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Skåtøy Flaskepost
Robin Hood herjer nå i
Kragerøskjærgården !

Lenge har vi (lokabefolkningen) vært
plaget av rikingene fra Oslo som tar
seg til rette og beriker seg på vår
bekostning.
Fæle Sherwoodaktige sheriffer i form
av jyplinger av noen "polti"aspiranter
plager oss også. Tar vi et par øllær i
koggen eller kjører uten korkbelte er
de etter oss i den oppblåsbare
gummijolla si som de kaller en RIB.
Rikingene kjører RIB de også, men
nå må RIBBEfolkene passe seg. En
enkelt pil fra Robin Hood er nok til å
punktere rikmannsidealet og et garn i
propellen stopper i alle fall en av 300
hesterane.
Sheriffer, RimiHagen, HydroReiten og
lignende blir da sittende i en slaskete
gummijolle med en gammel garnfille i
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propellen. En passelig mengde av
Robin Hoods hemmelige sjøvåpen i
øynene på delinkventen setter han
helt ut av spill (alle som har fisket
med makrellgarn og fått tørket
svimaneit i øynene vet hva det er).
Da er det enkelt for Robn Hood å
røve tilbake urettferdige berikelser
som aksjeopsjoner, fallskjermer og
etterlønn.
Målet er å overgå Fabian Stangs
bøsseinnsamlig, og kanskje ta litt fra
han også, han er i alle fall lettlurt.
Ryktene sier også at Rognli på ferga
heller ikke skal føle seg trygg.
Dette skal bidra til billigere
fergebilletter og sørge for at Kragerø
kommune holder seg unna Robekk
lista.
Blir det noe til overs går dette til
trivselstiltak i skjærgården.

Bildet under viser hva denne
fæle gjengen planlegger;

Slik skal "hytta" til RimiHagen lettes
for verdier, som så kan tilbakeføres til
kundene.

Tor Dønvik

Det skjer på Skåtøy

Nok en vellykket festival er nettopp gjennomført, men aktivitene på
Skåtøy er ikke over for sommerprogrammet.
Skåtøy Kafè og galleri kjører sitt program med utstillinger, konserter og
andre aktiviteter (Sjekk kafeens hjemmesider for detaljer).
På Skåtøy satses det også på at barn skal trives.
Et nytt tilbud av året har dukket opp som store og små bør få med seg:

Prøv deg som fredløs på Skåtøy!

Sju profesjonelle skuespillere fra Skåtøy, Grenland og Nesodden, sju
barn fra Skåtøy og Moelv, i tillegg til en håndfull amatørskuespillere fra
Skåtøy og andre steder iscenesetter:

Robin Hood (Terje Sødal) viser Lady
Marion (Anne Storberget) noen knep

"Robin Hood" på Krikken
tirs. 26. - søn. 31 . juli, hver dag kl. 1 6 og 1 9.

Forestillinga er laget av Skuespillerkompaniet fra Skåtøy og Tauwerk fra
Grenland.
Se egen brosjyre for detaljer.
Sjekk hjemmesiden: http://tauwerk.wordpress.com/billetter/

Galleri Solvik på Skåtøybrygga er åpent hver dag i sommer: Gerd
Slåen (glass) Gudny Brørby (maleri) May Hvistendal (tekstil).

Galleri Arntsholmen, Korset, Skåtøy har utstilling.

Mandag 25. juli – lørdag 6. august:
Malerier, tegninger og strekvignetter utført av Carl Fredrik Monsen.
Åpent kl 1217, eller etter avtale, tlf 35 99 14 02.

Åpning mandag 25. juli kl. 1 2. Velkommen!

LilleJohn (Carl Henrik Ekblom) og Robin
(Dette er svært maritimt og eksotisk, det er her du må svømme over
Hood (Terje Sødal) har nettopp planlagt
sundet, komme i båt eller bli hentet i pråm av Galleristen "himself" Reidar
dagens raid mot noen rikinger på Skåtøy
Jensen)

Skåtøyfestivalen 2011 ; Fredagens høydepunkt for mange ble Sigrid Moldestads konsert hvor
hun blant annet tolket den skotske nasjonalpoeten Robert Burns.
Vi husker at Alf Cranner fylte Skåtøy
kirke med sin Burns konsert i 2005. Da
Alf i oktober i fjor fikk sin velfortjente
Kongens fortjeneste medalje i gull her
på Skåtøy fikk han besøk fra Skottland
av Jane Brown, som er noe så fint
som; "President of The Southern

Scottish Counties Robert Burns
Association". I faksimilen fra den

Skotske avisen "Dumfries & Galloway
Standard" ble dette omtalt (se denne).
Jane ble så begeistret for Skåtøy at
hun inviterte seg selv og sin venninne
Jackie på festival og hun ville jobbe
dugnad på festivalen.
Jane pyntet mat på festivalkjøkkenet
og Jackie stekte vafler.
Når Jane reiste tilbake tok hun med
seg en ung jente fra Skåtøy. Tale
Ellingvåg skal jobbe på Robert Burns
stampub ”The Globe Inn” i Dumfries i
Skottland, som Jane driver.
Tor Dønvik

Synge i kor?

Jeg har planer om å starte et kor for
voksne på Skåtøy til høsten. Jeg ser
for meg et repertoar av kjente,
fengende melodier og muligens
deltagelse i det neste store
Korslaget?
Mange har sagt de vil være med.
Noe for deg?
Gi meg i så fall beskjed.
Nina Haugland

Nyttige adresser:
Kafeen: www.skatoy.net
Festivalen:

Agurknytt

På Skåtøy Kafé har det blitt et slags
Søndag ettermiddagstreff det siste
året, der viktige tema tas opp. Siste
søndag i mai var temaet havnefutens
merking eller manglende merking ved
utlegging av kloakk og vannledninger
i skjærgården. Grønne bøyer og
flytetau!  sett på makan til
tullebukker!  dette må være gjort av
bønder! Maritime temaer fenger og
mange hadde mer eller mindre
dramatiske erfaringer med flytetau i
propellen og påkjørsel av umerkede
ledninger som lå og fløt både her og
der i forbindelse med utleggingen.
Begravelser nevnes også ofte.
Kafeen er kirkegårdens nabo og
skoleungene før i tida hadde
lekeplass mer eller mindre ved/ på
kirkegården. Debattantenes alder og
helse aktualiserer dette ytterligere.
Denne søndagen var det definitivt det
maritime som dominerte. Imidlertid
fins det noen ganske få innfødte med
landbruksinteresser, så disse hadde
ennå ikke kommet til orde i det
maritime ”pråmpreiket” som foregikk.
Plutselig sier en av disse
bondespirene høyt og tydelig med en
gravalvorlig mine: ”Jeg flyttet ut to

www.skatoy-visefestival.org argurkplanter fra kjøkkenvinduet til

friland på tirsdag og nå er begge
døde” og den andre svarer med like
stort gravalvor at alle hans tre
agurkplanter døde også (dette på
grunn av det kalde maiværet).

Den maritime tullpraten stilnet et
øyeblikk på grunn av gravalvoret og
fiskeren som ikke kjente til disse
triste hendelsene sa trøstende:

”Ja, og begravelsen må ha
foregått i stillhet da, skjønner jeg”.
Utenom sesongen kan du ta tre
ferga ut og åtte ferga inn til byen
igjen på søndagen for å få med deg
denne trivelige delen av livet i de
små forhold på Skåtøy.

Tor Dønvik

UT PÅ TUR - ALDRI SUR
Ryggsekkane er nok et eksempel på
de mange aktivitetene som finner
sted på Skåtøy. Andre lørdagen i
måneden fra september til mai,
samles turinteresserte for å tilbringe
en dag ute i naturen.

Skåtøy Sangpoetenes
møtesteds årsmøte

Det første styret bestod av ”stifterne”
Finn Sørensen og Jens Martin
Jensen og med undertegnede som
en slags sekretær. I løpet av de siste
årene er de to førstnevnte etter eget Vel 10 % av foreningens 150
medlemmer hadde funnet veien til
ønske byttet ut med Thor Olsen og
årsmøtet.
Per SchultzHaudt (eller "Per med
bikkja" som han egentlig heter  på
Skåtøy).

Reisemålene varierer fra de nære
steder på Skåtøy til utposten
Stråholmen og himmelfallen
Bjørneknuten.

Men felles for de alle er et behagelig
tempo med medbrakt ryggsekk med
det innholdet du selv velger.
Hver høst fastsetter styret en
terminliste som deles ut til alle som
ønsker det, på bl.a. bussen.

Foreningen har hatt liten aktivitet i
2010. De var imidlertid sentrale i det
store og særdeles vellykkede
arrangementet, som ble holdt under
utdelingen av Alf Cranners
fortjeneste medalje i gull.
Regnskapet viser et overskudd på kr.
15.000, og godt med penger på bok.
For Ryggsekkane Nytt styre ble valgt, bestående av
Tekst: Hansemann Jens Harald Jensen, Trond Sødal og
Foto: Per med bikkja Gunny Brørby. Vara ble Tor Dønvik.
Alle ble klappet inn med stor
entusiasme.

Vi tar sikte på få ut ny terminliste en
gang i løpet av august og vi
oppfordrer alle med
”utfluktstilbøyligheter” til å være med
de gangene det passer. Det er
nemlig veldig trivelig!

Månedens båe

Tekst/foto: Nina Haugland

Kjære leser tenk på det, her er en
mulighet til å bli husket til evig tid,
ved å sørge for at en båe får ditt
navn! En vanlig grunnstøting holder
ikke, det må være dramatisk, gjerne
litt morsomt og selvfølgelig ha gått
bra.

Noen velkjente båer i nabolaget er
gode kandidater til nye navn;
"Engelskmann" og ”Vekkopp”.
Hva med å kjøre båten din tørr på
Evabåen, et skjær utenfor Bråtøyhue, sjøen og dratt av gårde. Der satt hun ”Vekkopp ”på vinterstid, slå av alt
er et eksempel på hvordan en båe får på skjæret i nesten en time med kald lys, hive mobilen til havs og så legge
et navn. Lærer Eva Nytomt Thoresen sjøsprøit skyllene over seg helt til hun deg til å sove helt til du blir ”reddet”.
bor på Bråtøy. Hun skulle ro til
ble plukket opp av fiskeren Jørgen
Kragerø en morgen tidlig om våren
Bråtøymyr. Dette skjæret har ikke
Alternativt kan du kjøre tvers av den
for ca 50 år siden. Været var fint,
noe navn på draftet, men fra gammelt nye støtta på Engelskmann under
men med litt sjø; hun satt i andre
av ble den kalt Bråtøybåen
"Skåtøy rundt" seilasen mens
tanker og så på et fly. Plutselig traff
Dette skjæret er lett og se, men er
pressen er tilstede. Er du redd støtta
hun skjæret og sjøen løftet prammen det grov sjø må en unngå grunna et
er for hard kan du jo kappe den
halvveis opp på skjæret og fylte den godt stykke sydvest for Evabåen. Her nesten av på lavvann noen netter før
med vann. Det hele gikk fort, og Eva er det dypt nok i massevis for
seilasen.
kom seg opp på skjæret, men
småbåt, men det kan bli grunnbrått
Flere forslag mottas med takk!
prammen fylt med vann ble tatt av
hvis det er grov sjø.
Tor Dønvik

