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Skåtøy-sommer
betyr mange
arrangementer i
lokalmiljøet.
Vi får ikke med oss
alt, så sjekk på:

www.skatoy.net
www.skatoyvisefestival.org
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Skåtøypraten

Hva skal du i sommer?

Har ikke så mange planer. Vi liker
å ta ting på sparket. Vi pakker bilen
og legger i vei, kanskje vi drar til
Vestlandet, men da planlegger vi
ikke hvor vi skal overnatte eller hvor
vi skal. Men i år er det mulig vi blir
en del hjemme.

Skal dere på konsert på kafeen?

Å ja, det skal vi! Festivalen må vi
ha med oss, det er like moro hvert
år. Og så blir det vel Bjørn Eidsvåg
og Vamp.

Hva liker du å gjøre?
Grethe Olsen er en ekte
Skåtøyboer, og setter pris på det
naturen har å by på.

Jeg elsker å være ute. Går mye
turer i skauen, og er mye i drivhuset
og i hagen. Jeg er også opptatt av å
ta bilder, og har med meg kameraet
ut i naturen. Jeg samler på gamle

Klart for sommermarked

Nå åpner snart
Sommermarkedet på Lokalet,
men hvor mange år har det
egentlig vært sommermarked
der?
Mandag 2. juli åpnes dørene, og
lopper, vafler, kaffe og kaker kan

fåes kjøpt på
Lokalet.
Pengene som
samles inn går
til vedlikehold
av bygningen.
Det er dyrt å
drive Lokalet,
huset er
gammelt og det
er stadig noe
som må fikses
på, sier
Elisabeth
Jacobsen, styremedlem i
Lokalet.
I fjor slo de alle rekorder da de
fikk inn cirka 50.000 kroner, og
de håper på like mye eller enda
mer i år.
I år skal pengene gå til nytt
inngangsparti, forteller hun.

epost: linda-hoy@hotmail.com
mobil: 99234828
bilder fra Skåtøy, som jeg redigerer
og arkiverer. Jeg har flere tusen
bilder i arkivet mitt. Jeg har bilder av
steder på Skåtøy, og gamle bilder
av familier som har bodd eller bor
her ute.

Hva med Skåtøy før og etter
kafeen?

Før hadde vi ikke noe ordentlig
møtested. Vi hadde posthuset og
butikken, men så forsvant jo det. Vi
var nok mye mer på besøk hos
hverandre før.
Nå har vi endelig et sted vi kan
møtes, og det finnes ingenting
negativt med kafeen. Det er bare til
å ta av seg hatten for Heidi!
Linda Høyvarde

Forvirring
Men hvor lenge har det vært
sommermarked på Lokalet?
Svaret viser seg å ikke være så
enkelt og få tak i. Diskusjonen i
Åsvika fører oss ikke nærmere
svaret, og heller i Vennevikveien
2 finner man ut av det.
Flaskeposten bestemmer seg
for å kontakte Laila Høyvarde, og
sender derfor en sms. Er det
noen som vet det, så er det nok
henne, har journalisten resonnert
seg frem til. Så venter man i
spenning.
Endelig kommer meldingen
med det korrekte svaret: «Styrer
for Lokalet startet opp med
sommermarked slik vi har det i
dag, i 1988. Bekreftet av Bitten!»
Så vet vi det.
Linda Høyvarde

Det skjer på Skåtøy

Kafeen er åpen hver dag fra kl 11 00 til 2300

Tidene utvides når arrangement, stemning og kapasitet tilsier det.
Ta kontakt om dere ønsker å besøke kafeen utenom
åpningstidene.
Sø. 24. juni kl.1 400 : Åpning av utstilling med Kragerø
maleren Thorbjørn Johannssen Isnes.
On. 27. - To. 28. juni kl 1 300-1 500: Workshop med
opplesning for barn. Åshild og Mari Kanstad Johnsen kommer
med bøkene om Kubbe og BarbieNils.
Fredag 29.juni Konsert kl. 2000 : Solveig Slettahjell
(sang) og Morten Qvenild (piano)
Lørdag 30. juni kl. 1 400  Foredrag  Tor Gardåsen
Ferieliv i Kragerøskjærgården – avslapning og nytelse eller
sosialt meningsladet teater?
Søndag 1 . juli kl. 1 4.00  Kunstprosjekt; Lise Juel og
Jordy Smits. Vi feirer kafeens 12årsdag med åpning
av øyas egen kunstutstilling:"fuglekasser ? hvem er vi
? hvor(dan) bor vi ?"

I resten av juli er det ca. 30 arrangementer (inkl.
festivalen) på kafeen. Sjekk på nett for mer
detaljer eller se egne vedlegg for kafebrosjyren
og festivalen.

Følg med på: www.skatoy.net
Skåtøykunstnere: Galleri Solvik har åpent inntil
videre. Gerd Slåen, May Hvistendal og Gunny Brørby.

Skåtøy Kirke:

Sø 8.juli kl.1 200 . Friluftsgudstjeneste på Ankerplassen,
Jomfruland.

Sø 1 5.juli kl.1 200 . "Messe for miljøet" friluftsgudstjeneste
på Stråholmen.

To 1 9.juli kl.1 900 .

Konsert i kirken med Iver Kleive og Knut
Reiersrud. Arr.: Skåtøy vise og poesifestival.
Sø 29.juli kl.1 800 . Olsok. Kveldsmesse i kirken.

Åpen kirke (nytt av året):

Hver onsdag og fredag i hele juli kl. 11 :30-1 5:00
Orgelresitasjon hver onsdag kl. 11 :30-1 2:00
On 4.juli Hanna og Robert Carding
On 11.juli Jens Barland
On 18.juli Kåre Nordstoga
On 25.juli Gunvor Fjellheim
On 01.august Gunvor Fjellheim

Velkommen til kirken!

Lø. 7. juli kl 1 200 Loppemarked på Mellommyra.

Mange fine lopper. Utlodning. Salg av kaffe, brus, kake,
vaffler, is og pølser. Inntektene går til utstyr og anlegg på
mellommyra.

Ukeaktiviteter flerbrukshuset Sommer-Yoga.
Hver Tirsdag fra 3. juli kl 0930: Kontakt Gunny Brørby på
93888076 eller møt opp.
Ma., on. og fr. kl. 1 2—1 6 i hele juli på Lokalet;
Velkommen til Sommermarked. Salg av lopper, husflid,
vafler, pølser, is, kaffe og kaker.
For ikke å glemme sommerens lotteri.

Tor Dønvik

Månedens båe
Landet stiger fortsatt på vår del
av kysten, etter å ha vært
nedtynget av isbreene. I Oslo har
landet steget med ca. 4 mm årlig
altså 20 cm de siste 50 år, hos
oss er landhevinga ca. 2,5 til 3
mm pr år og landet har da steget
snaue 15 cm.
Ikke rart det er fort gjort for en
gammel gubbe å kjøre på båe,
når båene blir grunnere samtidig
som båtene bli større og dypere.
En skal ikke lengere sydover enn
til Kristiansand før det snur, der
er båene blitt ca. 3 cm dypere på
50 år.
Dette kan en også sjekke på
yr.no med tidevanns beregninger
og målinger for Helgeroa.

Der ser vi at referansen eller
0punktet for normalt vanne ble
definert i 1954. Sjekker en her
mot det såkalte middelvann
(gjennomsnittet av siste 19 år) er
forskjellen nå ca. 10 cm. Hvorfor
gjennomsnittet bergenes over 19
år, henger sammen med månen
og solas posisjoner og avstander
til jorda som varierer med en
periode på 18,6 år.
Landhevingen skjer så sakte at
du knapt legger merke til det.
Når jeg tenker etter så husker
jeg som 56 åring at vi bada på
stranda innerst i Dønvika. Da var
det en grunn sandstrand helt inn
til fjellet, der vannet ble tidlig
varmt og det var moro for unger
å vasse, plukke skjell og fange
små strandkrabber og strand

Inn hit var det strand for 50-60 år siden

flyndrer. Som dere ser av bildet
er strandkanten nå ca. 30 m
lengre ute.
Med 15 cm landheving og
kanskje tilsvarende økning pga.
tang som driver inn og sjøgrass
som visner hvert år er stranda nå
blitt til en sjømo som er en 2530
cm over normalt vanne. Der hvor
jeg bada for mer enn 50 år siden
kan jeg nå slå gresset på
sjømoen med plenklipper. I disse
tider med global oppvarming og
økende vannstand er det kanskje
greit å ha litt å gå på pga.
landhevingen, så får vi heller
kjøre på en båe i ny og ned i
mellomtiden.
Blir det ikke noe av den globale
oppvarmingen er det flere Skåtøy
folk med brygger i grunne
saulebukter som ligger
dårlig an. Om en 200300
hundre år kan de sette
poteter ut fra brygga si for
da har landet hevet seg
med en meter.
Tor Dønvik

Litt festival historie.

da lagt, men Heidi fikk plass til
De gamle er eldst sies det, vår alles kjære Odd dagen før
festivalen. "Not a bad opening
og bra er det !!!
act by an upandcoming artist"
Vi husker med glede Erik Byes som i år varmer opp til årets
konsert i Skåtøy kirke på festival.
festivalen i 2003. Året før hadde
vi Odd Børretsen og Lars Martin
Tor Dønvik
Myhre i teltet på festivalen.
Et av målene med festivalen Her følger konsertomtalen.
var å gjøre Skåtøy som konsert
arena attraktiv også for artistene, Tirsdag 1 7. juli kl. 20.00
i tillegg til publikum. Vi skulle ta kommer Odd Børretzen nok en
godt vare på artistene og sørge gang til Skåtøy
for intimitet og et lydhørt
publikum.
Mange artister har opplevd
dette
som
svært
positivt.
Publikum lytter, og det er mulig å
fremføre vare ord, sang og toner
uten det massive lydbildet som
er så typisk for dagens konserter.
Dette fører til at mange artister
ønsker å komme igjen til Skåtøy,
og gleden var stor på Skåtøy da
Odd Børretzen nok en gang
ønsket å komme tilbake.
Programmet for festivalen var

Odd Børretzen trenger ingen
nærmere presentasjon.
Noen ganger er han allright – og
som oftest enda bedre. Hans
underfundige
tekster
og
tolkninger
av
virkeligheten
sjarmerer mann og kvinne
uansett alder og legning. Ikke
bare i senk, men langt inn i sitt
eget indre og ut igjen med smil
om munn.
Hjertelig velkommen til en
rørende, berørende, kanskje
bedrøvende, men ikke
bedøvende, og ganske
sikkert bevegende kveld.
Odd Børretzens program
består av nye tekster som
bindes sammen av kjente
sanger fra hans hånd.
Med seg på scenen har
han gitaristen Thomas
Dahl jr., kjent som
medlem
av
”Voksne
herrers orkester” og Ole
Marius
Sandberg
på
bass.
Se: www.skatoy.net

Skåtøy Skoles "dyredag"

Fornøyde
unger med
dyr på Skåtøy
fleste

Mandag 4. juni hadde de
elevene et eller flere dyr med seg
på skolen. Kriteriet for at
dyret(ene) kunne bli med var at de
måtte holdes i bånd eller i bur.
Vi hadde dyr som tema gjennom
uka og elevene lagde foredrag og
framførte dette samme dag.
Alle elevene viste fram dyrene
sine på brygga ute i skolegården.
Barnehagen fikk også delta og hilste på dyra.
Vi hadde besøk av ett lam, fem ender,
to kyllinger, to chinchilla, to kaniner, ett
hamster og fem hunder.
Ane Wiese

Arion vulgaris

En slik en kom på døra for
(fytti rakkern det hørst ille ut)
noen uker siden og på lappen
Det er ikke bare fuglekasser og bopliktsnyltere som
stod det: "Vær så god.
utfordrer øyfolket. Nå har vi fått uønskede gjester fra

Her er fuglekassen.

fastlandet som vekker et glødende hat og utløser
mordlyst.
Møter du en ellers fredelig Skåtøyværing, med et
olmt ansiktsuttrykk, svart i øyene og med handa i
lomma knyttet rundt et skjult drapsvåpen er det all
grunn til å være nervøs i alle fall hvis du er av arten
Arion vulgaris.

Å bo på Skåtøy er ingen
selvfølge. Noen er trekkfugler;
andre blir. Hvem er de som blir?
Hvem er vi? Hvor og hvordan
bor vi? Hver fastboende hus
stand har fått en fuglekasse til
lån. Det er opp til dere hva som Han kverker deg med en skjult saltbøsse.
Arion vulgaris er en
skjer med denne. Ut i fra hvem du er skal du
hermafroditt så for
personifisere den. Alt er lov, bygge på, bygge ned, male
hver som kverkes
strikke, lime etc. det kan ta 5 min eller 2 uker.
forhindrer du 400
Vi henger de opp anonymt på Skåtøy kafe og samles
avkom også.
for åpning 1 juli. Vi tenker at summen av alle kassene
Teorier for de mest
vil gjenspeile Skåtøys befolkning i sitt mangfold.
effektive massedrap
Fristen for levering av "personliggjort" fuglekasse er
diskuteres åpenlyst
29. juni. Ta kontakt for nærmere informasjon eller når
på
kafeen
slik
at
utenforstående
kan
oppfatte dette som
dere er klare, så kommer vi og henter kassen.
høyereekstremisme
på
sitt
verste.
Vi håper dere alle blir med på leken og gleder oss til
Fredelige grønnsaksdyrkere og hage elskere
å se resultatet.
utveksler
erfaring om drapsmetoder og drapstall.
Jordy & Lise"
Flaskeposten vurderer å lage en rankingliste blant
Dette var en uventet utfordring for trauste øyværinger, massemorderne , kandidater så langt er Finn S, Arvid
hva er dette? er det farlig? ikke vet jeg hva jeg skal H, og Gerd S. De oppfordrer også andre til å delta i
gjøre? var spørsmålene. Enkelte kjekkaser på kafeen denne krigen og deler mer enn gjerne sin kunnskap om
foreslo umiddelbart dristige "på kanten"prosjekter. Det drapsmetoder med andre. Det sies at grevlinger bidrar
gjenstår å se om motet holder. Resultatene kan sees til å holde Arion vulgaris unna så det neste er vel at de
starter grevling avl for å komme Arion vulgaris til livs.
på kafeen kl. 1400 1. juli
Tor Dønvik

Tor Dønvik

Litt av hvert fra Skåtøy Vel Vellet jobber med følgende:
Etter en aldri så liten dugnad i
arkivet til vellet, ser vi at det er
mange ting vi jobber med som
alltid har vært høyaktuelle saker
på øya. En viktig sak er vei, vei
og atter vei. Ferje og
ferjeavganger har også stått i
fokus lenge –
samferdselskomiteen jobber
aktivt med begge deler! Barne
og ungdomskomiteen har godt
grep om de tradisjonelle
aktivitetene, og i tillegg satser
de friskt på å få til en
aktivitetsdag vår/sommer ,
jungelsti er på trappene og også
aktivitet for de aller minste.
Sommerkomiteen har fullt fokus
på den nært forestående
festivalen, og etter det jeg har
hørt, er dette godt planlagt og i
rute. Komiteen har også tatt på
seg matservering under Bjørn
Eidsvågkonserten i august.

Nedleggelse av skolen – styret
har ikke tatt stilling til offentlig
eller privat skole, men vi gjør det
vi kan for å beholde skole på
Skåtøy.
Prøveboprosjektet” er ikke lagt
på is, men vi mangler bolig og
håper det skal dukke opp et godt
alternativ.
Badeplass i Åsvika –
utbedringer er på gang!
Dønvigs bøye, her er alt klarert
med kirken og denne skal
forhåpentligvis være på plass til
høsten.
Opprettholde kulturlandskapet.
Skåtøy gror igjen og dette
ønsker vi å gjøre noe med. Vi
håper å kunne søke midler til
prosjekter for å rydde skog og
mark, og kommer tilbake til dette
på et medlemsmøte.

men det har ikke vært mulig å få
noen til å gjennomføre dette
ennå. Men det kommer. Da vil
det også bli en demonstrasjon av
hjertestarteren. Hjertestarteren er
hengt opp på baksiden av kafeen
for at den skal være lettere
tilgjengelig for oss, også når
kafeen er stengt. Den blir
hengende der i vinter, da den
tåler kuldegrader. Trond Sødal
har sagt seg villig til å passe på
den – takk til deg, Trond!
Vellets to nye medlemmer,
Ingvild og Kjell Matzow m/barn,
ønskes hjertelig velkommen til
Skåtøy, og lykke til med
husbygging.
Vellet ønsker alle en god
sommer – når den kommer – for
det gjør den!

Vi hadde håpet å få til et
førstehjelpskurs før sommeren,

”Robin Hood” på Krikken i år også

holder seg i skjul på Krikken på Skåtøy… Men der har
også den griske Prins Johan og Sheriffen av
Nothingham nettopp slått seg ned! I en mektig,
underjordisk riddersal (med egen brygge og strandlinje)
sitter de og drømmer om å ta makta over hele
skjærgården! Vil Robin og vennene hans klare å stanse
Prinsens onde planer? Eller blir de oppdaga og kasta i
Sheriffens mørke fangehull? Følg med og se selv,
gjennom en eventyrlig og spennende ferd rundt i Robin
Hoods rike! Men pass opp for feller på veien…

Info
Forestillinga
er
en
samproduksjon mellom
Skuespillerkompaniet
fra Skåtøy og Tauwerk
fra
Grenland.
Den

Fjorårets vandreforestilling var en stor suksess, med
høy stemning blant store og små, flott vær og ca 700
publikummere. I år stiller de samme skuespillerne og
stort sett de samme barna (de fleste er fra Skåtøy). Vi
har videreutvikla forestillinga; tatt vare på det beste og
lagt til noen nye scener. Historien er ganske enkel:
Ryktene går om at Robin Hood og skogfolket hans

Karianne Ruud

spilles torsdag1 9. juli
kl. 1 9.00., fredag 20.
juli kl. 1 3.00, lørdag 21 .
juli kl. 1 6.00 og 1 9.00
og søndag 22. juli kl.
1 6.00 og 1 9.00.

Terje Sødal

Månedens konkurranse

Hilsen fra nord
Høyvardeslekta har en utpost i
nord som stadig blir større. Her
kommer en hilsen fra dem:
Anna Høyvarde ble født 10. april på
Nordlandssykehuset. Hun var 49 cm
og 3365 gram stor. I samme måned
(april) ble Annas storesøsken Oskar
Høyvarde 4 år og Nelly Høyvarde 2
år. April er med andre ord en travel
måned!
Hilsen Tommy Høyvarde Clausen

Hvor har denne glade
gjengen samlet seg, og i
hvilken anledning?
Vet du svaret, så send oss en mail.

Fra Huskestua
6. juni dro Huskestua på
avslutningstur nedover
Telemarkskanalen. Med buss fra
Kragerø, gikk turen til Lunde.
Derfra tok de en av kanalbåtene
ned til Skien. Strekningen har
mange sluser og flott natur. Her
er noen bilder fra turen:

Vinneren av forrige konkurranse er
Charlotte Bakke. Hun vinner heder
og ære!
Riktig svar var måkebæsj.

