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Den kaspiska truten vid Reningsverket i januari 2021. Foto Lennart Ljuhs.  

 
Vintern har varit godgiven. Många har varit och tittat på rubinnäktergalen i Vargön, 
likaså stäppörnen vid Mariestad. Som om inte det vore nog fanns det en slaguggla 
vid Silverfallet som gladde många. Dessutom kunde man se tallbitar i bärträden ända 
in i januari. Förra året, 2021, var nog det raritetsrikaste året i Västergötland 
någonsin. Det kommande numret av tidskriften GRUS är fylld av raritetsrapporter. 
Den skriften får man om man är medlem i Västergötlands Ornitologiska förening. 



Kallelse till Falbygdens Fågelklubbs årsmöte fredagen den 
25 mars 2022 klockan 19.00 i Friggeråkers bygdegård. 

 
Dagordning 
1. Mötet öppnas. 
2. Dagordningens godkännande. 
3. Val av ordförande för mötet. 
4. Val av sekreterare för mötet. 
5. Val av två justeringsmän för mötet. 
6. Fråga huruvida mötet utlysts enligt stadgarna. 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2021.  
 Kassörens ekonomiska redogörelse för år 2021. 
8. Revisionsberättelse för år 2021 års förvaltning. 
9. Fråga angående den avgående styrelsens                                        

ansvarsfrihet för år 2021 års förvaltning.                                                                                          
10. Val av styrelse för år 2022. 

a    Ordförande, för en tid av ett år. 
b    Kassör, 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 2022, samt en ersättare. 
13. Val av valberedning 2022, tre personer varav en sammankallande. 
14. Beslut om teckningsrätt. Förslag till beslut: Ordförande och kassör   

tecknar föreningen tillsammans eller var för sig. Kassören tecknar 
föreningens plusgirokonto 

15. Motioner. 
16. Fastställande av årsavgift för år 2023. 
17.  Övriga frågor. 
18. Mötet avslutas.  
Val skall ske med slutna sedlar om någon medlem så kräver.  
 

                      På årsmötet  
        Niklas Fällström kåserar i ord och bild med ämnet 
        2021 – Betraktelser från Landsbygden 
 



                                         Medlemslotteriet  
 
När vi kallade till årsmöte i vårt förra utskick så var det naturligtvis vår 
förhoppning att vi skulle kunna ha det den sista fredagen i januari. En sak har 
dock vi som är föreningsengagerade fått lära oss av de båda senaste åren. Räkna 
inte med att det vi planerar går att genomföra. Nu är då årsmötet framflyttat till 
25 mars och en fördel med detta är att våra medlemmar har chansen att köpa 
lotter under en längre tid. Fram till den 20:e mars kan du betala över girot och 
du kan swisha fram till den 25:e. Det går också bra köpa kontant på årsmötet. Ta 
nu den chansen som pandemin har gett dig.  Många fina vinster väntar.  
Lennart 070-343 28 24 (swish)  
 
Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna i föreningen.  
 
Leif Betterhed Stenstorp  
Elisabeth Blank Gökhem 
Ia Gunnarsson Falköping  
Thomas Göthberg Falköping  
Ulf Lerner Umeå  
Håkan Persson Timmele  
Anders Petrén Kärna  
Karin Andermo Kärna  
Margareta Setterberg Gudhem 
Mikael Skoglund Falköping  
Sandra Flensén Falköping 
 
//Lennart  
 
 

                                   
                                      I alla lägen vårt studieförbund! 
 
                                       



                                        Bäste medlem. 
  
Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften. Skynda dig att göra det i så 
fall om du vill fortsätta att stödja vår verksamhet. Avgifterna ser du nedan. Vi 
slipper då att skicka påminnelse. Väljer du att betala via plusgiro är det  
321579-5. Bäst! Även Svish 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 
                
                                            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. 
Adress 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. 
Adressen är enklast möjliga -   fagelklubben.se 
                    



         
                     Onsdagsgruppen 
 
Denna håller på hela året. Du som vill vara ute i naturen, sitta och lyssna efter 
fåglar, titta på växter och njuta av gott sällskap – är välkommen att vara med. Vi 
är ute 4 – 5 timmar varje onsdag i olika delar av vår kommun. Ibland hamnar vi 
även utsocknes. Nu i vintertid träffas vi klockan åtta, vår och sommar klockan 
sju. Samlingsplats är Fredriksbergskyrkans parkering; samåkning för den som 
vill. Kenneth har tfn 070 257 81 23 och Anita 070 587 09 08 om ni undrar över 
något. Alla är välkomna, hoppas vi ses. Ta med fika för två gånger och kläder 
efter väderlekstyp. Ändring av tidpunkten när vi träffas framgår av hemsidan. 
 
 

          
                              
Ny bok! 



Torbjörn Skogedal – Längtans landskap utgiven 2022 på Votum förlag. Den 
innehåller 250 sidor och är mycket rikt illustrerad med högklassiga fotografier. 
Formatet är 27,5 x 26 centimeter. 
 
Torbjörn Skogedal har utkommit med sin tredje bok som bär titeln Längtans 
landskap. Efter boken om Hornborgasjön och Vid Rinnande Vatten kommer här 
en bok som hämtar sitt material från hela landet, vilket kan tyckas som en 
omöjlig uppgift. Torbjörn lyckas emellertid utomordentligt väl med detta och tar  
oss med på en resa från Torne träsk i norr till södra Skåne. Landskapet som 
skildras under vägen är valt med snille och smak. Öland och Gotland går inte att 
komma förbi. Traditionellt är en innehållsförteckning en lista på landskap eller 
platser som är kapitlen i boken. Så är det inte här; De olika rubrikerna bildar 
tillsammans en sammanfattning av helheten vilket är mycket tilltalande. 
Naturligtvis saknas inte hembygden, i synnerhet inte i bildvalet. Även kulturen 
finns med på ett hörn; Det är natur och kultur som bildar landskapet. Torbjörn 
har fotograferat och även skrivit texten som är mycket informativ och som 
stöder bilderna på ett mycket tilltalande vis och vice versa. Det här är en bok, 
liksom de tidigare, som man inte lägger undan efter första läsningen utan som 
man vill vara nära och återvända till gång på gång. Det behöver väl inte särskilt 
sägas att detta är en mycket vacker bok. Som om inte det räcker med det 
fullödiga innehållet har Votum förlag gjort ett mycket gott arbete med sin del. 
Skall ni bara skaffa en bok i år, välj denna. Ni kommer inte att ångra er. Boken 
finns i bokhandeln och på Ad Libris. 
 
                                     Sugen på att ut och resa? 
 
Fokus fotoresor är en resebyrå där vår egen Lars Pettersson är den ena delen. 
Det handlar om förnämliga fotoresor med natur i fokus och den nu planerade 
resan går till Kirgizistan i Centralasien den 14 till 23 maj. Hela prospektet finns 
på vår hemsida med länk till Fokus fotoresor. 
 
 
                                   Program 2020 
 
Det kommer ett nytt programblad i mitten av juni även detta år. 
Förmodligen sista gången på grund av hög kostnad. Berätta gärna för oss 
hur ni ser på detta. 



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 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” 
 
Hornborgasjöns utlopp - lördagen den 5 mars klockan 08.00. En klassiker nu. 
Tanken är att om det har varit kraftig isläggning är utloppet den bästa platsen 
för nyanlända simfåglar och en härlig vårkänsla efter vinterns vedermödor. 
Iskantens fåglar. Dessutom blir det lite skådning runt sjön. Anmälan till Åke 
Abrahamsson som leder det hela och vi är ute till cirka 13.00. Åke har tfn 
070 660 24 53. 
 
Månadsmöte i klubblokalen - tisdagen den 15 mars klockan 19:00.  
Lars Ove Nilsson från Karlsborg berättar om de stora holkprojekten för 
kattuggla, göktyta och svartvit flugsnappare som pågår i karlsborgstrakten. 
 
                               Rovfågelcirkel även i vår  
 
De som var med i höstas samt även nya hälsas välkomna. Vi börjar med en 
inneträff i vår klubblokal torsdagen den 17 mars klockan 19.00 
Det är meningen att det skall bli fem träffar även denna gång i långsamt tempo. 
 
Vårens första ugglelyssning - fredagen den 18 mars klockan 18.00. 
Vårens ugglelyssningar följer exakt samma mönster som tidigare år. 
Vi är hemma cirka 22.30 men riktning bestäms efter hur det ser ut i markerna. 
Tidpunkten är idealisk, solen går ner 18.31. Anmälan till Åke Abrahamson som 
leder.  Åke har tfn 070 660 24 53  
 
 
 



Lördagen den 19 mars öppnar Trandansen sina portar för säsongen 
Då startar även våra fågelvärdar till glädje och tjänst för de många besökare 
som vi hoppas skall hitta hit under trantiden.  
 
Västergötlands Ornitologiska Förenings årsmöte. Söndagen den 20 mars 
klockan 14 i Kunskapskällan. Västra torget i Herrljunga. Susanne Åkesson från 
Zoologen i Lund är vår föredragshållare denna gång.  Detta är en riktig 
höjdpunkt, jag lovar. Åke, tfn 070 660 24 53, har alla upplysningar. 
 
Fåglarna vid Trandansen. Vi tror att det finns några av våra medlemmar – 
kanske en hel del - som tycker att det skulle vara fint att få de många arterna av 
änder och gäss vid Trandansen förevisade och berättade om. Sålunda finns det 
några vardagskvällar från klockan 16 och framåt inlagda. Samling vid 
Trandansen. Hör efter om behov av skjuts. OBS ingen anmälan. 
 
Torsdagen den 24 mars från klockan 16.00. Fåglarna vid Trandansen. 
Det är Åke Abrahamsson som förevisar och berättar. Samling vid Trandansen 
 
Fredagen den 25 mars klockan 19.00. Vårt årsmöte 2022 i Friggeråkers 
bygdegård. Se särskild kallelse. 
 
Vårens andra ugglelyssning - fredagen den 1 april klockan 19.30.    
Riktning bestäms efter hur det ser ut i markerna. Anmälan till Åke Abrahamsson 
som leder. Åke har tfn 070 660 24 53.  
  
Torsdagen den 7 april från klockan 17.00. Fåglarna vid Trandansen. 
Det är Åke Abrahamsson som förevisar och berättar. Samling vid Trandansen, 
Se tidigare beskrivning. Ingen anmälan. 
  
Vårens tredje ugglelyssning – fredagen den 8 april klockan 19.30. Räkna med 
att vi är ute till 23 tiden. Anmälan till Lennart Friggeråker som  leder. Lennart 
har tfn 070 343 28 24. 
  
Fredag till söndag den 8 – 10 april - Tranfestivaldagar 
På grund av pandemin blir det ingen tranfestival på vanligt vis. Exkursioner 
utgår till Utloppet den 27.3, (Vi), Ytterberg den 3.4 och Hångers udde den 10.4. 
(Skövde Fågelklubb), alla från resp. parkering klockan tio. Se Naturum hemsida.  
Dessutom kommer det att vara en konst och fotoutställning i Bjurums kyrka 
under den 9 – 10 april som vi och Skövde Fågelklubb ordnar gemensamt.  



Vidare ett bildföredrag i Varnhemsgården med Brutus Östling den 10 april. 
Detta startar klockan 14.00 och som Skövde Fågelklubb arrangerar. I övrigt skall 
du kika in på Naturum Hornborgasjöns och klubbarnas hemsidor.   
 
Orrspelsmorgon i Jäla – annandag påsk den 18 april klockan 06.00  
De senaste åren har detta varit riktigt bra med fint orrspel på nära håll. Även 
härlig vårkänsla i skogen med många trastar och hackspettar. Åke leder – tfn 
060 660 24 53. Anmälan. 
 
Månadsmöte vid Bergstugan på Mösseberg - tisdagen den 19 april klockan 
19.00. Det är fint att vara uppe vid Bergstugan på Mösseberg med trastar och 
rödhakar sjunger för fullt och morkullorna drar. Vi bjuder på korv från koket 
men dryck och fika får du ha med själv. Vi kan ordna med skjuts från 
Fredriksbergskyrkans parkering klockan 18.30. 
 
Torsdagen den 21 april klockan 17 – sjön Lönern och dess storlommar. Kan 
även bli lite lyssning efter sparvuggla. Fin lokal i kommunens utkant som vi 
borde jobba lite mer med. Nedre delen ligger i Ulricehamns kommun. I närheten 
finns ännu en sjö som heter Yttern, även den en lomsjö. Valet att åka på kvällen 
.innebär medljus vilket underlättar betydligt. Anmälan till Åke 070 660 2453. 
Anmälan.  
  
Skogsvandring i Ryd – söndagen den 24 april klockan 07.00. 
En ordentlig skogsvandring skall det bli med trastar, rödhakar och den första 
lövsångaren. En given höjdpunkt. Detta har vi gjort ett antal gånger vid det här 
laget. Alltid lika trevligt. Anmäla till Åke som leder och du når Åke på tfn 070 660 
24 53. Anmälan. 
 
Getterön och Morups Tånge – söndagen den 1 maj klockan 05.00. 
En tradition som håller. Resultatet kan vara lite blandat eller en fullträff. Vi vet 
det när vi åker hem.  Hemma i tidsläget 18 – 20. Det beror på vad som händer. 
Anmälan två dagar innan till Åke 070 660 24 53. Resan blir av om det finns 
ledare och tillräckligt många anmäler sig. Det är fråga om att åka med fyllda  
fordon. 
                                        Botanikcirkel 2022 
Efter förra vårens succé återkommer ”Stort och vackert” med nya träffar- 
Precis som tidigare är det Enar Höglund som du skall anmäla dig till. Enar når du 
på tfn 070 655 18 05.  
 



Brushanekväll vid Trandansen - torsdagen den 5 maj klockan 18.00. 
Mångårig våraktivitet med förhoppning om nyanlända brushanar, dessutom en 
hel del andra vadare såsom grönbenor och gluttsnäppor. Allt beror på vilket 
flyttväder som råder. Du kan komma senare under kvällen om det passar dig 
bättre – vi finns på plats till framåt nio. Ta med eget fika i förekommande fall. 
Anita Ljungström leder det hela, Anita har tfn 070 587 09 08. 
 
Dubbelbeckasiner på Hornborgamaden - tisdagen den 10 maj klockan 21.00. 
Ibland lyckas vi bra med dubbelbeckasinerna och ibland går det inte alls. Det kan 
således vara totalt tyst. Det är ändå härligt att höra enkelbeckasinerna och 
rödbenorna spela. För inte tala om storspovarna. Samling på parkeringsplatsen 
till Hornborgamaden klockan 21.30. Lennart Friggeråker leder, Lennart har tfn 
0515-10111.  Anmälan till Lennart. Viktigt med tanke på den lilla 
parkeringsplatsen. 
 
De senaste åren har vi och naturskyddsföreningen arrangerat några 
utflykter inom Västkuststiftelsens program.  
Väsmestorp vid Floby. Söndagen den 8 maj klockan 08.00. - 1100.Väsmestorp 
är det senaste kommunreservatet inom Falköpings kommun. Ta med fika. För 
att parkera hänvisas till den vanliga parkeringen vid Östergården. Ansvarig är 
Enar Höglund tfn 070 655 18 05 som tar emot anmälan. Även Åke Abrahamsson.   

Mössebergs östsluttning söndagen den 15 maj klockan 08.00 – 11.00.En härlig 
vandring utlovas i en tid när fågelsången är som rikast. Ta med fika.  Samling vid 
parkeringsplatsen till Mössebergs kurort. Ansvariga är Lennart Friggeråker tfn 
070 343 28 24 och Åke Abrahamsson tfn 070 660 24 53.  Anmälan till Åke.  

 
Månadsmöte vid Hornborgasjöns utlopp den 17 maj klockan 19.00. Vi försöker 
ordna med samåkning från Fredriksbergskyrkans parkering klockan 18,30. Korv 
att grilla har vi med men dryck och fika får du ha med själv. En fin kväll med fin 
skådning när trastsångarna sjunger som allra bäst. Meddela gärna till Lennart, 
Anita eller Åke om du har behov av skjuts. 
.  
Endagsresa till sjön Tåkern den 21 maj klockan 05,00. Vi åker till Tåkerns fina 
Naturum och går ut i vasshavet på de många spångade lederna. Anmälan två 
dagar innan. Trastsångare, rördromar och skäggmesar. Anmälan senast två 
dagar innan till Åke 070 660 24 53. Resan blir av om det finns ledare och 
tillräckligt många anmäler sig. Fyllda fordon är viktigt! 
 



Nattsångare vid Hulesjön fredagen den 27 maj klockan 21.00. En klassiker hos 
näktergalarna och rosenfinkarna. Samling i korsningen Mossvägen gamla 
Göteborgsvägen. Två timmars vandring på vägarna. Åke Abrahamsson leder. 
Nu når Åke på tfn 070 660 24 53. OBS ingen anmälan. 
 
Kinnekulle  söndagen den 29 maj klockan 06,00. Vi besöker Munkängarna samt 
Österplana hed och vall samt ytterligare någon lokal. Vi upprepar förra årets fina 
resa med en blandning av fåglar, växter och allmän natur. Hemma vid 
middagstid.  Anmälan till Åke 070 660 24 53.  
 
Lena Borg på Varvsbergets sluttning nära Kungslena lördagen den 4 juni 
klockan 06,00. Ett nytt naturreservat inom Tidaholms kommun.  Fåglar växter 
och allmän natur. Anmälan till Åke Abrahamsson 070,660 24 53. 
 
Nattskärror på Mösseberg torsdagen den 9 juni klockan 22.00. Samling på 
Bergstugans parkering. Det har visat sig på senare år att det är onödigt att åka 
till Skövde skjutfält, det räcker med Mösseberg. Åke Abrahamsson leder. 
Anmälan behövs inte.  
 
De andra två med Västkuststiftelsen 
Orkidéparadiset Skogastorp - tisdagen den 21 juni 18.00.  
En av de utflykter som vi och Naturskyddsföreningen arrangerar tillsammans 
inom Västkuststiftelsens program. Samling vid Skogastorp. Torgny Jansson leder 
denna utflykt. Torgny har tfn 072 277 96 43. Anmälan till Torgny.  
 
Stipakullarna i Näs – Botanisk vandring torsdagen den 30 juni 18.00.  
En av de utflykter som vi och Naturskyddsföreningen tillsammans arrangerar 
inom Västkuststiftelsens program. Samling på parkeringen till Stipakullarna. Här 
blommar fjädergräset praktfullt under högsommaren. Ansvarig är Torgny 
Jansson tfn 072 277 96 43. Anmälan till Torgny. 
 
Månadsmöte vid utsikten på Fågeludden tisdagen den 21 juni klockan 19,00. 
Det kommer att finnas möjlighet till samåkning från Fredriksbergskyrkans 
parkering klockan 18,15. Ta med eget fika.  Meddela gärna till Anita eller 
Lennart. Ni hittar telefonnummer under föreningsnytt längst bak. 
 
 



Grimmestorp i Velinga söder om Tidaholm. Spännande grusformationer och 
artrik miljö. Lördagen den 30 juli klockan 07.00 - 12.00. Grimmestorpskogen ett 
stycke 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. Det 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 som Åke tar hand 
om. Första gången kan inträffa när som helst efter den 25 juli. 
Vad du gör är att tala om att du är intresserad så får du besked när det är så 
dags. Ring eller mejla Åke 070 660 24 53 eller ake.p.abrahamsson@telia.com 
 
Trandansen - tisdag den 3 augusti klockan 18.00.Säsongsuppstart. Såsom 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. 
 
Månadsmöte i klubblokalen tisdagen den 16 augusti klockan 19.00. Innehållet 
på höstens möten ser ni i programbladet i mitten på juni. 
 
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.  
 
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. Anmälan.  
 
Månadsmöte i klubblokalen tisdagen den 20 september klockan 19.00 
Innehållet på höstens möten ser ni i programbladet i mitten på juni- 
 



 
                               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 sepember 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. Konceptet är enkelt, start på 
södra udden, sedan spanar vi in vad som setts på ön och sedan åker vi på det. 
Anmälan gäller.  Senast tre veckor innan - den 11 september vill vi ha din 
anmälan som är bindande från denna tidpunkt. Kostnaderna har stigit mycket 
och man får räkna med att prislappen för helgen landar på 2000 kronor. 
Se klubbens resepolicy. 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 aldrig 
varit förut men det har varit på tal många gången. 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. Innehållet 
på höstens möten ser ni i programbladet i mitten på juni- 
 
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. 
 
Getterön och Morups Tånge - lördagen den 22 oktober klockan 05.30. Vi åker 
inte om vädret är för dåligt. Och om samåkning är möjlig. Den här tiden kan vara 
riktigt bra med alkekungar, snösparvar och berglärkor och även vadare. Resan 
2021 var kanske den 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. 
 



Havsörnssafari vid Hornborgasjön - söndagen den 6 november klockan 09.00. 
Vi åker till lämpliga platser runt Hornborgasjön för att hitta så många havsörnar 
vi kan. Dessutom hopps vi på en del annat trevligt så här i senhösten.  
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 
Innehållet på höstens möten ser ni i programbladet i mitten på juni. 
 
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 
 
Ett par veckor in i februari avvecklade vi örnutfodringen vid Vadboden i Södra 
Hornborgasjön. Den har fungerat väl utifrån den ingången vi hade. Således att vi 
lägger ut vad vi får tag på men strävar inte efter att det alltid skall finnas mat 
på utfodringen. Som ni vet blev det inte några örndagar på grund av pandemin. 
Örndagarna och utfodringen hänger starkt ihop. Utfodringen finns sålunda för 
att örndagarna skall kunna genomföras. Med den sortens vintrar vi har numera 
känns båda sorterna lite överflödiga. Nu behöver vi inte ta nya beslut förrän till 
hösten så då får vi var vi landar då. 
Vi har däremot ett aktuellare problem. Den gamla utfodringen norr om 
Ebbholmen måste bort. Vi kan inte ha bråte kvar i reservatet så vi räknar med 
att ett litet team monterar ner det och ordnar så att det kommer bort. 
De tidiga vårarna är både bra och dåliga. Meterelogerna säger att våren 
kommer en månad tidigare än för femtio år sedan. Redan i slutet av januari 
sjöng skogsmesarna fint på Mösseberg. Särskilt talltitans sång är förtjusande. I 
äldre tid förknippade jag den med sol och dagsmeja och en härlig doft från 
skogen när det frös till framåt kvällen. 
Resor har varit vårt kännemärke under många år. Det har handlat om två dagar 
till Skåne eller Öland. Endagresor till Hallandskusten eller Kvismaren, som är ett 
härligt ställe. Tyvärr har priset rasat i väg så de där två dagarna till Öland går till 
ett par tusen. Detta är i mesta laget för en och en halv skådardag. Vinterns 
prischock på bränslet har inte gjort det enklare.  
Fortsättning sista sidan 
 



 
FÖRENINGSINFORMATION 

Ordförande Åke Abrahamsson 070 - 660 24 53 
 ake.p.abrahamsson@telia.com 
Vice Ordförande Thomas Asp 072 - 230 61 45 
Kassör Lennart Friggeråker  070 - 343 28 24 
Sekreterare  Susanne Wieland 070 - 681 43 12 
Övriga 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 
Medlemsavgift Familjemedlemskap  150 kr 
 Enskild medlem  100 kr 
 Ungdom under 16 år    50 kr 
 Plusgiro  32 15 79 - 5 
Hemsida internet Mari Friberg admin@fagelklubben.se  
Adress Falbygdens Fågelklubb, c/o Lennart Friggeråker 
 Prästgården Friggeråker, 52196 Falköping 
 friggeraker@gmail.com 
Artportalen Magnus Hallgren, Tidaholm. Tar tills vidare över  
 detta viktiga arbete som lokal administratör. 
Klubblokal Wetterlinsgatan 23 A   Falköping 
Hemsida  www.fagelklubben.se 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
Strömstare vid Hornborgabro den 12.2 2022. Foto Markus Gällerspång 
 
Det verkar vara lite magert med ugglor i skogarna. Säsongen har knappast mer 
än börjat så vi får väl se vad det blir. Pärlugglor hör vi nästan aldrig, men några 
sparvugglor bör vi få ihop. Faktum är att ugglorna är ganska fåtaliga, eller också 
är de inte det. Kvällarna är traditionellt den tid vi är ute och lyssnar men man 
bör nog vara ute tidigt på morgnarna i stället. Således, om jag vore uggla skulle 
jag starta natten med att få något i magen, i stället för att ägna mig åt nöjen. 
Däremot har ugglorna ett behov av att tala om för andra ugglor att de finns 
vilket innebär att de låter några gånger i skymningen för att snabbt tystna. 
Naturligtvis är detta ingen gyllene regel. Visst kan ”nattugglorna” låta för fullt 
även på kvällen. Men ta i stället sparvugglorna som kanske hörs några minuter 
på kvällen men två – tre timmar på morgonen. ”Vår” kattuggla hörs bäst vid 
sextiden på morgonen. Hur det är med pärlugglorna vet vi egentligen inte men 
tillbaka till en tid när de var fler var det bra att åka ut vid tretiden på natten. 
Bilden är emellertid delad – De vi har hört i Gryten och även på 
uggleyssningarna har varit alldeles utmärkta även på kvällen. //Åke 
 


