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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 8/3 2019. Tel 070-368 68 06 eller lena.johanson@gigant.se.
Vi lånar gärna bilder från Fåglum förr och nu, för publikation i Navet.
Januari
Tisdag 1
Kl 18.00

Musikgudstjänst. Luciakören. Hans Lobrant.
Fåglums Kyrka

Fredag 25
Kl 18.00

Julgransplundring & Myskväll. Dans kring granen och tomtebesök. Fåglums IF & Fåglums Intresseförening.
Klubblokalen i Fåglum

Söndag 27
Kl 18.00

Musikgudstjänst med levande ljus. Hans Lobrant.
Fåglums Kyrka

Februari
Måndag 4
Kl 18.00

Församlingsafton. Andakt, musik av Karlavagnen och servering.
Fåglums Kyrka

Torsdag 7
Kl 18.00

Lek- & Fritidskväll.
Klubblokalen i Fåglum

Torsdag 21
Kl 18.00

Lek- & Fritidskväll.
Klubblokalen i Fåglum

Söndag 24
Kl 15.00

Gudstjänst med Japanmissionärerna Ann-Christine & Evert Kullberg.
Fåglums Missionshus

Söndag 24
Kl 18.00

Mässa. Lovisa Carlsson.
Fåglums Kyrka

Mars
Torsdag 7
Kl 18.00

Lek- & Fritidskväll.
Klubblokalen i Fåglum

Torsdag 14
Kl 19.00

Årsmöte för Fåglums Hembygdsförening.
Kvarnen i Fåglum

Torsdag 21
Kl 18.00

Lek- & Fritidskväll.
Klubblokalen i Fåglum

Söndag 31
Kl 11.00

Gudstjänst. Lovisa Carlsson.
Fåglums Kyrka

Den 8 december höggs den första julgranen från FIF:s
granplantering och levererades till initiativtagaren Rolf Åslund
på Söderlund, av Nils-Olof Johansson och Börje Johansson.
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Fåglums Idrottsförening
Medlemslotteri
Månads- och slutdragning 2018
Oktober
100:50:50:50:50:50:50:50:50:-

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

55
144
281
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71
205
4
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November
100:50:50:50:50:50:50:50:50:-
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Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

69
63
146
174
325
218
243
72
17

Grattis önskar Gunlög Fåglefelt, ansvarig för
FIF:s medlemslotteri.
Tack för ert stöd till vår Idrottsförening under det gångna
året och välkomna att köpa lotter för 2019.
För info ring Gunlög, 540 15 eller 076-820 44 40.

December
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Julgransplundring!
Välkommen till Klubblokalen i Fåglum fredag 25 januari kl 18.00.
Fåglums IF anordnar julgransplundring & myskväll, och 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. Kaﬀe och saft med dopp ﬁnns att köpa.
För den som är riktigt hungrig efter en hård vecka,
ﬁnns även hamburgare att köpa.
Hjärtligt välkommen!

Fåglums Missionsförsamling
Gudstjänst med Japanmissionärerna Ann-Christine & Evert Kullberg
söndag 24 februari kl 15.00

Ann-Christine och Evert Kullberg boende i Ljurhalla har arbetat och bott i Japan där de haft
ett stort fokus på församlingsgrundande arbete. Under tiden de verkade i Ogane byggdes
en ny församling upp. Japan är ett väldigt sekulariserat land och det är svårt att nå fram till
japanerna med evangeliet, men Evert och Ann-Christine är ihärdiga.
Välkomna till Fåglums Missionshus

Välkomna till Fåglums Kyrka

1 januari
Kl 18.00

Musikgudstjänst på Nyårsdagen. Luciakören.
Präst Hans Lobrant

27 januari
Kl 18.00

3:e söndagen efter Trettondedagen. Musikgudstjänst och kyrkan fylls med levande ljus.
Präst Hans Lobrant

24 februari
Kl 18.00

Sexagesima Mässa.
Präst Lovisa Carlsson

31 mars
Kl 11.00

Midfastosöndagen. Gudstjänst.
Präst Lovisa Carlsson

För ev övriga gudstjänster, se våra anslagstavlor i byn, och i lokalpressens predikoturer och annonser.
Varmt välkomna! Fåglums Sockenråd/Essunga Församling

Församlingsafton i Fåglums Kyrka
4 februari kl 18.00
Karlavagnen är ute på en turnévecka och besöker
Fåglums Kyrka 4 februari. Vi får lyssna till helt igenom svensk
musik i lite jazztolkning. Karlavagnen består av ungdomar
som går på musiklinjen på Lunnevads Folkhögskola i
Östergötland.
Lotta Leitz - Sång, Jenny-Anne Fåglefelt - Saxofon,
Thomas Engström Bubenko - Gitarr, Jonathan Dättermark - Bas,
Johan Nordin - Piano och Erik Köhl - Trummor.
Servering och andakt.
Välkomna Fåglums Sockenråd/ Essunga Församling

Fåglums Hembygdsförening

Ett år går alltför fort, så även det här året.
Våren startade med ett antal städdagar vid Kvarnen. Det röjdes och städades såväl inomhus
som utomhus och vi hann som vanligt med att både ﬁka och tjôta lite.
Sommarens cafékvällar drog många besökare, det vackra vädret gjorde säkert sitt. Stort tack till
alla er som hjälpt till under julimåndagarna. I början av augusti var det traditionsenlig avslutning
med sillsexa.

Vid Allhelgona den 2 november bjöd vi på ﬁka inne i f d Aﬀären. Kaﬀet var klart klockan två och
när klockan närmade sig sex gick de sista gästerna. Trevligt att så många hann sitta ner och ta
en ﬁka inne i värmen.
Julmarknaden blev lyckad med ett flertal försäljare. Det såldes Tomtepotatis, hembakt bröd,
kärvar, handarbeten, Tegalundshonung och mycket, mycket annat. På gårdsplanen värmdes
glöggen över öppen eld. Vid tretiden var det tomtebesök i Kvarnen och under hela eftermiddagen serverades det ﬁka inne i stora lokalen. Stort tack till alla som kunde vara med.

Välkommen till Hembygdsföreningens årsmöte vid Kvarnen
torsdag den 14 mars kl 19.00.

Hembygdsvänner är vi ju allihop, även de som är inflyttade blir ju hembygdsvänner vad det lider.
Så kom på årsmötet och säg din mening. Vad tycker du behöver förnyas och vad är bra av det
vi gör. Vår styrelse måste förnyas då flera av våra kära trotjänare avgår 2019. Är du intresserad
så hör av dig till undertecknad så berättar jag mer vad vi håller på med.
Anders Fåglefelt 070-438 65 91

Medlemslotterifesten 2018

Fredag den 26 oktober anordnade FIF den årliga medlemslotterifesten i Klubblokalen. Ca 30
personer hade tagit sig dit. På programmet stod slutdragning av medlemslotteriet, lotterier, förtäring i
form av köttfärspaj samt kaﬀe och kaka. För underhållningen denna afton stod Peder Sveder från
Tidaholm. Han spelade musik och berättade historier. Peder spelade bl a ihop med Errol Norstedt
(Eddie Meduza) under flera år. Sedan 2011 spelar han i Errol’s Angels som är ett tributeband till
Eddie Meduza.

Årsfesten 2018

Lördag den 10 november var det årsfest i Barne-Åsaka Bygdegård. Arrangörer var Fåglums IF,
IK Elmer och EFFK. Ca 110 personer kom dit. På programmet stod middag, underhållning, prisutdelning
och musik från Glapack. Fåglums IF:s årliga pris ”Årets FIF:are” gick till Hans ”Sulan” Adler som har varit
med i bingosektionen under många år samt grillat hamburgare på matcher och andra tillställningar som
föreningen har anordnat.

Julgransplundring & Myskväll i Klubblokalen

Fredagen den 25 januari kl 18.00 arrangerar Fåglums IF och Fåglums Intresseförening en kombinerad
julgransplundring & myskväll i Klubblokalen. Det blir dans kring granen och Tomten kommer på besök.
Vi kommer att ha försäljning av hamburgare och ﬁka. Alla är välkomna!

FIF:s årsmöte 2019

Fåglums IF kommer att ha årsmöte någon gång i början av februari. När ett datum är bestämt kommer vi
att annonsera om detta på anslagstavlor i Fåglum, i NLT, samt på Facebooksidan ”Händer i Fåglum”.

Lek- & Fritidskvällar

I februari drar vi igång lek- & fritidskvällarna igen. Vi börjar torsdag den 7 februari kl 18.00 i
Klubblokalen i Fåglum. Det blir en enkel stund där alla gör vad de själva vill. Det kommer ﬁnnas
möjlighet att spela innebandy, bordtennis, biljard m m. Vi bjuder på kaﬀe och saft. Tilltugg tar man med
själv. Vi kommer att arrangera detta följande torsdagar: 7/2, 21/2, 7/3, 21/3.
Om intresse ﬁnns kan det bli fler tillfällen.

Elmer-Fåglum FK – Inför 2019

EFFK:s herr A-lag kommer 2019 att spela i Div 6.
Allt runt laget med ledare och spelare är inte färdigt än, men det är klart att Anders Hindström återvänder
till klubben och blir seniortränare kommande säsong. Något nyförvärv är redan klart och fler kommer
troligtvis att komma inom några veckor. Det är även tänkt att det ska bli ett utvecklingslag (B-lag) i
seriespel under 2019.
Damlaget, Främmestad/Elmer-Fåglum/Nossebro kommer 2019 att spela i Div 3.
Ledarstaben består av Fredrik Strömdahl, Sonja Strömdahl, Jimmie Seger, Maria Andersson och
Stig-Arne Johansson.
EFFK kommer även som tidigare år att ha ett antal ungdomslag. En del av lagen kommer att samarbeta med andra klubbar i kommunen. Det är glädjande att vi även kommande år har mycket barn
som är aktiva på ungdomssidan.
För mer info: www.eﬀk.se

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

Fåglums
Intresse- & Andelsförening

Hej där!
Det händer mycket i Fåglum nu. Äntligen har grävarbetena för de tre fristående hyreshusen vid
förskolan kommit igång. Det har tagit väldigt lång tid hos Essunga kommun, först för att göra
en nybyggnadskarta, och sedan för bygglov och igångsättningsbesked. Det är väl inte bästa
tidpunkten att påbörja grävarbeten i december månad, men tjälen är inte speciellt djup så det
fungerar. Det blir som jag tidigare skrev, två treor och en fyra med garage och intressenter ﬁnns
till alla tre.
Mycket glädjande är att drivmedelsförsäljningen har
ökat rejält under året. Totalt landar vi på en total försäljning av både bensin och diesel på ca 360 kbm, vilket
är en ökning med ca 50 kbm mot föregående år. Alltså
en ökning med 50.000 liter. Inte dåligt! Så ett stort Tack
till alla som tankar GULF, världens bästa drivmedel, i
Fåglum!
En gång- och cykelväg mellan Nossebro och Fåglum
har ju föreslagits av Essunga kommun. Jag var på ett
möte i Kommunhuset i början av december, dit markägarna var inbjudna. Representanter från Stora Mellby, Magra
och Gräfsnäs var också där för att informera hur man gjort på sina orter. Mycket intressant
möte. Tanken är att den separata gång- och cykelvägen ska ligga på den västra sidan av väg
2504. Det är tänkt att den ska asfalteras och även ha belysning. Kostnaden för den, enligt en
projektering gjord av ALP Markteknik, beräknas till ca 14 miljoner kronor, pengar som kommunen ska ta fram från olika aktörer. Givetvis bygger det på en stor välvilja från berörda markägare. Ersättningen, enligt en tariﬀ från Traﬁkverket, sträcker sig från 1kr/kvm (berg) till ca 10kr/kvm
(tomtmark). Den skulle absolut bli ett jättelyft för oss i Fåglum, då både vuxna och barn skulle
kunna gå och cykla på ett traﬁksäkert sätt. Jag anser att all möjlighet till att motinera mera ska
uppmuntras. Det skulle vara en fördel om man samtidigt lade ned en ledning för kommunalt VA,
så att de som bor utmed vägen enkelt kan ansluta sig i framtiden. Den VA-ledning som går från
Fåglum till Abrahamstorp, ligger för långt ifrån och är näst intill fullt ansluten nu.
Enligt uppgift så kommer gamla E20 från Södra Härene till Vårgårda bli ”vår väg” när vi ska mot
Alingsås-/Göteborgshållet. Den kommer dock att smalnas av och en gång-/cykelväg kommer att
bli en del av den. Kan vi få till en sådan även från Fåglum till Södra Härene, så ökar möjligheterna att kunna gå och cykla traﬁksäkert även åt det hållet. Med vår förskola, bra boende, gång-/
cykelväg, kommunalt VA eller enskilda nya avlopp, möjlighet till ﬁberanslutning m m, så är/blir
Fåglum en mycket attraktiv ort. Det har redan märkts vid försäljning av hus, där försäljningspriserna ökat rejält de senaste åren. Enligt statistik som jag hittat så har invånarantalet i Fåglum
ökat från 2013, då vi var 313 personer, till 2017 då vi var 348. En ökning med 35 personer.
När folk frågar mig hur många som bor i Fåglum har jag alltid svarat ca 300, men nu kan jag
med glädje säga att det är runt 350. Nu är målet 400!

Vi blev inbjudna till ett projekt som heter ”Platsutveckling med lokalekonomisk analys” för någon
månad sedan, i regi av Essunga kommun, Hela Sverige ska leva, Statistiska centralbyrån, m fl.
Jag brukar vara ganska skeptisk till sådant här, då det oftast brukar bli mycket prat och lite
verkstad. Men det här kan nog bli riktigt bra. Hittills har Maria Lannerskär, Karin Sigvardsdotter,
Lena Johanson, Börje Johansson, Anders Svensson och jag själv deltagit på ett par möten här
i Fåglum. En lokal handlingsplan för lokal utveckling ska tas fram, med målgruppen kommuninvånare, föreningar och företag. Målet är att stärka underlaget för en bibehållen och helst utökad
service på landsbygden. I Fåglum kommer vi att fokusera på ett trivsamt boende i första hand,
d v s attraktiva boendemiljöer för barnfamiljer, medelålders och äldre. Det är dags att investera
i landsbygden! Vi har ju kommit relativt långt redan, i och med att det ﬁnns hyreslägenheter,
förskola, drivmedelsförsäljning, föreningsverksamhet m m, men det ﬁnns ändå en hel del att ta
tag i. Saker som vi redan nu jobbar med är att badet i Fåglum ska fyllas på med sand, några
sittmöbler införskaﬀas m m. Eventuellt utöka belysningsstolparna från kyrkan till Holmavallen,
Östergården och Sandlid. Byta ut armaturerna mot strömsnåla LED-armaturer på dessa, men
även på motionsspåret vid Holmavallen. Lekplatsen vid Holmavallen är i behov av renovering
plus att det kanske behöver byggas något nytt.
Fåglums IF och IK Elmer har påbörjat diskussioner om hur man kan slå samman föreningarna
i praktiken också till Elmer-Fåglum FK, som ”provats” i ca 25 år. De som är aktiva i dag förstår
inte vad Fåglums IF och IK Elmer har för roll när de är aktiva i EFFK. Många praktiska saker
skulle också förenklas. Nu har i alla fall arbetet påbörjats, så får vi se om ett år hur det ser ut då.
I detta nummer av FåglumsNytt ﬁnns en del bilder från förr och jag vill därför inte vara sämre
än att jag kan bjuda på ett par bilder av mig själv från 1955. På det vänstra fotot står jag mycket
stolt vid min första riktiga cykel och på det högra står jag tillsammans med pappa Harald framför
vår Opel Olympia av årsmodell 1950. Huset i bakgrunden är det vi hyrde i Törestorp, Jung,
under några år i mitten av 1950-talet. Jag minns det som om det var i går.

Till sist vill jag tillönska alla trevliga Fåglumsbor En Riktigt God Jul & Ett Gott Nytt År!
/Hasse.

1898 års småskoleklass framför Fåglums Kyrka och Sockenmagasin
Lärarinnan på bilden heter Emma Svensdotter Eklund, född 1864 i Naum. Hon efterträdde 1895
Emma ”Lill-Emma” Andersson från Vedum, först som vikarie och från 1898, som ordinarie.
Emma Eklund blev avskedad 1902 på grund av giftermål.
Övre raden från vänster:
Emma Eklund, Stommen, Anton Påvelsson, Holmen, Josef Andersson, Bredäng, Nils Augustsson,
Bergsgården, Karl Holmström, Holmen, Karl Johansson, Bengt Bryngelsgården, Levin Aronsson,
Månsagården, Edvin Andersson, Sven Svensson, Tomte, Rickard Augustsson, Bergsgården.
Mellersta raden från vänster:
Tilda Andersson, Källekrok, Gunhild Andersson, Tomte, Signe Johansson, Stommen, Judit Andersson
(Kuskes), Tegalund, Karin Johnsson,Tegalund, Ingrid Holm, Stommen, Hilda Augustsson, Anna
Andersson, Månsagården, Olga Svantesson, Skräddaregården.
Nedre raden från vänster:
Hanna Persson, Godegården, Beata Maria Lundqvist, Skattegården, Hulda Svensson, Holmen, Hulda
Beijer, Assmundsgården, Hildur Andersson, Rörmossen, Hilma Olsson, Skänkahålan, Annie Holm,
Stommen, Selma Vesterberg, Tegalund, Olga Johansson, Stommen, Hanna Johansson, Röteboden.
Hästskjutsen i bakgrunden är Gästgivarskjuts från Vårgårda. August på Stommen.
Ett sockenmagasin användes att förvara spannmål i för hjälp till jordbrukaren. Man kunde låna spannmål
på våren och betala igen efter skörden på hösten. Innan magasin till detta fanns användes kyrkvinden
som spannmålslager. 1833 byggdes det första sockenmagasinet i Fåglum vid kyrkogårdens nordöstra
hörn, denna byggnad var i det närmaste kvadratisk och innehöll troligen ingen mellanvägg. 1867
byggdes det ut till 9,3x5m och 2,2m högt. Detta magasin avdelades med en vägg så halva huset var
magasin och halva expedition och kommunalrum. Detta rum inrymde småskolan från 1891-1902. Före
1891 hade det inte funnits någon särskild småskola utan alla elever undervisades i folkskolan. Då det
började bli för många elever där, beslöt man att det även behövdes en småskola. I väntan på att ett
bygge av en småskola skulle komma till stånd inrymdes de yngre barnen i kommunalrummet i
sockenmagasinet fram till 1902 då småskolan var färdigbyggd. Sockenmagasinet såldes 1904 till
Alfred Johansson, Godegården.
Den lilla sakristian på kyrkan (som syns mellan lärarinnan och Anton Påvelsson) byggdes i trä 1883 av
hemmansägare August Andersson, Huken. Den var 4x5 alnar i fyrkant och försedd med ett fönster samt
ingång från kyrkogården. Samtidigt flyttades predikstolen inne i kyrkan från mitt i koret till norra sidan.
Det gick då endast att komma upp i predikstolen från sakristian. Sakristian i trä fanns kvar till 1929 då
den byggdes i sten till nuvarande storlek och utseende.

Nostalgibilder från 50- & 60-talet

1963. Syskonen Fåglefelt. Gunlög gratulerar
storebror Anders till realexamen.

En juniorgrupp från 1958 i Missionshuset. Bland deltagarna bakifrån och framåt syns Stig och Per
Magnusson, Hans-Olof Olsson, Bengt-Allan Johansson, Ingemar ? Jonsson, Iréne Svensson, Bernt
Jonsson, Gun-Britt Karlberg, Margot Berg, Inga-Lill Aronsson, Barbro Berg, samt många ﬂer.
Ledare som alltid Amandus Henriksson, som var verksam 35 år bland barn och ungdomar i Fåglum.

1955. Tre glada lekkamrater nedanför folkskolan.
Mikael Andersson, Börje Karlberg & Hasse
Haraldsson. Folkskollärare Charles Karlberg med
fru Majken är den sommaren på långresa i Amerika.

Ca 1962. Varje söndag kom Amandus med buss från Vårgårda och hämtade upp
Fåglumsbarnen för att åka till söndagsskolan i Missionshuset. Ledare Elsa Jonsson,
Amandus Henriksson och Vera Andersson. De stora barnen längst bak är Mona Johansson,
okänd ?, Börje Karlberg, Börje Magnusson, Inger Andersson, Monica Svensson, Margareta Svensson, Siv Strid, Marianne Svensson, Gunilla Svensson, Maj Strid, Lilian Strid och
Kjell Jonsson. Bland de mindre barnen syns Barbro Magnusson, Gunlög Fåglefelt, Maria
Jakobsson, tvillingarna Christer och Roger Aronsson, Dan Andersson, Agneta Svensson
och Klas-Göran Andersson.

Ca 1961. Invigning av det nyrenoverade Missionshuset i Fåglum. Främre raden den
kände sångaren Artur Erikson, Träfabrikör Amandus Henriksson från Vårgårda samt tre
elever i söndagsskolan, Christer och Roger Aronsson och Dan Andersson. Bakom dem
Marianne Svensson, Inger Andersson och Gunilla Svensson.
Foton och text av Mikael Andersson

Lite bilder från sommaren och hösten: Boule-gänget in action, asfaltering
vid aﬀären och Henrikslund samt Loppmarknaden i Klubblokalen.

