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Viktig !
Formann
skapet
vedtok
skole til

sommeren 13. Avtale
om skolebygg er neste.
Følg med! Engasjer
deg! Støtt oss!

Lørdag 13.oktober var det
planlagt tur til Portør, men på
grunn av mye vind ble den

avlyst. I stedet ble det ’lokal tur’
på Skåtøy. Vi var tretten som

stilte på
skolen, og
turen gikk til
Havet og inn
mot
Blomstad til
ny blåmerket
sti til høyre
rett før
Blomstad.
Denne stien
går tvers
over stien

mot Dønvika, inn til
Kvernbekken, ned til
’Bælmereservatet’ og videre inn

mot Gierløff, hvor det ble ryddet
ny løype i fjor. Der er det rigget
med kubber til å sitte på og vi
hadde en fin og lun rastepause.
Turen gikk så videre mot
Stoppedalen, tilbake til Havet og
ble avsluttet ved skolen. Runden
er godt merket med skilt og blått
tau og kan anbefales. Takk til
ryddegjengen som har tilrettelagt
denne fine løypa! Dette ble en
flott tur godt beskyttet for
nordavinden og kan trygt
anbefales også i litt rufsete vær.

Per med bikkja

Ryggsekkane

Styret for ”Stø Kurs” har
begynt å jobbe. Her er det nok
å ta tak i! Vi har hatt tre møter
til nå.

Det vi ser som det viktigste i
første omgang er å være en
positiv heiagjeng for KSM. De
har gjort en kjempejobb allerede!
Vi har fått en bestillingsliste fra
dem om hva som er ønskelig at
vi skal gjøre.
Ut fra den foreløpige ønskelisten
ser vi det som viktig ”å spre det
glade budskap”. Da måtte vi først
sette oss inn i
Montessorripedagogikken. Bøker
og brosjyrer er innkjøpt og vi skal
hospitere på en Montessorriskole
i løpet av november. Dersom
noen ønsker å låne fra vårt
foreløpig beskjedne bibliotek, så
ta kontakt med Trine som er vår

bibliotekar.
Det er bestemt at vi skal ha
”stand” på torget, første gang
10.november. Dette var en ide
som vi har plukket opp fra
Grethe på stiftelsesmøtet. Til
denne ”standen” trengs en
brosjyre som er under
utarbeidelse. Ane har lovet å
bidra med bilder fra Skåtøy
skole. Vi vil selvsagt kontakte
foreldrene til de barna hvis bilde
vi ønsker å bruke. Det vi har
planer om å informere om på
standen vil være todelt.
1. Å promotere de fantastiske
mulighetene som Skåtøy Skoles
uteområder og beliggenhet
representerer.
2. Å informere etter beste evne
om Montessorripedagogikken.
Tor hadde forslag om å invitere
yngre voksne som har gått på
Skåtøy Skole før og som kan
snakke om fordelene med en
mindre skole.
Det andre sentrale oppdraget er

å skaffe penger og medlemmer
til ”Stø Kurs”. Der har vi ikke
kommet så langt enda. Det har
vært snakk om å skaffe
sponsorer, og rike onkler
ønskes…..Vi er vidåpne for gode
forslag på hvordan å skaffe
penger.
Etter hvert vil vi også ha
medlemsmøte, alle forslag til
aktivitet for foreningen vil bli tatt
imot med takknemlighet.
Nettadressen til Stø kurs er
www.stokurs.no, og der vil det
straks bli lagt ut informasjon.
Med optimistisk hilsen ”Stø
Kurs.”
Erling som er kasserer og web
ansvarlig.
Trine som er sekretær og
bibliotekar.
Bente som er styremedlem og
Randi som er leder.



Det blir festival på Skåtøy i
201 3 – festivalen er planlagt å
åpne lørdag 13. juli, og ha for
skjellige arrangement utover uka.

Festivalen avsluttes med fullt
trøkk fredag 19. og lørdag 20.
juli. Vi kommer tilbake med flere
detaljer etter hvert.

Festivalledelsen er på plass og
vi har gleden av å presentere
følgende personer:
Tormod Hammerø er artist

ansvarlig, og får kunstnerisk
støtte av Heidi Felle.
Thorbjørn Huseland har

ansvaret for artistene når de er
på Skåtøy.
Nina Haugland er markeds

ansvarlig, og Styret i Stiftelsen
v/Nina Haugland er sponsor
ansvarlig.
Stig Arild Gundersen er

tilbake som rigg
sjef og teknisk
ansvarlig.

Liv Berit og Jan Olaussen er
ansvarlig for økonomi og billetter.
Stian Jensen er vekter og

vaktansvarlig.
Hans Kristian Høyvarde tar

seg av kontrakter og formaliteter.
Gerd Slåen er Skåtøy Vels

representant og er ansvarlig for
maten på festivalen.
Jens Harald Jensen er

festivaleder i år så vel som i fjor.
www.skatoy-visefestival.org
vil oppdateres etterhvert

Festivalledelsen
Redaksjonell kommentar.

I Skåtøy Vels orientering til for
mannskapet vdr. skole brukte vi
følgende eksempel på hva Skåtøy
og øydistriktet bidrar med til
kommunen vår innen kultursatsing.

Festivalen drives på dugnad fra
en øy med ca 250 mennesker.

Altså, 2,5 % av kommunens be
folkning legger ned 5000 dugnads
timer årlig til en verdi av ca 0, 5  1
mill for fellesskapet.

Hadde resten, 97,5 % av
kommunen, bidratt like mye med
dugnad blir det ca 200000 timer til
en verdi av 20 til 40 mill for kulturen.

Slike bidrag og fakta kan ikke
kommunen, som uten øydistriktets
skyld har kjørt seg ut i et økonomisk
uføre, kimse av.

Dette gir oss seriøsitet og tyngde
når vi nå skal fremme saker og
forhandle med kommunen om
nødvendige tiltak for å sikre øy
distriktets fremtid.

Neste sak ut nå er skolebygget,
det skal kort og godt bli vårt når den
offentlige skolen legges ned, og det
skal ikke koste oss noe.

Vil kommunens innbyggere ha et
kulturhus til 100 mill. kan vi bare
mobilisere alle til dugnadsinnsats,
slik som for Skåtøyfestivalen, så har
vi kulturhuset i løpet av 23 år.
Takk til festivalledelsen, innsatsen
betyr mer enn vi og dere aner.

Tor Dønvik

Kafeen er åpen annehver helg fram til jul:

Lørdager – 1 3.00 – 23.00 (3. og 17. nov : :1. og 15. des.)
Søndager – 1 3.00 – 1 8.00 (4. og 18. nov : :2. og 16. des.)
Dette er kafeens normalåpningstid. Tidene kan utvides for
arrangement, eller hvis stemning og kapasitet tillater det.
Utstill ing: Lisa Aisato, Mari og Åshild Kanstad Johnsen,
Augon Johnsen
Lø. 27. og sø. 28. okt kl. 11 -1 5  Qigongtrening/ Kari Wiese
Fr. 23.11 .1 2. kl. 1 8.00. Menighetspub, Tema :“Kirke og folk"
Lø. 1 . des kl.1 8.00 Medlemsmøte Sangpoetene
Lø. 1 . des kl 20.00 Konsert med Ivan Drever fra Orknøyene
påmelding; email jhjense@online.no / sms 95249200

følg med på: www.skatoy.net

Det skjer på Skåtøy

Tor Dønvik

Skåtøy Kirke:
Lørdag 03.11 .1 2. Kl. 1 7.00. Allehelgensgudstjeneste.
Musikk og lystenning. v/ Prost Bente Heibø Modalsli og
kantor Gunnvor Fjellheim.
Fredag 23.11 .1 2. Kl. 1 8.00. Menighetspub på Skåtøy kafe
og galleri. Tema :“Kirke og folk”.
Obs. Gudstjenesten Søndag 1 0.11 .1 2. Utgår.Velkommen til kirken!

Ryggsekkane 11 . november kl 11 00
Møt på SKOLEN VÅR så blir det tur med rydding av
skiløype og vi satser på bål og litt matlaging.
(Siste tur før Jul. Fortsetter på nyåret med tur hver andre
lørdag i måneden).

Huskestua møtes på lokalet.
Ma kl 1 8 annenhver uke (29. okt, 12. og 26. nov osv,)
Vanlig program, med historiske bilder,mini kviss,vafler og
utloddning.
Mandag 1 2.nov. kommer Einar Bjordammen og under
holder oss med sitt enmanns orkester.
ALLE HJERTELIG VELKOMMEN!

Grete Olsen

SISTE FELLES BÅTOPPTAK
Fred Jørgensen planlegger å komme fredag 1 6.
november, og interesserte må ringe han på 95 88 89 87 i
god tid før opptaket slik at han kan lage sitt opplegg for
dagen (eller om nødvendig dagene).



Skåtøy – sangpoetenes møtested
Medlemsmøte og solokonsert

med Ivan Drever fra Orknøyene
Lørdag 1 . des. kl.1 8.00 er det

medlemsmøte for Sangpoetene på
Skåtøy kafé & galleri.

Møtet er åpent for alle som er
interessert. Det blir litt informasjon
fra styret før vi går over til kveldens
tema som er Skottland. Jens Harald
viser bilder og forteller fra besøk på
Islay, som er den sørligste av
Hebridene. På Islay ligger whisky
destilleriene og steingjerdene som
perler på en snor. Vi har tatt med
oss noen inntrykk og smaker hjem
som vil bli servert denne kvelden.
Hvis noen blir sultne, vil kafeen
selge noe å spise.
Kl. 20.00 er det solokonsert

med Ivan Drever fra Orknøyene.
Ivan Drevers særegne stilblanding

av Highlandfolk og country, samt
anerkjente nikk til artister som
landsmannen Mark Knopfler og
barndomshelten Jim Reeves, har
ført til at hans posisjon i skotsk

musikkhistorie er urokkelig.
www.ivandrever.co.uk

"Skåtøy  sangpoetenes møtested"
er arrangør i samarbeid med
Skåtøy kafé & galleri.
Påmelding til Jens Harald Jensen,
epost: jhjense@online.no eller
SMS/tlf. 95249200.
Medlemmer kr. 150, og ikke
medlemmer kr. 250,.

Medlemskap og medlemsfordeler
Sangpoetene har sendt ut giroer

med medlemskort. Vi håper så
mange som mulig ønsker å bli
medlem og støtte et helårlig kulturliv
på Skåtøy. Tidligere har
medlemskapet fulgt kalenderåret,
men i år prøver vi oss med et med
lemskap som følger arrangements
sesongen som går fra høsten 2012
til våren 2013.

Det skal være noen fordeler med
å være medlem, men først og
fremst er det redusert billettpris for
medlemmer. Arrangement hvor vi
forventer stor pågang vil med
lemmene typisk få anledning til å
kjøpe billetter en uke før de blir lagt
ut for ordinært salg.

For andre arrangement er det
viktig at medlemmene også kjenner
sin besøkelsestid og melder seg på
i tide. Et godt eksempel er
arrangementet med Tom Jackie
Haugen hvor det ble solgt få billetter
de første ukene, men hvor
medlemmer nå står på venteliste.

Det er bare å begynne å melde
seg på til konserten med Ivan
Drever lørdag 1. desember.

Styret i Sangpoetene

Montessoriskolen skal åpne ved
skolestart høsten 2013.

Søknaden vår om godkjenning
er fortsatt til behandling hos
utdanningsdirektoratet, men det
er ingen ting som tyder på at den
ikke vil bli godkjent.

Vi har søkt om godkjenning for
inntil 45 elever. Ved oppstart
høsten 2013 vil skolen etter all
sannsynlighet ha mellom 15 og
20 elever. Vi regner deretter med
en årlig gradvis økning i
elevantall, og etter fem års drift
ser vi for oss et stabilt elevtall på
30 til 40 elever, som fordeler seg
jevnt på de ulike klassetrinnene.

Økningen i elevantallet er
basert på at antall barn født i
øydistriktet ser ut til å øke, det er
født fem barn hittil i 2012, og at
skoletilbudet tiltrekker seg noen
elever bosatt andre steder i
kommunen. På lang sikt tror vi
også at dette skoletilbudet vil

gjøre det mer attraktivt for nye
barnefamilier å bosette seg i
skjærgården.

Når det gjelder personale,
jobber vi nå med å lage konkrete
stillingsbeskrivelser for de ulike
ansatte vi trenger, og vi kommer
snart til å lyse ut stillinger.

Vi er midt i arbeidet med å lage
et detaljert oppstartsbudsjett og
en finansieringsplan for opp
startsfasen.

I november vil de aller fleste
praktiske detaljer i forhold til
skolehverdagen være på plass. I
den forbindelse lager vi en
brosjyre med informasjon som
skal deles ut til alle interesserte
foreldre. Vi planlegger også et
informasjonsmøte eller et
seminar, der vi kommer til å
presentere skolen vår og mer om
Montessoripedagogikken.

Informasjon om inntak for
skoleåret 2013/ 2014, offentlig

gjøres i lokalpressen i løpet av
november.

Søknadsfristen er 15. januar.
Innkomne søknader blir be
handlet i henhold til skolens inn
taksreglement.

Hvis det fremdeles er ledige
plasser etter endt inntaks
prosess, kan det søkes om
opptak helt frem til skolestart og
opptaket skjer da etter et ”først til
mølla”prinsipp.

Helle Dønvik

Det ble vedtatt at Skåtøy Vel vil
overta og ta ansvaret for skole
bygget på Skåtøy snarest mulig.

Dette for å sikre at bygget også
i fremtiden fortsatt skal brukes til
øydistriktets beste, også i det
tilfelle at privatskolen ikke lykkes.

Tor Dønvik

Montessoriskolestyret

Fra medlems
møtet 18.10 på
lokalet



Morten Thoresen har seks teiner
på innsia, hva han egner med er
hemmelig, ikke rart han utgjør en
trussel for bestanden.

Han var selvfølgelig den beste
fiskeren, fisket var omtrent som i fjor
og rognhåmmern heiv han ut.

Det eneste problemet han så var
regnvær.

Med fare for injurier og brudd på
pressens "vær varsom plakat",
rapporterer gravejournalisten fra
Flaskeposten følgende.

I Mortens bart så jeg et svart
fremmedlegeme på en millimeteres
størrelse, svært mistenkelig?

Som alle innsidere i øydistriktet
vet, lever vi på tross av kommunens
dårlige økonomi, et luksusliv i
skjærgården. Vi koster kommunen
så mye at vi ofte nyter russisk
kaviar og champagne.

Kunne fremmedlegemet i Mortens
bart rett og slett være et egg fra
håmmærrogn?

Det er en kjent sak, fra den gang
rognhåmmær var lovlig, at fiskere
tok en klype rogn naturell som de
spiste til champagnen som alltid blir
drukket ved trekk av siste teine.

Det er derfor ikke helt utenkelig at
Mortens trussel mot bestanden
består i å spise en klype rogn før
håmmærn hives ut igjen.

Her har fylkesmannen og økokrim
endelig en ny viktig sak og ta tak i,
etter de måtte bite i ålegrasset i
flytebryggesaken i Øygårdskilen.
Markedsanalyse.

På fiskebrygga i byen forsøker de
billigsalg på håmmær for å komme

de greske tilstander i omsetning av
havets kardinal til livs. Det er nesten
like håpløst som å få orden på
kommuneøkonomien.

Petter leste imidlertid Aften
postens artikkel i fjor, fra det
religiøse håmmærfiskermiljøet på
Flekkerøya. Der uttalte en fisker at
det var en grunn til at Gud hadde
skapt håmmern svart.

Fiskebrygga har derfor sendt et
brev om saken til bispemøtet.

Dette i håp om at høyere makter
kan løse den vanskelige floken med
svart omsetning.

Dette kan også fort bli en sak på
menighetspub på Skåtøy kafe 23.
november, der temaet er kirke og
folk.

For øvrig rapporterer fiskebrygga
om en uforklarlig økning i salget av
de mest eksotiske og dyreste fiske
slagene etter 1. oktober.

Etter det Flaskeposten har brakt
på det rene skyldes dette robek
gjengen som kjøper agn.

Tor Dønvik

Inspirert av Tom Jackis humor på
hans konsert på kafeen 20. okt. ble
tre tilstedeværende håmmærfiskere
intervjuet litt utpå kvelden.

Hvor mange teiner har du?; Fisker
du på innsia eller utsia?; Hvem er
den beste fiskeren på Skåtøy?; Hva
egner du med?; Er det mer
håmmær i år enn i fjor?; Hva gjør du
med rognhåmmær?; Er det
problemer med håmmærfiske?
Jan Olaussen fisker med ti teiner

på utsia, agnet ble røpet av en
stram lukt fra fingrene hver gang
han løftet glasset, salta berggylte
har kraftig lukt. Han er selvfølgelig
den beste fiskeren, og fisket var
veldig opp og ned, men omtrent
som i fjor, og rognhåmmær heiv han
ut igjen.

Det største problemet er mange
ukjente fiskere på hans enemerker,
kan det være Bamlingær?

Han hadde også observert blant
de ukjente fiskerne en ny type fiske
redskap, en oppvaskbørste som
noen amatørmessige fiskere stadig

vekk veivet med? Nysgjerrig kjørte
han bort og sjekket vølene, det stod
ROBEK på vølet og et telefon
nummer. Han ringte nummeret og
de svarte "Kragerø kommune vær
sågod". Han la på røret umiddelbart
for her var det tydeligvis storfiskere
på ferde.

Er det kommunen som i ren
desperasjon for Robeklista børster
vekk rogna på rognhåmmern for å
spe på en slunken kommunekasse?

Det gjør ikke noe, hummeryngel
lever jo likevel pelagisk i vann
massene i ung alder.

Det verste som kommer ut av slik
miljøkriminalitet er et totalforbud
mot Zalo, når Per Erik Schultze
finner spor av oppvaskmiddel på
pelagisk håmmæryngel.
Jan Edvart Thoresen fisker på

innsia med ti teiner og egner med
makrell. Merkelig nok sa han at
Morten Thoresen var den beste
fiskeren, han mente Morten var så
god at han utgjorde en trussel for
bestanden. Han dementerte raskt
seg sjøl og sa at det var nok
kompanjongen hans, faren Fritz
som hadde fisket i 80 år, som var

den beste. Fritz på 93 år holder
guttungen i ørene, så rognhåmmern
hiver han ut igjen. Fisket i år var
relativt dårlig, problemet var mangel
på fritid og at dieselpumpa hadde
ryke på koggen. Det hele var så
begredelig at han heller ville snakke
om malerkunsten.

På Skåtøy finner du kunst og kultur
på hver odde(hjørne) også på innsia
Skratta. Jonny Andvik skal ha en ut
stilling på Gruppe 9 med Skåtøy
motiver (f.eks Fritz på brygga).

Den kunne Jan Edvart anbefale,
utstillingen åpner 21. okt. og det er
bare å ta en tur opp i fjorden til
galleriet i Brevik for å se på den.

fortsetter

Månedens båe ligger på
dypt vann og er hemmelig.




