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Kohägern vid Stora Bjurum i slutet av maj. Foto Lennart Ljuhs

I alla lägen vårt studieförbund!

Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna i vår förening.
Pelle Almvärn
Niklas och Helen Fällström
Ann-Mari Jiresjö
Kristina och Bror Krantz
Birgit Lagerström
Mats Lagerqvist
Jörgen och Eva Lundälv
Annica Nordin
Jan Olof Svensson

Falköping
Hornborga
Falköping
Kinnarp
Tidaholm
Floby
Gånghester
Göteborg
Velinga

Bäste medlem.
Du har väl inte missat att betala medlemsavgiften. Detta är det sista
medlemsbladet som skickas ut till den som ännu inte betalt. Skynda dig att göra
det om du vill fortsätta att stödja vår verksamhet. Avgifterna ser du nedan.
Väljer du att betala via plusgiro är det 321579–5. Bäst! Även Swish 070 343 28
24.
Kassören.
Familjemedlem betalar
150 Kronor
Enskild medlem betalar
100 kronor
Ungdom under 16 år betalar 50 kronor
Klubbens plusgiro är 321579 - 5
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Vinnarlista Medlemslotteriet 2022
Roland Lindberg
Foto Silvertärnor Bengt-Åke Öhgren
Ulf Lerner
Akvarell Evert Arnoldsson
Andreas Danielsson Ryggsäck
Elly Gustavsson
Akvarell Karl-Axel Axelsson
Susanne Wieland
Kivifågel Lisette Friberg
Lennart Pettersson Bok Längtans landskap
Torbjörn Skogedal
Johan Friggeråker
Skalbagge Lisette Friberg
Erik Friggeråker
Träfågel Eva Lindén
Gerd Sundén
Liten glassvan Ingemar Nilsson
Roland Lindberg
Skådarväska
Karin Dahlin
Akvarell Ingemar Tinnert
Raija Asp
Halsband skalbagge Lisette Friberg
Thomas Brodén
Foto Isbjörnar Bengt-Åke Öhgren
Andreas Danielsson Ståltermos
Christer Larsson
Trebent pall
Gunborg Rickardsson Stor margarinmatare Siwert Skoglund
Susanne Wieland
Fågelbord Siwert Skoglund
Mari Friberg
Schweizisk armékniv
Christer Larsson
Bok Papua
Siv Thim
Bok Ölands orkidéer Emma Tinnert
Brita Larsson
Stickade sockor Inger Arvidsson
Christina Larsson
Glasskål Ingemar Nilsson
Christer Larsson
Bok Naturlycka
Emma Strand
Grytlappar och tygkasse
Ulf Ring
Akvarell Gråsparv
Agneta Danielsson
Stor glassvan Ingemar Nilsson
Bosse Kjellén
Mössa Ing-Mari Andersson
Christer Larsson
Örhängen

När det står ett namn efter vinsten så är den gjord av någon av föreningens
fantastiska konstnärer, fotografer eller författare. Ett stort tack också till de
medlemmar som skänkt vinster till vårt lotteri. Och ett stort tack till de
medlemmar som köpt lotter.

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 kunskap. Någon
annan möjlighet än information från dig finns inte för oss att få reda på detta.
Posten meddelar numera inte som förr ny adress till avsändaren. Adress till
Lennart mm hittar du längst bak.
Gällande holkpriser
Småfågelholkar kostar 50 kronor
Starholkar kostar 60 kronor
Storholkar (Kattugglor och knipor) kostar 150 kronor
Göktyta och sparvuggla kostar 150 kronor
Margarinmatare kostar 30 kronor
Övriga typer – fråga.
Vänd er till Sten Danielsson, tfn 0515-728217 eller Helge Sundén, tfn
0515-80592
Hemsidan!
Denna är ett viktigt forum där det finns en hel del referat men också om sådant
som är på gång. Vi försöker vara aktuella med notiser i ord och bild. Dessutom
finns en direktlänk till fåglarna i Falköpings kommun i Artportalen, detta är
mycket värdefullt. Titta in på hemsidan ofta, där finns mycket matnyttigt.
Allt vad som finns i medlemsbladet finns även på hemsidan.
Adressen är enklast möjliga - fagelklubben.se
Om vårt medlemsblad.
Hittills har vi skickat ut vårt medlemsblad tre gånger per år. December, mars och
juni. Kostnaderna är stora, det är särskilt portokostnaden som belastar. Tre
utskick per år är en kostnad om cirka 60 kronor per brev. Vi kommer att nöja oss
med december och juni fortsättningsvis. Det är ju endast frågan om att inrätta
vårt programarbete därefter. Vi tror att våra medlemmar gärna vill ha en
publikation att hålla i handen och det vill vi fortsätta med. Många bor i
förskingringen och har på grund av detta inte möjlighet att delta i våra många
aktiviteter, då blir medlemsbladet ändå en form av närkontakt. Berätta hemskt
gärna för oss om dina synpunkter på detta.

Utflykter för daglediga/”Onsdagsgruppen”
Klubbens mest frekventa aktivitet
I onsdagsgruppen samlas ett antal klubbmedlemmar
varje onsdagsförmiddag året runt, för att under några
förmiddagstimmar, besöka olika naturområden med
bra fågellokaler, huvudsakligen inom vår kommun.
Onsdagsgruppen är nu inne på sitt åttonde år! I början
varje onsdag med några veckors uppehåll under högsommaren, numera varje onsdag året runt.
Uppskattningsvis har onsdagsgruppen gjort närmare
400 utflykter sedan den startade 2014.
Från början låg deltagarantalet på 8 – 10 per gång,
men har sedan stadigt ökat, för att under senaste året
ligga på omkring 20 deltagare per tillfälle.
Vad har gjort satsningen så lyckad?
Att onsdagsgruppen består och samlar allt fler deltagare, visar på en satsning
 som tillgodoser deltagarnas intressen och önskemål på ett för dem betydelsefullt
sätt,
 som tidsmässigt passar deltagarna bra
 som för många innebär delaktighet i ett värdefullt socialt nätverk
En ytterligare faktor för gruppens popularitet, har sin grund i de kunniga och engagerade
eldsjälar som håller ihop och planerar för verksamheten.
Klubbens syfte och ambition
Tanken är att skapa tillfällen för att
se
och höra fåglar på ”hemmaplan”,
och att lära om olika arter, i vilka
biotoper de finns, främst för att
tillgodose deltagarnas egna
intressen och kunnande,
men också för att bidra med
rapportering, kunskap om
förändringar i population, biotop, miljöfaktorer etcetera.
Aktiviteten ska också främja tillgång till naturen i en vidare bemärkelse med tanke på
floran, faunan och genom besök på olika platser, samt sist men inte minst stärka
medlemmars sammanhållning i klubben.

Hur kan det vara för mig som
individ att vara med?
En bra bild av hur stämning,
atmosfär och samvaro i gruppen
kan vara, får du genom att titta
på någon av alla rapporter från
onsdagsgruppens utflykter.
Dessa finns på klubbens
Hemsida.
Men kännetecknande är också att
 jag lär mig om företeelser i naturen jag inte känner till, och jag delar med mig av egen
kunskap – ”vinn vinn” för alla.
 jag får del av naturen i sin allra vidaste bemärkelse
 jag följer årstidernas växlingar på ett intensivare sätt än annars
 jag kommer till platser jag inte vanligtvis gör annars
 jag upplever en stark gemenskap och social samhörighet med likasinnade
För vem?
Onsdagsgruppen välkomnar alla medlemmar som är
daglediga, eller som på annat sätt själv förfogar över
sin dag. Det handlar om att på onsdagar, vara ute
några timmar (mellan kl 07.00-13.00), gå några km i
fina naturområden
och bra fågelmarker,
tillsammans med
likasinnade vad gäller
naturvärden.

Hur och när?
Samling för samåkning sker alltid på Fredriksbergskyrkans parkering.
Telefon Anita Ljungström
070 58 70 908
Telefon Kenneth Mörk
070 25 78 123
Starttiden kan variera under året, men anges alltid på klubbens hemsida.
Kläder efter väder och ta med fika, är det som gäller

Botanikcirkeln
När detta skrivs pågår den för fullt. Naturskyddsföreningen ansvarar i
samverkan med vår förening. Kan en fågelklubb syssla med växter, för att inte
tala om insekter, smågnagare och allt annat som finns i vår natur? Med fördel
ja! Det är med stolthet vi många gånger har hävdat att vi är närmast
allmänbiologiska. Det går ju inte att isolera en sort. Allt är ett! Runt ett tjugotal
personer är inskrivna i cirkeln som Enar Höglund leder. Vi har inte botanisk
expertis med oss, det hela bygger på att deltagarna själva, med hjälp av floror
och varandra, kommer fram till vad vi ser. Om man har en särskild expert med
som pekar och talar om vad man ser lär man sig inget själv.

Program 2022
Klubbens resepolicy – resor med övernattning. Denna innebär att resan blir av
om tillräckligt många anmäler sig och att det finns ledare samt att övriga
arrangemang kan ordnas. Preliminär anmälan senast tre veckor innan eller per
angett datum. Efter detta datum är anmälan bindande vilket innebär att du får
betala för din plats även om du inte följer med. Sjukdom är giltigt förfall. Senast
per sista anmälningsdagen finns ett pris på resan att tillgå. Du kan fritt hoppa av
fram till och med detta datum. Deltagarna delar på samtliga kostnader. Vid
endagarsresor delar de som åker i bilen på 18,50 kronor per mil.
Om inte annat sägs under respektive aktivitet utgår vi alltid från
Fredriksbergskyrkans parkering. Ta med fika och kläder efter väder.
Vi kommer tills vidare att fortsätta med anmälan, det är bra för ledaren att
veta hur många som kommer. Om det inte finns några anmälda kommer vi
inte att vara på plats på parkeringen ”för säkerhets skull”.
Grimmestorp i Velinga söder om Tidaholm. Spännande grusformationer och
artrik miljö. Lördagen den 30 juli klockan 07.00 - 12.00. Grimmestorpskogen
söder om Tidaholm, är ett mäktigt stycke natur av stor skönhet.
En hel del botanik såsom knärot och tallört som är vanliga och även ryl finns,
denna numera så rara växt! Korsnäbbar och tofsmesar i skogen och kanske
järpe. Ta med oömma kläder, rejäla skor och matsäck. Åke Abrahamsson leder
och som du skall anmäla dig till. Ring Åke på tfn 070 660 24 53.

Hornborgasjöns utlopp på kvällen - Nytt i juli - augusti. Fina kvällar i utloppet
kan bjuda på mycket roligt. Det är här de flesta vadarna ses, de rastar på
flytöarna utanför. Där rastar även alla skräntärnorna. Dessutom kan
vadarstäcket vara lyxigt bra. Detta ser man inget av på östsidan. DESSUTOM är
medljuset fantastiskt. Det går inte att sätta någon dag när man inte vet vädret i
förväg men jag räknar med att det skall finnas tre möjligheter att erbjuda..
Första gången kan inträffa när som helst efter den 25 juli. Meddela Åke, 070 660
24 53 om du är intresserad, eller ake.p.abrahamsson@telia.com
Trandansen - tisdag den 2 augusti klockan 18.00.Säsongsuppstart. Så som varje
år! Vi bjuder på korv med bröd men fika och dryck får du bestå med själv. Åke
ansvarar tfn 070 660 24 53. Ingen anmälan.
Den sjätte augusti startar höstens rovfågelkurs, tidigare deltagare meddelas,
nya hälsas välkomna.
Månadsmöte i klubblokalen tisdagen den 16 augusti klockan 19.00.
Lars Ove Nilsson som bor i Karlsborg, men är född i Falköping, berättar om de
stora holkprojekten för kattuggla, göktyta och svartvit flugsnappare med flera,
som pågår i karlsborgstrakten. Dessa har pågått i många år och genererat
mängder med data. Missa inte detta!
Vadarresa till Halland – lördagen den 20 augusti klockan 05,00. Välkänt
koncept. Vi tittar på vadare mellan Getterön och Morups Tånge och förstås även
allehanda andra fåglar i landskapet. Anmälan till Åke två dagar innan och Åke
leder och Åke har tfn 070 660 24 53. Resan blir av om ledare finns och tillräckligt
många anmäler sig. Fyllda bilar är ett krav för att resan skall bli av.
Nötkråkevandring på Mösseberg- lördagen den 3 september klockan 08.00.
Hittills har vi haft ett lysande resultat med flera nötsamlande nötkråkor utmed
vår vandring och dessutom med förhoppning om en del andra skogsfåglar.
Anmälan till Åke 070 660 24 53.
Månadsmöte i klubblokalen tisdagen den 20 september klockan 19.00 Per Olof
Strandrot är en av våra verkligt meriterade fågelfotografer. Han har varit hos
oss tidigare men det några år sedan senast. Nu kommer Per Olof med ett fint
bildföredrag till vårt septembermöte. Vi ser fram emot detta!

MEKELSMÄSS
Fredag den 23 september till och med söndag den 25 september. Ännu en gång
dags för vår stora Mekelsmässhappening i Friggeråkers bygdegård.
Traditionell Ölandsresa fredag 30 september till och med söndag 2 oktober.
Vi gör resan tillsammans med våra vänner i Skövde Fågelklubb. Avresa fredag
EM klockan 16 och hemma söndag kväll senast 21. Anmälan gäller. Se klubbens
resepolicy. Kostnaderna har stigit mycket och man får räkna med att prislappen
för helgen landar på minst 2000 kronor. 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 och att vi kan samåka.
Tivedens nationalpark - söndagen den 9 oktober klockan 07.00. Här har vi inte
varit förut men det har varit på tal många gånger. Dagen är kort, solen går upp
07.40. Således räcker det gott med att åka 07,00. Det finns en längtan att se
järpe och i Tiveden finns den möjligheten. Anmälan till Åke 070 660 24 53.
Månadsmöte i klubblokalen - tisdagen den 18 oktober klockan 19.00. Vi har
flera duktiga fotografer inom våra egna led. Margareta Setterberg är en av
dessa och hon kommer med ett bildföredrag som hon har valt att kalla ” Från
vadarbyxor till trebenstativ” Spännande! Missa för allt i världen inte detta!
Årets bildföredrag i Slötagården - torsdagen den 20 oktober klockan 19,00.
Denna gång får vi möta Tore Hagman som är en av de riktigt stora fotograferna
inom området natur, kultur och landskap. Detta är verkligen något att se fram
emot. Vi byts om och i år är det naturskyddsföreningen som ansvarar. Vill du ha
skjuts från Fredriksbergskyrkans parkering – ring 070 660 24 53.
Getterön och Morups Tånge - lördagen den 22 oktober klockan 05.30. Vi åker
inte om vädret är för dåligt Den här tiden på året kan vara riktigt bra med
alkekungar, snösparvar och berglärkor och även vadare. Resan 2021 var kanske
en av de bästa vi haft! Det finns plats för överraskningar. Du måste anmäla dig
senast två dagar innan till Åke har tfn 070 660 24 53. Resan blir av om tillräckligt
många anmäler sig och det finns ledare. Första kravet är väl fyllda bilar.

Havsörnssafari vid Hornborgasjön - söndagen den 6 november klockan 09.00.
Vi åker till lämpliga platser runt sjön för att hitta så många havsörnar vi kan.
Dessutom hopps vi på en del annat trevligt så här i sena hösten. Kanske en flock
snösparvar eller varför inte en kungsörn och fjällvråkarna är på plats. 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. Anmälan.
Månadsmöte i klubblokalen tisdagen den 15 november klockan 19,00 Inge
Rydén från Böne, inte långt från Dalum, kommer till oss på detta möte. Han har
varit hos oss tidigare och verkligen visat vad natur inpå knuten är. Spännande!
Luciafika i klubblokalen – tisdagen den 13 december klockan 19.00.
Vi ordnar ett trevligt lussefika kanske med någon överraskning dessutom.
Susanne och Anita ansvarar, ring Anita tfn 070 587 09 08
Krönika
Det har gått bra för oss i vår. Alla aktiviteter har kunnat genomföras och det har varit
många deltagare varje gång. Genomsnittet ligger bortåt tio och väl det. Bra mycket bättre
än förväntat med tanke på att den stora onsdagsgruppen och botanikcirkeln går för fullt.
Sommaruppehållet blir lite längre är vanligt, men vi har tidigare haft det svårt med att få
ihop deltagare när vi närmar oss första juli. Trots flera försök har vi ännu inte lyckats med
att åka till Bölets ängar norr om Karlsborg i slutet av juni eller i början av juli. Jag åker
emellertid dit själv varje år. Ett otroligt fint ställe med trumgräshoppor, rik blomning och
fjärilar i mängd. Tidigare åkte vi till Skövde skjutfält i början av juli men det behöver vi ju
inte numera när vi har nattskärror på Mösseberg att lyssna till.
Trantiden var intensiv och fantastisk som alltid. Detta är egendomligt, år efter år samma sak
men vi tröttnar aldrig; den första tranan är detsamma som vår på Falbygden, nu och för
alltid. Hur många tranbilder finns det här i världen? Jag frågade en fotograf, som jag kom i
samtal med, om vilken som var hans bästa tranbild och fick svaret; den har jag inte tagit
ännu. Är det inte samma sak med våra upplevelser av denna stora fågel. Den förnämligaste
tranhändelsen väntar fortfarande på att upplevas. Det senaste numret av GRUS, således
Västergötlands ornitologiska förenings tidskrift, innehåller ett par stora artiklar om tranor.
Den ena handlar om Lady B, en trana från trakten av Tranemo! som nu har blivit 25 år och
som man har kunnat följa till Spanien och tillbaka genom åren. Fascinerande läsning.
Ni är väl medlemmar i denna ädla förening? Tiden med det stora tältet på trandanskullen
är förbi. Det går inte att hitta entusiaster utanför våra egna led som vill backa upp
ekonomiskt. Lika bra det! Det var en fin tid men nu är den över. Tranfestivalen kommer
dock att fortgå med andra aktiviteter. Vi satsade på en konst - fotoutställning i Bjurums
kyrka under festivaldagarna som ni väl besökte? Succé direkt förstås!

Våra medlemmar har efter pandemin åter varit fågelvärdar vid Trandansen under trantiden
som ett uppdrag år Naturum Hornborgasjön. Vi har även uppdrag åt kommunen, det kan
vara inventeringar inför planändringar, eller exkursioner som i Väsmestorp.
Det blir svårt med våra resor framgent. Kostnaden för en helg har stigit till det orimliga.
Det handlar inte bara om att boendet har blivit mycket dyrare, med ett bränslepris på 25
kronor litern drar det i väg ännu mer. Det krävs i så fall att vi fyller en minibuss, således nio
deltagare. Vi vår se om vi kan få till en ölandsresa i höst.
Den tidiga våren präglades av mångfalden gäss. Hornborgasjöns första äkta rödhalsade gås
gladde många, därtill fanns det två stripgäss, en prutgås samt dessutom alla andra arter
gäss som rastar hos oss om våren. Många var de som spanade ut över Vadbodskullen dessa
dagar. En reflektion är att en del har blivit sämre. Just nu, den 18 juni, ser jag efter i
Artportalen om det finns några hörda flodsångare i trakterna. Det finns inte en enda i
Västra Götalands län. Det är inte klokt! Backar man tillbaka, når man en tid när vi kunde få
ihop ett halvdussin i vår kommun. Vad har hänt? Även gräshoppsångarna är färre. Nu finns
det förstås ett aber, ornitologerna har blivit äldre och många hör påfallande dåligt. Detta är
klart negativt om man skall hitta de här arterna, i varje fall om de är på lite håll.
Kungsfåglarna har inte nästan försvunnit som en skådare hävdade här förliden, det är
ornitologerna som inte hör dem. Och så vidare. Brandkronad kungsfågel är på väg in, det
finns säkert betydligt fler än de som upptäcks. Kräver inte mycket. Om möjligt ännu mer
svårhörd än den vanliga och mycket rörlig Man får vara försiktig när man hävdar att
fågelarter försvinner, det kan beror på hörselproblem. Gransångarna, däremot, har
fullständigt exploderat. Det är en invandring söder ifrån som nått hit med full kraft. Ännu en
art som inte kräver mycket av tillvaron.
Rosenfinkarna har blivit färre. Det var länge
sedan vi hörde någon här på gården. Allt
ändrar sig och så har det alltid varit.
Dessvärre är det förändringar som oftast är
negativa. Det är långt mellan tofsviporna och
ännu längre mellan spovarna. I slutet av
1900-talet räknade vi med att det fanns 200
par i kommunen, i dag finns det kanske
femton. Lennart har letat vipor i Friggeråkers
socken med ett ytterst medslående resultat. I
själva verket började allt detta tidigt; min
mamma berättade från sin ungdom i Göteve
om kornknarrarna som hördes från alla håll.
Så kom slåttermaskinen och tidigare höskörd
och då försvann de flesta efter hand.
Bilden: Adam och Eva på Falbygden 2022
Foto Åke A
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Medlemsavgift

Hemsida internet
Adress
Artportalen
Klubblokal
Hemsida

Åke Abrahamsson
070 - 660 24 53
ake.p.abrahamsson@telia.com
Thomas Asp
072 - 230 61 45
Lennart Friggeråker
070 - 343 28 24
Susanne Wieland
070 - 681 43 12
Anita Ljungström
070 - 587 09 08
Jan Johansson
070 - 321 32 24
Kenneth Mörk
070 - 257 81 23
Håkan Fridner
070 - 791 35 12
Rolf Andersson
076 - 101 17 20
Evert Arnoldsson
070 - 867 08 55
Erik Tornberger
070 - 961 93 65
Familjemedlemskap
150 kr
Enskild medlem
100 kr
Ungdom under 16 år
50 kr
Plusgiro
32 15 79 - 5
Mari Friberg
admin@fagelklubben.se
Falbygdens Fågelklubb, c/o Lennart Friggeråker
Prästgården Friggeråker, 52196 Falköping
friggeraker@gmail.com
Magnus Hallgren, Tidaholm. Tar tills vidare över
detta viktiga arbete som lokal administratör.
Wetterlinsgatan 23 A Falköping
www.fagelklubben.se

