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Föreningen Flatön tackar
för det gångna året

och önskar alla en riktigt god jul
och ett Gott Nytt År 2012
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15-års jubileum för ljusstöpning på Flatön
En lördag i mitten av november var det dags igen. Sju glada tjejer
träffades i skolan på Flatön för att stöpa ljus. Vi började tidigt på mor-
gonen för vi vet att det brukar ta hela dagen. Nytt för i år var Birtes
och Jannas fantastiskt fina grenljus och självbärande ljuskronor.
Tillsammans tillverkade vi denna dag 328 vanliga ljus plus grenlju-
sen och ljuskronorna och till det gick det åt drygt 35 kg ljusmassa. 

I år var det 15-årsjubileum. En liten tillbakablick visar att vi under
dessa år har varit över 80 personer som tillsammans har stöpt cirka
5600 ljus. De senaste åren har vi lärt oss riktigt bra och lyckas nu
hålla en bra temperatur på massan. Det innebär att vi inte behöver
doppa ljusen så många varv som tidigare. När vi gick ut i höstmör-
kret och den friska luften vid fyra-tiden på eftermiddagen, var vi gan-
ska trötta i ben och armar, några hundralappar fattigare men glada
och nöjda med en låda fina ljus under armen. 

Att stöpa ljus för hand innebär att man får glömma vardagsstress-
en för en stund, Det går helt enkelt inte att skynda sig. Alla ljusen
måste doppas varje varv. Efter några timmars stöpning kommer vi
alltid in i en sorts meditativ stämning. Vi rör oss lugnt och stilla och
langar listerna med ljus till doppkärlet och tillbaka till ribbstället där
ljusen hänger mellan varven. Ångorna från den smälta massan
bidrar kanske också till den lugna stämningen. Fast vi är förstås inte
tysta. Vi kvinnor kan ju som bekant göra två saker samtidigt och där-
för pratar vi en hel del under tiden vi stöper. Berättar historier och
sånt som hänt sen sist. Vi konstaterar att det händer mycket på ett
år! 

I år kom vi in lite på vanor och fick exempel på vanans makt ihop
med en julskinka. Den lilla söta historien vill vi gärna dela med oss
av så den kommer här jämte. Trots att vi har hållit i femton år känn-
er vi oss inte alls som kvinnorna i historien. Vi provar ju gärna nya
saker och ifrågasätter sånt vi tycker är konstigt. 

Alla glada öbor önskas en God Jul
Lena Kjellman
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Vinter och vår på Flatön
24 dec kl 23.30 Midnattsgudstjänst i Flatö kyrka. Ingemar Ekström.

14 jan kl 18.00 Vinterfest i skolan med Gåke och Håkan. 

22 jan kl 17.00 Berättarkväll i skolan. Tema: Lekar du minns!

26 febr kl 17.00 Berättarkväll i skolan.

17 mars kl 10.00 Årsmöte i Föreningen Flatön i skolan. Vi bjuder på fika.

25 mars kl 17.00 Berättarkväll i skolan.

7 april kl 10.00 - 12.00 Påskpromenad med lotterier, korvgrillning, fika med
hembakt -precis som vanligt!

Målar-cirkeln och Line dance-cirkeln startar också
Kontakta för startdatum: Målarcirkeln, Asta tel 55 081 och 
Inger för Line dance-cirkeln tel 55 441

Historien om julskinkan
Ett exempel på vanans makt ur Gill Lidström-Widells bok 
Ta makten över problemformuleringen

"Mamman skar av kanterna av julskinkan varje år innan hon satte
den i ugnen. 
Ett år frågade dottern, varför hon gjorde så. Mamman stannade upp
och undrade. Hon kunde inte svara. Hon hade bara gjort så för att
hennes mamma alltid gjort så. Hon ringde till sin mamma som sva-
rade att hon gjort så för att hennes mamma alltid gjort så. Till slut
ringde man till mormorsmor. Hennes svar blev: det gjorde jag ju för
att vi hade en så liten ugn på den tiden."
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För Byggprojektet
Magnus Molander

0706-40 20 83
orustbyggmarin@telia.com

Varmt TACK
till alla, som ringde, skick-
ade kort, kom och drack
kaffe med tårta, skänkte
gåvor och pengar på min
70-årsdag!
Dagen blev ett roligt minne
för mej.
En gåva på 6.600 kr är
skickad till Läkare utan
gränser.               Gerhard

Julafton
Julen är en härlig tid 
när vi samlas, släkt och vänner,
tager på vår bästa svid, 
bjuder några som vi känner.

Samlas omkring bord som dignar
utav allsköns mat och must,
ber till Gud att han välsignar,
rycker in med liv och lust.

Sjunger, dansar runt kring granen,
ser på tjuren Ferdinand,
så till slut när alla barnen
delat klappar med varann -

- är det skönt att lugnt och stilla,
samlas för en stund av frid,
hälsa Jesusbarnet lilla,
som kom till oss i denna tid.

Asta 

Vinter
Flingor falla
mjuka, lätta, vita, kalla,
över allt och alla.
Lyser upp i vinterkvällar -
barnaögon tindrar, strålar,
bygger slott och kramar bollar,
krigar vilt och skriker, skrattar,
åker fort i branta backar.
Det är vinter - jo, jag tackar!

Asta 

Limerick
En slaktarlärling från Haga
skulle ta en nasse av daga!
Men ack, ack, ack, den slet sej och
stack
till Djurens Vänner och klaga´!

Asta 
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”Gubbklubb” på Flatön
Janne Åsberg och Kjell Moredal har tagit initiativet att bilda en
Gubbklubb med inriktningen att träffas och titta på sport-TV. 
28 stycken anmälde intresse och satsade 1500 kr per person. Avtal
skrevs att hyra gymnastiksalen för 1000 kr/mån. Efter det startade
arbetet att isolera, och inreda gymnastiksalen till en mysig TV-salong
med soffgrupper och bord. Väggarna kläddes med tyg och fönster-
väggen kläddes med gardiner, allt för att ge bättre ljud. En 60-tums
TV med ljudanläggning köptes in. Parabol med dubbla huvud install-
lerades och den 26 november var den invigning.
Ett mycket lyckad initiativ som väcker tanken:
När startas det en Gumklubb?
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Det finns fler bilder från aktiviteterna på hemsidan: www.flaton.se

Konsert i Flatö kyrka den 5 nov.
Alla Helgons dag kunde man lyssna till Rosékvartetten, som består
av fyra unga damer, två spelar fiol, en spelar alt fiol och en spelar
cello. De framförde flera klassiska stycken och avslutade med ett par
melodier av Evert Taube. Ungefär 50 personer njöt av deras musik.
En liten andakt hölls av Ib Pihlblad, den inramades med psalmsång.
Det var en fin upplevelse denna helgdagskväll.

Höstens berättaraftnar
Måndagen den 26 september startade våra berättartillfällen. 10 per-
soner satte sig vid brasan i kakelugnen nära bordet med värmeljus.
Anita Johansson höll denna gång i samtalen. Hon berättade först lite
om hur statarsystemet fungerade och sedan om sin farfars liv som
statare på en herrgård i Södermanland.

Därefter berättade några om sina förfäder. Vi fick bl.a. höra om en
knekts hustrus liv under makens möten på regementet, en veterinärs
mödor vid kastrering av hästar, en garvaregesälls livsöde.

Nästa tillfälle var söndagen den 30 okt. Samtalsledare denna gång
var Inger Forsberg och Asta Andersson. Då var temat: Såsom di
gamle berättade.

Ett par historier från förr kom fram, men sedan gled samtalet över
till annat, t.ex. pratades det om tågresor och lantbrevbärare. En paus
med gott fika  blev det också. Både Inger och Asta läste upp egna
dikter. En trevlig gemenskap med ljus och värme en mörk höstkväll! 

Ämnet den 4 dec var Glada skolminnen. Vi fick bl.a höra om käns-
lan att få gå in i frökens fina rum,  om träning och framförande av pjä-
ser på fester i skolan och om skolutflykter till okända trakter. Det var
en trevlig kväll framför den varma kakelugnen. Hoppas fler vill
komma och deltaga, kostnaden är ju bara 20 kr!
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Höstfesten
Den 19 november var det dags för den årliga höstfesten i skolan.
Salen var fint dukad och dekorerad med höstens växter. Ungefär 50
personer kom och hade trevligt. Mat och dryck tog vi med oss och
njöt av varandras anrättningar. Under måltiden sjöng vi lustiga sång-
er. En frågepromenad hade Agneta satt upp. Det gällde att tyda de
kryptiska meddelandena och få till kryddor. Sedan kom "Gubes" från
Brålanda. De spelade dragspel och bas, sjöng välkända visor och
berättade roliga historier. Många glada skratt hördes i salen.
Till sist drack vi kaffe och åt av de goda tårtorna. Det var en rolig
kväll, som aktivitetsgruppen ordnat.    Stort TACK till dem!!! 

Städdagen
Lördagen den 8 okt. kl.10 samlades c:a 25 personer för att städa
inne och utanför skolan. Yttertaket tvättades med högtryck från en
sky-lift. Trädgården ansades med gräsklippare, röjsåg, handkraft
m.m. Inne städades i skåp och lådor, fönster tvättades, golv rengjor-
des etc. Efter ett par timmars arbete bjöds alla på varm korv, smör-
gåsar , vetebröd och kaffe. Då tackade ordf. alla, som kommit och
hjälpt till. Därefter fortsatte arbetet ett par timmar. Taktvätten gjordes
klar på söndagen. Allt detta nödvändiga jobb gjorde gott för skolhu-
set.  Det var en arbetsam fast trevlig dag för deltagarna!



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

Webbsida: www.flaton.se  Bankgiro: 995-6574
Medlemsavgifter: 60 kr per person och år eller 175 kr per familj, där samtliga

hemmavarande barn är under 18 år. 
Företag 500 kr.

Gör som Föreningen Flatön Köp EL lokalt!
för aktuellt pris ring Michael eller gå in på www.bestel.se

Västra Orusts Energitjänst
Besöksadress: Glimsåsvägen 3, Ellös, Telefon: 0304-54 880, E-mail: info@voe.se

YOGA
Mjuka upp din kropp med ett yogapass i veckan.Jag startar nu
upp en kurs i Flatö Skola enligt nedanstående:

Start  onsdag. den 25 jan. kl 19.00 till 20.15
Vid tillräckligt antal deltagare kan jag även hålla en kurs samma
dag kl. 17.30 till 18.45. 

Kursen omfattar 8 kurstillfällen och passar även för den som är
nybörjare.

Pris för hela kursen 650:- kr inklusive moms.

Lokalhyra 1500:- kr för hela kursen kommer att fördelas lika mell-
lan alla deltagare.

Anmälan sker till Kerstin Dahlborg
kerstin.dahlborg@flaton.se
Tel.0304-554 11 mobil 073-95-18-509




