
Navet                                        Nr 4  2016



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 5/12 2016. Tel 543 32 eller lena.johanson@gigant.se. 
Vi lånar gärna bilder från Fåglum förr och nu, för publikation i NAVET.      
  
Oktober 

Torsdag 13 Lek- och Fritidskväll. Fåglums IF.
Kl 18.00 Fåglums Klubblokal.

Söndag 23 Gudstjänst med kyrkkaffe. Präst Fredrik Nordlund.
Kl 11.00 Fåglums Kyrka.

Torsdag 27 Lek- och Fritidskväll. Fåglums IF.
Kl 18.00 Fåglums Klubblokal.

Fredag 28 Fredagsmys med promenad och grill.
Kl 18.00 Klubblokalen & Elljusspåret.

November

Fredag 4 Fåglums Hembygdsförening bjuder på allhelgonakaffe.
Kl 14.00-17.00 Kvarnen.

Fredag 4 FIF Medlemslotterifest. ”Duo Lars” underhåller.
Kl 19.00 Fåglums Klubblokal.

Lördag 5 Alla helgons dag Musikgudstjänst. Präst Hans Lobrant.
Kl 16.00 Fåglums Kyrka.

Onsdag 9 Församlingsafton ”Tankar frå bögda” Leif Brunnegård.
Kl 19.00 Fåglums Klubblokal.

Torsdag 10 Lek- och Fritidskväll. Fåglums IF.
Kl 18.00 Fåglums Klubblokal.

Lördag 19 Böndag med Bengt Kindbom.
Kl 10.00-15.30 Fåglums Missionshus.

Lördag 19 Årsfest Fåglums IF, IK Elmer & EFFK.
  Barne-Åsaka Bygdegård.

Torsdag 24 Lek- och Fritidskväll. Fåglums IF.
Kl 18.00 Fåglums Klubblokal.

Lördag 26 Julmarknad med tomtebesök. Fåglums Hembygdsförening.
Kl 14.00 Kvarnen.

Söndag 27 1:a advent Gudstjänst. Kyrkkaffe. Präst Lovisa Carlsson.
Kl 18.00 Fåglums Kyrka.

December

Söndag 18 4:e advent Kvällsmässa ”Vi sjunger julens psalmer” Präst Elisabeth Tengler.
Kl 18.00 Fåglums Kyrka.

Lördag 24 Julnattsgudstjänst. Treklövern.
Kl 23.30 Fåglums Kyrka.

Mindre intelligenta frågor på fl ygplanet
Flygbolaget Virgin Atlantic frågade 3000 av sina anställda om de vanligaste frågorna från 

passagerarna och sammanställde en lista över de dummaste(?):

Finns det en McDonalds ombord?       Kan jag få öppna ett fönster?       Var i planet ligger barnens lekplats?          
Kan ni inte sänka ljudet från motorerna? De väsnas så mycket.          

Kan ni be kaptenen att stoppa turbulensen?



Fåglums Hembygdsförening

Sommaren hänger i och än har vi inte kommit till Birgitta (7 oktober).
Vi hade våra fyra cafékvällar som brukligt i juli. Två med bra väder och två med mindre bra 
väder. När Refräng & Co besökte oss fi ck vi fl ytta in under tak, men fi nns det hjärterum fi nns 
det stjärterum.

En av gångerna, när Inger Widja talade om gamla traditioner, passade vi på att celebrera att 
Fåglums Hembygdsförening i år är 65 år. 

I övrigt har det fi rats både bröllop och barndop vid Kvarnen och Nossebropensionärer 
har grillat ett par gånger. Herrljunga pastorats pensionärer har även förlagt en träff vid Kvarnen. 
I augusti ordnade vi en mycket uppskattad rundresa i f d Skaraborgs Län ihop med 
Barne-Åsaka och Lekåsa hembygdsföreningar.

Som traditionen bjuder ordnar vi även i år med allhelgonakaffe till kyrkogårdsbesökare 
och alla andra fredagen den 4 november kl 14.00 - 17.00.
Hjärtligt välkomna! 

Julmarknad vid Kvarnen med tomtebesök och godispåse till alla snälla barn äger rum den 
26 november kl 14.00. Se anslag på anslagstavlan vid affären.

Vid pennan Anders Fåglefelt



Vi håller till vid Klubblokalen där elljusspåret är upplyst, grillen tänd och bastun varm.

Klubblokalen står öppen och det fi nns hamburgare & våffl or att köpa.

Gå eller jogga en runda på elljusspåret, basta och fi ka = fredagen är räddad!

Välkommen till ett höstligt fredagsmys 
28 oktober kl 18.00



Välkomna till Fåglums Kyrka
23 okt  Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet Gudstjänst.     
Kl 11.00 Präst  Fredrik Nordlund. Fredrik är ny kyrkoherde i pastoratet. Kyrkkaffe.

5 nov  Alla helgons dag Musikgudstjänst.
Kl 16.00 Präst Hans Lobrant. 

27 nov 1:a advent Gudstjänst.   
Kl 18.00 Präst Lovisa Carlsson. Kyrkkaffe.                         

18 dec 4:e advent Kvällsmässa. ”Vi sjunger julens psalmer”.
Kl 18.00 Präst Elisabeth Tengler. Kyrkkaffe.

24 dec Julnattsgudstjänst.  
Kl 23.30 Präst, vid tryckning ej klart. Kören Treklövern medverkar.                

Församlingsafton
Varmt välkommen till Fåglums Klubblokal onsdagen den 9 november kl 19.00

”Tankar frå bögda” Leif Brunnegård ”handlare” kåserar.
Det blir kaffe och andakt. 

Fåglums Sockenråd/Essunga Församling



Grattis önskar Gunlög Fåglefelt, ansvarig för FIF:s medlemslotteri. Tack för ert stöd till 
vår Idrottsförening och välkomna att köpa lotter för 2017. För info, ring Gunlög 540 15.

Fåglums Idrottsförening
Medlemslotteri 

Månadsdragning 2016
Juli
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 50:-
 50:-
 50:-
 50:-
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 50:-

Nr 292

Nr 313
Nr 3
Nr 135
Nr 10
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Nr 13
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Nr 10
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Nr 77
Nr 16
Nr 232
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September
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 50:-

Nr 289

Nr 173
Nr 12
Nr 25
Nr 179
Nr 96
Nr 272
Nr 19
Nr 160

Medlemslotterifest
Alla hälsas varmt välkomna på fest i Fåglums Klubblokal den 4 november kl 19.00. 

 
Slutdragning  •  Lotterier  •  Enklare förtäring  •  Kaffe och kaka

Underhållning DUO LARS.
Trubadurerna Lars & Lars kommer med sina gitarrer och en sångskatt.

 
         Anmälan till Gunlög, 540 15 eller 076-8204440 senast den 1 november.

                                           

Varmt välkomna!

/Fåglums IF



Drive-In-Bingon 2016
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.

Elmer-Fåglum FK – Fotbollssäsongen 2016
Nu är det snart dags att sammanfatta fotbollssäsongen 2016.
EFFK:s Herr A-lag har haft en tuff säsong även detta år. När detta skrivs ligger laget näst sist 
i tabellen och det återstår en match. Vi får ta nya tag nästa år och hoppas att det blir bättre. 
Bäste målskytt är Peter Aghamn med sex mål.

Damernas A-lag, Främmestad/Elmer-Fåglum/Nossebro, har också haft en tuff säsong. 
De slutade sist i tabellen. Bästa målskytt blev Ellen Ölander med fem mål.

På ungdomssidan har klubben under året varit med i ett kommunlag som går under namnet 
Essungaalliansen. EFFK har också haft ett antal ungdomslag i egen regi och klubben har även 
anordnat Lek Med Boll för barn mellan fyra och sex år.
EFFK:s lag 05-06 har under säsongen både tränat och spelat sina hemmamatcher i Fåglum. 
Lek Med Boll har bedrivits under vår och höst, tre gånger på Lunnehov och tre gånger på 
Holmavallen. För mer info: www.effk.se

Lek- och fritidskvällar
De välbesökta lek- och fritidskvällarna som vi har haft på torsdagar i Klubblokalen kommer att 
fortsätta nu i höst. Följande datum är bestämda: 13 oktober, 27 oktober, 10 november, 
24 november. Tiden är 18.00 och vi bjuder på kaffe och saft. Vill ni ha något tilltugg så får ni ta 
med det själva.

Årsfesten 2016
Lördagen den 19 november kommer Fåglums IF ihop med IK Elmer och EFFK att anordna års-
fest i Barne-Åsaka Bygdegård. Mer info om tider, anmälan m m kommer inom kort.
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.

BingoLottos julkalender och lotter till Uppesittarkvällen 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!



Hej!

Det stora projektet i Fåglum den senaste tiden, Fåglums Förskola Äventyret, är nu avslutat. 
Fåglum har därmed fått sin första rondell!!! (den fi nns runt fl aggstången.) All utomhusbelysning 
är nu klar liksom diverse skyltar uppsatta, plantering av drygt 700 buskar och träd är också klart. 
Och det blev riktigt, riktigt fi nt och bra, bättre än jag förväntat mig. Förskolan skulle ju ha två 
avdelningar med totalt 30 barn. Hörde att antalet barn nu närmar sig 40 och att det under våren 
tillkommer ytterligare några. Utrymme fi nns, men det kanske behövs några fl er i personalen. 
Och jag hör bara positivt om förskolan, så det här är jätteroligt.

Jag har ju några fl er projekt på gång också. (man måste ju ha en hobby.) Närmast är det plante-
ring av gamla mejeritomten vid bron som ska göras. Jag tyckte att drygt 700 växter runt omkring 
förskolan var väldigt mycket, men här går det nog åt ytterligare 200-300, alltså närmare 1.000 
växter och träd. Ett stort mjölkbord och en soffa ska det kompletteras med. Sedan är detta pro-
jektet klart. Renovering av några hus har påbörjats och dessa hoppas jag få färdiga under våren 
och sommaren. Efterfrågan fi nns för infl yttning, vilket är mycket glädjande.

I Klubblokalen planerar vi att göra en uppfräschning av lokaliteterna, så att de blir ljusa och 
fräscha. Förhoppningsvis är detta klart i början av nästa år.

Jag har fått en inbjudan av kommunen att vara med på ett möte med Trafi kverket angående 
vägen som ska asfalteras. Jag hoppas att vi kan få gehör för någon form av fartdämpare där det 
är 50 km/tim. Drömmen är att vi kan få en gång- och cykelväg till Nossebro också.
Vi hade ju ett informations- och utvecklingsmöte i Klubblokalen för några år sedan. Två av öns-
kemålen var att ha en tankstation och en förskola och dessa är nu förverkligade. Ett annat öns-
kemål var ett trygghetsboende och jag tänkte mig ett möte om bl a detta plus vad vi vill i Fåglum 
under de närmast kommande åren. Jag hoppas då att Essunga Kommuns nya kommunutveck-
lare Pernilla Nilsson har möjlighet att komma, plus kanske någon mer. Jag får återkomma med 
mer info i ämnet lite senare. Det var allt för nu. Ha en riktigt fi n höst och vinter, så hörs vi vidare i 
skriftlig form strax före jul.
          
/Hasse.

Det stora projektet i Fåglum den senaste tiden, Fåglums Förskola Äventyret, är nu avslutat. 

Fåglums 
Intresse- & Andelsförening





Välkommen att besöka f d Affären i 
Fåglum tisdagar, torsdagar och sön-
dagar mellan kl 10.00 och 11.30 för 
att köpa kvällstidningar, dricka lite 
kaffe (med dopp) och utbyta informa-
tion om vad som händer ”på bögda”!



Midsommarfi randet på midsommaraftonens eftermiddag lockade i år ca 150 vuxna och barn. 
Dansen sköttes med erfarna händer av Gunlög Fåglefelt och Göran Smith som vanligt. Vädret 
var perfekt, så det fanns inget att klaga på. Alla nöjda och glada!

Två och en halv Fredagsmys har anordnats i år på Krumbo. En gång i slutet av maj, som det 
fanns bilder från i förra numret av denna eminenta tidning. Den halva gången var kvällen före 
midsommarafton, då tillslutningen av grillsugna inte var så stor, men klädseln av midsommar-
stången slog nytt rekord, då ovanligt många hjälpte till. Till den sista grillkvällen i slutet av 
augusti samlades nästan 100 personer, vilket är det nya besöksrekordet numera.



Fåglums Missionsförsamling
Böndag med Bengt Kindbom i Fåglums Missionshus 

lördagen den 19 november kl 10.00 - 15.30. 

Vi ber för Fåglum, barn och ungdom, Sverige, Israel m m.

Hjärtligt välkomna!

Fåglums Missionsförsamling


