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KALENDARIUM
Här har vi samlat vad som är på gång i Fåglum under oktober - december. Har du något som ska in till nästa 
nummer av Navet, hör av dig till Lena Johanson senast den 2 december 2015. Tel. 54332 eller 
lena.johanson@gigant.se. Vi lånar gärna bilder från Fåglum förr och nu, för publikation i NAVET.   
     

Oktober 

Torsdag 1 okt Församlingsafton med Essunga Dragspelsklubb. Fåglums Klubblokal.
Kl 19.00 Fåglums Sockenråd/Essunga Församling.

Söndag 4 okt Musikgudstjänst. Fåglums Kyrka
Kl 18.00 Präst Lovisa Carlsson. 

Söndag 18 okt Gudstjänst i Missionshuset. 
Kl 15.00 Präst Agneta Stenberg. Fåglums Missionsförsamling 

Fredag 30 okt Allhelgonakaffe vid Kvarnen.
Kl 14.00-17.00 Fåglums Hembygdsförening.

Söndag 31 okt All Helgons Dag. Minnesgudstjänst. Fåglums Kyrka.
Kl 16.00 Präst Mattias Svenningsson.

November

Fredag 6 nov Medlemslotterifest. Fåglums Klubblokal. 
Kl 19.00 Fåglums IF. Anmälan senast 54015 eller 076-8204440 senast 2 november.

Söndag 8 nov Kristen Media. Tommy Dahlman, Trollhättan. Missionshuset.
Kl 15.00 Fåglums Missionsförsamling.

Lördag 14 nov Årsfest Fåglums IF ihop med IK Elmer och EFFK i Fåglums Klubblokal.
Kl 19.00 

Torsdag 19 nov Församlingsafton. Ulf Dalevik. Fåglums Klubblokal.
Kl 18.30 Fåglums Sockenråd.

Lördag 28 nov Julmarknad vid Kvarnen.
Kl 13.00-17.00 Fåglums Hembygdsförening.

Söndag 29 nov Adventsgudstjänst. Fåglums Kyrka. Trumpet, trombon, kyrkkaffe. 
Kl 18.00 Präst Mattias Svenningsson.

December

Söndag 6 dec Gudstjänst. Missionshuset. 
Kl 15.00 Kjell Martinsson. Fåglums Missionsförsamling. 

Söndag 20 dec Gudstjänst. Fåglums Kyrka. Barnens Bibel, kyrkkaffe. 
Kl 11.00 Präst Mattias Svenningsson.

Torsdag 24 dec Midnattsgudstjänst. Fåglums Kyrka. Treklövern.
Kl 23.30 Präst Lovisa Carlsson.



Välkomna till 
Fåglums Kyrka

1 oktober Församlingsafton/Kulturkväll. Essunga Dragspelsklubb. 
Kl 19.00 Fåglums Klubblokal. Fåglums Sockenråd/Essunga Församling. 

4 oktober Musikgudstjänst: I medeltida anda i en kyrka med medeltida anor.
Kl 18.00 Haag/Gidstedt. Präst Lovisa Carlsson.

31 oktober Minnesgudstjänst på Alla Helgons Dag. Ljuständning.
Kl 16.00 Präst Mattias Svenningsson. 
   
19 november Kommunikation - exempel på ”Klassiskt klarspråk” 
Kl 18.30 Hur pratar vi med varandra? Ulf Dalevik.
   Fåglums Klubblokal, Fåglums Sockenråd.

29 november Första Adventsgudstjänst. Trumpet, trombon. Kyrkkaffe.
Kl 18.00 Präst Mattias Svenningsson.

20 december Gudstjänst. Barnens Bibel. Krubban.
Kl 11.00  

24 december Gudstjänst i julnatten. Treklövern medverkar.
Kl 23.30 Präst Lovisa Carlsson.

För övriga Gudstjänster - se våra anslagstavlor i byn, lokalpressens predikoturer och annonser.

Varmt välkomna!    Fåglums Sockenråd/Essunga Församling

”Kulturkväll” torsdag 1 oktober kl 19.00
Då inleder vi hösten med Essunga Dragspelsklubb. 

Kaffe och andakt.

Församlingsaftnar i Fåglums Klubblokal

”Kulturkväll” torsdag 19 november kl 18.30
Kommunikation – exempel på ”Klassiskt klarspråk”. 

Hur pratar vi med varandra? Med Ulf Dalevik. Kaffe och andakt.   

Alla varmt välkomna     Fåglums Sockenråd/Essunga Församling



Hej!

Nu är det höst, men på ett positivt sätt. Åtminstone enligt min mening. Midsommarfi randet på 
Krumbo lockade i år mer besökare än vanligt, uppskattningsvis över 150 barn och vuxna, allt lett 
med säker hand av Gunlög Fåglefelt och Göran Smith. 

Fåglums 
Intresse- & Andelsförening



Grillkvällarna en fredag i juni och en i augusti lockade också riktigt många besökare. Redan nu kan 
vi utlova nya grillkvällar under nästa sommar.

Försäljningen av Gulf  bensin och diesel fortsätter att vara stabilt, t o m att det ökar lite. Jätteroligt! 
Snart kommer borttagandet av den gamla pumpen att göras och den gamla tanken att grävas upp. 
Det är bara att hoppas att vi inte behöver sanera området, vilket kan bli väldigt kostsamt.

F d affären består ju numera av en samlingslokal och en mindre tvåa i nedre plan samt en femrum-
mare på andra våning. Båda lägenheterna är nu uthyrda. Samlingslokalen kan hyras till en kostnad 
av 200 kr till olika ändamål, som t ex födelsedagar, dop, begravningar m m. 
Ca 25 sittplatser är max. Vill du hyra? V g hör av dig till mig!

Anslutningsgrävningarna för kommunalt vatten och avlopp kommer att påbörjas igen under hösten. 
Platsen där Barne-Åsaka mejeri låg tidigare, ser inte så mycket ut för världen just nu. Till våren 
kommer planteringar att göras, en liten asfalterad väg anläggas, kantad av låga ljusstolpar och  
betongmöbler samt ett stort mjölkbord kommer tillverkas.

Sedan förra utgåvan av FåglumsNytt har det hänt ganska mycket med den nya Förskolan. Vägg-
reglarna har rests, takstolarna är på plats (varför heter det ”takstolar” när man inte kan sitta på 
dem), takteglet lagts, fönstren är monterade samt det mesta av fasaden är klar. Skönt att det nu 
fi nns ”tak över huvudet” så att inomhusarbetet kan fortsätta, oavsett väderlek. Jag tror att vi alla 
med spänning ser fram emot att det ska bli färdigt, förhoppningsvis under nästa års första kvartal.

Ha det så bra fram till vi hörs nästa gång! Då är det jul.

/Hasse.



Drive-In-Bingon 2015
Fåglums IF vill tacka alla som ställt upp och jobbat med Drive-In-Bingon. Vi hoppas att ni 
kan hjälpa till även kommande år då bingon är en väldigt viktig inkomstkälla för föreningen.
Vi vill givetvis också tacka alla bingospelare som har varit och spelat under sommaren.

Fåglums IF, IK Elmer, EFFK – 
Knytkalas/kräftskiva på Krumbo
Lördagen den 22 augusti var det knytkalas/kräftskiva på Krumbo. Ca 90 personer hade 
tagit sig dit och för musiken stod DJ Janne. Alla tog med sig vad man ville äta. Efter maten 
bjöds det på kaffe & kaka och man hade även ett lotteri och korvförsäljning. Arrangörer var 
Fåglums IF, IK Elmer och Elmer-Fåglum FK.

Fotbollssäsongen 2015
Nu är det snart dags att sammanfatta fotbollssäsongen 2015.

EFFK:s Herr A-lag kommer att sluta sist i serien och får ta nya tag i div 5. Det har varit ett 
turbulent år med mycket skador och en tunn trupp. Erik Landqvist valde att hoppa av som 
tränare och spelare efter sista matchen på vårsäsongen och Patrik Widell tog över huvud-
ansvaret. Sedan lämnade även Widell laget i slutet av augusti för att ta över Vara SK. De 
sista veckorna på säsongen kommer laget ledas av Tommy Werner, Fredrik Berggren och 
Anders Hindström. EFFK:s Herr B-lag ligger även de sist i sin serie när detta skrivs.

Damernas A-lag, Främmestad/Elmer-Fåglum/Nossebro, har det gått ganska bra för. De lig-
ger fyra i serien med några matcher kvar att spela. Damernas B-lag ligger sist i sin serie.

På ungdomssidan har klubben under året varit med i ett kommunlag som går under 
namnet Essungaalliansen. EFFK har också följande ungdomslag: P04, P05-06, P07-08, 
F06-08. Dessutom fi nns det Lek Med Boll för barn mellan fyra och sex år. EFFK:s P05-06 
har tränat i Fåglum under hela säsongen och har varit med i poolspel varav två av dessa 
träffar har varit på Holmavallen. Lek Med Boll har varit i Fåglum under fem måndagar nu i 
höst.

För mer info: www.effk.se



Lek- och fritidskvällar
De välbesökta lek- och fritidskvällarna vi hade i våras på Holmavallen kommer att fortsätta 
nu i höst. Håll utkik för mer info.

Bordtennis för nybörjare och andra intresserade
Vi kommer under hösten att dra igång lite bordtennis i Klubblokalen. Vi har tänkt att köra 
lite ”prova på” för nybörjare, men även de som har spelat tidigare, gammal som ung, är 
välkomna. Mer info om tider m m kommer senare.

Årsfesten 2015
Lördagen den 14 november kommer Fåglums IF ihop med IK Elmer och EFFK att anordna 
årsfest i Fåglums Klubblokal. Mer info om tider, anmälan m m kommer senare.
Fåglums IF kommer under kvällen att dela ut sitt årliga pris som heter ”Årets FIF-are”.

Fåglums IF ska ha med 4 st personer som hjälper till med årsfesten.
Om det fi nns någon/några som kan tänka sig att ställa upp och hjälpa till så kan ni höra av 
er till Daniel Assmundsgård, tel 070-2669758. Vi är tacksamma för all hjälp vi kan få.

Prenumeration av Bingolotter
Om du vill prenumerera på Bingolotter - gå in på www.bingolotto.se/prenumeration
Längst ner på sidan fi nns ett formulär där du fyller i dina uppgifter och val. 
OBS! Glöm ej att fylla i ”Fåglums Idrottsförening” som den förening du vill stödja. 
(Du behöver inte ange lag/spelare). För varje enkellott du köper får Fåglums IF 13 kr. 

BingoLottos julkalender och 
lotter till Uppesittarkvällen 
den 23/12
BingoLottos julkalender kommer att kunna köpas i
butiken på Ginza under november månad och i 
december kommer det att fi nnas lotter till 
Uppesittarkvällen den 23/12.

Fåglums IF önskar alla en trevlig höst!



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

Månadsdragning 2015

Medlemslotterifest

Alla hälsas varmt välkomna på fest i Fåglums Klubblokal den 6 november kl 19.00. 
 

Slutdragning  •  Lotterier  •  Enklare förtäring  •  Kaffe och kaka
Bland kvällens ”gäster”: Henry från Vesene

 
         Anmälan till Gunlög, 54015 eller 076-8204440 senast den 2 november.

                                           

Varmt välkomna!

/Fåglums IF



Hembygdsföreningen
Åren går och i år är det 25 år sedan Hembygdsföreningen började anordna cafékvällar 
uppe vid Kvarnen. Vi siktar på 1 år till men hoppas förstås på ytterligare 25. 

Kvällarna i juli uppträdde i tur och ordning Gubes, Två lika, Refräng och Compani. 
Det hela avslutades traditionellt med en dragspelsklubb, denna gång från Herrljunga. 
Tyvärr har STIM börjat ansätta oss och vill ha 3 kr/besökare trots att vi inte tar något 
inträde. 

Sillfesten för alla som hjälpt till hölls den 31 juli, som vanligt under trivsam samvaro.

Beträffande höstens aktiviteter så planerar vi att ha Allhelgonakaffe fredag den 30 oktober
mellan kl 14.00 - 17.00. Alla som besöker kyrkogården och alla andra som har vägarna 
förbi, bjuds på kaffe med dopp. VÄLKOMMEN!

Liksom förra året blir det även en julmarknad med glögg, karameller, julkärvar  och 
lotterier. Tomten kommer med godispåsar till barnen. De som önskar kan ta med sig egna 
”bra-ha” grejor som man inte behöver till försäljning. Julmarknaden äger rum den 
28 november mellan kl 13.00 - 17.00.

VÄLKOMNA! 

Anders Fåglefelt



Var?  Klubblokalen, Holmavallen i Fåglum.

När?  Lördagen den 17 oktober 2015 kl 10.00.

Boka upp dagen redan nu!

Stöd Fåglums IF

Servering

Kaffe & kaka

Hamburgare
Lotterier

Stöd Fåglums IF

LOPPMARKNAD

Stöd vår Förening - prylar till vår 
loppmarknad mottages tacksamt!

Ring, så hämtar vi:

Bernt: 070-3153144  •  Nisse: 070-9845079
Börje: 070-5554327  •  Torbjörn: 070-2810479

Tack på förhand!   Fåglums IF


