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Skåtøy-sommer

er over, men Sang
poetene trår til med
spennende variert høst
program og røper nå en
sensasjon utpå nyåret
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KVISS-comeback

mange ble dette et høydepunkt
gjennom en lang høst og vinter.
Men nå gjør Hansemann og
Elisabeth et comeback.
Siste lørdagen i september blir
det quiz på kafeen, bekrefter
Hansemann.

Startskudd

Grunnen til at de nå vil arrangere
quiz, er for å få i gang høst
sesongens månedlige samling på
kafeen. Et slags startskudd for
andre som vil være med å bidra.
Ja, du leste riktig. I september vil det
Vi vil bidra til å sette i gang
igjen bli quiz på kafeen!
høstsesongen på kafeen, men
forutsetter at noen andre vil overta
Etter å ha holdt på i fem år, med nye og spennende aktiviteter,
bestemte Hansemann Høyvarde og sier Hansemann.
Elisabeth Jacobsen seg i vinter for å Forslag
«legge ned» den populære quizen.
Som flaskeposten nevnte i sin
Den litt annerledes quizen fylte januarutgave, ble det foreslått flere
kafeen til randen hver måned, og for

Anna og Bassen

epost: linda-hoy@hotmail.com
mobil: 99234828
aktiviteter som kunne erstatte
quizen. Men ingenting er blitt gjort
så langt.
Hansemann og Elisabeth kom
under forrige quiz med flere
"seriøse" forslag til hva som kunne
arrangeres. Det var alt fra forslag
om at Tore Abrahamsen kunne
spille 70 og 80tallsslagere på, til
kurs i nattorientering gjennom
Dønvikskauen, holdt av Tor Dønvik,
Gerd Slåen og Mariann Dønvik.
Rykter av ukjent kvalitet forteller
også at Tor Olsen og Lars Martin
Bråtane har et opplegg klart rundt
tema: Våre største Melodi Grand
Prix opplevelser.
Påmelding skjer til Liv Berit
Olaussen på følgende nummer:
99167035.
Linda Høyvarde

ekstra glede. At dette har vart i 30 år er
utrolig og det gir meg en følelse av å
være med.
Julimarkedene på Lokalet  er
Skåtøy helt og fullt. Her møtes vi på en
naturlig og liketil måte. Alle skjønner hva
det koster av innsats og arbeid å skape
et slikt miljø. Vi kan bare se på huset
hvordan det forandrer seg stadig til det
bedre. Lokalet er virkelig blitt et hus for
alle." sier blant annet Bassen i sin
takketale på festen.

Bassen representerer Skåtøys sommer
gjester på sitt beste. Hun har støttet
lokalmiljøet vårt i mange år, det være seg
med sine vennskap med Skåtøyfolk,
hennes kunst og hun har også bidratt
Anne Sofie Nordberg-Schulz, hele Skåtøys raust med gaver og annen støtte til viktige tiltak i
«Bassen» har hatt utstilling av sine bilder på lokalmiljøet.
Lokalet i 30 år. Lørdag 18. august spanderte
Hun er en Skåtøypatriot like god som noen, som
Bassen, for hele styret for Lokalet og noen gamle vi har stor glede av og trenger for å sikre og berike
venner, en flott takkefest med god mat og drikke.
Skåtøys mangfoldige lokalmiljø nå og inn i
fremtiden.
Et lite utdrag fra Bassens tale følger:
Mer om Bassen finner du på hennes hjemmeside
"Av mange grunner har jeg følt meg mer hjemme http://www.norberg-schulz.as
her enn i Oslo, og å få stille ut her på lokalet er en
Tor Dønvik

Det skjer på Skåtøy
Kafeen er åpen

August: Hver dag fra 11 -21 (Fre/ Lør til 23)
September: Helgeåpent.

Dette er kafeens kjernetid. Tidene kan utvides når
arrangement, stemning og kapasitet tillater det.

følg med på: www.skatoy.net

Skåtøy Kirke:

Sø 9.september kl.11 30 .

Jubileumsgudstjeneste.
Biskopen og andre inviterte gjester deltar.
Alle er hjertlig velkommem på kirkekaffe på grendehuset
etter gudstjenesten

Velkommen til kirken!

Stø Kurs. 11 . september Konstituerende årsmøte.

Huskestua starter opp etter sommeren
1 0 september kl 1 800 på Lokalet (så hver 14 dag)

Tid og sted annonseres, medlemskap kan tegnes på møtet.
Vi trenger din støtte, meld deg inn Stø Kurs, delta i styret.
Vi oppfordrer alle interesserte også utenfor Skåtøy til å
engasjere seg i støtteforeningen for etablering og drift av en
langsiktig barneskole i Kragerøskjærgården.
Interimsstyret

7 september Lynlotteri for Lokalet

29 september kl 1 900 Kviss på Kafeen, møt opp presis.

Åpent for alle, styret ønsker nye og gamle deltagere
hjertelig velkommen.

Etter fjorårets suksess med lynlotteri, til inntekt for
varmepumpe, prøver vi oss igjen i høst. Vindfanget foran
inngangspartiet råtner, og må skiftes. Etter fjorårets kraft
investering og ombygging av leiligheten, er sparekniven i
sving i år. Derfor tar vi sats, og arrangerer 2 lynlotterier i
høst. Det første 7 september, og et til den 12 oktober.
Septemberlotteriet kan friste med reker, loff og vin til
gevinster, mens oktoberlotteriet vil ha hummer i kurven .
Folk oppfordres til å sprette madrassene, og fiske frem litt
kontanter til blide loddselgere. Gevinstene blir kjørt ut
samme kveld.

Ryggsekkane starter opp etter sommeren :
8 september kl 1 000 Møt opp på Skåtøybrygga, turen går

til Arøy (værforbehold) kontakt PSH 90654904
Åpent for alle som har lyst til å bli bedre kjent på Skåtøy og
i nabolaget (Tur hver andre lørdag i måneden).

Det Nytter !

Vi vil begynne med å si takk!
Tusen takk til dere, kjære Skåtøy
væringer for at dere har gjort livet til
21 barnehjemsbarn i Nepal litt
bedre. Som dere sikkert har fått
med dere så dro Kevin og jeg til
Nepal i fjor vinter for å jobbe på et
barnehjem.
På grunn av Kevins snekker  og
murerferdigheter, samt erfaring som
hobby  hønebonde bestemte vi oss
for å oppfylle sjefen på barne
hjemmets største ønske: "Å bygge

Påmelding til Liv Berit mobil 99167035

Skåtøy vise- og poesifestival sender en
stor takk til artister, publikum, sponsorer,
dugnadsmedarbeidere,
leverandører
og
andre som har gjort det mulig å gjennomføre
nok en festival med høy kunstnerisk kvalitet.
Med hilsen festivalledelsen

et hønsehus, med plass
til 80 høns!" Til å bygge
hønsehuset trengte vi
penger, så vi satte igang
en innsamlingsaksjon der
vi samlet inn kr 12000,
der ca. 3000 av disse ble
sendt fra Skåtøy. Med
12000 kroner kommer
man langt i Nepal, derfor
finansierte vi også skole
uniformer, ullsokker til
alle, ullundertøy, vann
filter, gassovn, kokekar
og kjøkkenutstyr.
Til tross for Kevins murer
ferdigheter av Tore Abrahamsens
standard, stod utfordringene for tur:
Ingen av lekablokkene var rette
og de bestod hovedsakelig av små
stein, all sementen mått blandes for
hånd, waterinnkjøp ble et problem
da alle waterne i butikken var
unøyaktige.
Det var kun strøm halve dagen,
som var et problem da det skulle
sveises.

Tor Dønvik

Da Kevin spurte etter redskaper
og materialer han trengte, fikk han
ofte svaret :
"Men det finnes ikke i Nepal".
Men hønsehus ble det. Kanskje
det fineste i mils omkrets. De var
utrolig takknemmelige for det vi
hjalp dem! Det skal så lite til for å
gjøre en forskjell.
Vi lukker ofte øynene og tenker
på 80 høns som kakler, 21 barn
som smiler og 8000 meter høye fjell
som skimtes i bakgrunnen.
Takk for hjelpen! Ikke nøl med å
ta kontakt hvis dere vil hjelpe mer.
Kevin Dønvik og Nora Harboe

Månedens båe
Månedens båe lar vente litt på
seg, vi vet det er mange
båehistorier blant leserne så vi
venter på disse, skriv de ned og
del de med andre!

Stø Kurs jobber for

lang
siktig skoledrift i Kragerøskjær
gården, konstituerende møte er
planlagt tirsdag 11. september.
Interimsstyre startet midt i juli
opp med medlemsverving og en
støttekampanje for foreningen.
Interesse, støtte og giverglede
har vært over all forventning. Det
er mange i tillegg til foreldre med
skolebarn i øydistriktet, som er
opptatt av å beholde en skole i
Kragerøskjærgården.
En takk til alle bidragsytere så
langt! Takk til Lise Juel og Jordy
Smits med fuglekasseauksjon og
til Jan Øyvind Helgesen og Erik
Reine for bidrag fra åpen scene
konserten på festivalen.
Til nå vi samlet ca. kr 90000
totalt i kontingent og støtte og
fått 7080 medlemmer.

I mellomtiden ser vi litt på en undring og beundring her var det
nyoppfunnet
Skåtøyspesialitet, kreativitet og klare budskap i
massevis.
Det hele kulminerte i en
Her er det et hav og øse av, tar
vanvittig
fuglekasseauksjon, en
vi for oss alle 70 fuglekassene
har vi stoff nok til 6 års søndag ettermiddag med mer
enn 150 mennesker til stede.
flaskepost.
Auksjonarius Remi Andresen
Vi vurderte om denne kassa
var
nådeløs og med stor
skulle
være
månedens
brakte
konkurranse, men det var for underholdningsverdi
auksjonen
gode
penger
i
kassa
lett. Studerer du hullet nøye
ser du at det satt en fugl der til «Stø Kurs» foreningen som
skal sikre en fremtidig skole i
som har forsvunnet.
Den har enten blitt "dratt skjærgården.
At fuglekasser hadde et slikt
baklengs inn i fuglekassa"
potensiale,
utenom ornitologien,
eller rømt sammen med
fuglen fra Ila botsfengsels hadde ingen trodd på forhånd, så
Lise og Jordy, hva blir det neste?
fuglekasse.
Hele Skåtøy ønsker å vi gleder oss.
takke Lise og Jordy for et
Tor Dønvik
utrolig bra initiativ, fugle
kassene
har
utfordret,
engasjert og samlet hele
øyas befolkning, og ut
stillingen ble særs bra.
Alle voksne og ikke minst
barn som kom innom kafeen
så på fuglekassene med

"Månedens fuglekasse".

Fastboende, sommergjester og
Skåtøyvenner er medlemmer,
men vi har ikke nådd alle med
vervekampanjen. Indre øydistrikt
og fastlandet står nå for tur for
informasjon og verving.
De som vurderer Kragerø
skjærgården Montessoriskole på
Skåtøy som et alternativ for sine
barn bør melde seg inn i Stø
Kurs snarest.
Stø Kurs skal bidra til alt plan
arbeidet som må gjøres før
etablering av skolen, og senere
til at skolens innhold forankres i
lokalmiljøet med kystkultur og
nærhet til sjø og natur på en god
måte. Her er det mye arbeid som
skal og kan gjøres, men også en
unik mulighet for foreldre og
andre til å utforme og sikre barn
en trygg og god skolehverdag.

Vi trenger ildsjeler, også
utenfor Skåtøy, til styret i
denne foreningen, ta kontakt!

Vi jobber for at Kragerø
skjærgården
Montessoriskole
skal bli et godt tilbud for barn i
øydistriktet og andre barn i
kommunen som ønsker en
skolehverdag på en mindre skole
beliggende i et flott naturområde
på Skåtøy.
En skjærgårdsskole er nød
vendig i en kommune bestående
av; en liten by, et øydistrikt og et
oppland.
By og distrikt , lokalmiljøet der
folk bor med naturen rundt,
representerer kvalitet og mang
fold som bør gjenspeiles i skole
tilbudet i kommunen.

Erfaring fra andre steder:
Nye Montessoriskoler startes
Stø Kurs ønsker seg og av foreldre som følge av ned
trenger medlemmer blant olde legging, men ender opp med
foreldre, besteforeldre, foreldre, begistring over pedagogikken .
onkler, tanter og alle andre som
Tor Dønvik
synes at en skjærgårdsskole, Klikk for giro
 det må vi ha.

Fra Festivalen
Et gråtende barn på festivalen.
Hulder med gitar?
Sofia Karlsson

Bergtatt av Huldrenes skjønnhet
og forlokkende sang kom jeg i
skade for å legge feil bilde til min
hyllest av Sofia Karlssons festival
konsert i forrige flaskepost.

Her har vi Sofia Karlson. Det
bildet jeg brukte sist var av Guro
von Germeten.

Guro holdt også en gripende
konsert, med sin fransk/ balkansk/

Skåtøy – sangpoetenes møtested
Sangpoetene har våknet opp etter
sommerferie. I løpet av september
blir det sendt ut giroblanketter med
medlemskort
til
alle
tidligere
medlemmer og øvrige husstander
på Skåtøy.
Kontingenten gjelder
for sesongen 2012/2013. Ønsker du
å bli medlem, send en epost med
navn, adresse og ønske om
medlemskap til jhjense@online.no .

cabaret/ jazz/ revy sang og musikk.
Den første melodien gikk i moll og
den tok mitt treårige barnebarn så
sterkt inn over seg at hun
umiddelbart begynte å gråte fordi
musikken var så trist. Melankolien
ble simpelthen for voldsom for lille
Åse, slik at hun og mamma måtte
rømme fra stolene sine å gjemme
seg litt bak kafeen, men ikke lengre
unna enn at de både så og hørte
det som foregikk på scenen.
Neste låt var rask og morsom og
da stilnet gråten. Under resten av
konserten danset Åse fornøyd på en
lem utenfor lageret til kafeen trygt
unna scenen. Å gå tilbake til
plassen sin nærme scenen var det
ikke snakk om, det kunne jo fort
komme en mollmelodi til.
Denne konserten fortjente mange
flere publikummere, igjen ser vi
hvordan gode, men ukjente artister
sliter med å få publikum.
Publikum mister gode opplevelser
når de ikke prøver nytt og ukjent til
fordel for de veletablerte artistene
som til dels uinspirerte turnerer
langs kysten med sitt velkjente, men
ofte
slitte
repertoar.
Skåtøy
festivalen ønsker å slippe til gode,

men også nye ukjente artister.
Gode eksempler på dette er Odd
Nordstoga og Katzenjammer som
begge var ukjente første gang de
opptrådde på Skåtøyfestivalen.
Skåtøyfestivalen er barnevennlig
derfor er det interessant å
sammenligne overskriften brukt her
"Et gråtende barn på festivalen."
med de headlinere en ser i KV om
sommer Kragerø: "Knuste ølflasker
stoppet leken", der lille Olea kuttet
seg på knust glass i lekefontenen
på Jernbanetorget.
Eller følgende overskrift fra KV
nettavis; "Bryggekrangel, fyll og
voldsbruk".
Presseoppslagene i KV viser at
det er ikke alt som forgår i sommer
Kragerø, vår egen lille by, som er
like hyggelig.
Jeg er derfor fristet til å stemme i
refrenget til en patriotisk Sputnik
aktig sang som jeg hørte på
Newfoundland for mange år siden.

"Thanks’ God we’re surrounded
by water".
Tor Dønvik

Kristian Høyvarde og Jens Harald Lørdag 24. november eller 1 .
Jensen; epost: jhjense@online.no , desember 201 2 er det temakveld
tlf.95249200.
på kafeen.
Solokonsert med Ivan
Sangpoetenes foreløpige
Drever fra Orknøyene.
www.ivandrever.co.uk.
program for sesongen.
Før konserten er det
medlemsmøte
for
Sangpoetene
og
«Reisebrev fra Islay».
Det blir enkel ser
vering og mulighet for
å smake på for
skjellige sorter skotsk
drikke.
Endelig
dato
og
nærmere informasjon
kommer seinere.

Vi håper så mange som mulig ser
fordelen av å ha en levedyktig
forening som bidrar til et rikt kulturliv
hele året. Det er rabatter og
prioritert påmelding for medlemmer! Lørdag 20. oktober 201 2 er det
Informer gjerne venner og kjente klart for Tom Jackie Haugen på
om Sangpoetene og fordelene ved Skåtøy kafé & galleri. Hva Tom
å være medlem.
Jackie har i ermet for dette showet
vet vi ikke ennå, men sett av
Saker, forslag og annet som kan kvelden og gjør lattermusklene
være av interesse for medlemmene klare. Det blir garantert morsomt.
mottas med takk av styret som Nærmere informasjon om billettpris
består av: Trond Sødal, Hans og påmelding kommer seinere.

Lørdag 9. februar 201 3

blir det en
sensajonell nyhet på Lokalet.
Konsert med svenske Gunnar
Källström med band spiller for første
gang i Norge: "Alf Cranner på
svenska" . mer om artisten fins på

www.gunnarkallstrom.se

Mer informasjon kommer i en
seinere utgave av Flaskeposten.
Styret i Sangpoetene

Min første koggregatta
Ingeborg Sommerfeldt, Oslo

”Det er koggregatta på lørdag,
vil du være med?” Helgeplanene
var allerede lagt. Jeg snakker litt
med noen som har vært med før.
”Ingeborg, du må få med deg
dette, det er en fantastisk
opplevelse.” Værmeldingen får
avgjøre, tenkte jeg. Det er meldt
18 grader og strålende sol, jeg
må dra. Kjøre Oslo – Kragerø –
Oslo på en dag, synes jeg er
råflott, men det var det som
måtte til.
Vi kjører på formiddagen i
strålende sol. Vi rekker akkurat å
bane oss frem til Dønvikkoggen
som ligger klar i blindtarmen.

God stemning er det er det
første som slår meg, alle er så
glade, hilser på hverandre,
skåler, smiler og ler. Båtene er
fulle av folk i alle aldre og
antrekk. Her er tradisjonell
brudeferd
så
vel
som
kommunestyret representert.
Befriende å se at man ikke
trenger å være kledt i goretex
fra topp til tå for å være på sjøen.
Det er tid for å samles ved start.
Det er trangt i blindtarmen og
alle båtene skal ut. Men folk er
overraskende hjelpsomme over
for hverandre, på tross av at det

Min første koggregatta.
Her er det fortsatt lystig
stemning på brygga. ”Vant
dere?” høres ut til å være det
mest stilte spørsmålet.
”Selvfølgelig”, er det visst greit å
svare.
For en regatta, her er det ingen
som har tapt. De fleste båtene
kommer etter hvert i mål. Og
plutselig hører vi en lyd, vi ser en
båt og et mannskap som synker.
Det er kommunestyrets båt og
mannskapet må svømme i land.
Politikk blir underholdning. En
sunket båt midt i blindtarmen,
mange må opp på broa for å se.
Prisutdelingen setter i gang,
først med de ulike klassene
deretter med noe mer spesifikke
priser. Brudeferden får pris og
hele mannskapet tropper opp i
bunad, bruden med krone, andre
i følge med båttilpasset fele og
gevær. Senere kommer under
holdingsprisen, vi hører folk hoier
og roper av glede. Plutselig løper
en mann fremover på ripa på

Flaskepost og redningskøyte
gir skipperen full kontroll

er en regatta.
Nærmere målstreken merker
man spenningen stiger. Båtene
posisjonerer seg og folk roper og
tøyser med mannskapet i båter
de kjenner. ”Pang!” Der går
startskuddet, full fart fremover.
Sjøen fosser bak alle koggene,
for et syn! De gylne treskrogene
skjærer i det glitrende vannet,
flaggene vaier i vinden, solen
skinner og mannskapet skåler.
Feltet av båter sprer seg helt til
vi kommer til ”jomfruskrevet”, her
blir det kamp og taktikk. Folk tar
ut årene og dytter fra land, kniver
med kjente og roper av glede når
de slipper gjennom nåløyet. Full
fart ut av ”jomfruskrevet”, rundt
neste bøye og inn igjen mot
byen.
For en lykke, båten full av
venner, omgitt av andre båter
med sine glade mannskap.
Vi suser i mål og får lagt til i
blindtarmen igjen.
fortsetter

området rundt er åpent. Og for
en deilig fiskeburger som fantes
her.
Vi drar tilbake til byen med
koggen. Andre båter hilser og
smiler når de ser en kogg:
”Hvordan gikk løpet, vant dere?”
Evig optimisme rår her i den
uslåelig vakre kveldsolen.
En fantastisk dag i Kragerø og
på Skåtøy. Nesen må dessverre
vendes hjemover mot Oslo, det
var så absolutt verdt turen! Takk
for at jeg fikk være med.
Ingeborg Sommerfeldt

båten ved siden av oss og stuper
ut i blindtarmen.
Han svømmer over til andre
siden til premieutdelingen. Jeg
storkoser
meg,
blindtarmen
teater med et stort brisent
publikum. Selv edru er dette
morsomt.
Etter regattaen tar vi etter hvert
en tur til Skåtøy. Vi bader og tar
en tur opp til kafeen.
Der er det festival, men

Kommentar (red.):
Kan det tenkes at alle de sterke
kreftene i Kragerø, som prøver å
få den lille rare byen vår til å
ligne mest mulig på Aker Brygge
og skjærgården på "Costa Del
Sol", rett og slett tar feil?
Oslofolk og andre drar ikke til
Kragerø for å se, oppleve eller
bo på "Aker Brygge".
Tor Dønvik

Ryggsekkane

Månedens konkurranse

Vi er klare for en ny sesong med Ryggsekkane.

Rebus og betydning:

Andre lørdag i september (8/9), starter Du skal finne fram til et ord sammensatt av to, og
Ryggsekkane opp igjen, og første tur går til Arøy hvilke to betydninger det sammensatte ordet har.
med fremmøte på Skåtøy brygga klokken 1000.
Første del av ordet brukes i forbindelse med at
Nytt av året er at turstart er fremskyndet en time.
Derfor er turstart for turer på Skåtøy på skolen kl
1100, og start for turer utenfor øya kl 1000.

et glass knuser.
Den andre delen av ordet dukker opp etter ni
måneder.

Hvilket uttrykk og betydning?

Husk påmelding så tidlig som mulig til turer hvor vi
Vet du svaret, så send oss en mail.
trenger båttransport.
På noen av turene kan det påløpe utlegg, så tar Vinneren av forrige konkurranse er Trine Ellen Ørsvik.
derfor med deg noen kroner på varstyr.
Hun vinner heder og ære!
Turene merket med stjerne:

Møt opp på Skåtøybrygga presis kl. 1 0.00!
For disse turene er det værforbehold og på
melding kvelden før til kontaktperson.
Vi er takknemlig dersom noen kan stille med båt.
Per med bikkja

Riktig svar på forrige konkurranse var Harefjell på
Langfredag

