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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 FåglumsNytt, hör av dig till Hasse Haraldsson, tel 070-277 80 45 eller Lena Johanson, lena_boa@live.se senast 
8/12 2019. Vi lånar gärna bilder från Fåglum förr och nu, för publikation i Navet.     
   

Oktober

Söndag 6 Gudstjänst  ”Att leva i mitt dop”. Sång av ungdomar.
Kl 11.00 Fåglums Kyrka

Söndag 6  Gudstjänst. Evert Andersson. Fåglums Missionsförsamling.
Kl 15.00 Missionshuset

November 

Fredag 1 Allhelgonakaff e. Fåglums Hembygdsförening.
Kl 14.00-18.00 Fåglums f d Aff är

Lördag 2 Musikgudstjänst med ljuständning. ”Bilder av himlen”. 
Kl 18.00 Fåglums Kyrka

Lördag 16 Årsfest EFFK. Middag, underhållning och prisutdelning.
Kl 18.30 Barne-Åsaka Bygdegård

Söndag 17 Gudstjänst. John Eidering med sångare, Vårgårda. Fåglums Missionsförsamling.
Kl 15.00 Missionshuset

Onsdag 20 Slutdragning på FIF:s medlemslotteri med fi ka.
Kl 19.00 Klubblokalen Fåglum

December

Söndag 1 1:a Advent gudstjänst. Pastoratskören medverkar.
Kl 11.00 Fåglums Kyrka

Söndag 8 Adventsgudstjänst: ”Snart kommer Jesus tillbaka”. Per-Arne Imsen. OBS! Två samlingar. 
Kl 15.00 & Fåglums Missionsförsamling
Kl 17.00 

Tisdag 24 Julnattsgudstjänst. Treklövern medverkar.
Kl 23.30 Fåglums Kyrka



Fåglums Hembygdsförening

Sommarens cafékvällar vid Kvarnen i Fåglum 
var välbesökta och endast en kväll behövde vi 
fl ytta in under tak. Vid varje tillfälle har det varit 
minst 8 personer som skött dukning, servering, 
lotterier m m.

Stort tack till alla besökare och medhjälpare 
som varit på sommarens cafékvällar!

Den 2 augusti var det en sedvanlig sillsexa för 
alla som hjälpt till.

Taket på vår kära ladugård behöver repareras och arbetet med det är nu i full gång. Visst 
förarbete behövs innan experthjälp kommer och tar över för att lägga på ny linhalm. Mesula 
(me’sula) är ett dialektalt ord för ”mittstolpe”. Halmtaket vilar på en så kallad mesulakonstruktion.

Vi bjuder på Allhelgonakaff e i Fåglums f d 
Aff är 1 november kl 14.00-18.00. Kyrko-
gårdsbesökare och alla andra som har 
vägarna förbi är varmt välkomna på kaff e 
med dopp.

Fåglarna behöver sitt. Julkärvar (sperve-
neker) kommer att fi nnas till försäljning vid 
aff ären i början av december. Vi kommer att 
sätta upp info på anslagstavlan och på 
Händer i Fåglum.

Lena Johanson

Bilden är från 8 juli då Fåkres stod för underhållningen.



Fåglums IF:s Drive-In-Bingo 2019
Fåglums IF vill tacka alla som ställt upp och jobbat med Drive-In-Bingon under 2019. Bingon är ju en 
väldigt viktig inkomstkälla för föreningen. Vi vill givetvis även tacka alla bingospelare som har varit och 
spelat under sommaren.

Elmer-Fåglum FK – Fotbollssäsongen 2019
Här är en sammanfattning av spelade matcher, fotbollssäsongen 2019.
EFFK:s herr A-lag har haft en bra säsong. När detta skrivs är det tre matcher kvar och laget ligger på en 
fjärde plats. Bästa målskytt är Tobias Gustafsson med tio mål.
Herrarnas U-lag har en match kvar och ligger på en tredje plats. Bästa målskytt är Petter Johansson 
med sju mål.

Damlaget, Främmestad/Elmer-Fåglum/Nossebro, har två matcher kvar och laget ligger tredje sist 
(kvalplats). Bästa målskytt är Malin Bylund med åtta mål.
Damernas U-lag har en match kvar och ligger på en sjätte plats. Bästa målskytt är Felicia Brander 
Jörkander.

På ungdomssidan har klubben under året haft ett samarbete med Nossebro IF under namnet Essunga-
alliansen P05-06. EFFK har också haft fyra ungdomslag i egen regi och även anordnat Lek Med Boll för 
barn mellan fyra och sex år. För mer info: www.eff k.se och www.eff kniffi  k-damlag.se. 

Årsfesten 2019
Lördag 16 november kommer EFFK tillsammans med IK Elmer och Fåglums IF att arrangera årsfest i 
Barne-Åsaka Bygdegård. Det blir middag, underhållning, prisutdelning m m. Fåglums IF kommer under 
kvällen att dela ut sitt årliga pris som heter ”Årets FIF-are”. Håll utkik efter mer info!

Röjning vid Godehovs Isbana
Någon gång under hösten ska vi göra en röjning vid Godehovs Isbana. Vi återkommer med datum och 
tid på Facebook (Händer i Fåglum) och på anslagstavlan vid klubblokalen och Fåglums f d Aff är.

Fåglums IF önskar alla en trevlig höst!



Grattis önskar Gunlög Fåglefelt, ansvarig för FIF:s medlemslotteri. Tack för ert stöd till vår Idrottsförening 
och välkomna att köpa lotter under hela 2019. För info ring Gunlög 540 15.

Fåglums Idrottsförening
Medlemslotteri 

Månadsdragning 2019
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Slutdragningsträff 
Medlemslotterifesten ändras i år till en träff  i lite mindre skala, en slutdragningsträff . 

Vi träff as i Fåglums Klubblokal onsdag den 20 november kl 19.00 för slutdragning
i  Fåglums IF:s medlemslotteri och tar en fi ka tillsammans. 

Varmt välkomna, hoppas vi ses, hälsar Gunlög Fåglefelt, ansvarig för medlemslotteriet. 

Har du frågor, ring 076-820 44 40



Hej!

Efter en fi nfi n sommar är nu den vackra hösten här. Fina 
färger och man får känslan av ett lugn. Säden på åkrarna 
är skördad och höstplöjningen klar. Vi har även gjort en 
liten höströjning på Krumbo där vi tagit ned ett helt gäng 
av sly, buskar och små träd utefter berget och runt dans-
banan. Till våren behöver vi rensa längs vägen från 
Östergården fram till den lilla parkeringen på Krumbo. 
En ny dörr ska sättas in i förrådet och toaletterna behöver 
brädfodras om p g a röta. Alltid fi nns det något som 
behöver förbättras. 

Festplatsen har varit väldigt populär i år med fl era evenemang som bröllop, födelsedagskalas, 
midsommarfi rande och grillkvällar. Redan fi nns ett par bokningar för nästa år gjorda.

GULF-skylten som blåst ned har nu ersatts av en ny och försäljningen av bensin och diesel 
rullar på. Tack för att ni tankar här! 

På taket till f d Aff ären har det börjat växa en del mossa, vilket jag inte trodde skulle ske när vi 
tog ett så pass bra tak. Det växer mer eller mindre på hela taket, även på nockpannorna. Tak-
rännorna på baksidan är fulla med jord och löv, så de behöver rensas också. Finns det någon 
eller några som har möjlighet att fi xa takrännorna och spruta hela taket med Bevara-medel så 
att taket blir rent igen? Jag har medel och batteridrivna trycksprutor, men det behövs någon 
form av skylift och någon eller några som inte är höjdrädda. Vi vore väldigt tacksamma om detta 
kunde göras helt ideellt. Slå mig en signal på 070-277 80 45 om någon har möjlighet att hjälpa 
oss med detta!

Den 5 september hade Trafi kverket bjudit in till ett informationsmöte i Klubblokalen angående 
väg 2504. I år är det information som gäller, nästa år blir det projektering och år 2021 påbörjas 
vägarbetet. Mellan Södra Härene och Kyrkåskorsningen ska vägen breddas för att bli en 
80-väg. Hoppas att man lyckas att få ned hastigheten genom Fåglum också. Enligt Essunga 
Kommun skulle Trafi kverket bygga en gång- och cykelväg mellan 50-skyltarna i Fåglum, men 
det tycks inte stämma alls. Det enda man hade att erbjuda var en gångväg mellan f d Aff ären 
och isbanan. Enligt förslaget skulle denna läggas på den norra sidan av vägen, genom 
f d Aff ärens, Sten Bergkvists och Gunnar Anderssons trädgårdar. Då får också planteringarna 
vid vägen vid sopstationen stryka på foten i så fall. Jag tror inte att detta är en genomförbar lösning 
Så av den där vanten, dvs en gång- och cykelväg mellan Nossebro och Fåglum, bidde det 
egentligen inte ens en liten tumme. Tråkigt! Tråkigt! Vi får se om det ändå kan bli något positivt 
av det när Trafi kverket kommer ut på plats nästa år för projektering.

Fåglums
Intresse- & Andelsförening



Mer positivt är det dock på marknaden för hyreshus-/lägenheterna. De två första gröna husen på Förskolevägen 1 & 2 
är infl yttningsklara den 1 oktober och det tredje med tillhörande garage den 1 december. I höst ska ytterligare 
två fyror med garage påbörjas för infl yttning nästa år. Därefter blir det två nya treor som påbörjas nästa höst. 
Alla fyra husen är redan tingade, vilket är fantastiskt glädjande. Dessutom har bygglov getts för sex fristående 
garage mellan kyrkogården och bäcken, som kan hyras av de boende på Godegårdsområdet. Detta blir 
ytterligare ett steg mot vårt mål att Fåglum ska ha 400 invånare år 2030.

Vi i Fåglums Intresseförening försöker hitta på lite olika arrangemang, men vi vill väldigt gärna ha tips om 
aktiviteter som passar många av er som bor i Fåglum med omnejd. Självklart tar vi gärna emot lite hjälp av er 
också för att kunna genomföra dem. Ring mig gärna eller maila till hasse@ginza.se! Det blev mycket den här 
gången, men nu avrundar jag med att önska alla en trevlig höst! Och det är bara tre månader kvar till jul. Håll ut!

/Hasse H.



Sön 6 okt 16:e söndagen efter Trefaldighet ”Att leva i mitt dop”. 
Kl 11.00 Lekmannaledd gudstjänst. Sång av ungdomar.

Lör 2 nov Alla Helgons Dag. Musikgudstjänst med ljuständning.
Kl 18.00 ”Bilder Av Himlen”  Sara Engenäs Nyberg, Oskar Kjellgren och Björn Bengtsson. 
 Präst Hans Lobrant

Sön 1 dec 1:a Advent. Gudstjänst. Pastoratskören medverkar.
Kl 11.00 Präst Hans Lobrant. Kyrkkaff e.

Tis 24 dec Julnattsgudstjänst
Kl 23.30 Treklövern medverkar.         

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

Välkomna till Fåglums Kyrka


