
Skåtøy Flaskepost

Redaktør: Linda Høyvarde

Mars 2013 nr 24

epost: linda-hoy@hotmail.com
mobil: 99234828

.

Lørdag 9. mars var det ut på
«broddetur.» Vår opprinnelige (og
litt vel optimistiske) tur til Storkollen
ble avlyst (utsatt til høsten) da
denne turen bør tas på bart føre.
Den alternative turen ble her på øya
med samling på skoleplassen kl 11.
Vi ble 12 stykker, og turen gikk i fint

vær langs sjøen til Stoppedalen. De
fleste stilte med brodder og fikk god
bruk for dem. Fra Stoppedalen gikk
vi inn på løypa bak Dønvik og til
Kølabånn, hvor vi fyrte bål og koste
oss med pølsegrilling i sola. Mye
hygge og mange røverhistorier!
Deretter fortsatte turen opp langs
Kvernbekken og inn mot Blomstad

Per m/bikkja

Fra
styret:
Av samme
grunn kan
den
planlagte
turen til

Fossing henge i en tynn tråd. Vi er
fortsatt optimistiske, men vil ha en
plan B klar om nødvendig. Den vil i
så fall gå ut i den lyse skjærgården
og ikke inn til det mørke fastlandet.
Du vil få nærmere beskjed hvis du
ringer kvelden før – se oppslag.

Ryggsekkane

Åpner til Påske.

Påskelotteri

Søndag 17. mars ble sesongens
siste serveringsdag avholdt. Siden
chefsredaktøren var bortreist, fikk
jeg under sterk tvil tildelt oppgaven
med å være journalist. Jeg prøvde å
ta en uavhengig rolle og ville stille
med egne spørsmål. Men tilliten var
imidlertid ikke til stede, så alle
spørsmål var diktert på forhånd.
Menyen denne fine dagen besto av
oppvarmede rester fra tidligere, og
prisen var hele kr. 0. Cirka 30
gjester innfant seg, og stemningen
var som vanlig upåklagelig.

Tre av gjestene ble intervjuet, og
under følger svarene til Jens Martin
Jensen, Trygve Braatø og Åse
Dønvik Krafft.
Hva synes dere om tilbudet?
Jens M: Veldig all right.
Trygve B: Så bra at en bare må og
vil følge opp.
Åse: Eh eh eh, koselig.
Har dere vært her mange ganger?
Jens M: Alle unntatt to.
Trygve B: Alle unntatt to.
Åse: Nesten hver gang eller kanskje
hver gang.
Hva har vært favorittmaten?
Jens M: Alt har falt i smak, men
muligens den ferske suppa litt
foran.
Trygve B: Røyka torsk var nok helt
på topp, men alt har vært av
ypperste kvalitet.
Åse: Eh – eh – eh kakene.
Ingen av de tre hadde andre
kommentarer til opplegget annet
enn at det var «tommel opp».
Krumtappen på kjøkkenet og styret

vår alles Gerd (Slåen) kunne
oppsummere vinterens opplegg
som svært vellykket. Dette ga også
deltidskokk Else Marie Ahl uttrykk
for og at det hadde vært moro å
delta i matlagingen. Eneste
kommentar var at et ønske om at
flere yngre ville benytte seg av
tilbudet som jo også inkluderer
gratis mat for barn under 12 år.
Vårt felles Lokalet ser også ut til å

ha et pent overskudd, selv om
kasserer Liv Berit Olaussen ikke
ønsket å gå ut med konkrete tall
ennå.
Kvelden ble avrundet med åresalg

til inntekt for KMS, som også var en
suksess!

Hansemann Høyvarde

Avslutning på Lokalet



Vi har flotte gevinster som er

kortreist, ekte og hjemmelaget alt

er lokalt produsert i skjærgården

Villsauekjøtt og honning fra Erik
Ballestad på Gumøy.
Festivalbilletter til Vise og poesi
festival på Skåtøy.
Vaskedugnad (to kompetente
Skåtøyhusmødre vasker hus i 3+3
timer=6 timer)
Påskeeggforsyning fra frittgående
høns fra Jens Egil Ellefsen på
Gumøy.
Håndstrikkede sokker fra Vibeke
Ødegaard

Skåtøypreparert lutefisk fra Alf
Bjarne Gundersen.
Håndstrikkede Selbuvotter fra
Lisbeth Thoresen.
Syltetøy og saft fra Bitten Halvorsen
Bilde fra May Hvistendahl.
Genser fra Ann Kristin Lund

Ved fra Vidar Ødegaard.

Glasskunst + ølvott fra Gerd Slåen.

Kunst fra Jordy Smits
Foto: Erling Ballestad
....så laaang var lista når flaskeposten
gikk i trykken........

Styret

Stø Kurs arrangerer Påske
lotteri med trekning på Kafeen
Påskeaften kl 1 500.

25. april har Stø Kurs sitt årsmøte.
Saker til årsmøtet sendes til styret senest 1 uke før
møtet.
En sms melding kom i går fra Petter Kure; Karsten
Isaksen "sprer livsglede" i Skåtøy Kirke den 25. juli.
Alle inntekter går til Stø Kurs for å sikre fortsatt skole
på Skåtøy.

Styret

Det skjer på Skåtøy

Tor Dønvik

Skåtøy Kirke:
28.03.13. Kl.18.00. Skjærtorsdag, Påskemåltid m/nattverd,
Bente Heibø Modalsli og Gunnvor Fjellheim.
31.03.13. Kl. 11.30. 1.Påskedag, Høytidsgudstjeneste m/
nattverd , Bente Heibø Modalsli og Gunnvor Fjellheim.
28.04.13. Konfirmasjon i Skåtøy kirke. Kl.11.30. v/ Harald
Monsen og Gunvor Fjellheim. Offer til menighetsarbeid.Velkommen til kirken!

Kafeen åpner til påske!
Følg med på hjemmesiden
www.skatoy.net

Åpningstider.

Lør 23.3 kl 1 3-23 (Konsert ca kl 1930)
Søn 24.3 kl 1 3-20

Skjærtorsdag, langfredag, påskeaften, kl 1 3-23

1 . og 2. påskedag. 1 3-20

(påskeaften har Stø Kurs trekning av lotteri kl 15)

Kragerøskjærgården Montessoriskole
har sitt årsmøte On.1 0. april kl 1 71 5

Medlemmer er alle foresatte med barn på skolen.
Styret

Lørdag 6.april Kl 1 600
Årsmøte på flerbrukshuset.
Saker må sendes inn til styret minst
åtte dager før årsmøtet.

Hilsen styret.

Mellomyra fritidsforening
Husk skøyteis på tennisbanen så lenge kulda holder

Lise Juell

Huskestua ønsker alle velkommen til treff på Lokalet
på følgende datoer: Kl 1 800 Annenhver mandag:
25. mars, 8. og 22. april.
God gammeldags stemning på lokalet med kaffe,
vafler, lykkehjul, godprat og presentasjon av lokale og
historiske tema.

Påskelotteri til inntekt for:
Kragerøskjærgården Montessoriskole
Ta godt imot våre loddselgere, de forsøker å
banke på døra eller treffe deg på annen måte i
dagene før og på påskeaften.

Kom på kafeen påskaften for å kjøpe lodd og være med på trekningen kl 1500



Skåtøy – sangpoetenes møtested

Påminnelse !
Lør 23.3 kl 1 800 Årsmøte i Sangpoetene.
Møtet er på Skåtøy kafe & galleri. Årsmøteinnkallingen
kan leses på kafeen hjemmeside – www.skatoy.net
Lør 23.3 ca kl 1 930

Etter årsmøte blir det visekveld med Rolf Henning
Jensen. Han vil framføre musikk med tekster av Walter
Nordahl, egenproduserte tekster og kanskje noen
overraskelser.
Det er ikke påmelding eller billettsalg, men Sang
poetenes årsmøtedeltakere har fortrinnsrett til
arrangementet.
Sangpoetene ønsker medlemmer og ikke medlemmer
velkommen!
Medlemskap i sangpoetene?

Ønsker du å bli medlem av Skåtøy – sangpoetenes
møtested kan du sende en epost med navn, adresse
og ønske om medlemskap til jhjense@online.no

Styret

Rolf Henning
er en gammel
Skåtøygutt fra
(lille) Bråten.
Poeten Walter
Nordahl var
en trofast
Skåtøyvenn.

Båtuttak
Fordi kong Vinter ennå holder sin isfront intakt,
så må det første båtuttaket utsettes til etter
påske. Men vi er flere som står parat i
startblokka, så bruk fine dager i påska til båtpuss
hvis du vil henge deg på.

BUK's Skidag på Haugen 24.2
Mange skigåere i alle aldre

stilte opp til ymse vintersports
aktiviteter med skiskyting som
hovedkonkuranse.

I tilskuerskaren så vi mange
stolte foreldre og besteforeldre
som heiet på sine helter.

Bål og pølsegrilling hører med.
Resutatlistene er enkle, her var
det bare vinnere.

Stemningen var stor da
juniorklassen etter en guidet
prøverunde la i vei på sin ski
skyterunde. Spenningen var til å

ta og føle på da løperene ble alt
for lenge borte på runden sin.

Like før en leteaksjon ble satt i
gang kom de inn i målområdet,

og over ser vi Pernille på vei inn
for å skyte.

Iselin svarte på spørsmålet om
hva som var mest gøy på

skidagen?
"Det var den lange nedover
bakken, åsså tok vi feil vei, åsså
gikk jeg sammen med Pernille".

Jairo som vi her ser plaffe ned
ballonger, svarte på hva som var
mest gøy?
"Hakke peiling, vi gikk feil vei og
jeg blei litt sliten".

Mange glade unger i alle aldre
i lek og aktivitet på en fin vinter
dag lover godt for Skåtøys
fremtid.

Tor Dønvik



(Langs Skåtøyveien fortsetter)
Så går vi nedover mot nedre

Salbotangsvingen, og har jordet
«Stubbanekra» på høyre side,
og videre til «Gråteile».

Grind igjen eller et led, som er
lange trestokker strekt over veien
og stukket inn i spor på stolpene
som holder det oppe.

Da er vi på Rønningen, og
rusler opp "Rønningbakken" Her
ligger jo gamle veien omtrent
intakt, fint oppmurt og med i alle
fall noen stabbesteiner intakte
det er nesten og regne som et
fortidsminne, og burde hvert tatt
et initiativ for bevaring og
reparasjon.

Rønningen har vært den
gården som var mest vanskjøttet
i denne perioden vi snakker om
for, det meste kun brukt som
feriested på den tiden. Mens frk.
Ingbretsen eide den var det dyr
på gården, fra tid til annen har
det hvert bortleid noe jord, og
noe ble jo også brukt som
skolehave.
Vi fortsetter bortover Rønning
sletta og kommer til «Snø
svallen», den bratte bakken ned
mot kjærrgården og som i gamle
skjøter er benevnt som
«Snørrsvollen».
Nå er vi i det som før, og nå, har
vært et slags sentrum.

Før 1838 var Skåtøy grevgods
under Lauervik (Larvik)
grevskap, og hele øya var
benevnt som gården Skåtøy.

Her lå det fire hus eller
gårdstun som var leiet som en
anpart i gården Skåtøy, det var
det nåværende Haugen, Albert

Jensens hus(gamle posthuset),
Rogns Landhandel(huset til Tore
Abhramsen) og Olga Olsen(der
hvor Holes hus ligger i dag).

Dette var jo før kirken og
kjærrgården, og jorda fra
Skåtøybrygga til Åsvika var
såkalt hjemmejord i teigblanding.

Restene av denne teig
blandingen så vi helt frem til da
Olga Olsen og Albert Jensen
skifta ut teigene med hverandre,
"Snøsvallen" var også en slik
teig.
.

(Fortsetter neste flaskepost)

Ved Hvistendalsgrinda møtte
du ofte kuene til Hvistendal, to
kuer som hadde sitt beite i
skogen, og av gresset som
grodde langs veien.

Veien gjennom Grandalen var
gruset, men dekket av barnåler
fra de store trærne som sto tett
på begge sider. I dag ser det helt
annerledes ut her, men helt frem
til 1970åra var det tett skog på
denne strekningen.

Kobbersmedbråten hadde
nesten ingen utmark, kua beita
kanskje borte i «Døla» (ned mot

lille Bråten), og var det høsten
holdt kanskje gamle Nils, på med
og spavende neste års åker.
(Nils var bestefar til Ellen Solli
Holm), han spadde i ukesvis,
store akere.

Ved Maurbakken var det en ny
grind, kuene på nedre Saltbo
tangen gikk ofte her og beita.

Da har vi kommet til "Svingen",
det som i dag dessverre blir kalt
for "Eika". Det rette navnet er
imidlertid «Svingen» eller
"Saltbotangsvingen." Her var det
en møteplass for unge
mennesker.

Dans i «Svingen» var et
begrep, og fant sted enten på
selve veien, eller på det lille
jordet der det ligger hytter i dag.

Det kom folk fra de andre
øyene, og flere tok turen ut fra
byen, ryktene gikk om de
suverene musikerne fra
øydistriktet.

(Fortsetter)

Fra Huskestua
Langs Skåtøyveien i 1 930-åra.

Del 2, av Lars Bråtane,



Flaskeposten er reklamefri og det
skal den være.
Det er likevel av interesse for
mange å vite hva som foregår i
lokal miljøet. Spesielt når det gjelder
muligheter for lokale arbeidsplasser
og mulige lokale samarbeids
partnere.
Hva mener leserne og hva mener
alle de registrete?
Gi tilbakemelding!

Tor Dønvik

Arnt og "fortøyningsbøyen".

Vi som er født rett etter krigen,
synes det var spennende å høre
historier fra krigsåra.

Sannhetsgehalten i mange av
fortellingene er uviss, men moro
var det å få høre på. En sånn
historie går omtrent slik:

Arnt på Holmen lå langt utenfor
"Jomf'lann" for å dørje makrell.

Det var dårlig med fisk, så han
bestemte seg for å reise hjem.
I ei strømrand oppdaga han noe
stort som dreiv. Der var en rund
tingest som kunne egne seg fint
til fortøyningsbøye, tenkte Arnt.
Etter en del strev fikk han slått et
tau rundt tingesten og taua den
med seg på hjemveien.

Hjemme ved brygga kom
broren hans ned, nysgjerrig på
fangsten. Nei, det var elendig, sa
Arnt, men jeg berga ei
brennande fin atterfortøyning!

Da broren fikk seg tingesten,

stor og rund med tappen som
stakk ut, skjønte han at her var
det snakk om en hornmine.

Brygga blei sporenstreks
evakuert. Marinens spregnings
gruppe taua mina inn på ei
saulebukt, og den blei sprengt.
Det blei visstnok et svært krater i
saula.

Så kan en vel si at løkka var
bedre enn forstanden.

Rolf Bråtømyr

På hvilket arrangement finner
man de pjallende dodamene?

Vet du svaret, så send oss en mail.
Premien er heder og ære blant
flaskepostens lesere.

Den heldige vinneren av forrige
konkurranse er Charlotte Bakke!
Riktig svar: Affischering forbjuden
betyr forbud mot å henge opp
plakater og oppslag.

Månedens båe:

På nettet finner vi ca 60 firma/næringer/organisasjoner med adresse 3780 Skåtøy.
Mye er kjent, men kanskje Flaskeposten kan presentere et lokalt firma månedlig?

Månedens konkurranse



Programmet for 2013 begynner å
falle på plass og vi vil i de neste
numrene av Flaskeposten
presentere årets artister. Vi er stolte
av årets program og takker Heidi
Felle, Tormod Hammarø og Jens
Harald Jensen for den fantastiske
jobben de har gjort med å finne
artistene til årets festival. Det er et
stort arbeid og reserch som ligger
bak utvelgelsen.
Takkes bør også Norsk Kulturråd,

Telemark Fylkeskommune og våre
mange lokale sponsorer for sitt
økonomiske bidrag til festivalen. Det
ryktes at også Kragerø Kommune vil
finne midler og at Kragerø
Sparebank igjen vurderer å grave

dypt i pengesekken.
Men så til det kulturelle:  Først ut

på årets festival er Kjetil Bjørnstad
og Anneli Drecker med sitt program
Grace i Kirken 14.7.
Opprinnelig var dette et
bestillingsverk til Vossajazz i 2001.
Det ble senere spilt inn på CD.
De har turnert mye både i inn og
utland med denne forestillingen, og
har høstet strålende kritikker.
Tekstene er av den engelske
renessansepoeten, presten og
kvinnebedåreren John Donne,
(1500tallet) og handler om
kjærligheten, livet og døden.
Bjørnstad har komponert musikken.
Dette er et melodiøst verk hvor
musikken er en blanding av klassisk
og jazz. Hans myke harmonier
passer perfekt til Dreckers stemme.
En av årets headlinere må sies å
være Odd Nordstoga og Ingebjørg
Bratland.

Begge har besøkt festivalen før.
Den gang var de enda ikke

oppdaget av det store publikum og vi
er stolte av å ha presentert dem før
de ble etablert som profesjonelle
musikere.

Ingebjørg Bratland fikk opplæring i
kveding av Nordstogas mor allerede
som barn. Nå har de funnet sammen
i musikken. Målet er å turnere Norge
og stoppe på de små scenene som
Odd Norstoga noen år har fartet
forbi på vei til de store kulturhusene.
I alt 11 sanger fra Vinjetraktene er

nytolket, og tonesatt med det
Ingebjørg Bratland kaller Odds
«fantastiske låtsmedgenihjerne».
Barneregler, lengtelåter, suller,
ballader, viser og slåttestev – hentet
fra originalkilder og gamle arkiv.

Etter 41 år er «klubben» til

Bitten Halvorsen fremdeles et

høydepunkt for barna på

Skåtøy.

Det er tirsdag ettermiddag, og
barna er i full gang med å lage
påskepynt i verkstedet til Bitten.
De jobber ivrig, men synes det er
litt vanskelig å feste pynten på

bunten av bjerkeris de har fått
utdelt.

Pernille Thoresen (9)
er en av de syv barna
som pleier å være på
klubben, og har vært
med siden hun startet
på skolen.
 Det er veldig moro. Vi

lager forskjellige ting,
og så spiser vi
Mariekjeks og drikker
saft, sier hun fornøyd.

Jairo og Tommo Van De Wiel er
enige med Pernille.
Barna viser frem det de har laget

så langt i år, og det er alt fra
utklippstavler til såkalte
knappeslanger.

Det hele startet i 1972, da
klubben ble laget i samarbeid
med kirken. Siden den gang har

mye blitt laget, og de fleste som
er oppvokst på Skåtøy har
fremdeles minner fra tida på
«klubben» til Bitten.

I 2006 ble samarbeidet med
kirken avsluttet, men Bitten
valgte likevel å fortsette med
klubb en gang i uka.
Barna ville gjerne fortsette med

klubb, så jeg synes det var greit
å forsette, sier hun.
Som nevnt i forrige utgave av

Flaskeposten er nå klubbens
fokus å skaffe inntekter til Inger
Brekkevik og hennes arbeid i
Litauen. I 2012 gav klubben hele
5000 kroner til prosjektet.

Linda Høyvarde

Skåtøy vise- og
poesifestival

Gøy med klubb




