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KALENDARIUM
Här har vi samlat vad som är på gång i Fåglum under juli - september. Har du något som ska in till nästa 
nummer av Navet, hör av dig till Lena Johanson senast den 15 september 2015. Tel. 54332 eller 
lena.johanson@gigant.se. Vi lånar gärna bilder från Fåglum förr och nu, för publikation i NAVET.  	
	 	 	 	 	

Juli	

Söndag	5	juli	 Drive	In	Bingo,	Holmavallen
Kl.	15.30 Fåglums IF

Söndag	5	juli	 Musik	i	sommarkväll	”Speglingar”	Fåglums	Kyrka	
Kl.	20.00 Elisabeth Tengler

Måndag	6	juli	 Måndagscafé	vid	Kvarnen.	Gubes	underhåller
Kl.	18.00 Fåglums Hembygdsförening

Söndag	12	juli	 Drive	In	Bingo,	Holmavallen
Kl.	15.30 Fåglums IF

Måndag	13	juli	 Måndagscafé	vid	Kvarnen.	Två	Lika	underhåller
Kl.	18.00 Fåglums Hembygdsförening

Måndag	20	juli	 Måndagscafé	vid	Kvarnen.	Refräng	&	Co	underhåller
Kl.	18.00 Fåglums Hembygdsförening

Måndag	27	juli	 Måndagscafé	vid	Kvarnen.	Herrljunga	Dragspelsklubb	underhåller
Kl.	18.00 Fåglums Hembygdsförening

Augusti

Söndag	9	aug	 Gudstjänst		Fåglums	Kyrka	
Kl.	11.00 Lovisa	Carlsson

Torsdag	13	aug	 Trivselträff	för	daglediga	och	pensionärer!	Kvarnen	i	Fåglum	
Kl.	14.00 Anmälan sker till Maj-Britt Nilsson tel. 540 56 senast torsdagen den 6 augusti.
  Fåglums Kyrkliga Syförening

Fredag	14	aug	 Fredagsmys	på	Krumbo		
Kl.	18.00 Fåglums Intresseförening

Söndag	16	aug	 Örjans	Svängäng	från	Mariestad	kommer	till	Kvarnen	i	Fåglum
Kl.	16.00 Fåglums Missionsförsamling

September

Söndag	13	sep	 Mässa	Fåglums	Kyrka	
Kl.	11.00 Lovisa Carlsson

Fåglums Missionsförsamling hälsar dig välkommen 
på en svängig konsert med Örjans Svänggäng 

med medlemmar från olika håll i Skaraborg 
under ledning av Örjan Bergheden.

Söndagen den 16 augusti kl. 16:00
vid Kvarnen i Fåglum.



MIDSOMMARFIRANDE	PÅ	KRUMBO	
19	JUNI	KL.	14.00

Ung som gammal. Kom till vårt mysiga Krumbo och dansa kring midsommarstången, 
under ledning av Göran Smith och Gunlög Fåglefelt. Försäljning av kaffe och lotterier.

Godispåse till alla barn som dansar.

Hjärtligt	välkomna!
Fåglums	Intresseförening.

Vill du vara med och hjälpa till med 
midsommarstången, 

är du välkommen till Krumbo 
torsdagen den 18 juni kl. 18.30.



Fredagsmys	på	Krumbo	den	26/6	kl.	18.00
Vi tänder grillarna och ni tar med det magen vill ha.

Hjärtligt	välkomna.

/Fåglums	Intresseförening	

Nästa	Fredagsmys	blir	den	14	augusti.



60-TALSAFTON	2.0	PÅ	KRUMBO	DEN	30	MAJ
Förra året blev det en jättesuccé med ca 175 st. besökande. I år blev det inte samma 
publiksiffra, utan den fi ck minskas med drygt 100-talet. Vädret var inte med oss alls. 
Det var riktigt kallt, precis som det varit under hela våren. Musiken framförd av Teddy Hill 
och bandet Papa O, var dock lika bra som förra året. Trots kylan, så värmde musiken. 
Eller som någon sa: ”Tur att de har elgitarrer att värma sig på”.

Massor av skön 60-talsmusik blev det, bl.a. låtar av Spotnicks, Ventures, Shadows och 
alla gamla rockhjältar från 60-talet. De som var där och lyssnade/dansade trivdes i alla fall 
alldeles förträffl igt.



Invigning/Öppet	hus	den	10	maj
Här är några vimmelbilder från den mycket lyckade dagen då 70-80 personer kom.



Resultat	&	vinnare	i	tipspromenaden	10	maj
Vuxna/13	deltagare

Odens häst Sleipner hade åtta ben.
År 1877 hade Fåglums Socken 790 innevånare.
Arger var inte en av de sju dvärgarna.
Moderaterna hette från början Allmänna Valmansförbundet.
Zlatan är född i Sverige.
Vi skriver 600. Romarna skrev DC.
Sumpnycklar, Brunag och Bunkestarr hittar du på Fåglumsmossen.
Alexander Lucas är en sorts päron.                                                                                              
Anders Zorn har gjort Gustav Vasa statyn i Mora.
Strykerskan Hulda Svensson hade vid 83 års ålder stickat 1270 täcken.

Utslagsfråga: Hällsristningen innehåller 82 alt. 70 fotsulor.                                                                    
Tyvärr hittade vi olika uppgifter ang. antalet fotsulor när man söker på webben, så vi får 
hoppa över utslagsfrågan för vuxna. På så vis får vi två förstapristagare och två 
andrapristagare.

Vinnare: Fredrik Assmundsgård och  Åsa Assmundsgård  Tvåa: Per-Olof Gustafsson och 
Daniel Assmundsgård.

Barn/7	deltagare

Harens ungar heter paltar.
Göken låter andra fåglar föda upp och uppfostra sina ungar.                                                                                       
Myrorna bygger vanligen sin stack på den södra sidan av ett träd.
Havsörnen är Sveriges största rovfågel.
Fladdermössen hänger upp och ned när de sover.
Älgen är skogens konung.
Harspår.
Kotten kom från en tall.
Tjädern knäpper, klonkar och sisar när den leker.                                                                                              
Lämmeln hittar man i fjällen. 

Utslagsfråga: Det var 130 knappar i burken. 

Vinnare: Eddie Assmundsgård 10 rätt, 101 knappar. Tvåa: Felix Assmundsgård 10 rätt. 
Trea: Daniel, Elin och Alice 8 rätt.

Sumpnycklar Brunag Bunkestarr

Göken låter andra fåglar föda upp och uppfostra sina ungar.                                                                                       

Tjädern knäpper, klonkar och sisar när den leker.                                                                                              
Harunge = Palt

Lämmel



Renoveringen	av	f.d.	Affären
Efter några månaders hårt arbete, kunde så nedervåningen visas upp den 10 maj. Även 
övervåningen var öppen till beskådande. Det blev en mycket fräsch mindre tvåa i nedervå-
ningen med en fi n hall, tvättstuga med tvättmaskin och torktumlare samt ett stort och ljust 
badrum. Samlingslokalen (den f.d. butiksdelen), blir nu en samlingslokal där man även 
fortsättningsvis träffas för en fi ka och för att köpa en kvällstidning. Den kommer också att 
fungera bra som en mindre möteslokal.

Tyvärr har antalet besökare på tisdagar, torsdagar och söndagar minskat oroväckande de 
senaste veckorna. Fåglumsbor? Var är ni? Jag hoppas innerligt att ni kommer tillbaks och 
att många nya även kommer. Tanken med renoveringen var ju att det skulle bli mycket 
trivsammare att träffas där. 

Dessa tider är du välkommen att dricka kaffe och/eller köpa en kvällstidning:

Tisdagar kl. 10.00-11.30
Torsdagar kl. 10.00-11.30
Söndagar kl. 10.00-11.30



Nya	förskolan
Arbetet med den nya förskolan i Fåglum fortgår. Ett förråd är färdigställt (för förvaring av 
diverse material). Grunden börjar närma sig gjutning, vilket sker om någon vecka.

Just nu har Micke Jönsson och Ove Andersson satt sockeln på plats. Ovanpå gruset i 
plattan läggs tre lager frigolit som isolering. Under och i frigoliten ligger avlopp m.m, och 
ovanpå ska läggas golvvärme och sedan armering. Därefter blir det gjutning och efter 
detta kan stomresningen påbörjas. 

Arbetet bevakas med stor spänning av förskolebarnen, som under hela tiden haft bra koll 
på alla maskiner som varit där. Förhoppningen är att förskolan ska kunna tas i bruk runt 
årsskiftet, men det kan bli tufft att få allt klart till dess, så våren är ett andra alternativ.



Fåglums	Hembygdsförening
Under maj månad hade Hembygdsföreningen sin sedvanliga kyrkogårdsvandring 
(vart femte år). Ett trettiotal hade mött upp och vi guidades av kyrkvaktmästare Anders 
Assmundsgård med benäget bistånd av f.d. vaktisen Sture Johansson. 
Efteråt var det korvgrillning och kaffe vid Kvarnen.

Sista maj hade vi tillsammans med Svenska Kyrkan gudstjänst vid Kvarnen. Vår utmärkte 
elektriker Claes Lundsgård har fi xat så att vi slipper ha sladdar hängande och slängande i 
taket i stora lokalen vid Kvarnen lagom till dopmottagningen på Nationaldagen, då ett 
tvillingapar döptes.

I	juli	har	vi	våra	traditionella	måndagscaféer.	
 

 

Det börjar den 6:e  då kommer Gubes från Brålanda. 13:e kommer Två Lika från Trollhät-
tan. 20:e Refräng & Co från Kungälv. De berättar bl.a. om Trekungamötet och de sjunger 
naturligtvis. Det hela avslutas av Herrljunga dragspelsklubb den 27:e. Uppträde 18:30 och 
19:30. Första gången, alltså den 6:e utlovas en överraskning med lokal anknytning.

Hälsar 
Anders Fåglefelt

Två Lika

Gubes



Välkomna	till	Fåglums	Kyrka
5	juli	 	 Musik i sommarkväll, se notis nedan
Kl.	20.00	 Elisabeth Tengler

9	Aug.	 Gudstjänst
Kl.	11.00 Lovisa Carlsson 
   
13	sep.	 Mässa
Kl.	11.00	 Lovisa Carlsson

Varmt	välkomna!
Fåglums	Sockenråd/Essunga	Församling

Musik	i	sommarkväll
Välkomna till Fåglums Kyrka söndagen den 5 juli kl 20.00.

Vi får lyssna till ”Speglingar” 
 

Medverkande: Helena Ek, sång, fi ddla, vevlira, Peter Jansson, kontrabas.
Helena Ek, är sångerska och känd för sina tolkningar av tidig musik. 

Peter Janson, jazzmusiker och basist tar sig an spirituals, folkliga koraler, 
medeltida musik, psalmer och improvisationer.

Varmt	välkomna!	
Fåglums	Sockenråd/Essunga	Församling	

Trivselkväll
Varmt välkomna till den sommarfagra Kvarnen torsdagen den 13 augusti kl. 14.00.

Då  bjuder Fåglums Kyrkliga Syförening in till trivselträff för pensionärer och daglediga.
Vi äter tillsammans och det blir underhållning och andakt. OBS!	Platsen	är	Kvarnen!	

Anmälan till Maj-Britt: Tel. 54056 senast torsdagen 6 augusti. 



Grattis önskar Gunlög Fåglefelt, ansvarig för FIF:s medlemslotteri. 
Har du ännu inte köpt lott eller vill köpa fler för 2015 - ring Gunlög tel. 54015.
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Fåglums	Idrottsförening
Medlemslotteri	

Månadsdragning	2015

Fåglums	IF:s	Loppmarknad	augusti	2016

Fåglums	IF	tar	tacksamt	emot	gods	till	nästa	års	loppis.
Ring	om	du	har	något	att	skänka	så	kommer	vi	och	hämtar	det.	

Bernt 070-3153144 eller Nils-Olof 070-9845079

Tack	på	förhand					Fåglums	IF

LOPPIS



Fåglums	IF:s	Drive-In-Bingo	2015
När detta skrivs har vi kommit en bit in på bingosäsongen.
Första söndagen bjöd vi alla bingospelare på en lättare lunch i form av gulaschsoppa.
Vi räknade antalet bilar till ca 210 st.
Det fi nns fortfarande några luckor att fylla i bemanningslistan kommande söndagar så vi 
tar tacksamt emot all hjälp vi kan få.
Vi vill redan nu passa på att tacka de som har ställt upp/kommer ställa upp och hjälpa till 
med bingon. Det är roligt när vi är många som hjälper till.

Lek	och	fritidskvällarna
Vi har under vintern/våren anordnat ett antal lek och fritidskvällar vid Klubblokalen. Detta 
har varit uppskattat hos både barn och vuxna. Vi har nu tagit ett sommaruppehåll, men 
fi nns det intresse så kommer vi fortsätta efter sommaren.

Gräsklippning	under	semestern?
Finns det någon/några som kan tänka sig att hjälpa till med gräsklippning vid Holmavallen 
i sommar? Vi vill gärna ha hjälp med detta under de veckor som vår vaktmästare Ronny 
Matsson har semester. Är du intresserad så kan du höra av dig till Daniel Assmundsgård, 
070-2669758.

EFFK	–	Sammanfattning	vårsäsongen
Nu är det snart dags att sammanfatta vårsäsongen i fotbollsserierna.
Herrarnas A-lag har i skrivande stund spelat tio matcher i Div. 4 Norra
(noll vinster, två oavgjorda, åtta förluster). EFFK ligger sist i tabellen. Bästa målskytt är 
Andreas Blom som har gjort tre mål. Laget har haft en jobbig vårsäsong. Man har dragits 
med ovanligt mycket skador och eftersom truppen sedan tidigare varit lite tunn så gör det 
ju inte saken bättre. Det har sett lite bättre ut på slutet så vi får hoppas att laget kan börja 
ta lite fl er poäng.
Herrarnas B-lag har spelat sju matcher (tre vinster, noll oavgjorda, fyra förluster) och ligger 
sexa i tabellen. Bästa målskytt är Patrik Hagman som har gjort fem mål.
På damsidan har man denna säsong ett gemensamt kommunlag under namnet
Främmestad/Elmer-Fåglum/Nossebro. Damernas A-lag har spelat sju matcher (tre vinster, 
två oavgjorda, två förluster) och ligger fyra i tabellen. Bästa målskytt är Elsa Nilsson som 
har gjort tretton mål.
Damernas B-lag har spelat sex matcher (en vinst, noll oavgjorda, fem förluster) och ligger 
åtta i tabellen. Bästa målskytt Sigrid Verngren har gjort två mål.

Fåglums	IF	och	EFFK	önskar	alla	en	trevlig	sommar!



Vill	du	hyra	Krumbo?

Festplatsen kom till redan 1914, men har i slutet av 1970-talet och framåt 
totalrenoverats. Den drivs av Fåglums Intresseförening.

Den består idag av en fi n dansbana under tak, även av ett kök, kiosk, 
WC och förråd. Alltsammans beläget i ett oerhört naturskönt område.

Du kan hyra Krumbo för t.ex. bröllop, dop, födelsedagsfi rande, dans m.m.

Hyreskostnad: 600 kr     Intresserad?
Vänligen hör av dig till 

Hasse Haraldsson.Tel. 0512-29955 (arbete) eller 0512-54049 (bostad) 
eller Helene Kämpe tel. 070-6250877


