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En æra er over

Etter 25 år i Kragerø
Fjordbåtselskap, slutter Inger Lise
Thoresen som bussjåfør og hennes
ansvarsfølelse for selskapets
bussdrift opphører når Drangedal
Bilruter nå overtar.  "Det har vært
tøffe tak, men med trivelige folk og

unger har selve jobben vært veldig,
veldig koselig. Verst var det i starten
da det var lite gehør for
synspunktene til en kvinnelig ung
sjåfør. Bussen var større, veiene
like dårlige og ingen vikar ble satt
inn dersom jeg var syk. Jeg strakk
meg langt og dette har tatt knekken
på helsa mi. Jeg har sagt opp et
par ganger", ler Inger Lise da hun
forteller meg om sine år som sjåfør.

Grunnen til at hun likevel fortsatte
var at hun fikk mindre buss, normal
arbeidsdag og ble møtt med
forståelse av sin nye sjef, den
meget omtalte Helge Rognli.

De første årene delte hun jobben
med sin mor.  "Det var egentlig hun
som ville ha jobben, smiler Inger
Lise. Jeg ønsket meg jobb som

selger."
Bussen på Skåtøy har vært mer enn
en buss. Inger Lise har fungert som
"barnevakt" de gangene foreldrene
ikke hadde rukket å komme seg til
veien for å hente sine håpefulle. Da
måtte de pent bli med til Korset, for
å håpe
det sto
noen ved
veien på
tilbake
turen.
Mang en
hobbypsy
kologtime
er utført
bak rattet
for
fortsetter

Gratulerer med ny
milepæl!
Lærere og nøkkel-
personell er nå
ansatt!
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frustrerte barn og voksne. Hun
har sågar vært innom hus og hentet
glemt gym tøy!

Hun forteller flere morsomme
episoder fra årene langs veien. 
"Jeg hadde ofte noen drops foran
som ungene av og til fikk av. En
gang maste de litt vel mye og jeg sa
at nå fikk det være slutt på maset.
Da kom det fra Katrine: Og jeg som
alltid har hørt at bussjåfører har
godt humør. Der tok jeg vist feil!
Morsomt var det da Marith hadde
flyttet til Grandalen og glemte det
første dagen. Jeg stoppet for å
slippe henne av, men ingen gikk ut.
Jeg måtte spørre om ikke hun skulle
av her og vi lo da hun litt forfjamset
kom på at det skulle hun jo."

Noe undertegnede husker var
klippekortene med nesten to runder.
Ungene hadde klippekort med navn
i bussen. Det var ikke lett å følge
med når det var på tide med nytt
kort. Inger Lise begynte bare på en
ny runde og når det endelig ble
betalt for nytt kort, var det bare
noen få klipp igjen før man måtte
kjøpe ytterligere ett. Vi er nok
mange på øya som er takknemlige

for Inger Lises innsats og fleksibilitet
i disse årene.

I nesten 10 år tok hun også
ungene med på en tur hvert år.
Turen gikk til Gautefall,
Badeparken, bowling, Lekeland
m.m. For å bli med på turen måtte
man oppføre seg ordentlig i bussen
og si hei når man gikk på og hade
når man gikk av. Fjordbåtselskapet
stilte med gratis buss og Inger Lise
spanderte pizza og brus. Det kunne
være opptil 14 15 unger med på
denne populære turen.

Inger Lise nevner også godgutten
Mats. Han stilte med saft og kake
på Korset en gang hun satt der og
ventet. "Han nevnte meg også den
gang han holdt 17.maitale i byen
og skrøt av innsatsen min. Da ble
jeg glad og stolt".

Min datter Anja sier at jeg også
må nevne Flaskepostens redaktør,
Linda. Hun hadde fast plass i
forsetet og hadde egen bussuniform
som Inger Lise hadde sydd. Ungene
på Skåtøy visste at plassen til Linda
satt man seg ikke på. Skulle det
råke på at en sommergjest satt seg
der, fikk de klar beskjed om at den

var opptatt. Noen fordeler må man
jo ha når mamma er sjåfør.

Vi takker Inger Lise for innsatsen i
alle disse årene og ønsker henne
lykke til videre!

Nina Haugland

2

Skåtøysjåførene på avskjedsmiddag med
Fjordbåtselskapet. F.v Oddvar Tollefsen ,
Terje Sødal, Inger Lise Thoresen og Klaus
Boseck. FOTO: Nina Haugland.

http://www.facebook.com/groups/181395978545047/permalink/581882258496415/#!/groups/181395978545047/


Robåt i tre ønskes leid for sommer sesongen 201 3?
Har så lyst på robåtferie i skjærgården, men vil gjerne leie
før jeg går inn for å kjøpe/eie. Da får jeg prøvd det ut.

Turid Bolstad tlf 94522321
Red: Turid forsøker å lage et "ro deg ned kurs" på Skåtøy

Stø Kurs On 24.4 kl 1 830
Årsmøte på Lokalet.
Vanlige årsmøtesaker.
Enkel bevertning.

Vi ønsker alle som er eller vil være medlemmer velkommen
Styret

Kragerøskjærgården Montessoriskole

Det første ordinært valgte styret er nå på
plass; Leder: Mateijn van de Wiel, nestleder Jennie
Johnsen, styremedlemmer Torbjørn Huseland, Jordy Smits,
Tor V Dønvik. Takk til interimstyret for en kjempeinnsats.
Siste nytt: Lærere og nøkkelpersonell er nå ansatt!

Styret

Det skjer på Skåtøy Skåtøy Kirke
Sø 28.04. Kl. 11 .30. Konfirmasjonsgudstj. v/ H
Monsen og G Fjellheim. Offer: Menighetsarbeid
To 09.05. Kl.1 2.00. Friluftsgudstj. på
Ankerplassen Jomfruland. Offer: Menighetsarbeid/

Ankerplassen
Sø 1 9.05. Kl. 11 .30. Høytidsgudstj. v/ B Heibø Modalsli og
G. Fjellheim.Offer: Menighetsarbeid (Barn som ble døpt i
2012, blir spesielt invitert for å få dåpsdua med seg hjem).

Velkommen til kirken!

Åpningstider APRIL
Lø 27.4 13  23
Lør 27.4 kl.1 4.30 åpnes årets første
utstill ing: Unni Spakmo med bilder
Sø 28.4  stengt (konfirmasjon)

Åpningstider MAI
Lø 4.5 kl 13  23 og Sø 5.5 kl13  18
To 9.5 kl 13  23 (Kristi himmelfartsdag), Fr 10.5 kl 13  23
Lø 11.5 kl 13  23 og Sø 12.5  stengt pga. konfirmasjon
Fr 17.5 kl 13  23, Lø 18.5 kl 13  23 (Pinse)
Sø 19.5 kl 13  23 og Ma 20.5 kl 13  18 (1&2. pinsedag)
Lø 25.5 kl 13  23 og Sø 26.5 kl 13  18

Huskestua ønsker alle velkommen til treff på lokalet på Kl
1800
Siste møte før sommeren er mandag 22. april. Vi ønsker vel
møtt til høstsesongen som starter 16. september.
Tur til Tromøya arrangeres 8. juni med påmelding til
mandag 22. april.. 3

Ryggsekkane
Neste tur blir til Tåtøy med guide den 11/5!
Husk påmelding i god tid!

http://www.skatoy.net/index.php
http://www.kragero-montessori.no/index.html


Tove Nilsen

Litterær vandring,
"Øyer i hjerte".

Vår folkekjære og
prisbelønte forfatter
Tove Nilsen er igjen
tilbake på Skåtøy.
Mange har etterlyst
at suksessen fra i

fjor skal gjentas. Tove Nilsen tar oss med på en
vandring på sin barndoms sommerstier. Vi vil oppleve
det gamle posthuset, brødrene med alle jordbærene,
eventyrskogen og Ågot og Olav på Ås. På turen
stopper vi opp og forfatteren leser fra sin bok "Øyer i
hjerte".
Omtale av "Øyer i hjerte".

“Omsorgsfullt og kjærlig tegnede portretter gjør Tove
Nilsens reisebok til en stor leseopplevelse … finstemte
opptegnelser av mennesker og dyr … elegant
balanserende mellom det humoristiske og komiske og
det vennlig avslørende … Boken byr på reiseminner og
utallige møter med mennesker, men også på
refleksjoner over skrivekunst og livskunst, og fryden
over reisens forvandlingskraft … Nysgjerrigheten på
mennesker og deres levevilkår er basisen for
forfatterens reiseglede”. Turid Larsen, Dagsavisen

Jens Harald Jensen
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Sø 1 4.7 kl 1 9.00: Ketil Bjørnstad og Anneli Drecker
Skåtøy kirke "Grace"

On 1 7.7 kl 1 3.00-1 5.00: Tove Nilsen
 Litterær vandring  Øyer i hjertet

On 1 7.7 kl 1 9.00: Moddi
On 1 7.7 kl 21 :30: Ine Hoem

To 1 8.7 kl 1 5.00: Loppa og gresshoppa
 barneteater for hele familien

To 1 8.7 kl 1 7.00: Knølkvalen Kai
 ei musikalsk historie for hele familien

To 1 8.7 kl 21 .00: Julius Winger m/band

Fr 1 9.7 kl 1 7.00: Artist kommer
Fr 1 9.7 kl 1 9.00: Pål Angelskår
Fr 1 9.7 kl 21 .30: Odd Nordstoga & Ingebjørg Bratland

Lø 20.7 kl 1 6.00:Gunnar Källström & Fridens lil jer
 "Alf Cranner på svensk"

Lø 20.7 kl 1 8.30: Matilda
Lø 20.7 kl 21 .30: Valkyrien Allstars

www.skatoy-visefestival.org

Lese tidligere Flaskeposter ? Tor Dønvik

http://www.youtube.com/watch?v=qzIimWHlRug
http://www.youtube.com/watch?v=IuV48P2Yz8s
http://www.youtube.com/watch?v=Xd11NPE2llw
http://www.youtube.com/watch?v=z7o1CeHJcrk
http://www.youtube.com/watch?v=RZoFIB2bz-E
https://www.youtube.com/watch?v=JMRhmP7j6TM
http://www.youtube.com/watch?v=c5SD1h8JTSs
http://www.youtube.com/watch?v=iwbjfY0c9WE
http://www.youtube.com/watch?v=UbpeiheMBFQ
http://www.youtube.com/watch?v=9x9D6uvxIDo
http://www.youtube.com/watch?v=sX4i2Y1aenY
https://www.youtube.com/watch?v=jGXX7XCl-ZY
https://www.youtube.com/watch?v=lX5FpPP4TSA
http://www.youtube.com/watch?v=hhj2_tWYy34
http://www.youtube.com/watch?v=Dwy_V3Bo610
http://www.youtube.com/watch?v=DbAtBdADW3s
http://www.oktober.no/Forfattere/Norske/Nilsen-Tove
www.kragerokystperlene.no/skatoy
http://www.skjaergaardsteatret.no/?page_id=172
http://www.jordbaereventyret.no/hvalen_kai.shtml


Om dugnad.

Vi går en travel vår og sommer i
møte og jeg har behov for å
formidle noen tanker og holdninger
til dere alle.

Det blir ofte sagt, og med adskillig
tyngde, at i Kragerøskjærgården og
på Skåtøy er det mye dugnadsvilje.
Dette er vi helt enige i, og det nyter
vi alle godt av.

Jeg har som leder av “Stø kurs”
møtt mye velvilje, og er takknemlig
for det. Det oppleves imidlertid ikke
alltid like greit å spørre om hjelp.
Noen ganger har jeg en følelse at
man innimellom føler et for stort
press om å stille opp.

Derfor vil jeg gjerne dele noen
tanker om dugnad med dere:
Dugnad, en gave til fellesskapet.

Dette er et poeng det er viktig å
minne hverandre på. En person kan
skrelle en gulrot til fiskesuppa, en
annen bruker fem dagsverk på å
lempe stoler. Begge er verdifulle
gaver til fellesskapet!!!

Styret i “Stø kurs” og under-
tegnede kommer til å be om
tjenester i de nærmeste ukene.
Når vi spør skal dere alle der ute
vite at vi er glade for hjelp og
støtte, men det oppleves ikke
som noen selvfølge!

Det er en utfordring i et lite sam
funn å avpasse presset på folket. Et
visst press vil vi nok aldri unngå, det
er kanskje også nødvendig.
Årsaken til dette lille skriv er
egoistisk, vi i “Stø kurs” har nå gitt til
kjenne vår holdning og da blir det
lettere for oss å spørre dere.

For styret i “Stø kurs” Randi Roer (Leder).

Velkommen
til fargerik
utstill ing.

Lørdag 27.april kl.1 4.30 åpner vi
årets første utstill ing.

Unni Spakmo stiller ut bilder og er
til stede denne dagen.

Cathrine Brun med musiker åpner
utstillingen med en poesi
performance.

Mot nye horisonter

dancing
cow
and
cowboy

Heidi Felle
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Ryggsekkane
tur til Skadden 1 3/4.

Etter avlysning av tur til Fossing
på grunn av isforholdene, endte vi
med tur til Skadden. Vi møttes i
Åsvika og hadde en fin båttur via
seloppdrettet til Hansemann (har
han konsesjon for dette!)

Vi fant ledig brygge hos
’trompetisten,’ og ruslet en fin tur
utover Skadden og langs utsida
tilbake.

Siden det var slutten på
bålsesongen for i år lagde vi et fint
bål og koste oss vel og lenge i sol

og havblikk. Ikke ofte vi har opplevd
vind på innsiden og lunt og stille på
utsiden.

Det ble samlet inn store mengder
grønt tau til merking av den nye
løypa ved Elefanten. Vi får se om vi
kan få arrangert en tur dit med det

første, så vi får beundret verket..
Forrige nyanlagte sti (blåløypa) er i
hvert fall blitt populær og oppgått.

Etter ferden tilbake til Åsvika gikk
turen (ikke helt overraskende?) til
Kafeen, hvor vi roet oss ned og nøt
det flotte været.

Per m/bikkja
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Langs Skåtøyveien

i 1930åra, del 3, av Lars Bråtane

Skåtøys gamle skole så omtrent
ut som den gjør i dag, den gang vi
vandret over øya i 30åra. Den
hadde den store mangel at det ikke
fantes noen lekeplass. Bare den
utvidelsen av veien som vi ennå ser
mellom Kjærrgården og skolen
(kafe i dag).

Vinterstid var derfor «Snøsvallen»
et yndet sted, der rant ungene på alt
som var for hånden, så bakken til
slutt var speilblank og ikke til å gå i.
Husk at dette var hovedveien over
øya, og strøsand hadde de ikke hørt
om den gangen. Det var dårlig stell
med vinterutstyr, langt fra alle
hadde ski eller kjelke. Derfor ble det
rent på «kistebord,» og noen hadde
også hjemmesnekra sludder av tre.

Avfall fra kjærrgården ble kasta
inn i lia under heia, og deriblant og
så bord fra kister som var gravd
opp. Det kunne være bord av feit

ved som var like friske, og ungene
hadde ingen motforestillinger til og
ta disse i bruk. Det gikk ned Snø
svallen så flisane spruta på begge
sider.

Det var jo ikke akkurat en ufarlig
lekeplass med smale veien og
kjærrgårdsmuren på begge sider (i
30åra var denne muren betydelig
høyere enn i dag). Nede i bunn var
det også en hekk rundt Haugen
gård som ikke måtte ødelegges, det

var heller ikke noe godt å bli sitt
ende fast i den.

Skolen hadde noen par med ski til
utlån, og de var det rift om. Kjærr
gården var i stor grad også leke
plass. Elevene fikk gravstøtter over
seg, og da ble det forbudt å leke her
en stund til uhellet var glemt. Rundt
kjerka var det godt plass, der slo vi
ball.

fortsetter
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Vi kjenner ikke årstallet for
dette bildet, men ser vi på
detaljene på kirkespiret ser vi
fire små spir som trolig ble
fjernet noen få år etter kirken
stod ferdig i 1862.



På skolen residerte skolelærer
Karstad. Han var, vil jeg si, det jeg
forbinder med en vaskeekte semin
arist, målmann og avholdsmann.
Han var sterkt religiøs og ganske
nevrotisk.

Det sto et gammelt uthus lengre
inn på heia, i forhold til det
nåværende. Der holdt Karstad geit
er, høns og griser. Det hørte lite jord
til skolen, så geitene gikk ofte i tjor
rundt kjerka. Kjærrgården ble bare
slått som et hvert engstykke i den
tida, og graveren tørka grasset til
høy. Dette bar han i sekker opp på
kjærkeloftet, slik at her var det en
slags høyløe. Høyet kjøpte Karstad
til vinterfôr for geitene.

Min bestefar Martin Sørensen var
kirkeverge i flere år, det kom til et
sammenstøt mellom han og læreren
som også var klokker. Geitene og
det at ungene holdt seg på kirkens
grunn var årsaken.

Jeg husker bestefar blant annet
hevdet at: Intet dyr skal betrede inn
viet grunn, hvor han nå enn hadde
funnet denne paragrafen.

Ingen kjørte f.eks. hest inn kjærr
gårdsporten, ikke en gang med de
største gravstøttene, til porten og så
håndmakt for resten.

Jeg tror det var omtrent nå det ble
slutt på lærerens geitehold, også
leken på kirkens grunn ble det slutt
med den gang. Etter noen år ble
leken tatt opp igjen, både i fritiden
og i skole sammenheng

Fortsetter i neste nummer
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Bilde og tekst fra boka Norske skulefolk utgitt i 1 934.
DNT er ikke Den Norske Turistforening



Ny layout på Flaskeposten
Denne utgaven er forenklet og

forbedret for lesing på skjerm.
Vi bruker internettlinker, så klikk i

vei på blå tekst og symboler.
Skal du skrive ut Flaskeposten,

husk å sette opp utskriften med to
sider på ark.

Tor V. Dønvik

Mange stier på Skåtøy
Som mange av dere vet er det

utallige stier å gå tur på her på
Skåtøy. Vi er en liten gjeng som
rydder på de gamle stiene (alle er
velkommen til og bli med).

Vi har merket ferdig en sti fra
Vinterkjær til Elefanten (grønn
løype). Gå et stykke innover veien
ved Buviksvingen, se etter skilt på
høyre side. Deretter ønsker vi dere
god tur til Elefanten.
Skriver Grethe Olsen på facebook.

Vet noen hvem personen
på bildet er?

Leif var en tur hos nabo Ingvar
her om dagen. De ble sittende og
prate, og av alle ting endte de opp
med et fotoalbum som Ingvar
hadde. Tro det eller ei, men der
dukket det opp et bilde av min
kjære tante Ester pluss et annet
bilde, hvor vi har navnet på tre av
personene. Bildet er tatt i 1924. Fra
venstre bakerst Tonna Jacobsen,
Sofie Ekeli (seinere kona til Karl
Darefjell) og Ester Vaag. Den fjerde
personen foran på bildet er vi ikke
sikre på hvem er. Lurer på om det
kan være Betsy Dønvik, en av mine

andre
tanter?

Kanskje
flaskeposten
s lesere kan
hjelpe?

Hilsen Vigdis ogLeif Jensen
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Hvem er personen som sitter foran på

benken?




