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Sedan sist…..
Mycket händer under några vårmånader. Tranorna har kommit och
gått och alla markens fåglar från sydliga breddgrader har sjungit för
oss som så många gånger förr. Liksom tidigare har också vi varit på
topp med våra aktiviteter som i god stil varit blandade till sitt innehåll
precis så som meningen är. Deltagarantalet har minst sagt varierat
men inget har behövt ställas in. Över tid har vi kanske märkt att
utflykterna med botanisk inriktning lockar få vilket är synd eftersom
det handlar om att besöka några av våra flaggskepp och det har vi
många av! Den senaste utflykteb till Kallsågsmossen i Rådene en
jättefin junikväll, lockade fyra varav två var ledare. Inte så bra, i
synnerhet som att utflykten fanns med i både vårt program och i
Smultronprogammet. Å andra sidan var vi endast fyra till
nattskärrorna tidigare i juni. Midnattsfika på en öde skogsväg med
nattskärrornas ändlösa surrande från en fördold bakgrund borde fler
få uppleva!
Dagledigagruppen ångar på med oförminskad fart, många gånger
med ett femtontal deltagare. Varje onsdag i ur och skur. Där är en fin
mix mellan långa vandringar i närområdet för att däremellan släppa
loss för att åka och titta på något rart i en annan det av landskapet.
Det är fint det! Många får nog ett större utbyte av fågelskådning som
innebär en ordentlig vandring i skog och mark i stället i stället för att
på traditionellt vis fara runt mellan diverse olika ”hot spots”.
Vi gläds åt framgångarna!
Var är de…
Flera fågelarter finns inte i vår kommun detta år. Sommargyllingar
har lyst med sin frånvaro, vi brukar oftast få fatt på någon.
Märkvärdigare är det att vi inte har någon mindre flugsnappare, vi
har ju fantastiska marker. Jo en hördes nära Torpasjön i början av juni
men kunde inte återfinnas. Och brandkronad kungsfågel - en av mina
bekanta gick genom granskogen ner till Ryds ängar på
Billingesluttning och hörde tre. Man räknar med att det finns fem
tusen par i Skåne och jag tror att det kan finnas flera hundra par i VG.
Tråkig granskog kan vara rätt att leta i. På minussidan hamnar att vi
är för många som inte hör riktig till etthundra procent!
Positivare är det med kornknarrarna, jag hittar ett tiotal individer,
ganska spridda över kommunen. Dessa platser funkar inte längre för
nu har man skördat vallen den första gången. Leta således upp de
flesta av dem på nytt.

Så blickar vi framåt.
Höstprogrammet som ni har framför er ser ut ungefär som så många
gånger förr. Samma resor och samma utflykter till ungefär samma
mål. Det är betydligt enklare att variera programmet på våren. Ändå
måste programmet vara ganska bra för vi har ytterst få synpunkter.
Den stora begivenheten är Mekelsmäss som har blivit en institution,
omtalad över vida trakter. Det är bra, vår förening skall vara bred och
det är den. Örnverksamheten 2018 hänger verkligen i luften och vi vill
så gärna fortsätta – men går det? Det står på sin spets och vi måste
ha bättre garantier för att vi har foder än som varit fallet det senaste
året. Så får det rulla på och jag hoppas att många av oss möts till
höstens aktiviteter, både inomhus och utomhus.// Åke
Gällande holkpriser
Småfågelholkar kostar 50 kronor.
Starholkar kostar 60 kronor.
Storholkar (Kattugglor och knipor) kostar 120 kronor.
Margarinmatare 25 kronor.
Vänd er till Sten Danielsson, tfn 0515-728217 eller Helge
Sundén, tfn 0515-80592.
Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna i vår förening.
Jan Aronsson Falköping
Karin Aronsson Falköping
Lennart Peterson Falköping
Richard Löfving Sätuna
Marie Löfving Sätuna
Johnnie Öhlin Skövde
Mekelsmäss 2017
Nu är det snart midsommar och då slår det ju om och går mot
mörkare tider. På vägen dit ska vi ju dock passera höstens stora
begivenhet nämligen Mekelsmäss. Något Skördemagasin har ännu
inte setts till men det är väl på gång. I år har vi 17 konstnärer
anmälda vilket gör att vi antagligen även i år ligger ”på topp”.

Som vanligt finns det möjlighet att efteranmäla sig till oss men då
kommer ni naturligtvis inte med i vår annons i Skördemagasinet.
För att få ett lyckat arrangemang så är vi naturligtvis som vanligt
beroende av att ni medlemmar ställer upp och hjälper till. Det är
mycket av varjehanda slag som måste fixas inför utställningen och
under de tre dagar som den pågår. Allting ska köras till bygdegården
och monteras upp. Servering, holkförsäljning och allt annat ska
fungera. Inga-Lill och Anita kommer att höra av sig och då hoppas jag
att ni ställer upp mangrant när de kallar. Ni som har bakat till
serveringen tidigare år hör av er till mig om ni är intresserade av att
hjälpa till i år också. Självfallet får också nya bagare/bakerskor höra
av sig. Vi behöver all hjälp.
Lennart 0515-10111 070-3432824 friggeraker@spray.se

Här är listan med deltagande konstnärer.
Karl-Axel Axelsson
akvarell
Thomas Asp
foto
Evert Arnoldsson
akvarell
Kees Bakker
foto
Jan Bertilsson
foto järnvägsnostalgi
Lisette Friberg
keramik
Mari Friberg
foto
Ingemar Hedihn
olja
Jan Johansson
foto
Annelie Jonsson
foto ödehus
Eva Lindén
drivvedsskulptur
Johan Mårtensson
foto
Britt-Louise NorlanderLundin
akvarell
Per Ringeby
foto
Torbjörn Skogedal
foto
Ingemar Tinnert
akvarell
Merit Vågebris
textil

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. Alla kan bidra med innehåll av många slag.
Adressen finns längst bak.

Här är programmet för återstoden av 2017.

Om anmälan behövs framgår detta vid respektive aktivitet, i övrigt
har vi ingen anmälan numera. 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. Jag vill erinra om Smultronställeprogrammet som ni
fick tillsammans med Svarthaken i våras. Det handlar ju om det
programblad som vi, Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet,
gör ihop med anledning av skriften ”Smultronställen” som utkom för
en hel del år sedan.
De aktiviteter som har ledare från Naturskyddsföreningen
beskrivs i vårt program endast med rubrik och ledare. Övrig
text finner ni i Smultronprogrammet. Har ni inte detta kvar
finns det att få från föreningen.

Utflykter för daglediga
Starten efter sommarupphåll är den 2 augusti klockan 07.00
Utflykterna för daglediga en gång i veckan fortsätter i höst. Intresset
avgör hur mycket och hur länge. 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. Några förkunskaper behövs egentligen inte. Anita
Ljungström och Kenneth Mörk håller ihop det hela och de är
ciceroner.

Samling är på Fredriksbergskyrkans parkering och Anita har tfn 0515 80078, mobil 0705 – 87 09 08 och Kenneth har 0702 - 57 81 23. Ta
kontakt med Anita eller Kenneth om det finns tveksamhet
om vädret. OBS Ta med fika och kläder efter väder gäller.
Naturradio
Sedan ganska lång tid tillbaka finns ett inslag i Radio
Falköping som heter Naturen i Fokus. Det kan man lyssna på
den första måndagen i 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.
Bölets ängar lördagen den 1 juli - avresa klockan 07.00. Botanik och
allmän natur. Ett klassiskt naturområde i Västergötland. Ett par mil
norr om Karlsborg. Hemresa över Forsvik och Göta Kanalbron. Förra
året var vi endast tre som åkte och här hoppas vi på en kraftig
förbättring. Åke Abrahamsson leder och som gärna vill veta ett par
dagar innan om du vill åka med. Ring 0515–726042.
Remmene skjutfält nära Herrljunga – lördagen den 30 juli klockan
09.00.
Botanisk utflykt. Ett av våra finaste områden med cypresslummer,
klockgentiana och ljungögontröst. Observera att Du måste höra av dig
innan eftersom det är ett skjutfält med verksamhet igång och man kan
inte veta på ett tidigt stadium om det är öppet eller inte. Ring Åke för
besked, Åke når du på tfn 0515-72 60 42. Vi hoppas att få hjälp av lokal
expertis.
Ängens dag - lieslåtter på Kurebo äng i Börstig – lördagen den 5
augusti klockan 08.00. Torgny Jansson ansvarar och du når Torgny
på tfn 0515-711009. Se Smultronprogrammet.
Säsongsuppstart vid Trandansen – tisdagen den 8 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
0515 - 72 60 42.

Månadsmöte i klubblokalen tisdagen den 15 augusti klockan 19.00.
Ta med vårens och sommarens bilder. Denna uppmaning har klingat
något ohörd de senaste åren så vi hoppas på bättring denna gång. Jag
– Åke- kommer att ta med en trave. Välkomna till en som vanligt
trevlig kväll.
Rovfåglar på Skövde Övningsfält söndagen den 27 augusti klockan
08.00. Vi skiftar från hemmamarkerna till övningsfälten söder om
Skövde. Åkskilliga stäpphökar har setts under senare år och en hel
annat fint. Lennart Friggeråker leder och Lennart har tfn 0515-101 11.
Falsterbo Bird Show den 1-3 september Någon eller några från våra
klubbar kommer säkert att åka till detta jättearrangemang. Är du
intresserad skall du höra av dig till Åke Abrahamsson tfn 0515 726042 så får vi se vad som kan arrangeras.
Hornborgadagen 2016 – söndag den 3 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
guider på vanligt vis.
Falsterboresa - fredag den 8 till söndagen den 10 september.
Avresa klockan 16.00 fredag em, hemma 21.00 söndag kväll.
Åke leder resan som vi gör tillsammans med våra vänner i Skövde
Fågelklubb. Anmälan gäller, senast tre veckor innan vill vi ha din
anmälan. Ring Åke, tfn 0515 – 726042, och anmäl dig. Då får du också
all information som kan behövas. Läs på annan plats om klubbens
resor.
Månadsmöte - tisdagenden 19 september klockan 19.00.
Det bär i väg till Armenien. Det är vår medlem Eva Östberg som
besökt detta ganska närliggande men ändå avlägsna land österut. Vi
får ta del av resan i ord och bild. Välkomna
Vandring till Almeö –lördagen den 23 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, kanske rödstrupig
piplärka och eventuellt med skäggmesar i gamla åfåran. Vi får se!
Åke Abrahamsson leder och du når Åke på tfn 0515 - 726042.

MEKELSMÄSS ÄNNU EN GÅNG.
Fredag den 29 september till och med söndag den 1
oktober Vår stora höstbegivenhet sedan flera år tillbaka. Ni finner
allt om denna fantastiska helg på annan plats i detta nummer av
svarthaken.
Bjärsjö skjutfält – lördagen den 7 oktober klockan 09.00.
En lite udda del av kommunen men med goda möjligheter till att
träffa på tillexempel järpe. En fin höstvandring utmed Billingen i
medelsvår terräng. Cirka fem kilometer Åke Abrahamsson leder och
Åke har tfn 0515 - 726042.
Studiebesök på FeAB Fjärrvärmeverk i Marjarp tisdagen den 10
oktober klockan 18. Ansvarig Tor Leijgård, tfn 0515-728382, som tar
emot föranmälan senast fem dagar innan. Se Smultronprogrammet.
Traditionell Ölandsresa – fredag den 13 t o m söndag 15 oktober.
Denna resa kommer att tillgå precis på samma sätt som så många
gånger förr, således ett samarrangemang med Skövde Fågelklubb.
Vandrarhemsboende i Ås som vanligt. Åke och Kent-Ove leder det
hela. Anmälan senast tre veckor innan till Åke som har tfn 0515 –
706042.
Månadsmöte i klubblokalen - tisdagen den 17 oktober klockan
19.00. Anders Svensson från Limmared är en mycket duktig
naturfotograf som kommer till oss ”Gamar och trappar i Spanien”
Räkna med fantastiska bilder!
Getterön och Morups Tånge - lördagen den 28 oktober klockan
05.30. Resan då vi inte sällan ser alkekungar, toppskarvar och andra
havsfåglar. Förra årets resa bjöd på allt detta och mer därtill. 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 0515 - 726042.

Offentlig bildvisning i Slötagården - torsdagen den 2 november
klockan 19.00. Bengt-Åke Öhgren är vår gäst denna gång och det är
lätt att gissa sig till att det blir bilder från Arktis. Bengt-Åke är så
välkänd att inget mer behöver sägas. Vi ordnar med fika och vi ordnar
med skjuts från Fredrikbergskyrkans parkering. Kontakt är Åke
Abrahamsson tfn 0515 – 726042.
Havsörnssafari vid Hornborgasjön – lördagen den 11 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 0515 - 726042.
Brasafton i Bergstugan på Mösseberg - torsdagen 16 november
klockan 19.00. Se Smultronprogrammet. Ansvarig är Tor Leijgård
som har tfn 0515 – 728382.
Månadsmöte i klubblokalen- tisdagen den 21 november klockan
19.00. Månadens bildvisare är Kees Bakker och vi vet att han är en
resenär till exklusiva resmål så här är en spännande kväll att se i fram
emot. Det lutar år att det kommer att handla om nordliga
breddgrader denna gång och våra stora rovdjur såsom björn och
varg. Missa inte detta.
Adventsrally - söndagen den 3 december klockan 09.00. Traditionellt
adventsrally där det gäller att hitta så många arter som möjligt på tre
timmar. Fika i lokalen efteråt. Lennart och Christian leder. För info
når du Lennart på tfn 0515 -10111.
Luciafika i klubblokalen – onsdagen den 13 december klockan 19.00.
Vi ordnar ett trevligt lussefika kanske med någon överraskning
dessutom. Susanne och Anita ansvarar, ring Anita tfn 0515-80078.
Vårt årsmöte 2018 äger som vanligt rum den sista fredagen i
januari och platsen är den givna – Friggeråkers bygdegård.
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Lite botanik. För ett stort antal år sedan gav vi ut Mössebergs Flora.
Gustav Jannert hade sammanställt floran och gjort inventeringsarbetet. Den är lika aktuell i dag. Här är sårläka från ovanför
Jättenekärret. Foto Åke Abrahamsson.

Nummer sju. Kullar hos tornfalk med sju ägg inträffar emellanåt men
sju ungar kanske är en gång på tio år. Hössna socken N O Ulricehamn.
Foto Ingalill Abrahamsson

