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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 num-
mer av Navet, hör av dig till Lena Johanson senast 5/12 2018. Tel 070-368 68 06 eller lena.johanson@gigant.se. 
Vi lånar gärna bilder från Fåglum förr och nu, för publikation i NAVET.      
  Oktober 

Fredag 26 Medlemslotterifest i Fåglums Klubblokal
Kl 19.00 Fåglums IF 

Söndag 28 Gudstjänst med Arne Brännström.
Kl 15.00 Fåglums Missionshus

November

Fredag 2 Allhelgonakaff e. Fåglums Hembygdsförening.
Kl 14.00-18.00 OBS: I f d Fåglums Aff är

Lördag 3 Alla Helgons Dag. Gudstjänst med ljuständning. Präst Hans Lobrant.
Kl 18.00 Fåglums Kyrka

Lördag 10 Årsfest Fåglums IF/IK Elmer/EFFK
Kl 18.30 Barne Åsaka Bygdegård

Fredag 23 Fredagsmys i Klubblokalen. Intresseföreningen. 
Kl 18.30 Klubblokalen

Lördag 24 Julmarknad med tomtebesök, glögg och fi ka. Fåglums Hembygdsförening. 
Kl 13.00-16.00 Kvarnen Fåglum

Söndag 25 Bildspelet ”Resa i Det Heliga Landet” med Börje Andersson, Nossebro.
Kl 15.00 Fåglums Missionshus

December

Söndag 9 2:a Advent. Gudstjänst. Konfi rmandmedverkan. Kyrkkaff e. Präst Fredrik Nordlund.
Kl 11.00 Fåglums Kyrka

Söndag 16 Adventsgudstjänst med Lasse Svensson och dragspelet.
Kl 15.00 Fåglums Missionshus

Måndag 24 Julnattsgudstjänt. Kören Treklövern medverkar. Präst Hans Lobrandt.
Kl 23.30 Fåglums Kyrka

Kvarnen i Fåglum 24 november kl 13.00-16.00
Försäljning av allehanda ting som sperveneker, hemmagjorda karameller, honung m m. 

Har du eller någon du känner något som kan säljas på julmarknaden, kontakta Helen Kämpe, 
070-625 08 77 eller Barbro Fant, 072-158 78 72 senast den 14 november.

Vi bjuder på glögg, har servering och lotterier. 
Som vanligt kommer tomten och delar ut godispåsar till alla snälla barn.

Det kanske även blir underhållning...

Hjärtligt välkomna!    Fåglums Hembygdsförening



Fåglums Hembygdsförening

Stort tack till alla besökare och medhjälpare som varit på sommarens Måndagscaféer vid 
Kvarnen i Fåglum. I år hade vi tur med vädret och det blev totalt fem välbesökta kvällar. 

 

Det spelades mycket musik och ibland blev det även spontant musicerande efteråt, 
till mångas glädje.

 

I början av augusti var det sedvanlig sillsexa för alla som hjälpt till på Cafékvällarna.
Här är några av medhjälparna.

 
Anders Fåglefelt

Glöm inte att det är fi ka och tidningsförsäljning 
tisdag, torsdag och söndag 

kl 10.00-11.30 i f d Fåglums Aff är.
 

Så här kan det se ut en helt vanlig 
söndag vid fi kabordet.



Fåglums Missionsförsamling
Bildspelet ”Resa i Det Heliga Landet” visas i Fåglums Missionshus 

söndag 25 november kl 15.00.
 

Följ med på en spännande och annorlunda resa till Israel som just i år fyller 70 år som stat. 
Besök Jerusalem, Betlehem, Nasaret, Döda Havet, Masada och Eilat. Vi hälsar på i Jesu 
hemtrakter vid Galileiska Sjön och besöker Nasaret och Kapernaum, samt självklart 
Jerusalem där han korsfästes på Golgata.

Kort fakta om judendomen som religion och Israel som stat. Nedslag på en kibbutz men 
även djur och natur - och självklart badar vi i Döda Havet.

/Börje Andersson, Nossebro



3 nov Alla Helgons Dag. Ljuständningsgudstjänst.
Kl 18.00 Präst Hans Lobrant 

9 dec 2:a Advent. Gudstjänst. Konfi rmandmedverkan. 
Kl 11.00 Präst Fredrik Nordlund. Kyrkkaff e
          
24 dec Julnattsgudstjänst. 
Kl 23.30 Präst Hans Lobrant. Kören Treklövern medverkar         

För ytterligare gudstjänster, se info i dagstidningar, affi  schering och hemsida. 
Varmt välkomna! Fåglums Sockenråd/Essunga Församling

Välkomna till Fåglums Kyrka 

Allhelgonakaff e fredag 2 november kl 14.00-18.00
Kyrkogårdsbesökare och alla andra som har vägarna förbi är varmt välkomna 

till f d Fåglums Aff är, där vi bjuder på kaff e med dopp.

Hjärtligt välkomna!     Fåglums Hembygdsförening



Medlemslotterifest
Alla hälsas varmt välkomna på fest i 

Fåglums Klubblokal 26 oktober kl 19.00. 
 

• Slutdragning • Lotterier • Förtäring • Kaff e och kaka 
• Underhållning - Musik och skoj med Peder Sveder

 
Anmälan till Gunlög tel 540 15 eller 076-820 44 40 

senast 21 oktober.                                         

Varmt välkomna!   Fåglums IF

Grattis önskar Gunlög Fåglefelt, ansvarig för FIF:s medlemslotteri. 
Tack för ert stöd till vår Idrottsförening och välkomna att köpa lotter under hela 2018. 

För info, ring Gunlög, tel 540 15 eller 076-820 44 40.

Fåglums Idrottsförening
Medlemslotteri Månadsdragning 2018
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Fredagsmys
Fredag 23 november kl 18.30 i Klubblokalen.

Kaff e med dopp, varmkorv, hamburgare, våffl  or m m.
Nu går vi väl ”man ur huse” till denna sociala träff punkt?

Välkommen!   Fåglums IF



Fredagsmys
Fredag 23 november kl 18.30 i Klubblokalen.

Kaff e med dopp, varmkorv, hamburgare, våffl  or m m.
Nu går vi väl ”man ur huse” till denna sociala träff punkt?

Välkommen!   Fåglums IF

Fåglums IF:s Drive-In-Bingo 2018
Fåglums IF vill tacka alla som ställt upp och jobbat med Drive-In-Bingon under 2018. Bingon är ju en 
väldigt viktig inkomstkälla för föreningen. Vi vill givetvis även tacka alla bingospelare som har varit och 
spelat under sommaren.

Prido Varvloppet 2018
Lördagen den 15 september arrangerade Vara MK en rallytävling som hette Prido Varvloppet. En del av 
fjärdesträckan gick i Fåglum. Det var ett antal personer från Fåglums IF som hade hand om parkering 
och servering på Stora Tomte. Vi vill tacka alla som hjälpte till på något sätt.  

Elmer-Fåglum FK – Fotbollssäsongen 2018
Nu är det snart dags att sammanfatta fotbollssäsongen 2018.
EFFK:s herrlag har tyvärr haft en lite tung säsong resultatmässigt, men det har sett bättre ut nu i höst då 
de vunnit några matcher. När detta skrivs är det tre matcher kvar denna säsong och laget ligger sjua i 
tabellen. Bästa målskytt är Andreas Blom med åtta mål.

Damlaget, Främmestad/Elmer-Fåglum/Nossebro, har haft en ganska bra säsong. Det är två matcher 
kvar och laget ligger fyra i tabellen. Bästa målskytt är Michaela Sperring med tio mål.

På ungdomssidan har klubben under året haft ett samarbete med Främmestads IK under namnet 
Essungaalliansen P04. EFFK har också haft fem ungdomslag i egen regi och även anordnat 
Lek Med Boll för barn mellan fyra och sex år. För mer info: www.eff k.se

Årsfesten 2018
Lördagen den 10 november kommer Fåglums IF ihop med IK Elmer och EFFK att anordna årsfest i 
Barne Åsaka Bygdegård. Det blir middag, underhållning, prisutdelning, m m. Fåglums IF kommer 
under kvällen att dela ut sitt årliga pris ”Årets FIF-are”. Håll utkik för mer info!

Fåglums IF önskar alla en trevlig höst!

EFFK:s fotbollsläger på Holmavallen 
Tack till alla fantastiska och härliga barn och ungdomar, vår gästtränare Iris Kadric och föreläsare Harri, 
föräldrar som lagat mat, städat och bakat, samt våra fi na tränare som lägger så mycket tid och energi på 
våra barn och ungdomar. 
       /Lägermammorna: Helena, Hanna, Cissi och Ia



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.

Hej där!
Då är den sköna hösten här efter en fantastisk sommar. Senaste nytt som jag fått angående vägen 
Fåglum – Södra Härene är att lokala möten och planering kommer att påbörjas efter årsskiftet, dvs under 
år 2019. Förhoppningsvis ska vägarbetet göras klart under 2020. Vägsträckan Fåglum – Kyrkåskorset, 
som lagats och nyasfalterats bitvis, finns inte med i någon plan, men förhoppningen är att Essunga 
kommun kan lägga in pengar i en regional trafikplan så att även den sträckan blir klar under 2020. Vi är 
ganska luttrade vid det här laget, så vi kan bara hoppas. Kommunen har också påbörjat ett projekt med 
en gång- och cykelväg mellan Nossebro och Fåglum. Åh vad vi väntar på den! Planen är ett möte med 
LRF för draghjälp gentemot markägarna längs vägen. ALP Markteknik har tagit fram en grov projektering 
och kostnadsbedömning och slutsumman inklusive belysning kan hamna på ca 14 mkr. Det vore helt 
fantastiskt om detta kan bli verklighet, men det är flera beslut som ska tas innan projektet blir verklighet. 
Fåglum är fortsatt eftertraktat att bo i. För tillfället finns inga lediga lägenheter att hyra. Jag planerar dock 
att i höst börja bygga tre fristående hus som hyresrätter efter förskolan. Det blir två treor och en fyra med 
garage. Varje hus blir utrustat med en egen luft-/vattenpump och hyran blir en s k kallhyra. Troligtvis 
6.500kr/mån för 3 r o k och 7.500kr för 4 r o k. Intressenter finns redan. Jag hoppas att de ska kunna 
stå inflyttningsklara under nästa höst/vinter.

Förskola

Dessa tre påbörjas 
i höst/vinter


