SVARTHAKEN
MEDDELANDE FRÅN FALBYGDENS FÅGELKLUBB
DECEMBER 2018

Vattenrall Foto Thomas Asp

Kallelse till Falbygdens Fågelklubbs årsmöte fredagen den
25 januari 2019 klockan 19.00 i Friggeråkers bygdegård.
Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mötet öppnas.
Dagordningens godkännande.
Val av ordförande för mötet.
Val av sekreterare för mötet.
Val av två justeringsmän för mötet.
Fråga huruvida mötet utlysts enligt stadgarna.
Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2018.
Kassörens ekonomiska redogörelse för år 2018.
8.
Revisionsberättelse för år 2018 års förvaltning.
9.
Fråga angående den avgående styrelsens
ansvarsfrihet för år 2018 års förvaltning.
10.
Val av styrelse för år 2019.
a Ordförande, för en tid av ett år.
b Sekretrare, för en tid av två år.
c två övriga ledamöter, för en tid av två år.
11.
Val av styrelseersättare, minst två och som
flest sju skall väljas för en tid av ett år. Antal
enligt valberedningens förslag.
12.
Val av två revisorer 2019, samt en ersättare.
13.
Val av valberedning 2019, tre personer varav en sammankallande.
14.
Beslut om teckningsrätt.
15.
Motioner.
16.
Fastställande av årsavgift för år 2020.
17.
Övriga frågor.
18.
Mötet avslutas.
Val skall ske med slutna sedlar om någon medlem så kräver.

På årsmötet
I våras utkom Torbjörn Skogedal med den fantastiskt vackra boken Lockelsens
Landskap. – en bok som har glatt oss sedan dess och som fortsätter att glädja
oss. Nu har Torbjörn sammanställt ett bildföredrag med samma titel. Detta
kommer han att visa på vårt årsmöte. Det här är verkligen något att se fram
emot!

Medlemslotteriet
Självfallet ska vi ha medlemslotteri även i år. Vad vore vårt årsmöte utan en
lotteridragning. Lottpriset är som vanligt 50 kr och många fina vinster finns att
vinna. Ange noga när du betalar in över nätet att summan avser lotter. Jag är
också tacksam om du betalar medlemsavgift och medlemslotter på skilda
inbetalningar.
Medlemsavgiften
De som jag vet säkert kommer att betala medlemsavgiften över nätet kommer
inte att få med en giroblankett i detta utskick. En del kanske kommer att få det.
Medlemsavgiften är 100 kronor för enskild medlem, 150 kronor för familj och
50 kronor för medlem under 16 år. Om du betalar för en familj där det ingår
barn skicka gärna ett mail och tala om vilka som ingår i familjen.
Lennart ---- E post friggeraker@gmail.com
Mekelsmäss 2018.
Än en gång har vi genomfört ett lyckat mekelsmässarrangemang. Under de
senare åren har antalet besökare under de tre dagarna brukat ligga kring 1300
och så också i år. Den sammanlagda försäljningen i utställningssalen var drygt
47.000 kronor och det måste ju sägas vara mycket bra. Av den summan går 20%
i provision till klubben. Vårt lager av holkar tog i stort sett slut. Det fanns i stort
sett bara några uggleholkar kvar. Korv och fika sålde också bra. Nytt för i år var
en ”nostalgiutställning” i nedre salen som rönte stor uppskattning. Allt detta är
naturligtvis inte möjligt utan de stora insatser som föreningens medlemmar gör.
Konstnärer, holkspikare, kakbakerskor, serveringspersonal . Alla som på något
vis hjälpt till. Ni ska ha ett stort tack. Utan er hade det inte varit genomförbart.
Vi återkommer förhoppningsvis i slutet av september nästa år.
Mekelsmäss 2018 - Deltagande konstnärer
Evert Arnoldsson – akvarell
Inger Arvidsson – textil
Thomas Asp – foto
Karl-Axel Axelsson - akvarell
Kees Bakker – foto

Jan Bertilsson – äldre järnvägsfoto
Lisette Friberg – skulptur
Mari Friberg – foto
Ingemar Hedihn – olja
Annelie Jonsson – foto
Eva Lindén - drivvedskonst
Johan Mårtensson – foto
Britt-Louise Norlander-Lundin – akvarell
Gunnar Nilsson – nostalgiutställning
Per Ringeby - foto
Torbjörn Skogedal – foto
Merit Vågebris – textil
Emma Wieland – akvarell
Jarmo Wiippola – foto
Gällande holkpriser
Småfågelholkar kostar 50 kronor
Starholkar kostar 60 kronor
Storholkar (Kattugglor och knipor) kostar 120 kronor
Margarinmatare kostar 30 kronor
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 Falköpings kommun i Artportalen, det är mycket
värdefullt. Titta in på hemsidan ofta, där finns mycket matnyttigt. Adressen
finns längst bak.

Studiefrämjandet - I alla lägen!

Naturradio
Sedan ganska lång tid tillbaka finns ett inslag i Radio Falköping som heter
Naturkalendern. Det kan man lyssna på i mitten av varje månad 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.
Utfodringarna på bygden!
Alla våra ”offentliga” utfodringar är efter hand igång. Således vid Hulesjön - gå
åt vänster vid tornet. Fyll på om det fattas mat, foder finns i tunnan!
Erik Tornberger sköter tills vidare denna utfodring. Sjötorpasjön, denna sköter
Sten Danielsson. Dessutom vid Nyatorp på Södra Mösseberg, gå in till höger
strax efter den stora kraftledningen. Denna har Åke Abrahamsson hand om.
Dessutom finns det två vid Bergstugan som Rolf Andersson och Enar Höglund
sköter. Vidare håller Helge Sundén en utfodring i Ryd, således grusvägen in
genom skogen från Ryds by tills skogen öppnar sig vid den gamla sågen.
Hornborgasjöns fältstation har igång en utfodring vid Kärragården, Fågeludden,
som man bekvämt kan titta på från bilfönstret. Ta in den lilla vägen till höger om
gården och buskaget. Det finns att välja på!

Här är programmet för våren 2018
Om anmälan behövs framgår detta vid respektive aktivitet, i övrigt
har vi ingen anmälan. 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 20 kronor per mil i reseersättning, som delas av dem som åker i
bilen.
Under senare år har vi dessutom haft det så kallade Smultronställeprogrammet
med alla de aktiviteter som vi gör tillsammans med Naturskyddsföreningen. Det
blir ett sådant ganska säkert även 2019.
Telefonnummer till ordförande Åke är från nu 070 660 24 53

Utflykter för daglediga
Utflykterna för daglediga en gång i veckan fortsätter genom hela vintern. Ni som
är intresserade av att titta på fåglar i skog och mark bör hänga med på detta.
Såväl gamla som nya deltagare hälsas alltid varmt välkomna. Det handlar om att
vara ute några timmar varje onsdag förmiddag från tidigast sju till framåt
middagen i bra fågelmarker. Det hela bygger på att hitta fåglarna tillsammans –
var och en efter sin förmåga.
Under vintersäsongen samlas vi klockan 09.00. Samling på
Fredriksbergskyrkans parkering som vanligt. Ta kontakt med Anita eller
Kenneth om det finns någon tveksamhet om vädret.
Några förkunskaper behövs egentligen inte. Anita Ljungström och Kenneth Mörk
håller ihop det hela och de är ciceroner. Anita har tfn 0515 - 80078, mobil 0705
– 87 09 08 och Kenneth har 0702 - 57 81 23. OBS Ta med fika och kläder efter
väder gäller.

Januari
Örndagar igen!

Vi är på banan igen! Man måste våga om man skall komma nån vart.
*Utfodringsplatsen är Vadbodskullen från och med nu!
*Styrelsen jobbar stenhårt på att få till det med foder.
*Ett beslut är taget att om inget annat hjälper kommer vi att köpa griskött på
marknaden så att vi klarar helgerna.
*Anita och Ingalill kommer att ordna med personalen
Följande dagar är planerade
Den 5 – 6 januari, vidare den 13,20,27 i januari och till sist den 3 februari!

Välkomna!
Söndagen den 30 december klockan 09.00. Vinterfågelräkning.
Punktinventering av de vanliga sträckorna utmed Slafsan, i Mönarp och i
Grytens häradsallmänning. De som är intresserade kontaktar Sten Danielsson
tfn 0515-728217 för tid och plats. Den här inventeringen har vi gjort så länge att
jag tror att ingen minns vilket år vi startade. På grund av örndagarna blir det ett
tidigt datum denna gång.

Söndagen 12 - 13 januari. Den internationella midvinterräkningen av änder,
svanar och gäss. Deltagande och lokaler efter överenskommelse. Omfattningen
beror på hur mycket öppet vatten det finns. Samordnare är som tidigare Sten
Danielsson tfn 0515-728217.
Fredagen den 25 januari klockan 1900. Vårt sedvanliga årsmöte i Friggeråkers
bygdegård. Se kallelse med mera på annan plats i Svarthaken

Vinterfåglar inpå knuten den 26 – 29 januari.

Detta är så välkänt efter så många år att det känns överflödigt att skriva särskilt
om det. Men - det handlar ju om att ta reda på hur många fåglar - och av vilka
arter - man har på sitt fågelbord. Och att sedan rapportera in resultatet. Hur gör
man det? All information finns på SOF – Birdlife:s hemsida /fågelskådning.
Annars har jag – Åke Abrahamsson - alla svar på hur man skall göra. Åke når du
på tfn 070 660 24 53
Skåneresa den 8 - 10 februari - Fredag till söndag.
Vi gör en vinterresa till Skåne med välbekant innehåll. Boende i vandrarhem på
vanligt vis. Det blir två rundsvängar i utgångsläget; en Österlenrunda på
lördagen och via Fyledalen och Vombs ängar på söndagen plus all bonus vi kan
hitta. Vi hade en formidabel resa förra vintern igen med det mesta från
bergtajgasångare till större gulbena. Leta gärna reda på artlistorna från tidigare
resor på vår hemsida. Anmälan till Åke senast tre veckor innan på
tfn 070 660 24 53 - Även för mer info.
Tisdagen den 19 februari - Månadsmöte i klubblokalen klockan 19. 00.
Denna gång får vi följa med till Toscana i sällskap med Kent Ove Hvass. Vi kan
räkna med fantastiska bilder från den tid på året när denna härliga del av Italien
är som allra vackrast. Välkomna!
Hornborgaseminarium i Doppingen vid Naturum på Fågeludden söndagen den
3 mars klockan 10.00 – 15.00. Den nya byggnaden ”Doppingen” på Fågeludden
har blivit ett riktigt inneställe. Porten till Hornborgasjön kan man säga.
Presentation av verksamheten och resultaten från 2018. Fältstationen bjuder
som vanligt på en bit mat. Johan Månsson, forskare vid SLU kommer med ett
intressant fördedrag. Med tanke på maten skall du anmäla dig till Åke
Abrahamsson 070 660 24 53 om du vill vara med. Senast tre dagar innan.

Mars
Hornborgasjöns utlopp - lördagen den 2 mars klockan 08.00.
Detta har inte riktigt slagit in fullt ut de senaste åren på grund av att vintern inte
har sett ut som förväntat. Tanken är att om det har varit kraftig isläggning är
utloppet den bästa platsen för nyanlända simfåglar och en härlig vårkänsla efter
vinterns vedermödor. Man skall tänka sig vackra salskrakehanar som ligger som
klistrade intill iskanten. Dessutom blir det lite skådning runt sjön. Åke
Abrahamsson leder det hela och vi är ute till cirka 13.00.
Åke har tfn 070 660 24 53.
Lördagen den 23 mars öppnar Trandansen sina portar för säsongen och
därmed startar även vår guideverksamhet. Mer om detta i nästa nummer av
Svarthaken. Under helgerna i trantiden hjälper våra fågelvärdar tillsammans
med våra vänner i Skövde Fågelklubb besökarna vid Trandansen och
Fågeludden tillrätta.
Västergötlands Ornitologiska Förenings årsmöte. Söndagen den 17 mars i
Vårgårda Fotoklubbs lokal i Vårgårda. Som vanligt med ett digert och
spännande program innan årsmötet tar vid. Åke, tfn 070 660 24 53, har alla
upplysningar.
Månadsmöte i klubblokalen - tisdagen den 19 mars kl. 19:00 .
Det handlar om Grekland. Lennart Sund berättar och visar bilder från en resa
våren 2018. Eftersom pelikanerna var en huvudattraktion blir rubriken Pelican
Tours resa till Grekland maj 2018. Missa för allt i välden inte detta!
Nytt program ute!
Vårens första ugglelyssning - fredagen den 22 mars kl 18.00 .
Vårens ugglelyssningar följer samma mönster som tidigare år.
Vi är hemma cirka 22.30 och vi kommer att hålla oss nära stan.
Tidpunkten är idealisk, solen går ner 18.31. Lennart Friggeråker leder. Om
vädret verkar tveksamt skall du ringa Lennart för exakt besked om kvällen.
Lennart har tfn 0515-10111.

Vårens andra ugglelyssning - fredagen den 29 mars klockan 19.00.
Liksom vid den första kommer vi att hålla oss inom rimligt avstånd från staden.
Åke Abrahamsson leder. Om vädret är tveksamt skall du ringa Åke för exakta
besked om kvällen. Han har tfn 070 660 24 53.

April
Vårens tredje uggleyssning – fredagen den 5 april klockan 19.00.Denna gång
väljer vi en längre sväng, räkna med att vi hamnar åt Sandhem, Mullsjöhållet.
räkna med att vi är ute till 24-tiden. Om vädret verkar tveksamt skall du ringa
Åke Abrahamsson, tfn 070 660 24 53, som leder.
Lördagen och söndagen den 6 – 7 april - Tranans helg
Med centrum vid Trandansen genomför vi Tranans dag för femte året i rad. Det
nu välkända bruna tältet är på plats och till brädden fyllt av aktiviteter i form av
utställare och föreningar. Dessutom exkursioner samt föredrag som blir i den
nya entrébyggnaden Doppingen på Fågeludden. Även bildföredrag i tältet på
kvällarna – hoppas vi. Kan bli nya aktiviteter för året att se fram emot.
Arrangörer är vi, SOF Bird Life Sverige, Studiefrämjandet, Skövde Fågelklubb,
VGOF. Hornborgasjöns Fältstation, Hornborga Naturum med flera. Mer info i
nästa medlemsblad.
Månadsmöte i klubblokalen tisdagen den 16 april klockan 19.00.
Vi fortsätter att vara ute på resande fot. Denna gången besöker vi Peru i sällskap
med Per Olof Bengtsson, ett spännande besök i kondorernas land. Välkomna!
Skogsvandring i Ryd – annandag påsk den 22 april klockan 07.00.
En ordentlig skogsvandring skall det bli med trastar, rödhakar och den första
lövsångaren. Detta blir tredje året med en vandring runt Ryd i Vilske-Kleva. Åke
Abrahamsson leder och du når Åke på tfn 070 660 24 53.
Getterön och Morups Tånge - lördagen den 27 april klockan 05.00.
En tradition som håller. Resultatet kan vara lite blandat eller en fullträff. Vi vet
när vi åker hem – det precis så det är. Hemma i tidsläget 18 – 20. Det beror på
vad som händer. Åke Abrahamsson leder och Åke har tfn 070 660 24 53 OBS
Anmälan två dagar innan till Åke.

Tankar för dagen…
Så är ännu en Svarthaken på plats. Den är misstänkt lik många föregående, så
blir det gärna när man har gjort det många gånger förut.
Av de sedvanliga resorna kunde Ölandsresan genomföras som vanligt men med
endast en minibuss. Artlista finns på hemsidan. När det gäller våra resor håller
det på att förändras. Det är inte riktigt samma sug som det varit tidigare, i
synnerhet verkar inte intresset vara lika stort hos vår resepartner – Skövde
Fågelklubb. Det brukar vara tvärtom; att vännerna från Skövde mönstrar full
styrka medan vi har det svårare. Den sista resan för året går av tradition till
Hallandskusten, gräsligt väder gjorde det tveksamt om det skulle bli något av.
Man kan också göra något radikalt av det hela och åka åt andra hållet. Och det
gjorde man.
Tanken underlättades av att det fanns rara fåglar att titta på i Värmland. Både
en rubinnäktergal och en nunnestenskvätta hade siktats. Den senare gick bra
men det förra hade försvunnit.
Vi har fått i ordning på vår klubblokal, oj, vad den har blivit fin. På plussidan kan
vi med glädje konstatera att vi har kunnat röja ordentligt och köra en massa
onödigt skräp därifrån. Vi har många medlemmar på våra möten, detta beror
säkert på att vi har bra innehåll. Det mesta av vad som behöver hanteras sköter
den stora styrelsen och den innebär mötena i huvudsak kan ägnas åt
programmet och trevlig samvaro.
Varje vecka ger sig ett gäng daglediga ut i markerna. Onsdag efter onsdag och
de är många som tar sig ut. Även i den gråa november. Jag har sagt det förut
och det kan upprepas, detta är det bästa vi har gjort så långt vi kan se bakåt.
Och, det visar med tydlighet att vi skall göra sådant som medlemmarna vill
hänga med på!
Fågelhösten har varit god mot oss. Vi har fått två nya kommunarter, det är inte
ofta! Båda vid Hornborgasjön. Först i september en tajgasångare och sedan en
rosenstare en månad senare. Man har kunnat se att sommaren har varit bra för
många arter, antalen av våra tättingar har varit stora och det fortsätter vid
fågelborden nu när vintern nalkas.
Så fick vi även en härfågel i kommunen, den första på flera årtionden. Det
inträffade i Torbjörntorp i mitten av oktober. Se de fina bilderna på sista sidan.
Det var som vanligt ortsbefolkningen som slog larm först. En doldis på
raritetslistan är den större piplärka som hittades vid Fäholmen kring
Mekelsmäss. Så vitt jag vet är det nummer tre i kommunen genom tiderna.

FÖRENINGSINFORMATION

Ordförande
Vice ordförande och kassör
Sekreterare
Övriga

Medlemsavgift

Medlemsblad
Hemsida internet
Rapportmottagare
Svalanadministratör
Adress
Klubblokal
Hemsida

Åke Abrahamsson
070 660 34 53
ake.p.abrahamsson@telia.com
Lennart Friggeråker
0515 - 10111
Susanne Wieland
0706 - 814312
Anita Ljungström
0515 - 80078
0705 870908
Jan Johansson
0703 213224
Thomas Asp
0515 - 18068
Kenneth Mörk
0702 - 578123
Håkan Fridner
0707 - 913512
Rolf Andersson
0515 - 31313
Evert Arnoldsson
0515 - 12447

Familjemedlemsskap
150:Enskild medlem
100:Ungdom under 16 år
50:Plusgiro
32 15 79-5
Hans-Åke Abrahamsson
hanske.abrahamsson@gmail.com
Mari Friberg
admin@fagelklubben.se
Anita Ljungström
anita.ljungstrom42@gmail.com
Varenbergsgatan 21, 52133 Falköping
Albin Thorsson
albin@torsson.se
Falbygdens Fågelklubb, c/o Lennart Friggeråker
Prästgården Friggeråker 52196 Falköping
friggeraker@spray.se
Wetterlinsgatan 23 A Falköping
www.fagelklubben.se

Två härfågelbilder, den övre har Jan Johansson tagit, den undre Lennart Sund. Se
texten.

