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Fagereds
Sockenblad
Sommaren är här och jag önskar alla läsare en riktigt bra sommar med mycket tid för det som faller
er in. En och annan kanske tar sig en skön avkoppling i hängmattan under de intensivt gröna bladen, där solens strålar glittrar ner genom lövverket. För andra kanske det blir en tur till Töresjö för
att svalka sig i det klara sköna vattnet en het sommardag då solen värmer som intensivast. Hur ni
än väljer hoppas vi i Fagereds Byalag att ni också har lust att besöka de arrangemang som ordnas
i vår bygd. Några av arrangemangen finns beskrivna i detta nummer andra kommer att annonseras
ut på annat sätt. Jag vill också önska en trevlig läsning och skulle bli väldigt glad om det var någon
som läser detta blad som ville skriva några rader som vi kan publicera i något av följande sockenblad. Det kan vara om vad som helst en rolig historia, en upplevelse, några tankar, en dikt, en fråga
som någon annan som läser bladet kanske kan svara på, ett kort eller något helt annat. Skicka ditt
bidrag till Carina Rikardson Prästlyckevägen 8 Fagered 310 60 Ullared.
Carina Rikardson

Glad Sommar Önskar Byalaget!

Sidan 2
Vägkantsstädning av Fagereds by med

Ekomuseèts dag på Funtaliden:

Omnejd!

Söndagen den 15 juli kl. 14.00 - 16.00,
tipspromenad

Friluftsgudstjänst på Funtaliden:
Söndagen den 5 augusti kl. 14.00

Utflykt till ”Prekebogumman” i Öxabäck:
Tisdagen den 21 augusti, samling vid Fagereds
kyrka kl. 18.00. För de som önskar, ta med
fikakorg.
Vi samlades en kväll den andre maj för att
snygga till byn, det var rätt så många som
anslöt så min undran var om det var kolossala mängder skit som behövde tas om
hand eller så var det en härlig promenad i
det fina vädret med tillhörande kaffe me
döpp efteråt som drog. Jag fick vägsträckan
mot Källsjö och fick med mig Gert Havner
som vapendragare. Vi startade vid ”backen”
och vi gick en bra bi innan vi gjorde några
fynd. Vädret var toppen med solen i ansiktet
längs vägen och Gert berättade lite kuriosa
om platserna längs vägen. Det var väldigt
vad folk har blivigt skötsamma för vi fick
inte ihop mycket skräp en ¼ sopsäck blev
skörden. Skräpet var av så alldagliga ting
så det är inte värt att nämna här. På vägen
tillbaka gick vi genom kyrkans skog som var
den gamla vägen till Källsjö, vi hittade skräp
som bestod av ett styck plastkaffekopp
längs denna sträcka. Tillbaka i församlingshemmet blev det fika som utlovat. Alla var
förundrade över vad lite skräp det blev i år,
med förra året i färskt minne då det var betydligt mer skräp att bärga. Kvällens evenemang avslutades och hemfärd gällde och
alla kunde gå och lägga sig med gott samvete. Ett stort tack till er som deltog.
Magnus i Havhult

”Prekebogumman” levde och verkade i Prekebo
mellan 1837 - 1912. Hon var en klok gumma som botade sjuka med örter.
Turistbroschyren är klar
inom kort!

Partytält uthyres!
Skall Ni ha fest i sommar har vi i Byalaget
lösningen, partytält 4 x 9 meter.
Kontakta: Tobias Johansson
070-24 74 644

Som belöning bjöds det på fika efteråt.

Sidan 3
Nationaldagen i Fagered!

Ett år går så fort och sommaren är vid vår
tröskel igen.
Nationaldagsfirande på Funtaliden genomfördes i skönt väder och ett 50 tal ortsbor hade
hörsammat vår inbjudan. I firandet fick vi
lyssna till sång av Evelyn & Eleonor Sondell
och en kort betraktelse av Kh Hans-Gunnar
Halmerius. I år hade vi även om än provisoriskt fått upp en flaggstång som efter samverkan med Funtalidsgruppen skall få en fast
plats tills nästa års firande. Som avslutning
intog de som så önskade sin med havda kaffekorg.
Leif Sondell

Mopedrally!

Söndagen den 20 maj gick starten av årets mopedrally. Vädrets makter var på vår sida och
det bjöds på sol och en behaglig temperatur.
Det var 89 mopeder som startade denna dag,
den ene finnare än den andre. Rundan var på
ca. 4 mil och utmed vägen
bjöds det på kaffe med
dopp och en balans och
manöverprov med moppen. Vid mål var det sedan
prisutdelning. Den finaste
mopeden utsågs och den med mest poäng för
aktiviteter och poängpromenad var Roger
Karlsson ifrån Varberg.

Sidan 4
Traktorrally!

Tobbens grilltips!
Tomat- och ostspäckad
fläskfilé

Nu är det dags igen! För tredje året i rad anordnar Fagereds Byalag traktorrally. Detta
kommer att ske söndagen den 2 september. I
år har vi tänkt ha flera utställare samt någon
form av aktivitet. Eftersom vi i år räknar med
att det blir fint väder hoppas vi på många deltagare och en stor publik.

Ingredienser 4 pers
600 g fläskfilé, putsad
8 st Sundried Tomatoes
50 g hårdost, lagrad typ
t ex Herrgård
1 påse Marinade Garlic

Alla hjärtligt välkomna!

FotbollsTränaren informerar !
Vi har just avverkat 2007 års vårsäsong. Vi
startade den 20 januari på grusplanen i Fagered & hade sista träningspasset 27 juni i Älvsered . Under den tiden har vi tränat 47 ggr &
varit 16 spelare i snitt/träning.
Jan , Feb & Mars tränade vi på Fagereds grusplan som ofta är i mycket bra skick. April &
juni har vi hållit till på Älvsereds gräsplan
samt Maj månad på Örbovallen . Vi har spelat
7 träningsmatcher , 9 serie A-lagsmatcher
samt 10 serie B-lagsmatcher.
Resultat & spelmässigt har A-laget gjort en
mycket bra vårsäsong & vi ligger på 2:a plats
i tabellen endast 1 poäng efter Galgbacken
som leder. Vår målsättning & det vi kämpar för
är serieseger den 29/9 !!
För B-laget har det inte blivit några poäng
alls men många matcher har ändå spelmässigt
varit mycket bra & ett fall framåt jämfört med
2006. Få föreningar har stora problem med att
få ihop ” rena ” B-lag & spelar därför med flera A-spelare i vår B-lag serie. Vi är dock stolta över att kunna ställa upp med flera unga
spelare som har framtiden för sig & kan utvecklas till bättre fotbollspelare.
Jörgen Karlsson

Potatisspett
800 g färskpotatis, kokt
1-1½ dl Red Hot Chili
Glaze
Grillspett, blötlagda
Marinerade grönsaker
och mozzarella
400 g blandade grönsaker t ex aubergine, paprika, svamp
1 dl Grill Oil Garlic
100 g mozzarella
1 kruka Basilika, färsk
1 citron, pressad saft
salt och svartpeppar

Tillagning:
Gör hål i fläskfilén och
späcka med ost och tomater.
Marinera filén i vitlöksmarinaden minst 30 minuter. Torka av köttet. Grilla i ca 20
minuter. Pensla med grillolja
under grillningen. Skär upp
filen och servera med potatisspett och marinerade
grönsaker.
Trä potatisen direkt på spett
eller koka den i saltat vatten
innan du trär på den. Grilla
spetten. Pensla med glaze
flera gånger mot slutet av
grillningen. Dela grönsakerna i bitar och grilla på medelhögvärme. Pensla med
grillolja under grillningen.
Lägg grönsakerna i en skål
och blanda i mozzarella och
basilikablad. Pressa över
citronsaft och smaksätt med
salt och peppar.

Tovas Sommardrink!
Mixa 0,5 liter jordgubbar
med 2 msk socker. Häll på
1 dl mjölk och 2 dl vaniljyoghurt och lägg i isbitar.
Mixa tills allt är blandat.
Häll upp i höga glas. Garnera med jordgubbar.
Carros boktips!
Stopp! Stanna för faan! En bok som vägverket har
gjort i samband med en kampanj mot Don`t drink

and drive… Ett tänkvärt boktips inför sommaren.
-Är det inte…? Jo, det är det! Det är Bosse som ligger där mellan bilarna! Det är ju hans cykel, helt
krossad! De ser motorcykelpolisen ta upp sin
kommunikationsradio och ropar snabbt om assistans till en svår olycka utanför Friaborgsskolan.
Av Lars Lewerth

