Sydafrikanskt studiebesök.

Reuben och Patricia Nxele från Sydafrika besökte igår Frökindsgården, där de bland annat fick hälsa på hos OIof, Roos.
Bild: pErRA ANDERssoN

Sydafrikanskt besök
på Frökindsgården
Frökindsgården i Kin- ett antal gudstjänster och mäs-Det här åir ren l1nr i jämfitnarp gästade igår av det sor, och bland annat hunnit relse med våra ålderdomshem,
sydafrikanska paret Re- med att bese Varnhems klos- utbrast Reuben som även tog
djupt intryck av besöket i skouben och Patricia Nxe- terruin.
Paret åir intresserade av att lan tidigare under dagen. Han
präst
le. Reuben är
hem- se hur den svenska vården och tyckte dock att de svenska
ma i sydafrika och kom- skolväsendet ser ut. Under skolbarnen verkade lite blyga.
mer bland annat att del- gårdagen besökte de därför
ta när Kyrkans dag an- bland annat Flobyskolan och
Efter studiebesöket på Fröordnas i Plantis på sön- Frökindsgården.
dag.
Makarna Nxele kom till Falköping i torsdags. De har al-

drig tidigare varit i Sverige,
men har genom Skara stift
haft kontakt med den svenska
kyrkan här.

Reuben och Patricia har haft
ett späckat schema ända sedan
ankomsten. De har deltasit i

kindsgården åkte Paret Nxele

Imponerade

hem

-De tyckte att det skulle vara
intressant att se en liten bit av
den svenska åldringsvården,
berättar föreståndare Christina Kar6n som visade paret
runt.
Det sydafrikanska paret var

vid

rundvandringen mäkta

imponerade av standarden.

{r

zYt-%

.

till Birgitta Davidsson

och Mats Olausson i Brismene.

Bigitta har tidigare träffat dem
i samband med att hon har
rest inom Svenska kyrkans
mission.
Innan det är dags att återvända hem igen kommer Reu.
ben och Patricia även att besöka Uppsala och Stockholm.
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Kinnarp - Slutarp

i

Välkommen till
Biblioteket
Öppet 11-14
Prova på dator
med ordbehandlingsprogram
och kunskapsspel för
stora ochsmå åven utställning

I

av låttlästa böcker

till
ftirskolan
Fyrklövern

Välkommen

öppetkl

11.00-14.00

V bjuder alla barn
på glass

Lenas Gardinshop
Söndagsfynda!
Stor lagerrensing på
meteruara!

Gert Johanssons

full fart

kl.11oo-lZoo

Öppet hus hos företagen och
massor av andra aktiviteter

. knallar
. frökindsstafetten, trickcykling
. utställningar
. ponnyridning
. demonstrationer
. husdjursvisning, fårklippning
. veteranbilar och MC
. tipspromenader
. kaffeservering
. Frökindsexpressen kör
. kyrkskjuts med remmalag
Kinneveds kyrka har öppet och dagen
avSlutas med gudstjänst ca 17.30

Plåtslageri AB
Slutarp
tet 0515-330 37

Gör som

Gratis buss avgår varje /ztimme från
Falköpings busscentral med start
kl 103o, med stopp i Slutarp.
Sista buss från Kinnar.p kl 1630.

Kinnarps
Lagerftirsäljning
Aff?iren med lägre priser
och kläder för hela

familjen

Skohuset
Höstnyheter

Dam-Herr-Barn

Alltid låga priser

Kinnarps
Presentshop
Hösttyger

till

låga priser

Kinnarps
Hemslöjdsbutik
Ritade handarbeten
och hemslöjd

Ingcmarssons

BingoBena

bilftirsiiljning

besök

kiiper byter söljer

KINNARPSKIOSKEN

ICA Matfocus

GeÅs Träslöjd
Gula Huset
Kinnarp

Fest ute och inne!

Fyndtorg!
Kaffe och komfiircöljning

Slutarps Interiör
Köksinredningar
och utbytesluckor

Extrapris under Frökindsdage n

Väv m atr i a I o ty ge r o s t öjd

AB BIL&MOTOR
SLUTARP

Mariannes
Prylbod

Slutarps
Kvarn

Aukt. Mercedes-Nissan
återförs.

antikt, nytt och

Vifinns vid
lCAMatfocus

begagnat

\(l-
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t
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laddar inför Frökindsdag
_Kinnarp/Slutarp
Besör
till

Arhets- mer det att oidnas veterarrbil- de olika aktivitetemå.
1000" och Mc-ursrälnina.
Eårna bibriotelet drr du kån
har lvckåts nå en bled uppslut_ IKi IarD blir- det_ en I}c Fova på nya ordbehåndringnins brand rdreninsar och f{t' kindsstafett,
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_
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-allansera
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tiamen Det firms möjrishet för den bam, stora som snå fi]llls der
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m€der. Vid B & Nlotor kom- och via den ditstade banan se ra.
KINNÄRP/SLUTARP.

sruppen

"Ibkind

i

intresseftirening
står bakom Frökindsdagen tillsammans med ytterligare 6-7
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ro k indsdagen i Kinnarp I Slutarp
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föreningar, berättade Ingrid
Adomeit då hon hann mellan
kunder som ville köpa kaffebiljetter i Aktivitetshuset. Företag
hade öppet hus och möjligheter
gavs alt fynda i affärer eller i
hantverksbodar.

r.f\.i.l

_s

För dem som önskade var Kinnarp/Slutarp som ett enda stort
nöjesfält med ett myllrande folkliv under några söndagse{ter-

f

middagstimmar. Remmalag for
runt med passagerare på gatorna. Luftgevärssky'ttar knallade

J
arr

Då.

De merkantila knallarna ha-

de stora randiga marknadsstånd och boulebanan värvade
kanske en och annan framtida
storspelare! Ett sällsamt underhållande arrangemang rired
många fler inslag där många

I

bakre raden ucintar Mikaela Karlsson och Natalia Johanspå att åha upp i luften tillsammans med syskonen Samupassade på att gå RiksmarJohannes Larsson samt Sandra och Mihael Lod. Den
el
och
schen mot Cancer och på så vis
brandmannen som barnen får hålla sig i heter Mikael
trygge
förenade nytta med nöje.
ström '
Foro:ANNE EKMAN
Anne Ehman
son

Nu går tåget strar. Dagens Frökindsexpress bjöd på en stråI an de " Se -sig-om -tu r" !

Kinnarp'

Slutarp
visar r4q
',tåupp sig ^a>
Det är mYcket som händer

i Kinnarp'SlutarP På sön'
dag. Då arrangerad Frö'

kindsdagen

med

en

mängd aktiviteter.
Knallar kommer att finnas
oå plats och det blir utställninsar. demonstrationer.
huåjursuppvisning, får-

klippning, liPsbromenader.

stafett, visning av veteranbrlar och MC och en massa annat.
Biblioteket, Kinneveds
kvrka och {iirskolan FYrklövån har öPPet frus. även foretagen på orten har öPPet lik-

som KinnarPs som har
produktionen i gång och öPoet för allmänheten.
Den som vill kan ta en

tur

med FrökindsexPressen och
åka kyrkskjuts med remmalae. En rad andra aktiviteter
ager också rum under Frökindsdagen.
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Frökindsdag med drängalyft
Kinnaru/
Slutarps lF
Grolanda lF
Vitackar ICA Matfocus
Slutarp, för matchbollen'!

I går var det till tvil- tag och näringsidkare
lingsamhäIlena Siu- höll öppet hus och vitarp och Kinnarp fåtr- sade upp vad man
den ställdes. Busstu- sysslar med.
Dragare nummer ett
rerna gick flitiet och
strömmen av bilar var var förstås en rund-

jämn.

Det var

arrangeFrökindsda-

vandring på Kin-

narps.

visning, eller varför
inte en uppfriskande
promenad med riksmarschen eller ftir
grabbarna med muskler, ett lyft i drängastenen.

Arrangemanget var

Avstängt u nder Frökindsdagen

gen som drog, dagen

knallar, uppskattat och ett l}ft
ponnyridning, får- för F}ökind!

när samh?illenas före-

SIDAN 5

KINNARP. Söndagen 14 sep- meddelas nu att Länsmanstember 2ir det dags för FYö- gatan (mellan Falköpingsväkindsdagen i Kinnarp och gen och Paradgatan) komSlutarp. Från kommunen mer att vara avstängd.

Drängsten, Att lyfta drängastenen - en hiskeligt tung stenbumbling - var ett

manget

Till detta

klippning

så

veteranbilsTT'iv4-q>.

av de mera kraftkrävande inslagen på Frökindsdagen i går. Här är det MichaBild: GTENN WELANDER
el Klingstedt som visar vad musklerna duger till.

Irlq^qt-
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FALKÖPII{G

Kinnarpsfest i E kehagen
Av JOSEF JACOBSSON

Aldrig tidigare har så
många personer sam-

lats till fest i Ekehagens
Forntidsby, som i lördags när Kinnarps Kontorsmöblers återförsäljare bjöds på mat och
ondsrhållning. I Ekehagen hade i stort sett all
tillgänglig personal inkallats, närmare ett
femtiotal personer, för
att ge service åt sina
gäster.

Alla

boplatserna

var

be-

mannade och dessutom fanns
allehanda hantverkare som

visade upp bronsgiutning,
järnframställning, flintslag-

ning och textila tekniker. Vid
fem-tiden anlände de första

av de trehundra besökarna
till byn och togs om hand av
guiderna.

Efter rundvandring

bjöds

det på skådespel av Västgö-

taskolan som hade en miniförestzillning av spelet om Allebergs Ryttare.

Grundare. Kinnarps Kontorsmöblers grundare, Jarl Anderson anländer titt forntidsbyn och välkomnas av guiden Anders Josefsson.

Levande rollspel
"Elvagrimmarna" visade
kämpalekar och efteråt så hade r5.ttarsrillskapet "Imperato
rum" sitt tornerspel Ett fyrtio-

tal ungdomar från

såillskapet

"Levande rollspelare" fungerade som både servitörer och underhallare vid maten i det stora

tiilt

som uppftirts på parke-

ringsplatsen enkom

ftir

denna

fest.

Under natten lyste lägereldarna och gav, tillsammans
med månen ett trolskt sken

över forntidsbyn och gav
stämning åt besökarna som
på söndagsmorgonen letade
reda på det t?ilt dzir de någon

timme vilade innan bussarna
hämtade dem till frukost i
Kinnarp.

Underhållning. lmperatorums tornerspelare och dess gycklare Gaston svarade för

den största delen av kvällens underhållning.
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Folk fråffäar orfi
kom till Frökindsdagen
Av GLENN WELANDER

Hade man giort en trafikmätning i låinet i söndags så hade nog riksväg
46, delen mellan Falköping och Kinnarp-Slutarp hamnat i topp.
Varför?
Frökindsdagen förstås, där tvillingsamhällena Slutarp och Kin-

narp och bygden runt
var i full aktion och vi-

sade upp vad man sysslade med och kunde. Så
strömmade också mer
och mer folk till allt eftersom som dagen led passade på att titta in på
företagen, handla i butiker och hos knallar eller
bara träffades.
Ett lyft för Frökind!
Vind och molntäcket över
samhä,tlena.

gav föraning

om

höst och regn, men, det var
mest undantagsvis som vätan
trängde på.
Störste dragare den heir da-

gen var förstås stora Kinnarps, motorn i bygdens näringsliv och störst i Europa på

Fika- En.r.unduandring i
$,iqngrps fabrikstokater eller en
smakar fika i Kinnarps allaktivitetshus.

,i@a
Bild: GLENN WELANDER

kontorsmöbler.
Strömmen dit var strid. Så
var det också hela nio år se-

dan som det var öppet hus

där. Vi vågar lova att oen som

inte varit där sedan

dess

knappast känner igen sig. Det

har

gats.

expanderats och utvid-

Samarbete och vi-anda!
Vad rir då syftet med Flökindsdagen?

-Att öka aktiviteten, öka
samarbetet och skapa vi-anda

här, säger Ingrid Adomeit,
ordförande i "IYökind till

1000" och arbetsgruppen bak-

om Frökindsdagen.

Kort sagt att dagen ska innebära ett lyft fijr FYökind och
Kinnarp-Slutarp.
V;il så bra symboliserat med

"fuängastenen",

en hiskeligt

tung stenbumling strategiskt
utplacerad utanför Kinnarps
allaktivitetshus, där stäfkande kaffe och

flka serverades.

Michael Klingstedt med flera starka mannars lyft av stenen - FT:s man höll sig ftirsiktigtvis till att lfta kameran
och föreviga lyftet! - beskriver
hur man, om man tar i, kan

Hästkrafter. Olika hästkrafter sida vid siAa. ence f',npsson_Sm* H åil på ,i,, ,hutta,rd:
sponny stina - en hästkra.ft - rn.o.r.far Lei.f Filipsson och'så den kromglärsaiae
1iri";;;;: ;,

åstadkomma saker.

{*otr

Forl ].959, ägd av Lars-Ake Sahtin med okä'nt antal hästkrafter uniler huven;iA Bii &
Mo
tor i Slutarp.

z. u t | -'
\

de "Illngoberra,,- en ngur rrarr

ett populär1 sPelProgram

Mycket att vinna

-

Det

iir mYcket

intressant

i Frökind och man iir
framåt. menar Ingrid Adomeit'
och beskriver hur man nu bygger upp en företagarförening i
som sker

bygden.
Det åir så man jobbar

i Gno-

i

te-

Vid SlutarPs Bil & Motor
kunde den bilhistoriskt intresserade läska sig med kromglänsande jänkare - USA-biIar
från 50- och 60-talet, med mullrande VB:or under huven, eller
specialbygge av en Wolksvagen bubbla eller varfiir inte en

underleverantör
varandra - man gar inte

en brittisk "hundkoja" från

vatten
nya jobb och inkomster.
-- Det åir trevligt att bekanta

hästkraft i taget så var det förstås ponnyridning - för barnen
en tur Per
- som gällde, eller
remmalag, På vagnen bakom
Per-Hugo Claessons stadigt

sjö, man

till

är

ån efter
- och ur detta blir det

nödvändigtvis över

sig också.

Och det tYckte falköPingsborna också, som strömmade

Austin, i originalskick.

Var man mera lagd åt

lunkande havredrivna arden-

ti]].
Så var också det mesta i
samhiillena öPPet; butiker och

ner.

derna med sina erbjudanden.
Den som ville se ett Proffs
klippa får kunde också beskåda detta när Einar deWit från
Brismene lätt som en PIätt

Frökindsdagen

knallar konkurrerade om kun-

med några raska tag med
saxen skilde far och ull åt.
"Det var ett liv och ett kiv"
som August Strindberg skrev'
lor att beskriva alla Pågående
el-

aktiviteter.
Vid KinnarPskiosken vinka-

en

trttarg^
';*--;"h

Sju föreningar

Ett stort arrangemang som
kräver dock

manskap och tid för Planering
och genomförande.

-

Vi började i aPril-maj'

sä-

t<innarp, bygdens största företag Iockade folk från

flar:rai,'nä'r-man hade öppet hus på Frökindsda-

gen.

ner. Frökind
betsgrupPen

till

för

1000 och ar-

Frökindsda-

gen, Frökinds Intresseförening, Kinneveds skYtteföre-

ger Ingrid Adomeit.

ning (som ordnade luftgevärsskytte), KinnarP/SlutarPs IF,

öppet under dagen så var det
sju foreningar som Iåg bakom

frejdiga låtar från scenvagnen
vid aktivitetshuset), StatskYr-

Förutom alla företag som
stzillde uPP med visning och
arrangemanget, stäIlde UPP
med manskap for dagen, säkerligen ett Par hundra Perso'

Centralkyrkan (som sjöng

kan (där dagen

avslutades
med gudstjänst), SPF (Sveri-

ees PensionärsfÖrbund)

sorn

ordnade bouleturnering' samt
LRF (Lantbrukarns Riksftirbund).
-Niir vi har genom{iir den
här dagen ska vi tråtffas och
summera intrYcken för att avgöra om och när vi ska arrangera nästa FYökindsdag' säger

Ingrid Adomeit.

Av

folktillströmningen att

döma så handlär det v2il endast
om nåir.

Michiganbor med rötterna i Kinneved
Werelle och Dawn Johson besökte i början av
veckan sina anfäders
hembygder i Kinneved.
Bror Torstensson är
den svenske släkting
som stod som värd för
det långväga besöket.
Bror Torstensson är född

och uppvuxen på Sörby gästgivaregård i Kinneved. Han
bor numera i Sölvesborg i Blekinge, men brodern Olle bor
fortfarande kvar på fädernesgården.

I

måndags besökte Bror

hemtrakterna tillsammans

med sina amerikanska släktingar, Werelle Johnson och
dennas dotter Dawn. Första
anhalt var Kyrkogården vid
Kinneveds kyrka, där.WerelIes morfars far August Nilsson foddes. Denne var bror till
Brors farfar. Huset där August föddes står fortfarande
kvar på garden och ?ir i fint
skick.
Besökarna uttryckte över
huvudtaget förundran över
hur våilbevarad. mycket av

den gamla bebyggelsen

tir i

Sverige.

10 års släktforskning.
Bror har släktforskat i över
tio ar och brewåixlat med de

amerikanska släktingarna
nästan lika länge.

-Jag kom i kontakt med
Myrtle som är barnbarn till
Augusts son Albert, berättar

"Amerkafrämmat". Bror Torstensson med fru Astrid visade Werelle Johnson, Dawn
Johnson och hennes vän Barry Miller var Bror, Werelle och Dawns släkting August NilsBild: PEIRA ANDERSSON
son en gång föddes.
tslq

-41,

Bror.Därmed inleddes en

brewåiding, inte bara med
Myrtle utan också dennas dot-

ter och dotterdotter, Werelle
och Dawn.

Intresset

för

släktingarna
på andra sidan Atlanten har
grenat ut sig åt olika hall,
varför korrespondensen har
varit tämligen intensiv under

de senaste tio åren.
1994

reste Bror tillsammans

med hustrun Astrid
den Flint
relle bor.

till

sta-

i Michigan, där We-

bara kyrkogarden, utan också
Börstig där Augusts fru Anna
Cajsa växte upp.
Efter att ha tråiffat sin sven-

ska släktingar, reste WereIIe,

Norgebesök

Dawn och Barry vidare till
Stockolm. De kommer också

samband med Sverigebesöket hade Michiganborna
önskemal om att besöka. inte

att besöka norska Bergen och
Oslo innan det iir dags att resa
hem till Michigan igen.

I

Vacker sång vid SPF-möte
KINNARP/SLUTARP.

Frö-

gården.

Vid

Rätt bild

fT

t1/4

-4\.

Frökindsdagen

kinds SPF-förening har hållit visade SPF hur boulespel går
sitt första månadsmöte un- till.
der hösten. Mötet hölls på Efter förhandlingarna vidFrökindsgården under god tog kaffe med dopp. Så var
tillslutning.
det dags för dagens gäster,
Ordföranden Lennart Pet- Britta och Lars Lundell, att
tersson hailsade de närvaran- underhålla. De sjöng och spede våilkomna. Vid förhand- Iade på ett förtjänstfullt sätt
lingarna rapporterades från många välkända och vackra
SPF-distriktets 20-årsjubi sånger. Publiken fi.ck också
leum som hölls på Vara folk- sjunga med och det gjorde de
högskola den 29 augusti. Vi giirna i till exempel Barnatro
dare beslöt att anordna en re- och Du hemmets jord, med
sa till Ullared med mera i ok- mera. Ett mycket bra protober. Bingospelet börjar den gram av Britta och Lars som
22 september på Frökinds- de har all heder av.

En bildförväxling insmög sig i gårdagens tidning. Det
var i ariikeln om Frökindsdagen förväxlingen uppstod.
Här kommer den rätta bilden, en bild på Alice FilipssonShaw (4 år) och hennes morfar Leif Filipsson vid en
kromglänsande jänkare, en Ford 1959.

Tr.w1q-,

Bild: GTENN WETANDER

Musikcaf6 på temat
"Barnen och änglarna"

KINNARP/SLUTARP. Ikväll
är du våilkommen på musikcaf6 till Kinneveds församlingshem. Där bjuds på ry-

De kommer att sjunga ett
knippe kända barnvisor av

Alice Tegn6r, t.ex. Videviöan, Mors lilla OlIe, Ekorr-n
kande hett kalfe och ett satt i granen ösv. (arr. J-A
sångprogram som handlar Hillerud) och en avdelning
om barn och änglar. Kanto- med sånger om änglar. Det
rerna Pernilla.Ericsson, Fal- blir också en andakt som
köping, Anna'Lena Gu5tafs- kantorerna svarar för. Elizason, Sandhem, Elisabet Hen- kören som normalt har övriksson och Ellinor Frans- ningskväll på onsdagar serson, Kinneved bildar till- verar ka{fe med dopp, istälsammans en damkvartett. let för att sjunga opp (!).

fr

Nyhet ftir höstenl Tisdagssångarna: Tisdagar 19.00 startar
Eliza-kören: Onsdagar 19.30 startar 3/9
Ungdomskören: Torsdagar 1 8.00- 1 8.45 startar 1 1 /9
Barnkören (från åk 2): Onsdagar 16.45-17.30
.
Börstig/Brismene lgnkokör: Torsdagar 19.30 startar 18/9. i

.

Brismene hembygdsgård.

Välkomna! Elisabet och Ellinor tel

330 26

zqlq,-11

Körstart i Kinneved
KINNARP/SLUTARP. Nu övar som tidigare på torsbörjar körverksamheten i dagseftermiddagar. Barnkören från äk 2 har ändrat tid
Kinneveds pastorat.
På tisdagar startar en ny till onsdag eftermiddag. Börsånggrupp, med inriktning stig/Brismene kyrkokör tr?ifpå gamla och nya visor'och fas första gången för termipsalmer, Eliza-kören över nen i Brismene hembygdssom vanligt på onsdagskviil- gård den 18 september.
lar. Ungdomskören från åk
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I'I 1964 anståilldes han på Ytong
Helge Andersson
som chauför och arbetade
FalköBing'
I kvar drir till 1979. de senaste
I{elge Andersson, Falkö' åren med andra uppgifter än

ping, avled den 23 september.
Han skulle den 4 oktober ha

fyllt

79

år. Den Bortgångne ftid-

des och våixte upp i AxtorP,
Kinneved. Sitt första arbete
hade han

i

Slutarps Möbelfa-

brik.

1940 ingick han äktenskap
med Stina, ftidd Karlsson, Luttra. Makarna. ägnade sig sedan
åt lantbruk fram till 1954, mes.ta tiden,på Grimskullen i Mar-

,
j

|

|

ka. Niir familjen 1954 flyttade I
till Falköping började Helge I
Andersson att arbeta som last- [
bils- och möbelbuss chauIför. - [

chauffiirens. De sista åren före
sin pensionering arbetade han
inom byggfiiretaget ABV.
Helge Andersson blev änkeman 1993 och bodde de'senaste
å,ren på servicehuset Läkaren,
drir han var'engagerad i styrelsen för allft)reningen. Han ägnade tidigare mycket fritid åt
familjens torp och hjrdpte också sina barn med husbyggen.
Den bortgångne sörjes när-

nrast av barnen Marian Lind,

Lidköping, Solweig

Gustavs-

son, Floby och Benneth Hummelman, Lidköping, dotterdottern Elena Johansson, Storvre-

ta, alla med familjer samt tre

bröder. /q_ql^
SLUTARP
KINNARP
Arkitektritad etagevilla med sm.akfull planlösning. Nyinrett kök. Op-

pen spis. Bastu. De flesta golv
med oarkett. marmor och klinker.
Bbrgvärme. OBELANAD.

Villa i 1'lz plan med källare. BYggd

'1E38. omfattande renovering
gjord, bl a ny fasad samt tilläggsisolering. Boyta ca 104 kvm utoörs av 4 r o k. Bastu. Stort friståönde garage. Tomt 1.115 kvm.

"'ltji.'F
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Vilhelm Moberg brukade

Pa

plats i USA
21

förväntansfulla Falbygdsbor på bussen utanftir Kinneveds prästgard. Det air
prästparet Eva och Stig
Ostlund som arrangerar resan och här kommer deras
första rapport till lokaltidningen från en ort med det
svenskklingande namnet

Lindström:
"Ett tekniskt fel på planet giorde att avresan från
Amsterdam i måndags blev
ett par timmar ft)rsenad.
Jumbojeten med drygt
400 passagerare tog oss sedan till Minneapolis/S:t
Paul där buss väntade ftir

var när de 20 resenärerna

stämde upp i Vi grafulerar
tiJl Stigs förtjusning, då

han passade på att fylla ar.
Nästa dag (tisdag. reo.
anm.) väntar sightseeing
med Helen Fossdick, sven-

skättling som guidar resenärerna i Karl-Oskars och

Kristinas fotspår.

Dagen avslutas med art
Eva och Stig ger konsert i
Chicago Lake Lutheran

Church."

middag på r,estaurangen

3abXarlA4f6-

6P
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det 21 timmar sewdän dagen grydde över Falbyg_
oen.
Ett inslag under dagen

vidare färd till Lindström,
drir vi avnjöt en kyckling_

T-t -

sitta och anteckna ftir kommande böcker på denna ee_
nuina restaurang.
Första dagen blev låne.
I skrivandets stund är

Falbygdsbor
I måndags morse avreste

zfio - 1\
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Hotade fornlämningar skyddas
FALKÖPING: Flera gånggrifter i Falköping är i dåligt skick.
Bland annat kan ristningarna på den unika Slutarpsdösens
takhäll vara utraderad om några år.
En skyddshuv har nu placerats över ristningama för att förhindra frostsprängning och vittring. Insatser måste också göras för att skydda fornminnena på Ekornavallen, mellan Skara
ochFalköping.
Enligt antikvarie Peter Jankavs på museet i Falköping kan
Falbygden med sina fornlämningar framdeles bli klassad som
ett världsarvsområde.

Bäddar Slutarpsdösen, Jan Magnusson från

Göte-

borgs och Bohusläns landsting ocE peter Jankavs, Falbygdens museum diskuterar här detatjer i bygget när
man byggde in Slutarpsdösens takhäil med isoleringsryatgri?l och plast för att rädda hälten från att flysa s-ön_
der i

vinter.

Bild: RUNE LINDBIAD

Slutarpsdösen räddas
Av RUNE LINDBI,AD

KINNARP/SLUTARP.
Vid en nyligen utförd
skadeinventering har
det visat sig att några
av våra för 5000 år sedan byggda gånggrifter
här på Falbygden är i
mycket dåligt skick.
En av dessa är den s.k.
Slutarpsdösen som för
att räddas undan höstens och vinterns fukt
och frostsprickning
försågs med en skyddshuv av isoleringsmatrial och plast på torsda-gen.

På Slutarpsdösens takhäll
finns ett antal unika hzillristningar som om inget görs nu

kommer att vara utplånade

om några år. Luftföroreningar tillsammans med fukt och
kyla har påverkat hällens tak
och påskyndat sprickbildningen. Heillen dr full av stora

sprickor och mikrosprickor
som äter sig

förstör den.

in

i

stenen och

Inklädd takhäll
För' att rädda Slutarpsdösen har antikvarie Peter Janmuseum med experthjzilp av arkeo..

kavs vid Falbygdens

log Jan.Magnusson från Länstyrelsen i Göteborg och Bohuslän och ett team från det

hZillristningsrika Tanum i
Bohuslän klätt in takhrilIen
med en skyddshuv som skall

ligga på i tre år och består av

ett lager plast ftiljt av isoleringsmaterial och en tjock
skydsplast över det hela.
-En sådan här skyddshuv

kommer att skydda hillen i
vinter och mörkret under huven tar död på de lavar som

täcker och skadar

stenens

yta, sade Peter Jankavs.

Nåtr

lavarna eir borta kan vi dokumentera och rita av ristningarna. Sedan är det dags att
bestämma vad som skall hände med den stora

gravhillen

i

fortsättningen.

Flyttas inomhus

Alternativa åtgärder kan
vara att sätta upp ett tak på
plats och under detta halla
häIlen ren från det som luften för med sig eller att bygga

in den helt. En möjlighet är

att fl1tta den värdefulla hällen inomhus
Falköping.

till

t.ex. museet

i

. Detta är beslut som skall
fattas om tre år. just nu gålIer det att rädda det som räddas kan så att man har något
att ta hand om i framtiden.
Det åir som sagts inte bara

Slutarpsdösen som håller på

att förstöras.
En av gånggriftskamrarna
i Karleby har kollapsat och i
Girommen på Ekornavallen
har flera.takblock spruckit

och man har fått stänga av
griften med tanke på rasrisken.

Giromen kommer i höst
provisoriskt att säkras med
sandstensblock som stöttor.

Kinnarps slår
nytt vinstre[bi"d

nu satsar vi mer på arbetssto-

Kinnarps fortsätter att

lar.

datorarbetsplatser, sitt
och stå möbler, chefsmöbler

slå vinstrekord. Qet
preliminära bokslutet

hemkontor. Vi arbetar
även på att kunna bli bättre
på större specialorder, fortsätter Lennart Mårtensson.
Andra viktiga områden i fokus är marknadsföring. ADButveckling, ekonomistyrning
minskade leveranstider nya
investeringar så som starkt
engagemang i miljöåtgärder,

och

per den 3l augusti 1997,
visar en omsättning på

1525 miljoner kronor

med en vinst före skatt
på mellan 235 och 24O
miljoner kronor.
Det är cirka tio miljoner kronor mer än förra året. Ökningen beror
på framgångar i exporten.

ökad

Framtid

De senaste fyra aren har
VD på
Kimarps fiirdubblat sin om- Lennart Mårtensson,
Kinnarps.
sättning varv 450/o, cirka 700
miljoner kronor. Kommer
- Vi satsar nu mer på norra
från exporten. En anledning zir och mellersta Europa och
den svaga kronan som varit mindre utanför Europa där vi
g)'nnsam ör svensk foretag- också har större projekt. besamhet. Som resultat har Kin- rättar VD Lennart Mårtensnarps kumat nyanställa 40 son. Produktutveckling är ett
personer, totalt antal anstiillda
i rir idag. 1256 personer. I Sverige dåiremot har Kinnarps liksom andra fiiretag i branschen
måirkt av en liten nedgång.

internationalisering

och utbildning.

prioriterat område med stark

betoning på design. Vi renodIar nu hela sortimentet vilket
innebär att en del åildre pro-

dukter försvinner helt. Just

Investeringar på 100 miljoner är inplanerade, varav 12
miljoner satsas på ett nytt utställninghus i Falköping. Ambitionen för tillviixt är att år
2000 omsätta 2 miljarder varv
1 miljard i export.
- I var filosofi ftr att lyckas
åir människan i centrum. Vi

till att öka

den personliga energin och diirmed
även ta till vara på de mjuka
värdena i investeringskalky"
len säger Lennart Mårtensson.

viJl hjiilpa
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Musikcaf0 i Kinneved
Au JOSEF JACOBSSON

KINNARP/SLUTARP. Under
temat "Barnen och Änglarna"
var det i onsdags kv2ill musikcaf6 i Kinneveds församlingshem. Det var en damkvartett
av kantorer som är "så nya i
karriären" att de ännu inte
hunnit bestämma sig för ett
eget artistnamn men det gick
bra ändå. Det är ju damernas

musikalitet som är det viktiga,
och inte artistnamnet. På ett

förnämligt sätt genomitirdes
programmet och i den första
avdelningen var det barnvisor.
mest av Alice Tegn6rs produktion, som Sov du lilla vide,

Borgmästar Munte, och en
uppoppad version av Ekorrn
satt i granen, ett litet mästerverk i sångkonst.

Den lokala Elizakören sva-

rade denna kveill ftir caf6rörel-

sen och efter kaffe med dopp

sjöng kantorerna Anna-Lena
Gustavsson. Sandhem. Elisa-

bet

Henriksson, Kinneved,

Pernilla Eriksson, Falköping
och Elionor Fransson, Kinne-

ved, visor med temat "Änglar". Kvdllen avslutades med
en kort andaktsstund.
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Formminnerr räddas
fråm &otal utpååning
Flera gånggrifter i dåligt skick på F albygden
Några av gånggrifterna på
Falbygden är i mycket dåligt
skick.

De unika ristningarna på
Slutarpsdösens takhäll kan
vara utplånade om några år,
därför sattg man i går på en
skyddshuv som ska sitta på
minst tre år. Detta för att hindra frostsprängning och vittring.
Det är Länsstyrelsen i Skaraborg
och Länsstyrelsen i Göteborgsoch Bohuslän som gemensamt

står för kostnaden. I Slutarp
handlar det inte om särskilt dyr-

bara insatser, det kommer
att
"000
kro-

kosta mellan 7 000 och 9
nor.

I går fanns expertis från Tanum på plats ft)r att sätta på ett
skydd på takhällen, på plats
fanns även personal från Falbygdens museum med 1:e antikvarie
Peter Jankavs i spritsen tillsammarts med Janne Magnusson
från Lånsstyrelsen ftir Göteborgs- och Bohuslån.

Hcir packas Slutarpsdösens tahhcill in nrcd isolering som ska sitta på under mirxt tre år.
Folo: ANNELIE SANDSTRÖM

Skydd
Det byggdes en träställning
runt takhällen som sedan fick ett

sens takhäll som har skador.
rättar Peter Jankavs.

be-

stenen kraftigt

vittrat

sönder.

i håligheter och som sedan fryser till is

Vatten som tränger ner

kan orsaka frostsprängrring och
vittring.
- Den är av glimmerskiffer,
en känslig bergart, konstaterar
Magnusson.

Tre år ska skyddet ligga på.
f)ärefter ska man kolla vilket

skick som takhällen är i och besluta om eventuella åtgärder.

Det är inte bara Slutarpsdö-

Hotat kulturarv?
En skadeinventering och

i

Västergötland.

tar.stora pengar.
geo-

logiska specialstudier som giorts
nyligen har visat att några andra

gånggrifter är

tresse för restaureringsinsatser i

Sedan är det frågan om vi kan
börja att reparera, men det kos-

skydd av plast och isolering.

tidens tand sliter, liksom luftftiroreningar. Under vintern har

ningen tas bort, meddelar Jankavs.

mycket dåligt

skick.
På Girommen på Ekornavallen
har flera stenblock spruckit och
hotar att rasa in. Nu är gånggriften avstängd på grund av rasrisken.
- Om några veckor så ska vi
stötta under sandstensblock provisoriskt och då kan avstäng-

Aven en av Karlebygånggrift,ernas kammare är i behov av åtgär-

der. Också i det sammanhanget
krävs en större insats än den som
nu glorts på Slutarpsdösen.

Förhoppning
Peter Jankavs har Iiirhoppningar om att Rikantikvarieämbetet ska ha möjligheter att stötta ekonomiskt, kontakter som
tasits visar att det finns ett in-

Falbygden

ärju mycket

speci-

ellt i sammanhanget - ingen annanstans finns så många gånggnfter. Tanum, med sina många

hällristningar, är klassat som
världsarvsområde, där finns

lämningar som är unika och värda att bevara ftir helajorden.
Enligt Peter Jankavs har även
Falbygden ftirutsättningar att bli
klassat som ett världsarvsområde. Men, det är ett

kulturan/ som

hotas om det inte sätts in tillräckliga insatser ftir att restaurera och bevara.

Annelie Sand.ström

.,
DODSFALL
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Karin Carlin
Slutarp

Karin Carlin, född Johansson, har avlidit vid en ålder av
6l ar.

Hon föddes i Kinneved 1930,
men flyttade senare till Vilske
Kleva, där hon gick i skola.
Under några år var hon anstäIld hon på Vidafors pensionat. I början av S0-talet arbetade hon på lasarettet i Falköping.

Ä
rd

1954

gifte sig Karin med Stig

Carlin, och flyftade till Bjumm. De bodde även en tid i

I

\c

J
I
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Bygg ny skolai Bengt-Göran Ferm och Thomas Pettersson på Kinnarpsskolan anser att en
nV's\otå skulle innebära ett tyft för samhällena Kinnarp och Slutarp. Bild: MARITA WASS

i tillKinnarP"
"Bygg i ny skola
-

Bygg en ny skola Kinnarp iståillet för att bYgga
om och till dagens skola.
Det ftrslaget kommer från
en byggrupp bestående av
personal på Kinnarpsskolan.
Personalen menar att
deras förslag har många

man de båda samhåillena
på ett naturligf sätt.
En sak är säker, något
måste göras åt skolan. Lokalerna är slitna och Yrtraflkerade genomfartsle- kesinspektionen har allden genom samhåillet är varliga invändningar mot
en annan. En nY skola bland annat ventilationen.
SIDAN 6
skulle också binda samnärheten
sporthallen, idrottsPlanen
och lokal Frökind dr en av
dem. Att barnen dessutom
kommer bort från den väI-

fördelar

Månadsmöte på Frökindsgården
KINNARP/SLUTARP. Frökinds SPF-avdelning har hal-

lit

månadsmöte på F?ökindsgården. Efter att ordföranden
Lennart Pettersson hälsat alIa väkomna vidtog förhand-

lingarna. Ordfiiranden

redo-

giorde för de resolutioner som
SPF-kongressen i Linköping

beslutat om. Det gZillde krav
om återståillda pensioner, god
vård till rimlig kostnad, valbara platser ftir älfue rnedbor-

gare samt forbättrat

anhö-

rigstöd och smärtlindying,
T de fortsatta förhandlingar-

na beslöts att {iirsöka ordna
en kvrkresa i november. Med-

YI

delades att det blir bingospel
den 27 oktober. Ett förslag om

mera som byggts upp

och

ett inbjudningsmöte fiir medlemsvärvning föredrog.
Gull-Britt SjöIin från studieförbundet Vuxenskolan gav
tips om cirkelämnen och vi-

drivs av rnedel som bland annat kommit från Sverige. Det
var mycket intressant att höra Birgitta berätta och man
fick se och höra att pengarna
som samlas in i kollekter med

sade böcker.

mera för missionen verkligen

Vidare medverkade Birgitta Davidsson med att visa bilder och berätta om sin resa
till Sydafrika. Hon var med i
en grupp från Skara stift som
besökte sitt vänstift i Zululand i Nationalprovinsen.
Där hade de giort en rundresa

och besökt olika projket i
form av sjukhus, skolor med

tflrc'qb,

kommer tiII nytta för de fattiga

i Sydafrika.

SPF-föreningen

beslöt
skänka en penningsumma för
ändamålet.
Mötet hade besök av Bertil
Siill och Äke Ung från Ljung.
och de gladde mötesdeltagar-

na med deklamation

och

sång. Givetvis förekom kalle-

Gudhem innan de bosatte sig i
Slutarp.
Hon tyckte mycket om blommor och handarbete, och vistades tillsammans med maken
mycket ute i naturen.
Karin Carlin sörjes närmast
av make, barn och barnbarn.

iP/SLUTARP. HALLESTAD

TISDAG 14 OKTOBER 1997

Personal föreslär en ny
skola i KinnarplSlutarp
Av MARITAWASS

KINNARP/SLUTARP.
Bygg en ny skola vid
Kinnarpshallen, lokal
Frökind och daghemmet
Fyrklövern, istället för
att bygga om oeh till
Kinnarpsskolan.

Det föreslår en byg-

grupp bestående av personal på skolan.
De anser att deras förslag ger många vinster,
allt från en säkrare
skolgång till maximalt
utnyttjande av de resurser som finns.
Kinnarpsskolan

är

i

daligt

skick. Yrkesinspektionen har
sedan länge påpekanden om
ventilationen i lokalerna. Ett
nyligen avlagt besök av miJjö-

och hälsoskyddskoritoret i Fatköpings kommun resuLterade i
en rekommendation att utreda

eventuella mögelsskador

in-

nan några arbeten görs i lokalerna.
Nu tyder mycket på att situationen där ska förbättras - det
börjar bli Kinnarpsskolans tur
att bli åtgärdad. Många av de

Bygg ny skola här! Lokal Frökind, daghemmet fyrklövern, sporthallen,
tersso n, rekto r på Ki n na rpssko I an.

Bilder: MARITA WASS

for- digt som den byggs till for att
ge plats åt också åttonde och
i det 'narp/Shitarp
niondeklassare från Kin-

len lorsvunnit, den har
vandlats

till

klassrum.
lunchen äter' eleverna

Skol-

närbelägna åLlderdomshemmet

och Åsarp. En

se-

ska fatta beslut kring budgeten
för nästa år och aren därpå.

Frökindsgården.
satsning sgm beräknas kosta
I dag går funt 200 elevelr på 16 miljoner kronor. Om den
andra skolorna runt om i kommunen har byggts om och till skolan i Kinnarp. Redan som blir verklighet avgörs i slutet
på senare år.
sexåringar börjar eleverna sin av året då kommudullmäktige
Under årens lopp har många
Kinnarps- och Slutarpsbor tillbringat sin skoltid i lokalerna.

Redan

på

1940-talet byggdes
den äldsta delen på skolan.
Den största delen byggdes un-

der

1950-ta1et,

ytterligare till-

byggnader skedde 1978 och
1989.

På senare år har iratsa-

Tångavallen,

motionsspår och fri natur utgör fina förutsättningar för en ny skola, menar Thomas Pet-

tid på skolan och fortsätter
dan

i lokalerna fram tills dess

att de gått ur

sjuan.

Besrut i

år

Stina Linnarsson, moderat

å:H:lx*åäTål;å"i,,*:

sko- liet på att pengarnas ska anlans framtid är att den äldsta slås så att projekteringen kan
byggnadqn, motsvarande 800 fua igång redan nästa år och
kvadratmeter, ska rivas samti- bygget å,ret därpå.
Det förslag som flnns for

För de yngre eleverna är det
helt enkelt ftir långt att gå dit
för att ha gymnastik.

.

Tung traflk
Ytterligare en ftrdel är att
skolan och all verksamhet som
hör hemma drir flyttas från ge
nomfartsleden genom samhåillet. Vägen åir flitigt trafikerad

och plianerna på att ftirfudra
vägsträckningen

tycks

ligga

lanet fram i tiden. Hem- och sko

laforeningen har agerat, påpe
kat att trafiksituationen inte iir
säker fiir eleverna. Aven ortens
vägfiirening har framfort önske

Lokal byggrupp
Det anses viktigt att bygget

verkligen blir av - görs inte
det kommer högstadieskolorna inne i centrala Falköping

inte klara den väntande

boomen.

Personalstaben

på

elev-

Kin-

narpsskolan har varit på aller-

ten, bildat en "byggrupp" där
Thomas Pettersson, Bengt-Gö-

mål om att något bör göras så att
de yngsta samhåillsborna får en
siikrare väg tiJl skolan.

-Trafikräkningen från

visar att

4000

fordon kör

håir under ett

1994

ftrbi

genomsnitts-

dygn, berättär Thomas

som

upplever att trafikintensiteten
har ökat på senare tid eftersom vägen till Lllricehamn forbättrats.

ran Ferm, Anne Helmersson,
Maria Moensjö och Rose-Ma-

Presenterat för

rie Wernmyr, ingår.
En eruittrl som kommer med

Skolpersonalens förslag har
presenterats för ledamöterna i
barn- och ungdomsnämndens

ett nytt, omvälvande

förslag.

Istiillet for om- och tillbyggnad
vill de se en helt ny skola vid
Sporthallen. En vision de anser har många fördelar.

politikerna

arbetsutskott
Personalen hoppas att politikerna nappar på det, även bm

det innebär en annan kost-En skola i anslutning till nadsbild, än den föreslagna
Kinnarpshallen infiebär att om - och tillbyggnaden av nuskolan får neirhet till idrotts- varande lokaler.

hall, idrottsanläggning,

mo-

tionsspår, natur, kommundelsbibliotek, barn- och ungdoms-

kontor.
n

förskoleverksamhet

fiir barn mellan ett och fem

å,r.

Det säger rektor

Thomas
Pettersson och påpekar att förslaget ligger veil i linje med den

Långa korridorer står tomma. Thomas Pettersson och
Bengt-Göran Ferm på Kinnarpsskolan konstaterar att de
många korridorerna på skolan är otidsenliga och rester efter
tidiga re års bygg nadssätt.

plan som tidigare tagits fram
och som sftar till att länka
samman de båda samhdllena
på ett naturligt sätt.
Pettersson anser att hallen

är

nyckeln till satsningen.
men anser att den används i
för liten utsträckning i dag.

-Vårt förslag har många för'
delar som skulle innebära ett
stort lyft för Kinnarp och Slutarp.

Det säger

Thomas

riga delar av kommunen. Ett
faktum som visar att tillväxten
är god, skolan får gott om elever också framöver. efter dagens stora barnkullar.

Kinnarps först attfå

"TheEcryize"

och

Bengt-Göran som också påpekar att de båda samhållena,
tillsammans med grannsamhället Asarp zir ett av de få
samhåillen dair födelsetalen inte
sjunkit på samma sätt som öv-

AV MARITAWASS

I fiol utsågs KinnarPs
AB till den första mottapare någonsin av det nYinstiftade miljöPriset
allmängiltighet, långsiktighet
"The Eco Ptize".
antal nya arbetstilJfällen,
Prissumman På en till
när de skulle utse vinnare.
kvarts miljon har fiiretaget i sin tur nu delat ut till
två miljöorganisationer'

Det var ifiol ett nYtt miljöpris som instiftades tack .vare
att företaget Landis och Staefa
fi rade hundraårsjubileum.
Landets kommuner fick foreslå miljövänliga ftiretag i sina kommuner som lämPliga

Förutom riran innebrir priset
att Kinnarps far %0 000 kronor.
Företaget valde dela ut prispengarna till två miljöorganisationer - Nordens Ark, djurparken i Bohuslän som arbetar ftir

att

bevara utrotningshotade
djur och Världsnaturfondens

Östersjöprojekt WWF Baltic

ningshotade djur. Fonden ar-

Conservation Leadership F\rnd.

Världsnaturfondens

betar även för ekologisk mångfald i skog och skogsmark.

Öster-

Kinnarps AB har tidigare
visat framfötterna, lg94 var

sjöprojekt verkar for att bevara

och' upprätthalla miljön och

naturen samt att säkerstållla
den ekologiska mångfalden i

d&., Mribelbranschrådet och
Världsnaturfonden scim tillsammans prisade företaget.

Ostersjöregionen. Strävan är
att skydda och bygga upp ekosystemen i hav och sötvattensområden och skydda utrot-

Aret därpå utsågs det till
årets arbetsplats inom träindustrin.
-.........%

kandidater till Priset. Falköpings kommun valde att ftjresIå Kinnarps, något som visade sig vara ett vinnande val.

-Kinnarps AB är outstan-

ding, inte bara i vår kommun
utan i hela landet.
Det sade Falköpings moderata kommunalråd. Lars Elinderson, om beskedet om att det
Falbygdsbaserade företaget utsetts som vinnare, samtidigt
som han päpekade att priset iir
bra reklam också för Falköpings kommun. Förutom äran
att vara den kommun som har
Iandets mest miljövänliga friretag inom sina gränser flck Falköpings komr.nun även ta emot
ett pris ur miJjöminister Anna
Lindhs hand.
Juryn bakom "The Eco Prize" aibetade efter många krite-

rier, tittade på'allt från miljö-

påverkan, energibesparing,
ekonomi, innovationsvärde,

Akut utrotningshotad.

t börian av sekret yar.d.en u.ltryggade hackspetten en vanrig
syn
utdöenåe. Genom ett aktivt raaåiirätårnite som drivs iNordens
Arks
'^t:::g:r,^!H:lden
regi, stöttat u" Kil:?:l:AB, och en ny syn-p.å-ri;;;ir:;;;;,"":;; f-h;;;:;irä;ii;";';;
ga upp en ny stam växa fram.

Välkommen donation. Lena M. Lind6n, VD för Nordens Ark tog med glädje emot donationen från Kinnarps AB på
125 000 som företagets miliöchef, Berndt Bertilsson överlämnade

i

ggL

.

Bitder: MARGARETA Bo,r AN

Doneruar I25 000 kronor

utrot
att,räddaakut
för
o
nrnlfshotad hackspett
berättade om sats- ] nuttsut att ha igång personal
WASS telsen Bohus Avelscentrum, som ävensom
inleddes redan.
de små unsarna
Ark'.Han
Nordens
som
driver
Den vitryggade hacklll^*""
tn]ti.,
-ali ::,:J::5
dvgnet runt'
t111'1T",".i1:u
rltul- 19å
Jöt""^ åi"äk;i ;å;tTu:l: -TrotsattmanpåsenareaS{ ,ne äter kopiöst med mat.
Vö,L"rruffn.f,irråå""åäfA."
ningshotad
mycket pa att ra tillbaka I alt r.an insekislarver till mipresen,.rråäiår,"
r"j".-nn, satsat
I dag flnns ett 25-tal stora
de vitrygg-ade hackspettarna j niraliserad och vitaminiserad
il;";;pr;;;-k;"ä'";;
fortsätter de att minska i an- I kattmat
häckande par av den ti- i;;;i
rrlårt"trrsån.
digarevan1igahackspet-_Virirmyckettacksammätar.!etkanberopåattdetheIt|,
enkelt flnns en allt för liten I Tillbaka till naturen
ft)r donatione"'å; ;;ä;ffi
ten kvar.
på Nordens Ark be- av arten; 125 000 är veildigt stamtvar i sverige i dag. De få I Larsson oånekade att fåglarAv MARITA

I
drivs ett intensivt arbe- av.r.et peng3i ftr;- "":5; i::flil'-1y:::"ll:?::Xs:: ::*j"-11.1c,91'.g T31lGk*
#''ffi.;;;;;.;;kä'tiiä.ri"ra''gt,land,Vtirmland-DaIslandoch]underprojekttiden,någotman
note.rat med tacksamhet. Det
ril etr nagn och fiir invånarnä 1 nedre Dalälven.
rå_^r*
1
t'fiilå;o"e
'"n-.'r
rrarnlar unsar
unBal ri r\urB'e
NorgeI ren
nu StOtstöt- 1,"*,il;Så:*;;'M';i;äl
!.;tt afbete SOm
som nU
lå"'mH.,1'j,:Xä,Xliu\*'":
som är projektets mal.
VD för Nordens Ark.
tas av Kinnarps AB. Fö- Hon beräJtade också att pro- _ Christe-r Larsson redoglor- i G,år allt gom planerat ska
retaget bidrar med hälf- jektet pengarna satsas i infeO- $e äv^9n ftir. Nordens Arks ar- hägnet stå ftirdigt till våren,
bete
Dete Ior
ftir all,oevara
att bevara oen^n
den lite spe- | att ungarna föds upp, vänjer
ten aV ECO PriZe-pengar- des ftir ett par år sedan.
rria i hägnen
omei
r
det
krara
höstvädret,
na, r2s 000 kronor"till
:j:1",..1:.I-:llti1._^1111"i:+ I :gT:q,I""l l q:l
trädkrofärgsprakande
ven
av
arbetet.
l11i:i}1p11f"::if",1'.1c-i} ::lli:gjii1.9::llll'"t i
nor i parken kuride miljöche- N-orge ftir att samla in ungar naturen där de hör hemma.
Berndt Bertilsson, miljöchef fen knyta ihop ett uiagort tlllsummans med forskare från Tillsammans med den nya
, svnen på skogsbruket, bland
på Kinnarps ae, tilurilgåJ" band, ei symuot på att åts- Norge och sverige.
, annat där bränning av mindre
Fågelungarna
förs
sedan
till
gårdagen i Bohuslän. NärÄare ningen nu kan fortsätta. Fyambestämt i Nordens arr., t""u åt vårkanten, när hägnet i en Nordens Ark där de handma- skogsområden infors på n1tt,
par, tre månader. ges den hotade arten också
randeparken rrir utrotninåstro- del av den nordiskalargsko- tas under ett
placeras i det I möitighet att leva vidare.
tade djur. Han fanns ori.6t utt gen i parkområdet, står niiaigt Efter det ska de
hägn
som
ska
byggas
för Kin- För att nå önskat resultat
invigas,
ska
banilet
öcrr
st<a
prissumman,
överlämna halva
narpsdonationen. Längre fram ska projektet pågå flera år
12s 000 kronor, som roråiägei knytas upp igen.
fick genom förstapriset i Tie -överiamnandet är en sym- tirtTkenattdeskasliippasuti framöver. Ett mal som fått en
detfria.
bra start tack vare donationen
bolhandling. på"g"i"u ft*"."
Eco prize ifiol.
Hägnen tir nödvändiga för 'frånKinnarps.
gått
prll'{graens
Arks_
ln
dan
priset
vi
fick
har
vi
-sedan
' :----:-*funderat på vad vi ville göra konto, {tirklarade Berndt Ber- att etable^ra fåglarna i Sverige,
för pengaina. En sak var f,lar, tilsson och framförde förhopp- tidigare_ fo19<;! m9d att släppa
vi ville inte att pengarna Skulle ningen 9m att de kommer att ut norska fåglar i Sverige har
misslyckats'
gå in i foretagöt, utan vi ville göra god nytta'
satsa dem pa andra t"ti;}fi:IJnik satsning
Behöver ,'skräpskog,,
tar för en bättre miljö,
Redan
när projektet inlqdHägnet
som
kommer
att
bli
rar Berndt som sedan dess tit-

tat på många olika

alternativ.

Vitryggad hackspett

närmare 70 kvadratmeter stort des byggde uppfödningsburaPi+
är bara en del i projektet. Det den del av Nordens Ark som{
är hzir ungar från vitryggade inte är öppen för allmänheten.
hackspettar från Norge ska Ett arbete som krävt mycket
sättry ut sedan de har handma- arbete, inte minst som projektats_ inåirmare tre månader. tet är rmikt. Inte någon annan-

Att Nordens Ark blev en av
pristagarna föu.-.sis naturligt, ioretaået har redån tidigaie
stöttat den annorlunda dljur- -I dag finns uppskattningsparken. privat uppskaitar vis_25 häckande par av vitrygberndt också parken,-sommar- gade hackspettar i landet. Den
tid iir han en nitig besökare är akut hotad, det främsta hotet är att det som under 1969där.
ligger
i
linje
9"_h z!-tat91 kallades för
-Donationen
rned Kinnarps engagemang

får

"s\1äpskog"

försvunnit.

stansharmanförsöktftidaupp

hackspettsarten. Satsningen
har resrilterat i att man i dag
vet vilken form av burar få-

i samtidigt
som speciella anordningar på
trädstammar tagits fram, allt
glarna trivs bäst

bevara en ritrot- -_Situationen-åir annorlunda i ftir att fåglarna ska kira sig
ningshotad art, den vitryggade Norg: där^ skogsbruket inte hacka på rätt sätt.
Personalen står i nära T<onhackspetten, en art ro-""hör 'gått fram*på samma sätt som i
niira samman med ,f.åä o"t Sverige. Det innebär att arten, takt med hackspettforskare
skogsbruk är ett led i att"bidra' som i-princip är borta från den vid Uppsala universitet, ett
till bevarandet av deh biologis- svenska landskapsbilden, samarbete som ftirhoppningsrikligform i grannlan- vis ska resultera i ett försök
ka må,ngfalden, menar gernät.

miljön.

Att

band

lnns-i

-"4

ffi:?'1"ä:-i,Tjl,?!"'Y"3il
åi', tåä ffii5få: f;""'
Knöt
Kjell A. Mattsson, tidigare _ Det förklarade Christer spettarna. Faller det vzil ut inIar-råshövding i Bohuslänl är L.*::olt inspektör och ansva- nebeir det stora fördelar. Inte
ordförande för den ideela Stif- rig ftr djuren vid Nordens Ark minst som det kostar stora

'

.När jag sectan

Ben$ avtackad efter 15

pastorat tätare igen. Margare_

ta Thor slutade i samma veva
jug vikarierade på den le_
99h

orga Uansten. Nu finns Elisa-

bet Henriksson och Ellinor

Fransson också

o

ar sdm kantcff iKinneved
Av MATS KARLEN

I

KINNARP/SLUTARP. I
söndags avslutades en
epok inom kyrkomusiken i Kinneveds pastorat.
Bengt Kjellström, som
i större eller mindre om-

rJanst.

_

långa och trogna tjänst.
Först var det gudstjänst,
naturligtvis med myck-

tiv och duktig kyrkokör i

båda församlingarna.

gi-

et musik, i

Kinneveds
kyrka och därefter samkväm i församlingshemmet.
-Nu får jag spela på
min orgel därhemma
och åta mig ett och annat tillfälligt uppdrag,
säger Bengt Kjellström.
Bengt Kjellström var en av
många som förr utbilade sig
till och arbetade kombinerat
som lärare och kantor. Han
kom till Kinneved 1952 och
verkade sem ordinarie kantor
till 1965. Men ända sedan dess
har han anlitats i större eller
mindre omfattning.
Efter skoltiden i Skövde böriade han sin vrkesbana i Lid-

i Falköping just nu
som bl.a. innebär spel på be_
gravningar.
Men musiken kommer även

i

framtiden att ligga nära ho,
lnom. Hemma i kiillarenlfinns
len orgel som naturligtvis kom-

lmer att användas flitigt.

i

år

gärna

sin instäIlning till

I

Lärare och kantor
-Vid sidan om en heltids-

muns skolväsende.

Sv"nsk folkton

Bengt Kjellström vill
Iframhålla

senare slogs samman till Falköpings storkommun, bl.a. Frökinds kommun.

dens benämning på högste
chefen för Falköpings kom-

pas_

vikariat

1952, samma

tjänst som folkskollärare arbetade jag ungefär 20-25 procents
tid som kantor. När jag 1965
började arbeta som lärare på
Kyrkerörskolan i Falköping
slutade. jag min ordinarie kantorstjänst, men har aldrig riktigt varit frånkopplad.
Skolbanan blev lång i Falköping. 1967 blev han skolledare
och avslutade skolbanan som
skoldirektör, som var den ti-

i

toratet. Han har ett mindre

dag som en stor kommunreform genomfördes. Bland annat bildades då de kommuner
som 22

de

Men nu avslutar han alltså

den Jånga kantorsbanan

Skärstens ställe, berättar
Bengt. En annan mycket värdefull lärare jag hade var Jens
Bartler i Falköping.
Efter en kort period som läl

Under g0-talet har jag mest

haft förmånen att få varä med

vande period, då jag också
ibland fick hoppa in i Stig

ved den

pastoratets

o9h bygga upp en verkligt ak_

fattning varit kantor i
Kinneved i 45 år" av- rare och kantor i Hångsdala
tjänst i Kinnetackades efter denna började han.sin
januari
I

i

lrommit att ägna mig at Bör_
stlg och Brismene. Jag har

köping med kantor Stig Skärsten som orgellärare i fyra år.

-En mycket lärorik och

pensroner.a_

des flrån skolarbetet 1990 blev
knytningen till Kinneveds

kvrkans musik:
-Jag är medveten om atf
ständig förnyelse är. nödvändig inom detta område, men
tycker ändå att vi i första
hand skall hämta inspiratio-

nen ur

den västeuropeiska
och svenska musikkuliuren.
Den svenska folktonen kan vi

Hemma vid orgeln. Naturligtvis hör en pampig orgel till inventarierna i det Kjellströmska
Bild: MARGARETA BOMAN
hemmet. Den lär han spela flitigt på i fortsättningen.
.,s.-

Visafton på Kinneved
KINNARP/SLUTARP. På
onsdag kvaill är det åter mucikcaf6 i Kinneveds församlinshem. Eliza-kören, Tisdagssångarna och spelemännen Håkan och Yngve på
dragspel och flol kommer att
sjunga och spela en salig

frqlrr-q1.

h2ifte som heter Gamla godingar, arr. Ingegerd Idar
(Flygarevalsen, Famnen full

utav solsken...) andra

exem-

pel Käraste bröder, Höstvisa,
I en våirld fi.rll av kosmiska
under. Så blir det förstås

många allsånger; några exblandning visor med och för empel En liten sång, Rosa på
sin sångsugna publik. Man bal. När ljusen ska tändas

använder bland annat

ett

därhemma.

Men musiken har hela tiden
jhaft en central Plats,i Bengt
I(jellströms liv. Bengt efterträddes i Kinneved av Marga-

reta Thor, men under hennes

ledigheter hoPPade
som vikarie.

han in

ha stor qglle Ay-__

Många prästert

har

också

passerat revy under Bengts år

i Kinneved. Kyrkoherdarna
Grip, Malmensten och Hennrng Andersson tjänstglorde

på 50- och 60-talen och de se_
+aste årens kyrkoherde, Stig
Ostlund, är en man som sätter

musiken högt.

Kommunalman
När han nu drar sig tillbaka
efter sina många som lärare
och kantor känner han sis
tveklöst mycket priviligierad :

fork,

k/t,
-Det iir naturligtvis en stor
formån att få arbeta med musiken, en kombination av hobby
och yt'ke. Och skolans verksamhet har alltid engagerat mig.
Trots heltid som lärare och
därutöver tjänsten som kantor
i Kinneved hann

Bengt också. under sina år
där med att vara hårt kommunalt engagerad. Tempot på den
tiden var lugnare och det var

Iättare att
saker.

fnna

med många

-Jag kom till Kinneved när
Frökinds kommun bildades
och blev sekreterare i kommunfullmäktige samt ordfö-

i bl.a. barnavårds- och
hälsovårdsnämnderna, berätrande

l[innarna. Det vinnande laget från innebandyturrpringen i Kinnarp, med ledarna Biörn
Akerhage och Ann Mohlin.
-e,

4f

Ju fler vi är tillsammalls...

Nytt miliöPris
till Kinnarps
I

veckan fick KinnarPs
AB som fiirsta större möbelproducent ett konkret
bevis på att företaget är
på sätt sPår när det gtiller
miljö. VD HenrY Jarlsson
flck ta emot ett ISO 14001certifikat som en bekråiftelse på att det miljöProgfam företaget har är både trovärdigt och ambitiöst. ISO 14001 är en internationell standard för
hur ett miljöledningssys-

tem skall se ut. Det är inte

fijrsta gången

KinnarPs

har

lYckats

göra både ekologiska och
ekonomiska vinster tack

vare sitt

och Kinneveds pastorat samlades nyligen för att spela innebandy i Kinnarp.

Detta var första

tråiffen

med tanke på fortsatt samarbete på ungdomssidan i Floby nya pastorat. Och ledarna
ser mycket positivt på Pastoratssammanslagnin gen.

-Vi blir

flera

och hoppas

därmed kunna erbjuda våra
ungdomar olika mötesplatser
samt att de skall känna större

samhörighet med varandra,
säger Ulla-Britt Larsson, Floby.
Nästa

triiff är planerad till

början av december i Kinneveds församlingshem. Då

kommer den kristna rnusikgruppen "Jasmine" från Stenstorp på besök.

KinnarPs

får pris for sitt miljötänkande. 1994 fick företaget
Möbelbranschens och
Världsnaturfondens mil-'
jöpris och förra året The
ECO Prize.

FLOBY/KINNEVED. Ett 30tal ungdomar från Svenska
Kyrkans Ungas tonårsverksamhet samt konfirmander
från Gökhem, Floby, Äsarp

genomgSiPande

miljöengagemang.

SIDAN 5

Klart för. Kinnarps nybygge

atlt klart fti, xi1lu,pl%ff#i;"" ja till den detaliplan- dratmeter i två plan ska det bli.
AB ändring som nödvändig. Fastig- Den beräknade kostnaden är
heten, Hassla 2:84, sktrlle enligt alltså tolv milioner ktolo...
ny
utstiillhelt
byggnåtion av en
"..
Utbyggnaden ska inrtehå1lla
niiäshaU och hulrrdenti6. planen bara användas for inB"yggplanerna har vi berättat dustriändamal men det är nu en stor utst?illningshall, som
halo* tlJig*" och i ftirugår fi.ck ändrat. Några ärenden senare ska ersätta den nuvarande
kontorsåöbeljätten klartecken flckforetagetbygglov. Det zir det len nere i krillaren. Till nybyggatt sätta spadän i jorden. Bygg- nuvarande allaktivitetshuset naden ska också foretagets ennadsnämndeniFalköpingsadå som ska byggas ti]l.3000 kva- tr6flyttas.
Nu

zir-

AB:s planerade Kinnarps

tar han.
Det varju en helt annat uppläggning på det kommunala arbetet på den tiden. I princip hade vi inga tjänstemiin utan det
löpande arbetet sköttes av poli-

tikerna för symboliska summor. Å andra sidan var det en
tätare demokrati dtir folket hade

betydligt närmare tiJl politikerna än vad som åir fallet nu.

Talare. Rektor Thomas Pettersson höll invigningstalet.
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Mystisk figur- Den blyga figuren Trolle gömde sig bakom

"Skogsägare". Eleverna på Kinnarpsskolan deltog igår i invigningen av skolskogen.
Bild: PETRA ANDERSSON

en sten i skolskogen.

Kinnarpselever invigde sin egen skog
Av PETRA ANDERSSON

KINNARP. Igår förmiddag befann sig samtliga
elever på Kinnarpskolan i skogen vid Karbovägen för att inviga sin
alldeles egna bit av naturen.
Begreppet skolskog har funnits länge, men det är först nu
som en av kommunens skolor
har anammat id6n.
Syftet eir att man ska1l flytta

lan.

skogsbolag och högskolor.
Skogsvårdsstyrelsen ställer
upp med personal som vid ön-

Marken som utgör skolskogen i Kinnarp tillhör dels Ska-

skemäl kommer och informerar bäde lärare och elever.

gare, och är belägen vid Karbo-

Vindskydd och
lägerplats

ut skolan i skogen, säger Margareta Thor på Kinnarpssko-

vägen inte långt ifrån Kinneveds kyrka.
Bakom den urspungliga
id6n med skolskdg ligger stiftelsen Skogen i skolan, och innebär ett samarbete mellan en

Torbjörn Svenningsson, som
har hj;ilpt till med att bygga

exempelvis

bland annat lägerplatsen och

Pa

plats vid gårdagens invig-

ning av Kinnarpsskolans skolskog var Leif Bergåker och

Lrlev

dessvärre saboterat av okända
förövare.
-Det här blir ett område

som skolan får disponera och

göra

ra stift, dels en privat markä-

rad parter som

vindskydd. Det 'senare

lite utöver

allemansrätten, säger Leifoch pekar på att
vikten av att skapa ett intresse

för naturen. "
Meningen är att skogsvårdsstyrelsens representanter fortlöpande skall kunna utbilda Iärarna om så önskas.
Kinnarps skolskog kommer

till tal av rektor

att användas varje vecka inom

lyssna

Elevens val.

mas Pettersson.

Ett nytt rum

De senaste tre {erminerna
har vi haft ett ämne som heter
"Ute året runt", berättar Margareta Thor.

Tidigare har man hållit till
på olika ställen, men från och
med nu har eleverna en fast
plats för sina naturstudier.

Vid invigningen samlades
alla vid lågerplatsen för att

Tho-

-Var skola har fått ett nytt
rum, menade han och passade
på att tacka markägarna och
övriga inblandade.
Till tonerna av en dragspelsfanfar klipptes det röda bandet
på flera stäIlen. Al1a sjöng

till-

till människans glädje" innan det var
sammans "Ett träd

dags för eleverna att utforska
sin nya skog.

500 dansade
Av RUNE LINDBI,AD

till Streaplers

var det dags
för höstens och vinterns
första dans i Kinnarpshallen och det var StreaPå lördagen

plers, en av dagens storheter inom den svenska
dansmusiken, som spelade upp till dansen denna gången. Under kvällen fanns också Peter
Alvenfors orkester i halIen och sågtilfatt det inte blev någon död punkt i
lördagsdansandet.
Förutom att bandets ordinasångare Bosse Möllberg in-

rie

te fanns med

i Kinnarp denna

kvzill så var hela det populära
Streaplers-gänget där med kapellmästaren och basisten Håkan Liljeblad i spetsen. De övriga ordinarie musikanterna i
Streaplers är Göran Liljeblad,
gitarr, Lasse Larsson, piano
och Kjetil Granli, trummor.
Vokalisten, sångaren och gi-

tarristen Kenny Samuelson
var den som ersatte Bosse
Möllberg.

Från pop

till

var med på noterna och bugga-

de loss ordeniligt

tre LP-plattor, "Alltid på

väg"

"Lady Banana" 1974 och

"Valentino" 1976 som samtliga
100.000 ex. Efter

salde över

dessa skivframgängar övergick Streaplers mer och mer
till att bli ett dansband från
att ha varit en gitarrbaserad
popgrupp med tyngdpunkten
åt det rockiga hallet.
Ofta bedöms denna typen av

orkestrar efter deras fram-

gångar på de olika hitlistorna
och här har Streaplers genom
tiderna haft stora framgångar,
bl.a. med två Tio i tophits. En

mindre med en instrumentalversion av "Säkkijärvi polka"
och en forstaplacering med

till

bandet

i

som deflnitivt rir på väg uppåt

publikens gunsti

Bara 500

dans

Streaplers är som sagt i dag
ett bland de stora banden i den
svenska dansbandssvängen
och på 70-talet släppte bandet
1973,

Grattis Maria. Maria Larsson från Falköping fyllde år på lördagen och det uppmärksammade Streaplers sångare Kenny Samuelsson och bandets basist Håkan Liljeblad med att
gratulera ett överraskat födelsedagsbarn på scenen.
dentligt i låtarna och publiken

Kvällens publiksiffra var

bara 500 personer i Kinnarpshallen den här kvzillen vilket
kanske var i minsta laget ftir
att arrangörerna skulle vara
nöjda, det kostar ju en hel del
att kunna bjuda på de bästa
dansbanden.

Nästa dans i Kinnarp blir i
början av januari. Då rir det
Thorleifs orkester som skall
svara för dansmusiken.

5OO på dans- På lördagskällen var det dags för en

ny dans i

Kinnarpshallen.

Då fanns Streaplers dans-

bandsorkester på plats i hallen och bjöd 500 danssugna
på en svängom på dansgolvet.

Bild: RUNE LINDBTAD

"Diggety Doggety".

På Svensktoppen har banvarit många,
dåir har man haft med låtar
som "De tusen sjöars land",
"Vad har du under blusen,
Rut?", "Bara femton år", "Aiskar, iilskar inte" och "Till min
dets framgångar

kära". Hela tiden kommer det
nya låtar som fastnar hos publiken men nog är det så gtt
publiken gärna vill lyssna till

till de gamla våilkända låtarna som många av bandets suportrar ofta kan texterna till och sjunger med i när de
spelas upp ute på dangolven
runt om i landet och så var det
också denna gången i Kinnarp.
och dansa

Bra pausband
En trevlig överraskning var
Peter Alvenfors orkester som

KITTTTEVEDS

och
Or-

nönnxOnS

var kviillens pausband
kommer från Gullspång.

&
w

den här

har syauktion i
Församlingshemmet
torsd.6 nov. kl. 18.30

Alvenfors av Peter Andersson,
Markus Broholm, Anders Nilsson, Dag Gustavsson och Thony Alvenfors. Bandet spelar en
lite nyare modernare dansmusik och det svängde ofta till or-

Sång av ungdomar
Kaffeservering o Lotterier
Gåvor och paket
mottages tacksamt

kestern har spelat

i

i fem år och består
av förutom vokalisten Päivi
sättningen

T
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Alla hälsas välkomna.

