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KALENDARIUM
Här har vi samlat vad som är på gång i Fåglum under januari-mars. Har du något som ska in till nästa num-
mer av Navet, hör av dig till Lena Johanson senast den 12/3 2016. Tel. 54332 eller lena.johanson@gigant.se. 
Vi lånar gärna bilder från Fåglum förr och nu, för publikation i NAVET.     
   

Januari 

Fredag 1 jan Gudstjäst. Medverkande Luciakören. Präst Lovisa Carlsson
Kl 18.00 Fåglums Kyrka

Söndag 17 jan Gudstjänst. Präst Mattias Svenningsson
Kl 11.00  Fåglums Kyrka

Söndag 24 jan Julgransplundring i Klubblokalen
Kl 15.00 Fåglums IF

Februari

Söndag 7 feb Ljusgudstjänst. Medverkande Jenny Mellqvist. Präst Lovisa Carlsson
Kl 18.00 Fåglums Kyrka

Söndag 14 feb Missionsförsamlingen årsmöte
Kl 12.00 Fåglums Missionshus

Söndag 14 feb Offentlig gudstjänst. Medverkande Mikael Andersson med flera
Kl 15.00 Fåglums Missionshus

Mars

Söndag 6 mar Mässa. Präst Lovisa Carlsson
Kl 18.00 Fåglums Kyrka

Onsdag 9 mar Årsmöte Fåglums Hembygdsförening 
Kl 19.00 Kvarnen

Måndag 28 mar Mässa. Präst Mattias Svenningsson
Kl 18.00 Fåglums Kyrka

Julvitsar!
De tre barnen frågar sin mamma.

- Vad önskar du dig i julklapp mamma?

- Jag önskar mig tre snälla barn.

- Jippi, vi skall få syskon!

Pappa kan vi få en katt till jul?- Nej, vi ska ha skinka som vanligt.
- Varför är tomten så röd om kinderna?- Han har fått så många julklappar.

- Vad gör orkestern den 23:e december?

- De har julstämning.

- Är du klar med julgodiset?

- Ja, men det tog nästan knäcken på mig!

- Pratar tomten bättre nu?- Nä, det är fortfarande för grötigt.

- Det är flera meter snö utanför!

- Nä, du driver med mig.

- Hade du en stressig jul?- Ja, den tog musten ur mig.

- Tomten mådde visst inte så bra?- Nä, han säckade ihop.

- Var det många som dansade runt granen?

- Ja, varenda kotte.



Loppmarknaden
Lördagen den 17 oktober anordnade Fåglums IF en loppmarknad i Klubblokalen. Vi fi ck 
in en hel del loppisgods och försäljningen gick bra. Förutom olika saker såldes även ham-
burgare och fi ka. Vi vill tacka alla som hjälpte till på något sätt före, under, och efter lopp-
marknaden.

Isbanan – Godehov
Under ett par kvällar i höstas fi xade vi till sargen på isbanan Godehov. Vi har lagat vissa par-
tier och satt dit nya vita skivor runt hela sargen som ska tåla alla typer av väder. Dessutom 
har vi satt upp ett staket mot bäcken. Nu får vi hoppas att det blir en fi n vinter så man kan 
använda isbanan.

Årsfesten 2015
Lördagen den 14 november anordnade Fåglums IF ihop med IK Elmer och EFFK årsfest i 
Fåglums Klubblokal. På programmet stod mat, prisutdelning och underhållning. Dessutom 
hade vi en storbildskärm i B-salen där man kunde kolla på EM-kvalmatchen mellan Sverige 
och Danmark. Fåglums IF:s årliga pris ”Årets FIF:are” gick till Hasse Haraldsson.

FIF:s årsmöte 2016
Fåglums IF kommer att ha årsmöte någon gång i mitten/slutet av februari. Datum för detta 
möte bestäms i början av januari. Mer info kommer senare.

Elmer-Fåglum FK – Inför 2016
EFFK:s herrlag kommer 2016 att spela i Div 6 Vara.
Ny huvudtränare blir Eivaz Varghaei som närmast kommer från Södra Härene IF.

Damlaget, Främmestad/Elmer-Fåglum/Nossebro kommer 2016 att spela i Div 3 Västra.
Ny huvudtränare blir Bengt-Arne Enström.

EFFK kommer även som tidigare år att ha ett antal ungdomslag och lek med boll för de 
yngre barnen. För mer info: www.effk.se

Fåglums IF önskar alla en God Jul & Gott Nytt År!



Grattis önskar Gunlög Fåglefelt, ansvarig för 
FIF:s medlemslotteri.

Har du ännu inte köpt lott eller vill köpa fl er för 2016 
- ring Gunlög tel 54015.
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Fåglums Idrottsförening
Medlemslotteri 

Månadsdragning 2015

Julgransplundring i Klubblokalen
Söndagen den 24 januari kl 15.00 anordnar Fåglums IF julgransplundring i 

Klubblokalen. Det blir dans kring granen och Tomten kommer på besök. 

Fika fi nns att köpa. 

Alla är välkomna!



Hembygdsföreningen
Hembygdsvänner, snart har ännu ett år förfl utit. 

År 1951 bildades Fåglums Hembygdsförening. En av de drivande var Ulekulla Karl, 
far till Harry Karlsson på Holmen. 
Anekdot: Det som mest bekymrade Ulekulla Karl var dansbaneeländet.

Fåglums Kommun skulle genom kommunreformen uppgå i Essunga Storkommun. ”Vi får 
inte försvinna i storkommunen” var bl a en anledning till att bilda föreningen. Första ord-
förande blev målarmästare Arvid Bergqvist. Nästa år är vi 65 år! För övrigt är även Sveri-
ges hembygdsförbund 100 år då. Detta kommer att fi ras på Skansen 20 - 22 maj. 
Återkommer med mer info om jubileerna nästa år.

Den 30 oktober var det Allhelgonakaffe vid Kvarnen. De som besökte kyrkogården och alla 
andra som kom förbi undfägnades med fi ka som var mycket uppskattat.

Den traditionella julmarknaden hölls lördagen den 28 november vid Kvarnen. Där såldes 
spervaneker (julkärvar), hembakat av olika slag och även lite lotterier med delvis skänkta 
vinster. Även jultomten kom på besök och 33 barn fi ck varsin godispåse. Nästan 100 
vuxna kom också på besök denna soliga lördag eftermiddag.

Nu i vinter, (om det blir tjäle) ska vi ta ned några stora träd runt byggnaderna, främst vid 
Mesulaladugården.

Årsmöte hålls 9 mars kl 19.00 vid Kvarnen.
Välkomna!!

Det är roligt om det kommer några fl er än styrelsen.

/Anders Fåglefelt



Välkomna till 
Fåglums Kyrka

1  jan Musikgudstjänst på Nyårsdagen, ”Luciakören” 
Kl 18.00 Präst Lovisa Carlsson

17 jan 2:a sönd e Trettondedagen, Gudstjänst       
Kl 11.00 Präst Mattias Svenningsson 

7 feb Fastlagssöndagen, Ljusgudstjänst.
Kl 18.00 Jenny Mellqvist spelar fi ol. Präst Lovisa Carlsson 

6 mars Midfastosöndagen,  Mässa    
Kl 18.00 Präst Lovisa Carlsson 

28 mars Annandag Påsk, Mässa,    
Kl 18.00 Präst Mattias Svenningsson         

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

Varmt välkomna!    Fåglums Sockenråd/Essunga Församling

Foto: Carl-Johan Fåglefelt

Den 7 februari tänder vi kyrkan full med levande ljus och det blir
musikframträdande av Jenny Mellqvist på fi ol. Välkommen!  

ÅRETS  FÖRSTA SYMÖTE
 Plats meddelas senare. Varmt välkomna, Fåglums Kyrkliga Syförening 

Info om ev syföreningsauktion i mars ring Lovisa tel 0512-300009  eller Maj-Britt 54056.

Du vet väl att du kan hyra samlingslokalen i f d affären i Fåglum?
Hyra 200 kr

V g kontakta Hasse H på tel 0512-29955 arbete eller 54049 bostad.



God och Fridfull Helg 

från Fåglums Missionsförsamling

Den första julkrubban som gjordes brukar tillskrivas klostergrundaren Franciskus för dryga 
800 år sedan. Han brukade kallas Guds lille fattige. Nu ville han påminna sina grannar i 
byn om att vår frälsare är född – och i ett stall därför att Josef och Maria inte fann något att 
övernatta i. 

Med krubban ville han visa att det folk som vandrar i ett stort mörker skall få ett stort ljus. 
När Gud blev människa, lät sig födas till vår jord, lyste en stjärna som visade vägen för 
vandrare till Betlehem. 

Vi lever, du och jag, i en värld full av mörker. Och våra mörker ser olika ut och alla har 
något att kämpa med. Jesus är det ljus som kan rädda och leda oss. Han är vägen för oss 
genom mörkret till Hans underbara ljus. Vi får be, lovsjunga, våndas och jubla inför  
Honom. Han finns där när du ber. Han är dig nära när du viskar Hans underbara namn. 
Han hjälper och räddar oss från mörker. Håll ut i bönen till Honom – Han är frälsaren som 
räddar oss ur och genom allt.

Det var det Franciskus ville påminna om när han byggde den första julkrubban.

Och det är det julen handlar om.  

Med vänliga hälsningar
Carl Lösnitz, Skövde

Fåglums Missionsförsamling



Hej!

Då får vi snart lägga ytterligare ett år till handlingarna. Tiden går alldeles för fort. Jag tycker 
dock att vi hunnit med ganska mycket nyttigt i Fåglum under året som gått. Hela f d af-
fären är nu totalrenoverad och lägenheterna både på första och andra våning är uthyrda. 
Själva affärslokalen har blivit en uppskattad samlingslokal, där ni liksom tidigare kan köpa 
en kvällstidning, ta en kopp kaffe och utbyta världsomvälvande idéer. Öppettiderna är de-
samma, dvs tisdagar, torsdagar och söndagar kl 10.00 - 11.20. 

Midsommarfi randet på Krumbo drog i år storpublik liksom de två grillfredagarna. Sextiotals-
festen i slutet av maj blev väl inte riktigt vad vi hoppats på, men det var kallare den lördags-
kvällen än vad det är just nu. 

Den 11 december följdes fjolårets succé upp på Krumbo med Godegårdens Förskola som 
stod för Luciafi randet. Detta blev, som vanligt, mycket uppskattat. Även här var vädret som 
förra året, d v s småkyligt med regn. Förutom Luciauppträdandet fanns några försäljare på 
plats och förhoppningsvis gjorde de fi na affärer. Tomtemor huserade i ”Evas stuga”, där bar-
nen fi ck en pratstund och en liten julklapp. 

Försäljningen av bensin och diesel fortsätter att gå riktigt bra. Vi har i år sålt över 280 kbm 
sammanlagt och det är över förväntan. Tack alla ni som tankar GULF i Fåglum! I skrivande 
stund har arbetet med att gräva upp de gamla tankarna vid f d affären precis påbörjats och 
sedan håller vi tummarna för att vi inte behöver sanera området.

Varannan vecka träffas fem 
spelglada herrar i Nossan
Accordeon River Band i Klubb-
lokalen och övar. Medverkar gör 
bl a Patrik Eriksson och Björn 
Restin. Och de låter riktigt bra!

Då får vi snart lägga ytterligare ett år till handlingarna. Tiden går alldeles för fort. Jag tycker 

Fåglums 
Intresse- & Andelsförening



Arbetet med den nya förskolan fortgår enligt planerna. Utomhusarbetena på fastigheten är i 
stort sett klara, bara en sista målning återstår. Inomhus spikas det innerväggar för högtryck, 
dörrkarmar monteras, m m. Som tidigare är det Mikael Jönsson, Ove Andersson och Anders 
Gustafsson som hamrar och sågar. Målarna Bosse och Sten Bergkvist har redan börjat att 
spackla, mattläggningen görs av Börje Bygg AB och kommer att påbörjas redan i mellan-
dagarna. Infl yttningen är planerad till ca 1 april (OBS! Inget aprilskämt). Färdigställandet 
utomhus kommer därefter att påbörjas och under tiden får barnen gå tvärs över vägen till sin 
gamla lekplats. Efterfrågan på förskoleplatser är fortsatt mycket hög i Essunga kommun och 
det gläder mig mycket att vi i Fåglum kan ta emot ännu fl er barn om bara några månader.

Till sista vill jag tillönska alla En God Jul och Ett Riktigt Gott Fåglums-År!
             /Hasse.

Bonden säger till sin gris någon månad innan jul: - Det är bäst att du får din julklapp nu, för jag tror inte att du överlever julen!



NU ÄR DETTA EN MINNE BLOTT!
Måndagen den 21 dec 2015 
togs tanken som låg under jord 
samt pumpen bort. Jag vet inte 
hur många år den funnits där, 
men det är lääänge. Provtag-
ning pågår för närvarande av 
marken och tyvärr ser det ut 
som det kan fi nns en del bensin 
där. Eventuellt måste jord grä-
vas upp och forslas bort och det 
är ju viktigt att tänka på miljön 
för framtiden.

HYRESLEDIGT I GODEGÅRDENS 
TRIVSAMMA LÄGENHETER.

Fr o m 1 mars, eventuellt tidi-
gare, blir en tvåa ledig för ut-
hyrning. Hyra 4900 kr. Under 
våren/försommaren  kommer 
de tre lägenheterna som för-
skolan använder idag att hel-
renoveras. En är redan tingad, 
medan det fi nns en trea och en 
fyra kvar. Hyror 5900 kr res-
pektive 6500 kr. Vid intresse 
kontakta Hasse H 0512-29955 
arbete eller 54049 bostad.


