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Finn Jacobsen i Åsvika gleder
seg til jul, og ønskelista har
han klart for seg.

Hvor skal du feire jul, og hva
ønsker du deg?
Vi skal feire her hjemme sammen

med sønnen min og familien hans.
Jeg ønsker meg en Golfjakke, helst
lysegrå. Men det tror jeg at jeg får
av dattera mi, Irene.
Hvordan er pensjonstilværelsen?
Åh, Gud, jo... Det er en fint å være

pensjonist!
Hva gjør du i løpet av en vanlig
dag?
Jeg kjører kona mi til ferja, følger

barnebarnet på skolen i byen,
vasker tøy, støvsuger, lager middag.
Ja, jeg tar vare på huset, kan du si.

Men vasker gulv, det gjør jeg ikke.
Det får jeg ikke lov til. Ellers så
fisker jeg litt.
Hva synes du om å bo på
Skåtøy?
Det er så fredelig her, og det liker

jeg. Det er litt bråkete om
sommeren, da. Det er deilig å ikke
ha alt for mange naboer. Og så
setter jeg veldig pris på
skjærgården, og prøver å bruke den
mye. Jeg fisker og er mye på
vannet.
Har du en vits helt på tampen?

Huff, det er så mange dårlige
vitser at det er til å grine av. Men
har du hørt den om svensken som
kjørte ut av veien oppi Telemarken?
Plutselig kom han til en skilt hvor
det stod Bø!

En annerledes Jul?
En tekstmelding fra Kevin

Dønvik tikket inn i dag morges:
Hei, Nora og jeg prøver å

samle inn noen få kroner så vi
kan kjøpe varme klær til de
nydelige barna vi bor sammen
med her i Nepal, samtidig driver
vi kronerulling til innkjøp av høns
og materialer til hønsehus.

Barnehjemmet er et fantastisk
sted, hvor utdannelse får første
prioritet, mat og klær er andre
prioritet. Så hvis noen vil bidra
tas det hjertelig imot! Alt fra 1 kr
går til en virkelig bra sak!! I så
fall kan penger doneres til konto
2708 10 04817. God Jul!

Dette er kanskje noe å tenke
over for oss som i disse dager er
mest bekymret for om svoren blir
sprø eller om frontruta må
skrapes for is om morgenen

Tor Dønvik

Kabyl er et lokalt uttrykk for
hva?

Vet du svaret, så send oss en
mail. Premien er heder og ære i
neste utgave av Skåtøy
Flaskepost.
Vinneren av forrige ukes
konkurranse er Vigdis Høyvarde
Jensen. Hun vinner heder og
ære fra Flaskepostens lesere.
Rett svar på forrige oppgave:
Tviskjær.

God Jul og
Godt Nytt År
Leserne oppfordres
til å sende inn tips,
bilder og skriverier.
Vi trenger det for at
Flaskeposten kan
fortsette!

Månedens konkurranseHærverk på Skåtøy

Til nå har vi her på øya stort
sett vært forskånet for hærverk.
Selv våre håpefulle har forstått
at fellesskapets eiendeler skal vi
ta vare på. Nå er det imidlertid
noen som har skutt ut 14
lyspærer i lyktestolpene fra
Kirkesundveien og utover mot
Bråtø. Kragerø Energi har bedt
Skåtøy Vel ta dette opp med
befolkningen her ute, slik at vi
kan få satt en stopper for slik
aktivitet. Skjer dette igjen vil
anmeldelse bli vurdert.
Nina Haugland

Visdomsord:
Det finnes ikke noe tristere i
denne verden enn å våkne
opp på julaften og ikke være
et barn.



To 1 5.1 2 var det juleavslutning
for elever, lærere, foreldre og
andre interesserte i familien.

Elevene framførte sanger og
sketsjer, og det ble en trivelig
kveld med servering av kaker,
saft og kaffe, med tid til koselig
prat rundt bordene. FAU hadde
utlodning som innbrakte kr 3800.
Ekstra hyggelig at tidligere elever
også var med på avslutningen, et
tegn på at mange har gode
minner fra skoletida på Skåtøy!
Siste skoledagen før jul, 20.12
var Barnehagen og Skolen i

kirken for å markere slutten på
høsthalvåret.Elevene i 1.3. klasse gikk i
lysprosesjon inn i kirken, to
elever fra 7. klasse leste jule
evangeliet og barnekoret på
Skåtøy sang noen sanger.Prost Bente Heibø Modalsli
og organist Gunvor Fjellheim
ledet oss gjennom sang av de
kjente julesangene og det var en
kort andakt av Bente. Etterpå
fikk alle grøt oppe på skolen
(bildet nede til venstre).
Tor Dønvik har bidratt med

noe ekstra dataundervisning for
7. klasse i høst. Bakgrunn var at
skolen ønsket å la elevene bidra
med stoff til Flaskeposten.
Etterhvert utviklet dette seg til et
prosjekt der datateknologi
brukes til å få kontakt med en
skole i utlandet. Tor er kjent i
Irland og fant fram til "St.
Patrick’s National School" på en
øy "Clare Island" på vestkysten
av Irland, som også er en todelt
skole med ca 20 elever.

Læreren "Chatherine O'Beirn"
ble kontaktet og det var spenning
i lufta da vi skulle prøve å få
kontakt via Skype fredag 16.des.

Gleden var ekstra stor da alt
det tekniske fungerte og vi kunne
se elever og lærer "live" og
samtidig snakke direkte med
dem på engelsk!Fra skolens side er vi veldig
interessert i å utvikle denne
kontakten, som kan virke ekstra
motiverende for å bli bedre i
engelsk og ikke minst bli kjent
med elever med et annet språk.Tor fortjener en STOR takk
for sitt engasjement på dugnads
basis som kan profilere Skåtøy
skole som en skole som får til
mye når lokale krefter bidrar med
sin spesialkompetanse.

Kafeen: www.skatoy.net
Festivalen: www.skatoy-visefestival.org

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

Kafeen; åpningstider
26.12.11 : Kviss 19 24
Husk påmelding
Inger Lise 901 77628
27.12.11 : åpen 1318
28.12.11 : åpen 1318
29.12.11: åpen 1323
Yttervegg og vinduer
byttes i januar/februar,
begrenset åpningstider
sjekk www.skatoy.net

Det skjer på Skåtøy

Skåtøy Vel ønsker God Jul !
BUK inviterer til Juletrefest på

Lokalet to 29. kl 1 700.
Fortellinger for de små, leker,

utlodning,kanskje kommer nissen?
Ta med litt kaker til kaffen, vel møtt!

Tor Dønvik

Mellommyra fritidsforening;
Ønsker God Jul og Godt nytt år!

De venter på kulda for da blir det
lagt is på flerbruksbanen.

Leserne oppfordres til å støtte
Mellommyra med grasrotmidler, 5% av
spilleinnsats; Dette kan registreres når
dere leverer Lotto, Tipping eller andre
spill. Organisasjons nr 993803111

Kafeen; Utstill ingen Mett
Iante Elberg: Puddingparty
Jordy Smits: Svineri
Lise Juel: Pølsefest etc.
Vibeke Frost Andersen:
Gjør det selv!
Utstillingen står ut desember
Vil du møte kunstnerne er det
åpen "pølsefest" 29.1 2.11
God Jul fra Heidi

Foto Katja Aarflot

Julegudstjeneste.
Skåtøy Kirke Julaften kl 1 400

Huskestua ønsker God Jul og Godt Nytt år!
De minner om årsmøte på Lokalet ma 30. jan kl 1800.

Fra Utstill ingen Mettt

Fra Skåtøy Skole
Trygve Børresen



Under og i mange år etter
krigen drev det av og til miner i
land i skjærgården.
Rustne saker duppet i vann
skorpa, kunne det være en mine,
tru? Da gjaldt det å ligge unna.

Kom noe slikt drivende inn
bukta mot brygga da gjaldt det å
berge kogg, brygge og det som
var, i fall den skulle eksplodere.

Skjønt de som hadde bruk for
sprengstoff, gikk ikke av veien
for å demontere mina for å grave
ut sprengstoffet. TNT var fine
saker. Dette var selvfølgelig
galskap, men lykken var
heldigvis den gang som nå;
bedre enn forstanden. En mine
kunne inneholde flere hundre
kilo gratis sprengstoff, og flere i
distriktet (særlig på Jomfruland?)
hadde god bruk for dette til
sprenging på eiendommene
sine, og trolig også til noen
smeller i ny og ne av pur galskap
og glede.

Det drev en stor mine på land
på utsiden av Jomfruland under
krigen og før folk fikk demontert
den ble været dårlig og den gikk
av på grunn av grov sjø. Rulle
steiner i store mengder for til
himmels, over Jomfruland og
landet helt inne på Farisholmen.

Dette ble sett fra Stussholmen
av hans forfedre, forteller Tom

Edvart Jakobsen.
Mina laget et stort krater som

fyltes med vann, i de første
årene var krateret så stort at en
kunne gå inn der og snu med en
liten kogg. Med årene fylte sjøen
krateret opp med rullesteiner, og
i dag er alle spor borte.

Tor Dønvik

Månedens båe

Helle Dønvik, samboeren Tomas Krafft og
datteren Åse gleder seg til å feire sin første jul
på det nyoppussede lokalet.

I begynnelsen av juli begynte arbeidet med å pusse
opp Lokalet i Åsvika, og etter en hektisk sommer kunne

Helle, Tomas og Åse endelig flytte inn i
sitt nye hjem.

Vi trives veldig godt her. Bare se på den
utsikten, sier Helle og peker mot havet.
Nytt kjøkken, ny maling på veggene og ny
trapp er bare noen av endringene som er
blitt gjort, og det er bare småting som
gjenstår før de er helt ferdige.
Vi må male noen vinduer, og så er det

noe lister som mangler, forteller Helle.
Tilbake til Dønvika
Familien på tre vil helst bo på Dønvika

hvor Helle kommer fra, men bygningsnekt
satte en stopper for det. Helle vil likevel
tilbake til barndomsstedet.
Lokalet er et deilig alternativ, men jeg

har lyst til å ende opp på Dønvika. Men
nå har vi i hvert fall kommet oss ut på
Skåtøy, og det er et skritt i riktig retning,
sier hun.

Stor familie
Jula skal de feire på Lokalet, for første gang. Og når

Dønvikfamilien samles, blir det ikke ensomt.
Vi er en hel haug! Jeg tror vi blir rundt 15 stykker,

forklarer hun.
Linda Høyvarde

Her ser vi en fornøyd
Jens Vinner oppå mina
noen timer før den gikk
av når sjøen ble grovere.
Legg merke til hornet til
høyere som allerede da
har fått seg en god dult

Feirer jul på "nye" Lokalet




