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Viktigste øysak!

Arbeidet med å sikre en
langsiktig skjærgårds
skole er godt igang.

Følg med!
Engasjer deg!
Støtt oss!
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Ryggsekkane

Lørdag 8. september gikk
høstsesongens første tur til Arøy. Nytt
for sesongen var start kl. 10 for å få
maksimum ut av dagen. Det var en frisk
og rask gjeng på 14 pluss tre bikkjer
som ble med i nydelig vær. Ved

Skåtøypraten

ankomst Arøy ble vi tatt vel imot på
brygga til Paul. Der var det full aktivitet
med krabbekoking og fyring i
ovner for makrellrøyking, så vi fikk
litt av hvert interessant å kikke på
før vi fikk revet oss løs og startet
turen. Paul hadde ordnet med kart
over øya som ga oss god hjelp, og
ved hjelp av deltagere som hadde
vært på Arøy tidligere ble det en fin
rundtur. Den gikk først til eika hvor
Torbjørn forsvant inn og vi alle
lurte på om han klarte og komme
ut, men det gikk greit, vi andre fant det
klokest å ikke krabbe inn. Så fortsatte
turen til Vakthusheia, med flott utsikt før
vi rotet det til og tok feil sti ned mot
utsiden. Det medførte litt ekstra klatring
mye hjemme på dagtid, og har plass og
tid til mye mer besøk!

Hva synes dere om
nedleggelsen av skolen?

Nedleggelsen av skolen er ikke
noe vi heier på, men det er
uansett på Skåtøy at vi vil bygge
og bo. Vi følger spent med i
utviklingen mtp. alternative
løsninger for skoleordning, og tror
at selv om avgjørelsen om
nedleggelse er tversigjennom
idiotisk, så kan privatskole være
et godt alternativ. Vi skal ihvertfall
gjøre vårt med å skaffe elever!

I mai flyttet Kjell og Ingvild
Matzow, datteren Marion Adele (7
mnd) og hunden Mira til Skåtøy. Hva jobber dere med?
Kjell er utdannet anestesisykepleier
Nå skal de i gang med
med videreutdanning i HMS. Ingvild har
husbygging på Bråtøy.
Trives dere på Skåtøy, og hvor lenge
har dere bodd her?
Vi flyttet inn i mai. Nå nyter vi dagene
på Skåtøy, og som innflyttere føler vi
alle de gode sidene dette stedet har å
by på. Vi ser frem til fortsettelsen, og til
å bli kjent med andre fastboende. Vi er

en økonomiutdannelse, og er
arkitektstudent i mammapermisjon.
Sammen driver vi en bedrift som heter
Mks24 AS, forkortelse for Medisinsk
KompetanseSenter. Vi driver mest
med rekruttering og formidling av
medisinsk og helsefaglig personell til
offentlige og private klinikker, sykehus
og institusjoner i hele landet, og

epost: linda-hoy@hotmail.com
mobil: 99234828
og prøving av nye stier. Vi endte i vika
hvor nistespising var planlagt og hadde
en fin rast i sola før vi returnerte over
Vakthusheia på ’riktig’ sti. Båtturen hjem
gikk greit, og ikke helt uventet ble turen
for mange avsluttet med et lite besøk
på kafeen.
Per med bikkja

Torbjørn i eika.

offshore.

Interesser?
Fritiden bruker vi mye til å bli kjent i vårt
nye nærområde, og nyter mest mulig av
tiden utendørs. Kjell er interessert i
både jakt og fiske, og vi har begge
havkajakk. Den meste av tiden går
uansett med til vår datter Marion og
valpen Mira. Vi er også opptatt av
mijøet. Vi skal jo som kjent bygge hus,
og her skal vi bruke flere smarte
løsninger: produksjon av egen varme
og elektrisitet ved hjelp av vind og
solenergi, reduksjon og gjenbruk av
spillvann. m.m. Det er også viktig for
oss at materialene vi velger er minimalt
belastende for miljøet.

Det skjer på Skåtøy

Skåtøy Kirke:

Sø 1 4.oktober kl.11 30 .

Kafeen er helgeåpen i høst:

Gudstjeneste v/ Modalsli.
Gullkonfirmantfest. Konfirmantpresentasjon.
Ofring til menighetsarbeidet.

Dette er kafeens kjernetid. Tidene kan utvides når
arrangement, stemning og kapasitet tillater det.

Lokalet fredag 1 2. oktober kl 1 900:

Alle lørdager – 1 3.00 – 23.00 (29. sep. åpent fra kl 1700)
Alle søndager – 1 3.00 – 1 8.00
Utstilling: Lisa Aisato, Mari og Åshild Kanstad Johnsen,
Augon Johnsen

Lørdag 29. september Kl 1 900 Kviss , Møt opp presis,
Påmelding til: Liv Berit Olaussen, tlf: 99167035

Lørdag 20. oktober

konsert med Tom Jackie Haugen ved
Sangpoetene (se neste side)

følg med på: www.skatoy.net

Huskestua starter opp etter sommeren

Huskestua startet opp høstsesongen på lokalet 17. sep.
Deretter fortsetter vi hver 14.dag kl. 1800 frem til 26.nov.
Programmet blir som før, kanskje har vi noe nytt på lur.
Tor Dønvik kommer 1.okt, for og vise oss hvordan vi kan
bruke kartet over Skåtøy til å plassere stedsnavn og bilder.
Jeg benytter anledningen til og spørre lesere av
Flaskeposten, om dere har bilder dere vil dele med oss?
Vi prøver å samle noen bilder fra alle bostedene på øya.
Vi har mye ,men trenger mer!
Er det noen som har bilder fra skolen, Rogns butikk, eller
fra posten med Albert og Harboe, osv. låner vi de gjerne.
mobil. 98649480
Grete Olsen

Breiflangre !

Den som går tur på Skåtøy i
sommerhalvåret og har øynene
med seg, vil oppdage mange
forskjellige planter og blomster.
På vei til Krikken la jeg for en
del år siden merke til en blomst

Velkommen til kirken!

Vi gjentar suksessen fra i fjor, og arrangerer konsert med
Kragerø Mannskor på Lokalet.
Det blir naturligvis bevertning, og denne gangen serverer vi
Baccalao. Vi åpner dørene kl. 1900, og serverer mat med
det samme. Koret overtar når alle er mette.
Øl, vin, kaffe og mineralvann blir å kjøpe frem til midnatt.
Det blir åresalg, med flotte gevinster fra vår øyfaste
glassblåser, Gerd Slåen.
Konsert og middag koster kr. 150,
Påmelding: Til Lisbet Thoresen,
send SMS til Lisbet på 41 2881 99

før 8/1 0 .

Lokalstyret v/Jan Cranner

Ryggsekkane 1 3 oktober kl 1 000

Turen går til Portør  påmelding i god tid til HKH  90698709
(Tur hver andre lørdag i måneden).

jeg ikke hadde sett før. Den
vokste i veikanten, blant gress
og høye grønne planter og var
derfor vanskelig å få øye på.
Jeg plukket et eksemplar og
tok det med til et medlem i
Telemark botaniske forening.
Han kunne fortelle at planten var
en breiflangre. Ved å lese i
floraen og på google får jeg vite
at breiflangre er en av våre mest
storvokste orkidéer og kan bli
opp til 70 cm høy. Den trives
best i edelløvskogen, men kan
dukke opp nærmest hvor som
helst, særlig i veikanter.
Dette stemmer absolutt med
forekomstene på Skåtøy. I
sommer fant jeg den første i
veikanten rett før Stormyr, og
siden spredt helt til Krikken. Jo
nærmere Krikken, dess flere er
det å se.
Breiflangren er en uanselig
plante, men hvis du studerer den
nøye, vil du oppdage at de små

Tor Dønvik

grønne
eller
brunaktige
blomstene er svært vakre.
Den blomstrer i juliaugust.

Som en kuriositet kan nevnes
at orkidé kommer fra det greske
ordet orchis som direkte oversatt
betyr testikkel, på grunn av at
rotknollene likner en testikkel.
Orkidéene har derfor fra
gammel tid vært regnet som et
viktig middel til å stimulere
kjønnsdriften.
Foto Einar Hugnes
Skrevet av Torill Stordalen

Skolesituasjonen på Skåtøy de
neste månedene:
Innbyggerinitiativet, som ønsker å
sikre drift av Skåtøy skole ut
skoleåret 2012/2013 er levert
kommunen, og saken vil bli tatt opp
på kommunestyremøtet i oktober.
Skåtøy Vel jobber med å avklare
situasjonen omkring skolebygg og
flerbrukshuset. Dette blir avklart i
løpet av høsten.
Søknad om godkjenning av
Kragerøskjærgården
Montessori
skole (KSM ) er til behandling hos
utdanningsdirektoratet. Kommunen
stiller seg positiv til etableringen i en
påkrevd uttalelse til direktoratet.
Styret jobber videre med den
administrative planleggingen med
tanke på oppstart august 2013.
Styret jobber også med å samle
inn informasjon og å knytte
kontakter med montessorilærere og
Montessoriskoler.
Vi vil i løpet av høsten komme
med detaljert informasjon om

Skåtøy – sangpoetenes møtested
Lørdag 20. oktober 201 2 er det
klart for Tom Jackie Haugen på

Skåtøy kafé & galleri.
Tom Jackie serverer underfundige
skråblikk som bygger på en
observasjonsevne
utover
det
vanlige. Hans særegne stil hverken
sårer eller ”sparker noen som ligger
nede” – men ellers er alt lov…
Haugen høster stor anerkjennelse
blant
kollegaer,
kritikere
og
publikum for sin løsslupne fantasi

hvordan skolehverdagen vil se ut
for både elever og foreldre. Vi vil
gjerne ha kontakt med alle foreldre
som vurderer montessoriskole på
Skåtøy som et alternativ for sine
barn.
Vi ønsker å ha en fortløpende
dialog, der vi tar imot innspill,
sender ut informasjon og opp
dateringer og ikke minst svarer på
alle spørsmål dere måtte ha. Barna
våre er så viktige, og ingen innspill
eller spørsmål er for små, kritiske,
detaljerte eller umulige! Er du
nysgjerrig, har du allerede bestemt
deg, eller vurderer du, om ditt/dine
barn skal gå på en montessoriskole
i Kragerøskjærgården, er det nå
viktig for vårt videre arbeid at du
melder din interesse!

foreldre. Dette er arenaen der man
kan bruke sitt engasjement til
positive og morsomme tiltak, som
kommer barna til gode. Det var
konstituerende årsmøte i Stø kurs
den 11. september.

og store kroppsbeherskelse. Tom
Jackie framfører nemlig sine
vanvittigheter med det aller største
alvor  noe som i seg selv er en
prestasjon når publikum ligger
langflate i latterkuler. Er det slik at
en god latter forlenger livet – kan
man regne med at den siste timen
har man fått av Tom Jackie Haugen!
"Skåtøy  sangpoetenes møtested"
er arrangør i samarbeid med
Skåtøy kafé & galleri.
Bindende påmelding til Jens
Harald Jensen, epost:
jhjense@online.no eller
SMS/tlf: 95249200 .
Medl. kr. 200, ikke medl. kr. 300,.

distillerier. Det blir enkel servering
og mulighet for å smake på
forskjellige sorter skotsk drikke.
Nærmere informasjon kommer i
neste utgave av Flaskeposten.
Følg også med på: www.skatoy.net

Vi vet det er mange som
engasjerer seg i skolesaken og som
ønsker en levende skjærgård med
et skoletilbud, men ikke helt vet hva
de kan gjøre for å hjelpe: Stø kurs
trenger din støtte og ditt engasje
ment. I Stø kurs kan vi gå sammen
om å bidra til å skape en langsiktig
og god skole i Kragerøskjærgården,
basert på anerkjent pedagogikk,
nærhet til natur, trygghet, kunnskap
om nærmiljøet og ikke minst en
levende kystkultur!
Husk at alle foreldre i kommunen
Støtteforeningen Stø kurs er har mulighet til å velge dette
etablert for å støtte opp om alternativet for sitt/sine barn.
etablering og drift av Kragerø
skjærgården Montessoriskole på Styret i KSM
Kragerøskjærgården Montessoriskole
Skåtøy og på sikt SFO og barne
hage dersom det blir nødvendig.
Artikkelen er hentet fra "Stø Kurs"
Her er det mulig for alle å
sin
nye Facebook side, der du også
engasjere seg. Besteforeldre, tanter
finner mer info om fremtidens
og onkler, alle som er opptatt av en skjærgårdsskole i kommunen.
levende skjærgård, og ikke minst
Tor Dønvik

Lørdag 9. februar 201 3 blir det
en unik konsert på Lokalet. Svenske
Gunnar Källström och Fridens liljer
spiller «Alf Cranner på svenska».
For de som ikke kan vente helt til
9. februar så skal «Alf Cranner på
svenska» urfremføres den 24.
januar 2013 under Göteborgs
Visfestival.
www.gunnarkallstrom.se
www.goteborgsvisfestival.se

Lørdag 1 . desember
201 2 er det temakveld Medlemskap
på kafeen. Det
solokonsert med

blir

Ivan
Drever fra Orknøyene.
www.ivandrever.co.uk.

I forkant av konserten er
det medlemsmøte for
Sangpoetene og «Reise
brev fra Islay».
Islay er den sørligste
av Hebridene og er kjent
for sine mange whisky

Ønsker du å bli medlem av
Skåtøy – sangpoetenes møtested
kan du sende en epost med navn,
adresse og ønske om medlemskap
til jhjense@online.no .
Giroblanketter med medlemskort
sendes ut i løpet av september.
Kontingenten gjelder for sesongen
2012/2013.
Styret i Sangpoetene

