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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 
nummer av Navet, hör av dig till Lena Johanson senast 5/3 2017. Tel 543 32 eller lena.johanson@gigant.se. 
Vi lånar gärna bilder från Fåglum förr och nu, för publikation i NAVET.      
  
Januari 

Söndag 1 Gudstjänst ”Luciakören”. Präst Fredrik Nordlund.
Kl 18.00 Fåglums Kyrka.

Söndag 22 Gudstjänst. Präst Lovisa Carlsson.
Kl 14.00 Fåglums Kyrka.

Söndag 22 Gudstjänst. Agneta Stenberg, Mattias Gustavsson m fl .
Kl 15.00 Fåglums Missionshus.

Söndag 29 Julgransplundring i Klubblokalen
Kl 15.00 Fåglums IF

Februari

Onsdag 1 Årsmöte Fåglums Intresseförening och Fåglums Andelsförening.
Kl 19.00 F d Affären

Söndag 19 Musikgudstjänst med levande ljus. Lovisa Carlsson.
Kl 18.00 Fåglums Kyrka

Söndag 26 Gudstjänst. Rigmor Holst.
Kl 15.00 Fåglums Missionshus.

Mars

Onsdag 8 Årsmöte Hembygdsföreningen.
Kl 19.00 Fåglums Kvarn. 

Söndag 12 Gudstjänst. Präst Fredrik Nordlund.
Kl 11.00 Fåglums Kyrka.

Söndag 12 Naturfotograf Reine Jonsson visar sitt unika bildspel.
Kl 18.00 Fåglums Missionshus.

ÅRSMÖTE
Fåglums Intresseförening och Fåglums Andelsförening

Onsdag 1 februari kl 19.00 i f d Affären i Fåglum.

Vi bjuder på kaffe.

VÄLKOMMEN!

ÅRSMÖTE

Fåglums 
Intresse- & Andelsförening



Fåglums Hembygdsförening

Snart har ett år gått och kommer aldrig åter. 
Vi anordnade Caféaftnarna i somras, två med regn och två med sol. Vädret rår man inte över. 

På Allhelgonahelgen serverades det sedvanligt kaffe med dopp vid Kvarnen och detta 
evenemang besöktes av ett trettiotal personer.

Första Advent var det dags för Adventsmarknad. Nu hade vi (Helen Kämpe) fått hit ett dussin 
försäljare som sålde alltifrån pärlarbete, julkärvar till bakverk. Sture Johansson skötte glöggen 
och damer ur styrelsen serveringen. Tomten kom på besök och delade ut godispåsar. Närmare 
150 vuxna och ett 50tal barn besökte julmarknaden. Alla var nöjda och glada.

Årsmöte vid Kvarnen den 8:e mars kl 19.00  välkommen.

God Jul & Gott Nytt År önskar Anders Fåglefelt.

- Varför är julafton som en dag på arbetet?
- För att det är du som gör allt jobb, medan det är 
den feta gubben i kostymen som tar åt sig äran.



Ett Nytt Nådens År 2017!
Nu går vi in i ett nytt år, men Herren är densamme.

Han räcker ut sina händer mot en förkommen mänsklighet.
Han visar oss åter sin kärlek och sitt erbjudande av nåd.

Bibeln säger: ”Ty av nåden är ni frälsta genom tron,
inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund

av gärningar, för att ingen skall berömma sig.”
Nåd betyder att vi får något gratis, men vi måste 

också ta emot gåvan. Låt oss alltså tro och ta emot
Jesus Kristus i våra liv och ta vara på vår tid på jorden.

Med vänlig hälsning
Johnny Gunnarsson

Ordförande i Fåglums Missionsförsamling

Ps. I maj blir det som vanligt insamling av kläder m m
i missionsförsamlingens regi vid Fåglums Centrum.

 Tack för vad du kan bidra med!



Välkommen till Fåglums Missionshus!

Söndagen den 26 februari kl 15.00 får vi besök av Rigmor Holst från Tidaholm, 
förkunnare och kommunikatör på kanal 10.

Söndagen den 12 mars kl 18.00 besöker fotograf Reine Jonsson 
”Guds naturförkunnare” oss. 

Reine är uppvuxen på landsbygden i de granskogstäta områdena av Småland, 
på en liten plats som heter Hultanäs, cirka fyra mil söder om Vetlanda. 

Genom att mina föräldrar ägnade sig åt jord och skogsbruk fi ck jag tidigt lära mig att leva nära 
naturen. Mitt naturintresse har sedan utvecklats vidare till att bli naturfotograf.



Välkomna 
till 
Fåglums Kyrka

1 januari Musikgudstjänst på Nyårsdgen. ”Luciakören”
Kl 18.00 Präst Fredrik Nordlund

22 januari 3:e söndag efter Trettondedagen. Gudstjänst.
Kl 14.00 Präst Lovisa Carlsson

19 februari Sexagesima. Musikgudstjänst med levande ljus.
Kl 18.00 Präst Lovisa Carlsson

12 mars 2:a söndagen i Fastan.
Kl 11.00 Präst Fredrik Nordlund

För ev övriga gudstjänster, se våra anslagstavlor i byn, och i lokalpressens predikoturer 
och annonser.

Varmt Välkomna!      Fåglums Sockenråd/Essunga Församling

Den 19 februari fyller vi kyrkan med levande ljus och det blir musikframträndade. 
Varmt Välkommen!

Årets första symöte
Plats meddelas senare. Varmt välkomna!

Fåglums Kyrkliga Syförening. Vid eventuella frågor, ring Maj-Britt: 540 56.

Info om Syföreningsauktionen i mars,
ring Lovisa: 300 009, eller Maj-Britt: 540 56.

Foto: Carl-Johan Fåglefelt



Medlemslotterifesten 2016
Fredagen den 4 november anordnade FIF den årliga medlemslotterifesten i Klubblokalen. 
Ca 40 personer hade tagit sig dit. På programmet stod slutdragning av medlemslotteriet, 
lotterier, enklare förtäring i form av landgång samt kaffe och kaka. 
För underhållningen stod Duo Lars.

Årsfesten 2016
Lördagen den 19 november var det årsfest i Barne-Åsaka Bygdegård. Arrangörer var 
Fåglums IF, IK Elmer och EFFK. Ca 90 personer kom dit. På programmet stod mat, pris-
utdelning och för musiken stod bandet Pinstripe från Vårgårda/Alingsås. Fåglums IF:s årliga pris 
”Årets FIF:are” gick till Mikael ”Palle” Johansson.

Julgransplundring i Klubblokalen
Söndagen den 29 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!

FIF:s årsmöte 2017
Fåglums IF kommer att ha årsmöte någon gång i början av februari. Datum för detta möte 
bestäms i början av januari.

Lek- och fritidskvällar
Vi har nu tagit ett uppehåll, men det är tänkt att vi ska återuppta dessa kvällar någon gång i 
februari. Mer info kommer.

Elmer-Fåglum FK – Inför 2017
EFFK:s herr A-lag kommer 2017 att spela i Div 6 Vara. Det kommer ev även att bli ett B-lag.
Nya tränare är Daniel Andersson och Eje Andersson som båda har ett förfl utet i klubben tidigare 
som spelare och ledare. Övriga personer som ingår i ledarstaben är lagledarna 
Torbjörn Andersson och Morgan Lindell.

Damlaget, Främmestad/Elmer-Fåglum/Nossebro kommer 2017 att spela i Div. 4. Ny tränare 
är Birgitta Eng från Vedum.

EFFK kommer även som tidigare år att ha ett antal ungdomslag. De två äldsta pojklagen 
kommer att spela under namnet Essungaalliansen, som är ett samarbete med andra klubbar i 
kommunen. Det kommer bli något mer ungdomslag kommande år vilket är glädjande.

För mer info: www.effk.se
Fåglums IF önskar alla en God Jul & Gott Nytt År!



Julgransplundring

Vi dansar ut julen i Klubblokalen, Fåglum, 
söndagen den 29 januari 2017 kl 15.00. 

Givetvis blir det dans kring granen och Tomten kommer på besök. 

Kaffe, saft med dopp fi nns att köpa. Lotteri.

Vi har nu renoverat Klubblokalen rejält. Sedan tidigare är ju kök och serveringsrum klara. La-
gom till den 29 januari hoppas vi att entrén är nytapetserad, toaletterna likaså, nya innerdörrar 
och ny ytterdörr. I A-salen är akustiktak uppsatt, ny belysning både i tak och på väggar, väggpa-
nelen vitmålad och i övrigt nytapetserat. B-salen har fått nya tapeter, ny takbelysning och nya 
lampetter på väggarna, innertaket vitlaserat. Nya canvastavlor i båda salarna. 
Får se om du känner igen dig?

Välkommen söndagen den 29 januari kl 15.00!                                   /Fåglums IF



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 

Månads- och slutdragning 2016
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Hej!

Ja, så kan då år 2016 snart läggas till handlingarna. Det har hänt en hel del positiva saker i 
Fåglum, tycker jag. Och mer är på G, bl a renoveras det en del hus här och där. Fåglum känns 
väldigt attraktivt boendemässigt just nu. Några hus har lagts ut till försäljning under året och de 
har sålts väldigt snabbt. Vi har ju faktiskt bästa läget inom Essunga kommun, med bara ca en 
halvmil till E20 och ca 15 min till tåget i Vårgårda. Vår GULF-station besöks livligt och vi kom-
mer i år att sälja över 300 kbm bensin och diesel. Tack till alla som tankar där! 

På gång är ett ganska rejält ansiktslyft i Klubblokalen, med målning, tapetsering, byte av inner- 
och ytterdörrar, uppsättning av akustiktak, nya tak- och väggarmaturer samt ny canvastavlor på 
väggarna. Förhoppningsvis står detta klart till Julgransplundringen den 29 januari. Välkomna då! 
Sedan får vi se vad som händer under nästa år. 

Till sist vill jag önska alla En Riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År!

            /Hasse.

Ja, så kan då år 2016 snart läggas till handlingarna. Det har hänt en hel del positiva saker i 

Fåglums 
Intresse- & Andelsförening



Några vackra 
kvällsbilder från 

Fåglums nya förskola 
Äventyret



Bilder från Fredagsmys i Klubblokalen den 28 oktober



Barn spekulerar om 
bönder...

Skillnaden mellan bönder och vanliga människor är att bönderna har tomtar på loftet på 
julen.  /Espen 5 år

Jag tycker det är bra med bönder. Fast i Afrika är det ännu bättre., för där odlar de 
kokosnötter och pressar apelsiner. Och så har de en hel öken full med giraffer.  /Ylva 6 år

Bönder skrattar väldigt mycket eftersom de får så mycket frisk luft. Jag tror inte att deras 
barn behöver gå på dagis för de har så mycket luft hemma på gården. Dessutom äter de 
blommor för att det är nyttigt. Bönder ser nästan alldeles vanliga ut, särskilt bakifrån. 
Men när det är dimma kan man inte se dem.  /Viktoria 6 år

Jag känner en man som har en apa, men jag vet inte om han är bonde.  /Johanna 6 år

Bonden är en väldigt lycklig man, först och främst för att han har traktor, 
men också för att han slipper jobba.  /Håkan 7 år

Bönder är liksom en egen ras, precis som rörmokare och föräldrar.  /Anders 6 år

Det är inte så lätt för en bonde att bli gift, eftersom hans fru måste tåla väldigt mycket 
vatten och dimma och kyla och så.  /Knut 7 år

Bönder får väldigt många barn. Och så hoppar de i höet.  /Mikael 6 år

Bönder är väldigt drabbade av galna kosjukan. I England ska de slakta många miljoner.  
/Nils 8 år


