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28/8 Läs mer på sidan 4-5
8-9

Flatökalendern 2022 snart klar,

se bilderna på sidan 10-11
Kalendern finns till försäljning på
hembygdsmuseet, öppet varje dag mellan
3 juli och 15augusti, kl 13-16

Det händer i sommar:
3 juli Hembygdsdag med
vernissage för utställningen
”Unga konstnärer”
10 juli Kammarmusik
14 juli Kulturvandring
15 juli The County House Jazz Band
27
20 juli Käpphästtävling
25 juli Sofia Källgren
2 aug Gåke o Lotta. Årsmöte FKV
28 augusti Taubeloppet
25-26 september Skördefest
Yoga med Pia Vingros på gräsplanen vid
skolan, tisdagar kl 11 i juli

läs mer på sidan 2

Läs om Tomas von Brömssen och Pamela i detta Ö-blad!
Redaktör Lena Kjellman, Typograf Sten Fredholm
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Vad händer i sommar? På vår hemsida finns alltid aktuell information!
Flatö Kyrkas Vänner
följer utvecklingen av pandemin o gällande restriktioner för sammankomster. De artister vi hade
inbokade förra året är intresserade att komma till oss i år. Detta givetvis under förutsättningar
att kyrkan är tillgänglig eller att vi kan vara utomhus. Men med flera osäkra faktorer för konserter denna sommar måste vi ändå ha en planering om det blir möjligt att genomföra med de restriktioner som kommer att gälla efter 1 juli.
Våra planerade konserter är:
10 juli Kammarmusik
15 juli The County House Jazz Band
25 juli Sofia Källgren
2 aug Gåke o Lotta
2 aug Årsmöte i skolan kl 19.00 (eller efter konserten).
Denna planering är mycket preliminär men med en förhoppning att det trots allt kan genomföras, att biljettförsäljningen kan komma igång och att det kommer mycket publik. Vi måste trots
allt se positivt på framtiden.

Flatö-Malö Hembygdsförening
har öppet museet varje dag mellan
3 juli – 15 augusti kl 13 – 16. Här kan du titta in i skolsalen och lärarbostaden, här finns mycket
intressant, bl. a. foton, för dig som är intresserad av hembygdsforskning. Konstutställningen
Unga konstnärer.
Våra aktiviteter i sommar:
3 juli kl 15. Hembygdsdag med servering och lotter. Vernissage för ”Unga konstnärer”
14 juli. Kulturvandring. Samling vid Korsvägen kl 17
27
20 juli. Käpphästtävling
28 augusti. Taubeloppet
25-26 september. Skördefest

Föreningen Flatön
Utöver Taubeloppet 28 augusti, som vi samarrangerar med hembygdsföreningen, har vi varken
midsommarfirande, loppis eller mässa i sommar. Men vår gräsplan, trädgård och lekplats är öppen för alla stora och små barn. Vårt bibliotek i källaren finns också.
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Till dig som ännu inte betalt medlemsavgiften:
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Historiska rosors skönhet och doft
- en njutning för Tomas von Brömssen
– De stora tätt fyllda blommorna liknar gräddbakelser när de slår ut.
Prata om rosor och Tomas von Brömssen får något drömskt i blicken. Han må
vara skådespelare, men när det gäller rosor behövs inget manus.
– Min favorit är en Souvenir de la Malmaison från Napoleons residens utanför Paris,
säger han och pekar mot sitt senaste förvärv, en nyplanterad decimeterhög ros i
trädgården på Ängön.

Tvingades ställa in Kontrabasen
Sina barndomssomrar tillbringade Tomas von Brömssen vid karga klippor på Tjörn,
men livets vägar, förde honom till lummiga Ängön. Här har han och hustrun Dorte
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Pedersen bott sedan de gifte sig 2004. Under det gångna året har båda tillbringat sin
mesta tid på ön, även om de också har en bostad i Göteborg.

–Jag hade just gjort två föreställningar av Kontrabasen, en monolog tillsammans med
sex musiker, när en i den tekniska personalen blev smittad med covid-19. Först
kändes det helt overkligt att tvingas bryta av något som just höll på att byggas upp, så
som det är med en ny föreställning när kontakten med publiken är just i den fasen att
något skapas och tar form.
Att ställa in var ett stort avbräck, men efter en tid hämtade han sig.
– Jag har en ”grundslöhet” i mig, så när jag väl svalt chocken, njöt jag av att ha det

kravlöst.

Njuter av rosornas skönhet och doft
Nu fick Tomas tid att ägna sig åt ett av sina stora intressen: historiska rosor.
–De flesta vi har blommar omkring midsommar. Det är så vackert när man tar in en
bukett av dem. En av de ljuvligaste är Jungfruns rodnad, fylld med många täta rosa
kronblad. Och doften. Man faller handlöst för doften… I motsats till moderna rosor,

doftar de historiska rosorna också. Det kan vara allt från en svag citrondoft till inslag
av klöver och äpple.

Ciceron på 400-årsjubileum
Även om Tomas tycker om att ta det lugnt, jobbar han trots sina 78 år, än.
Den 4:e juni hade han hedersuppdraget att vara ciceron vid 400-årsfirandet av
Göteborgs stad.

–Jag uppmanade i högtalarna på spårvagnar och bussar resenärerna att vara med på
att hurra, vråla och skåla klockan 16.21 samtidigt med att alla båtar i hamnen tutade,
Herkulesplan flög ovanför oss och Ostindiefararen avlossade fyra kanonskott. Vi höll
på att ramla baklänges allihop. Som avslutning på ceremonin läste jag en dikt av
Kristian Vedel, berättar Tomas von Brömssen.
Text och foto: Pia Vingros
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Pamela har kontakt med andra sidan
Pamela Årman Gunnarsson spår inte.
Hon är ett medium som förmedlar kontakt mellan levande och döda.
–Det är som ett slags kall, säger Pamela. Jag känner en enorm tacksamhet för
min gåva.
Många andra i branschen tycker att
hon borde skaffa ett certifikat.

–Men varför skulle jag? invänder
Pamela. Jag gör på mitt sätt. Det
viktiga är väl vad man kan.
Vi träffas i trädgården utanför
hennes mötesrum i Flatö skola.
Hon har bott på Flatön sedan hon
var 3 år. Först på somrarna, men

som vuxen och gift med
trubaduren Gåke, året runt.

Lärde sig lita på sin intuition
Pamela berättar att hon lärde sig att möta anhöriga som förlorat någon nära under sitt
arbete som undersköterska på barnintensiven, barnoperation, vuxen-IVA och i

hemsjukvård.
I kritiska situationer och i mötet med förtvivlade föräldrar fick hon övning i att
behålla sitt lugn och lita på sin intuition. Det är vad hennes arbete går ut på idag,
menar hon. Genom sin kontakt med andevärlden kan hon hjälpa till att ge svar på
frågor som oroar människorna som är kvar i livet. Det skapar lugn.
Pamela träffar enskilda, familjer och möter grupper på storseanser. Hon ”rensar hus”
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där det är mycket oro och aktivitet. Dessutom har hon vid flera tillfällen hjälpt till att
hitta försvunna personer.

–Det är synd att inte polisen använder sådana som mig mer än de gör, säger Pamela.
Tidigare reste hon mycket till Norge där hon var mycket anlitad, men eftersom hon är
reumatiker så blev det påfrestande med långa resor och allt för mycket stillasittande.
–Sedan jag bröt ryggen i oktober har jag skött samtalen per telefon. Det går lika bra.
Avståndet spelar ingen roll varken när jag arbetar som medium eller healer. Tanken
har inget avstånd. Jag har arbetat på distans för uppdragsgivare så långt bort som i
USA med lyckat resultat, berättar Pamela.

Viktigast är den avlidnes budskap
När hon träffar eller pratar med den som söker upp henne, kan hon se och höra den
döde.
–Jag kan beskriva hur den på andra sidan ser ut och är klädd. Men det viktigaste är
inte utseendet utan personligheten och vad den som gått vidare säger. Det är den
avlidnes budskap som jag förmedlar, säger Pamela.

När hon har en rak kontakt med den bortgångne strömmar energin igenom henne.
Hon blir inte trött, utan snarare uppfylld av energin som medium.
–Jag känner vördnad inför min förmåga att hjälpa människor i rollen som medium,
säger Pamela.

Kurs för kontakt med andevärlden
Hon håller kurser med rubriken ”Lär dig lita på din intuition och medialitet.” Nästa

kurs är den 3/7 i Flatö skola.
– De flesta kan lära sig att öppna upp för kontakt med andevärlden, säger Pamela.
Hon berättar att andevärlden döpte hennes företag till Charoiten, en sällsynt ädelsten.
När Pamela läste om innebörden tyckte hon den var klockren: Den länkar mellan det
materiella och det spirituella.
– Fötterna på jorden och huvudet i himlen, säger Pamela.
Text: Pia Vingros Foto: Marita Alfsdotter
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Scanna med
mobilkameran
för anmälan

Följ oss på sociala medier
För nyheter, information och bilder
från Taube-loppet - följ oss
på Facebook och flaton.se
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28 augusti
Taube-loppet: 21 km
Taube-lunken: 5 km

len glittrar på Koljefjord, det är ljust utåt havet och på Ängön,
ljust och skimrande. … Ack vad Dragsmark är vackert, vad
ordre Strömmar är blåa! Ack, vilken härlig dag!,
trövtåg i Ranrike”, Evert Taube (1982)
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Flatökalendern 2022 snart klar för försäljning
(se flaton.se)

10

Det händer på Flatön: www.flaton.se

11

!
r
a
m
m
o
s
i
ik
s
u
m
e
iv
L

HANDELSMAN FLINK
26 JUNI-15 AUGUSTI - KL. 12-SENT
9/7 Gåke

Öns stolthet där visor och Taube ligger mest varmt om hjärtat

15/7 (Caroline Wennergren) Preliminär

En fantastisk entertainer som varit med i melodifestivalen 2 ggr

21/7 (Per Fritzel med pianist) Preliminär
After shaves stolthet som bjuder på show utöver det vanliga

24/7 Json strandhugg
med Partypatrullen

Fart och raj raj som måste upplevas live

28/7 Mikael Myllie

Bjuder på trubadur stand up, där vad som helst kan hända

31/7 Abba Tribute

En av europas bästa ABBA-shower

5/8 Peter Simson

Utbrytardrängen bjuder på
musik med flera nya låtar
och underhållning

Spelschemat kan komma att ändras beroende
på restaurangernas regler gällande covid-19

Har du frågor? Ring oss: 070-753 52 71.
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Det finns böcker kvar om du vill köpa:
foreningen@flaton.se
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Din personliga och
lokala elleverantör
Ellös · Tel. 0304-548 80
www.bestel.se
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Pryd din bil och stöd
Föreningen Flatön.

Lokalt konsthantverk på Malö!
Tel. 0304-51698 eller 0707-94 39 36
Välkomna! Else-Britt

Köp en flaton.se dekal!!

Kontakta:
Ellika
ellika.sandren@gmail.com
0705773321

Sten
sten.fredholm@gmail.com
0700900870
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Kuststigen
Ansvarig för kuststigen är Kent Andersson

Svarteskär/Råholmen
kent.andersson@flaton.se 0702145970
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Föreningsinformation
Uthyrning av lokalen
Du vet väl att Du kan hyra våra lokaler i Flatö skola?

Komplett utrustning för dukning till 75 personer
Max tillåtet antal för lokalen är 100 personer
På vår hemsida finns bokningskalender och prisuppgifter.
Bokning av lokalerna görs till Pia, pia@flaton.se
eller 0705 839304
Medlemskap 2021
2020
200:-/per och år eller 400:-/familj och år
Bankgiro: 995-6574, Swish: 123 562 51 65

Kontakta föreningen: foreningen@flaton.se, www.flaton.se
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