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"Gå från Tbädet till Kinnarp
kostade sex kronor per är"
Nu har boken orn Slutarp och Kinnarp kommit
Tanken på enbok om Kinnarp
och Slutarp började gro i början av 90-talet i samband med
att Slutarps samhällsförening
lades vilande.

- Medlemmarna tyckte att
pengarna som fanns kvar
till något bestående, berättar Lena Persson från Kinneveds bokkomskulle användas

mitt6.
Strax innanjul 1995 varbo.
ken fåirdig.
Arbetet med boken "Boken om
Kinnarp och Slutarp, en historia
över två stationssamhällen" påbörjadbs i decernber 1992 av bokkommitt6n som består av Erik
Gustafsson, Inger Persson, Elof
Rehn, Rune Lennartsson, Lena
Persson och Bengt Samuelsson.
- Vi i bokkommitt6n har samlat material men vi har haft hjälp
av hur många andra som helst,
såger Lena Persson.
En del har bidragit med hela
sina samlade anteckningar och
andra har bara talat om ett an-

vändbart årtal.
- Av skytteftireningen har vi
fått låna vartenda papper. Det är
roligt när en så gammal {iirening
har så mycket sparat.
Persson kan inte svara på hur
många de talat med annat än att
det just är väldigt många.
- Vi har bjudit hem människor ftir intervjukvällar och vi har
ringt till många, när vi vetat vad
vi skulle fråga om.

Eftersom alla i bokkommittdn
år från Kinnarp och Slutarp känner de till vilka personer som varit med i vilka sammanhang och
vilka som kan ha samlat på sig

material.

- Många av dem vi intervjuat
är äldre, de känner till mycket.
Handlar ohr tg00-talet
- Vi har {iirsökt fa meå Ute

från hela 1900-talet både i text
och i bild, säger Lena Persson och

berättar om sina favoriter

i bo-

ken.
Den ena är en gångbiljett från
1913-14.

Nu finns det en bok orn Kinnarp och Slutarp
I dcn ingår bland andra I'ena Persson.

- Man var tvungen att lösa
biljett ftir att få lov att gå påjärnvägen.

Att eå från Trädet till

Kinnarp kostade då sex kronor

ftir ett år.
Den andra favoriten är bilden
på Slutarps brandbil.
- Vi trodde inte att det fanns
något kort på deh men till slut
var det en dam som hade en bild
hemma. Bilen är ett hemmabygge och är mycket enkel och består

i stort sett bara av hjul, ratt och
en slang.

- Det sägs att den sällan kom
i gång så att den kunde komma i
tid.

Långt bak i boken frnns en telefonlista över Slutarp fråh 1920
där abonnenterna står i num-

i stället ftir i

bok-

stavsordning.
Arbetet med boken beskriver
Persson som roligt.

sammanstrillts au Kinneued.s bokkommittö.

- Vi har trivts så bra i hop i
bokkommitt6n och det har inte
varit några meningskiljaktigheter.
Alla har träffat mycket folk,
valt bilder och sett boken växa
fram och att hålla i den färdiga
boken var något extra roligt.
- Hela bokkommitt6n har
träffats 37 gånger under tre år.
Då har man sammanställt det
material som man samlat in och
kommit överens om vad respektive person skulle göra tills nästa
möte.

Utöver dessa träffar har det
varit åtskilliga sammankomster

med andra och då har inte alla i
kommitt6n varit med. Att få tag

Roligt jobb

merordning

sotrr.

på material om en del ftireningar
som inte finns i dag har varit lite

lurigt.

- Jag kan tänka att det ligger
någonstans, det har hittills dykt
upp saker som ingen visste fanns
kvar.

- Vi har inte haft, någon bok

Foto: pErRA LUNDGBEN

ftirut

som Stenstorp och Gudhem

har.

Bra rnottagande
Boken om Kinnarp och Slutarp

blev klar till ftirsäfning strai ftire jul och Persson berättar att
den fått ett bra mottagande. Boken är tryckt i 1 000 exemplar
och ekonomiskt ser det ut att gå
i hop med hjälp av pengar från
samhällsfiireningen och Kinneveds hembygdsftirening.
- Vad jag kan säga är att vi
jobbar på en fortsättning.
Den boken ska handla om tiden ftire 1900-talet. Om fornmin-

nen vet man mycket, fakta om
kyrkan frnns ftån medeltiden, information om gårdar och byar
finns från 1650-talets mitt.
- Vi har börjat jobba på den
och det kommer ta minst tre år
innan den är färdig.

Petro Lund.gren

Församlingslor i Kinneueds pasto]at

NU KÖR VI IGÅNG

lnstallation av kyrkoherde Stig ösilund i Kinneveds kyrka

21 jan. kl. 11.00.

lingshem.

Medv.: Biskop Lars-Göran Lönnermark, pastoratskören.
AnmäIan om deltagande i efterföljande lunch i församlingshemmet, som pastoratet bjuder på, görs på tel. 0b1b!!!_zQ (exprid tisd. och fred. 10-12) ellefannän tid på fel.

MÄNDAGAR. start den 15 januari

Välkomnal

med barn- och ungdomsverksamheten i Kinneveds pastorat.
Du som varit med tidigare, eller Du som vill pröva något nytt
är hjärtligt välkommen till våra grupper i Kinneveds försam-

0515-530 44 senast lörd. 13/1.

10.00-11.30 KYRKANS BARNTIMMAR zl'-5 år
16.30-18.00 MINIORER 8-9 år

Pastoratskyrkorådet

ven

TISDAGAR. start den 16 ianuari
10.00-11.30 KYRKANS BARNTIMMAR 4-5 år
16.30-18.00 MINIMINIORER 6-7 år

tillägger man "Sven i Lofsgården" så är bekantskapskretsen
ännu större. Den 6 januari är
det 70 år sedan han såg "dagens ljus".

ONSDAGAR. start den 17 januari
1

7.30-1 9.00 JUNIORER 10-12 är

TORSDAGAR. start den 11 januari

Till yrket har Sven varit

18.00-2O.OO KYRKANS UNGDOM OCh UNGDOMSKÖREN

jordbrukare under många år
och nu är det sonen Thomas

som tagit över driften av släktgården.
Sedan tio år tillbaka är Sven
änkling, men har såväl sonen
som döttrarna "inom räckhåll"
och ,i övrigt kommer engagemangen som underhållare gan-

VALKOMNAII
Undrar Du något?
Ring Anna-Lena Rickardsson,

tel. 0515-334 42.
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Ilinrrarps AB får
ett års uppskov
Kinnarps AB får ytterligare ett år på sig för att arbeta fram hur de i framtiden
ska hantera sina lösningsmedel.

Länstyrelsen ger det extra året med tanke på företagets tidigare satsningar i
miliöfrågor.

.

i

Länstyrelsen Skaraborgs
län har bestämt att skjuta fram
tidpunkten för företagets fastställande av slutliga villkor för
utsläpp av lösningsmedel
den första januari 1997.

till

För att det ska ske kräver

länsstyrelsen att bolagbt ska re-

ett nytt

handlingsprogram på hur de stänker minska
utsläppen av lösningsmedel, till

dovisa

vid full produktion från
och med den första januari
199?. Fram tills dess får företa50 ton

get inte släppa ut mer än B0 ton
lösningsmedel om året.

Redan i höst ska Kinnarps
presentera sitt handlinsprofuu- rorn visar hur de ska be-

'gränas utsläppen av lösningsmedel till 50 ton om året från
och med den första'januari näs-

ta år. Det var redan i maj 1988
som länsstyrelsen för första

gången sköt upp beslutet om

vilka slutliga villkor som ska
gälla för lösningsmedelsutsläppen från fabriken. I april 1993
flyttades tiden för prövotidens
utgång till den första januari
1996.

I juni

1994 och i mars 1995
har företaget begärt prövotiden
förlångd till den 1 januari 1998
och att gränsen på 50 tons lönsingsmedel inte ska gälla förrän
1998. Miljö- och hålsoskyddsnämnden i Falköpings kommun
har också tyckt till i frågan och

anser

att det är tveksamt att

bolaget får ha kvar gränsen på
100 ton till 1998.
Att länsstyrelsen nu ger Kinnarps AB ett andrum på ytterligare ett år är mycket tack vare
företagets satsningar på miljön.
- De senaste tio åren har Kinnarps AB mycket kraftigt minskat sina lönsingsmedelsuts-

läpp, samtidigt som produktionen ökat. Utsläppen av aromatiska kolväten har nästan helt
upphört, kommenterar lånsstyrelsen.

MARITA WASS

fyller 70...

Många vet säkert vem Sven Andersson från Kinnarp är, men

ska tätt, även om närområdet
för tillfället är "avbetat".

Suen i Lofsgården
trettondagen.

FOIO: JOSEF JACOBSSON

!F

NTO-rörelsen har ett starkt
fäste i Kinneved och Sven kom
med i denna redan som barn,
kom med i styrelsen 1g4B och
var ordförande i 30 år.
Han var även distriktsordförande under åren 1953-63. 1g?0
slogs IOGT och NTO samman,

med Sven som ordförande
1974-78. NTO-rörelsen i Kin-

neved hade under många år
över 100 medlemmar och byggde.upp en egen lokal, "Vinterny...

I

sor" som till Jönköping, Borås,
Alingsås och Lidköping.

*
Sven i Lofsgården har arbetat i kyrkorådet och var kyrkofullmäktiges ordförande i 34 år.
Kyrkokören i såväl Kinneved
som Äsarp har under en lång
friljd av år haft Sven som medlem. Politiska engagemang har
det inte varit så många, några
år i Frökinds fullmäktige och

några
denna spelades teater och

lokalrevyer och under många

år anordnades luciafester, nå-

got som medförde mycket arbe-

te för inte minst ordförande.
Studiecirklar och utfärder till
olika landskap ingick också i

programverksamheten.

i Lofsgården är känd
historieberättare och diktläsare
Sven

i många

70 är på

sammanhang, även.

från TV Skaraborg och Radio
Skaraborg.

Han minns när NTO hade en
distriktstävling i deklarnation i
Hjo, en gång i slutet av 40-ta-

let. Sven skulle läsa "Vackert
väder" av Fröding och trodde
sig.kunna dikten utantill.
Oga mot öga r4ed juryn kom
han av sig och fick gå och häm-

ta diktboken med ett dåligt resultat som följd. Det blev en
lärdom i att vara bättre förberedd.

Dikter av Fröding, Dan Andersson, PäIle Näver, Lewi
Karlsson, Gunvor Andr och
Stig Berg står på hans repertoar. Numera så kan det bli gan-

ska långa "underhållningsre-

år i kulturnämnden i

Falköping, men han har även

varit nämndeman under sex år.
"Gekt" är en dikt av Bergslagsbon John Olof Johansson

som har hängt med i repertoaren i många år, men Sven i
Lofsgården sjäIv synes inte

nämnvärt vara drabbad av någon "gekt" utan kan förväntas
att glädja oss även i fortsättningen på det modersmål som

till fulländning behårskar.
När vi avslutningsvis ber om.
en bra historia så välier han
han

den om Gustav rom rtred hustru

åker buss från Falköping

till

Tidaholm. Komna till Hångsdala frågar hustrun Gustav var
hennes

-

biljett är:

Chaufförn såg inte att du

geck på så ja löste ingen.
- Ja men dä ä klart att jar sa'
ha biljett.
- A'du så dummer så får Ia'
du gå å'lösa en då.

Så gjorde hustrun och kom
glädjestrålande tillbaka:
- Där ser du att dä lönar se'å
va' ärlir. Ja betala' mä en fem-

tilapp och feck tebaka på en

hundralapp.

5/t-?b.

JOSEFJACOBSSON
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lnstalleras

llNästasöndag, den 2.1 janu_
ari, installeras Stig ösilund
som ny kyrkoherde i Kinneved.
Biskop Lars-Göran Lönner_

DansbandetThorleifs, folkliga kulturbärare, spelar

i

Kinnarpshällen påTrettondagen.

Thorleifs spelahou,
i Kinnarpshallen
På Trettondagen kommer det
"hetastert dansbandet i Sverige till

Kinnarpshallen. Bandet är Thorleifs, som inte behöver någon närmare prgsentation.
Thorleifs bildades redan 1962 och
är idag, 34 år senare, fortfarande ett
av landets populäraste dansorkestrar. 1994 blevbandet Ärets svensktoppsartist och förra året intog man
l:a platserr för femte gången i rad! I
en stor veckotidning röstades Thorleifs fram av läsarna som det populäraste dansbandet 1995.

Kurturmärk'

mark och pastoratskören med_
verkar. Efter installationen blir
det lunch i församlingshemmet.

ttlwqb

För dig som går i 9:an och
snart slcn[ välja till Crymnasiet

delades bandet Sveriges Radios i
Kronoberg kulturpris med anledning
av sina stora framgångar och samma

år fick Thorleifs Uppvidinge kom-

muns kulturpris för en framgångsrik
och mångårig musikergärning "med
hjårta och tanke för sin hembygds

vidare utveckling."
På ?O-talet hade Thorleifs en av
landets största fanklubbar. Numera
är den stödverksamheten omdöpt till
kompisklubb med snart 5 000 medlemmar,

Årets Kronobergare

d*'ffi"$::äll?åTj*i':Jä1

Den folkliga förankringen är dess- landslänet känt som ett kreativt omutom numera kulturmärkt. 1994 tiII- råde för den folkliga kulturen.

UTBILDA DIG TILL
TRATEKNIKER
Vi vill satsa på dig som är
intresserad av att arbeta med trä
och modern möbeltillverkning
där senaste teknik anvåinds
t ex CNC - teknik mm.
Med denna utbildning får du ett
framtidsyrke med många
uWecklingsmöjligheter.

Du får fria arbetskläde4 tillgång
till vårt aktivitetshus och äter
din skollunch i vår personalrestaurang. Du haräven
företräde till sommarferiearbete
och fast anståillning efter

fulgiord utbildning.

Vår treåriga utbildning till I(ontakta ditt SYOkorsulent så{år du
trätekniker är en företagsförlagd vår broschyr om utbidttingsutbildning i samarbete med programmet eller rhtg till oss far
Ällebergsg5rmnasiet.

nömare informatiotr.

Kontaliilperson:

studierektor Caj Eriksson utbildningsansv. Ingemar
tel 0515 -85 379

tel05l5-38

ll6

Jans

son

KTNNARP

LUIARP

Thorleif* d,rog st orpublih

Sagostunden
i Lokal Frökind
börjar
måndag 22 ian.

kl.

14.00

Välkommen!
Frökinds Intressef örening

Boken om Kinnarp
och Slutarp
finns att köpa hos:
Bengt Samuelsson
tel. 337 59, Rune

Lennartsson

tel. 330

21,

ICA Matfocus, Falbygdens
museum, Norders bokhan-

del.

Pris: 150 kr.

,9',7,ff#[
,
'

,

t r;,.t

Söndogden2to,ri
Jonrärl kl. il'iå
ccnttumKtrt'r,r,n
Arffia'e/gtu0[lr.{9

Björn lsaksson och Mia lngemarsson, Fågta-

vik, var ett dansbar som verkligen gjorde clan- Thorleif Torstensson har ett härligt publiWycke. På bilden är han ute bland dansparen med sin saxofon. Gissa
sen till en proffsig konst. Foto: RUNE LINDBLAD. om det var populärt.
FOIO: RUNE LINDBLAD.

Närmare 1000 danssugna
personer infann sig i Kin-

narpshallen på Tlettondagen när Thorleifs dansband bjöd upp till dans.
Thorleifs är utan tvekan

ett av landets populäraste
dansband med en fanklubb-kompisklubb som
har 5000 medlemmar, den
största i sitt slag i landet.
Den djupa folkliga förank-

ringen som bandet skaffat sig
genom sitt musikaliska kun-

och där finns bl.a. "Flyg bort
min fågel", "Gråt inga tårar",
"Halva mitt hjärta", "Du tände stjärnorna" och "Nu kommer tårar igen".
Bandet har gett ut 20 LP-

tetten av Thorleif Torstensson

saxofon, sång, gitarr, Hasse
Magnusson sång, gitarr, Jörgen Löfstedt sång, trummor,
Magnus Bergdahl sång, gitarr,
Kim Lindahl bas och Johan

skivor varav tre är instrumenSaxgodingar.

Ringqvist keyboard.

sålts

Thorleifs dansband bildades 1962 i småländska Klav-

tala i serien

LP:n "Gråt inga tårar" har
i 300.000 ex.

So,rotonsound.
Stämsången, Thorleif Torstenssons mjuka röst och bandets medvetna saxofonsound
har satt sin säroräoel och sett

Tcr,lsterno.

sitter i

reström och var från början en
ren instrumentalgrupp och att
dom takterna sitter i visade

man

i en rad gamla Glenn

Miller-låtar då

e

till

det riktigt ordentligt.
Under pausen spelade Dans
Bands från Grästorp där Tina
Gustavsson var sångerska och

nande'och sin känsla för de
rätta låtarna har gjort att man
fått en rad förnämliga utmärkelser t.ex. Sveriges Radio i

den speciella Thorleifs-känslan i musik och låtval.

Uppvidinge kommuns kuJturpris. 1994 blev bandet Arets

Lotta oeh l(urt
låtar upp på listan.
Nästa dans i KinnarpshalI Norge har man i dag en
stor publik och är på våg att len blir på påskdagen och då
göra sitt intåg i Danmark där_ kommer två andra storheter i

Kronoberg kulturpris och
svensktoppsartist och

i

en

veckotidning röstades bandet

fram som det

populäraSte

dansbandet 1995.

Il unsb andslelossilce

r

Just nu har man släppt en
CD med de 16 största Thorleifs-låtarna i nyinspelningar

Bandet var på svensktoppen

första gången 1972 med "I
Mexico land" och sedan har
det varit en jämn ström med

man bl.a. haft fem låtar på
Danmarkstoppen på raken.

SexJettcn ö dag
Bandet har sällan bytt medlemmar och i dag består sex-

.

gitarrist.

dansbandssvängen
Lotta Engbergs och Kurt
Haagers orkesträr att svara
för musiken.

..

Cr Dtormote
al . ..
om mrrJo
Det går jättebra att dansa även om man är rullstolsbunden. Här har
Solvig Johansson bjudit upp Magnus Jonsson till en dans.
Foto: RUNE LINDBLAD.

RUNE LINDBLAD

I I

På onsdag kväll

i

blir det

Kinnarps aktivitetshus. Temat för kväIlen är
miljö och hålsa med föredrag
stormöte

av Gunnar Lindgren,

civilin-

genjör, lärare vid musikhögskolan i Göteborg, kursledare i ekologi vid lärarhögsko-

lan, jazzmusiker och SIDA-

konsult för uppbyggnad av
musikskolor i Sydafrika,
men också en av vårt lands
fl itigaste milj ödebattörer.

Nyligen fick Gunnar
Lindgren Riksförbundet
Hälsofrämjandets Waer-

Brita och

landspris för sina opinions-

Lars-

Erik Lundell har

bildande insatser.

snart femtio år

- om avfall, kretslopp och
framtid" lyft fram de miljöoch hälsorisker som vi står

Gunnar Lindgren har
bland annati sin bok "Arvet

siungit ihop i

som gifta och än-

nu längre tid i
Frälsningsarmdn

inför om vi inte radikalt än-

där de trätfades.

drar vår livsstil.
Nu kommer han alltså

Tillsammans
med lvan Edlan-

Kinnarp

der siöng och
spelade de för

till
- ett arrangemang

av Frökinds Intresseförening

och Studiefrämjandet. I

pensionärerna på
Frökindsgården.

Agenda 21:s spår vill intresseföreningen få alla boende i
och omkring samhällena
Kinnarp och Slutarp att än

Foto: SUSANNE
KARLSTEDT

F rälsiq sj örug

mer intressera sig för miljön.
Föreningen tänker också

for F rökinclsgtrr4g*

starta studiecirklar.

Programmet

på

onsdag

Vid ett trivsamt samkväm Personalen hade dukat bor- Margareta Malmros från dag-l går i skogar, berg och dalar var
på Frökindsgården i tis- den för ett femtiotal personer vårdei välkomnade alla oöh än av dä jaogJ" som kändes
dags gästades de boende och-faten fylldes med kaffe- trion från Falköpings Fräls-j igenavdeallraflesta, IikasåO

kväll, förutom medverkan

hade i:lå:ffi:"å:|'å*,T;"irtåH:] iltli:lstrd:i:r1:f"-sång
erta Lundelt låste också avI skänkts av en grupp från Frö- d"" ;p;hd; b";l;";h-L;-] I slutningsvis ur psaltaren och
Erik Lundell dragspel.
] kinds pensionärsförening. '

dra stadsarkitekten Lennart

avFrärsninssarm6n' b?l*uur"a" kakor

vi

+'Snartljtidocksåniital.un-].teaaebönenFadervår.Medpå
.
dells klara och tvdliga röst i fle- | träffen var också en grupp penra av de gamli läsärsångerna. I sionärer från Alvershus.
En och annan i lvssnarskaran
SUSANNE KARLSTEDT
stämde in i såågerna. Var jag ll
,

av Gunnar Lindgren, bjuder
också på en miljöutställning
och på plats finns bland an.

Krook.

Torsdag 11 januari 1996

Bussen körde förhi
Busschauffören missade
tre resenärer som befann
sig i Emanuel Klassons
vänthus i Slutarp för en
dryg vecka sedan.

tre resenärer

som

befann sig inne

vänthuset

för

i

en
dryg vecka sedan.

Han efterlyser
lner vaksamhet

- Givetvis måste bus- från busschaufföschauffören vara upp- rens sida eftersom
märksam på om det finns
resenärer och stanna för
att ta upp dem, men det
krävs också att resenärerna själva är aktiva för att

göra sig synliga,

säger

Bengt Johansson, trafikplanerare på Länstrafiken
i Skövde.

resenaref
aa

Emunuels
aiinthus

Eldsjälen och vänthusbygga-

ren Emanuel Klasson är nöjd
med reaktionerna från ortsborna i Slutarp.
Det var i början av september förra året som han på eget

initiativ och med stöd

f

rån

kommunen började bygga ett
isolerat och vä1 inrett vänthus

med syfte att värma frusna
bussresenärer.

Vänthuset invigdes med när-

varo av imponerade representanter från Falköpings kommun i mitten på december.

IO.OOO

Bo KäII, trafik-

samordnare i Falköpings kommun

och kontaktman
för Länstrafiken,
till
hänvisar
olyckliga omstän-

digheter precis
som Bengt Jo-

hansson, trafik-

IIIösso,d,e

ö

bussen går genom
ett samhälle.

planerare på
Länstrafiken i
Skövde.

- Det är olyck-

ligt när någon blir
akterseglad, men
det inträffar emel-

lanåt också

där

busskurer
bättre sikt

med

det finns vanliga

ige-

för bussresenärer. Nu gäller det
nom, säger Bengt Emanuel Klasson tillverkade en
bara att tå bussen att stanna.
Johansson.
Enli.gt Bo Käll på Falköpings get har fa11it.
Ta& lsurer

tör't:örrantde

En av Länstrafikens "vanliga" busskurer finns fortfaran-

de kvar strax intill Emanuel
Klassons vänthus. Bengt Johansson anser att det kan ha
verkat förvirrande för busschauffören just i det här fallet.

kommun för man nu en diskussion med Emanuel Klasson om
hur man ska komma till en 1ösning med problemet.

En plåtstins har varit uppe
som förs1ag för att göra busschauffören mer uppmärksam

på resenärerna. men det försla-

Isrortor

Kostnaden för det både isolerade och uppvärmda huset s1utar på drygt 10.000 kronor,
pengar som Emanuel Kiasson
tagit ur egen ficka.

- Slutarpsborna har börjat
att förstå värdet av att ha ett
vänthus att värma sig i när det
är kallt, säger Emanuel Klasson.

Han tycker däremot att det
t att en buss missade

är tråk

CIl

Å.''

t6

- Om resenärerna glömmer

att stålla tillbaka skylten kommer busschauffören att tröttna

så småningöm när det inte
finns några resenärer att hämta
upp lrots vad skylten säger, säger Bo Kä11.

CHRISTEL JOHANSON
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P& söndag installerar biskopen
Kiwter) e d,s ruy e kyrhoherd,e
Kinneveds pastorat har
fått en ny kyrkoherde, Stig
Ostlund. På söndag installeras han i Kinneveds kyrka av biskop Lars-Göran
Lönnermark.
Han kommer till en osäker arbetsplats. Pastoratsreglering väntar och vilken
lösning det än blir så blir
det förändringar för Kinneved. Men han räds inte
förändringar, ser dem i
stället som ett sätt att förnya och utveckla. Dessutom är han van vid dem efter att nästan ha pendlat
mellan Sverige och USA
under hela sitt 50-åriga liv.
Men på båda ställena har
det funnits en röd tråd.
sången, musiken och förkunnelsen.
Sedan den 4 septer.nber har
han vikarierat i pastoratet och
det känns bra bra, säger han.
Han har lärt känna bygden, tar
inte längre fel på Brismene och
Börstigs kyrkor som han gjorde
i början.
- Jag är mån om att snabbt
lära känna människor, namn
och platser. Det är intressant
och nödvändigt att hitta karaktären för olika församlingar och

kyrkor.- för den skiljer sig.
Stig Ostlund är född i Sverige
men uppvuxen i Amerika, dit
ha4s föräIdrar emigrerade när

hari var 12-13 år. FöräIdrarna
var båda aktiva inom kyrkan
och missionen och de kom till
Texas för att ekonomiskt stödja
nnh

hiäln:

de nräster som artte-

Sin första predikan höIl han,
med klappande hjärta och svet-

skriver och hennes egna åsikter
- men så är det ju inte.
- En del håller jag med.Ludvig Jönss'on om - men inte allt.

tiga handflator, vid en ungdomssamJ.ing i kyrkan när han
var 15.
Stig avslutpde sin skolgång i
Austin, huvudstaden i Texas,
och gick igenom en treårig mu-

V&r töds sprölc
- Det grundläggande för mig
är att kyrkan utvecklas framåt,
att vi upptäcker att Vår Herre
talar vår tids språk och att kyrkan inte för en monolog utan en

sik- och bibelskola utanför
Dallas.

Hela tiden fanns sången och

tidiga tonåren, med turn6er och
framträdanden, i körer och
mindre grupper, och det blev
musiken med, alltifrån de

dialog med människor.

även skivinspelningar.

- Teologi måste växa nerifrån, kyrkan måste fånga människors tankar och syn på livet
och forma svaren utifrån Guds

Hemlandet lockade och un-

ord, i en dialog.
- Vi är alla människor med
samma frågor, samma oro, samma glädjeämnen - då skall kyrkan ställa sig mitt ibland mäniskor och erbjuda gemenskap.
- Det finns ingen kristet liv
som står i motsatsförhållande
till vanligt liv - det är ju samma
liv. Det är när vi delar upp livet

der ett relativt kort besök i Sve-

rige studerade han sång vid
Musikkonservatoriet i Göteborg och körde samtidigt ut
bröd för att försörja sig. Ater i
USA'avslutade han en 5-årig
utbildning och avlade Bachelor

av Music (ungefär konsertsångarexamen).
Så har det fortsatt. Resor

vi får bekymmer.

mellan Sverige och USA, sång,
musik och förkunnelse. Men om
sången och musiken - gitarr, piano, blåsinstrument - övervägde i början är det nu gudstjänsten som står främst.
Nästa resa till USA blir den
36:e och då väntar liksom tidi-

gare sång- och musikframträdanden tillsammans med hus-

tru Eva, som oftast ackompaje-

rar honom.

Dlu*ök|rirnre
tillträdde Stig Östlund
en tjänst som musiklärare i
1971

Herrljunga och från nu var det
Sverige som gällde, i 17 år
framåt, även om det naturligtvis blev många resor till Amerika under de åren. EIva år stan-

Han citerar Grundtvig:

Människa först, kristen sedan.

Stig östlund som på .söndag installeras som kyrkoherde

i

Klnneveds pastorat.

Kungsbacka som då var nybildad.

Nästa tjänst blev Pingstkyr-

kan i Vara.
- Men vi passade inte för varandra.

Prä*tolgde*
I stäIlet blev det Svenska

kyrkan. Stig erbjöds delta i det
kyrkiiga arbetet och förverklipade en dröm. att läsa klart te-

.

Foto: RUNE LINDBLAD

- En församling och en kyrka
skall byggas nerifrån och prästen blir aldrig mer än en tjänare.

Pa,storo,tsreglr.frtW

Lusten att läsa fanns kvar
och 1992 började han läsa på

doktorsexamen. Avhandlingen
handlar om Ludvig Jönssons teologiska metod och den är så
gott som klar. På försommaren
hoppas han disputera.

Vartör Ludoög
lönsson?

Varför väljer man att skriva
en avhandling om Ludvig Jöns-

När det gäller den kommande
pastoratsregleringen ser han
det naturligt att Äsarp och Kin-

narp hör ihop och att de, om

sammanslagning går längre,
skall söka sig till Falköping -

med Floby har de båda pastoraten inte mycket gemensamt.
Förändringen i sig räds han

inte, förändring ger möjlighet

till

förnyelse.

Det kyrkliga arvet gå.r längre

nade han r HerrrJunga, Duoaoe
familj, fick tre flickor, den yngsta 19 år nu, och alla utflugna i
dag. Tillsammans med familjen

tillbaka. Farfar, Oskar Ostlund,
var en av pionjärerna inom

och varnannan helg och varje

tade där.

nOslso,r.a,roett'

baptiströrelsen, samarbetade
bla med Lewi Pethrus och farföräIdrarna blev så småningom

medlemmar av pingströrelsen.
- Jag känner "Oskar-arvet",
säger Stig och det har legat in-

om honom alltsedan han som
tonåring blev aktiv i kyrkan.

fortsatte sångturn6erna, var

i kyrkor och
- och i
Amerika där de under ett år
sommar sjöng de

kapell över hela landet

sjöng sig igenom 3? stater.

Stig tillhörde Pingstkyrkan

och 1982 kallades han tiII en
tjänst som föreståndare och

pastor i Smyrnakyrkan i

ol

Kanoexamen.

rtan

rlaue

grunden och klarade det på 1,5
år och 1990 prästvigdes han i
Skara domkyrka.
Han var då änkeman.
I Vara träffade han sin nuvarande hustru, Eva, då komminister, nu kyrkoherde i S. Björke.

Samtidigt som hon fick kyr-

koherdetjänsten där 1990 fick
Stig en komministertjänst, med

till SöSkölvene.

halva tjänsten förlagd
dra Björke, halva

till

sulr, DLUTAyTKörls r ulyuÄgl nuutroversielle präst, radioröst och
rådgivare i samhällsfrågor?
- Vi är själsfränder. Dessutom
var hans bok "Postilla för sök4re" mig till stor hjälp i en peri-

od av mitt liv när jag befann
mig i kris. Den slog an en ton
som finns inom mig.

- Men även om vi är själsfränder delar jag inte i allt hans
uppfattning. Det händer alltför
ofta att man sätter likhetstecken mellan vad en människa

På söndag är det installation
Kinneved och ordet installation är viktigt för Stig Östlund.
Det ordet har i egetligen försvunnit och man talar i stället

i

kyrkoherde insätts i Sitt ämbete.
Men i ordet installation ligger
om välkomnande när en ny

mycket mer än i ordet väIkomnande. Installation står för högtid och fest och så vill Stig Ostlund ha det på söndag.
STINA LINNARSSON

K'NNARP/SLUIARP

för anhörigträff
Intresset var stort när Frö-

kindsgården biöd till anhörigträff med presentation av ny föreståndarinna
och allmän information.

anhöriga och pensionärer var
qckså atl personal inbjuden.
Äsarpa-pöjkarna underhöIl
med sång och musik och så
gavs det tillfälle till god gemenskap kring borden.

I lördags samlades anhöriga
pensionärer på Frökindsgården till gemensam sam-

I(onto,lctmqnno,slea;p

till

Områdeschefen Bo Johans-

kväm. (Nästa lördag samlas en
andra grupp). Dagarna var bestämda för länge sedan, så att

son inledde träffen med att

de tjänsten som föreståndarin-

la anhöriga.
Hon informerade sedan om
det som man kallar kontaktmannaskap och som i praktiken betyder, att vade boende

Christina Kar6n, som tillträd-

na den 15 januari hann knaPPt
bli varm i kläderna innan det
blev dags för dessa båda träffar.
Det var riktig fest och det

bjöds på stora och rikliga
landgångar och nygräddade
wienerbröd till kaffet. Allt det
goda som seryerades hade
gjorts i det egna köket. Utöver

dels önska alla välkomna, dels

presentera Christina Kar6n,

som då ånnu inte hade mött al-

skall ha två kontaktpersoner.

Dessa skall sedan tillsammans
med föreståndarinnan och genom samtal med de boende utreda de boendes behov och

därefter göra upp en arbets-

IVilsson och Bertil Johansson.
plan och även se till att den mannaskap. Sin egen roll i detföljs - att man når de mål man ta avseende, menade Christina
satt upp.
Kontaktpersonerna är nYckelpersoner i sammanhanget

och det gäller för dem att
åstadkomma gott kontakt-

Kar6n. var i första hand att engagera och stimulera personalen oeh så att säga hålla själva
kärnan för detta vid liv
I träffen i lördags deltog ett

Foto: lRlS JOHANSSON

drygt 60-tal personer. Varje

boende fick nämligen bjuda in

två personer. Nästa

lördag
håIls en likadan träff för den
andra halvan av husets pensionärer.

IRIS JOHANSSON
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tlnd utt mfuwtus
Biskopen, installerade O stlund

Eru högtid,ssf
Stig Östlund installerades
Lars-Göian
Lönnermark som ny kyrkoherde i Kinneveds kyrka

av biskop

igår, söndag.
Det var en högtidsstund
att minnas för både honom
och hans familj.

Hans döttrar bidrog i

högsta grad till det musikaliska inslaget under ceremonin. En av dem bar
dessutom processionskorset.

Stig Östlund har senast
tjänstgjort som komminister
dels i Södra Björke dels i Skölvene.

Installationen av honom som

kyrkoherde i Kinneved, Vårkumla, Börstig och Brismene
församlingar inleddes högtidligt med ett processionståg.
Det leddes av Stig Östlunds
yngsta dotter Sofie Ostlund.
Förutom Stig Ostlund själv
deltog följande personer i pio'cessionståget:Berit Samuelsson, Inger Karlsson, Gulli Arvidsson, Barbro Andersson, Eva

Östlund (hustru

till Stig och

kyrkoherde i Södra Björke pas-

torat), Ingemar ..Bruto (föregångare till Stig Ostlund), Lars

Ryderstad, Harry Hulth6n, Erik
Jämtenius, Martin Sandström
och biskop Lars-Göran LönnermarK.

Uth|ld;ning

&ig Östlund installerades

som kyrkoherde

i

Kinneveds kyrka igår. Bakom honom

i

processionståget går Eva östlund, lngemar

Bruto, Lars Ryderstad,"Harry Hulth6n, Erik Jämtenius, Martin Sandström och biskop Lars-Göran Lönnermark.

FOIO: CHRISTEL JOHANSSON

gen bar med sig kyla, men processionen kunde stiga in i kyrkans värme och väIkomnas av

om evangeliet som det glada

veds pastorat.
- En kyrkoherde ska som varje präst förkunna Guds ord, ägna sig åt själavård och också ut-

kan stjälas, utan bara

medlemmar från de fyra församlingarna som tillhör Kinne-

bildning.
Du ska verka för Guds ära,
kyrkans uppbyggnad och att
Guds

vilja förkunnas över hela

världen, sade biskop Lars-Göran Lönnerfnark och vände sig
direkt till den blivande kyrkoherden Stig Östlund.

Han talade om Paulus bibelord och citerade "jag skäms in-

te för evangeliet. Det är Guds
kraft som räddar var och.en
som tror".
- Det är ord för varje präst
och portalord för dig

i dag Stig.

budskapet, som inte bör undanhållas någon människa.

- tr all materialistisk väIfärd
hör vi om en rikedom som inte

föra en tjänst

i kraft av Gud,

svarade Stig Östlund församlingen och höIl sedan en predikan om att vara hel som människa. Ingemar Bruto och de

till Stig Östlund.
Som ett av de sista inslagen
la säga några ord

på högtidsstunden sjöng hans
döttrar Liselotte Björk och Su-

utan gräns".

Döttrarna gladde med sin

sång också under samkvämet
som efterföljde ceremonin.
CHRISTEL JOHANSSON

delas.

Kärleken, nåden och friden.

Biskopen höll ett eftertänksamt tal och sedan välsignade
han Stig Östlund att utöv:a sitt
ämbete i Kinneved. De fyra för-

samlingarnas representanter

kom sedan med häIsningar och
bibelord till kyrkoherden.

Några ord
Också en representant för
konfirmanderna och Svenska
kyrkans ungdom. ville säga nå-

till Stig Ostlund.
- Låt ingen se ner på dig för
att du är ung...i sinnet. Hans
gra ord

ord framkallade munterhet hos
församlingen.

Stig Ostlunds dotter Sofie bar processionskorset under installationen av hennes faq som kyrkoherde i Kinneved.
Foto: CHRISTEL JOHANSSON

Biskop Lars-Göran Lönnermark gav Stig Ostlund välsignelsen att utföra sitt ämbete
veds

pastorat.

i

Kinne-

Foro: CHRTsTELJOHANSSON
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Grötfest med SPF

Berit - lärare i Kinnarp på
26:e å,ret - fyller 50 å,r

Frökinds SPF-förening börja-

de det nya verksamhetsåret
med grötfest. Man tog farväl

av avliden medlem med

- Lite mer förnöjsamhet
hos människorna vore bra,

det säger Berit Nordenberg, lärarp och politiker
med intresse för skol- och
vårdfrågor. På måndag
fyller hon 50 år.

litteratur-mosaik är nu avslutad. Ny cirkel i slutet-på janua-

ri

och tänkvärt inslag. Hon berättade om sin svåra sjukdom för
över ett år sedan, hur svart allt
tedde sig. Med släli:t och göda
vänners uppmuntran kom hon

Något lågmäld, men glad och

över de svåra stundema. Att
som kontrast nu få uppleva
denna underbara jul fyllde

ver på Kinnarpsskolan, där hon

26:e året. Själv

gillar hon att arbeta med barnen, så det där att tycka om är
tydligen ömsesidigt. Gärna tar

henne med en så stor glädje och

tacksamhet som ej går att beskriva. Efter god gröt vidtog en
stunds frågesport. Fem lag hade samma poäng, utslagsfrågan
avgjorde den jämna kampen.

hon också fram gitarren och
sjunger med eleverna, som uppskattar det och strax är med på
noterna. Det har hänt, att hon
bytt ut sina gymnastiklektioner
mot musiken under åren - något som hänger samman med
hur andra lärare känner för det.

- Egentligen spelar jag bara
för hemmabruk, någon större
musiker är jag inte, säger hon.

Piano spelar Berit också liksom dragspel, vilket hon är
självlärd på. På tal om skolan,
så tycker hon att det är bra med
blandad klass, där kan de större eleverna ta hand om de mindre - lära dem något. De får då
en skyddande ställning och någon mobbning blir det aldrig
fråga om. Den ena är duktig på
ett område, en annan på annat
vis, så några orsaker finns då
inte heller. För övrigt är barnen
spontana och frirri'odiga idag,
säger hon också och tillägger:
det är öppna dörrar i skolan nu
på ett helt annat sätt än tidigare. Vi lärare samarbetar mycket
och har gemensarrrt

:I*:::"'"
. Dagarna är rätt så långa också för lågstadielärarna som Berit och hon kommer sällan hem
förrän vid fyra-femtiden. Vi har

också fortbildning själva och
närmast gäller det datan, som
barnen snart vet mera om än vi
Iärare. Vi har inte fått så myck-

et utbildning på det området
ännu.

Politöleer
Berit är också Politiskt enga-

liksom bingo. Lydia Sand6n

bidrog med ett stämningsfullt

skrattig utan att göra för mycket väsen av sig är Berit Norden. berg och äIskad av många ele-

tjänstgör för

en

tyst minut och psalmen Härlig
är jorden. Ordföranden hälsade alla välkomna samt föredrog en del aktuella händelser.
Studiecirkeln Värmländsk

Det iir lcitt att lå barnen med sig niir rnan uid musiklektionerna
tar fram gitarren, siiger Berit Nordenberg. Foto: lRls JOHANSSoN
gerad och ledamot av kommunfullmäktige, där hon represen-

terar Kds. Det är det partiet
som bäst stämmer ihop på

alltså såväl bland makthavare
som gräsrötter.

Ffrtöd,en
Som redan nämnts

blir friti-

hennnes egen människosyn och

den ganska knapp, skolan tar

hon ersättare men är nu inne på
sin tredje period som ordinarie.
De frågor som intresserar henne mest är förstås skolan, barnoch ungdomsfrågor, men också
vården. Tidigare var hon också
med i kulturnämnden, men det

manget med Kds. Resor och

är lite besvärligt med ledighet,
praktiskt sett, när man har sina

sätt. Hon har också varit några
gånger i Österrike, men väljer
gärna nya resmåI. I Pingstkyrkan i Falköping är hon medlem
iedan många år, för närvarande

ideologi, säger hon. Först var

"barn" och arbetet att ta hänsyn
till. Dessutom är det viktigt att
engagera flera i samhället. Hon
säger också, att det är mycket

tidskrävande att läsa alla

handlingar och att ta ställning i
sak är inte så enkelt alltid. Vid-

sitt liksom

samhäIlsengage-

handarbete kopplar hon av med
när det finns tid. Att resa i Sve-

rige och

till fjärran

länder är

intressant och hon har varit än-

till Sri Lanka, där pingstkyrkan ju är verksam på olika
da

är hon sekreterare i församlingen. Handarbete gillar hon och

det hon mest sysslar med är
stickning - babykläder till
Afrika år vad som gäller just

lyftigare har det också blivit
med åren. Men Kds talar hon nu.
varmt om. vi har blivit bättre
Berit Nordenberg är född i
och har fått större bredd på Tidaholm och uppväxt i Bliksprogrammet med försvars-, torp. Efter gymnasieskola i
ekon-, EU-program. Tillsam- Skövde utbildade hon sig till
mans med ekonomisk brottslig- lågstadielärare vid seminariet i
het blir dessa frågor allt vikti- Skara. Sin första tjänst hade
gare. Vad hon efterlyser är dock
i Vartofta, varefter hon två
lite mera förnöjsamhet hos hon
år senare kom till Kinnarp.
människor

i

största allmänhet,

IRIS JOHANSSON

Ingu p.pengar
töll Frökirr,d;

Kommunstyrelsens arbetsutskott anser inte
att det finns några pengar i 1996-års budget

till

parkeringsfickor

i

Frökind, som intresie-

föreningen anhållt om bidrag tiil.
Utskottet skickar ärendet vidare till budgetberedningen, som vidare får se om man kan
finna medel till parkeringsfickorna under

lee?.

ul_q6.

Ett föredrag sofr=inte
gör åhörarna gladn.io
- Utveckling är inte entydigt med tillväxt. Det kan

istället vara förbättring av
till exempel varor, tiänster
och miliö.
Det sade Gunnar Lindgren, ekolog, författare och
musiklärare i Göteborg,
som i onsdags föreläste i
Kinnarps aktivitetshus om
kemikalier och miliögifter.
Han visade också på
människans möjligheter
till överlevnad.

r.

t

Ll,nagTen
l-.

aarnar ror
alla stora
mitjöfarror
Gunnar Lindgren är en sanningssökare som anser att människorna bör vara medvetna om
de faror som hotar världen, för
att de skall kunna undvika dem.
Innan han inledde sitt föredrag

om miljön, människan

och

framtiden spelade han ett stycke
på sin tenorsaxofon, "Vilse", en
av Nils Ferlins lyriska låtar.
Han frågade därefter lyssnarna om han fick vara ärlig om dessa allvarliga saker. Och det fick
han. Han sa också, att aIIa åhörare inte är så glada över hans före-

drag; som de ibland betalat
mycket för att få ta del av. De vill
hellre höra om uppåtgående kurvor och värjer sig för obehagligheter, det gör många av oss.

- Det är psykologisk bort-

trängning och en sorts immunförsvar, sade han.

Fortplrr;ntnin"gen
Det mest känsliga i mänskligheten är reproduktionen - att få
barn. Sperman är tydligt på

nedgång-ändå
som tycker

är det ingen

att det är konstigt.

Det finns 20-30 hormonimite-

rade kemikalier i vår närmiljö, i
tvättmedel bland annat, som

förändrar männens fortplantningsförmåga och gör männen
kvinnligare.

- Leukemi, . diabetes och alIergier ökar snabbare hos barn

än hos äldre, säger Girnnar

Musikläraren och ekologen Gunnar Lindgren - en av landets tlitigaste miljödebattörer föreläste
i Kinnarp om människans framtid och farorna med mänga sorters kemikalier mm.
Foto: INGVAR CARLSSON

- De skall ligga kvar i sitt naturliga tillstånd och inte tas

upp, säger Gunnar Lindgren.
Först när man plomberat gruvorrra, då vet man, att vi är på
rätt väg. Vi måste lära oss att
återanvända det vi har, då behöver vi inte hämta mer från
gruvorna. Utveckling sker när
företagen vid leverans tar i retur gamla produkter för att göra om dem eller använda materialet i dem. Det är en utveckling som minskar avfallet. Materian är oförstörbar och det
lämnar inte vår värld.
-Våra Babels torn. sinnebil-

den för omåttlighet, är inte
gjorda av sten utan materialer
som vittrar sönder, flagar av
och smutsar ner jorden, grund-

vattnet och luften.
ldlo,dnoöum
Avloppsslammet samlar på
sig kadmium från gator och in-

dustrier. Det finns överallt

i

berget. Det skadar njurarna vid
fyra gånger lägre dos än man

hittills trott. Kadmium finns i
konstgödsel och halten av det i
vete har fördubblats under
1900-talet. Avföring och urin

Lindgren. Människan sätter sig

bidrar däremot med en mycket
liten del. Zink ger likartade ut-

över naturen och står

släpp.

i miljö-

förstöringens centrum, men
myndigheterna viII inte höra
talas om detta.

Otörstörbor tnaterla
limnen som krom, mangan,
kvicksilver, uran med mera har
varit förseglade i årmiljoner.

-Att kärnkraften, uranet

är
ohanterligt och släpps ut i form
av fast avfall, flytande avfall
och gasformigt radioaktivt avfall och finnS även i kylvattnet
är så gott som okänt för folket.
Men att avfallet bevaras säkert
i bergen och att det första kap-

selgenombrottet inte sker förrän efter istiden, det talar man

om. Istiden är en tid så långt
borta att vi inte behöver ta ansvar för den.

- Oljeindustrin är en

skam,
säger Gunnar Lindgren. I den

verkas den inte heller - alla vill
ju få avsättning på sina produkter. Men man måste vara vaken
och inte köpa grisen i säcken.

Gunnar Lindgren sätter stor

tilltro till kvinnorna - de har en
gång tidigare visat styrka och

hanteringen förekommer inte
bara bensin av värsta sorten,
utan även fosforsyra, blekme-

enighet. Det var för att få stopp
på kärnvapenproven i atmosfä-

del, deodorisering, som tar bort
lukterna, emulgeringsmedel

kvinnorna skall agera lgen och
gå i kamp mot miljögifterna.
Gunnar Lindgren är kursle.dare i ekologi och en av vårt
lands flitigaste miljödebattörer.

med mera. Dessa härdade fetter

är hälsofarliga, de

påverkar

spermierna .och minskar sexualdriften och orsakar hjärt- och
kärlsjukdomar.
- Men enligt livsmedelsverket
är värdena låga och håller sig
under tillåtna gränsvärden.
Och så måste man få avsättning
för fetterna - alltså tillåts denna vara för tillverkning och försäljning. IstäIIet "jamsar" man

om kolesterolet i smöret och
blodfetterna, för att öka dgn
försäljningen. Enligt undersökningar är smör inte alls farligt,
säger Gunnar Lindgren.

Förbiudnll

ö

llo;nmork

I Danmark är

transfetterna

helt förbjudna. Dessa fetter används också i kex- och cho-

kladfabrikanter, buljongtärningar med flera produkter.

- Se på

innehållsförteck-

ningen, säger Gunnar Lindgren, som också påpekar, att
enligt EU-lag får choklad inte
heta choklad om den görs på
annat än smör och kakao.
Det är konsumenten som
sist avgör. Köps inte varan så

till

till*

ren. Därför hoppas han att

|f,.ommunbetso,knöng
Bland åhörarna fanns också

kommunens

miljöansvarige

Lennart Krook och komniunekologen Lennart Sundh med flera. Lennart Krook gav Gunnar
Lindgren rätt i mycket. Dock
menade han att man kan använ-

da sig av räntan utan att röra
kapitalet, det vill säga att man
exempelvis av råoljan, som tar
en miljon år att bilda, ska kunna
ta en miljondel årligen.

Lennart Krook menade också

att Agenda 21 är en bättre start i
återvinningens tecken i motsats
till Gunnar Lindgren, som ansåg
att det är den första uppvakningen, men inte alls tillräcklig.
Att det är mycket man kan
awara för att få en renare och

vänligare värld är helt k1art.
Det kan också vara nyttigt att
höra det ibland. Kinnarp/Slutarps Intresseförening inbjöd
till träffen. Medarrangör var
Studiefrämjandet.
iRIS JOHANSSON

Kinnarps sponsrar
mitiövänfigt skogsbruk
nt-4b-

Kinnarps AB skall tillsammans med
världsnaturfonden, WWE ge ut en
handbok om uthålligt lövskogsbruk i
nordiskt klimat. Boken skall vara ett
praktiskt'stöd till skogsägare för att
de på sikt skall bli miliöcertifierade
enligt Forest Stewardship Councils
standard.
- Tidigare har vårt miljöarbete i huvudsak kretsat kring den egna verksamheten.
Nu vidgar vi engagemanget till våra råva-

ruleverantörer, dvs skogsbrukarna, säger

Berndt Bertilsson, miljöchef på Kinnarps.
Samarbetet med Världsnaturfonden innebär att Kinnarps bekostar handboken

och förbinder sig att ytterligare miljöan-

passa verksamheten. Resultaten presenteras varje år i en miljöredovisning.

- Morgondagens konsumenter kommer
att kräva besked, inte bara om slutproduktens utan också om råvarornas miljövänlighet. Vi vill vara med och leda utvecklingen

mot bättre råvaror, säger Berndt Bertilsson.

Handboken riktar till till drygt 350 000
markägare i landet som med dess hjälp får
lära sig hur ett miljöcertifierat skogsbruk

Berndt Bertilsson är miliöchet hos Kinnarps AB

bedrivs.
Skogsägare som följer bokens anvisningar kan på sikt'bli certifierade enligt Forest

Miljöpris för sitt arbete med miljöfrågorna.
Företaget engagerade sig tidigt i miljödebatten och väger in miljöaspekterna i verk-

Stewardship Councils standard, en oberoende och ideell skogsvårdsorganisation.
Kinnarps fick 1994 Möbelbranschens

samheten.

Med den nya handboken vidgas engage-

tru,trud'e rAtti
mästersku- ot!

manget till råvaruproducenterna. I Kinnarps miljöpolicy ligger att bedriva en pro-

duktion.med minsta möjliga utsläpp, att
inte använda regnskogsträslag och att
ständigt öka återvinningen.

{z'ab'

i luft*" -å*". *t-"" ""do"e, kretsmästerskap
Totalt gjordes 64 starter'
gevärsskytte i Odenhallen.
gjorde upp i den stående klassen och här vann
25 skyttar
"Carbön, Kinneved, på 3?6 poäng' Joakim var tämligen
Joakim
överlägsen.

Deså tuffare blev det i den sittande klassen' När finalen var
skiuten hade man fvra skyttar på 398 poäng' Det blev särskjutguldet och för ati utse in vinnare krävdes det tolv skott.
""f,tog en timme och 20 minuter.
"iåÅ
Finalen
Kretsmäitare blev Mikael Gustavsson, Falköping, före Erika
Kinneved. 39 skyttar kom till start'
Andersson,
'

t

Kinnarcs st<vttetokat sköts detförfullt igår rMäll och det kom'

igäl
Resultat, kretsmästerskaPen:
sköt igår
,nÅr def
tui göra
aöra'varie
Bland de som skot
fredag. BTand
til! fredaa.
varie deo
dag fram tiil
mer
Fin"t, .tauna", 1) Joakim Carlsson, Kinneved, l1! no1"g-. 2) Lars Augustsson'
e'r'v"
instruktör'
Lindroth,
v"" "'e"
Jimmy b"tv'
Östh, vtttttttl
rlcut t^ vo.rtt
Anderöson,-Fredrik
Err^a Arr(I|iltst|/trt
var Erikä
var
4) Kerstin Engström, Falk-öp-ing'
352'.4)Xerstin
Öst, do, 352,
Jan-Olof Ost,do,
353, 3) Jan-olof
;;;-öå;;;b";s, å53,
Sorby-Cidensberg,
J+/' 7)
!alkoplng' 347,
Foto: RUNE LINDBLAD
å"åt-r^"..
348, 6) Fredrik Pettersson, Falköping,
Kimeved, 348.'6)
Martin Dittmer och Biörn Davidsson.
Fritzon, *irr.u"d.
Jonty n'.?i"-.
3+S,'O;
'l
i'tååi* öti,"rinneved, 341, 8) Erika Andersson, do, 325, 9) Peter Gustavsson'
Falköping, 332, 19) Jan Engström,.do' 32,7
Iluvudskjutning, 15R: l) Joakim Gustavsson, Kinnved, 200, 2) Lina
Vetiran: 1) Jan Engström, Falköping' 169 poäng.
Sörby2) Lars Augustsson' sorby186 poäng
senior:
1),Ioaklm
earlsson, Kinneved,
Joaklm öarlsson,
Senior: 1)
GustavssoniKinne-ved, 199, i) Brit, Andresson, do, 199, 4) Markus dörrn..orr,
Einneved' 1L6
Po.?ng'
Kerstin'
Sörby-Odensberg,
dJrby-Odensbere, 198,5)
Oa""rUuie,' 180, 3)
rgS, r)He;ning
Henning Larsson, Kinneved, 195,6) Clas Samuelsson,
Ene{rgTr -Fa,lkop119,, .1?1r
,t). {91"y.1'"it"o"'
1 6 1'
Falköping'
s) r'iedrik Öst, do ;f i g, 6)- Redzepdo,193.
ri""år"al i l z,
-.'i;;i;;'rt
jä"-örot Öst, Sörbv-odensberg, fi5-Aluk-ic,
Andersson'
Erika
2)
klass
13:
l)
Mikael
Gustavsson,
Falköping, 199,2) Linda Olofsson, Kinneved,
P9ä19'
Gustavsson' do'
198, 3) Anneiie Ek, do, 198, 4) Malin Silvander, do, 198, 5) Björn Davidsson, do,
ri""ä""ä,|ri, :) Fredrik'Petterison, Falktifing, 1?-t, +) Peter169,:
Helena Karl:son,. KinneY99,
197,
6) Johanna Fritzon, do, 197.
iio, S) näniet etuklc, do, 169, 6)
-öt.i"u"o",
'"iirä.'
Falköping,
1) per Ingemarsson, Sörby-odensbere, Lee, z) Magnus simonsson,
-qe8,^ry?nå'
do',5)
olnfsson'
+1
ssa,
do,.3ftJllild1,-.of1rji?i:^1t',1,
do,
Kinneved, 398, 3) Annelie Ek,
rdersson, äi"""'*i,:ön,-ti
Kinneved, rga, r) om:ma Samuelssonido,
eåäii'L.,"
uur
rge, +iråtl
rru,
a/ luri
l4naa
custavsson, Kinnevedl
39tt'
do'
Gustavsson'
Lina
t9?, 5) Martin Jofiansson, 196, 6) Emii Anberssorl lg6.
Bjöm Davidsson, do,39?,_6)
3e5
d"'
SÖrbv-odensberg'
rorpy-uuelsrcrE'
Göransson,
Lioransson,
e)
9)
Markus
3e5,
395'
äo,
Klass 9: 1) Johan Gustavsson, Kinneved, 193, 2) Jimmy Westergren, do, 192,
;ö;.'äiM;ilåiil;"ä"",
395, 8) Ma]in Silvander,_do,
do, 188, 4).Oskar
4) Oskar Sahlström,
Sahlsirtim, Sörby-Odensberg,
SOrby-OdenJbe"å, lå0,
Sj
186, 5)
- 3) Kristian {ndrys-son,
_tEloatim Custavss
Kim Ågren, {nd1gryon,
do, 186.

. .
tSlt-7b'

;j#i; ;iili;ä;;-ij -lt+;ii

2) Erika
?)^T,il]i1^iillil";fiP'

ll:

Kinneveds eenterkvinnor på årsmöte
Kinneveds Centerkvinnor har
årsmöte i församlings-

hållit

hemmet. Styrelsen fick förnYat

förtroende med Ingrid Olsson

som ordförande. Aktiviteter
under året har varit auktioner
på blomskott och på perenna

i

Sölter stöd for hembyydsb

I I I november i fjol var Kinneveds bokkommitt6 och Kinnevedbygdens hembygdsförening
färdiga med den hembygdsbok
om Kinnarp och Slutarp de arbetat med i tre år.
Nu har de skrivit

till kultur-

och fritidsnämnden med förhoppningen om att nämnden
ska köpa ett antal exemplar,
böcker som dels skulle finnas
på biblioteken samtidigt som
köpen utgör ett stöd för arbetet.

Kultur- och fritidsnämnden

olt,

uppger att biblioteken kommer

att köpa in ett antal böcker,
men konstaterar i övrigt att de
har små möjligheter att stödköpa böcker och överlämnar därför frågan till kommunstyrelsen,

"Kamratslcapet på Frökindsgården har varit topperr))

zeb-c'|b'

sig

ratskapet har verkligen varit

innehålla ett guldsmycke av en

toppen, sade festföremålet som

IlFestligt värre var-det På så småningom skulle visa
restauran! Gondolino i' Fakbping i tisdags kväll när ett 30tal arbetskamrater på Frökindsgården hade avskedsfest
för Marie Fasth som slutar sin

tjänst

i

dagarna som förestån-

mycket aktuell slalommästarinna. Marie Fasth kommer nu
närmast att dyka upp som föreståndare på dagcentralen Hjorten i Falköping.

dare för Frökindsgården och ett

-Det har varit en fin tid På
Frökindsgården. Den lilla en-

Kinnarp.
Kerstin Eriksson höll tal och
överlämnade ett stort Paket
från kompisarna. Ett paket som

heten gör att alla känner varandra, både boende och Personal.
Jag har haft förmånen att ha

tillhörande hemvårdsdistrikt i

duktiga medarbetare och kam-

naturligtvis var glad över den
angenäma uppvaktningen.

ROLF JOHANSSON

Kerstin Eriksson höll talet för Marie Fasth och

överlämnade arbets-

kam rate rn as p rese nt, ett

Pernillasmycke,
Foto: ROLF JOHANSSON

som kvarstår i styrelsen. Styrelsen har följande sammansätt:
ning ordförande Ulf Claesson,

vice ordförande Leif Lennarts-

son, sekreterare Rune Gustavsson, vice sekreterare Sture Ols-

växter. Utflykter har gjorts till
Frans6ns gåqdsbutik i Hångsdala och till Asle Tå.
Avdelningen har tillsammans

son, kassör Stig Klaar, studi-

borgsmässofirande i AxtorP.
Första söndagen i advent bjöd
avdelningen på kyrkkaffe i för-

Larsson.

gångna årets verksamhet har

samlingshemmet, där en insamling gjordes till Lutherhjälpens

brännboll, information

med centern anordnat val-

FRAMGÅNGSRIKA finaten för sittande skyttar. Från vänster fem Kinnevedsskyttar: Lina
Gustavsson, Björn Davidsson, Linda Olofsscin, Annelie Ek, Erika Andersson och så den segrande skytte, Mikael Guslaysson från Falköping!

Kinneveds-Vårkumla LRF valde nv ordförande
Ulf Claesson valdes till ordfö- kväll om miljö, fäItvandring,
rande efter Leif Lennartsson, studiecirklarVid årsmötet med-

"Tanzania"-projekt.
Efter gemensamt kaffesamkväm med centern fick kväIlens

eansvarig Tolgny Johansson,
Lars Gustavsson, Anders Eckerlid, Kurt Bertilsson, ungdomsledamot Carl-Henrik
Medlemsantalet

är

101. Det

omfattat familjeträff

med
om

trygghetsförsäkringar, tema-

verlade Bengt-Arne Andersson

som informerade och svarade
på frågor om Föreningsbanken.
Vidare informerade Bengt Lennartsson om Falköpings Mejeri

och

Semin, Bengt Fagersson

om Arla och Mellansvenska

Lantmännen Odal samt Yngve
Karlsson om Scan Farmek. Ef-

ter förhandlingar och

kaffe

medverkade Elizakören under

ledning av kantor Elisabeth
Henriksson med ett fint och
trevligt sång och musikprogram. Josef Jacobsson visade
bilder oeh berättade från stockbåtsresan på Ätran.

Bulltjuvar
Förskolan i Kinnarp/Slutarp

hade påhälsning av tjuvar
natten

till

fredagen.

Bullar samt 100 kronor från
en växelkassa stals vid inbrottet och polisen utgår
från att det rör sig om unga
tiuvar.

Klnneuads Rödakorc
Lokalstämma
söndag 25 febr. kI. 14

i Kinneveds
Församlingshem.
Kaffesarnkvåm.
VöIkomna! Styrelsen

I

I

Kinneveds Hembygdsförening.
Hembygdsafton Liden, SlutarP
16/2 kl. 19.00. Kerstin Arnesson, museet medverkar. Gröt,

nybakat bröd
Välkomna!

serveras.

| ' -rörid*c
I
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I

Dagleiligtläff I
Kinneueds
församlingshem
Fred. 2312 kl. 14.00
Servering.

"Från barnhemsbarn till
pastor i 1800-tals Sverige"

David och Ruth Ostlund
från Göteborg berättar
och sjunger..tillsammans
med kh Stig Ostlund.

Kurt Filipsson berättade tör den församlade hembygdslöreningen om sitt fynd av en 3500 år gam'
mat bro-nskrage. Här tillsammans med Barbro Jarlsson.

zafu-ab.

0mval i SPF

Frökinds SPF-avdelning har haft årsmöte. Ordföranden öppnade mötet med
en återblick från det gångna året och

hälsade mötesdeltagarna väIkomna.

Styrelsen omvaldes i sin helhet och består av Lennart Pettersson, ordförande,
Inga Nielsen, vice ordförande, Carin
Andersson kassör. Rune Lord sekreterare. Öwiga i styrelsen är Harry Johansson, Lydia Sand6n och Tage Karlsson.

Reseledaren

\{eg!

och

studieansvarige

411qg€son som avsagt sig upp-

dragen ersattes av

UIla

Gustavssun

som reseledare och Helge-Olof Carlsson som studieansvarig.

Det har hållits åtta månadsmöten
och åtta bingoträffar. Föreningen med-

verkade

vid midsommarfirandet på
i demon-

Frökindsgården och deltog

strationen i Jönköping.
Fem resor har genomförts. Föreningen hade vid årsskiftet 67 medlemmar.
Vid mötet uttalades ett tack till Margit

Andersson för hennes fina insatser som

reseledare oeh studieansvarig. Efter-

som hon inte var närvarande fick
blommorna överlämnas ett senare tillfälle.

Museet
tema på

Tjuaar härjade i l(innarp

Natten till måndagen här- nomsökts och rivits ur, kanske
jade inbrottstjuvar i Kin- jakt på medicin. I övriga loka-i
narp och tre platser har ler hade mindre summor ur perfått besök; skolan, en pre- sonalkassor stulits.
I presentboden hade tir,rvarna
sentaffär och skytteföre- först
försökt ta sig in fönsterväningens lokal.
gen och brutit upp flera fönster.
Om det rör sig om samma tju- Slutligen hade de dock tagit sig

zutult'

var på alla ställena vet inte polisen, men mycket tvder naturligtvis på detta.
Skolorna är ett alltrner utsatt
mål av tjuvar. I Kinnarps skola
hade tjuvarna varit inne i båda
byggnaderna. Flera innerdörrar
|ade forcerats och skadats och
förövarna hade hemsökt såväl

hernhygds'
aftonen

lektionssalar som kontor och

förråd. Största intresset tilldroe
sig dock sjuksköterskeexpedil
tionen, där lådor och skåp ge-

Museets samlingar, kata-

logisering och kommande utställningar på museet. Om det berättade
nye museichefen Kerstin
Arnesson på grötfest på
Liden i Slutarp. Vidare
berättade Kurt Filipsson
om det fantastiska fyndet av en 3500-årig bronskrage.

natten. Där förvarades kontan-

ter i diverse olika kassor och
uppskattningsvis har omkrinq
15 000 kronor stulits. Även hai
har lokalen lått omfattande
skador, mest entr6dörren, som

brutits

upp. U/Z-4$

.

I Kitmarp diir pi dr ca 750 anstälWa,
sökcr rti till pår ADB-aiblning en

chefen

berättade otn
ourets progrum
Efter god mat, gröt och
smörgåsar, tog Kerstin Ar-

tiII orda och berättade
om arbetet på museet, dess

Thulinska huset

- det

hus där

ner som väl smäIte in

gisering somnu sker på data.

sig in

även där och gör det lättare
att hitta det man söker.

år

och Kerstin Arnesson hoppas

att alla 35 hembygdsföreningarna i kommunen skall
vara med och berätta något

från sina bygder på museets
utställningar.
Det är i år 90 år sedan boken "Nils Holgerssons underbara resa" kom ut. Den tesan
görs igen i sommar och på de
orter boken berättar om anordnas program av olika slag.
Nils flög inte över Falbygden,
men här satsar man ändå

kvällens program.

kommunikation ör påböriat.

Flantostöskt tgnd

Arbetsuppgifter.' Arbetet innebär ansvar för

Att träffa vänner från hembygden var kanske det viktigaste

installation, support och service

för Kurt Filipsson som

av PC-nätverk och programvara,
ombyggnad och service av PC
ochdatautrustning samt
kopplingar mot AS/400. Även

under kvällen också berättade om det unika fynd av en
bronshalskrage han nyligen
gjorde. TilI en början anade
han inte värdet av den, men
sedan det berättades om fynden av guldkragarna i Tlollhättan, blev han intresserad

och kontaktade

vissa produktionsutrustningar

ingår i ansvarsområdet

Arbetstid:
Kvalifikationer:

museet.

Bronskragen är från omkring
1500 f. Kr. och är ett fantas-

'

glans och stora ersättningar.

vill berätta om likt och olikt
från de 90 åren.
I år är det också emigratio-

gammal miljö i Gamlastugan,

Du bör ha teleteknisk utbildnirrg

gärna erfarenhet från AS/400miljö. Kunskap i nätverk är en
merit. Viktiga är dina personliga
egenskaper som flexibilitet och
god samarbetsförmåga.
Vill du peta mer, kontakta
ADB-chef Stellon Beckman,
tel0515-38100 eller
Tf personalchef Kjell Strandberg,

i

också det visas med där alla föreföll ha trevligt.
en utställning på museet, där- Kerstin fick stora varma apman kan lä$a om de som flyt- plåder och ett lycka till i blitat från Falbygden ut i stora vande tjänsten.
Text och foto:
världen. "Med rötter i FalköIRIS JOHANSSON
ping" heter ytterligare en ut-

Dagtid samt viss jourtjåinstgöring.

r#sili$liååTji,f#*il

tiskt fynd, även utan guld-

Det blev en trivsam kväIl

iir

planerad under 1996. htförande av standarclsystemför OFL,
MPS, PA och redovisning kommer att skc- Dessa srstem
komnq att köras på IBM AS|4OO, modcll 530 och 205.
Ombyggnad a v r:årt IÅN samt uppbyggnad av WAN
baserat påL routers och olika typer at

och bjöd på fin musik och topå

När fyndet blev känt blev
det lite ståhej på gården och
telefonen gick varm. Var kragen skall bevaras är ännu inte klart. Kanske kan det bli i
museet i Falköping.

mycket på hembygden och

Geno,mgripandc föritndringar av hela ADB- verksamh.eten

Beklädnadsaffären finns i
dag. Kerstin Arnesson hade

i föremåI, arkeologiskt material, textilier
och bilder och om den katalo-

ADB-avilclningen t Kitmarp bestdr au 13 medarbetare. Vi
ansvarar för all utveckling, unfurhtålL, utbildning installation
och ibift av befintliga system. Nu sker drift på Unisys modctl
AI 1 och PrC i nåtperk med Novell 4. 7 och NT servers.

ställning. Den berättar bland
annat om familjen som bott i

också med sig en nyckelharpa

stora samlingar

DRIFTS- /SE RVICETEKNIKER

Kerstin Arnesson är nybliven museichef.

nesson

nens år

I(inneveds Skytteiörenings
lokal hemsöktes också undår

och onxsötter vi 1450 MKr

.

UtsJiillnöngnr
I år firas Hembygdens

000 kronor. Själva apparaten är
värd 7 000 kronor.

Rm nrp s dr Skandinav ie n s
bdandc tillverkare av möbbr
för kontor och offentlig niljö.
Inont koncenrcn är vi 1150 arstcilda

L7
lvvfr
rrtuseu-

Tekniken tränger

in genom entrddörren och stulit
kassaapparaten, innehållande 3

tel 0515- 38 1 13.
Fatklig repres et ttan t :

-

';få!'f;-':!;ä:" "o

.

Vttlkommen tdeil din skrifttiga ansökan medloneanspråk
Persotulavdclttingen, 521 88 Kituurp, senast 960220.
WlISäffi Kinnarps AB

S.52188 KINNARP
T€l 0515-38000. Fax 0515-33701

till

Had,art 89:

Månsson möter

zrlg-qb.

Frökindsbor
Biträdande kommundirek-

"Man ska arbeta
li sitt anletes svetf)

tören Göran Månsson medver-

kar vid tisdagskvällens åri-

möten med Kinnarp-Slutarps
vägförening och Frbkinds iirtresseförening.

Han kommer efter årsrötena, somm hålls på pizzenan i

Kinnarp, att bland-annat be-

rätta. om- Falköping till 1000,
som rnte bara är en tätortsfrå_

ll Uuau" Levinsson, 89 år olika träslag. Ett och -annat - På ritbord ligg-er utkastet till
ung i Slutarp och före det- mindre bord blir det dock ock- det som ska bli ett elegant
bord' Projekten är många'
ta möbelfabrikör. rtu" i"t" så'
släppt sitt gamla intresse
llåller sig ö tröm
Hlnr eget patent
för trä och de väckra ting
och så smörkniven av egen
Som möbelfabrikör i Slutarp
som går att framställa av design som han menar är be- på sin tid var Hadar Levinsson
tydligt bättre till funktionen än också uppfinnare och kondet rnaterialet.
bland annat av en fiÄtau".*ar"i!t pensionar *:,rj,:iqi:Y"* modellerna' struktör,
nurlig anordning för att limma
sedan många"

han oförtrutet

d

ä;;

fll ffi l1åä,å'J*"ff.11i-l1l-

vidare.

Numera dock inte med större
möb1er, som på den tiden han

nar Hadar.
. Man ska arbeta i sitt anletes svett, och att arbeta med trä
är ett bra sätt att håUa sie i

drev möbelfabrik, utan mindre
saker, alltifrån rakspeglar till

utan bara sitta still skulle jag

herrbetjänter, kryddstä1I och
konstfärdigt hopfogade skålar

i

trim. Skulle jag inte

nog inte leva

i

arböta

lamellträ utan en massa besvä-

rande limspill på kanterna.
Den konstruktionen tog han
patent på. En elegant papperskniv i trä fick han senare mönsterskydd på.

dag, menar han

.LENN

också.

*ELANDER

Hadar Levinsson med några av de ting han slöjdat och förtärgfå::r':' i verkstaden hemma i vittan o'r:å',:ffiiln;llf-"J.å

gerr" ffi3?*{:*-,.ffi

l
locftade alla
,'']
"Ve c k o p e

ga.

n:1,*"u":n',i':l**#

vfu_tt, i å:llgillf"l5lmffi:*:_

generationer

] den
ältåri;rug,,"{:4*:f;:,\,
ständigt glada och inspiretvå k'tirer, -^.llt:'l-L:::ionsandatt i Kin- *3xt
?iT"i""Jlå r.i,,t" sången
barn- ocr, Eri,"fö:ä
stärkta av musiker från ;;;åil;'6";;;it"s,n"ä*ät :.I:lp^sj:Pq ",u,9_11'b.q"1'm^usiker
Församlingens

fff:Il*l j:f'*iniii:

spelade i församlingsbygden framförde mini- iilfrÅ;;^;lffii;i#'tä:
hemmet'
niu-sikalen ;'Veckopengen" len-'Vecfope"g;"" tå;.k"i"its
Kinneved, to",äåffi"-1 ;;""_...:fl:_"'$;;.";
*.?t;',"J#T**äil1f,ilr?å
hem.i-onsdag. Det- var en
sangstycken.
elädie _ om att
musikkväll som lockadel "ri?i.i"i,]ol"
å;I";;ä;;:"na?äriä"r"iå""i*l _^Arrangör var Kinneveds föralla generationer. I gr"l. a"-",iå"ä'ä'iJJåili:il"titil
;:flä?'.?lå'å:*:t#åii ååt;
till Lutherhjälpen.

i

;;;";

I

IRIS JOHANSSON

Barnkörenoch Elizakören bjöd pä miniqusikalen Veckopengen, som de framtörde med stor entusiasm. Ledare var kantor Elisabeth Henriksson.
Foto: rnrs JoHANSSoN
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änst i Kinne v ed

Sven-Olof Persson
berättar om

lörsamlingshemmet'

kompostering

g"åttia"tien blir det kyrkkaffe i

zf
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tttiä

"tj blir.det musikgudsea ,ö.tOäg kva-ll
kinneveds kyrka'
tiänst
iiå"J i Rinneved.
\Yrka' Elisabet
Biörn Akerhage sjungri"""it
..ott och Björn
Äenriksson
*tt.p"t.t Uaaå nY och gammal mu"t
rir. ä"i"""["vt"i"g"till f aitetiden' Ef-

i".

öpeEtnbsn;
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Mt.ik-god

i!*#;

tåå;
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Alla är välkomna till

Kinnarps Aktivitetshus
den

1413

Vi bjuder

kl. 19.00'
På kaffe.

Arrangör:

Frökinds Intrösseftirening
och Studiefrämjandet.

styrelseledamöter

u

h -qo

IOGT-NTO i Kinneved har
hållit sitt årsmöte i NBVlokalen, Kinnarp.
Inledningsvis höIls en stämningslylld parentation över tre
medlemmar som avlidit under
året. Av verksamhetsberättelsen framgick att avdelningen

kreterare och avtackades. I den
nya st1'relsen invaldes Lennart

utflykter i Skaraborg.
Man har deltagit i rikstävken.

iamt sin bakgrund inom bl a
psykiatrivård, fångvård och
pedgogik inom idrottsrörelsen.
Han poängterade vikten av att

Nilsson avsade sig sina uPPdrag
sop ordförande resPektive se-

och ungdomar så att alkoholoch narkotikabruk undviks'

haft studiecirkelverksamhet, en
Skåneresa och ett Par mindre
lingarna Pumpen och Musikle-

Bertil Nilsson och Ingrid

Sandberg, Sven Andersson, Ansy Gunnarsson, Ingrid Johans-

son, Yngve Johansson, Arne
Karlsson, Inger Karlsson och
Märtha Sandberg.

Vid årsmötet medverkade
IOGT-NTO:s nye distriktskonsulent Leif Ängqvist. Han redogjorde för sina arbetsuPPgifter

arbeta förebyggande med barn

M

Månsson inspiftelade

på

Bengt
Samuelsson lämnade sin
post, men kvarstår i styrel-

Biträdande kommundirektö-

omvaldes. Rune Lennartsson

gagerat anförande om hur vi
tillsammans kan göra bn bra
kommun bättre på många om-

sen.

Bengt har varit med om ett
långt samhällsbygge. Kom med

i

stvrelsen

Falköping

fram och

till,

engagera sig och komma

Emanuel Klasson, byggherre.

Frågorna ska utredas vidare,
gemensamt av de båda för-

veckling inom alla områden.
Månssons positivism var något

eningarna.

till sig och
frågor kring an-

som deltagarna tog

ställde också

Andaktsstund av Kh Stig

lngrid

AdomeEt
nU ord,töro,nde

förandet.

Ostlundh. Kaffeservering.
Handarbeten och lotterier,
paket och gåvor mottages

175 hushåIl är medlemmar

Vögtörening

hjälpa.

grid Adomeit till

föreningens årsmöte. Här omvaldes Båsse Johansson som
ordförande - en syssla som han
haft i 25 år. I styrelsen omvaldes

Välkomna!

Slularps kyrkliga
syförening

i

Intresseföreningen, som efter
Bengt Samuelsson nyvalde In-

oalde onJ
Kvällen inleddes med Väg-

tacksamt. Hjälp oss att

till Faledreven
Segerstad, gränsträff Kinneved-Luttra-Slöta, besök i
Ekehagens forntidsby. Den
bokkommittd, som sedan
ning, utflykt

na rätt genom Slutarp-Kinnarp. En busskur i Kinnarp, liknande den i Slutarp, behandlades också efter en id6 från

1000 fördes också
han uppmanade de

med förslag bch id6er om ut-

Försälining i
Kinneveds
församlingshem

Av verksamhetsberättel-

sen framgår att föreningen
ordnat kvällsvandring i Vårkumla tillsammans med
Vårkumla Hembygdsföre-

och hur man ska leda cyklister-

sdm var på årsmötena att tänka

Torsdagen den 28 mars
kl. 18.30 har vi vår

kerlid, Gotthard Gunnarsson, Barbro Jarlsson, Inger
Persson, Lena Persson och
Dagny Silvander.

de skyltning av cykelleden, som
banvallen",

till

ordförande

kommande verksamhetsår. På

två år omvaldes Christer Angrimer och Inger Eriksson i styrelsen sarnt nyrraldes ltrrrert Lars-

Styrelsen

består i övrigt av Anders Ec-

bland annat går på

råden. Lite kring kampanjen

för Slutarps Sam-

till ordförande.

Carina Thörnqvist. Revisorerna
Hans Brage och Jan Oddn omvaldes likaså. Mötet diskutera-

ren Göran Månsson gästade de
två årsmötena och höll ett en-

årsmäre z(t'ab'

Kinneveds Hembygdsförening har haft årsmöte i församlingshemmet. Vid mötet

Frökinds Intresseförening hällsförening för 40 år sedan också Lennart Helmersson (två
och har sedan dess varit enga- år) Rune Lennartsson (två år)
och Kinnarp-Slutarps gerad,
bland annat som ordfö- samt styrelsesuppl. Valdemar
Vägförening har haft sina
rande i 20 år och de senaste Svensson (två år) och Assar
årsmöten på pizzerian i åren i bygdens gemensamma Karlsson (två år). Kvar i styrelKinnarp. Intressef örening- Intresseförening.
sen är Helene Georgsson och

ens ordförande

o'Hembygdare"

i

1992 arbetat med framta.

40 års styrelsearbete i Slutarps samhäilsfsrw$ng och lntresseföreningen, varav sammanlagt 20 år somixdtörande avgick Bengt Samuelsson, men kvarstär som srylFtreersättare i
lntressetöreningen. Här tillsammans med Gör*'Månsson, biträdande kommundirektör och kvällens " inspit&r".

gande av "Boken om Kinnarp och Slutarp" har slutfört sitt arbete. Medlemsan-

son. Gull-Britt Brage, Gunnar
Johannesson och Lena Persson
kvarstår i styrelsen. Ersättarna
Tord Torstensson och Bengt Jo-

Kvällen avslutades med
kaffeservering och ett mycket uppskattat framträdande
av "Sven i Lofsgården" med
ett program om "Jönn" och

Efter

hansson omvaldes på två år
samt under 1996 på fyllnadsval'
Bengt Samuelson och Carl-

Gustaf J.ohansson. Monica

Karlsson omval&s som revisor.
Mötet inforrnerades om "parkerings- och skyltfickor" , där
fortsättning följer, inget är ännu klar. Hans Brage omvaldes
som sammankallande för motionsspåret och för isbanan
Bengt SamueLsson.

talet har under året varit
329 stycken.

hans

liv och diktning.

det år man är aktiv och använder någon vävstol.

De går

till

skolary och väver

Allo-

iir

aällsomnu

Och man behöver inte vara
Kinnevedsbo utan vi välkomnar alla som vill pröva på. Vi

Aktivt vävande är...med- rio vävstorar finns i #3''!!; ru3i"ååJ:t*H",ä:1t""1å?: har till exempel haft medlemlemmarna i Sörby Vävstu-1 där skapas trasmattor och Ueåt
mar från Falköping, Stenstorp,
-öetsäm läggs ner ir ideellt.
geförening ro- årligerf trasmattelöpare,..dukar i h_11v,
hela iiartade 1969 med Asarp, Gökhem och Jäla här,
åstadkommer en stor prof drall och då-Ictrall' rosengang en grupp husmödrar som ville säger damerna som samlats tlll
årsmöte med öppet hus och kafduktion handvävda löpme- ""1iL:1ff#Iåu"i pop.,ra," a,
ä*ä;";.T"Jl'år,ä;jitt"T"*
festund.
trar'
lripslöpare i oura rarger ocn garnla
i^*r^ r-^ri1:^-^-Det blev omval i styrelsen
traditioner' n-En rframviddetgamlaskolhusetisörbyi ;å;rä; B""u*"å"i
med Margit Andersson som
"i-g"*ru
straxutänförKinnarppåv_ageäl ;å;;i;' a"
gärna också nva
mot Brismene står det nästan man provar""-'"ur'ått:*F:3:

ÄorrruD Äeruuruudurdurrru urrr aLL
i itätå:tlå*1ji##f:J:?;

varje dag cyklar eller bilar. Detl
ar dameiui Sörby Vävstueeför-

rä starta en vävstuga i;lärosalen

hål-

rit stort för vävstugan' Kvinnor
i alla åldrar, från skolåldern

id;;i;5 vavfränten.
Start 1969
ening med för närvaranäe ett
I

trettiotal medlemmar som
ler

till i skolsalen.

Genom åren har intresset va-

Vid vävstolarna sitter ännu ,
alltid kvinnor. Men vi i

så lange

I

och uppåt har provat på att väva. Man betalar medlemsaveift

ordförande, Ingrid Olsson som
sekreterare och Dagny Silvander som kassör.

En populär tradition för allmänheten är tipspromenaden
med öppet hus som arrangeras
av vävstugeföreningen varje år.
SUSANNE KARLSTEDT

Samling kring väven vid Sörby Vävstugetörenings årsmöte
som hölls i den gamla lärosalen i Sörby skola. Carin AndersFoto: SUSANNE KARLSTEDT
son t h håller ett solvbräde .
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Tel. Butlk: 0515-331 19

Telefax:

Samuels gränd 1,
SLUTARP

TAIIKER DU VARSTADA?
Ha då i minnet var

LOppmafknad

lördagen den 2U9.

Vi tar tacksamt emot alla prylar och saker som går aft
sålja på denna, från och med nu, till en vecka före marknadsdagen.

Så kör inte grejorna till soptippen, utan hör av er på
tel. 0515-33? 06 eller 0515-332 21 så tar vi hand om dem.

Kinneveds Skyttef örening

0515-336 59

