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En saltstänkt hälsning från Föreningen Flatön 

www.flaton.se 

Skördefest 

29-30 september 
Mer info på sidan 2 

Använd reflexväst! 

Läs hur Du kan få en  

gratisväst på sidan 6 

Räkafton 
för öns tjejer  

fredag 12 oktober 
kl 18.00.  

Anmälan till Pia  
senast 1/10: 

pia@flaton.se 
 

Kransbindning  

lördagen 1 december  
ellika.sandren@gmail.com 

anm. senast 26/11 

Mer info på flaton.se 

Möte om Grannsamverkan 

Onsdag 19 september kl 18.30  

Flatö skola! 

mailto:pia@flaton.se
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Ljusstöpning helgen 17-18 november kl 8.00. 

 
Vi stöper ljus i källaren. I första hand stöper vi på lördagen, blir vi 
många kan även söndagen bli aktuell. 
Begränsat antal deltagare. Anmälan senast 2 november till Lena, 
lena.m.kjellman@gmail.com 
Vid anmälan bestämmer man hur många ljus man vill göra och vil-
ken typ av ljus. Betalar gör vi när vi stöpt klart. Ca-pris för 10 långa 
ljus är 90:-. 
Vi börjar tidigt på morgonen och brukar vara klara på eftermid-
dagen.  

 Vill du ge ett bidrag till  

 OA:s minnesfond? 

 Swish   0761-710233 

 Bankgiro   5181-1776 

mailto:lena.m.kjellman@gmail.com
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Sommaren på Flatön 2018 var lång, varm och innehållsrik. 

 

Juni; Först ut var Flatö kyrkas vänner som anordnade sex konserter, varav den första var med 

Tomas von Brömssen och Friiskvartetten. Textläsning och klassisk musik i en skön blandning. 

12 juni var vi en grupp flatöbor och andra som åkte till Norge på en trädgårdsresa. Vi besökte 

tre privata trädgårdar och åkte med två färjor över Oslofjorden. En underbar dag med mycket 

inspiration för oss trädgårdsintresserade. Nästa aktivitet var midsommarfirandet vid skolan 

som Föreningen Flatön ansvarar för. Traditionsenligt höll pastoratet i Taubegudstjänsten på 

midsommardagen. Hembygdsdagen som Flatö-Malö hembygdsförening ordnar varje år var 

mycket välbesökt. Professor Anders Gustavsson berättade om livet i gamla Morlanda.  

Juli; Nästa konsert i kyrkan var med Christoffer Wollter och Bernt Andersson som sjöng och 

spelade fantastiskt fint. Veckan därpå ledde Örjan Palmqvist allsången från hembygdsscenen, 

också den i hembygdsföreningens regi. Viss konkurrens från fotbolls-VM men det blev en härlig 

kväll i solen. 7 juli var det dags att åter hälsa Gota River Jazz men välkomna till kyrkan. 

Dixieland musik som nästan fick kyrktaket att lyfta. Oa Gunnarsson som lämnade oss i början av 

året hedrades med en fem timmar lång och fin minneskonsert på Stenesand. Föreningen Flatön 

lockade massor av besökare till loppis och auktion den 17 juli. Trots värmen var köpviljan stor 

och gav ett resultat på 47000 kr, som kommer väl till pass när vi nu behöver renovera våra föns-

ter och annat. Rekord var det nog också när hembygdsföreningen genomförde sin traditionella 

kulturvandring. Denna gång i Kila och ner till Björnsund. Runt 90 personer deltog. Klassisk mu-

sik bjöds det på lördag 21 juli under ledning av Olof Blix. Andra och sista allsångskvällen på 

hembygdsscenen presenterade David Carbe och Johan och Lars-Eric Frendberg. Tre mycket 

spelglada killar som vi vill höra mer av. 27 juli, kanske sommarens allra varmaste dag, gick Flatö-

mässan av stapeln för andra gången. Inte lika många besökare som förra året av förklarliga skäl, 

men den gav ändå föreningen ett överskott på 6000 kronor. 16 utställare deltog med ett varie-

rat utbud av varor. I samband med kyrkans vänners årsmöte brukar alltid Gåke framträda i kyr-

kan. Så även detta år och nu tillsammans med Lotta Rossövik och Jonatan Eliasson. De är bra!  

Augusti; Sista konserten i kyrkan för sommaren var med Bengt Magnusson och Suzanne Rangs-

tedt som bjöd på många finstämda sånger och underbart gitarrspel. Hembygdsföreningen har 

ännu ett evenemang, skördefesten 29-30 september, se separat program! 

 

Vi vill tacka alla som har besökt våra evenemang i sommar och gett ert stöd till våra verksam-

heter. Vi hoppas få se er nästa år igen men först väntar vårt höst/vinter/vår-program! 

Föreningen Flatön      Flatö-Malö Hembygdsförening      Flatö Kyrkas Vänner 

Vill du se bilder? Gå in på www.flaton.se  
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Flatökalendern 

den perfekta julklappen 

Det finns exemplar kvar, se www.flaton.se 

Hösten aktiviteter (se även www.flaton.se) 

 

Arbeta med eget måndagar kl 10   24/9-10/12 

Skrivarcirkel vissa måndagar kl 14   17/9-19/11 

Sittgympa måndagar kl 19      3/9-17/12 

Linedance vissa tisdagar kl 18     11/9-11/12 

Frigörande dans vissa tisdagar kl 18  6/11-18/12 

Målarcirkel onsdagar kl 18     29/9-12/12 

Matlagning för herrar onsdagar kl 18   10/10-5/12 

Stågympa torsdagar kl 19      6/9-6/12 

Uckegruppen söndagar kl 16.45   9/9-16/12 
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Reflexkampanj! 
Det är två år sen vi hade vår förra reflexkampanj. Den gick så bra att vi 
nu har beslutat att göra en ny kampanj. 
 
Vi har fått en hel del reflexvästar och reflexer från företag och försäk-
ringsbolag. De finns i skolan. Har Du ingen hemma kan Du hämta en 
där. Blandade storlekar. 
 
Med reflex på syns Du unge-
fär på 125 meters håll i mör-
ker om Du möter en bil med 
halvljuset på. 
 
Tänk på reflexer är färskvara 
och att en reflexväst gör allra 
bäst nytta när den används. 
 
Vi syns i mörkret!  
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Lokalt konsthantverk på Malö! 

 

Tel. 0304-51698 eller 0707-94 39 36 

Välkomna! Else-Britt  
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Föreningsinformation 
Du vet väl att  Du kan hyra våra lokaler i Flatö skola? 
 
Komplett utrustning för dukning till 75 pers 
Max tillåtet antal  för lokalen är 100 pers. 
 
På vår hemsida finns bokningskalender och prisuppgifter.  
Bokning av lokalerna görs till Pia, pia@flaton.se  
eller  0705 839304 
 
Medlemskap 
100:-/per och år eller 200:-/familj och år 
Bankgiro: 995-6574, Swish: 123 562 51 65 
 
Kontakta föreningen: foreningen@flaton.se, www.flaton.se 

Luciafirande 

torsdag 13 december kl 18.00 

mer info på www.flaton.se 

Släktforskning! 

Är du intresserad, kontakta Lena 0304 55484 

mailto:pia@flaton.se
mailto:foreningen@flaton.se
http://www.flaton.se

