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En hälsning från Föreningen Flatön

Till dig som hyr lokalen:
Vid eventuella fel på el eller annan utrustning, ring Jan Åsberg,
tel. 0304-554 60, mobil 0705-590 339.

OBS! I det här bladet ligger inbetalningskort till årsavgiften!
För vidare information, se sidan 3.

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

Västra Orusts
Energitjänst

Besöksadress: Glimsåsvägen 3, Ellös.
Telefon: 0304 - 55 880.
E-mail: info@voe.se
8.

Välkommen till Föreningen Flatöns årsmöte

lördag 16 mars kl. 10.00
Efter mötet pratar PO Kallies om energifrågor,
värmepumpar, solpaneler och bergvärme.

Städdag lördag 13 april kl. 9.30
Vi behöver så många armar och ben som möjligt
för att städa, måla och fixa ute och inne!
Bröd med korv och dricka serveras.

1.

Stämningsfull julkonsert...

Matlagningsträffar för gubbar!

Ungefär 140 personer hade kommit till kyrkan den 2 december. Där fick
åhörarna först ta del av en stilla stund med läsning och ljuständning till
f.d. ordföranden i Föreningen Flatö Kyrkas Vänner, Morgan Dahlborgs
minne. En fin stund!
Från läktaren hördes sedan ljuva toner av Stina Klintbom, som sjöng
en julpsalm. Därefter sjöng Gåke och Stina omväxlande solon och duetter. Vi fick lyssna till högtidliga och roande julsånger. Lennart Palm
ackompanjerade förtjänstfullt på sitt fantastiska instrument. Konserten
avslutades med att Gåke sjöng Adams julsång.
						

Under hösten 2012 kom det upp ett förslag att vi skulle samla ett gäng
gubbar och laga mat och äta tillsammans i skolan, i föreningens regi.
Vi blev så många att vi fick bilda två matlag.
Lag 1 träffas på onsdag och lagar en trerättersmeny. Onsdag
veckan efter träffas lag 2 och lagar samma meny. Allt under överinseende av Göran Carlsson, Kalle Kåår och Leif Dahlborg (Leif ersätter
Tage Emanuelsson som inte längre är kursledare).
När vi träffas börjar vi med att tillsammans avnjuta en öl och
planera vi vem som gör vad. Därefter intar vi köket och det råder febril
aktivitet när alla rätterna skall lagas. Det skall också dukas och diskas.
Många skratt och kommentarer hörs blandat med olika diskussioner.
Det är verkligen en fin gemenskap med maten som utgångspunkt.
Under hösten 2012 hann vi med åtta träffar, fyra för varje lag. Som
avslutning hade vi en middag med damer i slutet av november. Menyn
bestod av: Fylld bruschettaskinka på salladsbädd, kokt torskrygg med
rödvinssky och smörslungade ingefärsmorötter, biscotticrunch med
grädde och lemoncurd, kaffe och after eight.
Kvällen och maten var mycket uppskattad både av damer och herrar.
Vi har nu börjat vårens träffar, och vi har lika trevligt fortfarande. Maten
blir bara bättre och bättre!
Som avslutning i vår planerar vi att samla varje matlagningsgrupp med inbjudna damer för vinprovning och sedan en bit mat efteråt.
			
							Göran Carlsson

...och en fin julnattsgudstjänst
Trots att SMHI talat om dåligt väder
på julaftonsnatten, kom 45 personer till Flatö kyrka för att delta i
nattens gudstjänst. Präst var Göran
Blomqvist.
Kantor var Astrid Tellestam, som
spelade på orgeln till psalmerna, på
pianot och gitarren till den lilla körens
sånger. Som avslutning fick åhörarna
lyssna till Gåke, när han framförde
Adams Julsång. Högtidligt och njutbart!
Ute regnade det rejält, när alla
skulle hem i nattens mörker.
Anita Johansson

Reflektera!
Glöm inte att ta på dig (och hunden?)
reflexer - eller ännu hellre reflexväst när du är ute i mörkret!
Du syns inte så bra som du tror!
2.
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Vår- och sommarprogram för 2013

6/4
7/4
1/6
29/6
7/7
14/7
17/7
21/7

Barnklädes-o leksakmarknad
Barnklädes & leksaksmarkn.
En kväll i juni – viskväll m.
Gåke
Inspark av sommaren:
OA & Gåke
Jag & Cornelis
Jag & Cornelis
Visafton med Gåke
Jag & Cornelis

28/7
31/7
4/8
10/8

Jag & Cornelis
Visafton med Gåke
Jag & Cornelis
Sommaravslutn.
OA & Gåke
11/8 Jag & Cornelis
14/8 Visafton med Gåke
17/8 Kräftskiva m. OA & Gåke
Musikentré: 100:- pp

Watsu Öppet Hus
Söndag 24 mars kl.10.00 - 17.00

Watsu-demonstration kl.11.00 och kl.14.00

Nordmarken
www.watsu.se

Vi säljer Flatö-honung,
ring: 0304-55020!
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Nytt verksamhetsår - nya tag

Lördagen den 16 mars är det
dags för årsmöte i Föreningen Flatön.
Under året som gått har
vi gjort det nya köket klart,
“Gubbklubben” har isolerat
gymnastiksalen, vi har undersökt möjligheten att få
en hjärtstartare till ön. Bland
annat.
Vi har också genomfört
storstädning ute och inne ett
par gånger under året och
ljusstöpning och brödbak före jul,
påskpromenad, dans på midsommarafton och loppmarknad,
vinterfest, kräftskiva och höstfest.
Alla de andra aktiviteterna som
återkommer varje vecka: zumba,
“sygrupp”, matlagning, målning,
berättarkvällar, ukulelekurs har
det också varit full fart på.
Under det nya verksamhetsåret
hoppas vi bl a kunna åtgärda en
läckande skorsten och inleda
planeringen av handikapptoalett
utöver de “vanliga” aktiviteterna.
Fönstren behöver målas och
kittas om och vi vill ordna med
väggbelysning i stora salen och
ev. bygga en altan på skolans
långsida.
Som ni förstår, finns det en del
att tänka på och göra för att vi
skall kunna behålla “våran skola” i
funktionsdugligt skick.
Vi hoppas att ni vill stötta vårt
arbete genom att vara medle-

mmar i Föreningen Flatön även
kommande år.
Välkommen på årsmötet! I år har
vi bjudit in PO Kallies för att tala
om energi, värmepumpar, solpaneler och bergvärme.
Hälsningar från
styrelsen i Föreningen Flatön

OBS!

I det här numret av
Öbladet har vi lagt

inbetalningskortet
för årsavgiften.
Det kostar
500 kr/företag,
100 kr/person och
200 kr/familj att vara med.
Tack för ditt stöd!

SE HIT, FÖRETAGARE!

När du betalar medlemsavgift för företag i Föreningen
Flatön får du

på köpet en annons
på c:a en halv A-5-sida
i de tre nummer av Öbladet
på c:a 500 ex vardera som
kommer ut till öbor och
sommargäster
på Flatön, Malö och Ängön.
Passa på - det är en

billig annonsering!
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Det händer på våra öar…
Lördag 16 mars

Måndagar

Arbeta med eget tillsammans. Vissa måndagar kl. 10.00 – 14.00.
Ring Inger Persson tel. 0304-555 16 el. Ingrid Fäldt tel. 0304-551 15.
Zumba: Kl. 19.00 dansas det zumba! Kontaktperson Barbro Arvidsson.
Tel. 0304-553 42.

Tisdagar

Berättarkvällar. En tisdag i månaden är det berättarkväll kl 18.30.
Kontaktperson: Inger Forsberg, tel. 0304-554 41.

Onsdagar

Målning. Från kl 18.00 målas det (tavlor, inte på väggarna, alltså…)
Kontaktperson: Asta Andersson, tel. 0304-550 81. Vill du vara med?
Matlagning. Samma tid (18.00) träffas några matglada herrar och utövar kokkonst i den högre skolan (!) samt äter upp vad de har åstadkommit. Kontaktperson: Kjell Moredal, tel. 554 52.

Lördagar

Gubbklubben. Herrarna i ”gubbklubben” träffas. Man ser på storbilds-TV-matcher, tar en öl och har det trevligt i största allmänhet. Kontaktperson: Kjell Moredal, tel. 0304-554 52.

Söndagar

Ukulele-kurs. Kl 17.00 träffas entusiastiska nybörjare under ledning av
OA Gunnarsson och spelar och har det trevligt. Är du intresserad, ring
OA, tel. 0304-555 54.

Aktuellt under våren:
Tisdag 5 mars

Kl 18.30. Berättarkväll runt brasan i skolan. Den här gången är
temat ”Då blev jag glad”. Fika finns på plats. Entré 20 kr. Alla hjärtligt
välkomna! Tycker du inte att du har något att berätta, kan du lyssna på
andra och ha en trevlig kväll runt brasan.
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Kl 10.00 Årsmöte i Föreningen Flatön. Efter mötet talar
PO Kallies om energi, värmepumpar, solpaneler och bergvärme.

Lördag 6 aprilKl 15.00. Årsmöte i Flatö - Malö Hembygdsförening. Kaffeservering.

Påskafton 30 april

Kl 10.00 – 12.00 start i Föreningen Flatöns
påskpromenad. Frågor för olika åldrar, grillad
korv ute i naturen och hembakt och kaffe i skolan. Lotterier.

Lördag 13 april

Kl 9.30 städdag i och omkring skolan. Föreningen Flatön
bjuder på korv, bröd och fika.

”Vinterlekar” på årets
första berättarkväll
Tolv personer samlades vid den värmande
kakelugnen och vid de mysiga stearinljusen
tisdagen den 5 februari.
Temat var ”Vinterlekar ”och många roliga
berättelser om barndomens och ungdomens
äventyr på skridskor, skidor, sparkar och
kälkar fick deltagarna höra om.
Efter kaffestunden pratades det också om
lekar, som man kunde roa sig med inomhus
under vinterkvällar. Liksom tidigare blev det
en riktigt trevlig berättarkväll.
Nästa tillfälle blir den 5 mars. Alla är
välkomna då!
							
			Anita Johansson
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