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GODFSTAD 4H
Ell 4llb KRETS...)...
Jae vad Sr an 4lb krets f6r nigontlng, nl har sHkert m6nga g0nger lSst on
Uarberge 4lt, krete I tldntngeh och undrar kanske vad det iir,
En 4lb kreta 5r an sammanslutnlng au alla klubbar i att omr*de, oftaet en

kottsnun. Uarbgrge 4ll- kretE bsatAr au nHgtan alla 4ll.- klubbar I Uerberga 4il-
kretg dtom dE alta dsttlgaate som tlllhEr l{arks kretsen. Sanmanlagt lirr datta
13 klubbar.
Uad ayaefar di kreteen med?
f kretsen flnns dat en kretestyrelae rnEd folk fr&n ollka 4F' klubbar t kretaenr
KretestyrEleene uppgift Er att hJiilpa klubbarna mEd adml.nl,rtrattva uppqtfte!,
ltltl: kontaktan rnad l€ne- oeh rLkEffirbund samt att anordna aktlvltatli-ogt, 

"ir.klubbarna kan deltaga, tex. kretem$aterskap I ollka saker och l6ger. :,, -
Etr'etor uppgtft har kretsgn I at't gbra hanbeedk p!.filratagan, 

""it "W n3afp"
klubbarna L fr8gor rtirande fiiretagen.
Alr,t arbete kretefunktloniirerma nediligger 6r ldeellt arbate, dvs. de fcr ingen
ekonomiek ers6ttnlng.
Tl11 aln hJ6fp har kratetyralsen

och Hr dtE I kfubbarna och hJ$ilper

nL kaneka lttE vad en krets 6r oeh f6rst&r kanske att nHr n6got giitler
bsriir detta ocksA oftast klu-bben. , ,i

Uad har ledarna i G6deatad 4H att tlinka pA t skrluande eturd trsr ni?3o ,naturllgtvls an massa saker. En Xonrmit6 eyaslar med ett l6gar f6r de ynEeta,
kaesdren 6r I futl fart med att avelute nedlemerapportering ocfr ordf6randan
och t:e ledaren, har Just ekickat in lokalt akttuiletsetdd,
Sekreteraren hJ6lper kasstiren att ekfl.va msdlemellstor och h8lter ockse p! atitrEnekrlva protokollet frAn senaetE styrelsemBtet. Atla de andra ledarna irar
mdtesuerksamhEtEn att tiinka pA. Fdretagsledaren andas ut efter att ha gJort
hembaeUk i knubbarna.
$om nl m6rker gt lir det mycket i giirnlngen, och ett oerhsrt arbete som de stackars
lederna f6r gdta. tlen eom beldning f6r detta har vl Ju fdtt mAnga etrtande
p5 vara cykeltramper och mtnga deltagare tilr kretsl6ger m.m.
Ut hoppas dat fir fortsHtta i sarnna stll och 6nskar er en rlktlg ekdn semester
ocft elb,:roilg fortsiittnlng pA eommarlovet. .......
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TA'VLTNGSLAGER,
, L6ne!s, t6vllngsliiger Eick i 0r au stapeln I Tutskerr Endaet ett g0- tal 4Hl

ere daltog pA liigret, detta kolllderade_Ju olyckligt med skolavslutnl.ngarr
OA f6,ret6r nl att lHgret iigde rurn den 1Ol te luni.-'Fr6n 0iideetad ,var v.l S st Eom deltog n6 f egpi[, .m"a"n Glenn och Tor_, BJiirn'. kon fie'r'och deltog.pd t5vltngar. De andra s-var, KJelll ftatsr-frt"gnr" B::--"flllkagL A och Kenneth.
ilada ul n€gon cB!? mot iiurlga l6net I atla tiivtlngar de ? Ja, eftor ati t,Evtirnt upp mgd cvklins ttlr tlsret ( magn;; " 'r;;;"En-l-iv"r.ll'""" J; li; '-
chanserna ekulle uata ganst<a stora.
Fdle't oi fredagokuHlrpn flck vl gt en naturstlg, ooqr vi aJ htttade mgtit pa.Flan dat ordnada sig iind6l Efter.naturstigan, uur det sA cJgs-att lligqra slg;( ?iir de fttal som nu gJorde det ). -2-'' -

Hela.IiirdaEen Hgnades 6t frlidrottstsvllngar pa 6vrevl ldrottsplats.u{ Gtldsstad hor -deltag r ffilJande_grenar.l"K;ei1l Diskus, r,r":oi"Bip-r, ulingd-' hoppl .{ttagnuss rtingdhoppl fitkaelr Diskuel .ri;,;g-r,opp, xenie*,i innq, disil;;-kylap liingdhoppl h6Jdhopp.
!r:! lyekades xinneih ned en 2ta plats I diskus. ftats kom pt en tredrandaStdJe pSats t 80ll1m loppet, t h*rd konkurrens ia.J sadane 

"or u", 
"rlt Jil"lror",oagan auslutadel 

Ttg. stafatt, dlir lvllkaei o r"in*th plus en LJungbykilte ochen Stafslnga{JeJ dalto3. l-agst sptang In p6 en andf,a plats efter sn sten-hird spurtuppEiirelse.p'+igri"9t;Eii;;-;Jl'o"t diverse taulinsar, med bsrJan I draskamo."*r",'n"0"vl llte fiirstarknlng ofi damsldan fr*n HimiJ, r"n var tvungen att ha ? st.'j9:1":1 l- l-agpt. Det lyckadee bra I dragkampan, sE or" ati-,it auanceraddtlll flnalri och d5r rnfitte ul. som vanltgi Hi;l;; och flck som vanligt stryk.PA ailndagen var. dst uol.leybott och rttJtroj. i-rofteybollen-hainada vl traaI utr gruFFr eftar stundtals hra spel. lvlrlael sagrede eom uanligt I rikshoJen.
!{f. tgl ull hoppas att han kan upsrepa seg€rn frtn rtksflnalen-rijrra 6retiigen t Srt

.! och med detta var_det slut pE tbvtrngsl5gret och 4 tr6,tta ( magnus;:Frate
Iiltl,,o,l::"::l--*l:f""l"l.1,f iu fr*n"ktudnoi n"au Ju fnti iaoatJl ss vt

,t,

kan Ju intr,e vara annat iin niiJda med utri8ng*n 
"u lagrit,* :ffi

flfsFwsf,ffiffitrf,f/i
St ih dst d€ Enart dags fiir det hala Sverlges 4H harviintat ps linda eedan fiirra gsngen, niimligai RIXSLii6aRl il
Oen gflng dA Ella 4r{tare fr6n 14 flr och upp$t f&r chansen att triiffiI iir liigret fiirlagt till Rimbo, stockholm under tlden 22- 29 Jull.L6nsftlrbundef'llikner l6r rnec att 6uer 100 deltagare skell ftiiJa med

l:?" flflh1d; och Fsrsvara'a* r'aitigil"'-"-rHismn". pA rikelliger vittalla alltld vara biittra En Hal,land.
oet rl'nns ollka eiitt att t,a sig titl stockhalml de fleste ftiradrar
s$ikert att 6ka t*g. wrer!CIn en dat vsr.Jer cy*elni :", Jui t";;;;: :: :

N9,2ra stycken skaii cykla ce si-mrr"i'trri nuuuastlo;, ;; i*"-.arn"t
mad att dBt komm€r att ta 6- ? dagar. I nl,ista ticlntnf t<an ni t*sa rrreia
om ri.Eslilnrat och orn cykelresan.

.. , ili .na.:. t. .
:t ...... l: l



SOMMARUPPEHALL
Som alltld e€ brukaf det bll. en liten nedg&ng I klubbm6tan nHr so,f,mar-
lovet har bdrJat. I Er kaneks vi dEirfdr bara har m6tan fram tlll lSgret,

Uarkganrhaten har annara varit ungaflir vad dsn brukar uata. Uad sorn saknag
5r kaneke nigon dlrekt vsrksamhat ftir de soffi iir $ldra lin 16 6r I klubben.
DEt birukar bara vara uolleyboli fiir hala slanten ftjr dessa. Oet vore kanst<e
kul f$r de aom annars Hr ledare alltid, att komma p8 ett rikttgt m6ta, Justfdr de sJHlva, dEir de sltpper att ha anevar fdr nAgontl.ng.
l,liltesverksanheten bestAr Ju cftast av spel och liknande saker, FiSlJer detta
dA Attcs motta ilL5ra E6nom att giirart ? Ja, den frAgan kan m"n Ju stElla slg.
fien faktum &ir Ju att det Hr mAnga saker man b$r 15ra elg h5r I liyet. Inti.
ml'nst Eir det Ju konsten att umg$s man biir llira slg, detta ksnska 5r be- 1,,

tydt.tgt vltklgare iin att Just ha Bn massa kunskaper I huvudetr :i.
Ganom alla 4H- aktlvltetarna l$r nran sig umglsl I ett spal tex. mtstE nan,
kanske.accaptera att det finns s8dana som 5r bEittre Eller har mEra tut
5n Just Jag..
I[6Ja, det flnns Ju Hvan saker lnom klubbmbtena som man ftr liirdofi 3vr

Son exempel kan man Ju ta ealladskvSLlar och smtirg6ebradnlnE, Hiir liir
man. slg lite hyr man lagar en sallad oev. lliitena krlng fiiretagen gsr sn
massa kunskaper om enkel bokfiirlng. SA viset 5r det kvallte'pt verkaamhaten.

Som ttdtgare nimnts Hmnar vl giira uppehdll under sommaren, datta f6r ett
nian me6 nya frlska tag skall kunna konma lgan tlll htistan, dA Ekiirdefesten;
Hr den stora hiiJdpunkten. i

Utrens eykeltramper blev sannerllgen en stor iivarraslnfng, Lnta mindra 5n
att ?0- 80 tal personer cyklade ua,rJe g6ng. Det Hr Ju ganska fantastlekt
med tanke pA att ltlla G6dEstad lnte 5r st stort. ftlen att det var sA mAnga
skall vi kanske Sven tacka, K1astorFs-r Uallnga-, Grlmetd och Roll+storps
bor f6r. TACK SKALL NI HA.
Ul hade utlovat ett prls bland de eom cyklat minst 5 utav da ? tramperna.

-Det uisade stg att'dat bleu Flalln i Algustorp sorn vann viletolan som var
prLset. De! uar ett 50- tal som hade cyklat mlnst 5 g6nger.
ui kornmer abkerligen att fortsHtta med trampen till na"[a var, d6 nl
naturligtiiis 5r v6lkomna tlllbalia. Ni ekal'l alt i hopa Hn an g6ng ha eti
etort tack f,tir ni cyklat med oss, ni vet lnte vad det betyder f6r o6se "'
lnte bara I psng€rr det $r'ocke8 ett bevls pt att ul vet att nl kSniieir ttlt
oas, och det 5g kanske 6nnu vbrdefullare fiir dss.

,.IACK 
ALLESAwITY|ANg ! I
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Ost r6ckar att hiira ordet, kretsrsger sE biirJar minnena hopa sigt
KratelHger dr nog,bland det allra rollgaste inom 4ll, fiirsta l5gret
Jag deltog li_ uac L Aeklcster 1969.-t'tan uar yngst OE, Fren u"rj" liiger
nrlnns man alltid n6got sHrskilt, I frskloster kommer man sHrskfit inSg
!110. qcfr Gtitar_ som pI den tidan hade annan kroppsvoryrn, n6r de hlingde
tl'okronorssedlar p* tork p6 t5ltat. Datta fiir att det-varit Suarsuanp
Flng l'tliltet pE grund au hEiftig" "tyf"fi. oauirande instrukturen Ftatte
ninne man naturligtvls ocks6 med sltt llspande talessHtL.I Oarome 6rat d$rp6 LHrde man kiinnarfBalootr och andra toklga Himleboi.
56 har det hAllit pA &r ut och Er lnl nan har st5ndigt trairat nya 4f{!
6!€r
Fr6n 19?H har Jag fungerat som ledare p6 ldgrena, m6n datta har knappaatfdrHndrat nfrgot ftir Ett de andra ledarna I de andra klubbarna, vaf, da rnanl6rde k6nna nHr nan sJBfu deltog pA l$grena.

.-Dg, flirsta &ran man var med var det allLld Hlmle son var stiirst och bEst.
:llilmgra Hr det ut I GiJdestab eom innehar den titaln, och d8 ska naturligt-
,.,ui.s atrle andra klubbar f6rs6ka sl6 oss p6 lfigret I olika tEvlingar,€$ har det a11ti0 uarit, men vsnnar har man uarlt iind6.
,'Nu n6r dat Hr dags igen i frr 5r det med extra spSnning rnan ser. p6 l6gret.I61 6r det n5rnligen fbrsta tret man deltager i lommitifr rur rag;et.j;i--
soh kanske Sr mest spEnnande 6r att det I er ser ut att bll rekiraUef-
tagande, n$rmare 150 4Hmre tippar konmiteh.
ftlatueligtuis hoppas Jag att Euan i *r G6destad bllr flast p* LHgretl

och att alla ni mell.an 1u.. is 6r tar chansen att f6 3 uerkligt roliga
dagar p6 l5Eerl t t
Pt uilka platsar }Hgret har uarit de senaste 6ren kan du se nadanr

/K*o*,rH

TffiEBERGSftTSA
L$rdagen 4-en 28 auguati,,lm6ller dattl

Beii 6r n$mligen riagen d6 UErbergs 4|l-
tkar ttll Llsebergt

' "i.ciiocsrgg c6R uI sorq uANLTGT, Dvs. Afii$iiLER Dss rrLL RESRIE ucH AKEF qu5$1.!!:.
.,"-,i{u"n da andra klubbarna L kreisan ekalt *ka till Llseberg denna dagpnl'diitf6r
i ,,ii.oirer nl. kaneke att etiita p& nr$nga kretsL5Errkamratar fr&n andra"klubbart

Tl0 ocH pLATs rnfi sAfiLIr{G TILL RtsAN KufiFtER ,, ufi FA REoA p[ uiin r{r AN$IILE.R

ERT
AHmiiLAil 5KALL cfiRAg rrLL rqAcnus BJDRCKE TqL$r ?4386 stl!4$Tt'15 auguetl.

2.0/gttonna7]

$rL05TER- nbq DER.ol4E- tqlo qK$r r Tr,uiF-ro*l

HUnruEsinn- lq?t, SreonRp- rq?B t-fr tr't LE- tq?q
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luqn KEe - lq?s DEQovrE * lqlb N6E-



A
3a, det hiir med g5stakrluare Hr en ny glv fiir tidnlngdn. Fleningen Hr att
vl tiII var-le nummer skall f6rsiika fA nAgon med f6rflutet i f,iidastad 4ll
att ekriva i tiCntngan. Eftersom klubban 1 6r firar 35* &rs Jubileum
tyckte ul det var lEimpligt att n&gon fr6n begynnelsetret fick chanean att
skriua. $i fastnade f6r Everth Svensson, Klastorp nunora Stuckholm. Det
gades att han uarit ladare de fijrsta *ren l. klubben, meh det ulsade sig
vera fal. 05rfiir t6nker vi fortsHtta lata ttlLs vi finnar nSgon ledare
fr6n de fiirsta 6ran. Nedan kan nl i alla fall se Euerths brev i sin hsl-
het, och vf.u11I tacka honorn s6 mycket fiir bldragatl

.'. 
:

llbJ gotviinnrir i 'G6destad 
t

'' 
',"

Taek fiir brevet ang. 4F1- uerkearflheten i Ciideatad. Det uar intreeseant IEg-
nLng och llksom ett braurhemifr$n r'. Tyuiltr m8ste Jag beriitta att nAgot
ladarskap inom 4H bedrev Jag aldrlg. Jag deltog ett par Sr med odllng ev
bruna bU'nor- om Jag ints mlnns fel- dessutom t5vlade Jag ett par gEngar
I ltnryckning. Jag tror vl. ryckte nAgonstans I ftolfstorp och sedan gJ.ck
vi vl.dare ttll. . Laholm oeh dii,r fick Jag ett halut duesln nyslLverakeadra,
Jag uar ocks& mod I Giidestads SLU, men da stiirsta Lneatserna gJorda JaE
nog redan d6 inom Ldrottenr nEr ui var aJu Erabbar gom bildada Klastorps
l,drottssEllskap 't,,xIs ) 1941 .
lt$nk t alla fall vad tl.dan f,asar iuHg, 35 6r sedan, tlet 6r kul att hiira

hur ni ungdomat Jobbar och Jag uet att hala 4ll- riirelsen iir p& etark
frammarsch och inom ldrottens omrEde vat .lag vad 4H betytt fdr bla. :

;volleybolleng utbrednLng,
Just nu Jcbbar Jag inorn idrottan med rlksldrettsfiirbundats Jubileum. RF
blldades 1903, fiSq:,hela ?5 Ar sedan. ]ag vlll att dat ska bli en hala
landets engel5gEghet och inte bara fr en greJ I $tockholm t', f&r se hur
Jag kommar gtt lyckas nred detta. lnom idr0tten r&ilinar vi mad ca 300 000
ledare och detta s$Eer lite om idrottens omfattiiiirg. Sust ledarfr6gan
6r betydaleafull actt det iir d5rfijr rollgt n6r e6dana hilr initlatLv so$t
konmer fr6n Giidastad 4t{

Lycka ttll t fortsHttningen och hHlsningar tlll'a!.1a bekanta,
':

Fled. ldrottshHlsning.i ' 
'

,li

p5
Ul Jobbar ocks* p6 en ,: fdrdldradriug 

iIt idrott tillsammans ft

D5

A ib'
cl' 6t r JCIr k't,rnU har bylf ledarCler, {"&n LiH tiLL

ta

hushhllels sr[{sel. {{&ro, dewr sorn situ rae:*trvtr,ho uc+ {i
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Oet forta$tter att kamms en och annan ineHndaretlll 4l.l- tldningenl och dat 6r Ju treuligtl
4l{- densen Hr fortfarande ett ektuellt lirnne I
epelterna, och s& hilr l$ter dst I ett breul

FIVCKET gRA

liyckar Jag att dat iir at,t nt etiillt ln 4l{r-
daleani n$r dat kom sprltp$verkade dJt. Dat var mrdlgt att hdtta atrikt p&
orciningsreglerna.
mgn Jag hoppas ockss atL dansen kommar igAng igen! oeh ett d6 alta tJeJeroch killar hJ6lpe_*t att e fryea ute rf da eom eventuellt ukutte vag" lfi aftsprltpAuatkade. 06 kanske de skHrne och inser hur Larvigt och Uarnsligt Oet?ir att dricka 61 och sprit.

-66dested- BU

Vr Tf,cKHp r$e srspnggr orlf rloppRs
pH rLEg brDR H6 Tr Lr nrfisrn Hur{FrER g

,A [NTtr GMAAlSgru
ATT FA TRAFFA ALLA
MEDLEMMARNA 5A Mf-
TIDIGT !
ONSDAGEN DHru S NIJGUST'I

5$I{LLER CIETt se lnbJudes all.a medlem$ar i Giidestad AFt fr6n il- 25 tr tillett gemensamt 4Fl.- mdte. Fldtet komrner att vara fuLlt au olik! aktivitetertUl hoppas.-att sd m6nga..som mi5Jligt sluter upp och tar ti1lf;dllet i aktilpLATsrN rfin ntjT[T iin c[nrstAn sKcLA, rqcrer i<bi'rrqrn nri np1risi-uiot'Hus uloFINT U}iDrR OCH BiJRJAR KLOTKAN 18. 3O
Ui hoppas att vi p& m6tat kan fA tips om hdstens verksamhetl helst dt vtlkaaktiviteter ni iinskar.
Nl kommer att kunna kiipa 4FF- trbJan och kepaar p'o m$tat, dessutom bl1r detn3gon etag fika iiuer iippen eld eist undar m6tet.

ut

ffil
,ffi
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2 SAARNOR T G#frtrSTAD!
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ffiffie#ffiv&ffirur$nEMNG.
S5 har dat dt iintliqen hdnt, att hembygds-
fEreningan och 4H har haft arrangemang
gemensamt. Det tJuvstartade egentligen
redan p6 tisdagekviillen fijre ml.dsommar med
sl€ttern pt gamla kyrkog&rden. tlembygs-
ffireningen inbJiid 4il att deltaga pE denna.
Nu var det e& olyckligt att vl I 4H hade
styrelsemiite, Just den kuel1an, men efter
en lLten telafonrunda fick vi emeltertid
tag p8 John- Bertil som kunde st$illa upp
som 4H:s representant.
Annare var u61 egentligen den ttrlktigatl

premiHren fijr samarbetet midsommarafton,
det biirJade redan pA eftermidrlagen rned att
giira mldsommarstSng, HEr uar det faktlskt

fl,eet 4llrare som hJiilpte tll]., Tack vara att det var s6 m6nga
son hJ6lpte tilr blev st&ngen fHrdlg ganska kvickt, och d5r danbrev rest mHrkte ui att det var en itcr bJEisse, och viil u5rdig
den fest som skulle vara pt kv6llen.
Flela Gtjdestad var lnbJudna tiu mtdso$nrarfest ps kvsllen med
dans runt st8ngen och llt lekar. TilL musik hade vi lAnat Arne
Bnnhed som spelade dragsper f,ill daneen kring sttngen. lvlest
glHdJanda var att sa m&nga personer hade slutdrt upp, fastiin det
y3l "1, 

galslg ny greJ. Ui frAn 4H vitt tacira hembygdsfiieeningenfdr att vl flck vara mad $orr atrangiirer och hoppas vi dvennxeta 0e kan fortsHtta med fasten, ss att det lan bl.i en tradl.-
!lg1l-?"t I ir. ett utnlirrt tiiir5tle i6r nei".'uysoens folk art



Gfideetad 4h deltog med 2 st poJklag t ?0- adens uttagningstEuling,f vollefboll,
dan'29/4 MarLedals akolan, Uarberg. Deltog utilver Giidestadlageri gJorda ocks6'
W- ?5 nch hjestan fltn Kungsbacka. Oassa 2 J.ag hade inget etiirre molet6nd att
e6tta amot Gddestade 1 la lag som ganska tStt kunda vinna uttagnlngefi, 2ia laget.
kom pA delad 3:dJe plats.
I. och mad att I la laget vann gJ.ck de vidare ttll 0f{- finalen som Sgde rum dEn
6/5 L uLnbarg.
Ti-11' Ulnberg Akte ui.msd ganska stora fdruiintningar, fiir att t$ivla rnot K6.lnge

4n/3uF och SdckagArd (Sttndruns 4H). Fiirsta matchen speladae meltan Kiilnga ocfr
SHckagArd l. Ogn matehen segeade Kiiinga. t\ltr vEl det vAr tur att ta ose an BHcga-gtrd. Det btirJada bra med vlnst i 1 ca setet. Andra setet fErlorade vl emelleE+tld. filu uar det dlrekt avgiirande SrdJe sit.
ttlat<en tlll sp$innande set f6r man slillan uara med omr Dat var Jiimnt hela tidsrtT

och matchen eftod ocg vHgda, bade vi och BEckag8rd hade matchboilar. Efter en,
formldabeX. kiimpainsats flck vi emellertid ee oss besegnade med 1?- 15 tlll glutr
I{En''det vdr eftar en hHrllg k5mpamatch och en heJaklack som verkllgen var pA, -

alerten.
Omedelbart efter ekulle matchen mot Kiilnge spelas

spelarna blivlt olltefl tr$tta efter den fiirag6ende
och helt naturligt hade
matchen, och fiirlorade

ganeka snabbt.
SA S.:dJe plats hamnade

medit*Jer eom vi Hr m6kta
Spelarna som var med I

oeh Torgny.

klubben I alla fall inom l5nat oeh f6r detta flck vi
stolta ijvsr,

laget var: Nlls-Peterr Oue, Per J, Glenn, Sven, flartl.np
.r.:..'.:''''","" ';r

;\

Hll ni ql.g.brern .rna.d-skJu'tsar tlII triinlngarnar.ring dt de nleller oni'it-g! ,{n-tp. finne plats fEtsiik samorOni det pA annat
uiilrrmruffTrll rru ruy uELLEyBoLLssnsoNGt I I !
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Ttll h8sten kdr ul tg&ng igen med uolleybolletriihlngent I
QEt lir en liten nyhet I 6r, och den iir att dat btlvit byggt en idrottshall
llRolfstorp. Oenna ska1l hoppas vi b5ttre t3impa slg fdr voffeyUofl 6n vad
plasthallen gJorde.
tr dagar I veckan kommer det dtt uara tr$nlng I ha1lan, mAndag och torsdag.
P6 Liirdagar 6r det rnatehtid mellan 2- 5,
P,l m&rdagar komner det att vara trlinlng fi5r alla frdn 14 6r cch uppttt
Pt'toredagar mellan 2000- 21.00 Hr dat tr$ining ftir srr raget
Fiiir er som 6r under 14 8r kommer det att uaaa tr6nlng t Catfrrfls ekola som
vs;'rtlgt pA toredagarl
I n6sta nummex av tidnlngen kommer spelprograpmet fijr serien att publiceras
oeh d6 uppmanar uL er alla att komma och se pB vEra matcher upp6 i,,.1.Jrotte-
hal.lenl

vet har kiirkort,
sEittt ! I
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HOJ c MJUKBANDY
Ldrdagen den 4 Jirnl uar ddt KrFt r HbJ och rnJukbandy pa Himle rF. Gddestadvar Ju airn.illtid annars pA plats Hvan nul
Ut6ver Gbdeatad var det bara, Hunnestad, TVSAker och Hirnle som stHllde upp.
llJukbandyn'var uppdelad pE tu6 klasser, en fbr 13 Er och yngre och dan andref6r 14 6r ach 6ldre, I btde klsssarna deltog Giidestad med ? st Iag, baet glckdet I dan yngata klaaaen d$r det, blav dubbeleegar f6re HunnEetad eom vEr uet
enda lag utBver de 2 G8dpstadlagen som stdllda upp L klaesen. f den Sldraklassen lyckades lla leget ta slg Enda tlll flnal man fick dar se sig besag-rade av TvAfrkEr med Z- 1.
I hoJen dEir det gHllde att cykla en nanduerbana och svara
lyckadae Johrr- Bertil" biiet fr&n Gtidsstad med en sre plats
tdvlande I hoJan fr6n Giidestad var Tor- BJ6rn Karlsson som
&in J- E och hannade p& endra prats. De andra var: fH.chaal
EJ6rcke och Orrre Sohansson.

pd traflkfr6Eor
samnanlagt. tivriga
lyckedes Ennu b5ttre

Albrektesonl Fet

Flanne Skoogr HenrLk xrbladh, $ussanna Karlsson, Anna- Karin Gunnarsson, fllaria,Sl'euert_saon, Kerstin Johnsson, Stefan Otofsson, Kent fitjransson, 3onas Jphansson,;" 
fsqnus,Urbanseon var nad och spelade i de Z ynire lagan I mJukbandyn. I de

.f,ldrei lagen deltog: Tommy Larsson, Elisabeth-:otrnssoi, nagnis BJiircke,
'''^9lt Johansson, Par BJ6rcke, Stefan Eergstrdm, fltatg uruansionr ;l- B Johneson,Gunuoi Albertsson, KJelr Karlssan, Flichaal. Aibrekteson, Gra# Andereson, toi'-BJdrn Karlesonl Kenneth Johansson, fiartin Josander, rufis- peter Nllsson ,Torgny NLlsson m. fl.

SEKRETERARENS RUTA;
G6deetad 4'tl h4$e'lstyre'lsamsta hos ttlit<aer .Josander den 21 Juni. Uad sombeslutades dHe kan iu 1iiea nedan:

- $:1't.!tr.[tl6rl Np Brltt- prarLa g, pia ff, lvlargita p, Gunvor A och Fer Bhar ansuarat om ]iigret fiir yngra maAiernmar.

- Iill Sifi:t:Iiir krersrasrer urs*ss, Gunuor, Britt- flrarie B, Lennarr,l'or- BJiirn och Per 8. Dessa skalL ordna nad reean till liigrat I r6rstahand. 0e skall ockst ura p6 lligret hela tl.dan.

- Att ordna med resan tttt u5ttern f,up och mathAllningen uts6gs Glsnn schTor- BJiirn.

- T111 att anordna ett mdte fiir de 6ldre madlemmarna utsdge llichael A.

: lom ansvarl'ga fiir miitet fdr alla madlemmarna ekall Glenn och Kenneth vera.utiiver dessa sakar dlskutsrades en miingd andra saker. fitEn kom bi;;'i;;r-;iiiatt dat ilr vtktrgt att var 6ch;an .u iJJrii"-r.enn"r sttt anebar';;"t;;kj':'
aamhaten. N6sta mbte akatl uara L augueti. : _:
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-"$o4ti"*" 
bernmorskan i byn hadef6tt dknamnet rskatanrs nlgot som

hon fiirstAs uar llndrigt ftirtJust
i. iiven ttlla per *6nde ttl.t tjk_
namnet, vllket var anlednl.ngen tillatt mamna en dag fdrmanade honom;
- Barnmorskan kommer hit f6r att .dr.l.cka kaffe och du undarstgr dlg'inte att sHga rskatanr,
Sainmorskan kom, det draeks kaffe oehPer h61t slg dygdig och lydlq utan att
dppna munnen, 0t damerna sati vid
bordet stod hen och tittada ut genom
fdnstret oph kunde slutli.gen fnie ngffa
sig r
--.!lamma, kom och titta Fg 6poel.triidatt
Diir Hr alldeles fullt av barnmoret<ori-

l"lrubieare bllr tdtt urffirbannadereHga
det'l

Oet flnne baea tu* slags miinniskor eom
inte kan gdra om ett misstag*
tlskulder och falLskHrmshoppare

50. TvtA gotl?indska skattgrdvare fann I I silverskeda.r och l0 guld-
mynt. Din yngre ev skattgrfivarna var ocksi den klyftigaete och
han fdreslog ctt speciellt delningsf?irfarande; man ekule llgga upp
guldmytrten och skedarna pf, det siitt figurcn visar, Den klyftigastc
ekall bdrja rfikna medsols tio ginger tiI 5 och ta dct filremil han
kommit tjll och den andre skattgdkaren t I glnger. Var btirjade dcn
klokc rdkna ellersom han flrck alla de l0 guldmynten?
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Kast msd brddkavel! Nuuarande rekord medbrbdkavel eorn ub'qer g0?'g A{ 42, 34 n
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Forts. rakord.

Uil1 du bli v6rldsmilstare i duschnJ.ng
skalL du dueiha mer Hn 1 ?S tl.mmar och
? minuter.

Tag chansen att sHtta u6rldsrakord iatt kyssa! Flan ni mtste kyssae i 2 timmar
och utbyta m6ra ?!n 25 000 kyssar t
0BSl Grovh$nget f8r eJ fUrekommal
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5SF{.*RE?AG r KTUBBEN !

3a, det iir faktlskt sant att det finns 50 st. fEretag I
klubbein. De€ lir ganska imponarande, med tanke p6 att det
f6rra Sret endasL var ett 20- tal. tt
Det iir Ju kul att 4Hls alldelas egna verksamhet hEr

kommit i. ropet igen, fr8n att nAgra 6r nHstan ha legat
nerB.

Uad 5r dt orsaken tlll detta d6? Ja, fr5mst har kreteen
satsat utijuar det vanliga i Ar, och 6ven utblldnlngen
av fdrebagstedare har varit mera lntenslv de s€nars 6reni,
dA det har ordnats sHrekilda kurser f6r dessa. ,,
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Det trvligaste med fdretagan 5r kanske hernfea6kan, Otf6r man en chans att lHra k5nna madlenmen piittre, och
Hven dennes fiirSldrar. Den alrmHnna uppf6tlnrngen on ham-

Nu Eterstsr det^bara att lyckiinska alt fi5retagran i klubban
och bereda er pa Hnnu ett hembesiik i bdrjan av augusti.

besdken iir nog at,t eS gott som alla medlemmar tycker det
Er kul n5r det, Hr hembes6k, Fdretsgarsn brukar oftast rrcsitt'ftjretag i sxtra ordning nEr det Er besijk. En del
tycker att hembesijken skalt vara hemliga, st det sker
n3r som helst. Nackdelen med detta ar ati fbretagaren
kanske inte Sr hemma, och f8r dA inget utbyte av henr-
besbkat.

Ldrdagen den 1 I juni var det hembesiik iGbdestad 4H, de som
kiirdl hembestiken uaf,: Leif Svensson, Henry 0lofsson, ri i -

och fiiretagsledaren Lennart Johansson sami Hans Arvidseon
som fiilJde rned p5 fdrnlddagen och tog kort,
Det mest positiva vaq': .6a st gott som alta hade bdrJat
med sitt fiiretrg och att stdrre dalen hada skyrt till f6re-
taget. Fl.a.o* har npdlemmarna sk6tt sig v$ldigt bra nHr
det g511er fi5i:at,:gen, och nu fiq,'det bara att hoppas attalla gi5r boksj.ut ech lbmnar in boken till h6sten, ,d€
u5ntar diplom och enresa.

Uad giir man p& ett hambesdk?
Eftersom da som kiir hembesiikan, eJ Hr n6gra experter pt
tex' vHxtodling bli.r det tyvHrr ganska d6l.tgt med prai<tist<
radgivning. fllan f6r speciellt inrikta. slg pl uottaringen.

Fiir att man kanske ska kunna ge lite praktisk r6dgluntng
har l5net anordnat 2 st. triiffar som behanolar viiitodltig
t6sp. dJurskiitsel. Pt triiffarna in?ormerar sakkunnl.gt -
folk fr6n hush8llningssiillskaBgt om,da ollka omrAdena.
oetta iir fiir att man ska kunna ge fiiretagarna enklare
r6d, om tex 15mp1iq vdxter fOr liirskilda Jordar.

VrLL Du $sn fffir,sr E6Er ?

Hffi fiTT Egffi*FfreETHG
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