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GOD JUL

JUL PÅ FLATÖN
Julkonsert men Gåke Gunnarsson, Stina Klintbom och
Lennart Palm sönd. 6 dec. kl. 17.00 i Flatö kyrka.

Biljetter köpes i entrèn eller på turistbyrån i Henån. Biljettpris 150 :-

Midnattsmässa i Flatö kyrka
Julafton kl 23.30.

Det händer på våra öar i vinter……
Måndagar
Arbeta med eget tillsammans. Vissa måndagar kl. 10 - 14.
Ring Inger Persson, tel. 555 16.

Tisdagar
Berättarkvällar. Tisdagar 26/1, 23/2 och 22/3 kl 18.30.
Kontaktperson: Inger Forsberg, tel. 554 41.
el. Anita Johansson tel. 550 67.
Linedance. Tisdagar 12/1, 9/2, 8/3 och 12/4 kl. 18.30
Kontaktperson: Bengt Carlsson tel. 0523 - 471 02.

Onsdagar
Målning. Från 13/1 kl 18.00 målas det friskt i källarlokalen.
Kontaktperson: Asta Andersson, tel. 550 81.
Matlagning.
Startar 20/1 kl 18.00. Matglada herrar utövar kokkonst i den
högre skolan samt äter upp vad de har kokat.
Kontaktperson: Kalle Kåår, tel. 0703 - 36 20 32.

Lördagar
Gubbeklubben.
Herrarna i Gubbeklubben träffas. Man ser på storbilds -TV-matcher, har lite
aktiviteter, tar en öl och har det trevligt i största allmänhet.
Kontaktperson: Kjell Moredal, tel. 554 52.

Söndagar
Ukulele-kurs.
Från 3/1 kl.17.00 under ledning av OA Gunnarsson.
Vi spelar och har det trevligt. Är du intresserad, ring
OA tel. 0709 - 859766.

Förening Flatöns
Nästa årsmöte

Lördagen den 12/3 2016
kl. 15.00

Biokvällar. Söndagar 17/1, 7/2 och 13/3. Kontaktperson Pia Fredholm
tel. 0705 - 83 93 04.

Tovning. Lördag 13/2 kl.10.00 . Kontaktperson: Barbro Arvidsson,
tel 0723 - 11 28 90.

Plantbytardag. Lördag 21/5. Mer info kommer i nästa Ö-blad.
Kontaktperson: Inger Persson tel. 555 16.

Ljusstöpning
Lördagen 14 november samlades 14 damer i skolans källare för att stöpa
ljus för tjugonde gången i rad.
Vi gjorde 460 vanliga ljus, kronljus och grenljus och så gjorde Janna och
Birthe en ny sort, spiralljus, som också var mycket fina.
Vi gjorde av med 45 kg ljusmassa och klockan 17 hade vi stöpt färdigt och
städat klart lokalen. Numera har vi lärt oss att alla ytor i lokalen måste vara
täckta med papp eller folie. Vi använder också särskilda kastruller när vi
smälter massan och dessa kastruller behöver vi inte göra rent. Vi ska
försöka få tag i fler kastruller till nästa ljusstöpning.
I år var det fler som hade velat vara med men de fick tyvärr inte plats,
eftersom vi inte kan vara för många i lokalen när vi stöper.
Därför planerar vi att stöpa två dagar nästa år, lördag och söndag, så alla
som vill vara medf år chans. Men mer om det nästa år.
Lena Kjellman

Besöksadress:
Glimsåsvägen 3, Ellös.
Tel. 0304-548 80

Gör som Föreningen Flatön:
Köp el lokalt!
För aktuellt pris, gå in på

Din lokala byggare
orustbyggmarin.se

Senaste nytt från Malöströmmarfibern
Orust Kommun har beslutat bygga ett kommunalt fibernät för att förbättra
infrastrukturen och förbereda för kommande behov för olika tjänster.
Malöströmmarfibern kommer att kunna dra fördelar av detta projekt, genom
samförläggning av fiber på öarna och Morlanda.
Kommunens beslut visar också hur viktigt det är att man har fiber till sin fastighet.
Även om man inte ser något behov idag bör man skaffa fiberanslutningen nu, då
man kan få den till kraftigt reducerat pris genom bidrag från EU och staten. Man
kan få fibern framdragen men behöver inte koppla in ”innehållet”. Detta kommer att
kosta själva insatsen (max 16 000 kr) och en årlig anslutningsavgift på 300 kr.
Vi tar emot nya medlemmar till denna insats efter prövning i styrelsen.
Upphandling av markentreprenaden är klar och vi har valt Bjarne Rutgersson i
Svanesund AB som vår entreprenör. Vi planerar sätta igång i februari 2016 och
hålla på till hösten 2016.
Vattenfall har under sommaren
och hösten grävt ner elkablar på
Ängön, Flatön och Malön. Nu är
de nästan färdiga med jobbet
och samtidigt har de grävt ner
ungefär 25 km av totalt ca 75 km
slang för fibern. På Morlanda kan vi
om några månader samförlägga
med Västra Orust Energi, och vi
hoppas att det blir lika bra
samarbete där.
För Malöströmmarfibern
Peter Fäldt

Julbord på Flinken
18:e och 19:e december kör vi julbord med Countrymusik här på
Flinken. Kenny-Rågers står för musiken.
Musikentré 150 kr
Litet julbord 250 kr

Välkommen att beställa bord på 0304-550 51 eller 0702-91 11 33
Gå gärna in på hemsidan för att se kommande händelser på Flinken.
Tel. 0304-55051 www.handelsmanflink.se

Veronica Maggio
tilldelades Orusts stora Evert Taube-pris 2015

” En magisk kombination av ord och musik….”
” En värdig vinnare av Orusts stora Evert Taube-pris….”
Orusts kommun, Orusts Sparbank och Taubespelen delade ut priset vid en
ceremoni på Handelsman Flink den 8 oktober. Press och inbjudna fick
sedan en stund med Veronica, som visade stor tacksamhet och kände sig
hedrad av att ha fått priset.

Lite om året 2015
Påskafton
Strålande solsken lockade många människor ut på promenad. 626 startkort och
många bingobrickor såldes. Frågor till vuxna, ungdomar och barn och bingonummer
fanns uppsatta under vägen. Halvvägs kunde man köpa korv med tilltugg. Som
utslagsfråga fanns en potatispåse att bedöma vikten på. I skolan fanns lotterier och
kaffe med hembakt, som många blev sugna på. Promenadvägen upplevdes ganska
lång, men som en härlig slinga. Föreningen Flatön fick en bruttoinkomst på 47 000
kr!

Midsommarafton
På midsommaraftonen samlades c:a 300 personer på gräsplanen utanför Flatö
skola. Stången lövades, försågs med ett par vackra kransar och restes under
publikens applåder. Både vuxna och barn roade sej med välkända danslekar och
tombolans alla lotter lockade. Äggostarna hade en strykande åtgång. Att peka rätt
på kort och ev. vinna något gott, var roligt för många. Efter den sista dragkampen
kom regnet! Alla fick bråttom att samla ihop sina saker och hjälpas åt att bära bort
stolar och bänkar. Snart fanns bara en ensam midsommarstång kvar på gräsplanen

Loppmarknaden.
Söndagen den 19 juli kom många och skänkte varor till loppisen och auktionen.
Dagen efter försökte arbetsvilliga personer att sortera alla sakerna till de olika
stationerna. På tisdagen sattes tält och bord upp runt skolan. Regnet började
falla, när borden fylldes med varor. Kaféet öppnade kl. 11 och många besökare
ville smaka på det hembakta och äggosten till fikat. Efter en timme startade
loppisförsäljningen och folk flockades kring stånden. Trots regnet gick
försäljningen bra. Kl. 13 startade auktionen med många utrop. Osålda och
användbara saker packades ner och togs om hand av Lions, för vidarebefodran
till behövande i Litauen. Bruttosummaresultatet blev c:a 54 000 kr.
Anita Johansson

Konserter i kyrkan sommaren 2015
Den 4 Juli
Underhållning av Göteborgsgruppen Lilla Bäcken
visade verkligen på ett positivt sätt vad de menar med Vackra Vingliga Visor. De är utmäkta
musiker och spelade mycket finstämt.

Den 13 juli
Vi fick lyssna till Christopher Wollters härliga stämma i många sånger av bl. a. Jacques Brel.
Han ackompanjerades skickligt av Bernt Andersson på piano och dragspel och av Michael
Krönlein på kontrabas. Flera extranummer blev det innan konserten kunde avslutas med
stående ovationer!

Den 27 juli
Om sommarens färger sjöng GÅKE och Marie Arturén
ackompanjerat av Per Lenberg
I kyrkan satt c:a 140 personer och njöt av deras härliga framförande av verk av Evert Taube,
Ted Gärdestads och andra kända kompositörer. Som vanligt en härlig konsert i
sommarkvällen!

Den 1 augusti
Inför en helt fullsatt kyrka framförde gruppen Majornas Tre:e Rote sin fängslande folkmusik.
Deras spelglädje är underbar att få ta del av! När sedan gästartisten Tomas von Brömssen
gick fram till dem och spelade flöjt, var åhörarna mycket nöjda! Efter konserten var det många
som tog chansen att köpa cd-skivor,

Den 4 augusti
Ungefär 40 personer hade denna varma sommarkväll tagit sig till Flatö kyrka för att lyssna på
Visor längs vägen, som framfördes av Birgitta Gunnarsson, gitarr
och sång, Anders Gunnarsson, bas och fiol och Lowe Pettersson, piano. Konserten
inleddes med att Lowe Pettersson spelade Intåg i Sommarhagen av Wilhelm Peterson-Berger,
en mäktig start på en ljuvlig kväll! Programmet var mycket varierande t.ex. framfördes
Summertime av George Gershwin, Trubbel av Olle Adolphson och visor med texter av Inger
Forsberg. Efter flera extranummer avslutades konserten med att alla sjöng med i Evert Taubes
Inbjudan till Bohuslän.
Anita Johansson

Flatö Kyrkas vänner
Stöd föreningens arbete. Bli medlem!
50 kronor per person och år
Bankgiro nr 396-7551

Föreningsinformation
Postadress: Föreningen Flatön, c/o Gerhard Andersson
Flatön 655, 474 91 Ellös
Bankgiro: 995-6574, Årsavgift 100 kr/person eller 200 kr/familj
Webbsida: www.flaton.se

Styrelsen:
Lena Kjellman, ordf.
Gerhard Andersson, Kassör
Anita Johansson, sekr.
Lars Normark, led.
Sten Fredholm, led.
Inger Persson, led.
Inger Forsberg, suppl.
Ellika Sandren, suppl.

Tel.
554 84
550 67
550 67
555 19
070-1090380
555 16
554 41
070-5773321

E-post
lena.m.kjellman@telia.com
gerhard@flaton.se
anita@flaton.se
beritolars@flaton.se
sten.fredholm@gmail.com
ingerosolve@telia.com
inger@flaton.se
ellika.sandren@gmail.com

Du vet väl att…….
….du kan hyra lokal i skolan med eller utan det nya välutrustade köket.
Hyresbetalning av lokal sker i förskott med depositionsavgift för den stora salen med 800
kr, på föreningens bankgironummer: 995-6574. Dessa 800 kr återfås då lokalen
återlämnas i godtagbart skick.
Hyrespriser stora salen + köket ett dygn
källaren + köket
stora salen för möten - max 4 tim. ej kök
”
”
plus kök - max 4 tim

900 kr.
300 kr
300 kr.
600 kr

Bokning görs till Anita tel. 0304 - 550 67 eller till Pamela tel. 0704 - 38 82 23
Bokning på almanackan i skolan är ej giltig!
Pamela Gunnarsson lämnar ut nycklar och kollar att lokalen återlämnas
i samma skick som den var vid uthyrningen.

Nästa Ö-blad kommer i mars

