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                                       I alla lägen!   
 
Det är med en stor glädje vi välkomnar följande nya medlemmar! 
                          
Inger Arvidsson Valtorp  
Nils Carlsson Bandhagen (Öja)  
Ing-Marie Ekström Varnhem  
Anders Fagerberg Åsarp  
Pia Frid Agnestad  
Lars Grenholm Bromma (Edsvära)  
Susanna Hall-Karlsson Torbjörntorp  
Kent Hallin Odensberg  
Mariann Johanssonn Falköping  
Ann-Sofie Jeppson Stenstorp  
Richard Löfving Sätuna  
Bo Sundvall Stenstorp  
  
                     Gällande 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 Danielsson tfn 0515-728217 eller Helge Sundén tfn 0515-80592.  
 
                       Klubbens resor 
Vi har noterat ett minskande intresse för vårt reseprogram och det kan ha 
många orsaker. För en fortsättning är det viktigt att du som medlem tycker till 
om detta liksom om programmets utformning i stort. //Åke              
 
                   



                      Mekelmäss 2019 
 

Vi har ju knappt återhämtat oss från förra årets lyckade  
mekelsmässarrangemang  förrän det  är dags igen. Så varför överge ett 
vinnande koncept. Vi kör på i de invanda hjulspåren åtminstone vad gäller 
inledningen. Ni som deltagit i utställningen tidigare år kommer att få en 
anmälningsblankett om några veckor. Förhoppningsvis så finns det kanske några 
fler medlemmar som vill pröva på att visa vad ni sysslar med, hör då av er till 
mig så ordnar vi detta. Vad det gäller de invanda hjulspåren så finns det alla 
möjligheter att köra ur dessa när vi kommer till själva utställningshelgen. Vi vill 
gärna ha nya idéer och förslag. Hör av er.  
Lennart 0515-101 11. friggeraker@gmail.com  
            
                            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. 
 
Dragningslista medlemslotter vid Falbygdens Fågelklubbs årsmöte den 
25 januari 2019. 
2 Ulf Petersson  Tavla Ortolansparv 
26 Emma Wieland Presentkort Mössebergs kurort 
122 Rolf Mörk  Rördrom i trä 
67 Susanne Wieland Foto Rödhake 



153 Lisbeth Höglund Foto Örn 
179 Birgitta Danielsson Tavla Strandskata 
194 Monica Elmerstig Tavla Ingemar Hedihn 
133 Christina Larsson Presentkort Granngården 
177 Kerstin Jägmarker Glasuggla 
217 Hans Stålhammar Bok Under Afrikas himlar 
99 Kees Bakker Foto Isbjörnar 
89 Johan Friggeråker Glasblock Fjällräv 
69 Elvy Gustafsson Ostpåse 
206 Kitty Bakker Fågelmatare  
70  Joel Abrahamsson Bok En ornitologs dagbok 
191 Christer Larsson Foto Tornfalkar 
31 Gerd Sundén Tavla Ingemar Tinnert 
75 Britt-Marie Olsson Bok Hornborgasjön lockelsens landskap 
83 Lisbeth Höglund Ljudbok Djur 
250 Andreas Danielsson Fågelmatare 
246 Viktor Danielsson 3-bent pall 
188 Christina Larsson Stickade vantar 
41 Leif Karlsson Myggjagare 
109 Kristian Kjellberg Ryggsäck 
202 Ulf Petersson Tygkasse 
160 Agneta Danielsson Glasdelfin Ingemar Nilsson 
181 Berglioth Lundgren Mössa/halsduk 
1 Enar Höglund Förkläde 
91 Elof Karlsson Akvarell Emma Wieland 
162 Gerd Sundén Scarf Sommargyllingar 
152 Olle Andersson Tygkasse 
143 Berit Eriksson Förkläde 
Tack alla ni som deltagit i vårt medlemslotteri och ett särskilt tack till er som 
har skänkt vinster till lotteriet.    
 
                       Utflykter för daglediga  
Utflykterna för daglediga en gång i veckan fortsätter i vår. 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 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! 
Håll ögonen på hemsidan för att se om starttiden eventuellt har ändrats. 

 
                      Årsmötet 
Vårt årsmöte 2019 hölls i Friggeråkers bygdegård och var som vanligt stor succé. 
Fullt hus, fler än 70 medlemmar hade mött upp. Våra årsmöten är väl 
förberedda vilket innebär att årsmöte, föredrag, måltid och medlemslotteri går i 
glädjens tecken. Årets bildföredrag höll Torbjörn Skogedal - vi har väl aldrig hört 
så många lovord efteråt som denna gång. Styrelsen omvaldes, ytterligare en 
ersättare invaldes, Erik Tornberger från Stenstorp.  

 
             Här är programmet för 2019.  
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. Det finns ett smultronställeprogram även detta år som ni får tillsammans 
med Svarthaken i detta utskick. 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.  
Sugen på att ut och resa? Välkände Kent Ove Hvass ordnar  
fantastiska resor även i sommar; 
Stekenjokk och Runde den 24 juni till 30 juni med direkt fortsättning till Runde 
den 1 till den 6 juli. Kan vara två resor eller en över hela tiden. Vadehavet i 
Danmark den 5 augusti till den 10 augusti. 
Mer information på Skövde Fågelklubbs hemsida. Kent Ove har följande 
mailadress, kentove.hvass@telia.com 



Trantiden i Falbygdens Fågelklubb. 
Under tiden från den 23 mars till annandag påsk är vi starkt engagerade med 
tranorna vid Hornborgasjön. Som vanligt! Anita och Ingalill jobbar intensivt med 
att få ihop fågelvärdar till helgerna och till allt det övriga såsom tältet på tranans 
helg och till barnaktiviteterna där efter. Ta kontakt med Anita eller Ingalill om du 
vill hjälpa till. All hjälp behövs.  Anita tfn 0705 87 09 08 eller Ingalill tfn 0730 50 
12 88. 
 
Månadsmöte i klubblokalen  tisdagen den 19 mars klockan 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!                                
                                           
Vårens första ugglelyssning  fredagen den 22 mars klockan 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.   
                                                
Tranans Helg med utställare och allehanda aktiviteter lördagen 6 april och 
söndagen den 7 april. Inte minst vill våra föreningar inom naturområdet visa 
upp sig tillsammans med vår studieorganisation Studiefrämjandet. Mellan 
klockan 10 – 16 är det som gäller för båda dagarna. Tranans helg är numera en 
del av Tranfestivalen 2019. Under veckan efter Tranans Helg blir det 
barnaktiviteter och så avslutas det hela med en mat och klimathelg kommande 
veckoslut. 



 
Orrmorgon i Jäla lördagen den 13 april klockan 06.00. 
En klassiker. Behöver inte presenteras. Förra året fanns även en tjäderhöna ute 
bland orrarna. Brukar även höras ljungpipare från mossen och hackspettar i 
skogen. För att inte tala om de allt ovanligare storspovarna. Åke leder som du 
når på tfn 070 660 24 53. 
 
Hasselbackarna Floby lördagen den 13 april klockan 10.00 - 13.00 

Samling på järnvägsparkeringen vid ICA Floby 
 Se Smultronprogrammet. Ansvarig Enar Höglund tfn 0706-55 18 05.  
 
Månadsmöte i klubblokalen tisdagen den 16 april klockan 19.00. 
Vi fortsätter med 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.  
 

Botanikcirkel ”Stort och vackert” 
Vi planerar en studiecirkel under maj - juni i år också. Torgny Jansson leder som 
förra året. Är du intresserad så kontakta Studiefrämjandet.  
tfn 0515-19466 
 
Fågelskådningens dag och Fågeltornskampen den 4 maj klockan 06.00 - 13.00. 
Vi har inte något eget arrangemang kring detta men kom ut till Fågeludden och 
fältstationen där det händer desto mer! 
 
 
 



 
Brushanekväll vid Trandansen tisdagen den 7 maj klockan 18.00. 
Vi provar ännu en gång, jodå, vi ser brushanar i stort sett varje år med starkt 
varierande antal. 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 0705 87 09 08, som du även ringer om du har behov av skjuts.  
 
Dubbelbeckasiner på Hornborgamaden tisdagen den 14 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 spovarna och rödbenorna 
spela och är det ett bra år jagar en jorduggla över maderna. Samling på   
Fredriksbergskyrkans parkering klockan 21.00, parkeringsplatsen till 
Hornborgamaden klockan 21.30. Lennart Friggeråker leder, Lennart har tfn 
0515-10111.  
 
Varholmen och Djupadalen i Dala torsdagen den 16 maj klockan 17.15 – 21.00. 
Se Smultronprogrammet. Ett samarrangemang med Västkuststiftelsen. 
Ansvarig är Torgny Jansson tfn 0515-71 10 09. 
 

Månadsmöte vid Bergstugan på Mösseberg tisdagen den 21 maj klockan 
19.00. Samåkning för den som så önskar från Fredriksbergskyrkans parkering 
klockan 18.30.  Vi kommer att ordna med korv och bröd men vill du ha dryck 
eller fika får du ta med det själv. Om du inte vet var Bergsstugan ligger 
någonstans på berget så åker du upp från väg 47 där denna når sin högsta punkt 
vid Gökhem. Det står Bergstugan på skylten. Anita Ljungström och Åke  
Abrahamsson ansvarar och du når Anita på tfn 0705 87 09 08 och Åke har tfn 
070 660 24 53.  
 
Kvismaren i Nerike lördagen den 18 maj klockan 05.00. Det är värt att åka med 
bara för ortolansparvarna som i stort sett är borta ur landet numera. Vi har varit 
där ett par gånger vid detta laget och det har varit riktigt bra med fåglar. 
Spännande område. Vill du åka med vill vi veta det två dagar innan. Ring Åke på 
tfn 070 – 660 24 53 så får du veta mycket mer. 
  
 
 
 
 



 
Vråhålan på Mösseberg lördagen 25 maj klockan 06.30- 11.00 
Tillsammans med Västkuststiftelsen. Ett av våra nyare reservat trots 
 att det varit på tal länge. Ursprunglig skog kan man tro men det 
 är det inte, i förra seklets början var det öppen betesmark. 
 Skogsmarken av idag är emellertid till stor del orörd. Området är 
 välkänt för oss här på Falbygden men alltid väl värt att besöka, här 
 finns höga biologiska värden. Genom området finns en vandringsled 
 som inbjuder till medelsvår eller svår vandring. Åke Abrahamsson 
leder och du når Åke på tfn 070 660 24 53.  
 
Nattsångare vid Hulesjön torsdagen den 30 maj klockan 21.00. Samling i  
korsvägen Gamla Göteborgsvägen och Mossvägen. Vi är ute ett par timmar och  
vi går på vägarna i området. Vid denna tid sjunger näktergalarna som mest  
intensivt, rosenfinkarna har kommit och luften vibrerar av sång från många  
spännande fåglar. Åke Abrahamsson leder och Åke har tfn 070 660 24 53 
 
Ruskela källa –  Lördagen den 1 juni klockan 07.00.  En rejäl vandring upp mot 
Brunnhemsberget i lyxigt skön miljö blir det denna gång. Samling Klockan 07.00 
eller vid parkeringen till Stiftreservatet i Broddetorp (utmed Banevägen) klockan 
07.30. Anita Ljungström leder och Anita har tfn 0705 87 09 08. 
 
Kommunreservatet på Mösseberg tisdagen den 4 juni. Samling på 
 kurortens parkering klockan 18.00. Ta gärna med fika.  
Observera – Samling är på Kurortens parkering. Ta gärna med fika. Vi har en  
unik tillgång i våra platåberg, i synnerhet sluttningarna har på många håll en 
 nästan sydländsk karaktär. Vi vandrar runt i det stora området för att titta på  
floran och lyssna till försommarens alla röster. Åke Abrahamsson leder och Åke 
 når du på tfn 070 660 24 53. 
 

Planer finns på att arrangera en Skåneresa den 7 – 9 juni under förutsättning att 
intresse finns, det vill säga att tillräckligt många anmäler sig. Detta innebär att 
bindande anmälan måste finnas senast den 15 maj till Åke tfn 070 660 14 53 
 
Orkidévandring i en gömd pärla torsdagen den 13 juni klockan 18.00-21.00. 
Ett samarrangemang med Västkuststiftelsen. Se Smultronprogrammet. 
Samåkning från Falköping kl 17.15. Guide är Jan Lindholm tfn 0515-371 31 0708-
82 61 74. 



Nattskärrorna på Skövde skjutfält fredagen den 14 juni klockan 22.00. 
Ytterligare en tung tradition som Gerd och Helge Sundén leder. Vi har missat 
någon gång på grund av regn och kyla men för det mesta är det succé. Skärrorna 
kommer ju redan i maj så valt datum är helt rätt. Räkna med att vara ute till 
efter midnatt. Gerd och Helge har tfn 0515 - 80592. Ta med myggmedel av alla 
slag, det behövs!  
 
”Vilda Blommornas dag” på Kurebo äng söndagen den 16 juni klockan 10.00 - 
13.00. Se Smultronprogrammet. Ingen samåkning. Från Åsarp tar man vägen 
mot Börstig. Ta till höger vid kyrkan, ta till vänster mot Hjälmsered. Från Trädet 
kör mot Börstig och förbi kyrkan.  GPS 57.98264, 13.44741 Ansvarig är Torgny 
Jansson 0515-71 10 09. 
 
Månadsmöte vid Fäholmen tisdagen den 18 juni klockan 19.00.  
Samling för samåkning på Fredriksbergskyrkans parkering klockan 
18.30 för den som så önskar. Vi satsar på korvgrillning och ett kort 
 möte vid Fäholmens grillplats. Efter mötet en kvällsvandring utmed 
 Banevägen. Ta med eget fika och dryck. Korven ordnar vi!  Åke 
 ansvarar, Åke har tfn 070 660 24 53 
 
Skogastorp - Falbygdens orkidéparadis tisdagen den 25 juni klockan 17.30 - 
21.00. Se Smultronprogrammet. Ett samarrangemang med Västkuststiftelsen.  
Guide är Jan Lindholm tfn 0515-371 31 0708-82 61 74.  
 
Nytt program. Släng det gamla och använd det nya. Mycket kan ha ändrats! 
 
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. 
 
Månadsmöte i klubblokalen tisdagen den 20 augusti klockan 19.00. 
”Sommarens fröjder” Vi har numera många duktiga fotografer. Sålunda 
medlemmarnas bilder på det första mötet för hösten. Välkomna med egna 
bilder. 
 

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. 
 
 
 
 



Falsterboresa  fredag den 6 till söndagen den 8 september. Preliminärt! 
Avresa klockan 16.00 fredag em, hemma 21.00 söndag kväll. 
Se nästa program för mer information. Ring Åke 070 660 24 53 
 
Månadsmöte i klubblokalen tisdagen den 17 september klockan 19.00. 
Mötesprogram i nästa upplaga av Svarthaken. 
 
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. 
 

                    MEKELSMÄSS ÄNNU EN GÅNG. 
Fredag den 27 september till och med söndag den 29 september 
Ännu en gång dags för vår stora Mekelsmässhappening i Friggeråkers 
bygdegård. All info finns i sommarnumret av Svarthaken. 
 
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. Preliminärt!  
Detaljer i nästa Svarthaken. Ring Åke för info - 070 660 24 53 
 
Månadsmöte i klubblokalen tisdagen den 15 oktober klockan 19.00. 
Mötesprogram i nästa nummer av Svarthaken.  
 
Offentlig bildvisning i Slötagården torsdagen den 24 oktober klockan 19.00 
Apuliens juveler. Kör väg 47 mot Jönköping, efter 5 km, ta vägen 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 0515 – 72 60 42. 
 
 
 



Getterön och Morups Tånge lördagen den 26 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 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.  
Mötesprogram i nästa nummer av Svarthaken. 
 

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 kanske med någon överraskning dessutom. 
Susanne och Anita ansvarar, ring Anita tfn 0515-80078. 
 

                    Hänt se´n sist….. 
 
Året inleddes med våra örndagar efter stora tveksamheter. Vi klarade det dock 
med glans. Foder kunde anskaffas i tillräcklig mängd, dock inte mer än att det 
precis räckte. Vi hade fler än 3000 besökare vilket naturligtvis är alldeles 
enastående. Det har sagts så många gånger tidigare – om inte våra medlemmar 
ställer upp så som de gör går det inte. Så enkelt är det. Den nya 
utfodringsplatsen fungerade så där men inte utan att vi utfodrade på marken. 
Plattformen, som är i byggsats, är således lite av skådebröd. Den användes hela 
tiden förstås, men med endast den i bruk hade det inte gått. Örnbesöken var 
sparsamma vad vi kunde se, örnarna vågade sig inte ner bland alla korparna. 
Som jag ser det kunde vi inte hålla på längre än vi gjorde, det var bortåt hundra 
korpar mot slutet. Alldeles svart! Utan tvekan ett bekymmer, vi skaffar inte mat 
till örnarna utan till en massa korpar. Att fundera på!  



Skåneresan blev förstås ännu en höjdare fågelmässigt. Nittio arter fick vi ihop 
vilket är bland det mesta vi har haft. En gång har vi varit över hundra – 2018.  
Naturligtvis toppar kejsarörnen vid Börringe, en fantastisk uppvisning i den 
högre skolan. Vi klarade även kornsparvarna i Hammar, trots hällregn och blåst. 
För egen del handlade det om att äntligen få fason på de kaspiska trutarna i 
Simrishamn och det fick jag. Egentligen handlar det om att lära sig de vanliga 
trutarnas alla dräkter, kan man dom känner man igen de ovanliga. Vi avslutade i 
Halland med den större turturduvan och en härfågel. Den förra gick bra men 
inte den andra! Artlista och fler bilder finns på hemsidan. 
Så långt är allt gott och väl. Vi ser emellertid att vi har färre deltagare till våra 
resor. Det gäller både oss och våra vänner i Skövde. Detta innebär att vi måste 
styra upp och bestämma gränser. Endast anmälningar inom en viss tid kan 
beaktas och vi måste nog också kunna tala om vad det kostar. Vad är 
miniantalet deltagare för att resan skall köras? Det är mycket administration 
innan med fordon och boende som man inte kan vänta till sista dagen med.  
Styrelsen får jobba med detta. 
 

          
       Den fantastiska kejsarörnen från Börringe och Skåneresan i februari. 
       Foto Sture Gustafsson© 



 

           
 
        En av kommunens två lappugglor denna senvinter. Foto Sture Gustafsson© 
 
Den stora begivenheten denna senvinter är att kommunen begåvats med två 
lappugglor som upptäcktes för några veckor sedan. Det är nummer två och tre  
genom alla tider och de första som lever. Den minnesgode kommer ihåg en 
ihjälkörd av tåget nära Odensberg för några år sedan. Den nordiska 
lappugglekartan har ritats om kraftigt under senare årtionden. Det är inte bara 
Norrbotten längre, flera häckningar har konstaterats i Södra Sverige. Även i våra 
trakter.  
Det är gott och väl med dem men de är ganska säkert på genomresa. I övrigt är 
det klent med ugglor som det verkar. Vi har varit ute i Grytenskogarna efter 
sparvugglor flera vändor men det har misslyckats helt. För egen del har jag inte 
ens hört någon kattuggla. Dessutom är det berguvsinventering detta och nästa 
år. Vi får jobba hårt på de lokaler som vi har.  
Allt är tidigt, gäss och sångsvanar passerade redan i februari och sjöarna gick 
isfria. Det har varit fattigt ute på fälten i flera år men nu är det ännu fattigare. 
Det var länge sedan som lärksången låg som en ljudmatta mot himlen om 
vårmorgnarna och vipornas flyktakrobatik syntes åt alla håll. //Åke 



FÖRENINGSINFORMATION 

Ordförande Åke Abrahamsson 070 660 34 53 
 ake.p.abrahamsson@telia.com 
Vice Ordförande Thomas Asp  0722 -306145           
Kassör           Lennart Friggeråker 0515 - 10111 
Sekreterare  Susanne Wieland 0706 - 814312 
Övriga Anita Ljungström   0705  870908 
 Jan Johansson                     0703   213224 
 Kenneth Mörk                    0702 - 578123  
 Håkan Fridner                    0707 - 913512 
          Rolf Andersson                 0761 - 01 17 20   
          Evert Arnoldsson               0708 - 670855 
          Erik Tornberger               0709-  619365  
Medlemsavgift Familjemedlemsskap 150:- 
 Enskild medlem 100:- 
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 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 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
  
     
 


