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Adventskonsert i Flatö Kyrka
Söndag 30/11 2014 kl 17:00

Glögg o pepparkaka serveras innan konserten
Inträde: 150kr

Välkomna
Julafton kl 23.30
Midnattsgudstjänst i Flatö Kyrka
Åke Gillberg

Lite om året som gick:
Sommarens konserter i Flatö kyrka 2014.
Den 17 maj startade säsongen med att Ucklums Förenade Röster underhöll på
sitt musikaliska och humoristiska sätt. I kyrkan satt ungefär 40 personer och
njöt av deras framträdande. Applåderna ljöd starkt och länge vid konsertens
slut.
Vid den andra konserten den 30 maj var det Inger Forsberg, som läste några
av sina dikter. Agneta Holm hade tonsatt en del av Ingers dikter, och hon
framförde även egna sånger. GÅKE sjöng både egna och andras texter till
eget ackompanjemang.
I juni fick vi uppleva en bit svensk jazzhistoria i Flatö kyrka då Gota River
Jazzmen visade hur riktig Dixiland ska låta. Gruppen har spelat sedan 60-talet
och deras första klarinettist var Tomas von Brömsen.
Måndagen den 7 juli kom c:a 160 personer till kyrkan för att höra på Christoffer
Wollter. ”En fransk afton” var kvällens titel. Många sånger av Brel sjöng han
också. En mycket kunnig och scenvan artist med en underbar sångröst och
duktiga ackompanjatörer gav publiken stor behållning av konserten!
Visor i sommarkvällen fick nästan 100 personer lyssna på måndagen den 28
juli. GÅKE sjöng både vackra och burleska visor. Marie Arturén bidrog bl.a.
med ett par sånger av Edit Piaf på franska. Per Lenberg ackompanjerade
skickligt på sin gitarr. Efter det vanliga extranumret ”Så länge skutan kan gå”
ville publiken höra ännu mer. ”Min älskling” av Evert Taube sjöng artisterna,
medan de försvann ut ur kyrkan, enda chansen att avsluta konserten!
Sommarens sista konsert med Göteborgs Kammarkör under ledning av
Gunnar Eriksson och med Tomas von Brömssen, som läste stycken av
Thomas Tranströmer, lockade många besökare. Ja, så många att en del fick
vända hem utan att få njuta av konserten! Det var fullt av åhörare i alla
kyrkbänkar, på extrastolar på kyrkgången och på läktaren!
Framförandet var mycket professionellt av både kören och av recitatören. Efter
programmets avslutning drog sig publiken sakta ut ur kyrkan, hade gärna
lyssnat till fler sånger och texter.
Flatö Kyrkas Vänner var mycket nöjda med alla 6 konserter, som de lyckats
engagera duktiga artister till denna sommar, och hoppas att kunna bjuda på ett
lika varierat program även nästa år!
Anita Johansson

Det händer på våra öar i vinter……
Måndagar
Arbeta med eget tillsammans. Vissa måndagar kl. 10 - 14.
Ring Inger Persson, tel. 555 16.
Zumba! Kl 19.00 dansas det zumba!
Kontaktperson: Ingrid Fäldt, tel. 551 15.

Tisdagar
Berättarkvällar. En tisdag i månaden kl 18.30.
Kontaktperson: Inger Forsberg, tel. 554 41
el. Anita Johansson tel. 550 67

Onsdagar
Målning. Från kl 18.00 målas det friskt i källarlokalen.
Kontaktperson: Asta Andersson, tel. 550 81.
Matlagning
Kl 18.00 träffas några matglada herrar och 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, lite aktiviteter, tar en öl och har det
trevligt i största allmänhet. Kontaktperson: Kjell Moredal, tel. 554 52.

Söndagar
Ukulele-kurs
Start 11/1 2015 i skolan kl 17.00, nybörjare kl 16.00,
varannan söndag under ledning av OA Gunnarsson. Vi
spelar och har det trevligt. Är du intresserad, ring OA
tel. 0709-859766.

Biokvällar ….Kommer det att bli även in på det nya året. Datum och
tid ej bestämt. Det kommer att finnas möjlighet att beställa Pizza, öl och vin.
Pia Fredholm tel. 0705839304

Tel. 0304-55051 www.handelsmanflink.se

Kort rapport från höstens Färjemöte!
Skärgårdarnas Riksförbund har åter träffat en representant för Färjerederiet.
Många frågor togs upp från många av de 38 färjelederna i hela Sverige.
Specifika frågor från Malön/Ängön var anslutning med bussar vid Fröjdendal.
Denna fråga skickades vidare till Orust kommun som svarade att bussar inte kan
vända vid färjeläget. Ängöfärjan upplevs av många som mycket trång och den
frågan togs också upp på mötet. Kanske bör det bara vara två filer? Likaså att det
saknas väntkurer och att turlistan inte är samordnad med bussarna på
Dragsmarkssidan. Färjerederiet ser gärna att fler åker kollektivt och därför vore
det bra om vi kan hitta en lösning så
buss 375 kan gå ner till Malöfärjan.
Besöksadress:
Vidare att synkroniseringen mellan
Glimsåsvägen
3, Ellös.
Malö/Ängö och Gullmarsfärjan inte
är bra. Det kommer att vara ett nytt
Tel. 0304-548 80
möte under våren, då vi också får en
återkoppling från föregående möte.
Synpunkter inför nästa möte kan
lämnas till mig. I nästa Ö-bladet
kommer lite utförligare information
med resultatet från de färjeenkäter
Gör som Föreningen Flatön:
som vi har fyllt i på färjorna, samt lite
Köp el lokalt!
statistik.
Lena Kjellman

För aktuellt pris, gå in på
www.bestel.se

Bilpool på Malö-Flatön?
Har du behov av bil bara ibland? Eller har familjen behov av en andrabil?
Bilpooler blir allt vanligare i städerna och skulle troligen fungera även här hos oss.
Kör du upp till 800 mil per år så anses det vara lönsamt med ett medlemskap i en
bilpool. Ju mindre du kör desto mer lönar det sig jämfört med en egen bil.Genom att
titta på existerande pooler kan man få en uppfattning om hur det skulle kunna se ut.
10 - 15 medlemmar per bil anses lagom. Kostnaderna i Hallands Bilpool är följande:
En insats på 3000 kr (som man får tillbaks vid utträde) och en månadsavgift på 100
kr.
En milavgift på 20 kr och en timavgift på 7 kr (en 4 timmars resa till Torp t o r kostar
150 kr).
Vi kanske måste ha lite högre avgifter i början för att komma igång.
Inte gratis men för många betydligt billigare än att ha egen bil. Och enklare. Allt ingår
(bil,service, reparationer, bensin osv).
Bilpoolen organiseras som en ekonomisk förening.
För att gå vidare behöver vi veta vilket intresse som finns på öarna. Är du
intresserad? Maila eller ring till Mats: olson.mats@gmail.com eller 55005.

Hej blivande fibermedlemmar!
Nu drar det ihop sig, fiberföreningen har sökt bidrag, ansökan kommer att
kompletteras allteftersom. Beslut om bidrag kommer i vår.
Ett antal arbetsuppgifter står framför oss. Fler medhjälpare behövs än de som finns i
styrelsen och de som är kontaktpersoner. Vi behöver hjälp med markavtal,
medlemsvärvningar, konsultupphandlingar mm. Känner du själv för att hjälpa till
eller att du har någon granne som kan ställa upp så hör av dig till föreningen.
Malöströmmarfibern
Peter Fäldt
0304 55115
0709184071

STORT TACK TILL ORUST SPARBANK !
Orust Sparbank har sponsrat en hjärtstartare till Föreningen Flatön. Den är nu
på plats i förstugan till f.d. skolan. Ytterdörren är alltid öppen så hjärtstartaren
är tillgänglig dygnet runt för de som behöver akut hjälp vid hjärtstopp.
Fredagen den 7 nov. 2014 kl 10.00 hade Föreningen Flatön bjudit in bankens
vd Birgitta Pettersson för att tacka för hjärstartaren. Delar av styrelsen och
några andra berörda kom till skolan och drack kaffe med en god hallontårta.
Journalister från Orust-Tjörn tidningen och Annonsnytt Orust tog lite bilder och
skrev några rader om händelsen.

Några ord från styrelsen…
Snart är 2014 slut och som alltid har det hänt en hel del i vår förening. I samband
med att den nya styrelsen tillträdde i våras bildades också en fastighetsgrupp som
ser över underhållsbehoven i skolan. Skolan stod klar redan 1924 och en 90 år
gammal byggnad kräver mycket arbete och ständig översyn.
Vi har ju tidigare installerat bergvärme för att hålla nere uppvärmningskostnaderna.
I våras gjordes taket rent och nu hoppas vi att takpannorna håller i många år.
Dräneringen är nästa stora uppdrag som vi kommer att jobba med till våren. Under
hösten har det åter runnit in vatten i källaren när det varit kraftiga regnoväder.
Två arbetsdagar har vi haft, en i våras och en nu i höst. Trädgårdsarbete,
kantklippning, lagning av trädgårdsmöbler, renovering av vindsfönstren samt
städning och röjning inne i skolan är något av det som stått på schemat och varje
gång har vi varit cirka 20 personer som hjälpt till.
Hjärtstartaren har kommit och det kan ni läsa på annan plats i detta Ö-bladet. Under
försommaren genomfördes också två Hjärt/Lungräddningskurser och nu när
hjärtstartaren kommit ska vi få instruktioner om hur vi ska använda den.
Vi har under hösten skickat en ansökan till Allmänna Arvsfonden om bidrag för att
kunna installera en handikapphiss och en handikapptoa.
Tre stora arrangemang har vi också genomfört, helt och hållet tack vare många
frivilliga krafter: Påskpromenaden, Midsommardansen och Loppis/Auktion.
Det är dessa som ger oss ekonomisk möjlighet att kunna driva föreningen vidare.
Resultaten för arrangemangen kommer i nästa Ö-bladet i samband med
Årsredovisningen.
Nästa år fyller föreningen femtio år. Det ska vi fira!
Lördagen 21 mars 2015 börjar vi med årsmöte och fortsätter därefter med
jubileumsfesten. Till denna fest tänker vi också skriva en kort historik från
föreningens första femtio år.
Den som har något att berätta kan kontakta någon av oss i styrelsen. Vi kommer
även att ha en träff i skolan den 20 januari för att sammanställa historiken.
Skolan används flitigt på kvällar och ibland helger. Zumba, ukulele, matlagning,
målarkurser, ljusstöpning och filmkvällar är något av det man kan hitta på att göra.

ETT STORT TACK TILL ALLA som under året hjälpt till så att vi kan driva
föreningen vidare.
Styrelsen

Nästa årsmöte
Lördagen den 21 mars
2015
Efter mötet
stor jubileumsfest med
anledning av föreningens
50 årsdag

Din lokala byggare
orustbyggmarin.se
0706-402083

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.
Inger Forsberg, led.
Sten Fredholm, led.
Inger Persson, led.
Lars Normark, suppl.
Ellika Sandren, suppl.

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

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

Lokalbokning:
Gunnel Torberntsson

55054

torberntssons@flaton.se

Till dig som hyr lokalen:
Vid eventuella fel på el eller annan utrustning, ring styrelsen.

Quispe klockor och hemslöjd
Just nu har vi plockat fram Ljusstakar- Ljusbrickor- Ljusbärare- Datumljus och
annat som hör till Jul och Lucia.
Vi har även rea på hörapparatbatterier Z A 13-Orange Kr:4.00 pr. st.
Just nu kan ni köpa egenproducerade EKO-ägg. Vi har sju hönor och två tuppar,
som har fri tillgång på foder och tillgång till 1000 m2 strövområde.
Två parkeringsplatser finns utanför oss, i anslutning till mötesplatsen. Välkomna!

Malö 346
47491 Ellös
Tel.0304-509 09

Nästa Ö-blad kommer ut i mars

