
Ö-INFO

             Återkommande aktiviteter i höst och vinter:

Måndagar
Arbeta med eget tillsammans. Vissa måndagar kl. 10 - 14.                                          
Ring Inger Persson, tel. 555 16.

Zumba! Kl 18.30 dansas det zumba! Kontaktperson: Ingrid Fäldt, tel. 55115

Tisdagar
Berättarkvällar. Start 7/10. En tisdag i månaden kl 18.30.                               
Kontaktperson:  Inger Forsberg, tel. 554 41 el. Anita Johansson, tel 550 67

Onsdagar
Målning. start 17/10. Från kl 18.00 målas det friskt i källarlokalen.              
Kontaktperson: Asta Andersson, tel. 550 81.

Matlagning. Start 24/9. Kl 18.00 träffas matglada herrar och utövar                   
kokkonst i den högre skolan samt äter upp vad de har kokat.                        
Avslutningsfest 29/11. 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 i skolan. Start 21/9 kl 17.00. Nybörjartimma 16.00-17.00                    
varje söndag. Är du intresserad ring OA. tel. 0709-859766. Välkomna! 
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Det här händer också:
Arbetsdag i Flatö skola lördag 11/10 kl 9.30 Alla behövs! Kom och hjälp till!  Korv  
med bröd, dricka och kaffe serveras.

Biokvällar Sönd.19/10 och Lörd. 22/11. Det kommer att finnas möjlighet att beställa 
Pizza, öl och vin. Kontaktperson Pia Fredholm tel. 0705839304

Sjömansarbete torsd. 23/10 och 6/11 kl 14.00. Lars Bohlin visar hur man gör 
sjömansarbete. Material finns att köpa. 12 platser per gång. Ring Lotta. Tel. 0703154985

Musikalquiz fred. 31/10 kl.19.00 med Gåke på Flinks. Tel. 550 51.           

Ljusstöpning lörd. 8/11 kl. 8.30 i källarlokalen. Ring Lena Kjellman senast 2/11        
om du vill vara med. OBS! Begränsat antal platser.

Brödbak lördag 22/11 i den vedeldade ugnen i källaren ca 8.00 – 16.00 . Hör av dig     

till Asta, tel. 550 81, om du är sugen.                                                                        

Countryquiz fred. 28/11 kl 19.00 med Gåke på Flinks. tel. 550 51                                                                       

Tillverkning av luciakransar torsd. 11/12 kl.18.00. Medtag eget material. 
Kontaktperson Ingrid Fäldt, tel. 551 15

Lite kort info från styrelsen – augusti 2014

Nu har hjärtstartaren äntligen kommit. Det är Orusts Sparbank som har skänkt oss en hjärtstartare   
att ha i skolan.  Ett stort Tack till Orusts Sparbank!
  Hjärtstartaren kommer inom kort att placeras i skolans farstu, vilket innebär att ytterdörren ska     
vara olåst och ett kodlås monteras på innerdörren. Så fort hjärtstartaren är användningsklar        
lägger vi ut info på vår hemsida www.flaton.se och i vår grupp på facebook (Föreningen Flatön).                    
Under försommaren höll Agneta Persäng och Kerstin Dahlborg i två kursdagar i                            
Hjärt-Lung-Räddning i skolan och nu när hjärtstartaren har kommit är tanken att vi även ska få 
instruktioner om hur den fungerar.
Föreningen har bildat en fastighetsgrupp som ligger direkt under styrelsen. Sten Fredholm är 
sammankallande i gruppen som jobbar med underhållsbehoven i skolan. Sommaren har varit bra 
även för föreningen. På Midsommarafton hade vi vår traditionella dans och lekar kring 
midsommarstången. Uppskattningsvis 300-400 personer deltog och dagen gav ett överskott             
på 3365 kronor genom lotteri, peka rätt och äggostförsäljning. 
  Vår Loppis och Auktion i juli gav i år ett brutto på 56 410 kronor. På hemsidan 
kommer vi att lägga vi ut hur mycket de olika stationerna fick in.
Tack till ALLA som har varit med och bidragit till våra fina resultat och på 
olika sätt hjälpt till!

Hälsningar från Föreningen Flatön/Styrelsen

info: www.flaton.se - vi återkommer med ett Öblad inom kort.


