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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 15 september 2016. Tel 543 32 eller lena.johanson@gigant.se. 
Vi lånar gärna bilder från Fåglum förr och nu, för publikation i NAVET.      
  

Juli 

Söndag 3 juli Drive-in-bingo
Kl 15.00 Holmavallen

Måndag 4 juli Kafékväll. Ingmar Bäckström sjunger Gunde Johansson. Konstutställning.
Kl 18.00 Fåglums Kvarn

Söndag 10 juli Drive-in-bingo - säsongsfinal
Kl 15.00 Holmavallen

Måndag 11 juli Kafékväll. Refräng & Co underhåller.
Kl 18.00 Fåglums Kvarn

Måndag 18 juli Kafékväll. Inger Widhja berättar om gamla seder och bruk.
Kl 18.00 Fåglums Kvarn

Söndag 24 juli Kvällsmässa. Lovisa Carlsson.
Kl 18.00 Fåglums Kyrka

Måndag 25 juli Kafékväll. Essunga Dragspelsklubb underhåller.
Kl 18.00 Fåglums Kvarn

Augusti

Torsdag 18 aug Trivselträff med Fåglums Kyrkliga Syförening
Kl 14.00 Krumbo

Fredag 20 aug Fredagsmys/grillkväll
Kl 18.00 Krumbo

Söndag 28 aug Musik i sommarkväll. Violin och gitarr. Lovisa Carlsson.
Kl 20.00 Fåglums Kyrka



Midsommarfi rande på Krumbo

Torsdagen 23 juni kl 18.00 är det ”fredagsmys” med grill och vi hjälps åt att sätta 
upp midsommarstången.

Midsommarafton fredag 24 juni kl 14.00 klär vi gemensamt midsommarstången. 

Klockan 15.00 startar midsommarfi randet. Det blir dans och lekar kring midsom-
marstången, som vanligt under ledning av Göran Smith och Gunlög Fåglefelt.
Fika med hembakt fi nns att köpa och alla barn får godispåse. 
Lotteri med fi na priser. 

Regn eller strålande sol, vår utomhusdansbana är under tak.

Varmt välkomna!



Trivselträff på Krumbo

Varmt välkommen på trivselträff torsdagen den 18 augusti kl 14.00

Mat och kaffe • Underhållning • Lotterier • Andakt

Kostnad 50 kr

Anmälan senast 13 augusti till 
Maj-Britt: 0512-540 56 eller Gun: 0512 - 540 06

Fåglums Kyrkliga Syförening



Fåglums Hembygdsförening

Lite information om marken där hembygdsföreningens byggnader ligger. Kate Niord äger 
marken där själva kvarnen står. Tommy Lundsgård äger marken där de andra byggnaderna står. 
För att gå till kvarnen beträder man Tommys mark. Ett upplåtelseavtal förnyades omkring 1995 
och gäller i 49 år.

Hembygdsföreningen ser med glädje att lokalen vid kvarnen hyrs ut. Kontaktperson är Kerstin 
Landqvist. På vår- och försommaren har det varit gudstjänst och bröllop vid kvarnen. Ett par 
korvgrillningar stundar innan årets höjdpunkt inträffar. Kafékvällarna varje måndag kl 18.00 
i juli månad.

Måndagen den 4 juli inleder Ingmar Bäckström med sitt Gunde Johansson-program. Även konst-
utställning denna kväll. Konstnären Risto K Turppa, Herrljunga, ställer ut sina alster i stora salen. 
Hans motto är ”Sätt färg på tillvaron ”.

Måndagen den 11 juli följer vi upp med  succén från i fjol. Refräng & Co från Kungälv sjunger och 
berättar bl a om Trekungamötet i Kungälv.

Måndagen den 18 juli kommer Inger Widhja från Timmersdala och berättar om seder och bruk 
i gamla tider, bl a om hur bröllop gick till för 200 år sedan. Dragspelsekvilibristen Rolf Högberg 
underhåller. Samtidigt uppmärksammar vi att Fåglums Hembygdsförening fyller 65 år genom att 
bjuda på tårta. De som ev vill hjälpa till på kafe’-kvällarna kan kontakta Kerstin på telefon 540 81.

Måndagen den 25 juli är det traditionell avslutning med Essunga Dragspelsklubb.

Varmt välkomna önskar 
Fåglums Hembygdsförening/Anders Fåglefelt



Hej!

Ja då har det gått tre månader igen sedan förra utgåvan av FåglumsNytt. Tiden bara springer 
iväg. Offi ciell invigning av nya förskolan blir det onsdagen den 22 juni kl 10.00. Utomhus-
arbetena är inte helt klara ännu, men den stora sandlådedelen är färdig. Ett tak har byggts 
över själva sandlådan och nu väntar vi på en gunga och en klätterställning. På delen närmast 
ut mot vägen blir det ett cykelgarage, en scen och lite småvägar att cykla på. En fl aggstång är 
på plats och det blir premiär för fl aggning i samband med invigningen. Slutsumman för förskole-
projektet hamnar på drygt nio miljoner kronor exkl moms, något mer än vad jag hoppats på, 
men i gengäld blir det en av Sveriges modernaste och fi naste förskolor. Det fi nns säkert någon 
i storstäderna som matchar byggmässigt, men inte miljömässigt. Jag är övertygad om att den 
kommer att locka många barnfamiljer till Fåglum framöver.

Asfaltering av vägen fram till kyrkogården, kyrkogårdsparkeringen och förskoleparkeringen är 
nu gjord. Alla Godegårdens lägenheter är uthyrda och glädjande är att det fi nns några barn där 
också. Dessa får väldigt nära till nya förskolan. 

Nu passar vi alla på att njuta av den fi na sommaren, med lagom sol och lagom regn. Innan man 
vet ordet av så har det gått ytterligare tre månader och då är det dags för nästa FåglumsNytt i 
slutet av september.

/Hasse.

Fåglums 
Intresse- & Andelsförening



Grattis önskar Gunlög Fåglefelt, ansvarig för FIF:s medlemslotteri. Tack för ert stöd till 
vår Idrottsförening och välkomna att köpa lotter för 2016. För info, ring Gunlög 540 15.

Fåglums Idrottsförening
Medlemslotteri 

Månadsdragning 2016
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Fåglums IF:s Drive-In-Bingo 2016
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. Kockar 
vid soppköket var bl a Per-Olof Gustafsson och Bernt Andersson.
Det bjöds på ett strålande solsken och det mesta fl öt på bra.
Det fi nns fortfarande några luckor att fylla i bemanningslistan kommande söndagar så vi tar 
tacksamt emot all hjälp vi kan få. Hör av dig till Lotta, 076-391 91 30.
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.

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 fr o m vecka 29 och framåt under några veckor.
Är du intresserad kan du höra av dig till Daniel Assmundsgård, 070-266 97 58.

EFFK – Sammanfattning vårsäsongen
Nu är det snart dags att sammanfatta vårsäsongen i fotbollsserierna.

Herrlaget har i skrivande stund spelat nio matcher i Div 6 Vara
(en vinst och åtta förluster). EFFK ligger näst sist i tabellen. Bäste målskytt är Peter Aghamn 
som har gjort fyra mål. Laget har haft en tuff vårsäsong. Man har inte alltid varit så mycket 
sämre än motståndarna, men laget har inte riktigt haft turen på sin sida. Vi får hoppas att det 
kan vända framöver.

Damlaget, Främmestad/Elmer-Fåglum/Nossebro, har spelat sex matcher i Div 3 Västra (en 
vinst, en oavgjord, fyra förluster). De ligger näst sist i tabellen. Bästa målskytt är Ellen Ölander 
som har gjort två mål.

Det har även spelats ungdomsfotboll på våra fi na anläggningar under våren. Kom gärna och 
titta även på dessa aktiviteter. Det är ju dessa barn som är framtiden i klubben.

För mer info om matcher/aktiviteter: www.effk.se och www.laget.se/effk_nif_fi k

Fåglums IF och EFFK önskar alla en trevlig sommar!



Välkomna till Fåglums Kyrka

24 juli Kvällsmässa
Kl 18.00 Präst Lovisa Carlsson

28 aug Musik i sommarkväll, se notis nedan.
Kl 20.00 Präst Lovisa Carlsson

Musik i sommarkväll

Välkomna till Fåglums Kyrka söndagen den 28 augusti kl 20.00.
   Vi får lyssna till ” Violin och gitarr” Medverkande: Per och Isak Drougge. 

Per Drougge bor i Lidköping och jobbar sedan länge som frilansande violinist med 
Sverige som arbetsfält. Isak Drougge är snart 14 år och går på Dalängsskolan i 
Lidköping. Han tar gitarrlektioner för Jan Björklund på musikskolan. Vi får lyssna till 
bl a Bach och Telemanns musik för soloviolin och folkmusik, visor och jazz.   

 

 Varmt välkomna! 
Fåglums Sockenråd/Essunga Församling 



Fåglum
från
förr.

Känner
du igen
husen?

Var det 
bättre 
förr?



Alf Bergkvist har tillhandahållit dessa vykort från förr.




