Nedlegging av
Skåtøy skole?

De fleste skjærgårds
folk vil ha et skole
tilbud i øydistriktet.
Engasjer dere og
støtt tiltak for å sikre
dette!
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- Det har vært en kjempeflott kveld!
I regi av
Sangpoetene holdt
Bjørn Eidsvåg en litt
annerledes konsert.
Uten band og med
bare 70 publikumere,
holdt han en rørende
og underholdende
intimkonsert.
Det har vært en
kjempeflott kveld. Ja,
jeg mener det altså,
FOTO: Silje Stordalen
Skåtøy kafe åpnet igjen
sier Bjørn Eidsvåg til
forrige helg. Da med Bjørn Flaskeposten etter konserten.
Eidsvåg på scenen.
Og det kunne de fleste være
enige i. Det var ikke bare

epost: linda-hoy@hotmail.com
mobil: 99234828
musikken hans som gjorde
kvelden vellykket, men også
historiene han serverte mellom
sangene: Det gikk i alt fra
mormora som drakk noe som
luktet tusj, til den sterke historien
bak sangen «Skyfri himmel.»
Etter konserten fortsatte festen,
og det var helt tydelig at
Skåtøyfolka hadde savnet kafeen
den tiden den hadde vært stengt.
Linda Høyvarde

Skåtøy vise- og poesifestival 1 8.-21 . juli 201 2
Programmet til festivalen er så godt som klart. Vi trenger overnatting for artister under festivalen,
og håper at det er noen fastboende eller hyttefolk som kan bidra med senger. Ta kontakt med
Jens Harald, epost: jhjense@online.no, SMS/tlf. 95249200. Sangpoeter oppfordres til å bidra på
denne «dugnaden»!
PROGRAM

Onsdag 1 8. juli - Skåtøy kafé & galleri

19.00: Åpning av Skåtøy vise og poesifestival 2012
19.15: Sarah Ramin Osmundsen  musikk og poesi (Norgesmester i poesislam 2011)
20.30: Konsert med Jonas Alaska ( Spellemannprisen  årets nykommer )

Torsdag 1 9. juli - Skåtøy kirke og Skåtøy kafé & galleri

19.00: Konsert med Iver Kleive og Knut Reiersrud  Skåtøy kirke
20.30  23.00: Åpen scene  Skåtøy kafé & galleri

Fredag 20. juli - Festivalområdet - barne- og familiedag

13.00: Robin Hood spilles på Krikken (Transport fra Åsvika 12.30 med retur 15.30)
15.00: Festivalområdet åpnes
16.00: Tor Åge Bringsværd leser og Lisa Aisato tegner fra "Tambar"bøkene
17.00: Lisa Aisato forteller om og fra boken "Odd er et egg".
18.00: Konsert med Tonje Unstad ( Spellemannprisen  årets barneplate )
20.30: Konsert med Finn Kalvik m/band

Lørdag 21 . juli - Festivalområdet

14.00: Festivalområdet åpnes
15.00: Konsert med Guro von Germeten m/band
17.00: Konsert med Tonje Unstad ( Spellemannprisen 2009  viser )
19.30: Konsert med Sofia Karlsson m/band ( Årets grammis  folkemusikk og viser )
21.30: Konsert med Quilty (irsk musikk)

Det skjer på Skåtøy

Skåtøy Kirke:
Skjærtorsdag 5.april ; Åpning av den Kirkehistoriske

Kafeen er åpen:

Mars/April: Lørdager 13  23 og søndager 13  18
Påskeuka  ma, ti og on 13  18,
Skjærtorsdag, langfredag og påskeaften 13  23
1. og 2. påskedag 13  18

Mellomyra samler salgbare lopper, til sitt årlige

loppemarked 7. juli (NB! ikke hvite/ brune varer).
Kontakt for avtale om levering/ henting; Vidar
Ødegaard95072026; Julian Gundersen98438872;
Joacim Kollnes41500172; Cay Jerner91639179

Skåtøykunstnere:
Galleri Solvik har åpent i påsken. Gerd Slåen, May
Hvistendal og Gunny Brørby.
Katja Aarflot åpnerg sin utstilling: "Fotocollager/
mixed media" i galleri Perlen Larvik 24.mars kl.1200

utstillingen i Vinterkirken. KL.17 Dekker vi et bord i
midtgangen i kirkerommet, vi spiser kveldsmat
sammen. Kort andakt v/Vikarprest Inger Øybekk,kl 18
1 .Påskedag, 8. april Høytidsgudstjeneste.
Vikarprest Wedø. Orgelet taes i bruk etter
restaureringen av kantor Gunvor Fjellheim.
Håper vi ser deg i kirken, Skåtøy menighetsråd.

Huskestua: Er Huskestua bare for gamlinger?

Det var ikke tanken da vi startet opp for 5,5 år siden,
her er plass til alle som vil vite mer om øya vår.
Kanskje helt tilbake til grevskapets tid ? Eller rett og
slett få høre en fornøylig historie om oldemor,eller
andre i din familie, ja da kan kanskje Huskestua
hjelpe deg med dette. Her treffer du eldre mennesker
som vet utrolig mye om øya vår, bli med å lag
Huskestua til en spennende møteplass. Vi har et fast
program på treffene våre,men de kan endres på. Kom
med forslag! ! Neste treff,26.mars .
Hilsen oss i Huskestua. Grethe Sofie Olsen

Skåtøy Vel

Årsmøtet den 24. mars kl 1700 på flerbrukshuset.
Årsmøtesaker og skolen er på agendaen
Det serveres hjemmelagede smørbrød
Styret

Ryggsekkane.

Neste ryggsekktur går til Stråholmen Lørdag 13/4 kl.
1100fra Skåtøybrygga.
Husk tidlig påmelding til Per (tlf 90654904

Skåtøy – sangpoetenes møtested

Årsmøte Lørdag 28. april kl. 1 8.00 på kafeen.

Skåtøy  sangpoetenes møtested avholder års
møte i forkant av konserten med Jan Toft band.
Konserten arrangeres i samarbeid mellom
Skåtøy kafé & galleri og Skåtøy – sangpoetenes
møtested.
Medlemmer av Sangpoetene får kr. 50, i
rabatt på konserten.
Styret: Gunny Brørby, Trond Sødal og Jens Harald Jensen

Lørdag 28. april kl. 20.00

Konsert med Jan Toft band 
Vamps første vokalist.
Mange har et forhold til Jan
Toft, og de fleste vil nok
huske ham som Vamps
vokalist på de fem første
platene (1992 – 1998). Toft
forlot VAMP etter den
Spellemannsbelønnede
”Flua på veggen” i 1998. 5 år

Kafeen:

på flerbrukshuset;
www.skato Ukeaktiviteter
Søndager kl 1530: Yoga.
y.net
Festivalen: Onsdager kl 1730: Gladtrim.
Gunny Brørby 93888076
www.skato Kontakt:
Onsdager
kl. 1900 Balltrening.
yTorsdager
kl 1715 Juniortrim.
visefestiva Kontakt: Terje
Sødal 928261 53
l.org
Torsdager kl 1845: ”Kick boksing”
Kontakt Jan Cranner 93025366

senere kom den lett hemmelige platen ”Et minne om
deg”, hovedsakelig promotert og solgt i Tofts
hjemdistrikt  en uoppdaget perle i floraen av norske
utgivelser de siste 20 årene, en plate med et stort
hjerte. Toft tar for seg diverse kjente låter fra
Haugesund, setter sitt umiskjennelige preg på hver og
en og sluttsummen er et helhetlig og svært
inspirerende produkt.
7 år senere er endelig Toft aktuell igjen. Når han
endelig vil dele noe med lytterne igjen gjør han det
allikevel med stor overbevisning. Låtene på plata ”Alle
e aleina” er en svært behagelig reise i Tofts musikalske
historie. Her er råtten gitarlyd fra Datakluss samt et
knippe låter som hadde hevet et hvilket som helst
VAMP album til Spellemannhøyder og noen låter som
Toft bare kunne gjort ”aleina”.
Jan Toft har en gudbenådet stemme. Den har et intenst
uttrykk som kiler dine innerste nervetråder og
fremhever ordene på en unik måte. Vi har hørt dette
tidligere på VAMP klassikere som ”Godmorgen,
søster”, ”Det e derfor eg synge” og ”13 humler”. Men
Toft var så mye mer enn vokalist i VAMP. Han var og
er en eminent låtskriver, allsidig og uforutsigbar. Og
sannelig har han ikke blitt en habil tekstforfatter også.
Det er en side vi ikke har sett så mye av tidligere, men
her viser han til fulle at ord også er hans venn.

Påmelding / kjøp av billetter: Skåtøy kafé & galleri,
epost: heidfelle@epost.no, SMS/tlf.: 95 22 03 21
Ordinær billettpris, kr. 250,. Medlemmer av
Skåtøy  sangpoetenes møtested får kr. 50, i
rabatt.

Irlandstur 201 2
Full av optimisme og livsmot dro 25
godt
voksne
Skåtøyfolk
og
Skåtøyvenner avgårde for å oppleve
Irsk musikk og folkeliv på landsens
Puber, og se den flotte naturen på
vestkysten av Irland.
Vanlige remedier for Skåtøyfolk
på tur ble anskaffet i taxfreeen på
Rygge, verre var at det hadde lurt
seg andre uønskede vesener med
på turen. Medbrakt virus slo til på
første dag, men Guiness og musikk
døyvet elendigheta første dagen,
sikkert bra i morgen, men den gang
ei. De norske virusene hadde trolig
rukket å mingle med noen Irske for
så å ta knekken på oss fullstendig.
Full Irish Breakfast ble erstattet av
feber og skjelvetokter i senga.
Imidlertid var vi godt forspent, med
både fastlege, sykesøster og
farmasøyt med på turen.
Fastlegen sjekket den første
pasienten og formidlet diagnosen til

Irlanstur 201 2 (forts.)
Sjåføren; neddopet, med dobbelt
syn og hjernevirksomhet i nød
modus kjørte feil. Han hørte ikke
GPSens henvisninger om å svinge
hit og dit pga skravlingen i baksetet.
Han måtte derfor tilslutt strengt be
ungdommen holde kjeft for snarest
mulig å finne seg en hotellseng
egnet for feberrier og skjelving.
Som seg hør og bør begynte flere
å kjenne at noe var på gang. Piller
og miksturer gikk ned på høykant,
effekter og bivirkninger var et hyppig
samtaleemne ved frokost og andre
samlinger.
Innimellom virket medisineringen
såpass at folk vaklet seg på PUB for
å høre på musikk noen timer, men
12 timersøktene som vi pleide å ha i
tidligere år, var utenkelig for de
fleste. Fotturer var også utelukket.
Middager var også vanskelige, de
fleste ga opp etter forretten.
Vår Irske vertinne bekymret seg
og anbefalte oss å toppe medisiner
med betydelige mengder «hot
whisky» samt å oppsøke en Irsk
lege. Den irske legen sa at "du blir
bra etter at du har kommet hjem",

Overnattinger G: Westport
B: Athy
H: Dohooma
C: Trim
J: Ballina
D: Doolin
K: Sligo
F: Clare Island

"han vil helt
sikkert dø, men hverken i dag
eller i morgen".
pasientens kone;

Dette var jo ikke helsvart, så med
farmasøytens hjelp ble apotekene
saumfart
for
forebyggende,
kurerende, lindrende medisinering.
Du verden, for et utvalg av ikke
reseptbelagte sterke medisiner, og
med fagkompetansens hjelp var det
bare å fråtse på øverste hylle.
Pasienten måtte jo settes i stand til
mens han smilte
og sa at vi måtte
kose oss siste
ferieuka i Irland.
Legevitenskapen
hadde ikke noen
"easy
fix"
på
problemet.
Jeg
rapporterte
dette til vertinnen
og sa hun heller kanskje burde
vurdere å kontakte begravelses
agenten? Da ble hun i fyr og flamme
og sa at ble det nødvendig skulle
hun også sørge for en ufor
glemmelig "3 dagers wake," for de
av oss det måtte gjelde.
I Doolin, ved årsskiftet oppsummers
hvem som hadde den beste
begravelsen i året som gikk.
(Undertegnede, Per og Ragna
opplevde "tredje dags wake" etter
vertinnens far sin bortgang i 2003 og
det glemmer vi aldri)
Av alle de ting som ikke virket mot
influensa holdt etterhvert mange seg
til hot whisky with everything, der
«everything» er varmt vann, whisky,
sukker og sitron med nellikspiker.
Siden sjåførene av og til kjørte bil,

å kjøre bilen til neste lokale musikk
PUB i løpet av ettermiddagen.
Kjøreturen på en time var ufattelig
lang. I baksetet satt farmasøyten og
sykesøstera fornøyde og skravlet. I
tillegg til å være ca. halvparten så
gamle som resten av gjengen, spilte
begge medbrakt torader på PUB
ene i småbyene vi besøkte. De
hadde det kjempegøy og måtte
fortelle
dette
til
resten
av
passasjerene.
kunne barmannen få følgende
underlige bestilling fra en hostende
nordmann "a hot whisky, without
whisky please," og medfølende
barmenn unnlot å ta betaling for
denne drinken.
Leger er bortkasta, på apoteket
fikk Gerd en hostekule før hun ble
ekspedert. Da ilte betjeningen til
med en neve reseptbelagte piller og
sa "dette er ikke helt etter boka,

men vi hører hva du trenger".

Elendigheta til tross fikk vi med
oss mye god musikk, utallige
forretter og en og annen Guiness.
At apotekbudsjettet overstiger
pubbudsjettet er litt skremmende
med tanke på for fremtidige reiser i
vår aldersgruppe.
På hjemturen hadde de fleste gått
over i hostestadiet av influensaen.
Heldigvis var det god plass på Ryan
flyet, så folk lå henslengt her og der.
Vel hjemme igjen var alle enige
om at dette var nok en fin og
uforglemmelig tur.
Tor Dønvik

Månedens båe
Dramatiske
båehistorier
i
Kragerøskjærgården
har
vi
mange av, men historien denne
gangen overgår det jeg kjenner til
ifra lokalmiljøet.
Inish Bofin, er en bebodd øy i
Atlanterhavet på Irlands vestkyst.
Denne øya har en god naturlig
havn der i alle fall middels store
båter kan ligge på reia i all slags
vær. De fleste andre øyer på
vestkysten
mangler
denne

muligheten og må dra båtene på
land og større båter må flyttes til
sikre havner på fastlandet ved
dårlig vær.
Hvis du reiser i Irland, spesielt
på vestkysten bør du unngå å ta
navnet Oliver Cromwell i din
munn når du snakker med irer.
Den store Britiske hærfører
Oliver Cromwell’s kan best
karakteriseres fra hans felttog
rapport fra The Burren:

Dette er et forferdelig sted;
Det fins ikke vann nok til å
drukne en mann, ei heller et tre

til å henge han i, og får du
drept han fins det heller ikke
jord nok til å begrave ham.
The Burren er stort kalksteins
område på den irske vestkysten.
Inish Bofin ble heller ikke spart
for Cromwells tyranni, for å roe
ned mulige motstand fra øy
boerne tok han biskopen på
klosteret på øya og boltet han
fast til en båe nær land i inn
seilinga til havna på lavvann, og
lot han så sakte drukne ettersom
vannet steg.
Folk kunne stå på stranda å se
på dramaet som
utspant seg 100
meter fra land.
Derav navnet på
båen:

Bishops Rock.

Har vi lignede
historier fra vårt
miljø?
Tor Dønvik

Skåtøys mangfold:

På Skåtøy bor det et mangfold
av personligheter. Her fins det
markante motsetninger i filosofi,
verdivalg og dagligliv, men det
underlige og fine er at uansett
hvor sære og spesielle folk er,
finner vi fram til et fargerikt og
godt felleskap med gjensidig
respekt for hverandre.
En
fargeklatt
på
denne
palletten må nå skaffe seg ny
bolig helst på Skåtøy.
Tor Dønvik

Vår alles Gunny sier følgende:

Jeg må dessverre flytte fra mitt
nåværende herlige sted på
Skåtøy.
Kan flaskepostens lesere bidra
til et mirakel ang. bosted her på
Skåtøy?
Noen ord om mitt nye hjem..
ER DET NOEN HER UTE
SOM KUNNE TENKE SEG Å
LEIE UT TIL EN KUNSTNER
SJEL?
JEG ØNSKER MEG SELV
FØLGELIG MYE LYS OG
VARME HE HE, UTSIKT OG
MULIGHETER KANSKJE FOR
KURS I DIVERSE TING JEG
INSPIRERER
I
SOM
MOTIVASJON, YOGA, MALING
ETC.

JEG ELSKER SKÅTØY OG
MULIGHETENE HER UTE , EN
ØY MED SJEL MEN ER ÅPEN
FOR DET MESTE... DET
VIKTIGSTE ER ET STED Å
MALE.
ATELIE KAN VÆRE I STUA I
EN LYS GARASJE I EN ÅPEN
HIMMELVELVING.. HER ER
DET BARE FANTASIEN SOM
RÅR...
MINE TO ELSKEDE KATTER
MÅ JEG HA MED PÅ VEIEN.
KUNNE
DETTE
VÆRE
INTERESSANT SÅ IKKE NØL
MED Å TA KONTAKT...
Mvh
Gunny Brørby

JEG TENKER STORT OG
DRØMMER LITT HER, MEN Mobil: 93888076
UTEN
DRØMMER
INGEN
MULIGHETER.
JEG
KAN firmapost@gunnys.malerier.com
GJØRE
MYE INNEN DET
MENNESKELIGE POTENSIAL www.gunnysmalerier.com
MEN IKKE SÅ GOD PÅ
SNEKRING
OG
SÅNT
DESSVERRE.

Ryggsekkane

Fredag 16. mars møttes
Ryggsekkane igjen for tur, denne
gangen med ferge fra Skåtøyroa
til Jomfruland. Ferden gikk i
ettermiddagssol til Hasselgården,
hvor Kari og Viggo hadde
forberedt med nydelig suppe og
hjembakt brød. Det ble en riktig
trivelig kveld for de syv

Leserbrev
I ”Skåtøy Flaskepost” for februar
står et stykke om ”melkebrygga” i
Sandvika, som var interessant.
Om bøndene som anla brygga
ved å fylle på stein, og som
sammen med flere andre brukte
denne steinbrygga i mange år,
men som ikke var lov å bruke
hvis du ikke hadde ku (?)
Videre står det, sitat:
”Karen Olsen Sandvik, nærmeste
nabo til brygga, fikk ikke bruke
brygga. Hun hadde ikke ku,
derfor måtte hun legge prammen
sin tvers over bukta, der ”Alis”,
jakta til Erling Kristiansen lå, for
så å gå rundt hele Eskedalen for
å komme hjem til Sandvika”. Sitat
slutt.
Karen og Ole Olsen kjøpte huset
i Sandvika og flyttet dit i 1921.

ryggsekkentusiastene (selskapet
var litt redusert i antall da ’Irlands
syken’ fortsatt henger igjen blant
noen). Finn S
hadde forberedt
kviss og fikk
belyst en del av
våre manglende
kunnskaper om
Jomfruland! Kari
og Viggo kom
over og holdt oss
med selskap.
Lørdag ble det
stor frokost
tilberedt av vår lokale Hellstrøm
(Finn J!!!) med assistenter og
matpakke smøring, før gruppen
splittet seg med en gjeng sydover
til Skadden, og resten nordover
med avtale om samling ved
Tårnkjernet utpå dagen. Tåken
hadde pakket inn øya, men det
ble en fin tur til Skadden. Det var
en sliten gjeng som kom tilbake til

Tårnkjernet, hvor gruppen hadde
alliert seg med Else Marie, Tone
og Dag.

Prammen sin la de ved brygga, l
ikke nedenfor huset, hvor de
forrige eierne hadde lagt sin
pram. Naboen, Markussen (nå
Arnfinn Jensens hus), hadde
også brukt brygga i flere år før
dem, selv om heller ikke de
hadde ku.
Bestemmelsen om å bruke
brygga bare for dem som hadde
ku, må jo ha vært ”foreldet” for
lenge siden da.
Familiene Markussen og Olsen
var de som brukte brygga ”fast” til
prammene
sine.
Markus
Markussen brukte også brygga til
koggen han hadde noen år. Det
var også de som ”flikket” på den
når det var nødvendig. Veldig
mange, kjente og ukjente, brukte
brygga i alle år. De kalte den
”allemannsbrygga” og det var
den.

Karen Olsen Sandvik la aldri;
sitat: ”prammen sin tversover
bukta, for så å gå rundt hele
Eskedalen for å komme hjem til
Sandvika.”

Avgangen fra Tårnkjernet
skjedde i spredt uorden, og et
medlem meldte tilbake at han
hadde gått seg bort på den øde
Jomfrulandsveien. Kompass
anbefales til neste tur. Han ble
heldigvis funnet av den lokale
redningstjenesten og
standsmessig transportert tilbake
til Hasselgården.
Derfra gikk returen nogenlunde
greit med ’Konteinern’ tilbake mot
Skåtøy, tåken lettet. Ikke uventet
fant vi vår kjære øy badet i sol,
så i ren glede over at alt hadde
gått bra ble det en liten samling
på Kafeen.

Per med bikkja

Edith Bråtømyr

Konkurranse
Ranger fuglene som normalt
ankommer Skåtøy først på
våren:
a)
b)
c)
d)

Tjeld
Grågås
Terne
Gråmåke

Vinneren av forrige konkurranse
er Torill Stordalen. Hun vinner
heder og ære fra Flaskepostens
lesere.

