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tar form i disse dager.
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Ryggsekkane
.

Som i fjor ble novemberturen lagt til
rydding av skiløype. Vi var kun ni
deltagere denne gangen, lørdag 10.
november, trolig på grunn av lite
fristende værmelding. Heldigvis
viser det seg jo ofte å bli bedre enn
varslet og turen gikk hovedsakelig i

Skåtøypraten

lunt og godt turterreng, så vi merket
ikke mye til vinden. Første mål var å
få fylt en del steinmasse i en grop,
hvor den nye blåmerkede løypa
kommer inn på veien mellom
Blomstad og Dønvika. Deretter gikk
turen inn mot Kvernbekken hvor det
skulle legges en bro. Den var tung,
men lot seg relativt greit
bære frem til bekken.
Stokkene som hittil har
fungert som bro ble kløvd til
benker, bål ble fyrt opp og vi
hadde en riktig fin
rastepause. Deretter ryddet vi
en gjengrodd sti nederst ved
Kvernbekken, så nå skal hele
løypa være klar for

David Dønvik:

epost: linda-hoy@hotmail.com
mobil: 99234828
skisesongen!
Takk til alle for en trivelig
«Ryggsekkhøst»!
Neste arrangement blir årsmøte på
Lokalet 12/1.
Per m/bikkja

Månedens konkurranse

Du skal finne fram til ett ord sammensatt av to, og
Hvor bor du, og hva
hvilke to betydninger det sammensatte ordet har.
jobber du med?
Første del av ordet brukes i forbindelse med at et
Nå for tida prøver jeg
glass knuser.
ut storbyen Oslo. Tenkte Den andre delen av ordet dukker opp etter ni
at en liten forandering i
måneder.
hverdagen kunne være
godt for hjertet. Jeg
jobber som maskinist
på en seismic båt
"Veritas Viking". Nå er vi på jobb nede ved Trinidad. Så
mens dere er hjemme i kalde Norge, så er jeg nede i
varmen og koser meg!
Vil du flytte tilbake til Skåtøy?
Ja, selvfølgelig! Hvem vil vel ikke flytte til norges
paradis?
Hva slags interesser har du?
Interesser er det så mangt av, men som mange andre
er det fotball, mekanikk, «bilær og båtær»!
Hva synes du om en Montessoriskole på Skåtøy?
Det med Montesorriskole synes jeg er en kjempeide!
Jeg støtter det fullt ut og må gi masse ros til alle dere
som kjemper for at dette skal skje. LENGE LEVE
KRAGERØSKJÆRGÅRDEN!

Hvilket uttrykk og betydning?

Et hint: Betydningene handler om fiskere og/eller
fulger.
Vår konkurranseansvarlig begynner å tro at han er
for glup for flaskepostens lesere, derfor er det på
tide å jekke han ned noen hakk. Vet du svaret på
oppgaven og har lyst til å motsi glupingen, send
oss en mail med svaret!

Aerobics

Nika har startet opp med aerobics på Skåtøy hver
søndag fra 10.30  11.30. Denne type trim passer for
alle, både unge og gamle. Hvis du er interessert i å
være med eller bare vil vite litt mer, så kan du ta
kontakt med Nika på tlf. 94799657

Det skjer på Skåtøy

Skåtøy Kirke:

Søndag 02.des. Kl. 1 8.00 . Julekonsert . Medvirkende:

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.

Utstilling: Lisa Aisato, Mari og Åshild Kanstad Johnsen,
Augon Johnsen

Fr. 23.11 .1 2. kl. 1 8.00 . Menighetspub, Tema :“Kirke og folk"
Lø. 1 . des kl.1 8.00

Velkommen til kirken!

Medlemsmøte Sangpoetene

Lø. 1 . des kl 20.00 Konsert med Ivan Drever fra Orknøyene
påmelding; email jhjense@online.no / sms 95249200
NB! Neste år har kafeen stengt fra

Marcel Singers, ”Kultivert Klang”, Barnekoret på Skåtøy,
Gunvor Fjellheim.
Fredag 23.11 .1 2. Kl. 1 8.00 . Menighetspub på Skåtøy kafe
og galleri. Tema :“Kirke og folk”.
Søndag 09.des Kl. 11 .30. Adventsgudstjeneste v/ Inger
Øybekk og Gunvor Fjellheim. Lysprosesjon og korsang.
Menighetsmøte etter gudstjenesten (ang. ny gudstjeneste
ordning. Sakspapirer kan hentes på Kirkekontoret).
Julaften 24.des. Kl. 1 4.00 . Gudstjeneste v/ Andreas
Grossman og Gunvor Fjellheim. Barnekoret synger.
Nyttårsaften 31 .des. kl.1 6.00 . Fakkelvandring til Darefjell.
Fakkelsalg til inntekt for Klinica Norvega v/ Nina Haugland.

Jul til Påske

følg med på: www.skatoy.net
Huskestuas siste møte før jul på lokalet.
Ma 26. nov kl 1 8 Da blir det middag, åresalg, utlodning,
navnekonkurranse, gamle bilder på storskjerm og
forhåpentlig sang av Skåtøykoret.

Randi Roer

Ryggsekkane tar juleferie i desember, men

Onsdag 28. november kl. 1 7:1 5

Kragerøskjærgården Montessoriskole

inviterer alle foreldre med barn i trinn
1. – 7. høsten 2013 til foreldremøte på Skåtøy skole

Styret

Torsdag 6. desember KL 1 830
SKÅTØY VELMedlemsmøte

på
Flerbrukshuset.
Saker: Demo av hjertestarter, Skåtøyveier og kultur
landskapet.
Styret

starter opp igjen 12. januar med årsmøte på Lokalet
(årsmøtet er åpent for alle).

Det foregår øysaker utenfor Skåtøy også.

Filmen kommer på kino i desemeber og kanskje til
Skåtøy til sommeren.

Tor Dønvik

Pease spread the word  dette er ikke bare
filmen om Liv Ullmann og Ingmar Bergmans liv og
levnet, men det er filmen om livet, døden og
kjærligheten, for alle som har opplevd den eller
rotet seg bort i en mann på en øy, eller kanskje
selv har vært en mann på en øy, eller kanskje alle
menn er øyer... Hvem vet... Høyst aktuell og
treffende og berørende om livet!
Gå og se, ta med deg jobben, gjengen, gruppa,
kirkekoret, vennene, kjæresten, familien og
bestemor!
Mer om filmen på: www.livandingmar.com
:) Katja Aarflot

Lør. 8. desember kl 1 430
Kragerø Bibliotek .
Kragerøskjærgården Montessoriskole inviterer alle
interesserte, foreldre og andre, til informasjonsmøte
om skoleprosjektet i skjærgården.
Sjekk hjemmeside: www.kragero-montessori.no

Styret

Hverdagsgleder.

forsamlingen. Det er laget
diverse Skåtøysanger og dikt
opp gjennom årene. Kanskje
Huskestua kunne samle disse å
presentere denne type lokal
poesi i Skåtøy Flaskepost.

kommunal vei, 5 min eller mer,
bruker maskin med drivstoff eller
håndkraft, send melding med info
om dette til Lise Juel (mob. 920
21 538). Så skriver jeg det opp i
egen bok.
Lise Juel

I tider preget av kommunal
elendighet er det hyggelig å se at
det er enkelt å skape litt glede i
hverdagen.
Huskestua hadde invitert Einar
Bjordam med trekkspill og sang
til underholdning en mandags
kveld på lokalet på Skåtøy.
Det ble spill, sang og dans og
god stemning forteller Finn
Sørensen. Med seg i kofferten
hadde Bjordam en gammel
"Skåtøysang" med tekst og
melodi fra ca. 1920. Dette var
ukjent for selv de eldste i

Middager på lokalet i vinter?

Betasuppe og risengrynsgrøt på
Lokalet den 10. november trakk
godt med folk. Her møttes gammel
og ung til et hyggelig treff med
middag, kaffe og kaker for en billig
penge
Noen av øyas pensjonister,
kokker og ivrige kafegjengere har
fått angst for mangel på trivsel og
sosialt samvær mellom jul og
påske.
Angst i vintermørket er ikke bra,
så for å bøte på dette foreslår vi et
opplegg sammen med styret på
Lokalet. Vi ønsker å arrangere
middager/ matservering på lokalet
en gang i uka for familier, unge og
gamle.

Fredagsmiddag ca annehver uke.

I leiligheten over forsamlings
lokalet var det leggetid for Åse
på snart 4 år. Dette falt sammen
med trekkspillmusikken, forteller
Helle Dønvik.
Musikken hørtes godt og derfor
sa Åse at i kveld behøvde ikke
mamma synge godnattsangene,
hun kunne høre på musikken.
Mamma gikk inn i stua igjen og
mellom hver melodi hørtes en
forsiktig klapping fra Åse på
soverommet.
Tor Dønvik

Trange tider i kommunen.

Veien er i dårlig stand.
Vi er nødt til å "dugnadere", men
vil gjerne dokumentere hvor mye
tid og penger folk på Skåtøy
bruker på dette.
Hvis du er ute og spar på

Skåtøyveien og bilkjøring har
i alle år vært et hett tema i
Skåtøy Vel. Meningene har opp
gjennom åra vært sterke, mange
og delte. Den 6. desember skal
temaet
opp
igjen
på
medlemsmøte.
Det er derfor kanskje ikke uten
grunn at første sak på dette
møtet er demonstrasjon av
hjertestarter, i fall
veisaken
hisser folk for kraftig opp.
Siste sak "Kulturlandskap" er
egnet til forbrødring og samhold
igjen (Skåtøys varemerke).
Tor Dønvik

Vi tror mange kunne tenke seg å
komme til dekket bord en fredags
kveld, velfortjent etter ukas jobb.
Ideen er at folk lager fredagsmiddag
uansett. Organiserer vi dette på
rette måten blir det slik; en gruppe
tar ansvar for å lage middag for et
større antall på en fredag for så å
være
gjester
på
de
andre
fredagene.
I
ukene
mellom
fredags
middagene har lokalet åpent på
lørdager eller søndager med mat
servering tilpasset til det som ellers
foregår av aktiviteter på øya.
Folk blir oppfordret til å bidra med
enkel "underholdning". Det kan
være lek og aktivitet for barn, vise
noen bilder og fortelle historier fra
stemning!!
gamle dager, sang og musikk,
Einar var god på vitsene mellom
reisefortellinger og andre aktuelle
melodiene og vi lo alle hjertelig.
tema som noen ønsker å ta opp.
Han fortalte også om sin egen
ungdomstid
i nærmiljøet rundt
Tor Dønvik
Kragerø.
På forhånd hadde vi blitt enige om
“HUSKESTUA” 1 2.11 .1 2.
Rapport fra danseaften på sanger til allsangen og folket sang i
vei.
“Lokalet”.
Dette kommer vi til å gjøre igjen!
Ja, det er helt sant! Det var
Det
er så deilig å le og danse.
dansing på lokalet sist mandag.
Musikk
er et universellt språk som
Einar Bjordam var hyret inn med
alle
forstår
.
Randi Roer
sitt enmannsorkester. Det ble stor

Kom gjerne med spørsmål!
Og husk: Alle foreldre, på øyer OG fastland, kan
søke om elevopptak.
Så, engasjerte foreldre i hele kommunen, ta
kontakt dersom dere ønsker å bidra til å skape en
fantastisk skjærgårdskole for våre barn!
Krav til pensum er som for en offentlig skole.

Nytt fra KSM:

Vi er fornøyd med den støtte vi har fått for
skoleprosjektet vårt, ved politikernes vedtak i
KSM er en forening for foreldre med skolebarn,
formannskap og kommunestyre.
foreningen velger et styre til å drive skolen.
For alle andre som også ønsker å engasjere seg.
Nå begynner skjærgårdens egen skole virkelig å finnes støtteforeningen for skolen, "Stø Kurs".
ta form!
Foreningen er allerede godt i gang.
Her går vi sammen om støtte og tiltak som
Vi har laget en folder for å presentere skolen til bidrar til en ny og spennede skole i kommunen.
alle interesserte, og vi har lansert en egen
Dette er også er viktig for skjærgårdens framtid.
hjemmeside.
Vi ønsker alle velkommen i denne foreningen.
Vi har lyst ut ledige stillinger, og foreldre har nå
En liten skole på Skåtøy gir trygghet, har god
mulighet til å søke elevopptak. Skolen er gratis.
plass, har nærhet til natur og sjø. En liten skole gir
store muligheter. Små elevgrupper gir stor frihet,
Det blir foreldremøte på Skåtøy den 28. november. til bruk av IKT og til reising. Dette skal brukes til
samarbeid og utadrettede internasjonale og
Det blir informasjonsmøte i byen den 8. desember. nasjonale skoleprosjekter der elevene deltar.
Se vår nettside for å få innblikk i skolens visjoner Det er bare å melde sin interesse!
og satsningsområder og informasjon om møter,
søknad, opptak med mer!
For KSM interimsstyre/Tor Dønvik

www.kragero-montessori.no

Skåtøy kafé & galleri
Lørdag 1. desember 2012

Skåtøy – sangpoetens møtested
Temakveld om og fra Skottlands øyer
Medlemsmøte (åpent for alle) kl. 18.00
 Generell informasjon fra styret
 Reisebrev fra Islay  Hebridene
> Bilder og informasjon
 Kafeen selger dertil egnet mat og drikke
Konsert med Ivan Drever fra Orknøyene kl. 20.00
Ivan Drevers særegne stilblanding av Highland
folk og country, samt anerkjente nikk til artister
som landsmannen Mark Knopfler og barn
domshelten Jim Reeves, har ført til at hans
posisjon i skotsk musikkhistorie er urokkelig.
Påmelding for konsert til Jens Harald Jensen
epost: jhjense@online.no , SMS/tlf. 95249200
 Medlem i Sangpoetene, kr. 150,
 Andre, kr. 250,
Hvis plass selges også billetter i døra.
VELKOMMEN TIL EN TRIVELIG KVELD!
Mer informasjon på: www.skatoy.net
Styret i Sangpoetene

LØRDAG 1 . DESEMBER KL. 20.00

Månedens båe Snøblind far

Foto:
Laila Høyvarde
Bildet viser Olaf
og pråmmen en
solsommerdag
på hans kjære
Tuppeholmen.
Søndags
gjengen på
kafeen kon
kluderte med at
Olaf på dette
bildet var
omtrent på
Hansemanns
alder i dag.

med guttonge i kjente farvann.

Høstmørket er over oss og vil
vinne over dagslyset minutt for
minutt ei stund til før det hele
snur. Mange velger derfor å ta
opp båten, eller i det minste
«den store» båten før det
klapper til med is og snøføyke fra
nordost.
Skulle
mildværet
komme, så hjelper ikke det
bestandig heller, for da kan fort
tåka legge seg som en graut.
Dessuten utgjør teinevøler en
viss fare for alle som ferdes på
sjøen i mørket. Da duger jo ikke
moderne remedier som GPS
heller!
Hadde enda hummerfiskerne
holdt seg ved vølene sine, så
kunne en kanskje fått ferten av
halvråttent teineagn før propellen
var full av tau. Men på en annen
side; skjærgården vår er aldri så
spektakulær som i klare og fine
vinterdager med lav sol eller
fullmåne.
(månedens båe)

Og nå kommer poenget som
mange har erfart; blikkstille hav +
ekstremt lavvann + mørke + tåke
+ snø på holmer og skjær =
trøbbel.
Pappa mente imidlertid at han
kjente
denne
delen
av
skjærgården «som sin egen
bukselomme»
og
det
var
unektelig sant. Han var tross alt
født og oppvokst der ute og
mente å vite at han var
unnfanget under en breskebusk
en fin høstdag på Høyvarde.
Dessuten hadde vi jo ei sånn flat
lommelykt med 4,5 volts flatt
batteri med oss, så det måtte gå
fint.
I Båsen ble kursen satt og ut i
tåkehavet bar det i takt med
monoton lyd fra åretakene. Men
etter ei stund dukket det opp en
passe stor holme som absolutt
ikke skulle vært der, og gode råd
ble dyre. Vi var godt kledd selv
om det på 60tallet var litt

Jeg husker en opplevelse jeg
hadde som "guttong" sammen
med faren min Olaf Høyvarde. Av
en eller annen grunn så måtte vi
til hytta vår på Tuppeholmen
(eller Østre Rauane utafor Korset
for de som ikke er mikro
lokalkjente). Vi lånte pråm av
onkel Kåre Kittelsen på Brattfjell,
og innen vi kom oss avgårde fra

tante Borghild var vi både mette
og utørste – jeg av Solo. Men
mørket var kommet over o,ss og
noen dager tidligere hadde det
falt en del snø. Det hele kunne
ha vært en flott kveld, men de litt
kalde dagene hadde slått om til
mildvær og med tåke som
resultat.

«harry» å ha ullundertøy fordi
bomull var moderne og så
«praktisk». Den kom jo helt fra
sørstatene i Junaiten og luktet
ikke som heimefødd pungvær fra
Vestlandet.
I motsetning til
pappa som holdt varmen med
roing, så begynte råværet å bli
merkbart for meg. Enda godt jeg
ikke var noen år eldre, for da var
stillongs bare for teitinger og
situasjonen ville vært ennå verre.

Etter tre –fire nye åretak dukket
en ordentlig svær holme opp og
vi traff rett på brygga på
Tuppeholmen! Da skjønte vi at
de to passe store holmene var
småskjærene som ligger rett
utafor brygga vår. Den nevnte
værkombinasjonen hadde skapt
et inntrykk av noe svære greier
som lurte oss trill rundt.

Etter å ha rodd rundt den
passe store holmen flere ganger
så mente pappa han kjente seg
igjen. Ny kurs ble staket ut og
optimismen rådet, for snart var
en tvers igjennom vinterkald
hytte
uten
strøm
innen
rekkevidde. Men jaggu dukket
det opp ennå en passe stor
holme som heller ikke skulle
vært der og rådvillheten var
tilbake. Sånn holdt vi på ei god
stund til pappa måtte ta en
sjanse og ro forbi de to ufrivillige
rundingsbøyene våre.

(fortsetter)

Lettelsen var stor da vi låste
oss inn i hytta, fyrte i ovnen og
endelig kjente varmen prikke mot
småfrossen hud. Så vidt jeg
husker, fikk jeg kokesjokolade og
ennå ei flaske brus denne
gangen fra Grans bryggeri. Uten
å påstå det sikkert, mener jeg
pappa lot skuldrene falle over et
glass med 100 % kjemisk laget
Sapp – safta som på den tida
hadde garantert etterlignet og
kunstig appelsinsmak.
For helsas skyld var den
heldigvis blandet ut i ekte vare
bl.a. brønnvann.
Hans Kristian Høyvarde

