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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 4/12 2017. Tel 543 32 eller lena.johanson@gigant.se.
Vi lånar gärna bilder från Fåglum förr och nu, för publikation i NAVET.
Oktober
Onsdag 4
Kl 15.00

Trivselträﬀ för daglediga. Lillrut Sarras medverkar. Fåglums Kyrkliga Förening.
Fåglums Klubblokal

Torsdag 19
Kl 19.00

Församlingsafton Andersson Runevad Duo. Fåglums Sockenråd.
Fåglums Klubblokal

Söndag 22
Kl 15.00

Vad gör Elvis i Fåglum? Cafémöte med Anders Götborg och Klas Westerdahl.
Fåglums Missionshus

Söndag 22
Kl 16.00

Gudstjänst. Mässa.
Fåglums Kyrka

Fredag 27
Kl 19.00

Medlemslotterifest. Lennart Green musicerar och minns. Fåglums IF.
Fåglums Klubblokal

November
Fredag 3
Kl 13.00-17.00

Allahelgonakaﬀe. Fåglums Hembygdsförening.
Kvarnen

Lördag 4
Kl 18.00

Ljuständningsgudstjänst. Alla Helgons Dag.
Fåglums Kyrka

Lördag 4
Kl 18.30

Årsfest EFFK.
Fåglums Klubblokal

Söndag 19
Kl 14.00

Gudstjänst. Kjell Norberg, Främmestad.
Fåglums Missionshus

Lördag 25
Kl 14.00

Julmarknad med glögg, tomte och ﬁka. Fåglums Hembygdsförening.
Kvarnen

December
Lördag 2
Kl 16.00

Gudstjänst. 1:a Advent. Kyrkokaﬀe.
Fåglums Kyrka

Söndag 10
Kl 15.00

Gudstjänst. Per-Olof Kindbom, Stenungsund.
Fåglums Missionshus

Söndag 24
Kl 23.30

Julnattsgudstjänst. Madeleine Johansson, Treklövern.
Fåglums Kyrka

LOPPISGODS!
Vi planerar en Loppis i Klubblokalen
någon gång nästa år.
Vi tar därför tacksamt emot saker till denna.
Har du något att lämna, v g kontakta
Nils-Olof J 070-984 50 79 eller
Hasse H 070-277 80 45

Fåglums Hembygdsförening
Sommaren har gått och hösten är här, möjligtvis kan man hoppas på indiansommar 7 oktober.
Cafékvällarna avlöpte programenligt men ett par blåsiga kvällar skrämde bort lite folk.
Avslutningen med Herrljunga Dragspelsklubb blev fullsatt. Den andra lokala artisten
Jörgen Nilsson från Tumleberg drog också mycket folk till cafékvällen. Samtidigt med
cafékvällarna hade vi sommarens mycket uppskattade utställning ”det gamla köket”.
Framledes väntar som vanligt Allahelgonakaﬀe fredag 3 november kl 13.00-17.00.
Kyrkogårdsbesökare och alla andra som åker förbi är varmt välkomna upp till Kvarnen.
Lördag 25 november kl 14.00-17.00 har vi Julmarknad med
mängder av försäljare av allehanda ting.
Vi bjuder på glögg och har servering.
Som vanligt kommer Tomten på besök
och delar ut godispåsar till alla snälla barn.
/Anders Fåglefelt

ÅRSFEST = FEST PÅ BÔGDA!
Välkommen till Klubblokalen i Fåglum lördag 4 november 2017 kl 18.30!
Middag – Underhållning – Dans till Pinstripe
Kuvertavgift 250 kr
Anmälan senast 30 oktober till: Joseﬁn Härnälv 070-681 59 12,
Ia Lannerskär 072-713 69 28 eller Sören Aghamn 073-819 09 56
Årsfesterna brukar numera vara ganska ungdomliga, men jag tror att många av oss lite äldre
skulle tycka att det vore roligt att bara träﬀas och sitta och prata lite i lugn och ro om gamla och
nya tider. Jag hoppas därför att så många som möjligt i min generation, plus generationerna
under och över, vill komma till den här årsfesten.
Givetvis är vi med på middagen, underhållningen och prisutdelningen, men sedan kanske vi
smyger in i B-salen där vi i lugn och ro bara kan sitta och småprata.
/Hasse H

Välkomna till Fåglums Kyrka
22 okt
Kl 16.00

”Nittonde söndagen efter Trefaldighet”. Mässa.
Präst Fredrik Nordlund.

4 nov
Kl 18.00

”Alla Helgons Dag” Ljuständningsgudstjänst.
Präst Fredrik Nordlund.

2 dec
Kl 16.00

Lördagen före 1:a Advent. Kyrkkaﬀe.
Präst Lovisa Carlsson.

24 dec
Kl 23.30

”Julnattsgudstjänst” Madelene Johansson och Kören Treklövern medverkar.
Präst Lovisa Carlsson.

För ytterligare gudstjänster se info i dagstidningar, aﬃschering och hemsida.

Trivselträﬀ i Fåglums Klubblokal
Varmt välkomna onsdag 4 oktober kl 15.00.

Då berättar Lillrut Sarras om sitt arbete för IM
(Individuell människohjälp) i Palestina.
Kaﬀeservering och andakt.
Fåglums Kyrkliga Syförening

Församlingsafton

Varmt välkomna till Fåglums Klubblokal
torsdag 19 oktober kl 19.00.
Andersson Runevad Duo ger oss ett blandat
musikprogram med sång och kontrabas.
Direkt från musikhögskolan, Göteborg:
Tora Runevad Kjellmer, sång, Daniel Andersson bas.
Kaﬀe och andakt.
Fåglums Sockenråd/Essunga Församling

Medlemslotterifest
Alla hälsas varmt välkomna på fest i Fåglums Klubblokal
27 oktober kl 19.00.
• Slutdragning • Lotterier • Enklare förtäring • Kaﬀe och kaka • Underhållning
LENNART GREEN musicerar och minns! Allsång.
Anmälan till Gunlög tel 540 15, eller 070-256 62 33 senast 24 okt.
Varmt välkomna, Fåglums IF

Fåglums Idrottsförening
Medlemslotteri
Månadsdragning 2017
Juli
100:- Nr
50:50:50:50:50:50:50:50:-

Augusti
98

Nr 245
Nr 14
Nr 23
Nr 17
Nr 148
Nr 257
Nr 72
Nr 48

100:- Nr 108
50:50:50:50:50:50:50:50:-

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

104
327
295
145
187
85
44
32

September
100:- Nr
50:50:50:50:50:50:50:50:-

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

71
167
63
329
276
183
185
190
18

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, tel 540 15.

Träningsläger på Holmavallen
Hej!
Den 8-9 september hade EFFK:s ungdomslag träningsläger på Holmavallen. Detta var ett
initiativ av Helena Jonsson, Cissi Kämpe, Hanna Svensson, Ulrika Svensson och Ia Lannerskär.
Lägret startade för ungdomar födda 2002-2009 på fredagen. Då jobbade vi med workshops
för att förbereda alla inför lördagens domarföreläsning, samt att vi hade lekar som gick ut på
samarbetsövniningar och att stärka lagandan. Under natten sov alla i A-hallen och måltiderna
serverades i B-hallen.
På lördagen anlände även barnen födda 2010. Då hade ålderskullarna olika dagsscheman
att följa. Fotboll var fokus, men utifrån olika perspektiv. Björn Andersson, Fåglumssonen som
spelat i GAIS, kom på besök och höll i olika träningspass. Han inspirerade fotbollsspelarna och
tränarna med tips och övningar. Daniel Ekman, även han född i Fåglum och numera Allsvensk
linjedomare, höll i två föreläsningar under dagen. Detta var två mycket uppskattade inslag under
dagen.
De yngre barnen, födda 2010, arbetade mycket med samarbetsövningar, stationsvandring runt
elljusspåret och självklart också fotbollsträning.
Det serverades kvällsmat och fredagsmys första dagen. Under lördagen intogs en stor frukost,
mellanmål, middag och sedan avslutades lägret med ett mellanmål innan de sista avslutande
matcherna. Tack vare ﬂera vårdnadshavare som kom för att laga och ﬁxa med de olika måltiderna ﬁck vi lägret att fungera. Några hade även bakat pizzabullar och kakor, som ungdomarna
uppskattade väldigt mycket till mellis.
Ett stort tack till alla som bidragit. Tillsammans formar vi våra ungdomar! Vi som varit med på
lägret är riktigt imponerade över dessa fantastiska barn. De är så ﬁna mot varandra och mot
oss vuxna. Det har verkligen varit bra stämning och ett fantastiskt gäng att tillbringa dessa
dagar med.

Drive-In-Bingon 2017

Fåglums IF vill tacka alla som ställt upp och jobbat med Drive-In-Bingon under 2017. 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 2017

Nu är det dags att sammanfatta fotbollssäsongen 2017.
EFFK:s Herr A-lag har haft det ganska tuﬀt även detta år. De blev åtta i tabellen.
Bäste målskytt blev Andrew Neilson med 17 mål.
EFFK:s Herr B-lag har också spelat färdigt och kommer att bli näst sist eller sist i tabellen
beroende på hur det går i en match mellan två andra lag. Bäste målskytt blev Andrew Neilson
med 5 mål.
Damernas A-lag, Främmestad/Elmer-Fåglum/Nossebro, har haft en bra säsong. De blev trea i
tabellen, endast två poäng bakom vinnarna. Bästa målskytt blev Elin Strömdahl med 7 mål.
På ungdomssidan har klubben under året varit med i två kommunlag som båda 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 P/F 05-06 har under säsongen både tränat och spelat sina hemmamatcher på
Holmavallen. Vi har också haft Lek Med Boll vid sex tillfällen i Fåglum.
För mer info: www.eﬀk.se

Lek- och fritidskvällar

Om det ﬁnns intresse kommer vi troligtvis att ha lek- och fritidskvällar i Klubblokalen under
hösten. Håll utkik för mer info.

Bingolotter till Uppesittarkvällen den 23/12

Bingolotter till Uppesittarkvällen den 23/12 kommer att kunna köpas i butiken på Ginza
fr o m 1 december.
Fåglums IF önskar alla en trevlig höst!

Problemet med att det går väldigt fort genom Fåglum mellan 50-skyltarna, kvarstår. Du som
läser detta hoppas jag inte kör fortare än 50 km/tim. Det är dessutom tillåtet att köra saktare.
Om du vet bekanta som kör för fort, säg vänligen till dem att respektera 50-skyltarna.
Vi vuxna klarar oss troligen bra, men det är inte så roligt att släppa ut sina barn på t ex cykel.
Mycket av traﬁken är ju tung också i form av stora lastbilar med släp. Jag tycker att det är en
självklarhet att man visar respekt mot de som vistas på eller i närheten av vägen.
/Hasse H

