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Välkommen till våra aktiviteter i
Flatö skola i höst!
7 september
Målarcirkeln på onsdagar
har startat, men det är bara att ta med sig eget materiel och
komma dit. Vi brukar också ta med oss fikabröd - och ha det väl-
digt trevligt!  Tid: 18.00 - c:a 20.00. Frågor? Ring Asta, tel. 55 081.

13 september
Line dance-cirkeln har också börjat
tisdagar 18.00 - c:a 20.15. Ledare: Bengt Carlsson. Välkomna,
både "gamla" och nya dansare! 
Vill du veta mer, ring Bengt, tel. 0523-471 02.

26 september
Berättarkvällarna runt brasan startar:
Temat första gången: "På farfars tid".  Berätta och kanske framför
allt lyssna till andras berättelser om hur det var "förr i världen". För
en liten slant får vi fika. Tid: 18.30 - c:a 20.30.

29 september
Yogan startar 
med Kerstin Dahlborg som ledare. Kursen är just nu fulltecknad,
men ring Kerstin, tel. 554 11 för vidare information om du är
intresserad.

3 oktober
"Ditt eget projekt tillsammans med andra"
På måndagar 10.00 - 14.00 finns en cirkel för dig som vill sy, snick-
ra, måla eller något annat du länge funderat på. Nu har du en per-
fekt möjlighet att i trevligt sällskap laga, klä om eller måla den där
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stolen eller hyllan du länge tänkt göra något åt, sticka en mössa till
barnbarnet eller sy om den där kjolen….Ring Lotta Börjesson, tel.
550 78, för att få veta mer.

8 oktober
HÖSTENS GEMENSKAPSDAG: 
Städdag i och runt skolan. Start: 10.00. Vi behöver ta ett rejält tag
inomhus - men även röja utomhus. Ju fler armar och händer som
kan hjälpa till, dess lättare och roligare blir det och ju mer får vi
gjort! Föreningen bjuder på korv och bröd och fika. Vi ser fram
emot en trevlig dag! Hoppas att du kan vara med!

Kan du inte komma just den här dagen, men ändå vill hjälpa till,
kontakta någon i styrelsen. 

29 oktober 
Julbak 
i vedeldad ugn. (Två grupper: 9.00 - 13.00 och 14.00 - 17.00).
Ring Asta Andersson, 550 81, om du vill vara med.

12 november
Ljusstöpning 
inför vinterns högtider. 
Pröva på att göra dina egna julljus! Ledare: Lena Kjellman. För
information och anmälan, ring 55 484 senast 9/11. 

19 november
HÖSTFEST! 
Vi återkommer med mera information på anslagstavlorna och hem-
sidan senare.

Nästa Öblad, med information om vinterns aktiviteter, kommer
omkring månadsskiftet november/december.
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För Byggprojektet
Magnus Molander

0706-40 20 83
orustbyggmarin@telia.com

Sommarens konserter i Flatö kyrka 2011
Årets konserter inleddes söndagen den 8 maj. Då gästades Flatö
kyrka av Stensjös Kyrkokör från Mölndal.

Kören sjöng många vackra vårsånger på ett utomordentligt sätt.
Ledare var Birgitta Landgren, som mycket skickligt dirigerade

kören och ackompanjerade på pianot. Hon spelade också ett par
fina solonummer, som publiken (ung. 50 personer) uppskattade.

Två vårpsalmer sjöngs tillsammans med publiken. Solveig Widell
höll en kort andakt med temat: Den gode herden.

Till sist sjöng kören den, i mitt tycke, vackraste psalmen i vår
psalmbok : Må din väg gå dig till mötes.

Kören tågade ut ur kyrkan under sång och publikens varma applå-
der.

Det var en härlig upplevelse för alla besökare! 

Gerhard fyller 70 år
lördagen den 24 september.
Det ska firas med
Öppet Hus från kl. 14
ALLA är välkomna! Vi bjuder
på kaffe och tårta 
OBS! Inga blommor eller
presenter men gärna en
anonym penninggåva, som
han sedan ska skicka till
Läkare utan gränser.

Anita och Gerhard
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Auktions- och loppisdagen på
Flatön den 26 juli 2011

Efter en period av grått och regnigt väder, lyste solen och lockade
många människor till Flatön den dagen. Det fanns massor av prylar
att se på och att köpa. Sakerna såldes på olika ställen: utomhus
fanns hushållsgrejor, prydnadssaker, leksaker, lampor, glas och
porslin samt diverse ting på "skroten". Om de besökande blev hung-
riga, kunde de köpa korv med bröd och en Festis därtill. Inne i huset
såldes textil, böcker och tavlor. Där kunde man också dricka kaffe
med hembakat och äggost. Auktionen startade c:a kl. 14. Många
objekt bjöds ut, och det mesta var ganska lättsålt. 

Denna dag inbringade ett netto till föreningen på ungefär 57 000
kr! Det är det mesta, som vi fått in någon gång.

Tack till alla, som jobbade med detta, skänkte prylar och köpte
saker!

Styrelsen för Föreningen Flatön
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Jätten i Morlanda skog
En gång det bodde en jätte i berget i Morlanda skog.
Han var väldigt ensam och ledsen och glodde om kvällarna nog
på slätten därnere som låg där så fridfull i månens sken
där mänskorna stängt sina dörrar och vilade sina ben.

Även i stior och fähus var det så trevligt och varmt
och ingen behövde va´  ensam och ingen där hade så armt
som han hade inne i berget - där var det båd´ dragigt och kallt
och ingen mer mat hade jätten, en kväll hade han slut på allt!

Så när det som värst sög i magen, då hade han smugit sig ner
till byn där på slätten i mörkret - ja, tänk, jättar i mörker, de ser!
Han hade kikat i springan vid fönstret som stod där på glänt..
och han hade sett vad de gjorde - och det hade en längtan tänt:

Han hade känt lukten av risgröt, fast han visste inte av vad,
det var som en doft av hans mamma, ett minne som gjort honom glad!
Han såg på mänskor som åto utav denna ljuvliga gröt,
han såg på barna som också fick smaka på maten så söt!

Ljusen som lyste på bordet och halmbock och  kakor i hög,
allt var så vackert och ljuvligt, till och med fåglarna dög
att dela med sig till också, han hade nog sett vad de fick:
En kärve av havre att dela, de kvittrade glatt vid sitt pick!

På natten när stjärnorna tändes och kalaset därinne var slut
satte man utanför dörren ett fat utav risgröten ut
och då smög sig jätten på fötter så tysta, så tysta det gick
till fatet och satte ner sleven - och smaka på gröten han fick!

Då kom det någon helt gråklädd, liten men underligt sträng,
jätten han smög sig då undan och smet tillbaks till sin säng.
Han låg där vaken och hungrig och hörde på stoj och på glam
när tupparna gol ner i gården och man skyndsamt tog slädarna fram!

Facklorna tändes och folket, de foro så hastigt iväg
med bjällror och klapprande hovar - vart for de, vart skulle de, säg?
Jo, de åkte ju upp mot  kyrkan, där lyste och klockklangen ljöd
så långt över stugor och lador, den helgfrid och glädje nu bjöd!
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Jätten, besviken och hungrig, ledsen och ensam och kall,
han visste att andra var mätta, ja, också i lador och stall!
Nu satt han ensam och ilsken och var också tvungen att gå
här hungrig och lyssna på oljud - men det gick att stoppa ändå!

Han tog en sten upp från marken så snabbt som en ilande vind!
Då fick han se släden med barnen som skrattade, röda om kind..
Hans hand sjönk mot sidan - han skämdes, vad hade han närapå gjort?
Han satte sig ner där i drivan och slängde den stenen långt bort.

Då hörde han någon som viska´,  fast högljutt, som om denne röt,
han hörde tydligt de orden - kom hit, så ska du ock få gröt!
Han vände sig om ner mot gården, såg tomten som vinkade - hit!
Där stod ett fat mitt på tunet med gröten, så doftande vit!

Från den dagen jätten i berget av julmaten också fick del,
han hjälpte tomten med sysslor som för småfolk kan bli ganska fel.
När djuren var större än tomten så var det ju inte så lätt.
Det kunde ibland bli rätt strävsamt och ibland inte alldeles rätt!

Men jätten han nådde och kunde och hjälpte sin gårdstomte, han,
och behövde ej längre va´ ensam - nu fanns där ju också en ann´
som var lite särskild och udda, men hade ett hjärta så varmt,
och de som är stora i världen kan också ha ensamt och armt!

Apropå "jättekastet" vid Morlanda medeltidskyrka på Orust..

Inger Forsberg



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

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

Styrelsen: Tel Epost
Jan Åsberg, ordförande 55 460 jan.aasberg@telia.com
Gerhard Andersson, kassör 55 067 gerhard@flaton.se
Anita Johansson, led. 55 067 anita@flaton.se
Inger Forsberg, led. 55 441 inger@flaton.se
Lena Kjellman, led. 55 484 lena.m.kjellman@telia.com
Tomas Torberntsson, led. 55 054 torberntssons@flaton.se
Gunnel Torberntsson, husvärd 55 054 torberntssons@flaton.se
Tage Emanuelsson suppl 55 378 tage@emanuelsson.se
Inger Persson, suppl 55 516 ingerosolve@telia.com
Lokalbokning
Gunnel Torberntsson 55 054 torberntssons@flaton.se

Medlemsavgifter
60 kr per person och år eller 175
kr per familj, där samtliga hemma-
varande barn är under 18 år. 
Företag 500 kr.

Uthyrning till medlemmar:
Stora salen för möten 300 kr/dag
Hyra av bord 100 kr/dygn
Hyra av stolar 100 kr/dygn

Lokalhyror
Stora salen: 600 kr/dygn
Källarsalen: o köket 300 kr/dygn
Köket entréplan 200 kr/dygn
Hyra av porslin 500 kr/dygn

Ö-bladet
Lena Kjellman,
lena.m.kjellman@telia.com
Jan Zetterberg, janz@flaton.se

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


