att se hur skickliga hantverkare

I

Svenska Kyrkan I Kinneved

Kinneveds hembYgdsförening
hade nyligen inbjudit sina
medlemmar till ett b"esök i Eke=

na söndag "Hantverkets dag"

F

ALLA HÄLSAS Q2-LIGT VÄLKOMNAI

Besökte Ekehagen

hövde för sin överlevnad.
I Ekehagen arrangerades den-

t;

5
q

Centrltn!.livs stängt
för gott?

$<
t

S

.tillverkar."siaa'slikq alster',.,,''

Kommer Centrumliris i Kinnarp att läggas ner? För nå-

gra dagar sedan kom

en

skylt upp som säger: "Stängt

Därför slutar vi
att samla papper
Vi vill med dessa rader tacka
hushållen i Kinnarp-SlutarP
för det fina samarbetet vi haft

(r

g
I

z

i

många år med att samla in returpapper. Tillsvidare kommer

dennä insamling att uPPhöra
från vår sida. Vi vill även passa

på att förklara varför. Till
skillnad från de föreningar som
kan samla ihop och köra sitt

papper direkt till Gotthards
AB, måste vi bestäIla två containrar till varje insamlingstillfäIle. Kostnaden för dessa läggs

nu helt på föreningen, vilket

äter upp större delen av vår
förtjänst.

Vi har krävt att få samma
villkor som andra föreningar
för att vi skall fortsätta insamlandet. D.v.s att containrarna
bekostas fullt ut av Gotthards

AB eller kommunen.
Tlvärr har dessa krav inte
hörsammats ännu. Men vi hål-

ler dörren öppen och hoppas

att villkoren kommer att förån-

dras.

STYBELSEN
KINNABP-SLUTARPS IF

tills vidare" undertecknat

Ullar Luther, ägare. Många

Kinnarpsbor, sPeciellt Pen-

sionärer med gångavstånd
till butiken, har fått Problem att köpa sina dagligvaror.

Enligt vad FT erfar.. har
Centrumlivs ägare Ullar
Luther, bosatt i Göteborg,

haft

lönsamhetsProblem
med butiken i KinnarP' Det-

till följd att man
fått söka sig andra leverantörer än ICA., vilket har fört
ta har fått

med sig att sortimentet varierat en del.

Centrumlivs skall enligt
uppgift nu vara stängt två

eller tre veckor för semester,
för att sedan kanske öPPnås
igen.

GLENN WELANDER

Kinneveds Pastorat
Sammanlyst mässa för hela pastoratet:

.

s

Kinneveds kyrka söndag 3/9 kl. 11

I

Biskop Karl-Gunnar Grape

s

Efrer gudstjånsten bjuder Kinneveds församling på kyrkkaffe
med anledning av Församlingshemmets 1&årsdag

Välkomna!

Tie söker Kinneved
I I Tle har sökt kvrkoher-

detjänsten i Kinneveds pastorat efter Ingemar Bruto,
som går i pension den 1 ja-

14

I SKAP,ABOR(!

har i sommar spelat en serie i
boule där nio föreningar har deltagit. Det är Falköping, Frökind, Götene, Hjo, Lidköping, Lundsbrunn, Skövde, Valle och
Vartofta som tävlat i första SPF-serien i boule, en satsning för
att få igång intresset. Sista och avgörande matcher spelades
i torsdags och i Kinnarp på planen bakom skolan möttes Frökind och Vartofta. Dam- ,herr- samt mixade lag tävlade och
Vartofta tog hem två av tre lagspet med 2-0 vardl=era. Frökindsdamerna försvarade sig bry i oavgjorda 1-l mot Vartoftas damer som ändå tog hem serien. I mix vann lljo-laget serien.
Som helhet är Frökind i serien ett jumbolag men poängterar
att man spelar tör att det är roligt och det märktes lnte minst i
torsdags då man trivdes i det fina vädret. Lidköping som har
serievinnande herrlag är värdar tör veckans distriktmästerskap i seniorboule som kommer att innefatta 165 deltagande.
Både Frökind och Vartofta ställer upp i Lidköping. Göran Andersson är ledare i Frökinds SPF-lag i boule och kastar här
ett klot för sitt lag medan både med- och motspelaire spanar

SPF

in läget.

loIg-4t-

r

s\s
I

nuari

-96.. De

tre sökande är

komm, Barbro Arvidsson,
Varv, komm. Carl-Gustaf

N

Hjalmarsson,..Älgarås samt
komm. Stig, Ostlund, Skölvene. Tjänsten kommer att
tillsättas inom kort.

Jarlssons
frarngång
i ny bok

Il

"De framgånssrika

familjerna" heter

en

nyutkommen bok, skriven av journalisten
Margareta von Plat6n.

Där berättar hon om
människorna bakom

några av Sveriges mest

t\ir
"I T^at
\)

-----2-.

tramgånsrika företag.
mötir
namn som Kamprad,

I I Läsarna

Bonnier

-

och Jarlison.

Kinnarps AB är ett av
de mest intressanta ex-

i boken på en
närmast ofattbar utemplen

veckling för ett företag.

tl-

I(lart

FoIo:SUSANNE KARLSTEDT

rned

ny

e1/e

herde
I januari

1996

ny kyrkoherde i Kinneveds pastorat.

II

tErls

fillsättningsnämn-

den tog beslutet vid sitt

sammanträde på måndagskvällen.

I I Stig Ostlund som
är 51 år arbetar idag
som komminister i två
nastorat. han delar sin

lliinåt tnettan Skölvene

och S. Björke.
hösten kirmmer Stig östiund även

IlUnder

att vikarieå,i sitt nya
pastorat eltersorn kyrkoherde Ingemar Bruto

har ledighetr,att ta ut

innan han-lämnar sin

tiänst med pension.

som

inspirationskälla för
unga entrepenörer och
politiker, skriver Mar-

gareta von

I I Stig Östlund blir
från den

Familjer

Jarlssons borde vara en

plat6n

bland annat.

SIDAN 13

Kinneveds förs amlittgshern
J ubilerade
o

"1/q-q,

Ej utsliten, men mer utnyttjad än vad man vågade hoppas på är Kinneveds vackra församlingshem, som i dagarna fyller
10 år och som i går celebrerade detta under närvaro av bland andra invigaren biskop Karl-Gunnar
Grape, byggmästaren Birger Svensson, Carl-Arne
Adamsson, byggnadskom-

mitt6n, präster och församlingsmedlemmar med
flera.
Efter högmässan

i

Kinneved

kyrka, där biskopen höll Predikan och Kinneveds blivande
kyrkoherde Stig Östlund sjöng

samlades man i församlingshemmet, där man efter kaffet
fick lyssna till sång och musik
samt minnestal om bYgget, invigningen med mera.
Med skön psalmsång TfYggare kan ingen vara av barn- och

kyrkokören under ledning av

kantor Elisabeth Henriksson

inleddes samkvämet. KYrko-

herde Ingemar Bruto, som kän-

En kvartett ur barnkören siöng. Ftickorna heter Matin Söderberg, Emma Abrahamsson' Sanna

ner sig som en

invigningen den

nevbd,

1985.

i familjen KinväIkomnade alla till ju-

bileet och nämnde då sPeciellt
biskopen Karl-Gunnar GraPe
med hustru Gunborg. Det var
biskopen som invigde församIingshemmet för tio år sedan'

Pnso
Ingemar

roligt

Bruio berättade

se-

dan humoristiskt om hur biskopen svarat på inbjudan med,

att det skulle vara fasa roligt.

Säger man så, så känner man
sig nog hemma i Kinneved, menade han.

Kvrkoherde Uno Mårtensson,

som tog det första sPadtaget
och bli:aqde kvrkoherden Stie

Östlund välkomnades

också

speciellt, liksom Egon och Lilian Johansson i Klockargården,

som skänkt tomtmarken till
bygget och Anna-Lena Rick-

ardsson, ny god, glad och trevlig församlingsassistent, som

han i övrigt ännu inte lärt kän-

na, men som man som goda
församlingsmedlemmar bör
välkomna och stötta. Även övriga onämnda hälsades hjärtligt välkomna.
Rune Lennartsson var conferencier. Han ledde i korta ord

församlingen tillbaka till den
31 maj 1983, då man beslöt bilda en kommitt6 för det blivande församlingshemmet och till

Foto: lris Johansson

Lund och Sandra Westergren.

1

jubileum På dem tidigaAnvänt har det också blivit - något
var detta sPeciellt rore,
därför
I
dock inte slitet. Församlings-

sePtember

hemmet är nästan lika fräscht
idag som vid invigningen och
det tack vare goda medarbeta-

Dlinnestal
Först att hålla tal var CarIArne Adamsson som ur minnet
berättade om händelser vid

re.

Kyrkoherde Uno Mårtensson
var glad att få vara med denna
dag och erinrade om Jesu ord:
När vi bygger skall vi se till
hur vi bygger. Det hade man
tydligen gjort, ty det var svårt

församlingshemmets .tillblivel-

se. Det var om förslag till .bYgget, om stUdiebesök i olika församlingshem och om Platsen
för den osv. Han erinrade om,
att man besökt S:t Sigfridsgår-

för kontrollanter att överhuvudtaget finna något att an-

den i Mullsjö och församlingshemmet i Finnerödja bland
många andra, men att dessa

var de två som kommitt6n kände mest för. Så blev det också,
man anlitade samma bvggmästare som där. Pengar lades undan varje år trots att man också investerat i kyrkpgård och

kyrka. Tomten skänktes,

så

också möbler av Kinnarps och
gåvor inkom av olika slag. Vintörn var hård omkring 30 grader minus när fondväggen restes, men till slut var det dags
för invigning, som förrättades
av den då nyblivne biskopen
Karl-Gunnar Grape, som denna dag kunde erinra Carl-Arne
om, vad denne då sagt. Carl-

Arne hade nämligen uttryckt
en förhoppning om, att man
skulle "slita ut" församlingshemmet d.v.s. att den skulle
komma att användas flitist.

märka på. Tack vare damerna,
sade han vidare, har det också
blivit fint utsmyckat här och

I

Eva Spångbergs skulpturer är
också fina. Han nämnde också
Tora i Axtorp, som virkat och
skänkt aila löpare på borden.

Han önskade församlingen
lycka till i fortsättningen med

all verksamhet där.
Nästa talare var byggmästaren Birger Svensson, som tackade för förtroendet att få bygga
ett Herrens hus i Kinneved, vil-

ket han också senare besökt
och funnit vacker i sin utsmyckning.

Ett kort tal höl1 som avslutning också biskopen, som tackade för att han fått vara med
vid jubileet. Han sade bland
annat:

- Många tal och många invigningar har jag hållit, men
-iag tror inte iag varit med om

I

ligt.

la€ har Predikat här fem
' qånger
och det har jag heller
intJgjort i många andra.kYrkor. iäg sätter stort värdb

På

att vara här och ber nu här vår
Herre bevara oss från allt ont.
Kyrkokören sjöng sedan till-

sammans med barnkörens
kvartett Jesus kär, håll mig när.
IRIS JOHANSSON

NYTT

I

KINNARP

1 olanshus med hel källare s

samlade 86 deltagare. .Vinnare:

vidbyggt garage. Innehållant
rum och kök amt gillestuga

Martin Thor, Kinnarp 12 rätt,

rejäl tvättstuga samt hobbYt
Bostadsyta om ca 100 kvm s

rätt, Margareta Thor, Kinnarp
11 rätt. .
Rätt rad: 2ll 2ll 2x2 lxx.
Rätta svar: Vadsbo, Daniel
Defoe, abonnemarig, nässla,
Uddevalla, naturskyddsföreningen, fisk, målare, 5000 m,
hemligt knallespråk, Jerusa-

biutrymme 129 kvm. Toml
953 kvm. UPPvärmning olja.

Aruingarnu
spelar upp

Tipspromenaden
vid Sörby Vävstuga
Sune Harrysson, Brismene

i "halle,rt))

våI

11

{5
N

lem, 22 ledamöter. Skiljefråga:

Tråtorget 4, Falköping. Tel. 0515/172 30

310 gram.

-.-,
Kom som du är

- Gå som du kan!

Aruingarna - drar jättepublik
till Kinnarpshallen?
För cirka ett år sedan

startades mogendanserna

blir en fortsättning även

\;
s\

.
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-^ I sept 199
TID och PLATS:

BRODDETORP

tsroddetorps centerkviinnor onsd. 20/9 kl.
"

Försiilinöng

a,a l(.önno;rp
I I Kinnarpsgruppen säljer sin
ägarandel i skövdeföretaget
Rockwool Ecoprim med 50-talet anställda till norska Jackson-gruppen som därmed blir
hälftendelägare.
Affären innebär inga förän-

18.30-20.00 Broddetorps
samlingslokal.

FYökinds intresseförening
tued. 22/9 kl. 1?.00-20.00,

2319 kl.

14.00-1?.00

Sporthallen. Bjuder på

FLOBY

korv och kaffe, lotteri,

Floby-Vilske Korpen och

båda dagarna.

Floby OK torsd. ä/9 och
fred. 22/9 kl. 15.00-18.00,
2319 kl. 14.00-16.00,
sönd. 2419 kl. 10.00-13.00

lörd.

KÄTTILSToRP

Kättilstorps

bygdeföre-

ning sönd. 2419

kl.

Casper Jarnebrink, Lasse
Larsson, Kim och Tommv
Carlsson har verkligen gåti
hem hos svensk aanspufUt,"saväl ung som gammal.
Gruppen släpper sin nya CD
runt 20 oktober och enligt förhandsrykten år detta deras hit-

tills bästa.

Srrecpfers
Den 11 november kommer

Streaplers till Kinnarpshatlen
och de medverkar också i TV

veckan innan.

På trettondagen nästa år är

det så dags igen för Thorleifs
att framträda i KinnarpYtterligare ett par danser är

wool Ecoprim, Anders Gunnarsson säger att han är mYcket Positiv till affären.

Bolagets konkurresnskraft
till ut-

och framtida möjlighet

veckling stärks genom förän-

omrättningen är 400 miljoner:
Rookwool ECoprim tillverkar
extruderad cellplast Jör främst
isoleringsähdamål. Arsomsättningen var i fjol 6B miljoner.

Det är inga mindre än Arving-

arna som haft en fantastisk
sommar med jättepublik överallt, inte minst på Olstorp i Ti-

14.00

Holmavallen.

Rockwool Ab står kvar som
hälftendelägare. VD för Rock-

och extruderad cellplast. Ars-

Sveriges absolut mest populära
till höstpremiären.

dansband

dan.

KINNARP

ringar för Rockwool EcoPrim.

dringen enligt VD.
Jackson A/S är moderbolag i
Jacksongruppen som tillverkar
och marknadsför expanderad

denna säsong.
Tfe tillställningar är inboka-

de. Nu på lördag kommer ett av

(f

zllq-qr

i

Kinnarpshallen i Kinnarp.
Publiken ställde verkligen upp på detta så det

planerade till 1996 men arrangörerna jobbar med kort framförhållning för alltid kunna
bjuda publiken på de mest ak-

Kinneveds Pastorat

tuella och populära dansban-

sammanlyst gudstjänst för hela pastoratet i Kinneveds

Som förband nu på lördag
medverkar ett nytt lovandå
dgpqbgpd, l{iJlan Äkessgns or-

qen.

Söndagen den24sept- kl. 14

,

|lffi",

Bruto, körsång'
Avskedspredikan
Efter gudstjänsten kyrkkaffe. Kyrktaxi'

-

kester från Nossebro.

rq/q-q5.

600 på dansprerniär

i Kinnarp
Efter förra årets publikframgång med mogendans
i Kinnarpshallen var det
dags att i helgen bjuda
upp till den andra säsongen där Arvingarna, ett av
landets populäraste dansband, stod för premiärspelningen.
Publiken ser inte ut att svika
i år heller utan ca 600 personer
fqlqqn !€ för att dansa, ta en

titt på och lyssna till

sina ido-

ler. Publiksiffran var överraskande bra med tanke på att
septembermånaden inte brukar

vara den bästa publikt sett
över året.

Redan nu är två ytterligare
bansband inbokade Streaplers
och Thorleifs och ett tredje är

på gång så nog verkar förutsättningarna goda för en fortsatt dansverksamhet i Kinnarps-hallen.

t

Förho,nd
vid lördagens

Som förband

dans medverkade Millan Akessons orkester trån Nossebro, ett

nytt lovande dansband som
spelar en traditionell dansvän-

lig och trevlig musik.
Thomas Franz6n är kvartet-

En fingervisning hur man kan dania när Arvingarna spelar upp till dans i Kinnarp.

tens soundmakare och ger ban-

det dess stil. Bandets namnet
i wtitlan Äkesson är gruppens
sångerska. Millan har bl.a. placerat sig 2:a i TV 4-programmet Sikta mot Stjärnorna. De
två andra medlemmarna heter
Björn Abelsson och Joachim

Foto: RUNE LINDBLAD

Man spelar mycket 50-60tals-musik och i repertoaren
finns bl.a. Elvis Presley och
Bob Dylan-låtar som man satt
egen prägel på men det finns
ändå ett riktigt 50-talsstuk
med gammal fin rockkänsla i

Rundgren och det här gänget är

definitivt ett band att hålla
ögon och öron öppna för i

soundet.

framtiden.

Finu lclcr.ssilcer

IJng publik
Arvingarna spelare en lite

häftigare rockigare musik vilket gör att man har en publik

som är betydligt yngre
många

av

banden.

Redan

än
de etablerade dans:

från första

tonerna

samlades bandets verkliga be-

undrarskara av tjejer i 18-20årsåIdern framför scenen och
där fanns dom under hela kvällen och backade upp sina idoler
med sång, solodans och'glada

tillrop.
Men de mycket duktiga musikerna Kim Carlsson sång, gi-

tarr, Tommy Carlsson

sång,

trummor, CasPer Janebrink
sång, bas och Lars Larsson

sång, keyboard, gitarr har ock-

så en något äldre Publik som
erkligen tar tillfället i akt att få
sitt lystmöte tillgodosett av ri-

vig och mycket buggvänlig
dansmusik.

Några av bandets låtar är
1 Eloise, Coola killar, Min Ama-

I

zon, Samma ensamma jag, Kär

I kärIekens språk. I -repertoaren
finns också en rad gamla fina
dansbandsklassiker som Marsom en klockarekatt och

gareta och' Leende guldbruna
ögon. En av bandets tryckarlåtar Räck mie din hand har ett

I slutet
'av oktober kommer alla Arvinge-fans att få en högtidsstund då kommer bandet ut

- ofderiligf publiktycke.

med en nu CD-skiva.

RUNE LINDBLAD

Arvingarnas basist Casper Janebrink hade en trogen beundrarinneskara nedanför scenen som fölide varje ton och rörelse som han och hans kompisar bjöd sin publik uppifrån
scenen.

FOIO, RUNE LINDBLAD.

rrrto går rnot
nya upp
Kyrkoherde Ingemar Bruto trlir folkpensionär först om
några månader men på söndagen avskedspredikade han
inför sina pastoratsbor i Kinneveds gamla vackra medeltidskyrka.
- När kyrkoråden frågat mig om avskedsgåva har jag
sagt att iag gärna tar hand om kollekten, sa denne
okonventionelle Herrens tj änare.
Självfallet hade han inte tänkt behålla en enda krona
för egen del.

zffq-aS'

- a,ets|tr;ed,,et bl,ec

en hgllnöng töll
hg,;ns burnbo,rns
I)lortr;.'ts och'

Henriettas dog
Ett av barnbarnen, tolvåriga
Henrietta, fick sPela huvudrolSruto avskedspredikade på söndagen

i

Foto: INGVAR CARLSSON

Kollekt och kontanta av-

skedsgåvor går till Hiärtbarnfonden och Ingemar Bruto har
djupt personliga skäl att värna
om den.

Gudstjänsten

i

Kinneveds

kyrka med sommarens sista
ängsblommor vid bänkraderna
livsvarm och öm avblu",,
"tt
inte minst genom
skedsstund,
att den avgående kYrkoherden
talade*i.rl:eedig.l-nm-a t1 välja livet och att sköla om varann i
ett land, i en .lörsamiing, i ett
grannskap, i en familj.

Men också genom att Ingemar Bruto generöst 1ät kYrkobesökarna ta del av sin egen familjs glädje över ett barns mi-

rakulösa tillfrisknande efter

åratal av smärta och sjukdomshandikapp.
barnbarn
Kyrkoherdens
fanns på plats och de fick hjäIoa morfar att ta hand om alla
blomsterbuketter från uPPvaktande kyrkoråd, kYrkvärdar
och syföreningar i Pastoratets
olika församlingar - Kinneved,
Vårkumla. Börstis och Brisme-

neffi

dens önskan och överlämnade

kuvert med gåvor till Hjärtbarnfonden.

l,Ea

- Att välja li.vet är det enda
nödvändiga, sade Ingemar Bru- ]
to och tog trland annat UPP

I

slagorden från studentuPProret

1961

i

Paris:

Att

överleva år

len denna dag då morfar Predi-

inte att leva. Att gå På tomsåne, att hamna i leda och
l"ång1råkighet är att dö - mitt i

Henrietta, tidigare svårt hiärtsjuk, sjöng igår i kyrkan när

Inqemar Brutos engagemang
ftii Hiartbarnfonden.
Henrietta har varit ett hjärtsiukt barn, som tvingades till
1i,, i stillhet. Hon var döds-

livet.

tackades.

kade för sista gången som ordinarie präst i sin kYrka. Henrietta'är nämligen orsaken. till

"it
dömd. I

höstas oPererades hon

emellertid under en hel da.g av
ett stiitkligt läkarlag På Ostra
siukhrrset i Göteborg' OPerationen lyckades och Henrietta
kan nu'dansa, hqPpu' spnnga
och leva livet. Men lång tid ef- ter operationen hade hon tappat rösten genom påverkan av
respiratorn och i våras visste
ingen om hon skrllle kunna tala
eller sjunga riktigt igen.

- Sjung, Netta, bad morfar
Ingemar. Och igår sjöng Henriettä några strofer för morfar
och för oss alla andra i Kinneveds kyrkbänkar med klockren;

vacker röst.

" ' ,..ögonb1 ick.
Ett gudabenådat
Applåder i kyrkan hör inte

ti11 vanligheterna men det var

för folket i kyrkbänkarna att låta bli att ge HenriomöjLigt

etta ett hörbart bifall.

Liagt som

till

5:e Mosebokens 3:e kapitel om
villkor för upprättelse och vä1-

signelse:"T! det bud som jag i
dag ger dig är inte för svårt och
inte långt borta".

I det kapitlet talas om livet
lgden det
-oöh-död,
'oT sSL_3I_gg
och förbannelse

så

Väls[nElsö

P& nga

Han vädjade till
ratsbor att våtna om diakonin,

att sköta om de ensamma, sjuka och behövande, att leva livet
med dem i god, givande gemensKap.

Folkdo,nsclre
och priist
Ingemar Bruto blev

ger undan albanrfodsätter han

ut på nya fält. Ett nytt sådant
är NHR - Neorologiskt'*tan{ikappadel8i

ksf

örbund

ö-eh dess

Par[inson-sektion. Ing$&gi

NHR, åven internationellt]':1 ,
- Nu ska jag jobba med NHR

på heltid och jag överEätter
förkortningen till Närhet, Helhet och Resursanvändning, sä-

ger han. Det sistnämnda för
honom är att arbeta direkt med
människor.

präst

Men för denne folkdansare och
glade garqon hade livet också
en andlig dimension.
Så blev han piäst i pastorat
runt hemstaden Falköping, de
sista tre åren i Kinneveds pastorat. TYe år sorn han själv be-

samlingsbor för gott. Ett och
annat vikariat kanske det blir
för den avgående Prästerrsom
pensi.onär

tölt

När Ingemar Bruto nu hän-

Internatöanella
ttppgitter

1979 efter många år som lärare.

blir

av-

Bruto som själv är drabbad åv
denna sjukdom har i flera år
sina Pasto- arbetat på'lediga stunder i

den.

hade

kyrkoherde Bruto hänvisat

onda, Ilv

har

tecknar som "tre år lång smekmånad". Nog har han varit en

nöd,aiindighet
I sin avskedspredikan

Materialismen som

oerhört stort utrymme i våra liv
idag är också livets fi.ende, menade Ingemar Bruto och varnade för de konsekvenser som
övertron På ränta, vinster, Produktion, utveckling och marknad kan ha.
- Den hotar också kYrkan' ja,
t o m vår kYrka, sa kYrkoher-

morfar lngemar Bruto

till

nyår.

Stora uppgifter väntar.

På

torsdag reser han til1 Paris för
att tillsammans med ett par
professorer starta ett multimedialt projekt [ör Parkinson-in-

formation, som

är avsett att

täcka hela vär1den.

Senare

ska den

avgående

Kinnevedsherden organisera en
stor lnternationell konferens i
Globen i Stockholm med neurologer som ska diskutera nya
rön kring Parkinson.
Ingemar Bruto lever som han
lar.

ULLA NORDMARK,

Eruanffgt
lorrdqer
=_{_Ilu_
o. ,,

vänthusM

u/q-qs.

Det snickras i Slqtarp. på kom_
munens mark bygger Emanuel
Klasson ett väntlius för egna

irengar.,

Det ska bli ett väIisolerat litet
hus där bussresenärer ska få värma sig i väntan på bussen.
- Den där är inte mänsklig, säger

Emanuel och kastar en blick pä f_aär_

trafikens väntkur precis bredvid hans

vänthus.

- Vi har ett alldeles för kallt klimat
här i Sverige för att de ska fungera. Det
går väl an på sommaren, men resten av
å.ret.duger de ingenting till. Särskilt inte
ror ardre som är lite ömtåligare, säger

Emanuel som irriteras over -skilinad"en
mellan dagens påkostade stationshus

och de kala busskurerna.

.Så Emanuel tog sakbn i egna händer,
gjorde en riktning på hur hJns vänthus
ska se ut och ansökte om bygglov. Allt
gick vägen och för två veckor Gdan på_
börjades arbetet.

Dn prototglp?
-Jag ser det här värithuset som

en

prototJp, säger Emanuel som drömmer

om åtminstone ett b0-tal liknande vänt_
hus i hela länet.
Emanuel arbetar så gott som varje dag
.på sitt hus, men hinner inte mer än vaä

han '"halvtid'n som han säger. Andra
plikter kallar. Men,
h.. h""
kommit en bra bit på"A;;
väg. Grunden är
lagd och taket är på plats. Nu ska väggarna som också ska isoleras spikas upp.

Betalar o,llt siöht
Emanuel beräknar att det kommer att
kosta honom 10 000 att bygga vänthuset, pengar han tar ur egen ficka.

- Det här är möjligt tack vare den

kampanj jag kört mot TV under många
år. Jag har ingen TV och har sparat licenspengarna på banken, pengar som

kommer väl
Emanuel.

till

användning nu, myser

Emanuel brinner för sitt projekt, trots
att han bor i Åsarp och inte i Siutarp
och trots att han själv sällan åker buss.

- Jag känner mig hemma i hela byg-

den, inte i något speciellt samhälle. Det
är väl så att alla människor vill göra nå-

got nyttigt. Och jag tror att det här
till nytta.
Nga, kroltter
Någon brist på energi har han inte.

vänthuset kommer

Tvärtom.

- Jag har fått tillbaka mina gamla

krafter, säger Emanuel och tackar byggprojektet för det.
Exakt när vänthuset blir klart vet han
inte. Men, när det är färdigt kan de som
väntar på bussen glädja sig åt ett varmt
och ombonat vänthus, inrett med bord
och stolar, ljus och värme.

-En klocka så att folk vet hur länge i-Slige" p-u"u"f, id""lirtd
de måste vänta på bussen ska givetris Är"tp, innanhanaiä"gå"iiri
också finnas.

__--

itran -

arbetet.

MARITA WASS

Kinnevedil
EFVarkumla-

Kristen konst i Lokal Frökind
En siälvlärd konstnär,
Bertil Forslund, med
bortåt 20 års erfarenhet
visade i söndags sina olior

i

Lokal Frökind, där han
också målade och talade
om sin kristna tro för de
många besökarna.
Född och uppvuxen i Västerbotten har han under många år

varit verksam i Stockholm i
stereobranschen innan han
började måla och innan han

under ungefär samma tid

"fann" Gud.
Numera målar han gärna of-

fentligt och berättar då för alla
som

vill höra

om den dimension

han fann i tron på Gud och som
han inte trodde fanns, men som

han idag gärna

vill göra flera

delaktiga i.
Bertil Forslund arbetar

i hu-

vudsak med landskapsmåleri.
Sina motiv hämtar han från
himmel och hav och fjällvärlden ofta under sina flygturer i
Sverige och Europa - upplevelser som han konkretiserar med

sitt målande.
Han har utvecklat en speciell
teknik genom att lägga in kol i

oljefärgen, vilket ger bilderna
ett kraftfullt utseende.'
Bertil Forslund har haft ett
stort antal separatutstäIlningar
de senaste femton åren på stat-

liga institutioner och

Läna
klokt!

Luttra

Pensionärer och daglediga
med resp. inbjudes till kaffesamkväm i Kinneveds

församlingshem lördagen
den 14110 kl. 14.30. Under-

hållning av Gunilla Ahlström. Sång och diktläsning.
Våi'Ikomna!

Röda Korskretsen
Önskas bilskjuts ring
0515/332 17 eller
0515/333 03.

företag

runtom hela Sverige.

Konstutställningen var öppen endast under en dag - i
söndags. Efter utställningens
slut var Bertil tillgänglig i Centrumkyrkan, där han under
kvällen berättade om sitt liv.
Det var också Centrumkyrkan
som stod för arrangemanget.
IRIS JOHANSSON

rofo-aS

Låna
\

/isst

gar det att lana!

Y Funderardupåatt

byta bostad, bil eller

klokt!

möbler far du bravillkor
hos oss på Sparbanken.
Ring mig på telefon
0515-336 50, så gar vi

igenom dina möjligheter
tillsammans!

4t

a.'FE
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-tSPARBANKEN

Kent W'allin

Kinnanp
Konstnären Bertil Forslund i Lokal Frökind, där han målade
Foto: lRlS JOHANSSON
och talade om sin kristna tro.

V ilo -<t

Uis6xul-ruRsrD-AN
...den

harkulturl

går det att låna!
\/ist
Y Funderar du på att

byta bostad, bil eller

möbler

år du bra villkor

hos oss på Sparbanken.
Ring mig på telefon
0515-336 50, så går vi
igenom dina möjligheter
tillsammans!

4F

SPARBANKEN
Kinnarp

\Yto -as

1a/q- qs.

eeTltng mod,eratee besö|r;te l(ötnlrno;rps
llEn av moderater-

nas starka män är han,
vice talmannen Anders
Björck. I går besökte
han kommunens stör-

sta fötetag, Kinnarps
kontorsmöbler och talade sedan i Falköping

om sin syn på det
framtida europeiska
samarbetet.
I I- Sverige hör till

Östersiöområdet, ett
av de starka områderå, sade Björck som
såg en lius framtid för
landet.

I I Samtidigt konstaterade han att det nya
Europa misslyckats

kapitalt med en av de
stora frågorna. Kriget

AltDERlt glöncx

en "tuns moderat" som tror att regionalt samarbete är en naturlig
FOIO: DAN NILSSON

följd av det utökade europeiska samarbetet.

På söndag blir det vernissage i Lokal Frökind. Det
är konstnären Bertil Forslund, Örebro som ställer ut
och besökarna kan också
se honom i arbete.

TORSDAG

12 oKTOBER 1995

Temat för utställningen är
"Det bästa i livet är gratis!".
Med detta syftar han på sin
Gudstro. 1978 beslutade han sig

för att bli en kristen, efter att
ha genomgått en förvandling
från "playboy och pryljägare".

Han ser sitt konstnäraskap

sorrr-

en gåva från Gud:

- Egentligen är alltsammans
ett resultat av min första konkreta bön. Jag hade 62 tavlor

som skulle ställas ut i Stockholm och bad till Gud att om

Bertil Forslund ställer ut
kal Frökind På söndag.

i Lo'

Ställer ut
och målar

meningen var att jag skulle fort-

sätta måla så skulle alla tavlorna bli sålda, har han berättat.
Hans dagliga gärning är nu
förlagd till ett stort köpcenter i

Orebro, där han sitter mitt
ibland folket och målar. Många

hälsar eller pratar en stund och
han fungerar som något av
jourhavande medmänniska.
Bakom arrångemanget står
Centrumkyrkan.

..l,.

det forna

vlen.

Jugoli;i

SfOiii

Raka spåret in

i rekordhoker;'or
Världsmästaren

kommer

från

i

tågresor

Falköping
och heter Krister Bohlund.
- Farfar var rallare och
iag blev tidigt intresserad

av tåg, förklarar han de
269 373 kilometer iärn-

vägsresor som gett honom
en plats i berömda Guinness rekordbok.
Kinnarpsbon Krister Bohlund har funnits med i FT:s
spalter tidigare, fast då i rollen
som lokal företrädare för miljöpartiet. Nu vet vi också vad han
gör når han inte pratar politik,
genom den nya upplagan av re-

kordboken Guinness. På sidan
130 finner vi hans namn under
rubriken "Flitig tågresenär",
där han noterats för att ha rest
269 3?3 kilometer för nöjes
skull mellan åren 197?-1994.

mycket hårda krav för att regis- till exempel transibiriska järntrera ett rekord. De krävde be- vägen, ett annat år tågluffade
vis på att jag rest så mycket, be- han i Australien.
rättar Krister för FT.
- Jag började resa mycket när
Och sjäIva bevisningen är väl jag låg i lumpen, det var rätt
nästan ett rekord i sig: han har billigt att åka tåg då. Sedan har
sparat varenda tågbiljett sedan det blivit en vana, jag har en del
197?. Hemma i Kinnarp har släkt i Norrland och dit har det
han fyra tjocka pärmar med blivit en del resor också, berätklippta och uppresta pappers- tar Krister som räknat ut att
lappar.
han betalat 113 161 kronor för
- Jag har pippi p! att spara sitt rekord. Att åka tåg är både
grejer, och väl jag börjat så...
bekvämt, roligt och miljövän-

tttJi#j1*xhgen

garg

siu
runt iord'en

Rekordet, som motsvarar
vary runt jorden, gäller bara

sju
re-

i Sverige.
Krister har åkt minst lika
mycket i tjänsten, och utomlands.
För några år sedan tog han
sor på fritiden och

är

Norra

stamUanair enlig"t Krister som,
uträknat på att varje mil tar tio
minuter att åka, har tillbringar
minst ett av sina 34 år på tåg.
- Där har man den bästa servicen, de bästa sowagnarna men
den vackraste omgi.rmingen.
BÖRJE ANDERSSON

lngen o,rtt an
ho'r törsökt
En notering som får stå som
världsrekord eftersom ingen

till titeln.
- Det finns säkert någon som
kan hävda att han rest lika
mycket, men Guinness hade
annan aspirerat

,('EIl,9rl,9AllAIIE.Krister Bohlund från Kinnarp har rest
så mycket tåg att han nu kommit med i Guinness rekordbok.
-

Foto: DAN],IIISSON

K'NNEVED

KTNNARP/SLUTARP

Höstupptakt i
Frökinds SPF
IlFrökinds

SPF-förening har
haft sitt första månadsmöte för
säsongen med god uppsiutning
av medlemmarna.

Vid mötesförhandlingarna re-

'dogjordes för vad som förekommit på kommunorganibationsoch KPR:s sammanträden. Boulespelet har gått vidare med täv-

lingar tillsammans med distriktets öwiga föreningar. På pro-

å

grammet i höst finns en tipspro-

f

menad, bingostart,. en resa till
Ullared och studieverksamhet.

t

s

o

Efter kaffet tog Ted Rosvall
åhörande med på ett otroligt

LYCI(AD JOPPlg.

p.)

äventyr, vad sägs om att hitta eller en dödförklarad man i livet,
e{ter många år i Amerika dess-

Den bägta loppmarknaden hittitts tör KinneC.liCr'Äfa*sbn ,ilekretendiC, Elisateth DahIälv, ordförande oah Hais Centdrsiiig,:kdssöi',:,däide Citter vid pgf,pt, eii,
av de tå saker'som Hev ö:v*.etter försäljningen i Kiiiärpi;shällen i nön.
ddgs.: ttan,simonson och,tträAema: Emtt:öiöli Frcdrtk Aiderceint'hlätpte
till ett b,äiä it det som'bl{in,t@r:';Atdrts tön,'h-at,,,,ii,hdfi'så myct<ei g7e1'
ai oah ändå, har bwhi*tlp -nan' fungelal, iättabry' mad da,,il4/lg Wrao.,
ner Com'lobbat,säräi dti,t TC,fllI.exernryl:Vlitänn Fäil'tiAm,'Sön in*rn'
vecls' gkyttetiirenihg tycfte'

utom. Ted Rosvall kunde genom
idogt arbete och aldrig si-nande
iver till slut hitta denne man
långt, långt bort från hans senast kända adress. Ted sjöng
också några sånger och ar,'taökades med varma applåder.

PORSLINSMÅLNING
Nybörj. forts.

Lokal NBV-salen, Kule-

backen, Kinnarp
Start 4/10
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Anmälan till ledaren Birgit
Abrahamsson 051 5-334 25
Välkomna!
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SÖNDAGSAUKTION

Sönd. den 1 okt. kl. 10.00

iå Fabriksg. 3, Stutarp
För dödsbon och andra inlåmnare försäljes: Soffgr. i
plysch 3+2+7+2 bord, fin bokhylla, hörnskåp, ekbord+ 6
stolar "äpplet", buffder i ek, spegelbyrå. pelarbord, anteniennhylla, månbord, skänk, kökssoffor, bord+ 4 stolar,

2

st. utdragssängar, gungstol, spinnrock, sängar, skrivbord,
stereobänk, piedestaler, bl.a. marmor, ekklocka, mattor,
tavlor, bl.a. Regron, lampor bl.a. malm o. fotogen, linne o.
brod. dukar, glas o. porslin bl.a. matserv. 5? del. "R-st.

Lola", kaffeservis "Mullbär", H-näs o. blåvita krukor,
Iöckurnor, kopparsaker, mycket blomkrukor, gamla
emaljskyltar, FÄV, damcykel, s;rmaskin, kyfsval, frysboxar, skottkärra, slipsten m. motor, verktyg, el-motorsåg, järnportar, samt mycket annat som ej kan spec.
Kontant bet. visning fr. kl. 9.00. Servering. Välkomna!
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SLUTARPS

E:

AUKTIONSFIRMA
HB
A. Johon$on - Iel. O5r5€3O 8l
eod. mofiqge. tör kommcnde sukl.
Aukllonel ultöre. övcn på plolr

Kinneueds
hembygdsförening
kallar till
MEDLEMSMöTE

LÖRDAG
21 oKToBER 1995

Torsdagen den 2 november

N
I
\

1995 kl. 19.00 i Kinneveds
församlingshem.
Ärende: Besluta om
utgirming och

I

finansiering av bok om
Kinnarps och Slutarps

G

-o

-l

stationssamhällen.
Vissa valda delar av boken
kommer att presenteras.
Kaffeservering.
VäIkomna!
Styrelsen.

ffi)

INBIUDAN
Kinnarp/Slutarps IF
ARSFEST

ffi)

Litet julbord samt prisutdelning i aktivitetshuset,

för

de eom önskar

11

följer dans till STREAPLERS orkester
i Kinnarpshallen

NOVEMBER 1995 KL. L8.30

125:Endast Mat 100r
Mat och Dans

Anmälan senast 1 nov. till
Reine

t

Ann-Sofie

Sören

340 60
335 20
151 69

En g4-hring

i....
krut
med
kan
Hur

skrYta
många föreningar
med att vara 94 år och ändå vara en
av de ledande i sin gren?
Jo, det kan Kirineveds Skytteförening' 95
år nästa år och med många duktiga skyttar,
bland annat två skolmästare i lag. Men än
så länge känner man sig unga. Och fler blir
man i klubben, som har skjutningar varje
vecka.

lnomhussäsongen omfattar cirka sju månader. Nyligen var skyttarna på en fältskvttekurs i Skövde, en kurs som leddes av

i klubben, Joakim Carlsson,
i fältskytte.
Fältskytte skjuts oftast ute i terrängen'

en medlem

som är förbundstränare

vanligen med fem-sex stationer. Skyttarna Lina, Anneli och Emil är tre av de unga duktiga Kinnevedsskyttarna.
får gå mellan stationema och bära på vapen,
på vilken klass man skjuter i.,,
Så det är inte bara luftgevär som gäller i beroende
ammunition och kikare. De får göra en av'Föreningen får inte stagnera lad gäller
el
ytterligare
Det
fiins
ståndsbedömning fram till målet och ställa en skytteförening.
Det kostar sto'
in vapnet efter denna. Vindstyrka och vind- disciplin som kal]as korthåll. ben sLluts på nya vapen och ammunition.
år'
pengar
varje
ra
stående,
och
från
liggande
både
bäna,
en
rätt.
riktning är också viktigt att bedöma

z>lw -q,s

SKYTTEFESI
Kinnarps

Frökinds SPF
på kyrkresa

SportskytteKinneveds Skytteförening och
klubb håller frädagen den 10/11 kl. 19.00 gemensam årsfest i Kinnarps aktivitetshus.
På programmet: prisutdelning, smörgåsbord och dans.
Avgift: 100 kr föi vuxna och 70:- för barn t.o.m. 14 år.

Frökinds SPF-förening gjorde
nyligen sin obligatoriska "kyrk-

resa". Färden gick genom Valle
härad, målet var Sätels kYrka.
Denna har utsprunligen varit en

Anmälan bindande.
Sista anmälningsdag den 6/11:
Vivanne Fällström, 332 21, Elisabeth DahläIv, 335 72,
Christer Öman, 334 95, samt i luftgevärshallen.
Vi hoppas på god anslutning, styrelserna.

tornlös romansk kyrka vilken
under årens lopp blivit föremål

för många
)

I

om/tillbyggnader.
Man tror att kyrkan kan vara
från 110O-talet. DoPfunten, som
är huggen före 1250 vill ses som
ett bevis på detta. Funten har
hål i botten genom vilket doPvattnet hälldes ut, denna sed
förbjöds nämligen detta år.
SPF:arna fick närvara vid en

högtidlig högmässa ledd

av

komminister Magnus Sälde och
lyssna till vacker körsång. Efter
gudstjänsten redogjorde Reinard Ottou för kyrkans historia.
Nästa anhalt var Binnebergs
tingshus där en god lunch väntade. I tingshuset finns mYcket

att

se, bland annat skolmu-

seum, diverse måttenheter även

dåtida fängelser och tortyrredskap. Man fick lyssna til1 en
bandupptagning av VästgötaBengtsson, där han berättade
om tingshuset och dess öden.

Ffter

dessa påminnelser om
forna tider passade för'e hemresan ett besök i Binnebergs k;'rka
väl in, denna har varit en av de
till y'tan minsta i hela VästergötIand, med ett inre mått åv 3,9 x 4
meter, har emellertid blivit tillbyggd både åt öster och väster. '

Kinneveds
röda kors
har syauktion i

i

'

Röda korset
i Kinneved-Vårkumla-Luttra

'ordnar på lördag kaffesamkväm i församlingshemmet

i

L

Kinneved för pensionärer och
daglediga med respektive.

I

håller och det blir även sång
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försam-

Iingshemmet torsdag 9 nov
kt. 18.30. Sång och musik

Elisabet Henriksson. Kaf-

tzlut4{

feservering, lotterier. Gåvor och paket mottages
tacksamt. Alla hälsas vål-

Gunilla Ahlström under-

komna.

Rödakorssyföreningen

och diktläsning.

Allhelgona-helgen
I

Kinneveds pastorat
Alla helgons dag,lördag 4/11
Minnesgudstjänster med ljuständning;
Kinneved k:a kl. 18.00 kyrkokören, Östlund, kyrktaxi.
Vårkumla ka kl. 19.30 ungdomskören, Östlund.
Brismene k:a kl. 16.00 kyrkokören, Östlund.

Sönd. e. alla helgons dag 5/11
Börstig ka kl. 19.00 Musikgudstjänst med prästema
Eva och Stig Östlund, samt ljuständning.

Z/n-ls'

