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Siw Børresen (24) bor for

tida i Lunde, hvor hun jobber

som assistentlærer på Lunde

1 0-årige skole.

Vil du flytte tilbake til Skåtøy
igjen?
 Jeg vet fortsatt ikke hvor jeg
ender i fremtiden. Sånn som ting
er nå, ser det ikke ut som om jeg
flytter tilbake, hvertfall ikke med
det første!
Hva slags interesser har du?
 Jeg liker å jobbe så mye som
mulig etter mye tid på sykehuset.
Og nå har jeg begynt å spille

fløyte igjen i Lunde
Blæsekompani.
Hva skal du bli når du blir stor?
 Jeg har endelig funnet ut at jeg
skal bli lærer.
Har du et godt minne fra årene på
Skåtøy skole?
 Husker ikke så mange av dem,
men husker en gang jeg løp etter
Anja med en flaske, og skulle til å
slå henne i ryggen, men så
begynte hun å blø neseblod. Da
trodde alle de 36 elevene at jeg
hadde slått henne så hun begynte
å blø. De ble kjempesure på meg!
Ikke et veldig godt minne, men et
minne. Ler av det nå!

Turen startet med samling på
Kirkebrygga og båttur til
Saltskjærholmen, hvor vi okkuperte
brygga til Eva Kramer. På øya er det
laget flotte turstier med høydepunktet
'korketrekkern' på (vestsiden?) av
øya.
Vi fikk også ryddet godt opp i øyas
kantarellforekomster.

Deretter gikk turen videre til Sauøya
hvor Arild tok imot oss. Etter en liten

rast loset han oss
opp jordet og rett
gjennom et
tornekratt, før vi (til
alles forundring?)
kom rett på stien.
Ifølge Arild har det
grodd igjen 'litt' på
stiene etter at
sommergjestene

har fått mobiltelefoner og slipper å
komme til ham og låne. Til enkeltes
forundring var det klart at Arild var
godt kjent i 'innlandet,' og etter en
passe lang, informativ og trivelig tur
loset han oss trygt tilbake til terassen.

Jeg tror vi var 1820 stykker på turen.

Per SchultzHaudt

Hei og hopp!
Nå som skolen er i gang, er vi så
heldige å få med bidrag fra
elevene på Skåtøy skole. De vil
lage intervjuer, fortelle om
hvordan det er å være elev på
skolen og oppdatere oss på hva
som skjer.
Skolen er en stor del av øya vår,
og derfor er det viktig at vi alle
kan del i det som skjer der.
Nå er det noen år siden jeg gikk
der, men jeg husker hvor gode og
trygge de syv årene var for meg.
Vi spilte fotball, lekte, lærte
nesten hele gangetabellen og var
litt rampete mot lærerne. Nå får vi
håpe at skolen består, slik at
Skåtøy forblir den øya den er nå.
Linda Høyvarde

Ryggsekkane på tur

Skåtøypraten



Det skjer på Skåtøy;
Lørdag 24. september, kl. 1 500: Brannøvelse og
trening på bruk av hjertestarter på Flerbrukshuset
Teori og praksis med: Hjertestarter: v/ Dr. Trond Sødal
Brann: v/avtroppet brannmester i Kragerø, Jon G. Tisjø
Alle skal prøve Pulverapparat! Informasjon om, og
prøving av brannpumpene.
Vi vet at vi i mange tilfeller må være selvhjulpne på
Skåtøy derfor er det (så godt som) OBLIGATORISK
FRAMMØTE sier Brannvernskomiteen.

26. september på Lokalet kl 1 800 er det andre
samlingen for å få i gang koret på Skåtøy; øvingene
forstetter så hver 14. dag (10. og 24. oktober). På
fastlandet hevder enkelte at det er hylekor nok som det
er på Skåtøy, om skole, ferge, hus, vei, brygger og
ålegrass, men likevel forsøker lokale ildsjeler å få sveiva i
gang et (4 takts?) ramsalt skjærgårdskor.
De mangler riktignok en kaptein eller dirigent som det
også kalles. Her oppfordres lesere med den type
lederegenskaper til å hyre på dette koret.

7. oktober: Lynlotteri mot følgende målgrupper; Alle de
som ikke fisker håmmær sjæl; de som fisker sjæl, men
ikke får noe; og de som fisker og får noe (husk, det er

enklere og billigere å vinne håmmær i lotteri ennå få den
i teina).
Lynlotteriet i september var særs vellykket og styret på
Lokalet sier derfor: Takk til alle gamblende Skåtøy
væringer, og andre som deltok i vårt første Lynlotteri.
Slik raushet gir mulighet for anskaffelse av en sånn
nymotens greie (varmepumpe) så vi kan møte vinteren
med god og billig lunk i huset ved arrangementer.
Lynloddene dro inn over 9000 kroner med vinnerne : Liv
Berit Olaussen og Frank Gundersen (god
gevinstspredning på øya).
Lynloddselgerne kommer igjen fredag 7. oktober, og da
er rekene byttet ut med hummer! Vi håper på like god
deltagelse i neste runde.

Lørdag 8. Oktober kl 1 1 00 drar ”Ryggsekkane” på tur til
Kil (værforbehold). Det er nøvdvendig med påmelding
kvelden før til Hansemann 90698709. Turen starter med
båt fra Skåtøybrygga 1100.
Ta med litt mat og drikke i sekken og bli med på tur.
Hvem vet kanskje kafeen der er åpen også?
Det er med folk som vet litt mer om Kil. Noen i denne
gjengen har en "trynebok"gruppe med bilder og greier;
”Ryggsekkane”; som du kan sjekke på nett hvis du vil.

Kafeen er åpen i helgene i oktober:
Fredager i sept/okt t.o.m. høstferien Kl 1 7-23.
Alle Lørdager 1 1 – 23 og alle Søndager 1 1 – 1 8
Dette er kjernetid som kan utvides hvis arrangement eller
bstemning tillsieer det. Kafeen tar i mot private initiativ, ta
kontakt med Heidi, og følg med på kafeens hjemmeside
da det ofte dukker opp ting på kort varsel på kafeen.
Lørdag 29. oktober kl 1 900 er det Kviss på kafeen.
Husk påmelding i god tid til IngerLise på 901 77628.
Mandag 1 0. og 31 . oktober kl 1 800 er det ”Huskestua”
på Lokalet med sitt faste opplegg med gamle bilder,
historier, kaffe, vafler og utlodning med ”åresalg” og
trekning på lykkehjul. Alle er hjertelig velkommen.

Ukentlige aktiviteter:

Tror dere at på Skåtøy driver vi bare med kultur, kaféliv,
intellektuelle konkurranser, turer med medbrakt osv?
På ”Flerbrukshuset” foregår det fysiske utskeielser.
Gundny arrangerer to aktiviteter (kontakt: 93888076)

Søndager kl 1 530: Yoga. En ”drop in” seanse. Flere
menn bør nå delta, tidspunktet er koordinert med mulig
kafebesøk etterpå. Skåtøymenn! For et påskudd det er
med Yoga før søndagsturen til kafeen. Forresten er vel et
kafébesøk etterpå kjønnsnøytralt, dersom Yogaen skulle
bringe deg i en fysisk eller åndelig tilstand som tilsier at

en debrifing på kafeen er nødvendig.
Tirsdager kl 1 830: Gladtrim. Et variert program med
der blant annet rytme, dansetrinn, styrketrening tas i
bruk. Du må melde deg på eller avtale en prøvetime.
Tilbudet passer alle kjønn og aldre.
Vår lokale ”Robing Hood” alias Terje Sødal driver
også med trim (ta kontakt: 928261 53)
Onsdager kl. 1 900 tar han fri fra sine røverier, og gir
derimot balltrening (innebandy og vollyball m.m.) til de
innfødte. I motsetning til hardhendt røveri er det her
snakk om gratis, milde taklinger. Treningen passer for
alle som har lyst fra ca 16 år og oppover. 815 tstiller
opp på trening, ingen ”Merrymen fra Sheerwood”, men
av og til noen utenomøys sies det.
Jan Cranner driver i til legg til Lynlotteri også med
andre slagferdige aktiviteter (ta kontakt: 93025366).
Torsdager kl 1 800 er det ”Kick boksing” her stiller det
opp ca 15 på hver trening. Kickboksing kjenner vi fra
utenlandske filmer der Østens kvinner og menn uberørt
av tyngdekraften farer høyt og lavt med underlige lyder,
der de med slag, spark og bambuskjepper ødelegger alt
av folk, fe og materiell som kommer i deres vei.
Det hevdes imidlertid at Skåtøyvarianten er helt ufarlig
og passer for alle fra 1213 år og oppover.

Tor Dønvik



Fakta om Skåtøy skole høsten

201 1 :

I år er det bare 23 elever på Skåtøy
skole. Og det var bare èn elev som
begynte i 1. klasse. I år ble det sånn
at skolen ble todelt: 1.3. er sammen
og 4.7. er sammen, men sjuende er
mesteparten av tida alene.
Hva er bra med skolen vår: Vi synes
det er ganske bra at vi er få, fordi da
får vi mer hjelp av lærerne og alle
kjenner alle, og 7. klasse får dykke
med Petter Jørgensen! De får også
lov til å lage mat og være med barna i
barnehagen. Vi synes det er bra at vi
går masse på tur også!

Eline Jore Gundersen og Fride Iren Aasvik

Intervju med lærerne

Rektor: Hva synes du er bra med
Skåtøy Skole?
Svar: Jeg synes det er bra at alle
kjenner alle!

Torill: Hvordan synes du elevene
oppfører seg?
Svar: De oppfører seg stort sett
veldig bra!

Ane: Hva er det beste du veit å
undervise i?
Svar: Jeg liker best å undervise i
matte og gym!

Anne: Hvor lenge har du jobba som
lærer på Skåtøy skole?
Svar: Ca. 10 år har jeg jobba på
Skåtøy Skole. Og jeg trives veldig
bra!

Sommeropplevelse

Skolen var nesten ferdig og alle
venta…
Riiiiing. ”Skolen er ferdig”, skrek alle!
Nå var det sommer!

Det jeg gjør om sommeren er å bade,
spise is og være på skjæra. Jeg
elsker å kjøre båt!
Man lukter saltvann, tang og tare…
Jeg kjenner vinden i håret..
Og lufta er nok det beste!
Midt på sjøen der trives jeg aller best.
Midt på sjøen der kan jeg puste og
legge alt det vonde bak meg…
Det vonde det liksom bare flyter
vekk..
Da koser jeg meg aller best!
p.s. Jeg elsker konkylier

Fride Iren Aasvik

Kartutsnittet viser Jonsgunn eller
”Jonsbrottet” som vi kaller det i
dagligtale. Denne grunna er stor i
utstrekning og ligger mellom Naus og
Tviskjæra (Vestre og østre Naus på
kartet). På den østre delen av grunna
står det en Jernstøtte som markerer
leden inn til Korset og Åsvika vest for
Tviskjæra. En runde rundt jernstøtta
for å dorge etter lyr gav ofte gode
resultater. Runden er grei i fint vær,
men er det litt sjø bryter det både her
og der og sjøen er alltid urolig.
Stopper motoren da, kan du raskt
drive inn i brotta. Nyttårsaften 1959
med gråvær og grov sjø var fiskeren
Olaf Buvik fra Helleseng på Skåtøy
sistemann på vei inn fra "kjulpe"fiske
etter torsk på utsiden av Jomfruland.
Da røyk magneten på hans
ensylindrede 5 hester. Han visste

umiddelbart, at
dreiv han inn i
brottene, da
var han ferdig.
Han heiv ut dreggen, som den gang
som nå, er den viktigste
sikkerhetsinnretningen en har i en
småbåt. Dreggtauet var et såkalt
gresstau som ble mye brukt før, den
beste egenskapen ved gresstau var
at det var billig, for øvrig røk det lett
og slet fælt på hendene når du brukte
tauet. Dreggtauet til Olaf var i
tynneste laget så for å hindre at tauet
sleit av i den grove sjøen stod han i
baugen på koggen og halte inn
slakken og ga tauet ut igjen i takt
med bølgene, for å redusere rykkene
i tauet. Slik holdt han på i mange
timer, etter hvert med blodige hender,
da huden ble slitt av fingrene ved

halingen i
gresstauet.
Når mørket
falt på fikk
han fuktet en
fille med
bensin og

satt fyr på denne. Bensinblusset ble
sett av Toralf Bråtøymyr som utpå
kvelden var på vei i koggen sin forbi
Bråtøyhue til nyttårsselskap på
Vester Øygården. Det skulle ikke
være noe lys på sjøen der på denne
tiden, noe var galt. Toralf dro ut for å
sjekke og berget Olaf og koggen og
slepte han hjem til Helleseng. Når
Olaf kom til brygga var det første han
gjorde å berge fisken i fiskerommet
over i samlenettet før han utslitt gikk
opp i huset for å hvile ut etter
strabasene. Dagliglivet var tøft og
marginene var ofte små for fiskere på
den tiden. Kunnskap, utholdenhet og
oppmerksomhet fra Olaf og Toralf
gjorde at det gikk bra denne gangen

Månedens båe



Fra Huskestua;

Med fjorårets isvinter friskt i
minne; De gode, gamle
dager med ferging over råka.

Inghart Jensen fra lille Bråten
(bestefar til Arnfinn Jensen) drev
privat ferging over råka ved
Galleiodden i flere år sammen med
en kar fra Nesundholmen.
De brukte en pram utlånt fra
Stabbestad aldershjem, alle
prammene der var nummererte
med romertall malt på akterspeilet.
Fergingen foregikk på følgende måte:
de vrikket med årer, og dro seg
fremover med store tømmerhaker.
Andreas Skratta bodde på hjemmet
den gang, der var han visergutt med
egen pram. Han ga klar beskjed om
at hans pram, den med V i raua, den
fikk de ikke røre!
Karl og Bernhard (sønner av Inghart)
overtok etter sin far, og de igjen

hadde med seg sine sønner så dette
var en liten familiebedrift vinterstid i
flere år.
Etter en tid overtok kommunen
ansvaret, hvor bla. lensmann Hogner
hadde ansvar for driften. Da ble det til
og med fast lønn på gutta.
Det oppsto mange artige episoder i
alle disse årene.
Elvira Bernts fra Bærø, kom med

spark på vei fra byen
fulllastet med varer. Det
var om våren med blank
is og mye vann oppå
isen, og med kuling fra
nordvest. Elvira var stor
og hadde godt vindfang,
og der sto hun på meiene
og seilte unna vinden
med vannet fossende
rundt beina, da sparken
plutselig kantret.
Elvira berget varene med
begge hender og fosset
videre uten spark på sin

brede bak. Slik bar det fremover fra
midt på Bærøfjorden til hun landet på
Bærø. Elvira kom tilbake dagen
etterpå, like blid og med en garantert
slående replikk.
Pytt, sa hun, dette måtte man

regne med når enn var så heldig å

bo mitt i paradiset!

Grethe Sofie Olsen.

Bildet viser Inghart og Anna Jensen med datter

Den heldige vinneren av
forrige konkurranse, er Ole
Jørgen Olsen. Premien er
heder og ære blant
Flaskepostens lesere.
Svaret på forrige konkurranse
var: Bildet er tatt fra Bråtøyhue
og inn mot Aasvika.

Hvem ser vi på bildet, og hva
holder hun/han på med?
Vet du svaret? Send oss en
mail og kanskje er du den som
vinner heder og ære.

Månedens konkurranse




