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Sommarens första konsert i Flatö kyrka
I slutet på maj kom c:a 60 personer för att lyssna på kantor Hans Blomkvist, när han berättade om sin 

mormor Anna-Lisa Öst, mera känd som Lapp-Lisa. Tillsammans med publiken sjöng Hans och 

Myckleby och Morlanda kyrkokörer några av hennes sånger. 
   Vid utgången gav besökarna en generös gåva till kyrkans musikverksamhet. Många uttryckte sin 

glädje över att få ta del av detta.

Strandstädningen den 8 juni
På lördagsmorgonen träffades c:a 20 personer vid skolan för att rensa skäp från olika stränder på 
öarna. Efteråt bjöd Föreningen Flatön alla städare på korv, Festis, kaffe med bröd.
Föreningen tackar alla, som hjälpte till med detta behövliga arbete.
                                                           

Sommarkonsert med Tomas von Brömssen 
Ungefär 150 personer bänkade sig i Flatö kyrka för att lyssna till Tomas som sjöng och spelade 
tillsammans med Göran Berg och Stefan Sandberg. Deras framträdande uppskattades mycket av 
publiken, och de fick göra flera extranummer.
                                              

Midsommar på Flatön
På midsommaraftonen samlades barn och vuxna för att klä stången. Sedan blev det traditionella 
danser till levande musik. Tombolan, äggost-försäljningen och ”Peka rätt” var också populära 
aktiviteter.
   På midsommardagens kväll samlades ungefär 200 personer i kyrkan för att delta i Taube-
gudstjänsten. GÅKE, projektkören och församlingen framförde många sånger av nationalskalden.  
Två dragspel, en elbas, en fiol och pianospel ackompanjerade och prästen Gisela Hellström 
medverkade med textläsning. En riklig gåva till musikverksamheten lämnades vid utgången.          
Alla verkade väldigt nöjda med detta evenemang.
                                                               

Loppis- och auktionsdagen
Den soliga tisdagen 16 juli hade Föreningen Flatön sin stora dag. Många människor kom och 
parkeringsvakterna hade fullt upp. De olika stationerna var fyllda av skänkta varor. Köplusten var stor 
hos publiken. Kaffe med dopp och äggost var populärt liksom korv med bröd och saft. Auktionen var 
livlig, och många bud hördes.
   Nästa dag placerades bruttoinkomsten - 59 000 kr - på föreningens konto. Stort TACK
till alla, som  hjälpte till att få detta fina resultat!

På höstens städdag
den 19 oktober kom 15 personer till Flatö skola. Bl a räfsades en massa löv upp utomhus, rabatterna 
kantklipptes och rensades och inne sopades en mängd döda getingar bort och  man städade och gjorde 
fint.  Alla bjöds på korv med bröd, kaffe och kaka. Arbetet fortsatte till 13-tiden. Varmt TACK till alla, 
som hjälpte till denna dag!

                                                                                                                                           forts. nästa sida
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Sista sommarkonserten
Måndagen den 29 juli kom ungefär 120 personer till Flatö kyrka för att njuta av sång och musik. 
GÅKE, Marie Arturén och Per Lenberg underhöll med visor av olika slag. 
Publiken var mycket nöjd och artisterna fick framföra extranummer. 
   Konserten avslutades traditionsenligt med Evert Taubes ”Så länge skutan kan gå.” 
Nu får vi se fram emot nästa sommars konserter.

                                                                    Anita Johansson

Watsu och Yurts på Greenstones
Intresserad av rundvisning? 

Kontakta oss!

Flatön 790 Nordmarken 47491 Ellös
 Tel 0304-55020

    www.watsu.se    www.yurts.se
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Utställning av gamla skolplanscher
ordnades i Flatö skola under helgen den 28-29 
september, då man firar Mickelsmäss på många 
platser, bl a på Orust med skördefest, slöjdvandring 
och hembygdsprogram.
   Vår hembygdsförening hade tagit fram många av 
våra fina skolplanscher och visade dem i 
skolmuséet och i folkskolan. Det blev en 
uppskattad nostalgiupplevelse för många besökare. 
En stund vid kaffebordet med äggost gav tillfälle 
att berätta sina skolminnen. 
   Vi hoppas kunna ha utställning nästa 
Mickelsmäss också.

Flatö-Malö Hembygdsförening/Ann-Marie Nordling

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

Besöksadress: Glimsåsvägen 
3, Ellös Telefon: 0304 - 548 80



Det händer på våra öar i höst och 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: 
Barbro Arvidsson, tel. 553 42.

Tisdagar
Berättarkvällar.  En tisdag i månaden kl 18.30.  Kontaktperson:       
Inger Forsberg, tel. 554 41.

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 åstadkommit.
Kontaktperson: Kalle Kåår, tel. 0703 - 36 20 32.

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

Söndagar
Ukulele-kurs i skolan kl 17.00 t.o.m 24/11. 
Avslutas med en uppvisning hos Flinks 1/12.
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Det här händer också:
Ljusstöpning
Lördag 16/11 kl 8.30 i källarlokalen. Ring Lena Kjellman,                      
tel. 554 84.  OBS ! Begränsat antal platser.

Brödbak
lördag 23/11 i den vedeldade ugnen i källaren ca 8.00 – 16.00 
Hör av dig till Asta, tel. 550 81, om du är sugen.

Fiberkabel på våra öar...

Det finns flera fördelar med 
fiberkabel, bl a framtida säkerhet 
och ökad hastighet 
för digital överföring (TV, video, 
många prylar i hemmet som blir 
nätanslutna). Dessutom förväntas 
fastigheter med fiberkabel öka i 
värde.

Är du intresserad? Gå in på 
www.malostrommarfibern.se
 

Julkonsert i Flatö kyrka
Söndag 1/12 kl. 17.00.  En stämningsfull 1:a advent med Gåke, 
Stina Klintbom och Lennart Palm.

Midnattsgudstjänst i Flatö Kyrka
Julafton kl 23.30  Sven-Erik Wilborg och Lena Wilborg



          

           29/11 After work med Musikquiz 19.00-22.00 entré 75:- 

           1/12   Stor Julmarknad 10.00-14.00
                     (med flera lokala utställare)

           6/12   Julbord 18.00 – 22.00

          7/12   Julbord med Gåke och Lotta Rossövik 12.00-22.00
                    (musik från 18.00 musikentré 100:-)   

          13/12  Julbord 18.00 – 22.00

          14/12  Julbord med Gåke och Ucklums Förenade Röster                     
                     12.00-22.00  (musik från 18.00, musikentré 100:-)               

          20/12  Julbord 18.00 – 22.00

          21/12  Julbord med Kenny-Rågers 12.00-22.00
                     (musik från 18.00 musikentré 100:-)

          SOPPLUNCH ALLA LÖRDAGAR FR.O.M. SEPTEMBER

          Är du intresserad av att sälja på julmarknaden?
                                      Kontakta oss:  
          Tel. 0304-55051            www.handelsmanflink.se



                                               

Himlen lyser ljus och klarblå -
ingenting idag besvärligt!
Novemberdagen vårlik ändå,
höstens ljus är rent och härligt!

Mossans sidenkuddar kasar
nerför berg mot enens rot.
Frostens spetsgardiner frasar
mot en ivrig barnafot.

Bergets kam har fått en strålglans,
havet bytt med solen plats,
gungar mjukt  i långsam vågdans,
tar mot vikens brygga sats!

Tidig kväll i tidig vinter,
solen bländar, stark och ljus!
Skorna lätt på stenar slinter,
skorstensrök från varma hus.

Mörkblå skymning över jorden,
gyllne ram på skogens bryn.
För skönhet finns ej alltid orden -
rosa moln i grönblå skyn.

Hemåt gå med sol i ryggen:
Varma händer, kalla tår.
Myror lämnat sina byggen
och i stacken sova får.

Fötterna i skorna fryser
men vi går och tittar opp:
Aftonstjärnan stilla lyser
över högsta tallens topp

Genom dörren, in i huset -
varmt och skönt i stugans vrå!
Här bor vi, vi tänder ljuset:
Till eget hem är gott att gå.

Inger Forsberg

Novemberdag                                          Novemberdag          



Föreningsinformation

        Postadress: Föreningen Flatön c/o Jan Åsberg,                              
Flatön 907, 474 91 Ellös

Webbsida: www.flaton.se  Bankgiro: 995-6574

Styrelsen: Tel E-post
Jan Åsberg, ordförande 554 60 jan.aasberg@telia.com
Gerhard Andersson, kassör 550 67 gerhard@flaton.se
Anita Johansson, led. 550 67 anita@flaton.se
Inger Forsberg, led. 554 41 inger@flaton.se
Lena Kjellman, led. 554 84 lena.m.kjellman@telia.com
Kjell Moredal, led. 554 52 kjell.m@flaton.se
Gunnel Torberntsson 550 54 torberntssons@flaton.se
Tage Emanuelsson suppl. 553 78 tage@emanuelsson.se
Inger Persson, suppl. 555 16 ingerosolve@telia.com

Lokalbokning
Gunnel Torberntsson       550 54 torberntssons@flaton.se

Till dig som hyr lokalen:
Vid eventuella fel på el eller annan utrustning, ring Jan Åsberg, tel. 
0304-554 60, mobil 0705-590 339.0304-554 60, mobil 0705-590 339.

                                                        

Vi öppnar en mindre butik för klockor och hemslöjd 1 December 
kl 12.00.
Adress: Malö 346, ingång från vägen.  
Vi bjuder på hälsote från Peru, som även finns till försäljning.
Vi bjuder även på lite tilltugg. 
Välkomna !
.
Otto och Primi Nielsen
Malö 346
47491 Ellös
Tel.0304-509 09
primitivaotto@gmail.com

Quispe klockor och hemslöjd 


