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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 7/3 2018. Tel 543 32 eller lena.johanson@gigant.se. 
Vi lånar gärna bilder från Fåglum förr och nu, för publikation i NAVET.      
  
Januari 

Måndag 1 Musikgudstjänst ”Luciakören”. Präst Fredrik Nordlund
Kl 18.00 Fåglums Kyrka

Fredag 19 Julgransplundring/Myskväll. Fåglums IF.
Kl 18.00 Klubblokalen Fåglum

Februari

Tisdag 6 Årsmöte Fåglums Intresseförening och Fåglums Andelsförening
Kl 19.00 F d Aff ären

Söndag 25 Gudstjänst med Ewa Gustafsson & Rosita Persson.
Kl 15.00 Fåglums Missionshus

Söndag 25 Gudstjänst. Andra söndagen i fastan. Ljusgudstjänst med musik. Präst Lovisa Carlsson
Kl 16.00 Fåglums Kyrka

Mars

Torsdag 22 Syföreningsauktion. Underhållning kl 17.00. Auktion kl 18.00
Kl 17.00 Fåglums Klubblokal

Söndag 25 Gudstjänst. Palmsöndagen. Kyrkkaff e. Präst meddelas senare.
Kl 18.00 Fåglums Kyrka

Fåglums IF anordnar julgransplundring/myskväll, där det blir dans kring granen. 
Från de djupa skogarna hoppas vi också att Tomtefar kommer på ett litet besök. 

Givetvis ska vi ha ett eller två lotterier. Kaff e/saft med dopp fi nns att köpa. 
För den som är riktigt hungrig efter en hård vecka, 

fi nns även hamburgare att köpa.

Hjärtligt välkommen!

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 trafi ken 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.

VI DANSAR UT JULEN!
Välkommen fredag 19 januari kl 18.00 

till Klubblokalen, Fåglum. 



                 
1 jan Musikgudstjänst på Nyårsdagen. ”Luciakören”.
Kl 18.00 Präst Fredrik Nordlund

25 feb 2:a söndag i fastan. Gudstjänst.
Kl 16.00 Präst Lovisa Carlsson

25 mars Palmsöndagen. Gudstjänst. Kyrkkaff e.
Kl 18.00 Präst meddelas senare.

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

Varmt välkomna!
Fåglums Sockenråd/Essunga Församling

Foto: Carl-Johan Fåglefelt

Syföreningsauktion                  
i Fåglums Klubblokal torsdag 22 mars kl 17.00.

Lotterier • Kaff e • Underhållning • Andakt

Gåvor mottages tacksamt!

Varmt välkomna!
Fåglums Kyrkliga Syförening

Vid frågor - ring Maj-Britt tel 540 56

Välkomna till 
Fåglums Kyrka 



Årsfesten 2017
Lördag 4 november var det årsfest i Fåglums Klubblokal. Arrangörer var Fåglums IF, IK Elmer 
och EFFK. Ca 110 personer kom dit. På programmet stod mat, prisutdelning och för musiken 
stod bandet Pinstripe från Vårgårda/Alingsås. Fåglums IF:s årliga pris ”Årets FIF:are” gick till 
Anette Pettersson, som har varit kassör i föreningen under fl era år. 

I år bjöds speciellt även lite äldre medlemmar in som lyst med sin frånvaro under senare årsfes-
ter. Detta blev mycket lyckat och ett 30-tal infann sig. Just blandningen av yngre och äldre blev 
en fullträff . Alla som var där var eniga om att detta var en av de bästa årsfesterna på senare tid. 
Underhållningen med Maria och Christian Lannerskär, Evelina och Magnus Karlsson samt Carin 
Axelsson och Stefan Lundén bidrog i mycket hög grad till en lyckad fest. Bandet Pinstripe leve-
rerade även denna gång musik att dansa till i olika former och den goda maten levererades av 
Mat Magnus i Larv. Nu räknar vi dagarna till nästa årsfest, som blir i Barne-Åsaka Bygdegård.



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

Tack för ert stöd till vår Idrottsförening och 
välkomna att köpa lotter för 2018. 

För info, ring Gunlög, tel 540 15.

Fåglums Idrottsförening
Medlemslotteri 

Månads- och slutdragning 2017
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Medlemslotterifesten 2017
Fredag 27 oktober anordnade FIF den årliga medlemslotterifesten i Klubblokalen. Ca 30 per-
soner hade tagit sig dit. På programmet stod slutdragning av medlemslotteriet, lotterier, enklare 
förtäring i form av landgång samt kaff e och kaka. För underhållningen stod Lennart Green som 
bl a spelade i dansbandet Drifters mellan 1969-80 och sedan var deras manager i många år.



  FIF:s årsmöte 2018
Fåglums IF kommer att ha årsmöte någon gång i mitten/slutet av februari. Datum 
för detta möte bestäms i början av januari. Vi kommer att annonsera om årsmötet 
på anslagstavlor i Fåglum, i NLT, samt på Facebooksidan ”Händer i Fåglum”.

Lek- och fritidskvällar
Nu kommer vi snart att dra igång de populära lek- och fritidskvällarna igen. Vi börjar torsdag 
1 februari kl 18.00 i Klubblokalen i Fåglum. Det blir en enkel stund där alla gör vad de själva vill. 
Det kommer fi nnas möjlighet att spela innebandy, bordtennis, biljard m m. De vuxna kan sitta 
och prata om de vill. Det viktigaste är att alla har kul. Vi bjuder på kaff e och saft, vill man ha 
något tilltugg får man ta med det själv. 
Vi kommer att anordna detta följande torsdagar: 1 februari, 15 februari, 1 mars och 15 mars. 
Om intresse fi nns kan det bli fl er tillfällen.

Elmer-Fåglum FK – Inför 2018
EFFK:s herr A-lag kommer 2018 att spela i Div 6 Falköping. 
Allt runt laget med ledare och spelare är inte färdigt än, men vi hoppas att det blir bra.

Damlaget, Främmestad/Elmer-Fåglum/Nossebro kommer 2018 att spela i Div 4. 
Ledarstaben består av Birgitta Eng, Jimmie Seger, Sonja Strömdahl, Fredrik Strömdahl, 
Bengt-Arne Enström och Erika Andersson.

EFFK kommer även som tidigare år att ha ett antal ungdomslag. 
De två äldsta pojklagen kommer att spela under namnet Essungaalliansen, som är ett samar-
bete med andra klubbar i kommunen. På ungdomssidan har vi för tillfället många barn vilket är 
glädjande.

För mer info: www.eff k.se

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

DET FINNS MÅNGA BRA LOKALER…
...att hyra i Fåglum till förmånliga priser om du vill anordna något festligt!

Hembygdsgården 200kr – Kerstin Landqvist 0512-540 81

F d Aff ären 200kr – Hasse Haraldsson 070-277 80 45

Krumbo 600kr – Hasse Haraldsson 070-277 80 45

Klubblokalen från 400kr – Ronny Matsson 070-315 40 04



Fåglums Hembygdsförening
Så är 2017 snart till ända. Tiden går och det kommer hela tiden ny.

Lokalerna uppe vid kvarnen har varit uthyrda ett fl ertal gånger och preliminärt en gång till före 
jul. Hyran är mycket billig! :)

De fem Cafékvällarna avlöpte fi nt, även om blåst två gånger minskade antalet besökande en 
aning. 

Allahelgonakaff et besöktes av ett fyrtiotal så det var stundom trångt inne i värmen. 

Lagom till julmarknaden fi ck vi upp den nya granen, sponsrad av 
Hasse Haraldsson. Det fi nns ju förespråkare för det gamla systemet 
med grankommitté och en riktig gran. ”Skogen är ju full av granar”. 
Att få ihop en grankommitté är dock värre. 

Den traditionella julmarknaden var välbesökt och de fl esta försäljare 
var mycket nöjda. 

God Jul och Gott Nytt År 
önskar Anders Fåglefelt

Mannen var ute och provkörde sin nya sportiga röda SAAB BioPower. 
Han tryckte på gasen. När han körde över 160 såg han blåljus bakom sig. 
Han hade blivit något frartblind och tänkte att polisen kan väl aldrig köra ikapp honom.

Han tryckte gasen i botten, men när han närmade sig 200 började han tänka.
-Vad håller jag på med?, och så svängde han av och stannade vid vägrenen.

Polisen kom fram till bilen, skakandes på huvudet, med böteslappen i handen.

Det har varit en låååång dag med många idioter som du ute på vägarna, men mitt pass är snart 
slut och det är dessutom fredag den trettonde. Jag har ingen lust att avsluta dagen med en 
massa papperstrassel.

Jag lovar att släppa dig om du kan lämna en riktigt bra förklaring till fortkörningen.
Och det skall vara en som jag inte har hört tidigare!

Mannen tänkte fem sekunder och svarade:
-Min fru lämnade mig förra veckan, hon stack iväg med en polis, och nu trodde jag att det var 
han som ville lämna tillbaka henne!

Trevlig helg och kör försiktigt!, sade polisen och gick. 



Hänt på bôgda!
Vi har några musikaliska ungdomar med det gemen-
samma efternamnet Fåglefelt som utmärker sig lite 
då och i musikaliska sammanhang. Karl-Johan, med 
trumpet som sitt instrument, deltog i juni på Sweden 
Rock Festival i Blekinge i en stråk- och blåsorkester. 
Festivalen är annars känd för att bjuda på högklassisk 

hårdrock med band som In Flames, Aerosmith, Scorpions, m fl . Han blev också tidigare i år Lill-Ingvars 
stipendiat för särskilt framstående musicerande med sin trumpet. 

Lillasyster Elsa-Marie blev svensk mästare med Göta Brass där hon är förstetrombonist. Hon har också 
tilldelats ett stipendium, Sparbanksstiftelsens Ekrosenstipendium. 

Minstingen i syskonskaran, Jenny-Anne, reste under hösten till Kina för att medverka på en international 
military tatto, där militärband och musikkårer spelar och marscherar. Hennes instrument är saxofon och 
hon har siktet inställt på jazzmusik.

Det blev mycket Fåglefelts, men även andra har utmärkt sig på ett positivt sätt. 

Rebecka Bergkvist har under året skördat stora framgångar, bl a tog hon silver i VM i Ungern i somras, 
dit hon reste som regerande mästare. Dessutom kunde hon vid SM ta hem hela tre guld. De fi na 
resultaten gjorde att Svenska Sportskytteförbundets styrelse beslutade att Rebecka skulle få 
utmärkelsen ”Årets skytt”.

Klubblokalen används fl itigt efter renovering och uppfräschning. PRO använder den regelbundet till sina 
träff ar. Dessutom privata fester och en mycket lyckad årsfest för EFFK.

Det blir nya renoverade hus och lägenheter lediga efter hand, nu senast Ekströms/Niords plus Mormors 
stuga. De går dock åt som smör i solsken och är redan uthyrda. Det blir mer och mer liv i ”centrum. Även 
Godegårdens lägenheter är fullbelagda. Kan det bero på den nya förskolan, som nu enligt rykten är full-
belagd? Och Essunga kommun som inte ville bygga en ny förskola i Fåglum, då de bedömde att det inte 
fanns underlag för en!

Efter att Orvokkis hus blivit renoverat, så ska en del trädgårdar göras iordning, men efter det blir det tro-
ligen byggnation av ett separat hus om fyra rum och kök bredvid nya förskolan. Om sedan ytterligare in-
tresse för separata hus fi nns, kommer under år 2019 tre nya att byggas om tre rum och kök utan garage.

Under våren planerar Fåglums IF att en LOPPIS i Klubblokalen ska kunna bli verklighet. 
För att det ska bli en bra Loppis måste vi givetvis få in bra grejer. Har du något att lämna, 
slå en signal till Nisse NOJ Johansson 070-9845079 eller Bernt Andersson 070-3153144.

Ett stort Tack till alla som tankar GULF i Fåglum. Den goda försäljningen håller i sig och vi 
hoppas på ett nytt försäljningsrekord för innevarande år.

hårdrock med band som In Flames, Aerosmith, Scorpions, m fl . Han blev också tidigare i år Lill-Ingvars 

Fåglums 
Intresse- & Andelsförening

Till sist: 
Ha En Riktigt God Jul 

och 
Ett Fantastiskt Nytt År!

     /Hasse H.



Paul och Tekla på Holmen överlämnar gåvobrevet för Holmavallen till FIF’s ordf 
Harald J. 1962

Holmavallen och Klubblokalen 1962

Tillbyggnad av omklädningsrum och dusch (gasoleldad). 1963 Tillbyggnad av omklädningsrum och dusch (gasoleldad). 1963

Arbete övervakas av Byggmästare Paul Johansson, Kyrkås. 1963 Ordf Harald J öppnar för visning. 1963

Så här såg platsen ut 1963. Och så här ca 1974.

NOSTALGIBILDER FRÅN 60-TALET!       Foto: Hasse H.



Möhippa för Inger Wiklander, som var lärare för klass 1 och 2. Hon efterträdde Elsa Fåglefelt. Daga Aronsson, Gunborg Johansson, Lisa Karlsson, Ruth Landquist, m fl  deltog.1964.

Blivande bruden Inger Wiklander och ”brudgummen” Annie Berg. 1964 Det riktiga budparet Inger och Morgan Wiklander. 1964

Här sys det lapptäcken. 1964 Påskfi rande i Klubblokalen med påskhäxor: Bl a Margareta Viktorsson, Marianne Olander, 
Ing-Marie Landqvist, Irene Andersson, Lena Johanson, Christer och Roger Aronsson, 
Clas-Göran Andersson och Dan Andersson.

NOSTALGIBILDER FRÅN 60-TALET!       Foto: Hasse H.



Min store idol Jerry Williams uppträdde på Sommartinget på Holmavallen 1965.Min store idol Jerry Williams uppträdde på Sommartinget på Holmavallen 1965.Min store idol Jerry Williams uppträdde på Sommartinget på Holmavallen 1965.Min store idol Jerry Williams uppträdde på Sommartinget på Holmavallen 1965.

Resning av julgran under ledning av Anders Landqvist. 1963 Tage Landqvist och boxern Dingo vid bautasten. 1962 ”Putta kula” under stor koncentration gör 
Bernt Andersson, Ulf Niord och Lasse Johanson. 1964

Familjen Olsson, Kållö: Kurt, Britta, Lennart, Sven-Ove och Ingela. 1962 Familjen Andersson, Ålyckan; Ingvald, Birgit, Bernt och Irene. 1962

NOSTALGIBILDER FRÅN 60-TALET!       Foto: Hasse H.



Klass 1 och 2 1958
Gunilla Svensson, Ulla Werner, Hasse Haraldsson, Lilian Strid, Börje Magnusson, 
Sven Johansson, Lisbeth Karlsson, Bo-Gösta Andersson, Stellan Karlsson, 
Anita Landquist, Ulf Niord, Lasse Johanson, Mona Johansson, Bo Magnusson, 
Lennart Ohlsson, Marianne Svensson och Elsa Fåglefelt.

En glad profi l och granne – Bror Olander. 1962

Gösta och Göran Berg, Gunnar, Elsa och Jarl Olsson samt Harald & Gunborg Johansson. 
1962

Mitt 12-årskalas: Tage Landqvist, Göran Berg, Ing-Marie Landqvist, Margareta Viktorsson, 
Bo-Gösta Andersson (Cerdier), Lennart Ohlsson och Lasse Johanson, 1962.

Till sist: Gör som katten! 
Ta det lugnt och njut av Jul- och Nyårshelgerna!

NOSTALGIBILDER FRÅN 60-TALET!       Foto: Hasse H.


