Fåglums Intresseförening
önskar alla
En Riktigt Lång & Fin Sommar!
Navet

Nr 3 2020

KALENDARIUM
Här har vi samlat vad som är på gång i Fåglum under juli-september. 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 9/9 2020.
Vi lånar gärna bilder från Fåglum förr och nu, för publikation i FåglumsNytt.
Juli
Mån-Sön
Hela juli månad

Tipspromenad vid Kvarnen i Fåglum.
Fåglums Hembydsförening

Söndag 5
Kl 10-11.30

Fika i f d Aﬀären.

Söndag 12
Kl 10-11.30

Fika i f d Aﬀären.

Söndag 19
Kl 19.00

Gudstjänst i Fåglums Kyrka.
Leds av Johanna Brask

Söndag 26
Kl 10-11.30

Fika i f d Aﬀären.

Augusti
Söndag 2
Kl 10-11.30

Fika i f d Aﬀären.

Söndag 9
Kl 10-11.30

Fika i f d Aﬀären.

Söndag 16
Kl 10-11.30

Fika i f d Aﬀären.

Söndag 16
Kl 15.00

Gudstjänst i Fåglums Missionshus. Evert Kullberg, Ljurhalla.
Fåglums Missionsförsamling

Söndag 23
Kl 10-11.30

Fika i f d Aﬀären.

Söndag 30
Kl 10-11.30

Fika i f d Aﬀären.

Söndag 30
Kl 19.00

Musik i sommarkvällen ”Svenskt & irländskt” med Britt Hedlund Nordström, Anneli Lidén &
Mats Jacobsson.
Fåglums Kyrka. Präst Mikael Hansen

September
Söndag 6
Kl 10-11.30

Fika i f d Aﬀären.

Söndag 13
Kl 10-11.30

Fika i f d Aﬀären.

Söndag 20
Kl 10-11.30

Fika i f d Aﬀären.

Söndag 20

Gudstjänst i Fåglums Kyrka.
All info ej klar vid tryckning av FåglumsNytt!

Söndag 27
Kl 10-11.30

Fika i f d Aﬀären.

Söndag 27
Kl 15.00

Gudstjänst i Fåglums Missionshus. Berit & Bertil Larsson, Östadkulle.
Fåglums Missionsförsamling

Du vet väl a� FåglumsNy� ﬁnns på
www.fåglum.com
Här kan du även läsa äldre utgåvor!

Hej!
Livet går vidare i Corona-tider, även om vi får tänka till lite extra för att klara av den dagliga
tillvaron. Sist skrev jag att allt arbete på Förskolevägen stod mer eller mindre stilla p g a det
myckna regnet. Nu har det i stället varit och blivit väldigt torrt, men när jag skriver detta under
midsommarhelgen så öser regnet ned för tillfället.
Vad har då hänt sedan sist. Jo, Hus 4 är nu inﬂyttningsklart den 1 juli. Trädgårdarna till de fyra
första husen planeras och ska bli klara under sommaren/hösten. Till tre av de fyra husen sätts
nu upp inglasade uteplatser om 15 kvm också. Markplattan till Hus 5 är klar och plattorna till
Hus 6 och 7 kommer att gjutas under sommaren. Resning av stommar därefter, så att inomhusarbetet kan ske under vintern. Dessa tre hus beräknas vara klara under nästa sommar/höst.
Under 2021/2022 kommer de fyra sista husen på området att uppföras. Intresset är stort, så
bara ett eller två hus saknar hittills intressenter.
Daniel Assmundsgård har varit ﬂitig under våren och försommaren och även ﬁxat en ny, ﬁn
grillplats vid badet i Fåglum. Några badar där, men ﬂertalet ﬁskar och lägger i sina båtar för en
kvälls- eller helgtur. Vad passar då bättre än att grilla lite efteråt?
Krumbo brukar ju vara uthyrt under ett tiotal kvällar, men inte i år. Hittills har det varit ett mindre
studentﬁrande och tisdagen den 14 juli på eftermiddagen har PRO en träﬀ där. Det kan kanske
också bli något mera. Sverige öppnar ju upp sig lite efter hand nu. Roligt också att kaﬀestunderna i f d Aﬀären kommer igång igen på söndagar mellan kl 10.00 och 11.30.
Till nästa FåglumsNytt är ute: Håll avstånd! – Håll ut!
/Hasse.

Denna vår och början på sommaren har verkligen varit annorlunda.
P g a coronaviruset har vi inte haft så mycket verksamhet på Holmavallen. I slutet på april tog vi beslutet
att det inte blir någon Drive-In-Bingo. Det är första gången sedan den startade i mitten av 60-talet som vi
inte kommer att ha någon bingo. Det har inte varit några fotbollsmatcher för seniorerna än så länge, men
några ungdomslag har tränat och spelat ett par matcher. Det har dock varit utan publik, då detta inte är
tillåtet än så länge.
Det mesta har dock hänt vid sidan av fotbollsplanen. I källaren har omklädningsrummen målats om och
tanken är att även golvklinkers ska bytas ut under vintern. Kiosken har genomgått en ”extreme
makeover” med ny golvmatta, tapeter, nya hyllor, ny glassbox m m. Nu väntar vi bara på att vi ska få
användning av den också. Källarnedgången har ju haft ﬂera sprickor och varit på väg att ramla in. Detta
har nu åtgärdats genom att ett gäng samlades en förmiddag och plockade upp markplattorna utanför.
Christer Gustafsson tog bort den gamla muren och Daniel Assmundsgård byggde upp en ny, nu med ett
nytt staket upptill. Förrådet hade tidigare i år påhälsning av bensintjuvar som bröt sig in där. En vägbom
har nu placerats vid nedfarten till B-planen för att försvåra dessa dumma tilltag i framtiden. Hela området
framför Klubblokalen har fått ny marksten och en mur mot parkeringen. Daniel har hållit i detta och
mycket arbete har lagts ned för att få det riktigt ﬁnt. Ett nytt staket utefter vägen ﬁnns också med i
planerna liksom att takrännor, stuprör och fönsterbleck ska bytas.
Sist men inte minst en ommålning av Klubblokalen.
Sedan ﬁnns det säkert mer som går att göra.
På vidstående sida kan du se några bilder från
arbetet på Holmavallen/Klubblokalen.
I midsommarveckan kommer företaget Södra att
börja med avverkning i skogen så förhoppningsvis
blir det lite mer av en parkkänsla där när det är
färdigt. Alla dessa saker som har skett och kommer
att ske på Holmavallen blir verkligen ett lyft för hela
anläggningen.

Fåglums IF önskar alla en trevlig sommar!
Nya Lidköpings-Tidningen hade för en tid sedan en
artikelserie om de charmigaste arenorna i sitt
spridningsområde. Hagavallen på Kållandsö vann,
men vår idrottsanläggning Holmavallen kom på en
hedrande andraplats! Så här såg det ut i NLT den
29 maj i år:

Fåglums Hembygdsförening
Fåglumsboken
Intressant sommarläsning eller som ett uppslagsverk över Fåglum.
”Fåglum genom tiderna”. Drygt 670 sidor med information om svunna
tider. Exempel ur innehållet: kyrkan, skolan, fattigvården, vägar och
kommunikationer, kvarnar, hantverkare, föreningar, gods/gårdar och
fornminnen. Ett fåtal exemplar ﬁnns till försäljning. Pris 300 kronor.
Kontakta Anders Fåglefelt 070-438 65 91 eller
Lena Johanson 073-536 80 53.

Strövtåg i Fåglum
Ett axplock ur Karin Anderssons kåserier,
30 sidor, utgiven 2007. Texter som följer ett år
i naturen. En hel del gamla händelser refereras
också. Pris 30 kronor.
Kontakta Anders Fåglefelt 070-438 65 91 eller
Lena Johanson 073-536 80 53

Måndagscafé
Tyvärr blir det inga måndagsträﬀar vid
kvarnen i juli. Vi får ladda för nästa
sommar.
Tipspromenad
Under juli månad ﬁnns det möjlighet att
gå en minitipspromenad för barn och
vuxna vid Kvarnen. Tipslappar kommer
att ﬁnnas vid informationsskylten, där
även inlämning av tipslapparna sker.
Gå när ni vill! Ta gärna med lite ﬁka
och sitt kvar en stund i den ﬁna miljön.
Pris = Trisslotter. Vi meddelar vinnarna i
början av augusti.

Välkomna
till
Fåglums Kyrka

Juli
Söndag 19 Gudstjänst Sjätte söndagen efter Trefaldighet.
Kl 19.00
Leds av Johanna Brask
Augusti
Söndag 30 Musik i sommarkväll. Tolfte söndagen efter Trefaldighet. ”Svenskt och irländskt ”
Kl 19.00
med Britt Hedlund Nordström, Anneli Lidén & Mats Jacobsson.
Präst Mikael Hansen
September
Söndag 20 Gudstjänst. Femtonde söndagen efter Trefaldighet.
All info är ej klar!
För ev ytterligare gudstjänster, se anslagstavlor i byn, i lokalpressens predikoturer och annonser.
Varmt välkomna! Fåglums Sockenråd/Essunga Församling

Välkomna till Musik I Sommarkväll!
Varmt välkommen till Fåglums Kyrka söndagen den 30 augusti kl 19.00
”Svenskt och irländskt” med Britt Hedlund Nordström, Anneli Lidén & Mats Jacobsson. Britt och Mats är
hemmahörande i trakterna vid den småländska gränsen och Anneli Lidén är nyinflyttad i samma
område. Trion sjunger och spelar irländsk folkmusik och egenskrivet material på svenska.
Varmt välkomna!
Fåglums Sockenråd/Essunga Församling

Fåglums Idrottsförening
Medlemslotteri
Månadsdragning 2020
April
100:50:50:50:50:50:50:50:50:-

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

Maj
77
118
126
187
88
11
218
164
220

100:50:50:50:50:50:50:50:50:-

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

Juni
74
157
50
254
122
334
312
180
134

100:50:50:50:50:50:50:50:50:-

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

232
163
12
256
71
192
147
326
35

Grattis önskar Gunlög Fåglefelt, ansvarig för FIF:s medlemslotteri. Tack för ert stöd till vår Idrottsförening
och välkomna att köpa lotter under hela 2020. För info ring Gunlög 540 15 eller 076-820 44 40.

Söndagsﬁka kl 10.00-11.30

Vi har saknat att träﬀas och tjôta i f d Aﬀären. Det sociala betyder så mycket.
Om vi håller avstånd och respekterar varandra så testar vi att återuppta vårt ﬁka
söndagen den 28 juni och framåt.
Tyvärr kommer vi inte att kunna sälja dagstidningar. Är det vackert väder kan vi sitta utomhus.
OBS! Kontant betalning.
För mer info kontakta Fredrik Assmundsgård 073-028 34 68 eller Gunnar Andersson 070-393 23 54.

