Til vara på livete leg"pu!
När friskvårdskonsulenten

Ole Brundgaard gästade
Kinnarp i söndags fick
medlemmarna i Kin-

Därför höjde jag armarna och
skrek "hip, hip". I nästa sekund
ropade alla "hurray". Hade jag
gjort så i tröga Sverige hade jag
blivit idiotförklarad, menar

.

så med att prata om golf,
rökning och falska para-

bolantenner...
Ole Bundgaard är från början

dansk, men bor sedan några år
i Varberg där han är gift med en
svenska. Han är numera svensk
medborgare. Egentligen iobbar

han som friskvårdskonsulent

på Varbergs kurort och kusthotell, men därifrån är han tjänst-

' ledig, något han varit de senaste åren.

- Det började med att min
hustru var ledig varje onsdag

och då jag inte ville lämna henne ensam tog jag också ledigt
en gång i veckan. Jag tyckte det
var så skönt så jag ökade på
min ledighet och nu har jag varit tjänstledig sedan dess. Låt
de jobba som måste, själv tycker jag det är jätteskönt att vara
ledig, berättade Ole.

'eDlant, måste ttöttus
med
allt rnola göf'
Och att jobba verkar inte va-

ra Brundgaards stil. Han har

bytt jobb flera gånger på grund
av att han inte trivts.
- lYivs man inte på jobbet är
risken stor att man blir sjuk. En

människa som

Man måste trivas med allt
man gör. Därför är intressen
viktigt för häIsan. Ar man intresserad av något fungerar det
som en drivkraft.

dag anordnas på Stadsteatern,
samt en trivselträff i Vartofta,
I till vilken avdelningen är inbjuden. Till ny ledamot i valberedi ningen utsågs Lennart Persson
I efter Dagny Johansson som avsagt sig uppdraget. Mötet valde

ny

pressreferent efter

Tilly Andersson som meddelat
att hon inte ville fortsätta.

IOO böcker

om &lz-Qb'
''-

Kinnarp/Slutarp

Den som vill läsa om Kinnarp
och Slutarps historia kommer
säkerligen inte att behöva ställa sig i någon längre kö på bi-

blioteket. Beslut finns nu på att
kommunen ska köpa in 100 exemplar av den hembygdsbok
som Kinneveds hembygdsförening låtit göra.Kommunstyrelsens arbetsutskott har sagt ja
till köpet som är ett stödköp,

inte ska sluta med sådant som
är onyttigt, men roligt bara för
att bli frisk. Det hjälper inte,
säger han.

- Undviker man livets alla

frestelser blir livet längre och
alltså tråkigare. Mitt råd är att
man ska våga leva nu. Det är

värt

15 000 kronor. Boken är
gjord av en kommitt6 på sex

viktigt att lägga upp en tidsbudget så man hinner med allt

personer som arbetat med den i
tre år. Lagom till julruschen var

man drömmer om.

boken färdig, och den handlar

Se bara på danskarna. Deras
liv och leverne är kanske inte så

nyttigt alla gånger, men de lever pre.cis lika länge som oss

om samhällena Kinnarp och
Slutarp under 1900-talet. Boken är på 136 sidor och innehåller 115 foton. Den vilande

flex...

tillsammans med Kinneveds

andra. Andå har de inte ens re-

Slutarps samhällsförening har

hembygdsförening finansierat

Itlotöon är ert g&oo,'
öngen bestro,tfurtng

tryckningen med 13 000 respektive 60 000 krpnor.

Något som Ole dock rekommenderar är motion. "Motion

är en gåva, inte bestraffning till
din kropp", om det sker i lagom takt. Man ska inte springa
fort bara för sakens skull utan
det är bättre att springa i ett
tempo där man kan prata samtidigt. Då får man bättre kondition samtidigt som man undviker onödiga skador, enligt Ole
som menar att man inte ska 1åta hjärtat bestämma tempot i
löpningen. Han berättade också
att 15 minuters motion är sam-

trivs har tio ma srnärtlindrin8 som

gånger mindre sjukdomar.

har hållit månadsmöte nå Frökindsgården. Vid ftirhahdlingarna meddelades att en äldre-

också

narp/Slutarps I{, Kinne- Ole.
veds Skyttefö-rening,. Var)eSe bo,rla pöt
tofta SK och Äsarp/fuädet
dunslsarnrr-e)
Fotboll lyssna på ett inannorlunda i sitt
Ole
är
tressant och framför allt tänkandelite
jämfört med andra
roligt föredrag. Brund- friskvårdskonsulenter och
gaards huvudtema var sjuksystrar (vilket Ole är utbilfriskvård på ett annorlun- dad till). Han menar att man
da sätt, men han hann odk-

lFrökinds SPF

aku-

punktur.

- Ta bara orienterarna.

De

skulle kunna tappa ett öra utah
att märka det och skulle någon

för dem när de
i mål skulle de bara

påpeka det
spranq

/lnt,l,t,t*l,er,ar,).

Ftale ögd;ng
: engelsmänn,er.
Det medta av dansksvenskens
fördrag handlade om intressen
och hälsa och ofta associerade

han

till ldrotten. Själv

sPelar
Ole golf så ofta han kan (bara
det här året har han hunnit sPeIa 41 gånger !) och han är dessutom r-naratonlöpare. Bland an-

vanda pa Kanan ocn sprln8a
för att leta efter det.

))Stretehing
lilosrsilctigte)
Sorir ni märker så är Brundgaard vass i sina kommentarer
och det var något som präglade
söndagskvällen i KinnarP. Ole

fick många gånger den drygt

80-faldiga publiken att skratta

nat har han sprungit London

högt.

med förtjusning.

de sig

Maraton, något som han minns

- Mitt mål var att sPringa under 3-,5 timmar, men det misslyckades och jag blev väldigt
besviken. Men när jag såg den

tråkiga och tysta publiken
kring målet beslöt jag mig för
att pigga upp dem.

Eftersom föreläsningen vän-

medlemmar i idrottsklubbar gavs naturligtvis råd

till

om sådant som hör sPortens

värld till
- Stretchingen är livsviktig
efter en tränihg, Det räÖker in.
te bara att håI1a på med rena
sporter. Friskis och Svettis är
också.

.t
en rörelse att rekommendera.

Något han emellertid absolut
inte tycker man ska göra är att
stressa. Stress är, enligt Ole,
farligt och stresshormondt.gör
att fettet i kroppen bryts ner ut

till blodet och förbränns

där-

med inte vid motion. Därför är
det extra farligt att stressa om
man är övewiktig, menar
Brundgaard.
Något annat som är farligt är
rökningen som liksom alkholismen ägnades en ganska betY-

dande del

i

svensk-danskens
föreläsning. Han påpekade särskilt dumheten i att röka som

gravid rkvinna och 'varnade
även för alkoholen.

- Att dricka behöver inte vara farligt om man bara har en
ringklocka i huvudet som säger

dags att sluta,
menar Brundgaard som avslu-

till när det är

tade med att tala om för

viktigt det är att
acceptera och tycka om sig
åhörare hur
själv.

BLOMSTERHANDEL
Julles väg i Kinna
Välkomna!
BRISMENE ODfTNOÄR,

tel. O515-333 33

veds församlingshem. Kyrkoherde Stig Östlund håller andakt.

morrojder utan

att tänka På

det. Det gäller att accePtera sig
själv. Eftersom man ser ut som
man gör är det säkert meningen
att man ska se ut så, tycker den

eeBeröm ör lflcrlDlIeWt sorm'autat'
- Beröm är lika viktigt för

tjänstledige friskvårdskonsu-

sig själv. En morgon frågade
min granne varför jag var så
lycklig. När jag svarade att jag

Ta vara på livet och lev det nu!

luft hon
andas. Dessutom finns det så
mycket att vara glad över hos

människan som den

Försäljning i församlingshemmet
Slutarps kyrkliga syförening har
på torsdags försäljning i Kinne-

oss

inte hade hemonojder den dagen kom han på att han inte
heller hade det. Tänk att han
gått i hela sitt liv fri från he-

:t6bqb

lenten.
Många kloka råd således och
även om jag absolut inte fått
med allt här är det helt klart att
man nog mår bättre om man
följer Ole Brundgaards livstil:

MIKAEL

.SJÖQVIST

ffil

Minirnusikal
I

morgon kväll framförs mini-

musikalen "Veckopengen"
i

Kinneveds församlingshem.
Den är skriven för blandad

vuxenkör och barnkör av Börge
Ring. "Veckopengen" handlar
om hur snedfördelade världens
resurser är, och hur vi i den rika
delen av världen bör dela med

oss av våra tillgångar. Den i
Kinnarp väletablerade Eliza-

kören sjunger tillsammans med
barnen i Kinneveds barnkör.
Eliza-kören seryerar kaffe till
självkostnadspris och det görs
en insamling till Lutherhjälpen.

Göran Månsson
gästar årsmöte
Frökinds Inträsseförening
och Kinnarp-Slutarps
Vägförening har gemensarnma årsmöten tisdagen
den 19 marc kl. 19.00 på

Kinnarps pizzeria.
KI. 20.00 Bitr. kommundirektör Göran Månsson om
bl.a. "Falköping till 1000".
VäIkomna!
Styrelserna

|
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tr tr Karbo mosse betraktades länge som värdelös mark.
tr tr Men här byggdes den första industrin i Kinneved och fömtsättningen för dess start var järnvägsbygget
för drygt 90 år sedan. Ansy Gunnarson som tillsammans med sin make Arne var ägare tiII torvfabriken i över
20 är har skrivit historiken kring ett intressant naturområde som ännu ger råvara och skapar arbete.

fu den h* bilden pt Kaibo Wen. Fren vän6bt AliE,'l Pe'.63on, Alexendet Sven6d,on, Welencle4 Ked Ffi*, Per Bdnk, Sven Wallin, Ihvi.t Pettersion, Ked Lin.t,
kar Nejlo, Etik Btd, Bertil Johenaaon, Kdd H:oglunct och Jakob a.a,3ton (Ltwaf.tre). Banen ih Ma,s Ab|'hafson (WIIamsholm) och lngvrr och Ann4afe Welancter

1926
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som hleu en stor indusEri

Karbo torvströfabrik med intilliggande mosse ligger i Brismene, tre
och en halv kilometer söder om
Kinnarps samhälle.
Det var den första stora industrin
i Kinnarp/Slutarp och startade med
tillverkningen 1907.

Det var framför allt byggandet av järnvägen som var klar 1905 som möjliggjorde
igångsättandet av torvströf abriken.
Produktionen har varit igång alltsedan
Ett uppehåll på ett år var det vid ett

dess.

årsknedslag 1942 då fabriken totalförstördes. Likaså var det uppehåIl några år
omkring 19?0.
Under många år var användningsområ-

det för torven i hulrrdsak ladugårdar. och
stall som strötorv. Men även "jordförbättringsmull, gjuterimull, hönsströ, kycklingströ och bränntorv" står som försäljningsartiklar på ett brer,papper från Karbo.
Så småningom lanserades torven i allt

större omfattning som jordförbättringsmedel och har i dag också ett vidsträckt
användningsområde både

för trädgårds-

odlare och yrkesodlare.

"Vördelös motkn
I september 1906 inköpte direktör Gustav Sundling 200 hektar "värdelös mark"
från godsägare Johansson på Västarp i
Brismene. Företaget kom att betala 30
procent av Brismene kommunalskattl
Den 18 oktober 1906 stod följande annons i Falköpings Tidning: "70 man erhåIIa lönande ackordsarbete å. Karbo
mosse med.upryttagni,ng af strötorf nu ge-

nast. Mossen tir fullt torr och liittarbetail.
Liimpliga spadar och grepar tillhandahåIles af förman Carlsson, Villiamsholm."
Fredagen den 25 januari 190? bildades

Karbo Torfströfabrik aktiebolag. Styrelsen bestod av direktör Gustav Sundling,
Adolf Lindgren i Örebro och Alfred Johansson i Västarp som ordinarie, eisättare Alfred Johansson i Hallagården och

VilhetiirAnde/ssonfrån'Rahteii.'i'i? r
cirl{'a I ?ti o rtråti' våYft i' {ult

I

"'ve**shitfidt

med igångsättandet! Förutom att torven
skulle upptagas (skäras) så måste det på
mossen göras kanaler/avloppsdiken mellan varje skifte och det blev fem stycken,
det var sex skiften. 300 torvlador byggdes

och de var cirka elva meter långa, fyra
meter breda och tre meter höga.

Unik linbana
En linbana måste iordningställas för
transport av ribbalarna till magasinet vid
Kinnarps järnvägsstation.

I april

1907

sattes byggandet igång. Den 6 november
1907 invigdes den.
Linbanan var unik, den enda som fanns

i

mellersta och södra Sverige. Den var
bygd av 32 bockar, som bar upp kablar
som vagnarna gick på. Tilt varje bock
gick det åt sex telefonstolpar. Sågverket i
Kinnarp uppgavs "vara i rastlös verksamhet" för att såga upp timmer som
köpts från T!ädet till linbanestolparna.
Det var 20 vagnar vid varje sida och 150
meter mellan varje vagrr. Endast en och en
halv minut var det mellan var vagn, så det
fick inte haka upp sig på något sätt. Ungefär 25 minuter tog det från fabriken till
Kinnarp. Linbanan nådde på sina ställen
en höjd på tio meter över marken.
På tillbakavägen kunde vagnarna frak-

ta ribb och tråd till balarna och också
matvaror och andra förnödenheter till de
boende på Karbo. Posten kom varje dag
med linbanan.

Ifiagasin vid

sffionen

Linbanan drevs av ångmaskinen. För
att linbanan skulle kunna bära upp vagnarna så måste det vara stora vikter nere

i

torvströmagasinet som spände. Vikten

som spände den grova kabeln som de las-

mycket löst strö i magasinet och lantbrukarna runt oft fick komma och köpa detta
kontant på fredagarna. En säck kostade
35 öre. Det kunde komma karavaner med
häståk från Grolanda, Luttra, Slöta med
mera som försett sig med stora tomsäckar
som de packade hårt och omsorgsfullt!
På mossen anlades räls på 5,2 kilomter
.som var dubbelspårig.
En stor fabrik uppfördes på en sammanlagd yta av 700 kvadratmeter med två
lastbryggor, två rivare och fyra pressar. I
april 1907 var fabriken nästan klar. Lokstall och maskinrum för ångmaskinen och
en cirka 20 meter hög skorsten byggdes.

En hel

lilen by

En inspektorsbostad byggdes, där det i
första våningen fanns kontor och lägenheter för tre familjer och i andra våningen åtta ungkarlsrurn. I alla rum fanns
vedspis. Det lär ha varit lyhört! Utedass
drog vagnarna runt.
Ett magasin vid stationen i Kinnarp fanns det flera stycken. 1957 gjordes en
bV€gdes ftir förvåripg qv l'0 00-0 p'algr, Vr$ grundlig renoverinq.av truset.
-äv:"odh pålastrtingat' dv thldrna'Ulev
ö€t 'r'Ea arBetäfbodtad [drri tilt 1s19 sdni till

tade vagnarna gick på vägde tolv ton.
Den vikt som spände linan med de tomma
vagnarna var på åtta ton och dessutom
fanns en vikt på tre ton för draglinan som

en bör.jan var marketenteri. När det upphörde bodde där två familjer.
I Falköpings Tidning stod att läsa den
19

november 1907:

"Den man, som tagit ini:tiatiuet till

startande au denna storartade industriella anl,äggning iir direktör Sundling, Falköping, huilken diirför iir aII heder ud.rd."
Många människor har under årens lopp
arbetat på Karbo och det händer ofta att
anhöriga kommer på besök för att se och
minnas.

Atbelel pA mossen
I början av seklet bodde det många familjer runt Karbo, torpare och småbönder
med stora barnaskaror, där männen arbetade på Karbo och sönerna tog vid efter
dem. Arbetet där fyllde en stor del av deras liv och de var mycket måna om att göra sitt bästa.
Arbetet för tillverkning av torvströ löper över ett år. Då måste det under våren
qch försommaren vara ett bra torkväder,
det vill' säglå'sollgt'bch?biåSigL'Toiven'bch

Lönoac

30 MARS 1996

27

LöRDAOSlil9lt|tnf@

I I Torv bildas då den vissnade och

döda vegetationen inte bryts ner fullständigt. Då får marktemperaturen inte

överstiga plus 22 grader. Förtorvning
sker på vattenrika områden, mossar

och kärr. Vitmossan (sPhagnum) är
den största torvbildaren. Den kan uppsuga och kvarhålla mycket stora mäng-

der vatten. De vanligaste mossarna t
mellersta och södra Sverige är hög'
mossar, sä också Karbo. De uPPkom-

mer endast där nederbörden är så stor,
minst 550 millimeter per år, att fuktigheten behålls trots avrinning och avdunst-

-

ombrogena torvmarker. Från
början för cirka 8000 år sedan bildades
kärr och mossmarker av igenväxande
ning

I*pekttr"b*t"den

på Kirbo. På trappan syns Jakob Larsson med makan Jenny och dottern Märta'

siöar. I kärret vandrade olika växter in,
först starr och sedan vitmossa. Det blev
en höqmosse som växte i olika tidsperioder, Eeroende av de klimatiska förhål'
landena, över omgivande fastmark'
I utkanten av högmossen finns den
så kallade randen. Där växer små tallar, ris av blåbär, lingon och odon. Tranbär och hjortron kan man ocksä finnaTuvdun, skvattram och pors trlvs ocKsa

II

där. Utanför randen finns laggen, ett

kärrparti som är den buffert som hindrar
högmossevegetationen att påverkas av
fastmarkens näringsrika vatten. Vid laggen växer björkar. Den lågförmultnande
fiusa sphagnumtorven är den bästa til!
iordförbäilringsmedel, med stor absorbiionsförmåga, medan den högförmultnande torven (bränntorv) kan användas som energirävara.
I I Eftersom torven förhindrar förruttnelse och nedbMning har mYcket gamla
fvnd oiorts i mossar. Ett av de mest välUevaäOe fyndet av en människa är Tollundmannen. Han påträffades vid trovgrävning på Tollunds mosse på Jylland
1950. Det konstaterades att han legat
där omkring 2000 år och varit täckt av
eft två och en halvmelers torvlager' Han
hade blivit strypt med ett flätat skinnrep
Tollundmannen finns att beskåda på Silmuseum oå Jvlland.

It

Ett tvnd'i var ornedeloara narnet ar

Hallonflickan som hittades 1943 på
Rogestorps mosse i Luttra Hon var i

tirb*r*

1926. Från vänster: Alexander Syensson (Sander), Simon Pettersson, Gustav Andersson (Byslätten), Ragnar
V',d
Ekman (Vintarp), Nits Lind, Gunnar Kältön, Oskar Andersson och Jakob Larsson (förvaltare 1924-1938).

torvhanteringen är mycket väderberoende.

Höslen är den bästa tiden att skära (gräva) tor-

torvkvalit6n, vatten-

och

,t

Andru dugur liggar xtl
tl u rrt tt tl a b I o rt tl griise tt.
O cr kott.fltt tttlr irtl
f'ur cn IritttrttcIs.fiirgud kItI
,/1.r.\\('/,.\

Ijtt rt

sen. Något lok fanns
inte de första åren

Efter en tid var det dags att

kuPa

Kupningen var ett eftertraktat arbete
för att tjäna lite extra. Småbrukare, fruar
och skolungdom runt om strömmade till.
Dessutom kom många utifrån "lösarbetare" som gick eller cyklade. De kunde stanna längst upp på Karbovägen och fråga en
lantbrukare (Torsten Gustavsson, Präst-

gården) om de betalade ut förskott på
Karbo. När då svaret blev jakande fort-

till

mossen'

100-140 personer jobbade med kuPningen under flera veckor. Arbetet var inte så tungt om toryorna var något så när
torra, men det var svettigt och varmt.
Sista momentet på själva mossen som

det också behövdes extra arbetskraft

till

var bärgningen på sensommaren. På
skottkärror med järnhjul och ett nät fastsatt runt kärran lastades torven och så

kördes den fullastade kärran till någon av
de 300 ladorna. Thngt arbete.

Ackordet yar 12 öre kubikmetern.
Si srnailÅåqoi ,tL,lllu torväii torct"t ,n

torvarbetarna

fick dra och "putta"
vagnarna och vara
lok själva, som de sa.
1918 fick de ett lok

:

ii.sctt.

som drevs med rem-

''

(stacka) den. "Kupan" skulle läggas på
ett noggrant sätt med luftgångar. För en
kubikmeter var ackordet fyra öre.

satte de den långa stigen fram

torven på stora vagnar som gick på räl-

utan

,i

luftkapaciteten. Föitjänsten var 15 öre kubikmetem år 1930.
Tidigt nästa vår kantades (vändes) den
på ovansidan torkade torven för att bli
torr på andra sidan också. Här var ackordet 2,8 öre kubikmetern och om det gick
att klara av 150 kvadratmeter på en dag
så blev förtjänsten fyra kronor och 20 öre!

'

torvladorna lastades

Viildig liggcr nnssans iitlenmrk.
Lledtiskt nokot, fliinrtunde oclt tutl{4,
sont cn s()nutil(l putriork,
ri)d i sktig,get a ett stripig liung.

ven till stycketowl Det
gjordes för hand med en
lång smal spade. Omkling
20 arbetare skar på hösten, ofta i då1igt väder och
blöt mosse. De gick ner en
meter i mossen. Så iick
towen Ligga över vintern
och "frysa". Det är bra för

till fabriken för bearbetning. Från

Ur dikten "Mossen"
av Olof Lagerkrantz:

) driften
uarr
från qrrSrrrq
ångmaurrrlErr

skinen och från 192? var det ett motorlok
Några år innan gengasen sattes in 1939 så
fick granngårdens häst Brunte vara

"lok". Väl framme vid fabriken

drogs

vagnarna upp på bryggan med ett spel
magasinet och tippades ner i ladan.

till

Arbete] i labfiken
Fabriken drevs med en ångmaskin som
eldades med bränntorv från mossen. Det

varandra" förstår man av följande notis
som stod att läsa i Falköpings Tidning

des, Diemalok. Pallhantering infördes och

"Efterföljansvärt. Bland arbetarna ä
Karbo Torfströfabrik har bildats en före'

Grävningen sker nu med grävmaskin och
stycketorvarna är större. Vid kupningen

den 6 maj 1908:

ning mot suordomar.
I stadgarna har bland annat stipulerats
uite för felande.
I uitekassan har uisserligen influtit något, men man hoppas att den kassan ej
blir stor."
Är 1919 fick Karbo ett eget elektricitetsverk som drogs av en generator från

en liten ångmaskin. Hela anläggningen
fick ström, men klockan 10 på kvällen
slog maskinisten av strömmen och det

i

husen. 1924 noterades att
det sedan starten hade gått en halv miljon
balar på linbanan. Några år senare hade

blev kolsvart
51

000 balar pressats under ett

år.

1930-1933 kostade en bal en krona och

tio öre. Som ett kuriosum kan

nämnas
ångvisslan eller fabriksvisslan. När den
satte igång med sitt tjutande som hördes

gick åt 800 liter vatten per timma som
togs från en brunn utanför maskinhuset.

Där arbetade cirka 20 personer året runt.

vida omkring visste alla våd det var frågan om. Antingen skulle arbetet börja på
morgon eller så var det matrast eller så

Till och med när det var 30 grader kallt

var arbetsdagen slut.

gick maskineriet. Var och en hade sina arbetsuppgifter.

Ackordslönen i fabriken var 1910 tio
öre per timma, 1930 45 öre och 1945 två

Torven revs i två rivare, gick till en
uppfodring högt upp till en sikt och fick
två kvalitder, en grövre och en finare' Sedan ner i stora trummor till pressarna.
Fyra man pressade 150 ribbalar per man
och dag. Balarna var stora, 760 liter. Sedan togs de över på linbanan och 600 balar svävade smidigt och nästan ljudlöst i

luften fram

till

magasinet och järnvägen

för vidare befordran till beställningsor-

ten. En export till USA pågick några år
innan andra världskriget satte stopp. De
kallades för "amerikabalar" och pakete-

rades den första tiden

i

impregnerad
säckväv, sedan blev det papper. Tre grovlekar fick de Iram för olika användningsområde: balarna var stämpade med en
blomkruka. höna eller häst.

, 4t! arbetainä'pålkarbo':

2O-årsåldern och troligen har hon legat i
mosseb omkring 5000 år. Hon hade
hallonkärnor i magen, därav namnet. På
basutställningen på mus6et i' Falköping
finns hennes rester i en glasmonter.

kronor per timma. Ar 1944 fick hela an-

läggningen eldrift.
1945 producerades 23 000 balar på ett
år. 1962 var tre torvarbetare i arbete.

Modetn totvhentefing
Vid Arne Gunnarsons tillträde 1974 ge-

nomgick fabriksbyggnaden en renovering.
Nytt aluminiumtak på fabriken lades på.
Maskinutrustningen kompletterades med
transportanordning etc. Arbetsplatsen

förbättrades med tanke på värme och

dammutsugning.
Efter några år byttes ribbalarna ut mot
plastbalar på 360 liter sedan de gamla
torvpressarna bytts ut mot modern säckpress. Ny uppkörningsbrygga färdigstäIl4"r _.o,of-, spårsystqmet kompletterq4":" J1_
"kaså toruvagnarna. !;tl if,ytt. lox. ansKaua-

fabriksplanen hårdgjordes. Arbetsmomenten är i stort sett samma som förut.

har själva kupformen försvunnit. Nu
stackas torven i rader till en viss hc;id.
Det måste göras noggrant och med luft-

kanaler. Sedan "plastas" torven, det innebär att en svart tålig, bred plast täcks
över torvstackarna, som på så sätt skyddas mot höstregn, snö och blåst.

Levesans pet laslbil
Av de forna ladorna på mossen finns

bara högar av virke här och där. Lastbilar
och långtradare tar hand om leveranserna
till bestätlningsorlerna. Leveranser har
också skett till Norge, Danmark och England. Vägen mellan Karbo och Kinnarp är

idag i mycket bra skick. Linbanan togs
ur bruk på 1950-talet. Tlvärr revs den
195?. Den kunde ha blivit ett kulturminne över våra förfäders arbete, företagsamhet och id6rikedom!

Stolparna kom dock

till nytta i

skid-

backen till linbanan på Mösseberg. Sedan
1993 äger bröderna Ove, Jan och Göran
Larsson industrin. Det är fyra personer
som arbetar året om. På sommaren är det
säsoneanställda.
"

ANSYGUNNARSON
Fotnot: Till denna artikel har Gerhard
Frisk, som nu är borta, låmnat många
uppgifter. Han var mycket intresserad av
Karbo, men slutade efter 14 år och började arbeta på Möbelfabriken i Slutarp för
att kunna ågna sig åt sina idrottsliga intressen bättre.

Astrid Johansson och Rune Abrahamsson, Kinnarp, har varit behjälpliga med
olika spörsmål. Astrids far David Pettersson hade hand om pressningen i 46 år. Rune har följt arbetet på Karbo sedan barnsben. Han äger gården Williamsholm, som
ligger alldeles intill Karbo. När han var liten fick han ofta gå med en färsk brödkaka till Sven Wallin. som bodde i ett unq'kqrlsnlm i'andra
öå lKärbo.' ,

"äli"gen

OCH SOI\ HAR
MYCI(ET GBMENSAMTI
UII-WFAR

Far och son Johanston i
Kinnarp

- Allan och Torg-

ny - har rnycket

gemen-

samt.

Födelsedagar till exempel. På torsdag, den fjärde
april fyller Allan 80 år och
Torgny 50.
Allan och Torgny träffas så
gott som dagligen, Torgny driver sedan 15 år föräldragården
Alarp och Allan är en god hjälp
i det arbetet. Allt som oftast sitter han bakom traktorratten.
Nu väntar han på vårbruket.
- Vårbruket är det bästa som
finns...

'

Och Torgny som driver
mjölkproduktion på sina två

gårdar är tacksam för hjälpen.
Att Torgny skulle ta över föräldragården var inte något
självklart, som barn led han
svårt av astma. Den försvann
när han var i 15-årsåldern och
han kunde genomföra drömmen
om ett liv som lantbrukare.

Tidigt skaffade han sig

en

egen gård och när Allan gick i
pension beslöt Torgny att även

ta över

föräldragården. TYots
att Allan gick i pension fortsatte han delvis sitt arbete, de för-

sta tio åren var det han

som

skötte mjölkningen på gården.

De båda kan konstatera att
jordbruket förändrats mycket
under åren.

- När jag började som lant-

brukare var det hästar som

På torsdag fyller.Allan Johansson 80 år, sone!.t Torgny fylter 50 år samma dag. En högtidsdag som Torgnys yngsta dotter Bea-

eldsjälarna bakom fotbollspla-

gällde, berättar Allan.

nen Kinnemo.

derne lantbrukarens vardag.

- När vi var små spelade vi så
gott som dagligen fotboll hemma på gården, berättai Torgny
som tillsammans med sina två

Torgny konstaterar att jordbruket modemiserats kraftigt,
att dator är en del av den mo-

Fotboll

o,e|n

d.rns

'

trice vill uppmärksamma med vacker tiolmusik.

bröder tampades på planen när
Kinnarps IF låg i division fyra.

är ytterligare ett gemensamt intresse. Allan och hustrun Majken dansar gärna, ofta får pen-

sionärsdanserna besök av de
alerta makarna.
-"Det är ett bra sätt att hålla
sig i form på, tycker Allan.

Också Torgny och hustrun

intresserad av flydda dagar och

Foro:DAN N|LSSoN

Under åren har familjen Jotill sig. Allan och
Majkens fyra barn har gett dem

har på sina rnarker hittat två

hansson växt

rar, Allan berättar att gården
Alarp funnits i familjens ägo

13 barnbarn. TYe barnbarnsbarn ingår också i familjen.
När den stora dagen infaller
nu på torsdag firar Allan sin
B0-årsdag i hemmet, Torgny fi-

fornlämningar som han lämnat
in till museet, lämningar som
han sedan fått behålla i hemmet. Släktforskningen fascine-

ket som intresserar de båda. Intresset för sport är en annan ge-

mensam nämnare.

Allan var

under många år en av lagledarna i Kinnarps IF och var en av

på ompådansg"iål*
40-åisTorgny;

Allan som själv var aktiv

'"::.*'":

oöxt

Iängrefram.s"ätjåJifii"Fvil

Fo;mölien hor
fotbollsplaneä
till
Sång ochäusik ligger
;;rlT;;;;-;; J"Uitur T familjän,
åldern. Båda är också medlem- varmt om hjärtat, varje onsdag
Efter laga skiftet, 1860 dottern Louises pojkvän, Jon
mar i IOGT-NTO, Allan gick kväll tillbringar han !.Kinnarp byggde min farfars far gården Klar, fyller 20 år samma dag!
med redan som 15-åring. Dans där han sjunger i kör. Allan är på den plats den nu finns.
MARITA WASS

f."-

Fullt hus p& sösta d,ufröselr-

Två av landets populåiraste

dansband iust nu, Curt
Haagers och Lotta Engbergs orkestrar, svarade

för dansmusiken i Kin-

narpshallen på påskdagen
där det bjöds på "Non
stop"-dans, säsongens sista
dans i Kinnarp.

Arrangörerna som genomgående satsat på att engagera de

populäraste banden med stort

publiktycke Iyckades än en
fullt hus trots stor

gång dra

konkurrens från alla andra nöjesarrangemang som bjöds ut i
länet på påskdagen.

Gctntmult oeh, ngtt
Lotta Engbergs lite nyare stil

med låtar som "Juliette och Jonatan", "T'usen skäl att stanna"

och "Världens'lyckligaste par"

var lite av motpol

till Curt Haa-

gers traditionellare dansbandskör med många av de riktigt
gamla publikkära låtarna som
ofta spelades upp i häftiga

buggvänliga dansbandsarrangemang. Det fanns också gott om
riktiga "tryckarlåtar" som Streaplers svensktoppssucc6 "Till
min kära" och andra som t.ex.
"Det bästa som hänt mig är du".
De båda orkestrarna komplet-

terade varandra och trots att
Lotta Engbergs orkester inte

Curt Haagers orkester var det andra dansbandet som spelade upp titt årets påskdagsdans i Kinnarp.
, fick till det fullt ut med ljudkvaI liten såg publiken ut att stortriI vas med arrangemanget om man
ser till trängseln på dansgolvet.
Orkestrarna spelade utan uppehåll i fyna och en halv timma och

man avlöste varandra efter tret-

tiominuters musikaliskt showande på scenen.

Fortsötter

ö

Påskdagens dans

höst
var som

FOIO: RUNE LINDBLAD

sagt den sista för vårsäsongen
men arrangörerna planerar att
fortsätta de populära danserna
i höst och då med eventuellt tre
nya inte ännu bokade band.
RUNE LINDBLAD

a

Påskens Gudstiänster
Kinneveds pastorat

i

Skärtorsdagen:

Kinneveds kyrka kl. 18 Nattvardsgudstj., Duettsång,
Östlund.
Brismene kyrka kl. 19 Nattvardsgudstj.,. Östlund
Börstigs kyrka kl. 20 Nattvardsgudstj., Ostlund:

Lånqfredaqen:

Vårkuäta kyrka-kl.

11 Kinneveds

kyrkokör, Östlund,

Påskdaqen:

Kinnevefls-kyrka kl. 14 Familjeg.udstj. Församlingens
körer, utdelning av Barnens Bibel, Ostlund.
Börstigs kyrka kl. 11 Familjegudstjänst, körsång, utdelning av barnens bibel, Östlund.

Annandag Påsk:

Brismene kyrka kl. 19 Musikgudstjänst
Vi sjunger påskens psalmer och sånger tillsammans med
pasioratskören, aftonbön, Jämtenius. Kyrkkaffe i
Hembygdsgården.

ROCKG.H,FE

Fred.2614 kl 20.00 i Kinneveds Församlingshem
Rockgruppen "Attention" från Småland spelar tung,
svängig Rock'n roll, influerad av Rolling Stones och
Electric Boys.
,
Servering av pizza och dricka till självkostnadspris.
Fritt inträde!

VäIkomna!!!

Svenska Kyrkans
Unga i Kinneved

STUNO & ,Utiltu5

4l-tatet är temat för en studiecirkel som några medlemmar ur Frökinds pensionärsföiening samlas kring i vår. Ett arbetshäfte som år för år berättar om händelser av betydelse samt artister som var i ropet varvas med sångtexter. Melodierna finns inspelade på en musikkassett och lockar fram egna minnen liksom de saker som deltagarna tar med
sig ibland, det kan vara toton, tidningsurklipp, ransoneringskort eller något man köpt eller tåft
för så där femtio år sedan. Hitlers härjningar och de kalla vintrarna utgör mörka sidor av 1944talets början. Ljusare minnen gav Gunder Hägg med tio världsrekord i löpning 1942, lngrid
Bergman med sin Oscars-utmärkelse 1944. Sänger som Min Soldat, En månskenspromenad
ocETlo, vad det var livat.., minns Frökindsborna och sjunger med ibland. Här har man samlats
i sotfan kring bandspelaren på bordet hemma hos Margit Brodd (mitten) i Slutarp.
_J9le: SUSANI'IE KARLSTEpT

--_
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Kit tt tarp s

dr S kandil nv

Containrar för papper
Framtommåndagkväll

ict r s

ledande tillverkare av nfibler
för kontor och offeniliy nriliö.

Itront koncenrcn ar vi

I

150

ochontsdtter

Dil en
söker

ant

anstdllda
1450

MKt

vdra mcdarbetare skall tara tidnstledig

d till inredningsavdelnin

gen

vikaierandi

INREDARE
'

Arbetsuppg;ifter: Arbetsuppgifterna är i huwrdsak
att rita inredningar för kontor
och offentlig miljö i AutoCad
2Dl3D, samt i vissa fall göra
fergförslag.
Kvalifikationer.: .Drr ska ha genomgått gymnasie-

utbildning och vara utbildad på

å;;hT,#Kä*ljlft,",".
rande.

I

resp. insamlingsställe.

K'NNARP/SLU'APP
Auktion gav lB 4OO
Slutarps kyrkliga syförening
har hållit sin årliga försälj-

ning i

Församlingshemmet

under god tillslutning.
Ordföranden Gurli Sjöberg
hälsade välkommen varefter
kyrkoherde Stig Ostlund höll
en andaktsstund. Efter kaffeserveringen.vidtog auktionen

med Stig Ostlund och Ove
sultatet av försäIjningen blev
18400 kronor.

Vill du veta nrcr?
n

själva lämna sitt papper på

Persson som klubbförare. Re-

Arbetstid: Heltid, vikariat.
Ko

finns det containrar utplacerade i Kinnarp och Slutarp, i vilka tidningspapper kan placeras. Det är alltså ingen insamIing vid dörr, utan boende får

akt a inre d n i n gs a

tuva ri g

Margareta Karlsson,
tel 0515-38 070, eller
personalchef Kj ell St ra ndbery,
tel 0515-38 I 13.
Facklig representant
S I F, I n genn r J olnn s s ott,
tel 05 I 5-38 044
Du

d.r

pdlkontnwt nted dirt atrsökan nred lxy,g och laneanspråk till,
Personalavdehingen Kjell Strandberg, Kilnurys AB.
521 88 Kirnnrp, setast 96-04-14.

M

Tirng rock
i Kinneved

Rockeafd arrangeras på fre-

dag kväll

i

Kinneveds för-

samlingshem. Rockgruppen

Attention från,. Småland
spelar tung och svängig
roek, influerad av Rolling
Stones och Electric tsoys.

Arrangör är Svenska Kyrkans Unga.

- Våra texter vill förklara hur det är att vara kristen och att det är något för
dagens ungdomar, säger en

av medlemmarna, Jon

Pe-

terson.

Medlemmarna i gruppen
är fyra till antalet och de är
16 och 1? år. Gruppen bildades

i september

Årsmöte

1995.

tt$-av.

i kyrkokören

Kinneveds kyrkokör har

hållit

årsmöte i Församlingshemmet. Av årsberät-

telsen framgick att kören
har 14 medlemmar och haft
35 sångövningar och bland

annat medverkat vid kyrkans högtider i Kinneveds
kyrka nio gånger och även
vid gudstjänster i Vårkumla och Börstigs kyrkor. Val-

borgsmässoafton sjöngs
vårsånger på Frökindsgår-

den. Kören anordnade musikcaf6 i Församlingshemmet den 22 februari, då var

&ffi111nn"".Ot
S.521 88 KINNARP

kantorerna i Falköping

T€l 0515-38000. Fax 05.|5-33701

gäster och underhöll med

mycket fint program.

Höstens musikcaf6 den
21 november handlade om

Får 3 29O för plast
Kinneveds Skytteförening har
samlat in returplast och får nu

betalt av tekniska nämnden.
För de 4 700 kilo plast som
föreningen samlade

in

under

fjolåret får föreningen 3 290
kronor, vilket blir sista bidra-

get från kommunens sida.
Numera råder producentansvar, att den som tillverkar en
vara också ska ta hand om
resterna. Tillverkarna ska
samla in och återvinna, men
hur har ännu inte beslutats elIel förhandlats* om.
,
"---'ztq4b.

Fyllnadsval

i

SPF

Frökinds SPF-avdelning har
månadsmöte på Frökindsgården under god till-

hållit

slutning. Mötet inleddes med
parentation över två medlemmar som avlidit. Lydia Sandin

läste en dikt och så sjöngs
psalmen "Härlig är jorden"
var efter en tyst minut följde.
Vid förhandlingarna gjordes
två fyllnadsval.

Till suppleant i kommunala

pensionsrådet utsågs Bengt

Samuelsson, och att ingå i reskommittdn valdes Thyra Leifler. Meddelades att en resa
till Odensåker kommer att ske
13 maj. Vidare diskuterades

boule-spelet och beslöts att
träningen ska börja snarast.
Efter förhandlingarna un-

derhöll Pernilla Ahlström på
ett förtjänstfullt sätt. Vidare
förekom kaffeservering och
lottdragning.

Kinneveds IOGT:NTO
firade vårens ankomst med att besöka trandansen. Vid dagens besök hade 170 tranor infunnit
sig. Senare samlades'man för fika i Mårby. På
programmet stod bland annat-påskfirande förr

och nu samt spökhistorier, eftersom

dagens

sammankomst var på själva skärtorsdagen. His-

torierna blev många och man försökte analysera vilka naturliga orsaker som 1åg bakom de
uppkomna historierna i folktron. När man sent
omsider skildes efter en intressant diskussionskväll, tyckte man sig avtecknad mot fullmåne se
en figur på kvast, eller var det kanske bara gubben i månen.som log och förebådade vackert väoer.

Lina Sandell och

Oscar

Ahnfelt. framfört av kvrkoherde Siig Östlund ocir kriren. Körresan gick till Cesarstugan och avslutades
på Falköpings teater med
"Spelman på taket".

Kyrkokören fortsätter
att sjunga vid mor.gongudstjänsten Kristi
med

himmelsfärds dag i Axtorps

kapell och Pingstdagen i
Kinneveds kyrka.
Det blev omval av styrel-

sen: ordförande Sven Andersson, sekreterare Brita

Wilgotson, kassör Ingrid
Olsson, revisorer Berit
Samuelsson och Tlrra T,eif-

ler. Ordförande Sven An-

dersson avslutade med ett

till kantor Elisabet Henriksson för hennes fina arbete med kören.
varmt tack

ANTBRUKARE ar som bekant utsatta tör risker i

sitt arbete, tiksom barn på tandet är
olyclrsfalls;frekventerad grupp. Eft 30-tal medlemmar ur Kinneveå-Vårxumta tfif gicx nAaa
v:et| I:yls i För.st? ltiitPen o9h liärlllngräddning (HLR) tör tre år sedan. Repetition är vikIt och Kinneveds Röda'kors-krets erbjödbn upptölining iör LRF:arna. Tommv'Nielsen. lärare
r

Kyrkliga rockgruppen "Attention" från Nässjö fyllde församlingshemmet i Kinneved på musikkaf€.

E
Ualborgsmässof irande
lAxtorp

SPPtt"t 'il-t-ab'
bläinbutik

Sång av Eliza-kören.

Vårtal av kh Stig Östlund.
Kaffeservering i Axtorps

Snnarp har fått en egen blomterhandel som sedan ett Par
eckor inr5rms i lokaler bredvid

Församlingssal.
Vi tånder elden kl. 20:00.
Kinneveds Genter och
Centerkvinnor

Lemslöjdsaffären på JuIIes väg.

)et är Brismene Odlingar som
lär saluför fröer och blomster-

ord, blommor och så småning-

I

rbesprutade grönsaker. Inneha- l.

råde hemma och i

butiken.

I
I

I

'

Kristna rockgruppen Atten- Vi gillar den här musiken och
tion från Nässjö, med larma- vill gärna uttrycka vår kristna tro
de tungt gitarrsound och ryt- i texterna, säger grabbarna i banSå var det säkert, men det
mer som vi känner från hård- det.
tunga soundet gjorde det lite svårt
rockbanden, spelade på Rockcaf6 i Kinneveds församlingshem på fredagskvällen.

att uppfatta mer än brottstycken
av texterna. Men musiken, den föIl
publiken i smaken.
Attention har sättningen gitary

Ett uppskattat kaf6 i väfyllt församlingshem med ?0-tal ungdo-

bas, trummor och sångare.

marpå plats-fler var på väg när
FT lämnade - för att lyssna och
kanske också fortsätta med en piz-

|

lm, när skörden kan bärjas' I
raren RoIf Bertilsson har just
ru bråda tider och familjen
rjälper till med verksamheten

tt uppmär l* uÅrnat r o

Rolt Bertilsson har bråda dai sin nya blomsterhandel.

gar

-FOIO: SUSANNE KARLSTEDT

za

till fikat

efter konserten.
Grabbarna i bandet är medlem-

mar

i olika frikyrkoförsamlingar

hemma i Småland, och man spelar
egna låtar, med texter med kristet

innehåll.

l{grlsoherdens ödö
Det var första gången man anordnade rockkaf6 här i Kinneved,
men av framgången att döma inte
den sista. Eller som församlingsassistenten Anna-Lena Richardsson
sa: Jag var nog lite orolig att det
inte skulle komma så många.
- Men det här är ju lyckat, tillade

"iäääfä

hon när fler och fler strömmade till
Id6n till kaf6et var det dock kyrkoherde Stig Östlund som kom mäd
Som gammal kyrkosångare och mu-

siker som turnerat land och rikr
runt, och dessutom med musiklärarbakgrund, vet han vad tiden kräver
för att samla folk. Lite kraftfulla gitarriff sitter helt klart rätt i tiden
vilket såväl kafdbesökarna som trlf:r
gitarrfrälste utsände tyckte !

Bakom arrangemanget här

Kinneved stod Samrådsgrupper
där id6n drogs innan genomföran.
det. Rock kan passa bra tyckte så,
väl Svenska kyrkans Unga (fatta

bara!) som vaktmästare, syföre
ningen, de kyrkliga förtroende
männen med flera.

GLENN WELANDER

Slrauan*c*t

llEnligt

cl

Agenda 21 så ska

för en bätt- på iillverkning,

förändringsarbetet
re miljö komma nerifrån.

Detta har Frökinds Intresseförening tagit fasta På och tagit
initativ till att starta en studiecirkel i miljö. GruPPen som bestod av åtta Personer har läst

bok som heter
och diskuterat
Ekologi-börja hemma av ArI
chi Ducansson.
en

Boken

nåliö TKionno"drk-onfir^ond'er
om o&toliEa
knn"a edskonfirman'der
kompostering,
i

tar

uPP ämnen som

Sylöreningama i
l$nneueds pastotat
Välkomna på Syföreningsresa till hemlig ort
onsd. 15/51

Avfärd från Kirureveds
församlingshem
10.00. Beräknad
hemkomst ca. kl. 18.00.
Anmälan till pastorsexP.
tel. 330 26 senast 10 maj.
Kinneveds pastorat

kl.

asPekter

förPackning

äch transport av våra livsmedel
samt rengöringsmedel/kemikalier som används i hushållen'
Kursen startade med ett föredraq av Sven-Olof Persson som
beråttade hur man enkelt kommer igång med komPostering'
ove LärsJon från SNF har besökt gruPPen och talade om
växter. och hur vi kan Planera
en för djur och människan bra
trädgård.
Gruppen har även gjort stu-

studiecirkeln var Ingrid Adomeit i samarbete med Studiefrämjandet.
Gruppen kommer att fortsät-

ta arbeta med miljöfrågor genom att ingå i FalköPing till

100O-projektet. TilI hösten startar en-ny cirkel om det finns intresse.

laritiänestiåf, köksbord+stolar, bokhyllor,

skrivbo-rd,

ma--iolika-kristall-fotogen-3 arm.golvl, böcker, Iinne o.
broä. d.ukar. slas o. pörslin bl.a. matservis 58 del, kaffegam.träskrin,
serviser, pyro] u-naskrukor, kopparsaker,
-dammsugafe,
reseskrivvev.er.föi," radiogr.fon, kikare,

mas[in, luftfuktäre, F/TV, skivstång, verktyg, rikt- o.
planhyvel, spånsug, träsvarv, cirkelsåg, motionscykel,
övklai samt mycket annat som ej kan spec.
Iiontant bet. Visning från kl. 9.0b. Servering. Välkomna!
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hembygdsf örening restaurerade

Bilden är från scenen som handlar om

kvarndammen på Gerumsberget, där man hade en trevlig
Ja*uato och korvgrillning. FöremåIet för dagens utflYkt - gö-

vad Guds rike innebär.

Först när Jesus har ta-

lat till lärljungarna
och folket förstår

ken

de

kärleksbudskaPet och
slänger sina vaPen På

inomhus och samvaron avsluta-

f '

domarna har undervrsats av och "läst fram"
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Insamling gav 4 4O6 kr

Furusjö förtroendet på nytt.

sultatet. f( l&/5-q6.

ra chanser att sIå dom. Vi ger samma killar som spelade mot

ltuppen: Björn Lugn, Reine Lundahl, Patrik Karlsson,

Christian Ek, Marcus Brisbo, Fredrik Ek; Tom Johansson, Mikael Bolinder, Mattias Johansson, Eddie Jones, Daniel Andersson, Mattias Brisbo, Alexander Sjöstrand, John Sahl6n. SamKinnemo_

1?.45.

l€15-46.

S4
Välkommen till
Brismene och Kinnarps Blomsterhandel
Blommor till Mors Dag
Serfina, Rosenpelargonaa, utplanteringsväxter.
Tel. Kinnarp 0515/333 33, Brismene 0515/530 42

välkommen att anmäla er
till vår årliga resa
den 5/6 tilt bt.a. Näs.

Avresa 10.00, hemkomst
ca 18.00
Anmälan tel. 0515-330 26.

GudsUänst 9.00

mellan
KTNNARe/SLUTARn och Floby ikväIl. Det tror Kinnarp/Slutarps lagledare Jonny Wigholm i alla fall.
- De har börjat serien på bästa tänkbara sätt och ser otroligt
starka ut, men vi är absolut inte utan chans. TYor att vi har sto-

ling

'ned en musikstund.

Pastoratsbor i
Kinneved

Stig

Östlund.

den har innefattat en

- lät sig dock ei höras.

Senare intogs värmande kaffe

I I Det kommer att bli jämnt och tufft

säng, speglai, spinnrockar, thevagn, marmorpiedestaler,
väeäidöcFa i'ek^, am.klockä, mattör, tavlor, Iämpor bl.a.

.

1

man vid SkörstorPs rundkYrka
och. guidades därifrån av dagens värdpar till den av Gerums

i

för kyrkoherde

senare

mai. för att studera deras soPåtervinningssYstem. Ledare för

sande vädrets makter samlades

söndags.

till Tidaholms kommun

Sönd. den 19 maj kI. 10.00 på Fabriksg. 3, Slutarp.
För dödsbon bl.a'. Eskii Ereirius dbo Fälköping, försäljes:
Chiffoni6er, spegelskänk, sekretär, soffa+pelarbord+4
stolar, si<ankar, Ilnneskåp i ek, ovalt matbord i ek, ekstolar. bvråar. qam. barnsdng, skinnfåtölj, matbord+4 sto-

iqts-q6

satt Brismene kYrka

I söndags hade Kinneveds

IOGT-NTO sin gökotta. Ttot-

spelade upp tre fristående scener i en full-

soptippen_. De 19-ung-

sönonasAuKTloN

FT

llKonfirmanderna
Kinneveds Pastorat

diebesök På reningsverket i
Falköping och Planerar en r€sa

p& skå'despel
sk&d'espel
ö d på,
bi
b.iöd'

Kinneveds rödakorskrets böss-

insamling

till

krigens offer in-

bringade 4 406 kronor. Kretsen
viil täcka alla givare för fina re-

Röda korset i
Kinneved
Klädinsamling
Hela och rena kläder
mottages under veckan.
20-25 maj
Plats Matfocus SlutarP

Kristi himmelsfärdsdag Axtorps församlingshem, Östlund.
Medtag kaffekorg.

nuter in pä andra halvlek gick det bättre...

Kinnarp/Slutarp ser ut att bli det enda
hotet mot Floby i toppen av division VI.
Matchen mot Tomten i går kväll var en
verklig sexpöängsmatch och den lyckades Kinnarp/Slutarp alltså vinna med 21 (1-0).

- Rättvist, fast vi bor'de avgjort redan
före paus, ansåg det segrande lagets tränare Arvo Kuusk.
De l4tre förhållandena för fotboll är inte

gynnsamma denna vår och inatchen på Klostervallen utgjorde inget undantag. Halt och ojämnt

var det och Kinnarp/Slutarp lyckades något

bättre att bemästra underlaget. Kanske underlaget spelade Tomtenförsvaret spratt vid de två
målen, som var riktiga bjudningar.

Sista spurlsum...
Kinnarp/Slutarp gjorde 1-0 på första halvle-

kens sista spark. Hemmamålvakten Marcus Pettersson skulle rensa undan, men träffen på den
hoppande bollen blev inte bättre än att han slog
den rakt i gapet på Daniel Andersson, som kunde lyfta bollen i det övergivna måIet.
- Rättvis ledning, men vi hade flera chanser att
göra mål tidigare i halvleken, sade Arvo Kuusk.

Eddie Jones hade de farligaste tillfällena.
Minst två av chanser är man van att se honom
omsätta bättre.

Dddte stul boll.en
Nio minuter in på andra akten kom 2-0 för
gästerna. Tomtenförsvaret drällde med bollen

zflt-16-

skott från Lars Karlsson under sig. Bollen rullade bakom honom och var enligt vissa bedömare
inne. Domaren Kenneth Fredriksson befann sig
långt ute på plan eftersom det var ett lånskott
öch hade ingen chans att bedöma situationen.
Hellre fria än fälla gällde här, helt riktigt.
2-l-reduceringen kom med 17 minuter kvar
att spela. Magnus Ström fick ett nickpass från
Ulric Jacobsson och satte dit reduceringen. Tomten tryckte på mot slutet, men riktigt farligt blev
det inte.

Orutinerat Tomlen
- Tlcker egentligen inte att vi är sämre i kväll,
sade Tomtentränaren Lennart Filipsson. Men vi
är lite för orutinerade för att spela riktigt disciplinerat. Kinnarp/Slutarp spelar mycket på kon-

ge Eddie Jones chanser och vi hade
svårt mot honom.
Tom Johansson hai omskolats till innermittfäItare i Kinnarp/Slutarp och gör stor nytta som
framspelare. Eddie Jones har dock setts effektivare. Försvarets Patrik Karlsson och Marcus
Brisbo var klart till sin fördel. Magnus Ström
och Lasse Karlsson på Tomtens mittfält var duktiga. Däremot är inte försVarsspelet stabilt nog
för att få godkänt.

tring för att

lnga

1llrobaetnt

Tomten, som också jämnade ut spelet jämfört
med första halvlek. Ulric Jacobsson hade jätteläge strax efter 0-2-målet, men Björn Lugn i Kiniarp/Slutarps mål fick bollen rakt på sig på målIinjen. Samme Lugn tappade sedan ett slump-

l(enneth

Det var diskuterats en del kring linjedomare i
division VI efter matchen Kinnarp/Slutarp-F1oby i förra veckan. Tomten valde att genomföra
matchen med endast huvuddomare och Kenneth
Fredriksson, Falköping, fullgjorde de uppgiften
fullt godkänt på egen n"t..

,O*

och Eddie Jones stal den resolut oeh placerade
den bakom Marcus Pettersson.
Chansmässigt handlade resten av matchen om

Foto: INGVAR CARLSSON

KARLEN

Iomten-Kinnarp/Slutarp 1-2 (0-1)
Målen:0-1 Daniel Andersson (45); 0-2 Eddie
Jones (54); 1-2 Magnus Ström (?3).
Varning:Ulric ilacobsson, Tomten (3?).

Domare:Kenneth Fredriksson, Falköping.

Publik

107 betalande.

Många id6er. i "tusen-projektet)'
Nu har proiektet Falkö-

ping till 1000 kommit till
Kinnarp/Slutarp.
Där finns en grupp .med
cirka tio personer från
bland annat olika föreningar i tätorten.
Efter en intressant diSkussion

kom det fram en del konkreta
förslag som man ska jobba vidare med.

Bland annat behöver ungdo-

kommunen.

alla välkomna.

sin verksamhet?

Diskussion ska tas med Nä-

ska

också försöka bilda en kommitt6 för att gemensamt ge ut en

öreningstidning/bygdeblad.
En Hantverksmässa finns också
i tankarna.
f

Man kom också underfund

med att det finns arbetstillfällen och även borde finnas un-

Ian, en musiklokal, kaf6 eller

färsrörelse, bara det finns per-

,lA VOLIAI

åker, där Harry Larsson från
hembygdsföreningen hälsade

Eller kanske kan någon nu
befintlig näringsidkare utöka

rnarna en träffpunkt. Det behovet kommer att öka i och med
sjundeklasserna blir kvar i sko-

EF ER AIT

soner som är beredda att satsa

och med eventuell hjälp från

liknande. Föreningarna

derlag för kompletterande af-

med ein bil fick en

Oiyikan skedde'i $luhrpoch enligt poliseh
tappCde kontrcllan över eltt tordon.

i

ringslivsgruppen. Samhället
har ett intressant företag, Kinnalps, som är villigt att öppna
dörrarna för visning av produktionen för turister.
Kanske kan samhället utbilda egna guider. Sammankallande för gruppen är Ingrid Adomeit.

Nästa möte är preliminärt
utsatt till slutet av augusti.

Wnna töna tili

sjukhus i går förmiddag.

FelköiinS rattade lcvinnan pä bilradion

näir

hoi

llön körcl6'moi'6ft'statfiat och'bll6n hamltade upp och ner

iå-vägbanad. Polisert och räddningsitiäisieh'kom
'och

ti(

platsen

Odensåker rnål för SPF-resa
Frökinds SPF har besökt Odens-

l&

att hiälpä tuinnan ur bilen

{on tördes wclarn tiil ijukhus.el i faköping, Diir kUicld mCn enligt potisen konstatera att
kiiinCn inte fått nägra F*ädor utan mae{iäf bhockad över händeleen. : Forq, tnls JoHANSSöN

Först besågs Klockarbolet,
vid kyrkan. Denna klockargård
lär vara den enda i landet som
står orörd på ursprunglig plats.
Vidare besågs kyrkan vars äIdsta delar är från 1100-talet.

Sedan gick färden

till

den

närbelägna Logården där ladu-

gården har rustats upp till en
fin samlingsplats. Där seryerades kaffe och Harry berättade
om arbetet med gårdens upprustnrng.
På andra våningen, den gamla höskullen, fanns samlingar
av tusentals bruksföremål, allt

från tröskverk och vagnar till

husgeråd och leksaker, samt en
gårdsmedja. Hemresan giek genom den vackra Vallebygden.

Kvällsvandring genom Yårkumla
Nyligen genomförde hembygds- förbi ett antal gamla torpställen.
föreningarna i Vårkumla och Under vandringen berättades
Kinneved en kväIisvandring. om gamla tider och personer.
'Promenaden leddes av VårEftersom vädret troligen
kumlaföreningens ordförande skrämt bort många blir det en
Karl-Gustav Gustavsson och ny vandring till samma platser
gick nedanför Vårkumla kyrka 18 juni.
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Christer Andersson, Benny Johansson och Per Kjellander tog storslam när SM i småbåtsfiske
avgjordes i Mollösund. Benny vann före sina båda klubbkamrater. Foto: INGVAR oARLSSoN
Vilken succd det blev för som möjligt, inte att i första Lennart Fredriksson, med tanKinnarps Sportfiskeklubb hand dra upp så många fiskar ke på att vi inte precis lever i
något vattenrikt område.
möjligt.
när SM i småbåtsfiske, somMan
Men framgångarna var inte
tre-fyra
använder
även. kallat Pater Noster spön, vart och ett lämpat för enbart individuella. I tvåmanCup, avgiordes i bohuslän- olika arter, berättar Benny Jo- nalag segrade Benny och Per
ska Mollösund under den nansson.
med 616;? poäng. Christer blev
trea tillsammans med Tobias
Nio urter
gångna helgen.
Benny, som alltså vann täv- Svensson med 466,?. I tremanKinnarpsfiskare ockuperade lingen, fick 347,1 poäng och fis- nalag vann givetvis trion Benny, Christer och Per med sina
nämligen hela prispallen, dvs kade upp nio olika fiskarter.
belade de tre första platserna i
- Jag fick upp torsk, sej, 91?,1 poäng.
tävlingen. .Benny Johansson berggylta, makrill, havskatt,
- Tävlingen ingår också i norvann före Per Kjellander och glyskolja, skrubbskädda, sand- diska mästerskapet. Detta slutskädda och rödsimpa, berättar Iörs i Langesund, Norge i auChrister Andersson.
gusti och vi har naturligtvs ett
En sådan här tävling pågår i Benny.
Christer Andersson belade bra utgångsläge, säger Benny
två dagar och man fiskar i nio
timmar första dagen och sju andraplatsen med poängsiffran Johansson.
På frågan om vad Benny
timmar andra dagen. Man an- 300,46 och Per Kjellander blev
vänder småbåtar under tolv trea på 269,6 poäng. Totalt del- skulle äta till lunch i går, månmeter och i varje båt sitter tre tog åtta Kinnarpsfiskare bland dag blev svaret:
fiskare. Huvuduppgiften är att de 218 tävlande. En bra presta- Ttoligen fisk...
MATS KARLEN
få upp så många olika arter fisk tion, tycker klubbens kassör
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i pastoratet
kl. 19.00

onsdag 1216

Kinnarp/Slutarps lF
för matchbollen.

Sammanträde för alia

församlingskyrkoråd

IFK Värsås

Vitackar Kinnarps AB

Kinneueds mstotat

.. i församlingshemmet.
Arende beslut i pastoratsregleringsfrågan.

Kinnarp/Stutarp-Välggq .6_r (a_gy
Må]e1, Kinnarp/srutarp:
^Tom Johansson, John Sahl6n.Daniel. 7"j;?r?;"3, Eddie Jones,
. Kinnarp/Slutarp spelade mycket bra fotboll i den första

halvleken och gick fram

matchen avgjord.

till kiara 4_0.

Efter det var den här

Värsås är inget
lag som håmtar
upp ett så stort

Saartu Olryor gästade Kinneaeds kyrka
Svarta Örnsorden i Falkö-

ping gästade i

onsdags

kväll Kinneveds kyrka
och
-vr{6-q0.
församlingshem.
Kyrkoherdeparet Eva och

Stig Ostlund bjöd där på ett fint
mottagande med mycket sång

och musik tillsammans

med

kantorn Elisabeth Henriksson. I
församlingshemmet talade också kvällens gäst Bertil Sjölin om
såIlskapets ideologi.
Besöket i Kinneved med mu-

sikandakt i kyrkan med påföljande samkväm i församlingshemmet blev en fin avslutning
på vårens verksamhet helt I

Svarta Örnsanda. Efter andakten" i kyrkan, där Elisabeth
Henriksson som kantor stod för

underläge på ett

musiken och Stig östlund för

narp/Slutarp.

sammans med makan Eva biöds

l"g som Kin-

andaktstunden och sången

till-

- Det blev lite
sämre i andra

det på bådd andlig-och lekamlig
spis i församlingslfemmet. -

lätt blir när det
redan är avgjort.
ll1rcus Syensson och Mattias Brisbo _
Y".'..{ut såg ändå bäs!.pl pan nar xiinärbditiip-tet<te
hera
illllt
:1_?:h sig. bort taräas i taiaåjäÄi'åatcn.
laget skötte

ett och ibland solo, med Eva som
ackompanjatör vid flygeln. Den

halvlek, som det

Det vill till att vaia koncentrerad_även mot lag som
Värsås, an_
g,i" man på en mina rätt vad det aa sa i'a-gl"d";];1;;;
l1"l
Wigholm.
Noterbart är att Kinnarp/Slutarp missade två straffar
i slu_
tet av första halvlek. patrii< Karlssån sfog,fårå
straffen i stol_
pen. Det uppstod tumult efter returen o"[
auif]""
Patrik Karlsson fick en ny chans, men t<unae irrt" ot
"" ";;;;ä
på mål_

skörden.
"
Lovande Marcus Svensson fick chansen från start
och gjorde
bra ifrån sig i backlinjen. Extra a"f.iiÄ u", också
Ty"h"l
Mat_
tias
Brisbo på mittfältet, men alla skrttte somiagt sltt.

Makarna Ostlund sjöng

i

du-

musik som framfördes var alla

av Göte Strandsjö - en personlig
vän till Stig östlund, som därföi

också kände

till när och

var

sångernå kommit till. Även mera profana sånger hördes i församl.ingshemmet, då man som
allsång under Elisabeths och
även Stigs ledning sjöng gamla
välkända och kära sånger.

R,ött oeh sannlng
Rätt och sanning är sällska-

pets valspråk. Om detta talade
kvälLens gäst Bertil Sjölin, som

också påminde om de fyra

grundpelarna i ordens ideolögi;

gudsfruktan, fosterlandskårliken, broderskapet och barm-

Bertil Siölin,
gäst från Borås, här omgiven av ma*an
-kuällen_s
samt Eva och Stig
Foro: tRts JoHANSsoN

Osilund.

härtigheten vilkas naturliga
följd är ödmjukhet. Han talaäe
vidare om "det hemlighetsmakeri" som man menar finns

även i Svarta örnsorden, men
som han sade var en väldigt li:
ten dei i verksamheten, medan

den stora delen är helt öppen.
Karl-Åke Paulsson - itvrande mästare i Svarta örnsoiden i

Falköping

-

hoppades

att

de

många deltagarna funnit kvällen trevlig.

IRIS JOHANSSON

Elevets
q;bele
gdv

7600

I I Mellanstadiet på
Kinnarpsskolan utanför
Falköping har genom
Operation dagsverke
samlat in över 7 600
kronor till John Hrons
stiftelse.
I I Syftet är att bekämpa ungdomsvåldet

som

själv förra året.

Han

John Hron bara 14 år
gammal föll offer -för
misshandlades

då till

döds av ungdomar.
tdogt arbete av eleverna på mellanstadiet

i Kinnarpsskolan drog in

ungdomsvåld.

7600 kronor

till arbete mot

Foto: INGVAR CARLSSON

SIDAN 6

på

gammalt vip
Skolavslutning i klass-

sjäIva och där man bland annat

dags examen.

en pjäs på engelska om ett besök på en restaurang. De andra
eleverna bidrog med körsång,

rummen med blombuket- använde dockor. Eftel pjäsen
avslutades terminen i respektiter på skolbänkarna gjor- ve
klassrum.
de att även årets skolavI klassföreståndare Maria
slutning i Kinnarps skola Jonssons klass 5 a spelade Petblev lite av en gammal- ra, Markus, Malin och Magnus
Klasserna samlades i sina
resoektive klassrum som man

haåe smyckat med blommor,

det spelades teater och man
sjöng sommarens sånger och
förväntningarna var stora inför
det hägrande sommarlovet.
De yngsta eleverna, klass 1-3
började sin examensdag i gym-

nastiksalen med att spela upp
en teaterpjäs som man skrivit

elpianomusik, dans och mim-

ning till kända artisters CDskivor och så läste Karin, Mari
och Louise en festlig ramsa om
björnar på engelska. I klass 5 a

avslutades "examensdagen"

med sommarpsalmen

Den
blomstertid nii i<ommer. -"
RUNE LINDBLAD

Tre sommartlickor tr.v Karin Kjellin, Petra Ekbom och Malin Söderberg
i klass 5 a i Kinnarps skola.

ade skolbänkar. De tre har gått

i sina blomstersmyckFoto: RUNE LINDBLAD

leverrras'rdp erat iottte
drog in TOOO mot väkilo"'
e

E

Mellanstadieeleverna på
Kinnarpsskolan utanför
Falköping hörde talas om
l4-årige 'John Hron som
mördades av iämnåriga
och beslutade sig för att
göra något mot ungdomsvåldet. Kinnarpseleverna
utförde Operation dagsverke i måndags och samlade in över 7 000 kronor

till

John Hrons stiftelse.

Den av den 1? augusti förra
året som 14-årige John Hron

från Kungälv mördades

av

unga nazister när han täItade
med en kompis vid en sjö.
Han misshandlades och kas-

tades sedan i vattnet där han
drunknade. I tidningar och i TV
har det talats om och visats bilder på John Hron.

- Elever hade sett bilder på
honom och vi tog därför upp
det til] diskussion i skolan, säger Maria Granlund, klassföreståndare i 6A och en av de tre
lärare som står bakom Operation dagsverke mot våld,'

Wl
Alla

stopplr, rr,ål.d,et
mellanstadieeleverna

förfasades över 14-åringens öde

och ville göra något för att
stoppa ungdomsvåldet. Det var
så id6n om Operation dagsverke

kom fram.

- Istållet för att bara se på
och tycka att det var eländigt
ville vi göra något aktivt för att
stoppa våldet. Barnen tände direkt på iddn att göra dagsverke
och det är inte svårt att få dem
engagerade om man tar upp något som ligger dem nära. John
Hron var inte mycket äldre än
dem, säger Maria Jonsson, också lärare på Kinnarpsskolan.
I ungefär en månad har de 63

inellanstadieeleverna på Kin-

Mellanstadiet pQ Kinnarpsskolan har samlat in över
narpsskolan förberett Operation dagsverke. De har själv
kommit med id6er på vad man
kan göra för att tjäna en slant
till John Hrons stiftelse. Flera
elever har varit 'hemma eller

7

000 kronor till John Hrons stiftelse.

runt till företag i Kinnarp/Slutarp och sökte sponsorer.

Upptölining
Eleverna samlades på skolgården i tisdags morse för att

bland annat har bakat, klippt

höra Maria Graiilund tala om
hur mycket pengar de hade fått

gräs och rensat

in

hos grannar och bekanta där de

i

grönsakslan-

oen.

i 5A fick gå
upp extra tidigt i måndags
Stefan Persson

morse eftersom hans dagsverke

var att hjälpa sin far i ladugården. En grupp elever gick också

till

stiftelsen.

säger Tina Andersson. Enligt

Operation dagsverke genom att
Tina Andersson, fritidspedagog
och ordförande i Morsor och
farsor på stan, berättade om
verksamheten och hur de kan

lund är det inte omöjligt att
skolan engagerar sig i någon

Föreningen har 65 medlemmar
och har funnits i två år.

här gången.

vara ett stöd för ungdomar.

Totalt har eleverna samlat in
? 628 kronor för bekämpning
av ungdomsvåldet. 1 000 kro-

B,rl"rnen entusöo,stöskrl- Vi är ute på stan när det är
någon aktivitet för ungdomar-

nor kommer från sponsorer. I tisdags hade mellanstadiee-

na och målet är att ta hand om
dem som inte klara sig själva
och se till att de kommer hem,

leverna också en uppföljning på

Foto:INGVAR CARLSSON

Maria Jonsson och Maria Gran-

samhällsfråga på nytt eftersom
barnen var så entusiastiska den

- Det är väldigt sorgligt det

som har hänt John Hron och om

man själv ser att någon blir''
mobbad ska man gå dit om
hjälpa den personen, säger Albin Oskarson i 5A.
'I
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CHRISTEL JOHANSSON

En IEEffrOlfAL
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i sambäitd mN ain $r'
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JÖSEFJACOBSSON

Returpapper
kan Kinnarp/Slutarpsborna
olacera i containers som är ut-

placerade på ordinarie platser.
Insamlingen sker från fredag

till

tisdag.

60 Än $EDAN KoNFrf/t/.ArtOlfEIU.

N
T

na.l

på söndagen sam-

lades kyrkoherde Olof Magnussons kontirmander av årgång 1936 för att
fira att det var 60 år sedan man konfirmerades i Kinneveds vackra medel'
tidskyrka. Sex av den trån börian nitton ungdomar stora gruppen qamla'
des i Kinneveds kyrka för att deltaga i söndagens gudstiänst som leddes

av kyrkoherde Stig Ostlund. Gruppen har träftats två gånger tidigare, 1976

1986 och nu var det dags att samlas igen för ett nytt iubileumsfirande. Efter gudstiänsten med nattvardsgång begav man sig in till Kinnaip
där det serverades en jubileumslunch på Kinnarps f.d. pensionat. De sex
jubilerande konfirmanderna var fr. v. Erik Persson, Margareta Biurström
(Johansson), Gösta Andersson, Eonia Fredberg (Andersson), Gösta lnFoto: RUNE LINDBLAD
gerhage och Margit Vesther (Lundin).

och

"!Foto:^!l.q?..''"',
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Midsommarafton

var kall och blöt, och
vare sig Tångavallen,
Slutarp" Forentorp, el-

ler.

Mössebergsgården

hade så många besökare som de brukar. Men
de som var där, lät sig
inte hindras av vädret.
I f På Tångavallen
dansades det, trots att
regnet stod som spön i
backen.
f I På Forentorp värmdes publiken av chilenska rytmer och på Mössebergsgården fick Blå
vind sp.ela sin Sommar-

musik inomhus

men. zqlb.qb-

i

vär-

SIDAN 5

Mamma Eivor Karlsson tick
rycka in och skydda dottern

Britt- Marie Stridh för den häftiga regnskuren när dansen kring

midsommarstången

på

Tånga-

vallen hade börjat. Men som synes var det inget fel på humö-

rEt..

FoIo: DAN NILSSON

Midsommarfirandet

på
Falbygden var en blandad
kompott. Entusiastiska
ringdansare i hällregn på

Tångavallen

i

Slutarp.

Gamla traditioner och chilensk folkdans på Forentorp och sommarmusik
med Blå vind på Mössebergsgården.
Visst var det sig likt, midsommarfirandet på Falbygden, med

chokladhjul, lotterier, hunduppvisningar, fiskdammar, pilkastning, och dans kring mid-

sommarstången. Men midsommarafton på Tångavallen, Forentorp och Mössebergsgården
hade ändå var sin särprägel.
Tångvallen var ett hav av paraplyer. Lagom till dansen
kring stången skulle börja öpp-

nade sig himlen, men de som
var där lät sig inte hindras.

Det var bara hälften

så

många besökare i år som i fjol
och bara en ring istället för två,

men det spelade ingen roll.
Iklädda allt från regnrockar
och stövlar till sommarklän-

ningar och blomsterkransar
dansade barn och'"mxna glatt i
regnet..

Britt-Marie Stridh som stod

för sång och musik fick låta
mamma Eivor Karlsson skvdda
henne och dragspelet.
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IIrban en

den allsve
errmehaek

I

helgen avslutas vårom-

gången av allsvenskan.
För nykomlingen Umeå

FC har vårsäsongen varit
slut sedan i onsdags då
man spelade oavgjort, 2-2,
borta mot Diurgården.
Vi tog ett snack med la-

gets backklippa Urban

för att höra
hur han upplevt come-

Westerberg
backen

i allsvenskan.

- Biktigt nöid blir

man

aldrig, men vi ligger ovanför kvalplats och det är
där vi hoppas kunna ligga
när säsongen är slut, säger
Kinnarpssonen Urban.
Det var ett tag sedan du sPei allsvenskan senast, då
med Öster. Är det någon skillnad på serien sedan dess?
' Den är mycket jämnare nu.
Efter Göteborg och Helsingborg är det helt öpppet. Men
det är bara bra, speciellt för oss
nykomlingar. De! gör att vi kan
få hjälp av många lag och det
kan vi behöva.
Det är.många som är förvånade över att det gått så bra för
er.hittills. Vad förklarar du er
framgång med?

lade

första hemmamatch i höst mot
IFK Norrköping, det blir trevIigt.
Ni har en ganska trogen pubtik på era hemmamatcher. Hur
stor är egentligen fotbollen i
allsvenskans nordligaste stad?

- Nu när ishockeyn dalat är

den nummer ett helt klart. Folket på gatan pratar mycket fotboll och det händer att de kommer fram till en ibland och pratar. Vi har dessutom aldrig haft
under 3 000 åskådare på en
hemmamatch så vi har ett bra
stöd.
Att hemmamatcherna är roliga kan man iu förstå, men allvarligt talat. Hur roligt är det
egentligen att åka genom hela

landet till Tlelleborg (sydligaste laget) och spela en match?
- Det är alltid motiverande
att spela en allsvensk match,
men visst är en del matcher

tyngre än andra. Trelleborg
borta var ingen höjdarresa,

dessutom så förlorade vi ju med

1-3. Vårt enda rejäla botten-

napp i år.
Jag förmodar att du fölit det
pågående fotbolls-EM:et i Eng-

land. Vad tycker du så här
långt?

- Jag tycker

det-

är roligt att

det går så bra föi Tjeckien. Visserligen spelar de kanske ingen

svarssper ar lar<ugr Dra.

ste så mycKet om oss samrrolgr
som vi bara malt på. Det samma gäller nog Oddevold och jag
är inte överraskad över deras
fina soel heller.
Ert konstgräs talas det mycket om. Har ni så stor fördel av
det egentligen?

vad tycker du om den

Golden

f,y:,:j!j:f:!!ailsvenskan.
nya kallade
experttips'

goal-regeln?

- De måste ju försöka göra
något. Jag tycker inte att en
match borde få avgöras på

- Både och. Visst är vi svårslagna på hemmplan, men det
faktum att vi får spela varannan match på konstgräs och varannan på riktigt gräs gör att
det nästan är större nackdel för
oss än vad det är för de som bara behöver spela en match. Till
hösten kommer vi dock spela på
riktigt gräs även på hemmamatcherna. De har byggt om
arenan och bland annat satt in

nya läktare. Vi ska spela vår

skulle förändra stämningen på
plan avsevärt. Många domare
har svårt att ändra den linje de
bestämt sig för. Annars år det

straffar, men det är svårt att lösa det på något annat sätt.
Fanns ork och tid vore omspel
det mest rättvisa.
Viftandet med gula kort har
uppmärksammats mycket under EM. Din upptattning?

hög klass på de svenska domarna.

Handen på hjärtat, hur är du
själv på planen? Har det blivit
många gula kort i år?

- De flesta korten har faktiskt varit solklara och man
tycker ju att spelarna borde lä-

-Nej, det har faktiskt bara
blivit ett enda kort hittills.
Hur är det med målgörandet

ra sig någon gång.
Hur tycker du domarna

då?

skö-

ter sig iälsvenskan?
- Mycket bra. Dock borde

en
del bättra på sin attityd, det

- Det har blivit två mål

f;rra pastorat
Men Kinneveds andrahands-

förslag kan ses som ett förslag

till fyra pastorat,

säger kYrko-

rådets ordförande Rune Lennartsson, även om man lämnar
möjligheten för indelning i tre
ellei fyra pastorat öppen genom
att säga att det är de berörda
pastoraten som får ta ställning
till om de vill slås samman eller
inte.
Kinneved säger i sitt remiss-

i

ul7-4b

uppe på nästan alla fasta situa-

-

tänka sig att Kinneved, Äsarp,
Slöta och Yllestads nuvarande
pastorat totalt går upp i Falkö-

säger Rune Lennartsson. Men
alternativet fy_ra pastorat finns
alltså. Även Äsarp kan tänka
sig alternativet med fyra pasto-

pings pastorat.
I det alternativet skulle FlobY

rat enligt Kinneveds
handsförslag

slås samman och motsvarar då

missvar fanns inte tillgängliga
på domkapitlet i måndags. Administrative chefen Göran
Oskarsson understryker dock

var att man

andra hand kan

och Gökhems pastorat kunna

Vilske gamla kommun. Stenstorps och Gudhems pastorat

skulle kunna bilda var sitt pastorat, eventuellt med vissa justeringar.
- Men om det skall bli en

sammanslagning Floby-Gök-

hem eller Stenstorp-Gudhem

anser vi är upp till de nämnda
pastoraten att ha åsikter om,

andra-

Kinneveds och Äsarps re-

att de diarieförts men sedan
Iämnats vidare till utredningens sekreterare som hade semester och därför hade diariet
inte tillgång till handlingarna.
S.L

I]larlslsuhel a'a

Polisronden r/t-qb.
Ett okänt antal förpackningar
med öl tillgreps vid ett inbrott
i affären i Slutarp. Inbrottet
ägde rum natten mellan fredag och lördag.

c/7-4b.
vt

tog
cykel, midsornmar-

Du som

min röda
afton, på Kinnag, 8, var snäll
ställ tillbaks den!
Majbritt

Evan Severinsson På
FEAB berättar också att
Slutarp och Kinnarp blev

utan el under några timmar
på tisdagen. Här var det en
högspänningskabel i marken som skadats.

-Vi fick kopPla om och
mata runt där. Lite förvånande eftersom kabeln är

det kan vara stenar som
tryckt till den eller någon
ny.

som grävt

så

här långt, men jag hoppas att
det blir fler till hösten. Jag är ju

Iffinneved kan tänka sig
Som vi bedttade i tisdagens FT förordar Kinneveds pastorat en framtida
indelning i sex pastorat i
kontraktet.

och llmeå verkar ha en god chans att hänga kvar

i närheten.

tioner. Det kommer lägen.

Två måI, bara ett gult kort'
och på det stabilt försvarsspel.
Du verkar vara en bra spelare
att ha med i Drömelvan (Aftonbladets tävling). Vad tycker du
personligen om den tävlingen?
- Jag tSrskgl det är en trevlig

färgklick. Det är faktiskt

många här uppe som pratar om
det. Många är intresserade och
har en i sitt lag och så.
Slutligen, så. Hur ser sommaren ut för en allsvensk spelare
som dig?
- Vi har en och en halv veckas semester innan vi kör igång

Anna-Lisa I'lorstensson. Anna-Lisa Torstensson, född Gustafsson, avled på söndagen i en
åIder av ?2 år. Hon var född och
uppvuxen i Skene och efter avslutad utbildning arbetade hon
inom sjukvården, på Sahlgrenska lasarettet i. Göteborg och i
Skene på ett sjukhem för handikappade. I samband med gif-

termål 1959 med OlIe Torstensson flyttade hon till Kinnarp
och där drev makarna lantbruk
på gården Sörby. Anna-Lisas
intressen var sjukvård och hennes arbete och på

fritiden tyck-

te hon om att sy och handarbe-

ta. Hon var medlem i Hörsel-

skadades Riksförbund efter det
att hon blivit hörselskadad och
sedan hon blev sjuk gick hon på
dagvården.
Anna-Lisa Torstensson sörjes
närmast av maken Olle och sys-

konen. qh-q>.

-

tvärtemot alla så

och tränar lite lättare pass två
gånger i veckan i juli. Sedan
ska vi.spela några cuper, vi är
dock inte nied i tipscupen vilket
bara är skönt. innan allsvenskan drar..igång i slutet av juli.
Vi möter Orgryte borta då.
- Jag har dock fått två hela
veckors ledigt eftersom jag ska
åka hem i morgon (läs igåi) och
inte är hemma så mycket annars.

Där ser man. Då tackär vi så
mycket och önskar en trevlig
semester.

- Tack för det.
MIKAEL SJÖQVIST

m

SPF gästade Halland
Frökinds SPF har varit ute
på en bussresa med Kungs-

backatrakten som . Resans första anhalt var Onsala där man

gjorde en guidad rundtur på
Onsalalandet.

Vid Gottskär vände

bussen

och körde till kyrkan där resenärerna fick gå ner i gravkoret
där Lars Gathenhielm och hans
hustru Ingela vilar i sina marmorkistor. Guiden Asta Petri
berättade om hur '?Lasse i Gatan". som han kallades, startade kaperiverksamheten och sedan adlades för sina insatser
inom svensk sjöfart.
Nästa mål var "Tre prinsar" i
Kungsbacka där god mat serverades. Därefter ställdes färden
över Fjärås Bräcka, en fyra.kilometer lång ändmorän bildad

under den senaste stora in-

landsisen. Där såg man havet
på ena sidan och sjön Lygnern
oå den andra.

Färden gick så vidare

till

Äskhults by i Förlanda socken.

Byn är en av de få bevarade
1?00-talsbyarna före storskiftet. Det är fyra gårdar med
manshus och gårdshus tätt in-

till

varandra.

Efter detta gick färden hemåt

efter en givande dag.

