Vellykket 17.mai-feiring

FORNØYDE: Tommo Wandewil, Iris Alexandra Bjørkmo
Larsen og Jonas Halvorsen synes det er gøy å feire 17. mai.

Barn og vokne koste seg
på 17. mai-feiring på
Skåtøy kafé.
Pølser, is, kaker og

leker er stikkord som
oppsummerer feiring.
Bland dette med sol og
sommervarme, og du
får den perfekte 17. mai.

Skåtøy Vel

Her er Oddvar Ødegaard
i full sving med å brøyte
Bærøfjorden. Det var
et vanlig syn i gamle
dager. Den gangen var
ferjene mindre og isen
ble derfor liggende. Før
det ble brukt traktor, var
det hesten som måtte i
arbeid.

- En forening for alle!
Foreningens formålsparagraf 2 lyder: - Samle øya
til å virke for våre sosiale
og økonomiske interesser,
arbeide for framgang og
trivsel, vekke interesse for
kultur, velferd og samarbeid, og ved eventuelle
henvendelser være øyas
talerør.
Med et slikt formål må
nødvendigvis ALLE som
har tilknytning til Skåtøy
føle at Vellet arbeider for
felles interesser. Vellet er
delt opp i mange underkomiteer, som på hver sine
felter, jobber dugnad for
oss alle. Tusen takk skal
dere ha. Takker spesielt
for en flott 17. mai feiring
fra Barne-, ungdoms- og
kulturkomiteen. I denne
spalten vil jeg fremover
presentere de ulike underkomiteene.
Vi håper at også du blir
aktivt medlem i Skåtøy
Vel. Jo flere vi er, jo
sterkere står vi. Jeg håper
du kommer på Medlemsmøte i Vellet førstkommende tirsdag kl. 18.30.
Da har du sjansen til at
DINE synspunkter blir
hørt.

Grethe Olsen

Nina Haugland

Jonas Halvorsen (7) var
fornøyd med dagen.
-Det er gøy å være her
på Skåtøy. Jeg har spist
is, pølser og fått over 100
russekort, sier han.
Tommo Wandewil (7) er
enig med kameraet sin.
-Det er gøy! Jeg feirer
17. mai for første gang
her, sier han.
Av aktiviteter var det
mye som ble tilbudt; alt
fra luftgeværskyting til
styltegåing, og både barn
og voksne var med.
Linda Høyvarde

Månedens bilde fra Huskestua

Hva skjer på Skåtøy i juni?
Lørdag 4. juni kl 10.00 fremmøte på Skåtøyroa. Huskestua arrangerer busstur for øyfolk til nabolaget for å
se på både fugl og fisk. Taxibåt til Stabbestad og buss ytre vei til Risør og innom Brokelandsheia på hjemtur.
Enkelte Skåtøyfolk med noen år på baken får assosiasjoner til Skåtøy Vels buss-turer på 60 og 70-tallet som av
og til var riktig så morsomme.
Påmelding til Finn Sørensen (97783693) før 27. mai.
Sommerprogrammet til Heidi er i gang, kanskje ukjente artister for mange, men ikke desto mindre preget av
mangfold og kvalitet. Skåtøyfolk og Skåtøyvenner setter stor pris på denne satsingen og det er derfor nødvendig å stille opp på kafeens konserter og arrangementer for å sikre oss at dette kan fortsette.
Oppmøte er derfor bort i mot obligatorisk, skulk eller fravær uten gyldig grunn blir sett like ille på nå som
den gangen det var obligatorisk folkeskole i kafébygget.
Sjekk detaljer på; www.skatoy.net ; Det skjer ting underveis, vi har kun noen av aktivitetene i avisa.

Det kan jo være interessant for oss på Skåtøy
å høre 10 gitarer på en gang. Vi som er vant
med kun en av gangen og da ofte traktert av en
eller annen av våre lokale helter sånn litt utpå
kvelden. Dette lokale fenomenet fikk også sin
egen verselinje i Jan Øyvind Helgesens nydiktede Skåtøysang urfremført på kafeen 14. mai.
Her gikk mange glipp av et lite høydepunkt.
Stiller vi opp den 1 8 juni får vi til og med et
foredrag om spansk og fransk musikk, det kan
være godt å ha i bakhodet om du skulle treffe
på Alf Cranner på din tur i skogen.
Skåtøy kafé Fredag 17. Juni, Big mama Allpax.
Dette er et band med egenkomponert musikk i grenselandet mellom blues, soul og rock.
Skåtøy kafé Lørdag 18. Juni, Oslo Gitarensemble - Foredrag/konsert om spansk og fransk musikk.
En og annen konsert med klassiske innslag bør vi absolutt få med oss, her møter vi gitarer med allsidig
musikk fra barokk til jazz og populærmusikk.
Skåtøy kafé Tirsdag 28. Juni, Ingrid Schibsted Jacobsen i Bokbad.
Her kan dere møte Borteidjenta som nylig lanserte sin første bok.

Nyttige adresser

Tor Dønvik

Skåtøy kafe og galleri:
www.skatoy.net
Skåtøy vise- og
poesifestival:
www.skatoy-visefestival.
org

Takk til Ragnhild!

Hvert år inviteres folk
til å komme på blomsterutdeling til Ragnhild
Ellingvåg i Stenklev. Den
driftige damen har sådd
så mange blomster at

hun får altfor mange til
seg selv.
Hun deler derfor ut
planter mot et frivillig
bidrag til jord og potter,
samt brukte potter i re-

Hva synes du er
det beste med
17. mai?

tur. Ragnhild er også damen som de siste årene
sørger for flotte blomster,
både til pynt av området og pynt på maten til
Skåtøy Vise- og Poesifestival. Dersom du kan, så
ta en tur ut på sommeren
og se på hagen hennes
(og litt Peders). Den er
Skåtøys botaniske hage!
Hun har også drevet
“forskning på høyt nivå”
for å hindre rådyrene i
Iris A. Bjørkmo Larsen (4):
å spise opp hele hagen.
Spør henne om råd!
Nina Haugland

Det er å spise gele, og være
i byen å se på toget.

Her kommer en oppfordring fra
en leser:
Plastposer med hundedritt er
IKKE å regne som pynt i trærne.
Vennligst ta med deg posen til
nærmeste søppelkasse.
Har sett flere eksempler på dette
på veien ned til Skåtøyroa.
Nina Haugland

Månedens
båe

Kristin Skotmyr (28):
Spise is. Og middag hos
svigemor!
Øst for Stussholmen, passe langt fra land når du
runder Tønnehomen eller Garnholmen, ligger det
en fin båe når det gjelder påkjørsel. Når du kommer fra Arøy og skal ut i Renna eller motsatt, og du
tror du er i trygt farvann, ligger båen, akkurat passe
grunn og stor. Her smeller store og små båter på
i stor fart, både sommergjester og lokale hvert år.
Det ble diskutert og iverksatt merking av flere båer
i skjærgården for noen år siden, og denne båen var
en av kandidaene. En eier av en av byens båtverksteder protesterte da heftig, han fortalte at dette var
en av skjærgårdens mest lønnsomme båer. Med en
omsetning på kr 85000 bare på denne båen hittil det
året var det galskap og merke denne. Her er det et
William Valldal (10):
ubenyttet foretningpotensiale, kanskje en til og med
skulle vurdere å få laget noen mobile båer som kunne
Leke på Skåtøy, møte mange
flyttes rundt for ytterligere å øke omsetningen for
venner og spise is og pølser.
byens verksteder.
Tor Dønvik

