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Månedens konkurranse
Hvilke holmer ser du her?

Et hint: Holmenes navn inneholder
et begrep knyttet til "gode ønsker".
Vet du svaret, så send oss en mail.
Premien er heder og ære i neste
utgave av Skåtøy Flaskepost.
Det var dessverre ingen som hadde
korrekt svar på forrige konkurranse,
derfor deles det ikke ut heder og
ære i denne utgaven.

Tilbake til røttene

begynne å bygge, men jeg håper
det skal skje innen et par år,
forteller han.
Han og Trine har de siste årene
bodd på Levangsheia, hvor Trine er
fra. På spørsmålet om Trine trives
med å bo på en øy, ler RolfMartin.
Hun var ikke så gira i
begynnelsen, men nå går det greit,
sier han.

Tilbake til Grandalen

RolfMartin er født og oppvokst i
Grandalen, og det er hovedgrunnen
til at han nå har flyttet tilbake til
Skåtøy.
Ja, hvorfor ikke flytte tilbake. Jeg
er jo født og oppvokst her på
Skåtøy, forteller han.

Nytt familiemedlem
Trine Ørsvik og RolfMartin Halvorsen skal bygge hus på Skåtøy. FOTO:Inger Lise Thoresen

Etter å ha vært bosatt på
Levangsheia, har Rolf-Martin
Halvorsen nå flyttet tilbake til
Skåtøy.

Sammen med samboeren Trine
Ellen Ørsvik, har RolfMartin kjøpt
seg tomt ved siden av foreldrenes
hus i Grandalen. Her har de tenkt å
bygge sitt eget hus om ikke så
lenge.
Jeg vet ikke helt når vi skal

Det er ingenting annet Skåtøy
ønsker seg enn barnefamilier. Den
lille familien på to skal snart få et
nytt medlem. I januar venter de sitt
første barn, og de gleder seg til
familietvidelsen.
Det skal bli koselig, sier Rolf
Martin fornøyd.
Linda Høyvarde

Det skjer på Skåtøy

Kafeen er åpen i helgene i nov./des.

Alle Lørdager 1 1 – 23 og Søndager 1 1 – 1 8

Dette er kjernetid som kan utvides hvis
arrangement eller stemning tilsier det. Kafeen tar i
mot private initiativ, kontakt Heidi.

Lø 26.1 1 og andre Juledag 26.1 2 kl 1 900; Kviss
Hver lø og sø fra kl 1 2-1 4 fram til 1 8 des er
galleri Solvik åpent.
Hvorfor reise til byen for å handle Julegaver når du
finner kjoler og mange andre fine ting laget på
Skåtøy, av Skåtøyfolk, for Skåtøyfolk og andre.
Gerd 99261 667 , May 91 682822 , Gunny 93888076
Leder i Skåtøy Vel, syngedame og politiker Nina
91 379248 er gjesteutstiller med redesignklær.

Lørdag 3. des kl 1 900 Sid
Jansson (Alf C's visevenn)
og Vidar Larsen
på kafeen . Påmelding til Inger Lise 901 77628
(Tom J's musiker).
Mandag 28. November kl 1 800 Huskestua;

Åpen kafe i

Smak vinene  hør Cornelis
visene  og de utrolige
historiene fra SID! Det
serveres ost/kjeks og
Vreeswijks favorittrett
"Bellmanns pytt"
(Påmelding til Heidi)
romjula? sjekk www.skatoy.net

Onsdag 30.1 1 . kl. 1 8.30; Skåtøy Vise- og Poesifestivals videre skjebne? Allmøte på kafeen.

Det er vanskelig å få på plass en ny festivalledelse,
hva vi gjør i 2012? Bør vi ta en pause for så å komme
sterkere tilbake i 2013 med et nytt konsept?????
Vi håper at det kommer folk med alle synspunkter på
dette møte. Festivalen er et fellesansvar!
Møt opp og si DIN mening. Vi trenger dine råd.
Hilsen Styret i Stiftelsen

Ryggsekkane

Arnfinn Jensen forteller om Christian Gierløff
Lø. 3. des Juleverksted for barn på Lokalet
Sø. 4. des Basar, årr og ertesuppe på Lokalet
Søndag 4 desember kl 1 800 er det tradisjonell
Julekonsert i Skåtøy Kirke ; Vi hører; Skåtøys nye
damekor; Skåtøyungenes kor; Marcell singers;
Eddy Sowa: det hele ledet av Gunnvor Fjellheim
Tor Dønvik

Ukeaktiviteter på flerbrukshuset;
Søndager kl 1530: Yoga.
Tirsdager kl 1830: Gladtrim.
Kontakt: Gundny Brørby 93888076
Onsdager kl. 1900 Balltrening.
Kontakt: Terje Sødal 928261 53
Torsdager kl 1800: ”Kick boksing”
Kontakt Jan Cranner 93025366

løypa mindre spennende. Så får vi se når snøen
kommer om jobben holdt mål.
Turen ble offisielt avsluttet ved Havet med
hyggelig bål og fortæring av diverse niste, men
som følge av truende smsmeldinger fra øyas
suppekoker følte mange av deltagerne seg igjen
presset til å legge hjemturen om kafeen (og Tors
fiskesuppe skuffet ikke).

Ryggsekkane tar nå pause frem til 1 4/1 da det
blir årsmøte på lokalet med servering og bilder
fra turene.
Per SchultzHaudt

Rydding
av
skiløyper
på
Skåtøy
var
Ryggsekkanes mål denne gangen, 12. november.
Fremmøte på skolen var bra, og underveis kom
stadig flere. Vi ble en riktig stor gjeng denne
gangen.
Turen gikk til Havet hvor vi delte oss for å ta fatt på
løypa fra flere kanter, med mål om retur og
samling ved Havet igjen etter et par timer. Rydding
av småkratt gikk med liv og lyst, de større
oppgavene ble overlatt til Bråtanebonden, som
kastet seg over både trær og stein for å gjøre

Fra Huskestua

1963. Rogns EFTF la ned
butikken ni år senere.
Rogn var en god, gammel
Min barndomsbutikk var
Rogns landhandel på Skåtøy dags handelsmann som drev
Det har vært en 78 handels handel med litt av hvert i tillegg til
butikken, blant annet med trelast.
På det meste var det 14 ansatte i
virksomheten.
Mine første minner fra
butikken var å gå ærend for å
handle, eller kanskje snike seg
unna skolen for å kjøpe 2øres
karameller for penger en hadde
vunnet ved ”å fuse”.
Oppmøte på Skåtøybrygga
når rutebåten kom med varer var
også et høydepunkt.

menn som gjennom snaue 100
år fra ca 1890 har drevet butikk
på Skåtøy.
Rogns butikk ble etablert i
1927 og han overdro den til
svigersønnen Torleif Nilsen på
1948tallet, men gamle Rogn var
å se i butikken helt til sin død i

At Rogn ikke skjønte at han
skulle ha en pakke kakao synes
guttungen var utrolig dumt.
En gammel dame, Anna
Larsen, kom i butikken å skulle
ha –"et brød og to brød".
Dette hørtes rart ut, men alle
visste at Anna handlet ikke bare
til seg selv, men også til post
mannen Albert. Brød og andre
varer ble handlet på krita og sirlig
notert ned. De fleste handlet på
bok og betalte hvis de fikk tak i
penger.

En fin gammel badegjest
frøken med stråhatt og skjelving i
En fremmelig guttunge som
høyre arm og ben snakket
”kleiset” når han snakka kom til
langsomt
med
slepende,
gamle tunghørte Rogn og sa;.
pipende. stemme og uten uten
–"ei sta ha e partte tarttao”,
reine rer.
"hæ" sier Rogn, dette gjentar
 Jeg skal ha et brød for i dag
seg noen ganger og Rogn fatter
og i morgen, mens hun trampet
ikke hva poden skal ha.
sakte i gulvet med høyere fot.
Det hørtes rart ut, men alle forsto
Til slutt blir poden irritert og at hun inkluderte bestilling av et
roper høyt; "ei sta ha e partte brød dagen etter også.
Tor Dønvik
tarttao, da vel!"

Fra Skåtøy Skole sjuende klasse

Vi hjelper til i barnehagen
en gang i uka hver onsdag .
Det er hyggelig når de kommer og overfaller
deg og spør deg om å leke, det er også hyggelig å
lese for barna.

Når vi kommer inn
i barnehagen sier
barna hei og vil at
vi skal lese for
dem.
De som jobber
der er Klara,
Kristine, Susanne,
Lisbet, Lise og
Anne Katrin.
Jeg leste for Odin, William og Iris og det var
veldig koselig.
De som er i
barnehagen
fra 7. klasse
er: Kristoffer,
Hedda, Tuva,
Magnus,
Eline, Simen,
Fride.
Det vi gjør
der er å leke,
og vi leser for
barna i barnehagen og passer på dem når de er
ute. Vi hjelper de også med data.
Kristoffer, Magnus og Simen

Friminutt! Hoppbakken ble prøvd – herlig!

En vanlig skoledag på Skåtøy i 1 939, 4. klasse Geografi. Siden jeg hadde en far som seilte på de syv hav,
Vintermorgen.

klokken er
ca. 06.30; ut på en kald do.
En fot halvvåt snø er kommet
i løpet av natta – kladdeføre!
Av skismurning fantes bare
små stearinlysstumper på
den tida. Først frokost – så
skismurning.
Skiene
ble
bakglatte, men det var bedre
enn store kladder.
Rolf,
min
klassekamerat
dukket opp ca. 07.30. Han
hadde allerede gått i en halvtime fra Vestre Øygården i
vintermørket. Det spøkte. Sammen i bekmørk vintermorgen,
ned Gundersens bakke, Over Myra og opp Stormyrdalen.
Ned bakkene forbi Øvre Saltbutangen og Eika, opp
Rønningbakken og ned Snøsvallen. Ingen kom for sent til
skolen den gang. Vi samlet oss foran skoledøra. Den ble
åpnet 08.20. Alle stilte småsvette opp på ro rader, inn i
gangen hvor vi hang av oss yttertøyet. Vi klampet inn i
klasserommet, stod ved pultene til læreren sa: «Vær så god,
sitt!»
Første time var i gang. Vi bad Fader vår sammen, og
kanskje ble Sofus hørt i hjemmeleksene: et salmevers
utenat. Så over til de Ti bud: «Du skal ikke bedrive hor!» Vi
kunne budet, men hva var hor? Vi fikk ingen forklaring og
ingen spurte heller.
Friminutt! Vi bygde hopp i skolens eplehave, og rakk å
tråkke unnarennet før læreren blåste i fløyta.
Grammatikk. Hva skulle vi med nye navn på ord vi brukte
hver dag? Noen ganger het ski substantiv, noen ganger het
ski subjekt. Jeg skjønte lite av det.

Månedens båe

Historier om påkjørsler
som egentlig ikke går an.
Grunnstøting på båer som
ligger godt synlig over vann er
unevnelige. Kjører du på en
holme, en øy eller et helt
kontinent bør dette ikke nevnes.
Når du kjører på en båe er det
et kjent triks å rugge litt på
koggen med vingene forover, da
sklir du ofte over.

visste jeg hvor Casablanca lå, men ikke hvor Oslo lå!
Matpause. «Bjørn, gå ut og hent en bøtte vann i brønnen.»
Så ble det gjort. Vannet ble tømt i en beholder som hang på
veggen. Fra denne gikk et rør ned til en kran med
drikkefontene. Ingen av oss hadde kran hjemme, så dette
var spennende! Men vi hadde kran under bensintanken på
koggen.
Prosentregning. En prosent var 1 av 100, lærte vi. Hva
skulle vel det være godt for......?!
Historie. Om olav Trygvasson som sprang utabords på
årene mens de andre rodde. Det var noe, det. For roing, det
skjønte vi oss på!
Tegnetime – det likte jeg. Dompapp, kjøttmeis og bokfink
fikk form og farge på papir. Skjønnskrift med blekk og
splittpenn var også greit, men det vanskelig å være
keivhendt, for det ble svart blekk over sirlige, skrevne
bokstaver. Du måtte vende deg til å skrive med høyrehånd,
enten du ville eller ikke.
Naturfag. Blåveis, støvbærere og arr, fugler, dyr, fisk og
tang. Jeg var på hjemmebane. Jeg ante kanskje at læreren
prøvde å formidle noe som handlet om oss mennesker også,
når han samtidig med støvbærere og arr var innom stuter,
kaniner og haner/høner, men det sa han ikke direkte. Han sa
det uten å si det...
Avslutningssamle. «Gjør døren høy....!» Hjem på ski for å
hoppe med Birger Ruudknekkstil, sånn som Aftenposten
viste bilder av etter Holmenkollrennet hvert år.
Takk for skoledagene, post morten, lærer Ljosland. Du gav
oss mye. Vi var glade i deg og hadde respekt for deg.
Bjørn Gundersen, 1928modell. 22/1  2005

Før var det vanlig å styre med
tau som du la rundt pullertene for
å sitte noenlunde tørt under
kalesja i ruskevær.
Gjengen som satt under
kalesja var imidlertid ganske
fuktige, så det var dårlig sikt
både ute og inne. Der dulta de på
grunn uten at noen brydde seg
synderlig om det, etter en stund
sa den ene:

Du kan også kjøre på UFO-er
(ukjente flytende objekter)

Klokken seks en vintermorgen
kjørte jeg planende båt på vei til
jobb. Det hadde snødd mye om
natta, var mørkt, men god sikt.
På tur inn Eidkilen kjørte jeg på
noe, ikke noen smell, men
bråstopp likevel slik at jeg hang
over rattet og løse deler for
-Guttær, vi får rugge litt på veggimellom. Fortumlet slo jeg
raskt motoren i fri og da ble
koggen, så sklir vi nok over.
Det gjorde det ikke, de sto med sjokket enda større, jeg ble dratt
bauen i land mot Langøybratten akterover med stor kraft. Hva var
som er Kragerøskjærgårdens dette? En ubåt, hval eller sjøorm.
På med lyskasteren for å
høyeste hei.
sveipe rundt. Da så jeg at E
Høyeste punkt verkets stolper hadde veltet pga
i Skjærgården. snøen og kabelen lå ca 20 cm
under vann tvers over Eidkilen.
Her ser vi mot
Noe
senere
kom
Vidar
Langøykilen.
Grønnåsen på vei til jobb. Han
Fler høyde
traff kabelen på skrå, med den
angivelser
følge at uansett hvordan han
verserer.
styrte, skjente båten sidelengs
118 m er
mot land. Nok et sjokk tidlig en
visstnok riktig.
mandags morgen.
Tor Dønvik

