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                                       I alla lägen!   
 
Det är med en stor glädje vi välkomnar följande nya medlemmar! 
 
Viola Strömberg Falköping  
Per Fridlund och Janphen Thana Falköping  
Birgitta Lindell Vinninga  
Fredrik Tengström Falköping  
Markus Gällerspång Falköping 
 
                          Holkpriser 
Småfågelholkar kostar 50 kronor, med plastring runt hålet 60 kronor. 
Starholkar kostar 60 kronor. 
Storholkar (Kattugglor och knipor) kostar 150 kronor. 
Sparvuggla och göktyta 150 kronor 
Övriga modeller - fråga! 
Margarinmatare 30 kronor. 
Vänd er till Sten 0515 -72 82 17 eller Helge tfn 0515-805 92 
 
                       Snart Mekelsmäss igen. 

Vi som håller på med fågelskåderi vet ju att april, maj och juni är den tiden som 
går allra snabbast på året. Tranorna hinner knappt komma förrän fågelsången 
tystnar efter midsommar. Sedan lugnar det ner sig lite och så är det dags för 
nästa stora evenemang – Mekelsmäss.  

Som vanligt så kommer vi antagligen att ha den största ”annonsen” i 
Skördemagasinet vad avser antalet deltagande konstnärer. I år är det 22 
stycken. Det tyder ju på att det kommer att bli ganska fullt i utställningslokalen. 
Det är ju dock ett positivt bekymmer som vi kommer att ordna till efter bästa 
förmåga. Är det någon som funderar på att hoppa på i efterhand så hör av er. 
Det kanske går att ordna.  



Som vanligt så är ju det hela mycket beroende av att föreningens medlemmar 
ställer upp och hjälper till. Det behövs personal till holkförsäljning, fikaservering, 
sladdragningar och mycket annat. Svara ”Ja, jag kommer” när Anita eller Inga-
Lill hör av sig.  Deltagande konstnärer får som vanligt ett utskick lite längre fram 
i sommar. 

Väl mött vid Mekelsmäss 

Lennart  friggeraker@gmail.com   070-3432824  0515-10111 

Deltagande konstnärer 2019: 
  
Ing-Marie Andersson   Textil  
Evert Arnoldsson  Akvarell  
Inger Arvidsson  Mönsterstickade vantar i ullgarn.  
Thomas Asp  Foto  
Karl-Axel Axelsson  Blandteknik  
Kees Bakker  Foto  
Jan Bertilsson  Järnvägsnostalgi  
Lisette Friberg Keramik/akvarell  
Ingemar Hedihn  Olja  
Gullvi Johansson  Akvarell  
Jan Johansson  Foto  
Annelie Jonsson  Foto  
Eva Lindén  Drivvedsskulpturer/Akvarell  
Birgitta Lundin  Textilnostalgi  
Johan Mårtensson  Foto  
Gunnar Nilsson  Nostalgi  
Britt-Louise Norlander-Lundin  Akvarell  
Per Ringeby  Foto  
Torbjörn Skogedal  Foto  
Susanne Wieland  Stickat och virkat  
Jarmo Wiippola  Foto  
Bengt-Åke Öhgren  Foto arktiska fåglar 

                            Hemsidan! 
Denna är ett viktigt forum där det finns en hel del referat men också om sådant 
som är på gång. Antalet tranor för dagen är en info som ni till exempel hittar på 
vår hemsida. Dessutom finns en direktlänk till Falköpings kommun i Artportalen, 
det är mycket värdefullt. Alla kan bidra med innehåll av många slag. Adressen är 
WWW.fagelkubben.se.  



                           Naturradio  
Sedan ganska lång tid tillbaka finns ett inslag i Radio Falköping som heter 
Naturen i Fokus. Det kan man lyssna på i det program som heter Tio i Tolv. 
Repris senare samma dag. Aktuellt från Falbygdsnaturen är temat och det är 
Åke Abrahamsson som gör programmet. Ratta in 90,8 MHz så kommer ni rätt.  
 
                                      Ny adress? 
Det är ytterst angeläget att du meddelar oss din nya adress om du flyttar. Det är 
först och främst Lennart Friggeråker som behöver få denna information. Någon 
annan möjlighet än information från dej finns inte för oss att få reda på detta. 
Adress mm hittar du längst bak. 
 

                                         Utflykter för daglediga   
 
Utflykterna för daglediga en gång i veckan, eller ”onsdagsgruppen” som de 
också kallas, fortsätter under hösen/vintern 2019. Såväl gamla som nya 
deltagare hälsas alltid varmt välkomna.  
 
             

 
 
Onsdagsgruppen. Foto Evert Arnoldsson 
 



 
Den grundläggande idéen bygger på, att tillsammans med intresserade 
fågelvänner, i skog och mark hitta, se och höra det fågelliv som alltid finns i vår 
närhet. Det handlar om att besöka de fågellokaler och platser man kommer 
överens om i gruppen, och vara ute några timmar varje onsdag förmiddag, från 
tidigast sju till framåt lunchdags. Några förkunskaper behövs egentligen inte. 
Var och en bidrar med det hon/han kan, för allas förkovran. 
Den här aktiviteten har nu pågått sedan 2014. Den har hitintills hela tiden vuxit i 
popularitet. Anledningarna till detta är flera. Även om fokus ligger på fåglar, 
deras beteenden, utseende och läten mm, har det visat sig att dessa utflykter 
innehåller så oändligt mycket mer. Ofta visar det sig, att det bland deltagarna 
finnas breda kunskaper inom andra områden, som t ex botanik , kultur etc.  
I många fall har dessa sammankomster en positiv betydelse på det rent 
personliga planet, som t ex.; 
 - att upptäcka och lära om den egna bygden genom besök på vackra och 
fantastiska platser i vår lokala närhet, upptäcka  växt- och djurliv utöver just 
fåglarna… 
 - att få del av övriga deltagares kunskap, och bidra med egna erfarenheter. Det 
låter sig nästan bara ske i gemenskaper liknande dessa… 
- att ”på köpet” få ett gôtt nätverk och en fin social samvaro. Det är ju bra för 
vem som helst…. 
På klubbens hemsida finns sporadiska rapporter från tidigare utflykter under 
”onsdagsgruppen”. 
Anita Ljungström och Kenneth Mörk håller ihop det hela och de är ciceroner. 
Samling är på Fredriksbergskyrkans parkering. 
Telefon till Anita 0705 – 87 09 08 och till Kenneth 0702 - 57 81 23.  
OBS! Ta med fika - och kläder efter väder gäller!  
Håll ögonen på hemsidan för att se om starttiden eventuellt har ändrats. 
 
      Här är programmet för den resterande delen av 2019.  
Om anmälan behövs framgår detta vid respektive aktivitet, Vi samlas alltid på 
Fredriksbergskyrkans parkering (övre delen av Wetterlinsgatan) om inte annat 
sägs under respektive programpunkt. Ta alltid med fika och kläder efter väder 
gäller. Om resa sker med privatbilar kan chauffören ta ut 18 kronor per mil i 
reseersättning som delas av dem som åker i bilen. Det finns ett 
smultronställeprogram som ni fick tillsammans med Svarthaken i förra utskicket. 
Det handlar således om det programblad som vi, Naturskyddsföreningen och 
Studiefrämjandet, gör ihop.  



Programpunkter i Smultronprogrammet som har ledare från 
Naturskyddsföreningen finns i vårt program endast med rubrik och ledare 
angivna. Texten i övrigt finns i Smultronprogrammet. Grundregeln är alltid att vi 
skall erbjuda programpunkter som tilltalar våra medlemmar.  
 
Grimmestorp i Velinga söder om Tidaholm. Spännande grusformationer och 
artrik miljö. Lördagen den 27 juli klockan 07.00 - 12.00. Tillsammans med 
Västkuststiftelsen. Grimmestorpaskogen ett stycke söder om Tidaholm är med 
sina isälvsavlagringar i form av terrasser, dödisgropar och grusåsar speciell på 
många sätt. Den kraftiga kuperingen skapar förutsättningar för många olika 
livsmiljöer, för både växter och djur. Knärot och tallört är vanliga och 
svampfloran är rik. Ta med oömma kläder, rejäla skor och matsäck. Samling vid 
ingången till reservatet från väg 2844, Tidaholm – Mullsjö. RT90 6440760 
1390357. Leder gör Åke Abrahamsson som Du kan ringa för mer information på 
tfn 070 660 24 53.  
 
Ängens dag - lieslåtter på Kurebo äng i Börstig lördagen den 3 augusti klockan 
08.00. Traditionelt slåttergille, tag med lie och räfsa. Vi bjuder på slåttermat. 
Ring Torgny 0515-71 10 09 som ansvarar och som har all information som tänkas 
kan.  
Säsongsuppstart vid Trandansen tisdagen den 6 augusti klockan 18.00. Stor 
tradition! Vi har som vanligt korvgrytan kokande. Kom när du vill men korven 
går till vid halv sju tiden. Om du behöver samåkning från staden kan du ringa 
Åke Abrahamsson som har tfn 070 660 24 53.  
 
Grosshamn i Bohuslän lördagen den 10 augusti klockan 05.00. Sotekanalen, 
Sotehuvud, Tjurpannan, Ramsvik och Haby bukt är namn som förknippas med 
denna plats i mellersta Bohuslän. Sagolikt vackert landskap. Bra fågelskådning, i 
synnerhet om det blåser bra från väster. Tänk på att augusti är de mindre och 
de gulnäbbade lirornas tid. Åke leder och Åke har tfn 070 660 24 53. 
 
Kinneviken vid Vänern söndagen den 18 augusti klockan 16.00. Denna är en 
jättefin sträcklokal när det vill sig. Vi provar får vi se. För riktigt många år sedan 
gjorde vi detta flera gånger i veckan under ett par års tid. Det var då, sedan har 
det varit magrare. Ledare är ännu inte utsedd men för info ring Åke tfn 070 660 
24 53. 
 
 
 



Månadsmöte i klubblokalen tisdagen den 20 augusti klockan 19.00. 
”Sommarens fröjder” Vi har numera många duktiga fotografer i våra led. 
Sålunda blir det medlemmarnas bilder på det första mötet för hösten. Välkomna 
med egna bilder på ett USB minne.  
 
Nötkråkor på Mösseberg lördagen den 24 augusti klockan 08.00. 
Hittills har vi haft lysande resultat med flera nötsamlande nötkråkor utmed vår 
vandring.  Anita Ljungström leder och Anita har tfn 0705 87 09 08. 
 
Fladdermusutflykt torsdagen den 29 augusti alt. torsdag den 5 september 
klockan 19.30 Petter Bohman tar med oss för att lyssna och spana efter olika 
fladdermöss. Petter har utrustning till vår hjälp att höra dessa nattens jägare. 
Hornborgasjön och Valleområdet är bland de bästa fladdermusplatserna i 
Sverige. För att ha en lyckad fladdermuskväll bör det inte regna eller blåsa, 
därför har vi en reservdag. Stäm av med Tor. Ta med ficklampa eller pannlampa. 
Tor Leijgård ansvarar och Tor har tfn 0515–72 83 82. 
 
Hornborgadagen 2019 söndagen den 1 september klockan 11.00 – 17.00.  
Vi brukar av tradition hjälpa till med guidning mm på denna dag och det gör vi 
även i år. Ingalill och Anita kommer att skaffa ihop fågelvärdar på vanligt vis. 
 
Rovfågelresa till Skåne och Falsterbo - fredag den 6 till söndagen den 8 
september. Innehåll: Flyttande tättingar mm på Nabben på morgonen. 
Rovfåglar över Skanörs ljung under fm – em. Sedan rovfågelspaning inne i 
Skåne. Om det är dåligt sträckväder över Ljungen blir det mer tid inne i Skåne.   
I övrigt flexibelt. Avresa klockan 16.00 fredag em, hemma senast 21.00 söndag 
kväll. Vi gör resan tillsammans med våra vänner i Skövde Fågelklubb.  
Anmälan gäller, senast tre veckor (den19 augusti) innan vill vi ha din anmälan 
som är bindande från denna tidpunkt. Endast sjukdom är förfall. Vill man 
hoppa av och ingen ersättare finns får man betala för sin plats. Vid den sista 
anmälningsdagen finns en beräknad resekostnad inklusive boende att tillgå 
och ta ställning till. Ring Åke tfn - 070 660 24 53 och anmäl dig. Då får du också 
all information som kan behövas. Resan går om ledare finns och tillräckligt antal 
anmäler sig.  
 
 
 
 



Månadsmöte i klubblokalen tisdagen den 17 september klockan 19.00. 
Vi har Inge Rydén från Böne i Ätradalen på besök denna gång. Djur och Natur 
handlar det om och här bevisas det ännu en gång att man inte behöver gå över 
ån efter vatten. Vi får se härliga bilder i närmiljö. Missa inte detta! Välkomna! 
 
Vandring till Almeö lördagen den 21 september klockan 07.00 Från parkering 
till parkering. Vi ställer bilar i varje ände så att vi kan gå åt ett håll. Kan bli riktigt 
bra med blå kärrhök, många simfåglar och i övrigt precis vad som helst. Vi får se!  
En klassiker som vi gjort under många år. Åke Abrahamsson leder och du når 
Åke på tfn 070 – 660 24 53. 
 

Det är Mekelsmäss i Friggeråkers Bygdegård den 27 – 29 
september. 
 
Våra vanliga mossor och lavar. En lördag i oktober klockan 10.00.  
Se vidare under Föreningskontakt i Falköpings Tidning eller facebook. 
Vi bekantar oss med våra vanliga mossar och lavar. Ingvar Fredriksson guidar oss 
någonstans runt Falköping. Ta gärna med lupp eller förstoringsglas. Tor Leijgård 
ansvarar och Tor har tfn 0515 – 72 83 82. 
 
Traditionell Ölandsresa fredag den 4 t o m söndag 6 oktober.  
Vi gör resan tillsammans med våra vänner i Skövde Fågelklubb. Avresa fredag 
em klockan 16 och hemma söndag kväll senast 21. Konceptet är enkelt, start på 
södra udden, sedan spanar vi in vad som setts på ön och var någonstans och 
sedan kör vi på det. Anmälan gäller, senast tre veckor innan (16 september) vill 
vi ha din anmälan som är bindande från denna tidpunkt. Endast sjukdom är 
förfall. Vill man hoppa av och ingen ersättare finns får man betala för sin plats. 
Per den sista anmälningsdagen finns en beräknad resekostnad inklusive 
boendet att tillgå. Ring Åke tfn 070 – 660 24 53 och anmäl dig. Då får du också 
all information som kan behövas. Resan anordnas om tillräckligt många anmäler 
sig och om det finns ledare. 
 
Månadsmöte i klubblokalen tisdagen den 15 oktober klockan 19.00. 
Tommy Järås kommer med ett bildföredrag om Nidingens Fågelstation. En 
spännande plats med ett spännande fågelliv ute i Västerhavet strax utanför 
Onsalahalvön. Missa inte detta unika tillfälle!  
 
  



Offentlig bildvisning i Slötagården, torsdagen den 24 oktober klockan 19.00. 
Apuliens juveler. Kör väg 47 mot Jönköping, efter 5 km, ta vägen åt höger mot 
Vartofta till Slöta kyrka. Jan Lindholm om Europas orkideer. 
Vi ordnar med fika och vi ordnar med skjuts från Fredrikbergskyrkans parkering 
18.30. Kontakt är Åke Abrahamsson tfn - 070 660 24 53.  
 
Getterön och Morups Tånge lördagen den 26 oktober klockan 05.30.  
Resan då vi inte sällan ser alkekungar, toppskarvar och andra havsfåglar. För 
övrigt har vi faktiskt träffat på det mesta i fågelväg under dessa resor. Vädret 
kan vara kärvt så därför finns en spärr som säger att vi inte åker om vädret är så 
eländigt att det inte går att vara ute på ett bra sätt.  Åke leder och vill ha 
anmälan fram till två dagar innan. Åke har tfn 070 660 24 53  
 
Havsörnssafari vid Hornborgasjön lördagen den 9 november klockan 09.00. Vi 
åker till lämpliga platser runt Hornborgasjön för att hitta så många havsörnar vi 
kan. Räkna med att vi är hemma senast 13.00. Extra kläder skadar inte för det 
kan bli lite kylslaget. Åke leder och Åke nås på tfn 070 – 660 24 53.  
 
Månadsmöte i klubblokalen tisdagen den 19 november klockan 19.00.  
Det är berguvens år i Sverige och Lasse Persson är den som vet mest om uvarna 
i våra trakter. Han kommer på vårt novembermöte och berättar om uvarna i 
nutid och dåtid. Välkomna! 
 

Brasafton i Bergsstugan på Mösseberg torsdagen den 21 november klockan 
19.00. Samling vid Bergsstugan, Se smultronprogrammet. Ansvarig Tor Leijgård 
som har tfn 0515-72 83 82.  
 
Luciafika i klubblokalen fredagen den 13 december klockan 19.00. 
Vi ordnar ett trevligt lussefika och kanske med någon överraskning dessutom. 
Susanne och Anita ansvarar, ring Anita tfn 0515-80078. 
 

                          Hänt se´n sist….. 
          
Trantiden är ju avlägsen redan, men vi kom i hamn med den äran tack vare ett 
gediget arbete av Anita och Ingalill med att skaffa ihop fågelvärdar. Tranans 
Helg blev även den en stor succé tack vara att vi fick till rätt helg med många 
tranor och ett sagolikt väder. Det kan ha varit fler än 20 000 besökare……… 



Sedan är det ju så att det är Kent Ove, Åke och våra vänner på Studiefrämjandet 
som skapade Tranans dag som nu är Tranans Helg och Tranfestival. Och bakom 
finns förstås våra klubbar. 
Våra aktiviteter rullar på med växlande utfall. Det som tycks gå sämst är 
”vardagsaktiviteterna” här hemmavid. Vi har haft flera med högst fem 
deltagare. 
Det finns undantag förstås, Mularpsbäcken lockade hela 24 deltagare och 
nattskärrelyssningen 12, inte illa! 
Vårt gemensamma Smultronprogram genomförs med blandat resultat. Det 
kostar cirka 6000 att trycka och vi måste överväga mervärdet i detta. Även vår 
partner Naturskyddsföreningen tar sig en funderare. 
Onsdagsvandringarna är varken mer eller mindre än en lysande succé. 
Det är berguvens år, och vi har väl någon häckning i kommunen men det är en 
sällsynt fågel och har varit så länge. Lasse Persson från Lidköping är den som kan 
mest om Skaraborgs uvar och han kommer att berätta om dom på vårt 
novembermöte.                                                   
                                            Bästa resan! 
Detta blev ännu en gång Kvismaren den 18 maj. Vi var endast fyra som åkte men 
vad de missade som inte var med! Artlistan finns på hemsidan så där kan ni se 
själva. Vad sägs om kvintetten med turturduva, ortolansparv, aftonfalk, 
vitvingad tärna och fjällpipare plus allt annat. Kvismaredalen är en härlig plats 
som vi inte har något som liknar – Hornborgasjön till trots.  
     
                                                           Gåsadrag 
I maj dök några främmande fåglar i form av gäss upp vid Vadboden. Först en 
dvärgkanadagås och i samma veva en snögås och blågås som är samma art men 
med olika fason. Jag har skrivit raritetsrapport på dvärgkanadagåsen och  
förhoppningsvis har någon skrivit om de andra. Detta är emellertid ganska 
lönlöst, ingen tror att de har flugit över Atlanten utan att de kommer att anses 
som ospontana. Vid denna tid fanns även en stripgås vid sjön, samma gäller för 
den men med den skillnaden att den kommer från Ostasien. Den häckar i Kina 
och övervintrar i Indien. Den anses vara den fågelart i världen som regelbundet 
flyger över den högsta höjden - över Himalaya på 8 000 meters höjd. De 
ruggande grågässen i Hornborgasjön räknas varje år, denna försommar fick vi 
ihop 16 700. Detta är 8 000 färre än förra året och 12 000 färre än för några år 
sedan. Vad minskningen kan bero på vet vi inte. Anpassad odling, skrämsel, rätt 
utförd skyddsjakt men det kan även vara biologiska orsaker. Om det är en 
tillfällig eller bestående minskning vet vi nästa år. 
 



                                                  Gylling Tours? 
Ja, det skulle kunna vara det lite skämtsamma namnet på klubbens Skåneresa i 
början av juni. Det höll dock på att gå alldeles åt pipsvängen med detta 
eftersom Ravlunda skjutfält var stängt och Drakamöllan var tyst.  
Det ordnade sig ändå till sist eftersom vi fick höra sommargyllingar i rikt mått 
vid Vombs Fure. Artlistan landade på 116 arter vilket är bra eftersom den endast 
kan innehålla bofasta arter och en del sydsträckande vadare i början av juni. 
Som så många gånger förr blev det via Hallandskusten hem och ett besök på 
Trönninge ängar med en smalnäbbad simsnäppa som främsta begivenhet. 
Resan mönstrade nio deltagare i en minibuss. Ett härligt gäng som jobbade hårt 
på det gemensamma resultatet.  Hela artlistan finns på hemsidan.   
 

                                      Tornfalkarna 
På midsommarafton när detta skrivs är vi halvvägs, vi har ungefär 60 kullar kvar 
att ringmärka. Vi har kört 200 mil hittills och det brukar bli det dubbla så det 
stämmer väl med halvtid. Det ser bra ut. Vill man sätta på en etikett blir det ett 
bra medelår. Vi som gör jobbet är jag själv, Helge Sundén och Enar Höglund. 
Projektet har pågått i mer än 30 år vid detta laget så vi har vanan inne.//Åke   
 

         
 Det är tistelfjärilarnas år, vi hade trettio i trädgården som mest. 
Foto Åke Ab. 



 
 
FÖRENINGSINFORMATION 

Ordförande Åke Abrahamsson 070 660 34 53 
 ake.p.abrahamsson@telia.com 
Vice Ordförande Thomas Asp 0722 -30 61 45           
Kassör           Lennart Friggeråker 0515 – 101 11 
Sekreterare  Susanne Wieland 0706 – 81 43 12 
Övriga Anita Ljungström  0705 - 87 09 08 
 Jan Johansson                     0703 -  2132 24 
 Kenneth Mörk                    0702 – 57 81 23  
 Håkan Fridner                    0707 – 91 35 12 
          Rolf Andersson                 0761 - 01 17 20   
          Evert Arnoldsson               0708 – 67 08 55 
          Erik Tornberger               0709 - 61 93 65  
Medlemsavgift Familjemedlemsskap 150:- 
 Enskild medlem 100:- 
 Ungdom under 16 år 50:- 
 Plusgiro 32 15 79-5 
Medlemsblad Hans-Åke Abrahamsson   
 hanske.abrahamsson@gmail.com 
Hemsida internet Mari Friberg admin@fagelklubben.se  
Artportalenadministratör  
Rapportmottagare Albin Thorsson              albin@torsson.se 
Adress Falbygdens Fågelklubb, c/o Lennart Friggeråker 
 Prästgården Friggeråker 52196 Falköping 
 friggeråker@gmail.com  
Klubblokal Wetterlinsgatan 23 A Falköping  
Hemsida  www.fagelklubben.se 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
  
     


