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Årsmøtet ble avholdt på Lokalet 12.
januar, og deltagelsen var bra, bortsett
fra styret som kun stilte med en (men
ble reddet av Grete som i god tradisjon
tok hånd om det meste.)
Kun en sak ble forsøkt tatt opp på
årsmøtet. En av styrets medlemmer har
vist sviktende vilje til å stille på turene i
2012, men da vi trenger båten hans til

fremtidige langturer, ble forslag om å
hive ham fra styret trukket. Men vi (jeg)
vil innstendig be ham om heretter å
flytte festlige aktiviteter til dagen etter
ryggsekkturene!
Den vanlige naturstien ble droppet på
grunn av holkeføre, men Grete kom
opp med en geografisk rebus som
virkelig fikk vekket våre små grå.
Deretter presenterte Grete
flotte bilder fra turene i 2012
(og fylte på med eldre
Skåtøyrelaterte bilder).
Nydelig fersk suppe, kjøtt og
løksaus ble servert av Lokalet,
og deltagermengden doblet
seg til over 40. Da var det
hensiktsmessig å starte
åresalget – Ryggsekkane har

nå god økonomi!
Maten var topp og stemningen høy,
tusen takk til kokker og servitører!

Som det ser ut nå vil neste Ryggsekktur
bli pr spark og fremmøte på skolen
lørdag 9/2 kl 1100.

Per m/bikkja

Ryggsekkane

Hurra !

Kragerøskjærgården
Montessoriskole er nå
godkjent av
Utdanningsdirektoratet

Takk til menighetsrådet for en fin
fakkelvandring på Nyttårsaften.
Til tross for det glatte føre og
tåke ble dette en stemningsfull
opplevelse.
Vidar Ødegaard møtte oss ved
Skåtøy Kirke, hvor fakler var
klargjort og alternativ løype over
Snøsvalen tråkket opp. Det var
et norskhollandsk prosesjon
ispedd to badegjester som satte i
marsj. Det var litt bløtt underveis,

men et flott syn mellom tunge
trær.
Ved Drarefjell ble vi tatt i mot av

Torkjell og Nina som førte oss
opp på toppen. Her ble det sagt
noen ord, og vi sang første vers
av « Deilig er jorden».
Så bar det ned til bålring , gløgg

og pepperkaker på Darefjell
gården. Meget stemningsfullt 
sparkende ved lyset opp i årets
siste timer.
Vi lærte om Clinique Norwegia

og arbeidet i fjellandskapet i
LatinAmerika, en ekte
solskinnshistorie som gjorde
inntrykk.
Tusen takk for at vi fikk oppleve

dette!
Solfrid og Tom Erik

Fakkelvandring på Skåtøy



Historien om en båt.

Vi skriver høsten 2012 og styret i
“Stø kurs” har bestemt å skape
blest om Skåtøy ved å presentere
oss og Skåtøy som et fantastisk
sted å bo, på torget i Kragerø på
lørdagene.

“Stø kurs” er den nystartede
venneforeningen til Kragerø
skjærgården Montessoriskole på
Skåtøy.

Vi beslutter at vi trenger et litt
solid skilt i tre, gjerne formet som en
båt som et symbol for foreningen
vår. Det besluttes å be Peder

(Ellingvåg) om hjelp fordi vi vet at
han har en sag…….

Peder sier ja og vi maser litt på
skiltet, vi syntes det tar litt tid og vi
trenger virkelig dette skiltet!!

Kan dere tenke dere vår
overraskelse når vi får se “skiltet”.

Peder har laget en fantastisk kopi
av en kogg. Den har utrolig mange
detaljer som jeg håper dere kan se
på bildet av båten her!

Tusen takk, Peder! Du er en av de
mange her ute som er så kreative
og som bruker time på time til
fellesskapets beste. Du er en av
dem som gjør livet mer fargerikt og
morsomt!

Randi Roer

NB! Kafeen er stengt fram til påske:
følg med på: www.skatoy.net

Det skjer på Skåtøy

Tor Dønvik

Skåtøy Kirke:
Fastenlavensøndag 10. feb. kl.11.30. Gudstjeneste i
vinterkirken : Offer til menighetsarbeid. Velkommen til kirken!

Vertshus på Lokalet på nyåret!
Suksessen fortsetter. Lokalet er åpent for alle, en
kveld i uka, fram til Påske. Brus/øl/vin/kaker og kaffe.
NB! Påmelding til middag sikrer deg mat.
Søn 27.1 Kl 1 6-20 (Fårikål)
Fre 1 .2 Kl 1 7-21 (Fiskesuppe)
Lør 9.2 arr. Flerbrukshuset,
Fre 1 5.2 Kl 1 7-21 ,Lør 23.2 Kl 1 6-20 (middager) og
opplegg for mars er under planlegging
Middag: kr 100 (påfyll kr 50); Kaffe og kake: kr 25
Påmelding senest onsdagen før:
Tor Dønvik 90678830/ Gerd Slåen 99261 667
Vær tidlig ute, først til mølla osv. ved stor pågang.
NB ! Du behøver ikke spise middag. Stikk innom
det serveres kaffe, kake øl og vin for alle.

(menyen er foreløpig) lokalstyret

Ryggsekkane Sparktur.

Lø 9. feb kl 11 , fremmøte på skolen

Kragerøskjærgården Montessoriskole
Hurra! godkjenningen er nå på plass fra
utdanningsdirektoratet. Med fortsatt

systematisk og målrettet jobbing skal vi nå skape et
godt skoletibud for øydistrikt og kommune.

Styret

Lørdag 6.april KL 1 600
Årsmøte på flerbrukshuset
Nytt: Nå har vi fått bygningstillatelse

til bygget for Dønvigs bøye. Det betyr dugnadsarbeid
på tomt og bygg og for finansiering av prosjektet.

Hilsen styret.

Middager på Lokalet:
Hvor det blir av generasjonen før
"pensjonistene"?
Barnefamilier oppfordres til å
komme, kanskje ønsker de andre
matalternativer?

Herved oppfordres kokkespirer
under 50 til å ta ansvar for en
middag eller to!
Detaljplaner (fre 15.2, lø 23.2, og
helger i mars ) er ennå ikke lagt.
Ta kontakt !

Tor Dønvik

Dagens fangst

Flesk og duppe

Vin & Øl ,Kaffe & Kake.

Stikk innom en tur selv om du
ikke ønsker middag!

Lokalstyret

Hvis det er vær til det, blir det skøyting i Sandvika
lørdag og søndag 26. og 27. januar. Vi samles rundt
klokka 12.00, og holder på så lenge vi orker. Det blir
arrangert en ishockeykamp eller to, så ta med kølle.
Huskestua ønsker velkommen til nytt år
Det blir treff på lokalet på følgende datoer:
Kl 1800 Man 28.jan.(årsmøte) "koret "Kultivert klang"
m.m.
Kl 1 800 Annenhver mandag: Ma 11. og 25. feb.
Man 11. og 25. mars. Man 8. og 22 april.
Lør 1 . juni: Tur, ennå ikke bestemt hvor.

BUK inviterer til SKIDAG på Haugen. Med vær/ føre
forbehold enten sø 10. feb., 17. feb. eller 24. feb. kl. 1 2:00



Det skjer merkelige ting på
Skåtøy i vinter.

Vi har hatt tidenes holkeføre på
Skåtøy, og tror du ikke at til og
med vår fattige kommune har
vært flinke til å strø på
hovedveien.

Kanskje Robekregnemesteren
på rådhuset har funnet ut at et
traktorlass med sand og grus er
billigere enn et lårhalsbrudd.
Uansett, dette er bra. Det er til

og med observert at traktoren
har strødd litt på private glatte
veier også.

Om dette skyldes uvitenenhet
hos strøeren vites ikke, men
kanskje han tenkte som så; Drar
jeg først ut til Skåtøy med et lass
strøsand og jeg likevel må vente
på ferga, kan jeg like godt bruke
den ledige tida og resten av
strøsanda til innbyggernes beste.
Slik skal det være!

"Hvem husker ikke de gode
gamle broddene", sa de godt
voksne på nyttårslaget i år.

Det butikkene selger nå er
bare noe dritt. En hissig
broddebatt fulgte med resultat at
de påstått beste var; "North
Heavy Duty"brodder med
urskiftbare pigger kjøpt hos
Fritjof Johnsen.

Jyplingen i laget briefet med et
par sånne, og med dem
påmontert kom han seg hel
skinnet hjem utpå natta.

Denne ulltimate test gjorde at
jeg ville kjøpe et par slike, men
Vidar var selvfølgelig utsolgt.

Flere merkelige ting
skjer også.

Flaskeposten får
meldinger fra folk som
ønsker å takke en
ukjent "Robin Hood",
god fe eller annen
velgjører som hjelper
"enker og faderløse"
med snø og holkeføre
i vinter.

"Heisan! Jeg har fått to bøtter
med grus?
Änglar fins dom? Ja på Skåtøy!"
Tusen takk!
sier Elin Håland.
"Jeg var bortreist i jula og når

jeg kom hjem var veien opp til
huset ferdig måket!"
Hvem kan jeg takke?
sier Anna Hagen

Tor Dønvik

Skåtøy – sangpoetenes møtested
Konsert på flerbrukshuset lørdag 9. februar 201 3 kl.

1 9.00.

Gunnar

Källström &

Fridens lil jer –

Fåglar med

höjdskräck

11 visor av Alf

Cranner – Ny
CD ute och
flyger 20/1 2013

Under lång tid
har Gunnar
Källström rotat

runt bland Norges visskalder och funnit en själsfrände i Alf
Cranner. Denne levande vislegend som i Norge är lika
självklar som Olle Adolphson eller Cornelis. Tillsammans
med den fryntligt frikostiga orkestern Fridens liljer har han på
bandets 6:e CD vaskat fram en ny ljudkollektion vävd av
skäggjazz, fransk chanson och skärgårdsvals i en salig

blandning! Det roliga är att Alf Cranner själv fungerat som
bollplank i trixandet med alla idéer!!!

Pressemelding

Etter å ha lyttet til CD’en Fåglar med höjdskräck er det ingen
tvil. Dette er Alf Cranner i en revitalisert og moderne sound.
Vi får blant annet høre Skjærgårdsvise, Sjømannsvise og
Stengetid er sengetid som også tittelen på CD’en er hentet
fra. I tillegg til gitar(er), høres fiolin, trekkspill, kontrabass,
elbass, trommer, perkusjon og trombone. Vi gleder oss
sammen med Alf som er både begeistret og overveldet over
utgivelsen.

Det er fremdeles ledige plasser til konserten på
flerbrukshuset. Styret på Lokalet selger god mat og godt
drikke – det er påmelding for mat og/eller konsert.
Maten står klar når dørene åpnes kl. 18.00. Konserten
begynner kl. 19.00.
Påmelding til Jens Harald Jensen, epost:
jhjense@online.no, SMS/tlf. 95249200.
Billettpris kr. 300,. Medlemsrabatt, medlemmer i
Sangpoetene kr. 200,.
Vi oppfordrer medlemmer og andre som ønsker å sikre seg
plass om å melde seg på i dag!

Hilsen Styret



Hei, jeg leste siden deres om å øke bosettingen i
Kragerøskjærgården. Vi er et ektepar på 55, har
tidligere bygget hus og bodd åtte år på Vestre
Sandøya utenfor Tvedestrand, deretter Wales og
bor nå på Blefjell i Telemark. Vi leier en hytte her.
Min mann er fra Wales; er gartner, handyman,
maler, tømrer, har mange hobbier og leter etter
jobb. Selv er jeg frilans skribent, tidligere journalist
og har mange hobbier. Vi mener vi kan bidra i det
samfunnet dere ønsker å skape.
Vi har overdratt huset vårt til min voksne sønn
med familie, så vi må i første omgang leie et sted
vi kan bo. Vi flytter gjerne ut til dere nå i vinter om
det finnes “husrom”. Vi savner et fellesskap og det
å kunne bygge et godt samfunn sammen med
dere.
Gleder oss til å høre fra dere!
Mange hilsener fra
Hanna og John Pryce

En katt som har
vandra rundt på
Skåtøy i lang tid,
har kommet til
oss. Jeg har
prøvd å finne
eieren  uten
hell. Det er en
søt og veldig
kosete hannkatt,
ingenting tyder
på at det er en
villkatt. Er det
noen som
kjenner han?
Hvis ikke, er det
noen som kunne

tenke seg en snill og søt katt? Jeg har vært i kontakt med
Redd Dyra, men de kunne dessverre ikke ta han, med
mindre det var krise. Han er ikke kastrert, men om noen vil gi
han et hjem, så ordner jeg med kastrering hos dyrlegen.
Ring meg på 99234828.

Hilsen Linda

Middag på Lokalet har vist seg

å være populært. Så langt har

over hundre benyttet seg av

tilbudet.

Da nyheten om at kafeen skulle
holdes stengt frem til påske kom,
tok lokale ildsjeler ansvar. Frem
til påske blir det arrangert
middager på Lokalet, laget og
servert av frivillige.

Etter tre middager kan de
ansvarlige for prosjektet, styret
på Lokalet, opplyse om at det

har vært over hundre personer
innom for å spise middag.

Øyvind Olsen benyttet seg av
middagstilbudet den første
kvelden Lokalet holdt åpent, og
maten falt i smak.

Nydelig baccalao. Akkurat
passe krydra, sier Øyvind
fornøyd.

Han er en av kafeens mange
stamgjester, og setter pris på
middagstilbudet på Lokalet.

Jeg liker meg godt på Lokalet,
og det er et fint tilbud som jeg
tror de fleste her ute vil benytte
seg av i løpet av den tida kafeen
er stengt, sier han.
For å sikre seg middag er det
viktig å melde seg på, helst i god
tid. Men det er ikke
påmeldingsplikt, og alle er
velkomne til å ta turen innom
Lokalet for å ta seg en kaffe,
brus eller en øl i godt selskap. Er
det mat til overs, er det mulig å

få seg et måltid uten påmelding
også.

Overskuddet går til Lokalet,
som igjen bruker pengene på
nødvendig vedlikehold og
innkjøp.

Linda Høyvarde

Søker husrom på Skåtøy Vil noen gi meg et hjem?

Kveldens kjøkkengjeng: Ann Kristin Lund,
Gerd Slåen, Iselin Aasvik og Finn Jacobsen

Populært tilbud



(månedens båe)
Det var kun få års alders

forskjell på onkel og nevø, de
hadde hatt barndom og ungdom
sammen på Skåtøy, og var i
tillegg til å være i familie, svært
gode venner. Begge var på hver
sin måte eminente historie
fortellere, med kvikke replikker
og sans for humor, og begge
spilte trekkspill og var glad i sang
og musikk. Begge to har i alle år
gitt meg, og mange med meg,
trivelige og uforglemmelige
stunder i hverdag og fest.

En lørdag dro Trygve ut til
Jomfruland for å bunkre bensin
på koggen. Han hadde et annet
ærend også. Dagfinn var flink til
å knytte fendere av tauverk og
hadde laget nye fendre til
Trygves kogg. Trygve kalte
fendere for "VILER", og disse
skulle han nå hente.

Trygve fylte bensin og fikk
VILENE sine og ble sittende i
bua å prate med Dagfinn. Været
var fint og de ble enige om at
Trygve og Ester skulle komme ut

til Dagfinn og Edith på søndags
kaffe dagen etter.

Dagfinn hadde akkurat sortert
alle utestående regninger på
solar og bensin, og lagt disse
systematisk inn i en foldemappe.

Trygve hadde selvfølgelig også
noen lapper i denne mappa, men
ingen penger i lomma.

Da Dagfinn minnet Trygve om
hans utestående, var dette
selvfølgelig ubehagelig for
Trygve og han slo ut med armen
og sa at det kunne vel ikke være
så farlig, han skulle betale
senere.

Armutslaget traff uheldigvis
mappa til Dagfinn så alle de sirlig
sorterte lappene havna i en røys
på dørken. Da var det gjort!

Den hyggelige praten gled
over i hissig munnbruk begge
veier, og Trygve (fulgt av
Dagfinn) skyndet seg ned i
koggen for å kjøre hjem.

I opphisselsen gled Trygve på
esinga og datt til havs. Trygve
kunne ikke svømme. Dette visste
Dagfinn så han hoppet ut i

koggen og fikk tak i Trygves
kraftige mørke lugg og fikk dratt
han opp i koggen igjen.

En skulle tro at dette roa
gemyttene, men nei da. Trygve
bakka ut fra brygga mens han
heiv fenderne i buveggen og i
bunkerstanken så det smalt,
mens han ropte sint til Dagfinn
"Bare ha de VILENE dine du".

Dagen etter kom Trygve og
Ester på kaffebesøk til Dagfinn
og Edith. Gårsdagens uoverens
stemmelse brydde ingen seg om,
nå var det godt vennskap, gode
historier, latter og moro som
gjaldt.

Sammen gikk alle ned til
koggen når Trygve og Ester
skulle hjem, og på vei til brygga
sa Trygve;

"Åssen er det Dagfinn, er det
så at du har noen VILER til
meg eller?"

Han fikk selvfølgelig VILENE
sine og reiste fornøyd hjem.

Tor Dønvik

En historie om «VILER»
For et par generasjoner siden
florerte det med mange rare
lokale ord, et av disse er "VILER"
og her er en Åsvikhistorie som
handler om VILER.

På den tiden hadde mange
øyfolk dårlig råd og som barn
husker jeg at vi og mange andre
familier handlet mat på krita, eller
på bok som sa i den tida.

De aller fleste var nøysomme

og rettskaffende, og gjorde opp
for seg når de omsider fikk
penger i handa.

Men inntektene kom stykkevis
og delt. Var det en isvinter falt
inntektene fra fisket bort, og
løsarbeid for sommergjester på
vintrene ble ofte ikke betalt før
disse kom på sommerferie osv.

Vi som var unger opplevde ikke
dette som fattigdom eller nød,
her var de fleste i samme båt.

Det skal ikke stikkes under en
stol at det var skamfullt og
nedverdigende med matgjeld, og
spesielt det å bli minnet om
dette. De lokale handelsmenn
måtte jo av og til purre på ute
stående beløp.

Det var ofte vi unger som ble
sendt for å handle og da var det
vanskelig for handelsmann å
være streng med å levere ut
varer på krita eller purre på
gjelda. I ettertid har jeg skjønt at
den lokale kjøpmannen også
fungerte som en sosial instans.

Kom folk ille ut, ble matgjelda
ble ofte slettet.

Dette i kontrast til dagens
metoder for å drive inn ute
stående. Nå er det slik at
glemmer du å betale en regning,
i butikken der du kjenner inne
haver og har handlet og betalt
det du skal i alle år, går det to
uker før du får et trusselbrev om
inkasso og en faktura med
gebyrer fra IKAS eller lignende
suspekte skurkefirma.

Verre var det før, at enkelte
kondisjonerte og velstående
sommergjester, og noen få
andre, spekulerte i kjøpmannens
snillhet og unnlot å betale
regningene sine.

Med andre ord, det var ikke
bare, bare å være kjøpmann på
den tida heller.På Skåtøy hadde vi Rogns
Landhandel, og på Jomfruland
drev Dagfinn Åsvik butikk og
bunkringsanlegg.

Så til historien slik jeg har hørt
den fra Dagfinns sønn, Dag
Åsvik: Trygve Åsvik var fisker og
bodde på Skåtøy og var onkel til
Dagfinn Åsvik på Jomfruland.

Månedens båe (ikke båe
akkurat, men en Åsvikhistorie).




