
Flatö kyrkas vänner
Tommy Körberg 

Sofia Källgren / David Carbe 
Gåke & Lotta

Körer och Kvartetter
sid. 4-5

Föreningen Flatön
Nationaldag

Midsommarfirande
Trädgårdsresa

Släktforskardag
Loppis & Auktion   

Valmöte
Förtidsröstningslokal

sid. 10-11

Handelsman Flinks 
sommarprogram!  

sid. 6

Valmöte 
torsdag 18 augusti

Vi bjuder in de politiska par-
tierna i Orust kommun för ett sam-
tal om utveckling och framtidstro.

Pris: 100 kr. Säljstart: Nationaldagen

Ö-bladet
2022:2

En saltstänkt sommarhälsning från Flatöföreningarna

www.flaton.se

Hembygdsföreningen
Hembygdsdag - museet öppnar  

Liekurs 
Kulturvandring

Käpphästhopptävling
Skördefest

sid. 12-13

Taube-loppet!
Förberedelserna för årets lopp 
pågår för fullt och anmälning-
arna strömmar in. I år erbjuds 
tre olika distanser. 
27 augusti är det dags!

sid. 2-3



Taube-loppet – Bohusläns vackraste lopp genomförs den 27 augusti!

Den 27 augusti kommer årets Taube-lopp att gå av stapeln. Även denna gång är det ett 
lopp i glädjens, musikens och friskvårdens tecken. I år kommer loppet att genomföras i tre 
olika distanser, med start och målgång vid Flatö skola: 
• 21 km, vilket motsvarar ett halvt maraton (samma längd som Göteborgsvarvet)
• 10 km
• 5 km, eller det Lilla Taube-loppet
Loppen går över stigar, strandängar och grusvägar längs med vår vackra ö, med utsikt över 
ängar, dungar och hav, så det är inte konstigt att det av många kallas ”Bohusläns vackraste 
lopp”!

Förra årets dryga 200 deltagare planeras att bli lite drygt dubbelt så många i år, med ett 
maximalt deltagarantal om 500 löpare. Till det hoppas arrangörerna inom Föreningen 
Flatön och Hembygdsföreningen Malö-Flatö att öns samtliga boendes går ”man ur huse” 
och möter upp vid skolan eller längs med spåren. 
Vid Flatö skola kommer det att bjudas fartfylld Taube-inspirerad musik av Trädattons, 
skönsång av Ucklums Förenade Röster samt visor med skivaktuella gitarr-virousen Henrik 
Nagy, så musikutbudet är fantastiskt bra. 
Dessutom finns hamburgare, korv, fika till försäljning, så att energinivån kan hållas hög!
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Ett större Taube-lopp i år! 

För att ett stort löpar-arrangemang skall fungera, kommer det att behövas många 
funktionärer, och vi hoppas på lika god uppslutning i år som förra året. Sedan i julas har
arbetsgruppen varit aktiv i förberedelser, och i takt med att dagen för Taube-loppet 
närmar sig, så ökar mängden arbete. Tisdagen den 2 augusti kl 18:00 genomförs 
arbetsmöte för alla funktionärer i Flatö skola.

”Taube-loppet är ett fantastiskt roligt projekt, där vi samlas på ön för att skapa Bohusläns 
vackraste lopp, med Evert Taubes arv svävandes över dagen. Det finns en lång historia av
att arrangera olika event på ön, så erfarenheten är god i arbetsgruppen. Det skapar de
bästa förutsättningar för härlig stämning på lopp-dagen”, säger tävlingsledaren Fredrik 
Hallberg, 

Oavsett om du är löpare, sommar-motionär eller bara tycker om folkfest och musik, så 
finns det något för dig på Taube-loppet. Anmälan till loppen görs på www.taubeloppet.se.
I år delas det ut medaljer till alla deltagare i de olika distanserna. Medaljen för Lilla Taube-
loppet ses nedan. 

Blandade bilder från
2021 års Taube-lopp

http://www.taubeloppet.se/
stenf
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Flatö Kyrkas vänner 

Tommy Körberg
Tisdag 28 juni kl. 19 och 
Onsdag 29 juni kl. 19
Biljettpris: 430 kr

Tommy sjunger allt och lite till ur sin 
drygt 50-åriga karriär

Biljetter säljs via nortic.se (sök Flatön)

På biljettpriset tillkommer en serviceavgift på 10:-.  Kaféet i skolan öppet
1,5 timma före varje konsert samt i eventuell paus. Insläpp i kyrkan 30 minuter före 
konserten.
Notera att om du har en gruppbiljett med QR-kod i din telefon gäller den för alla i 
gruppen, som måste passera insläppet tillsammans.

Håll utkik på vår hemsida, www.flaton.se för ev. justeringar i programmet.

Nordre Skur og Ballast
Söndag 5 juni kl. 16.00
Biljettpris: 100 kr

En kör från Sandefjord. Hela biljettintäkten går till Act- Svenska kyrkans 
insamling till Ukraina.

Allsång med Gåke. Midsommardagen Lördag 25 juni kl. 19.  
Åke Wiklund, Hans Blomberg och Mycklebykören. Fri entré!
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https://www.nortic.se/


Sofia Källgren / David Carbe 
Söndag 17 juli kl. 19

Biljettpris: 250 kr
Musik i sommarkvällen

Sommarprogram 2022

Saxdalens manskör
från Dalarna 
Lördag 23 juli kl. 18
Biljettpris: 200 kr
En hyllning till Evert Taube

Gåke och Lotta
Måndag 1 augusti kl. 19
Biljettpris: 200 kr
Visor vid havet

Årsmöte 
måndag 1 augusti

efter konserten
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Klara kvartetten
Lördag 6 augusti kl. 18
Biljettpris: 200 kr
En kväll med klassiska 
pärlor

Mässa
Söndag 24 juli kl. 10.30
Präst: Patrick 
Petersson Rydsten
Musiker: Maria 
Henriksson





Pär Löfvenius nya fotobok
kostar 300 kr

Pär skänker 100 kronor 
per bok till föreningarna.

. 

Tre föreningar  

Kalender och böcker säljs vid våra evenemang 
i sommar med start på Nationaldagen. 
De kan också beställas på foreningen@flaton.se
Ämne: Pärs bok 2 eller Kalender 2023
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Flatökalendern 2023 
kostar 100 kronor 
och visar tretton 
fina bilder 
från våra öar

Till Dig som ännu inte betalt:

mailto:foreningen@flaton.se


Det händer på Flatön….. 

Onsdag 1 juni kl. 17-19. Allsång med Onsala Taubesällskap. 

Lördag 4 juni kl. 11. Planeringsmöte inför Midsommarfirandet.

Söndag 5 juni kl. 16. Flatö kyrka. Nordre Skur og Ballast – kör från Sandefjord. 
Biljettpris: 100 kr, via Nortic.

Måndag 6 juni kl. 15. Nationaldagsfirande på Hembygdsscenen.

Fredag 24 juni kl. 12. Midsommarfirande i skolan. (se också 4 juni)

Lördag 25 juni kl. 19. Flatö kyrka. Allsång med Gåke. Fri entré.

Tisdag 28 juni. Trädgårdsresa till Kinnekulle. Anmälan, se hemsidan. 

Tisdag 28 juni kl. 19. Flatö kyrka. Tommy Körberg. Biljettpris: 430 kr,  via Nortic. 

Onsdag 29 juni kl. 19. Flatö kyrka. Tommy Körberg. Biljettpris: 430 kr,  via Nortic.

Fredag 1 juli kl. 17. Logålejo spelar på Ängö Gård.

Lördag 2 juli kl. 15. Hembygdsdag i museet. 
Föredrag: ”Kvinnor i Bohusläns skärgård under 300 år”. Kaffeservering och lotterier. 

Museet är öppet dagligen 2 juli - 14 augusti mellan kl. 13-16.

Tisdag 5 juli kl. 12-16. Släktforskardag. Öppet hus i båda skolorna. 

Onsdag 6 juli kl. 18. Planeringsmöte inför Loppis

Fredag 8 juli kl. 10-17. Liekurs. 

Tisdag 12 juli kl. 17. Logålejo spelar i Björnsund.

Onsdag 13 juli kl. 17. Kulturvandring på Ängön. Samling i Persäng. 

Söndag 17 juli kl. 12-15. Vi tar emot saker till Loppis/Auktion i källaren. 

Söndag 17 juli kl. 19. Flatö kyrka. Sofia Källgren och David Carbe. 
Biljettpris: 250 kr,  via Nortic. 
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…….sommaren 2022

Måndag 18 juli kl. 9-12. Vi tar emot saker till Loppis/Auktion i skolan.

Tisdag 19 juli. Loppis kl. 11 och Auktion kl 12. 

Lördag 23 juli kl. 18. Flatö kyrka. Saxdalens manskör från Dalarna.  
Biljettpris: 200 kr,  via Nortic. 

Söndag 24 juli kl. 10.30. Flatö kyrka. Mässa. Präst: Patrick Petersson Rydsten. 
Musiker: Maria Henriksson.

Måndag 1 augusti kl. 19. Flatö kyrka. Gåke och Lotta. Biljettpris: 200 kr, via Nortic. 

Måndag 1 augusti, efter konserten. Årsmöte i Flatö kyrkas vänner.

Tisdag 2 augusti kl. 15. Käpphästhopptävling.

Tisdag 2 augusti kl. 18. Planeringsmöte inför Taubeloppet.

Lördag 6 augusti kl. 18. Flatö kyrka. Klarakvartetten. Biljettpris: 200 kr, via Nortic.

Torsdag 18 augusti. Valmöte i skolan. Kommunala partier bjuds in. Mer info 
kommer.

Torsdag 25 augusti kl. 10-14. Förtidsröstningslokal i Flatö skola –
Förtidsröstningen startar!

Lördag 27 augusti. Taubeloppet. Arr. Hembygdsföreningen och Föreningen Flatön

Tisdag 30 augusti kl. 12-16. Förtidsröstning i Flatö skola!

Torsdag  1 september kl. 16-20. Förtidsröstning i Flatö skola!

Tisdag 6 september kl. 10-14. Förtidsröstning i Flatö skola!

Fredag 9 september kl. 12-16. Förtidsröstning i Flatö skola – Sista dagen!

Lördag och söndag 24-25 september- Skördefest.

Med reservation för ändringar!                              www.flaton.se
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Föreningen 
Flatön   

Förtidsröstningslokal i Flatö skola
I höstens val kan du förtidsrösta här följande dagar:
Torsdag 25/8 kl. 10-14
Tisdag 30/8 kl. 12-16
Torsdag 1/9 kl. 16-20
Tisdag 6/9 kl. 10-14
Fredag 9/9 kl. 12-16

Trädgårdsresa till Kinnekulle
Tisdag 28 juni kl. 7. Bussen hämtar på Flatön. 
Besök i fyra  trädgårdar. Läs mer om resan på www.flaton.se.
Pris: 895 kr (vid minst 35 deltagare) 
I priset ingår bussresa, två fika, lunch samt entré till trädgårdarna.
Anmälan via: foreningen@flaton.se, Ämne: Kinnekulle

Loppis & Auktion i Flatö skola
Tisdag 19 juli kl. 11. Auktionen startar kl. 12.
Vi tar emot saker på söndag 17 juli kl. 12-15 (i källaren, ingång via 
trädgården, pga konsert) samt måndag 18 juli kl. 9-12 i skolan.
Kaffeservering, lotteri!
Planeringsmöte 6 juli kl. 18
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Du tar med röstkort och 
legitimation.
Det finns valsedlar i lokalen 
men för region- och 
kommunal-valsedlar utanför 
Västra Götaland och Orust, 
finns blanka valsedlar.

mailto:foreningen@flaton.se


Föreningen Flatön
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Midsommarfirande 
vid Flatö skola?
Vi hoppas kunna fira 
midsommar igen på 
Midsommarafton kl. 12. 
Men vi behöver vara en 
liten grupp som kan hjälpa 
till som funktionärer.
Planeringsmöte lördag 4 
juni kl. 11 i skolan då vi 
fördelar arbetet. Vi 
behöver några som kan 
spela till dansen och några 
som kan sälja äggost och 
lotter mm. 
Välkomna! 

Nationaldagen 6 juni kl. 15
Välkomna till Hembygdsscenen och fira 
Nationaldagen med oss.
Kaffe och bakelse kommer att finnas till 
försäljning. Det blir musik och lite 
allsång med Patrik & Fredrik + hemlig 
gäst!
Välkomna önskar Aktivitetsgruppen  

Släktforskardag 
i skolorna på Flatön
Tisdag 5 juli kl. 12-16
Att hitta sina rötter! 
Dokumentation – presentation, 
DNA-forskning, flygfoton, arkiv 
och kartor. I museet finns 
avskrifter av kyrkböckerna för 
Flatön.
Kaffeservering!
Välkomna!



Flatö-Malö  
hembygdsförening  

och  
skolmuseum 

Sommarprogram 2022 
 

Hembygdsdagen lördagen den 2 juli kl 15.  

 

”Kvinnor i Bohusläns skärgård under 300 år”  

Sune Johansson, Skepparhuset Gullholmen, visar bilder och  
berättar om kvinnorna i skärgården under trehundra år med  
mycket anknytning till Flatön och Malön. 

 

Utställningen MOD2021  

berättar om hur den kvinnliga rösträttskampen såg ut i Bohuslän,  
Sverige och världen. Möt några av de bohuslänska kvinnor som  
engagerade sig i den kamp som resulterade i att vi idag lever i ett  
mer jämställt samhälle. 

 

Liekurs fredagen den 8 juli, 10-17 

Lär Dig konsten att slå med lie. Känn doften av nyslaget hö.  
Lär dig hålla lien vass.  
Max 10 deltagare. Avgift: 500 kronor.  
Anmälan senast 20 juni till Ann-Marie 070-4326415.  
Bankgiro 5068-8761 eller swish 123 558 1921. 
Anmälan är godkänd när betalning erlagts. 

 

Kulturvandring på Ängön onsdagen den 13 juli.  
Samling i Persäng kl 17.   
Vem bodde här? Var det Riddar Snakenborg*? 
Vi går både efter storskifteskartan 1806 och nya digitala kartan.  
Minnesvård, torp och gårdar. 

Ta med fika. Pris 20 kronor. 

*) ur Bohusläns historia av Tomas Andersson 

stenf
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Taube-loppet lördagen 27 augusti.  Se https://www.taubeloppet.se/ 

En naturupplevelse som startar vid stora skolan och 
går förbi båtvrak som multnat gröna och  
 förbi fåren de fromma,  
 (som) beta bland bergen på sälta och äng. (E.T.) 

Tillsammans med Föreningen Flatön.     
 

Skördefest sista helgen, 24-25, i september.  

Här kan man också fynda honung, grönsaker, frukt och bär från lokala 
odlingar. Dessutom underhåller Lilla Bandet med sång och musik på 
lördag eftermiddag. Kaffe, äggost, varmkorv och dricka finns! 
 

151-årsjubileum för Flatöns första skola. 1871 stod skolhuset färdigt  

och undervisningen kunde börja. Detta kommer att uppmärksammas. 
 

Minnesvården om torp, gårdar och de som bodde där. Utställning 

öppen hela sommaren. Kom och öka Dina rötter i museets samlingar av 
kyrkböcker och fotografier och även i vår nya digitala utrustning.  
Extra öppet på släktforskningsdagen den 5 juli! 
 

 Museet är öppet varje dag 2 — 14 augusti klockan 13 - 16 .  

Välkommen! 

Flatö-Malö Hembygdsförening 

Bohusläns Hembygdsförbund och Studieförbundet Vuxenskolan 

Se mer info på hemsidan https://www.flaton.se/ 

Käpphästhopptävling — så klart! Tisdagen den 2 augusti kl 15 

 Hästarna står och väntar på sina  
 ryttare på ängen utanför stora skolan.  
 Tina och Jenny berättar snart mera.  

stenf
13



10 

Det händer på Flatön: www.flaton.se 

 

 

 

Din personliga och 

lokala elleverantör 
Ellös · Tel. 0304-548 80 

www.bestel.se 
 

stenf
14

stenf
14



11 

Det händer på Flatön: www.flaton.se 

Lokalt konsthantverk på Malö! 

 

Tel. 0304-51698 eller 0707-94 39 36 

Välkomna! Else-Britt  

stenf
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Det händer på Flatön: www.flaton.se 

Föreningsinformation 
 
Uthyrning av lokalen 
Du vet väl att Du kan hyra våra lokaler i Flatö skola? 
 
Komplett utrustning för dukning till 75 personer 
Max tillåtet antal för lokalen är 100 personer 
 
På vår hemsida finns bokningskalender och prisuppgifter.  
Bokning av lokalerna görs till Pia, pia@flaton.se  
eller  0705 839304 
 
Medlemskap 2022 
200:-/pers och år eller 400:-/familj och år 
Företag 1000 kr och år 
Bankgiro: 995-6574, Swish: 123 562 51 65 
 
Kontakta föreningen: foreningen@flaton.se, www.flaton.se 

Medlemsutskick från våra tre föreningar kommer 

med posten under april månad 

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