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Norske Filtmakere
på besøk.
Skåtøy viste seg fra sin
flotteste side helga 23.-25.
mars, da foreningen Norske
Filtmakere holdt sitt årsmøte
på Øytunet.
Norske Filtmakere organiserer
kunstnere/håndverkere
som
arbeider med ull som materiale og
toving som teknikk, og det var
halvparten av de 44 medlemmene
som møtte opp til en faglig helg i
nesten sommerlige omgivelser.
En av deltakerne, fra Vestlandet,
hadde aldri sett blåveis i sitt liv, og

syntes aldri hun hadde sett noe så
vakkert, blåveisbakkene hun møtte
på rundt Øytunet.
Det faglige ble foruten årsmøtet,
dekket ved foredrag av den danske
filtmakeren Lene Nielsen, og
lørdagen delte gruppen seg i to og
byttet på med å ha kurs med Lene
på Øytunet og med May i verkstedet
på Bråtøy. Midt på dagen møttes vi
til nydelig lunsj hos Heidi på kafeen,
og gruppene byttet plass.
Middagen begge dagene sto Gerd
(Slåen) for, og både fiskesuppa med
Kragerøfisk
og
kortreiste
grønnsaker, og Chili con Carne
gryta falt svært godt i smak.
Søndag morgen startet vi med

Fra storby til skjærgård

FOTO: Inger Lise Thoresen

Nyinnflytterne Jennie Johnsen
(34) og sønnen Alv Leon (4) flyttet
fra Oslo til Jomfruland – og endte
opp på Skåtøy.

epost: linda-hoy@hotmail.com
mobil: 99234828
Yoga med en hviskende Gunny.
Selv med virus på stemmebåndet
gikk det helt fint, og noen sa det var
den behageligste yogaen de hadde
opplevd, nettopp fordi det var så
stille. Kanskje en ny variant,
Gunny?
Det var morsomt og lett å
organisere et treff på Skåtøy, og
mange av deltakerne sa da de dro,
at dette ble ikke siste gangen de
kom hit.
Takk til alle som bidro! (Også til
sommergjestene som hjalp en for
seintkommen
deltaker
uten
mobilbatteri, og kjørte henne fra
ferja til Øytunet..)
May J. Hvistendahl

Mørkere
Det er så mørkt her på Skåtøy,
og det er mye færre kuer. Men alt
jevner seg ut, tenker jeg, svarer
Jennie på spørsmålet om hva som
er de største forskjellene mellom
Skåtøy og Jomfruland.
Men hun trives, og føler at hun
har blitt tatt godt imot. Og hun
rekker til og med ferja.
Ja, jo, jeg pleier å rekke ferja,
sier hun.

Etter å ha bodd
18 måneder på
Jomfruland,
flyttet Jennie og
Alv Leon inn på
Nepeløkka
i
november i fjor.
De trives godt,
og synes det er
enklere å bo på
Tror ikke på nedleggelse
Skåtøy.
Skåtøy skole står i fare for å bli
Det er kjekt å
lagt ned, og om bare et par år skal
bo
nærmere
Alv Leon begynne på skolen.
barnehagen og
Hva gjør du om skolen blir lagt ned?
byen,
sier
Den blir ikke lagt ned. Nei, den
Jennie.
gjør ikke det, sier hun bestemt
Jennies plan videre er uansett å
Opprinnelig kommer Jennie
fortsette og bo på Skåtøy, og å finne
fra Skien, og etter å ha bodd i Oslo,
seg en jobb i Kragerø.
tok hun over farens hus på
Jomfruland og flyttet dit.
Linda Høyvarde
Jeg trives godt med å bo på en
øy, forteller hun.

Det skjer på Skåtøy
Kafeen er åpen: sjekk www.skatoy.net

April/ Mai: Lø 1 3 - 23 og sø 1 3 - 1 8 (+ Helligdager)
1 7 mai kl 1 3

tradisjonell feiring for ungene, med
leker, pølser og kake. Spesielt for i år blir et lite irsk
innslag fra besøkende irske unger.

1 4-1 7 mai

har Skåtøy Skole besøk av Irske unger
med lærer og noen foreldre. Kafeen blir da åpen etter
avtale der Skåtøys unger, foreldre, Irlansvenner og
alle andre er hjertlig velkommen til å treffe våre
besøkende øyværinger fra Clare Island på den irske
vestkysten. (åpningstider sjekk med skole/ kafe).

Skåtøykunstnere:
Galleri Solvik har åpent intill videre. Gerd Slåen,

May Hvistendal og Gunny Brørby.
På kafeen har Lise Juel, Jordy Smiths og gjestende
Vibeke A Frost sin utstilling med tema pølsefest,
svineri og gjør det selv.

Skåtøy Kirke:
Søndag 29. April. Kl. 11 .30 . Konfirmasjons

gudstjeneste v/Harald Monsen og Gunnvor Fjellheim.
Søndag1 3. Mai. Kl. 11 .30. Gudstjeneste v/Andreas
Grossman og Gunnvor Fjellheim, lansering av jubileumsbok for
Skåtøy kirke, skrevet av Per Johnny Thoresen.
Søndag 27. Mai. Kl.11 .30 . 1. Pinsedag
Høytidsgudstjeneste v/Bård Haugstvedt og Gunnvor Fjellheim.
Lørdag 02. Juni Kl.1 7.00. Konsert. Gjeninnvielse av
nyrestaurert Hollenbachorgel. Medvirkeende: Stig Nilsson, fiolin,
Helga Johanne Størdal, sang, Martin Pearson.
Kirkehistoriskutstilling i Vinterkirken er åpen ved kirkens
gudstjenester og arrangementer.

Velkommen til kirken!

Huskestua:

Neste møte er ma 30. april (hver 14. dag.) med
vanlig program, kaffe vafler og lykkehjul.
Det planlegges tur til Telemarkskanalen 9. juni
Alle er hjertelig velkommen, møt opp!

Ukeaktiviteter flerbrukshuset
Sø kl 1530: Yoga.

(sjekk fra gang til gang).
Kontakt: Gunny B. 93888076
On kl. 1900 Balltrening
To kl 1715 Juniortrim

Ryggsekkane.

Neste tur blir 11/5 og går til Borteid  fremmøte på
Skåtøybrygga kl. 11.
Påmelding til Tor Olsen tlf. 92835057  helst i god
tid og gjerne hvor mangepassasjerer man har plass
til hvis man stillermed egen båt.

Kontakt: Terje

S 928261 53

To kl 1845: ”Kick boksing”
Kontakt Jan

C. 93025366

1 8. – 21 . juli 201 2

www.skatoy-visefestival.org

Tor Dønvik

Skåtøy – sangpoetenes møtested

Årsmøte Lørdag 28. april kl. 1 8.00 avholdes 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; Jan Toft band – Vamps første vokalis t

Skåtøy kafé & galleri og Skåtøy  sangpoetenes
møtested arrangerer konsert med Jan Toft band.
Jan Toft er best kjent som Vamps første vokalist,
men han har også vært med i en rekke lokale
grupper. I 1998 forlot han Vamp, og etterpå har
han gitt ut platene «Et minne om deg» og «Alle e
aleina».
Når han deler noe med lytterne gjør han det med
stor overbevisning. Jan Toft har en gudbenådet
stemme. Den har et intenst uttrykk som kiler dine
innerste nervetråder og fremhever ordene på en

unik måte. 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.
Vi ønsker velkommen og gleder oss til konserten.

Påmelding / kjøp av billetter:

Skåtøy kafé & galleri,
epost: heidfelle@epost.no , SMS/tlf.: 952 20 321
Ordinær billettpris, kr. 250,.
Medlemmer av Skåtøy  sangpoetenes møtested
får kr. 50, i rabatt.

Taxibåt fra Kragerø kl. 1 9.30 med retur fra
Skåtøy kl. 23.00.

Månedens båe
Hvem var Odd Dønvikholmen?
Min bestefar Anton Sørensen
(Bråtane) var en sjøulk som
seilte som jakteskipper på kysten
i mange år. Han kvidde seg ikke
fra å ro og seilte pråm fra Lange
sund til Skåtøy.
Anton under seil fra Nessund til byen

En pråm har liten kjøl og da hjelper det
mot avdrift å styre med åra fra tolle
klampen istedet for vrikkehullet bak.

Min bestemor Gørthy bodde
som ung på Kirkeholmen, hun

Skåtøy Vels årsmøte.

vokste opp og bodde på øyane
mesteparten av livet, men ble
aldri båtvant. Øyfolk flest lærer
fra barnsben av hvordan tråkke
(eller hoppe) fra brygga og uti
båten og beholde balansen selv
om båten da både krenger og
sklir unna brygga.
Badegjester og andre land
krabber som først starter båtliv
som voksne lærer aldri dette.
Skal de ut i en båt kniper de
seg fast i brygga og steger
forsiktig ut i båten med den følge
at de ofte blir liggende med
overkroppen på land og beina i
båten når den sklir unna brygga.
Slik var Gørthy også, i tillegg
var hun livredd i sjø og kom det
en vannskvett over esinga hylte
og bar hun seg som om enden
var nær. Merkelig nok ble vi
barnebarna ikke redde for sjøen
av å se å høre på henne.
Kanskje det skyldtes Antons ro
og sarkastiske kommentar når
Gørthy steg om bord:
"Har du sett på makan til ku".
En kveld for snart 50 år siden var

Karianne Ruud er nyinnflyttet
Styret i Skåtøy Vel takker av på Skåtøy og Thomas Jensen er
troppende leder Nina Haugland ungdommens representant.
for innsatsen i Skåtøy Vel og
ønsker henne lykke til videre i Med denne blandingen av nye
koster og gamle ringrever skal vi
kommunepolitikken.
ta opp tråden etter forrige leder
Nina Haugland.

bestemor og bestefar på besøk
hos oss i Dønvika. Onkel Finn
(Sørensen) bodde på loftet og
han hadde besøk av kompisen
Odd Vennevik. Det var mørkt og
litt regnvær så Odd tilbød seg å
skysse Anton og Gørthy til
Åsvika på kvelden.
Odd hadde en nydelig liten
trekogg med skjermer og kalesje
og med Gørthy og Anton vel
ombord la han i vei til Åsvika.
Med god fart kjørte han rett i
land på Dønvikholmen. Alle tre
kvakk til og Gørthy, i kjent stil til å
skrike og bære seg helt til Anton
gjenvant fatningen og sa bryskt:

"Ti still kjærring, ser du ikke at
koggen er tett".
Odd bakket seg løs og kom trygt
til Åsvika. Det er ille å gå på båe,
men å kjøre på en holme er
direkte flaut. Det ble litt folke
snakk om episoden.
Dette var nok til at Odd, i alle
fall i et engere fora, av og til ble
omtalt som Odd Dønvikholmen, i
flere år etter denne hendelsen.

Tor Dønvik

Konkurranse
Vår kjære leser, Mona Kalheim ,
lurer på om noen kan gjette
hva denne "figuren" er laget
av?

Nina er tilbake som kommune
politiker og vi vet at der vil hun
fortsette å jobbe for øydistriktets
ve og vel. Det trengs i disse tider
med foreslåtte skolenedleggelser
og sentral politisk overstyring i
viktige saker som vi trenger å
løse lokalt for å sikre og
videreutvikle levedyktige øy
Vet du svaret, så send oss en
Nytt styret ble valgt 24. mars samfunn i Kragerøskjærgården.
mail. Premien er heder og ære
og konstituerte seg som følger
blant flaskepostens lesere.
Styret i Skåtøy Vel
på første styremøte 2. april;
Karianne Ruud leder;
Det ble dessverre ingen vinner
Lars Martin Bråtane nestleder;
forrige gang, fordi ingen gjettet
Tor Dønvik sekretær;
riktig.
Heidi Thoresen kasserer;
Riktig svar er Grågås, Tjeld og
Finn Jacobsen styremedlem;
Terne (Gråmåke er her hele året)
Thomas Jensen styremedlem;
Nika Baudoin vararep.;
Lene Gundersen vararep.;

6 på gata fra Skåtøy skole

Hvorfor liker du deg på Skåtøy skole?
Hvorfor er det bra med skole på Skåtøy?

Ruben Johansson Ødegaard
Jeg liker meg
på Skåtøy
skole fordi
det er koselig
her.
Jeg synes
det er bra
med skole på
Skåtøy, ellers
flytter alle.

Kristoffer Stubbene

Jeg liker
meg på
Skåtøy
skole siden
alle kjenner
alle og fordi
jeg har kort
skolevei!

Ivar Ellegård

Jeg trives på
Skåtøy skole
fordi det er fin
natur rundt
skolen, god
plass og kort
skolevei.

Ihne Johannessen Løkstad
Jeg liker meg
på Skåtøy
skole fordi vi
har god plass
og alle leker
sammen. Det
er bra vi ikke
er så mange
fordi da får vi
hjelp fort. Jeg
liker at vi har
trygg skolevei, fin natur, stort
uteområde og at det er morsomt å
leke i friminuttene.

Ryggsekkane på
Stråholmen
Lørdag 14/4 gikk turen med
’Ryggsekkane’ i fint vær og i
spredt uorden med båter til
Stråholmen.

Ask Sødal

Jeg trives med
at alle kjenner
alle, at vi har
god plass, fin
natur, kort
skolevei og
morsomme
leker i
friminuttene!
Det er bra det
er skole på en
øy siden vi bor på en øy.

William Wiese Valldal
Jeg liker meg
på Skåtøy
skole fordi vi
har fin natur og
fordi det ikke
er så lang
skolevei! Jeg
trives med å
bo på Skåtøy
og da må vi ha skole!!!!!!!!!
Tuva, Fride, Magnus, Kristoffer, Siemen,
Hedda og Eline i 7. Klasse Skåtøy Skole

Ryggsekkanes nestor
Jens Martin utfordrer
yngre krefter med
Stråholm spørsmål

Dramatikk var det kun før
avgang da det var litt uklart hvor
mange båter som stilte og om vi
kunne få plass til alle de 25
forhånds påmeldte, men som
vanlig løste alt seg og opptelling
underveis viste 30 deltagere!
Vi startet fra moloen, gikk en
Det var siste dag med ’fri
runde sydover og tilbake til
ferdsel’ på Stråholmen og det var
sentrum hvor vi lånte en trivelig
nok på tide for det var allerede
vel møblert hage til raste pause.
egg i gåse reirene.
Vi hadde øya for oss selv
bortsett fra sauer, lam og gjess.
Denne gangen hadde vi ikke
arrangert med guide, men satset
På øyas nordside og utkikks
på at gruppen i samrøre kunne
punkt tok vi neste pause, takk til
finne frem og kunne komme opp
Jens Martin som bidro med
med interessant informasjon og
’kviss’ med Stråholm relaterte
dette gikk vel relativt greit.
spørsmål.

Og vinnerene
var de lokale?
Per SchultzHaudt

