Hurra !
Skolen
fungerer
Det er mye nytt for
alle, det trengs litt
tid for å gå seg til.
Bry dere og støtt
oss for framtidig
liv i skjærgården.

Redaktør: Linda Høyvarde
August 2013 nr 29
Skåtøy Flaskepost

Ryggsekkane
Ryggsekkanes
program
for
tursesongen 20132014 er nå klart
og inneholder som vanlig en
blanding av turmål. Våre erfaringer
fra den lange vinteren i fjor, har
medført at vi har mindre spenstige
reisemål på ettervinteren. Vi håper
allikevel at de fleste turene faller i
smak og at flere ønsker å være
med.
Vi vil gjerne også ha inn et nytt
kvinnelig styremedlem slik at
undertegnede kan gå ut av det
relativt forgubbete styret.
For øvrig har kanskje noen fått
med seg av nyhetene i forrige uke
at det finnes egne turforeninger for

epost: linda-hoy@hotmail.com
mobil: 99234828
lesbiske kalt Lesbisk
Turlag og for homser kalt
Fjellgruppen.
Vi kan imidlertid forsikre
alle om at Ryggsekkane ikke
er opptatt av annet enn å
…..…….DRA UT PÅ TUR!
Hansemann for styret, som
ellers består av Thor Olsen
og Per med bikkja.
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Idealisme og
dugnads-"galskap" på
Skåtøy i 201 3

Jeg tror hele øya har respekt for, og Montessoriskolen, og dratt hit for å
tillit til deres kreativitet og kunnskap. se nærmere på forholdene2
Det var en glede å vise de rundt
Jordy har laget det nye skole på skolen, fortelle om Skåtøy med
skiltet og han skal lage sin versjon tomter og bomuligheter. De uttrykte
av tidslinjer som er en viktig del av begeistring for hva vi gjorde her ute
det
Montessorimateriellet
som på øya.
brukes i undervisningen.
La oss håpe vi hører og ser mer til
Karine lager tegneserier og flotte og disse barnefamiliene. I mellomtiden
morsomme
dekorplakater
til er dette i alle fall en indikasjon på at
dodørene.
det nytter å jobbe for et trygt, sterkt
Alt dette skjer igjen på dugnad, og og godt lokalsamfunn.
vi har flere kunstnere i nabolaget
som vi håper og tror kan bidra både
Ta direkte kontakt med
med utsmykning og undervisning i foreninger, lag eller Flaskeposten
tiden som kommer.
dersom du ønsker å komme med

Øyfolket er seiglivet og lar seg
ikke knekke, men det kan røyne på
av og til.
Et skippertak med skoledugnad i
juli og august nærmer seg slutten,
mange fortjener takk for store og
små bidrag. Jeg vil likevel rette en
spesiell takk til Lise og Joakim for
den store malerjobben de tok
ansvaret for midt i juli. På grunn av
ferietid og festivaldugnad falt det
mer arbeid på dugnadsgeneralene
her enn det burde gjøre. Det ble
En kan spørre seg, er det verdt å
mange og lange dager på begge to,
jobbe
så mye for lokalsamfunnets
men oppussingen ble gjennomført
beste,
er ikke dette en offentlig
med godt resultat. Den gamle
skolen fikk en påtrengt innvendig oppgave?
På dugnadsarbeid på skolen en
ansiktsløfting før skolestart.
søndag ettermiddag tikker det inn
Lise har sammen med Jordy også en mail fra en småbarnsfamilie fra
påtatt seg å være rådgiver, med stor Våler som kunne tenke seg å flytte
myndighet, når det gjelder estetiske til Skåtøy, og jeg svarer på den så
godt jeg kan.
forhold inne og ute.
Plutselig står det en ung familie
Vi kjenner jo disse kunstnerne fra
med
små barn i døra. De bor i
fjorårets
vellykkede
fuglekasse
Sandnes
og har sett hjemmesida til
prosjekt og fra siluettene året før.

ditt bidrag til liv og trivsel i
lokalmiljøet.

Tor Dønvik

2

Det skjer på Skåtøy

|

Høståpent: helger i oddetallsuker
Lørdag fra 1 300-2300
Søndag fra 1 300-1 800
Det kan skje mer: Sjekk kafeens hjemmesider

Skåtøy Kirke
Det er ikke gudstjenester på Skåtøy i september.
Menighetsrådet viser på forespørsel av og til frem
kirken til grupper som er interessert i det. Første
september viser vi fram kirken i forbindelse med
"Sjøfolkens Minnedag" når de legger ned krans ved
minnesmerket over falne sjøfolk under krigen
Menighetsrådet

Kafeen stengt fom 26.8 og første oddeuke er lø 31.8sø1.9

Huskestua - på Lokalet.

Ønskeliste!
Bøker:

En skole trenger så mye. Vi tar gjerne i mot
brukte ting, som er hele og i orden.

Oppslags/bilde bøker med dyr, innsekter, fisk, fugl, sopp,
planter, trær osv. i både små og store format (ikke
leksikon). Oppdaterte Atlas for barn og voksne/ Sang og
musikk bøker/ Bildebøker i stort format innen, kunst/kultur,
geografi/ natur, kyst og hav, mat, båter, planeter, dinosaurer
osv.

Kjøkkenutstyr:

Jerngryter (36 l). stor støpejerns stekepanne, rustfri stål
gryter (815 l), kraftig kjøkkenmaskin, kraftig stavmikser
eller blender, stålstekepanne/sautepanne.

Velkommen til Huskestua! Vi starter 16. september, kl.1800,
følgende dager: 30.sep, 14. og 28. okt, 11.og 25.nov.
Se også lapper på tavlene ved Skåtøyroa og kafeen.
Vi sees!

Stø Kurs
(for skole og skjærgård)
Vi minner om støtteforeningen for KSM

Annet:

Gammeldags overheadprojektor, støvsuger med hepafilter

Har du husket å betale medlemskontingenten på kr 200?
eller ønsker du å melde deg inn, bruk kto: 2655 02 86512
Ønsker du å gi engangsstøtte, så bruk kto: 2655 02 86504

Følge med på hva som skjer på skolen?

Ønsker du å være sponsor, ta kontakt:

Sjekk KSM sin hjemmeside

terje.sodal@gmail.com

Lese tidligere Flaskeposter ?

Tor Dønvik
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Opptur for festivalen

konseptet.
Det at matteltet og bordene ble
flyttet, hadde mye å si. Det funka
bra, og det var en god løsning, sier
han.
Det
var
ikke
bare
«ommøbleringen» av området og
været som gjorde festivalen til en
suksess, men også at alt klaffet slik
det skulle. Men Jens Harald
understreker at alt dette ikke hadde
betydd stort hadde det ikke vært for
de som bidro med både dugnad og
støtte.
Etter
årets
viseog økonomisk
Jeg vil gjerne takke pent til alle
poesifestival
sitter
har vært med på å bidra, sier
festivalledelsen igjen med et som
han.
overskudd på 1 20.000 kroner.
Festivalledelsen ligger ikke på
Festivalleder Jens Harald Jensen
latsiden, og har allerede rukket å
mener det er flere grunner til at
festivalen opplevde den oppturen
den gjorde i år.
Vi
må
aller
først
takke
værgudene. De var på vår side i år,
sier han.
Han legger også til at festivalen
var mer helhetlig i år sammenlignet
med i fjor, som var et slags
«prøveår» etter at festivalledelsen
så seg nødt til å endre litt på Ved matteltet var det kø både fredag og
lørdag

legge årets festival bak seg. De
er nemlig i gang med planleggingen
av neste års festival.
Vi har allerede vært i samtale
med artister, men vi får se hva som
skjer, sier en hemmelighetsfull Jens
Harald.
Linda Høyvarde

Emilia og Iselin koste seg sammen på
festivalen.
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Kragrøskjærgården Montessoriskole er i gang.
Det er en store glede for alle
som er glad i skjærgårdesliv å
se at vi har klart å gjennomføre
skoleprosjektet for øydistriktet
med godt resultat.
Det kan sies og skrives mye om dette prosjektet, men
denne gangen lar vi bildene tale for seg selv og minner
om skolens motto: "Det er gøy å lære".
Bildene er fra åpen dag for foreldre og barn, besøk fra
Frydensborg barnehage, dugnagsinnsats, åpning osv.

Her forsøker norske og nederlandske barn i fellesskap
å få orden på Europa.
Musikkrommet
vakte
begeistring.
Musikk og
drama blir
en viktig del
av under
visningen
Etter at Norges fylker er plassert på kartet står
"Pytagoras" for tur for store og små.
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Matlaging, kosthold, med et felles måltid for lærere og
elever inngår i undervisningen. Frukt og grønt er viktige
ingredienser, og her til og med kortreiste tomater, Barnehageleder Nora Bothner fra Frydensborg barne
agurker og saft fra Helge og Bitten og nesten modne hage tok med seg ansatte til en planleggingsdag lagt til
usprøytede sommerepler fra Dønvika.
Skåtøy. Denne barnehagen drar ofte på tur på Skåtøy.
Sammen med Nora laget vi til et overraskelsesbesøk
Montessorilærer og omvisning på skolen for de ansatte. Her var det mye
Arlyn her flankert begeistring å se og mange gode ord å høre.
av sin mor Will. Slike tilbakemeldinger er hyggelig å få for alle oss som
Mor er hyppig
har jobbet mye med skoleprosjektet.
observert med
vasking, rydding,
klipping og
laminering av
skolemateriell i
beste Skåtøyske
dugnadsånd.
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Kragrøskjærgården Montessoriskole er i gang.
Dugnad, sponsing og store og
små tjenester har gjort og gjør
dette prosjektet mulig. Det er
helt tydelig at vi har hele
øydistriktet og mange andre med oss for å få dette til.
Å få med bilder med takk i Flaskeposten til alle som
bidrar er en umulig oppgave. Det ville bli et volum som
en Aftenpostens boligdel i lørdagsutgaven.

dødsforakt på ugrass, rot og skrot og ikke minst et
søppelberg forårsaket av rydding på skolen, men også
av sommergjesters misbruk av skolens søppelkasser i
ferien. Arvid dro lasset godt hjulpet av Jennie og
Tobben med flere.

Sliten mann mellom to avdankede Tujaer

Dennis van Voornveld er læreren vår, Arlyn, sin mann.,
Han har sammen med flere av nederlenderne våre
også sjauet og jobbet dugnad. Her reparerer han en
lamineringsmaskin som var gått varm etter at svigermor
hadde stresset den med 100 ark med Montessori
Uteområdet har forfalt siden siste store dugnadsinnsats materiell til skolen vår. Den nye familien som flyttet til
Skåtøy i Juli, er nå på plass i huset der Heidi og Henrik
når flerbrukshustet sto ferdig i år 2000.
En liten oppshining av inngangspartiet var ønskelig før bodde på Nødodden.
oppstart av skolen. Som bildet viser gjøv Arvid løs med
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Hull og manglende
gulvbelegg gjorde
renhold vanskelig,
slik hadde det vært i
alt for mange år.
Det er gledelig at
Skjærgårdsmalerne
sponset oss med
denne jobben.
Preben Ørbeck
Nilsen i gang med å
lappe belegget der
det en gang stod en
kjøkkenbenk.
Preben stakk hodet inn på musikkrommet og kjente
igjen diverse musikkinstrumenter og utstyr som er lånt
ut/gitt bort av flere av Kragerøs musikere. Daniel
Paulsen ble observert bærende rundt på pulter og
inventar uten at han helt skjønte hvorfor han som ikke
hadde unger på skolen her en gang, gjorde det? Remi
fikset og ordnet med dører, oppslagtavler og sponsing.
Riving og flytting av elektrisk utstyr var nødvendig i
flere omganger, og naboen, Tor, ble spurt om hjelp, han
svarer: "Er det greit at jeg kommer med en gang?"
Lisbeth har vært vaskegeneral for flere dugnader.
Grete som tidligere jobbet med renhold på skolen har
vasket, pussa vinduer, organisert kjøkkenet og kommet
med råd og vink til hva vi må passe på med renhold på
skolen.

Her er det språk
dugnad.
Norsk språk med:
"jeg, meg og deg"
skal på plass for
nyinnflyttet
neder
lender.

Foreldre produserer
Montessorimateriell
på samlebånd.
Bruk av materiell er
viktig og vi er i rute
før oppstarten.
Her er det frem
deles mer å gjøre i
tiden som kommer.
Takk til alle nevte
og ikke nevnte i
artikkelen over!
Tor Dønvik
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Langsetter Skåtøyveien
i 1930åra Del 7, av Lars Bråtane.

Vi er tilbake i sentrum igjen og
tenker oss bakover i tidene til, som
jeg har nevnt før, da det var fire
gårdsbruk her, fire anparter av
gården Skåtøy.
La oss se hvordan en slik anpart
kunne være, og vi tar den som var
leiet av Gunsteinsen, som hadde
husene der Hole har sine hytter i
dag.
Grensene var omtrent slik, om vi
begynner i «Sjøsanden» det er der
hvor kvernbekken 1 renner ut i
Kollbånn, tvers over øya til sjøen i
Buvika 2 rundt langs sjøen der
«Kusunda» 3 er nevnt, inn til
«Holland» 4 og tvers over til Åsvika
5 og «Skuteberget». Videre Krikken
6 med «Langslått» og deler av
Rauane 7, og alle holmene i Åsvika,
også «Sjursholmen» 8, alt i alt
ganske store områder.
Hjemmejorda lå som nevnt i
sentrum og uttrykk som tvende
åkere i Åsviken osv. er nevnt.
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Vi må regne med at de fleste av
smågårdene innenfor dette området
også eksisterte den gang, og da
som plasser under denne anpart i
gården Skåtøy, eller som rene
strandsitterplasser.
Først i 1838 selger grevskapet
sine eiendommer, det meste skjer
på tinget som er satt dette året på
gården Skåtøy. Vår anpart blir solgt
til leilendinger, og det blir satt i gang
en stor utskifting med det samme.
Hele
eiendomsstrukturen
på
Skåtøy ble endret under dette
tinget, det var befaringer og
grensegang i dagevis.
Mange av de tvistemål og
uklarheter i eiendomsforholdene
som senere dukket opp, har nok sin
rot i dette som skjedde på tinget.
Som nevnt lå alle de fire
anpartene av gården Skåtøy i
sentrum, det er feil og hevde at
Østre Ødegård (Tørresen) har
disponert det meste av øya. Også
den, som disponerte Ødegårds
område, hadde gården med de
nødvendige hus i sentrum, nærmere
bestemt Skåtøy søndre (Haugen).
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Huset på Hauen er gammelt og
de eldste delene er fra tiden vi
snakker om her

Som en følge av denne opp
fatningen, har det fra denne
eiendommen vært solgt små øyer,
holmer, osv. Det var nærmest en
selvfølge at disse holmene tilhørte
eiendommen, så lenge ingen andre
i øyeblikket visste noe annet.
Årsaken til at det ble slik var bla.at
eiendomsforholdet til dette, var gått
i glemmeboken. Holmene og øyene
var ikke noe verdt, folk satt med
gamle skjøter med gotisk skriftmåte,
og viste knapt hva som stod der.
Et eksempel på dette er følgende:
Knut Knutsen Dobbe eide Bråtane,
og flere andre eiendommer på
Skåtøy. Tiden gikk og folk glemmer

fort, for det var snart en vanlig
oppfatning at denne Dobbe var en
gammel ungkar. De gamle skjøtene
som hele tiden har ligget i Bråtane
sier: Jeg, alså Dobbe, og min hustru
Asborg. Til overmål overdrar han
sine eiendommer til sin sønnesønn
Klaus
Thommasen
Barland,
allikevel var altså Dobbe en
gammel ungkar.

Stø Kurs har brukt sommeren på
å samle inn, og motta, penger.
Skåtøy skole ga "overskuddet"
etter Clare Islandbesøket i fjor (10
500 kr), Skåtøy skole FAU ga 5 000
kr og Petter Kures arrangement i
kirka hvor Karsten Isachsen stilte
opp og prata om livslyst (og Gunvor
Fjellheim spilte) innbrakte 16 000 kr.

Fortsetter i neste nummer

Vi hadde info og kakebord på
Skjærgårdsmarkedet (hvor vi fikk 10
% av salget) og tjente over 3 000 kr.
Heidi på Kafeen tilbød oss
vakthold på Bjørn Eidsvåg / Bo
Kasperskonserten. Dette vil bringe
inn minst 10 000 kr, sier Heidi.
I tillegg har vi satt opp ny opp
slagstavle i Sentrum. Den deler vi
med Skåtøy Vel. Her kommer
informasjon om skolen, o.l.

Stø kurs informerer:

For Stø kurs: Terje Sødal

Det nye styret i Stø kurs er:
Terje Sødal, leder
Trine Ørsvik, sekretær
Ingvill Mattson, kasserer
Randi Roer, tilknytta medarbeider
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Månedens båe:

Jenshus for å nevne noen.
Høsten nærmer seg og tiden er
Blir en kastet utpå dypt vann kan
inne for Sangpoetene å trø til. Vi
det være like ille som å gå på en
satser igjen på intime konserter og
trygg grunn båe. Båeskribenten ble
gode opplevelser.
kastet ut på dypt vann i oppstart av
skolen og har derfor ikke nesa
såpass over vann at det blir en båe Lørdag 1 9. okt. kl. 1 9 på kafeen
historie denne gangen. Ihuga båe
fans kan ta det helt med ro, det
kommer mer i neste nummer. Det er
bokstavelig talt et hav å ta av, når
det gjelder båehistorier.

Sangpoetene har overlatt kultur
skuta til andre siden årsmøte 2012
(23.3.2013). Vi har vært gjennom en
sommer på Skåtøy med konserter
av noen av Norges aller beste
artister, Mari Boine, Kari Bremnes,
Ketil Bjørnstad & Anneli Drecker,
Odd
Nordstoga
&
Ingebjørg
Bratland, Valkyrien Allstars og Ida

Petra har gitt ut CD’en
NÄRA – www.petraharaldson.se

Duoen - Karlsson & Haraldson –
Jag är hos dig igjen |
Telegram från bombad by

Sangpoetene har ikke noe
program for november, men fortvil
ikke, Tom Jackie Haugen holder
show på Skåtøy kafé & galleri
denne måneden.

Tor Dønvik

Skåtøy – sangpoetenes møtested

Jeg synes duokonseptet passet
best på Skåtøy og slik ble det til at
vi får konsert med den svenske
duoen hvor både Vreeswijk og
Winnerbäck står på programmet.

Først
ut
er
duoen
Petra
Haraldson & Emelie Karlsson fra
Sverige. Petra og Emelie tilhørte
det mest entusiastiske publikummet
under Gøteborg visefestival i år
(Gunnar Källströms festival). Jeg
spurte damene om de spilte selv, og
det gjorde de selvfølgelig. Begge
har gått på Viskolan i Västervik og
har spilt mange steder i Sverige,
både med egne band og som duo.

Lørdag 7. desember kl. 1 9.00 gjør
Sangpoetene klar for Belgflukt på
kafeen.
Belgflukt tar publikum med på ei
musikalsk reise der trekkspel står i
sentrum. Rune Klakegg, som først
og fremst er kjent som jazzpianist,
vart for nokre år sidan biten av
trekkspelbasillen, og sidan har han
ikkje sett seg tilbake. I Belgflukt har
han med seg Sondre Stordalen på 11

gitar/song og Nils Henrik Mostraum
på kontrabass. Musikken er henta
frå mange himmelstrøk: tangoar frå
Argentina, bossa nova frå Brasil,
valsar frå Frankrike, jazzlåtar og
filmmusikk frå USA, og norsk
populærmusikk frå mellom andre
Lillebjørn Nilsen og Alf Prøysen. Her
er det bare å glede seg til en
musikalsk festaften.

Påmelding til arrangementer
Vi har vanligvis hatt prioritert
påmelding for medlemmer, f. eks. 1
2 uker før andre kan melde seg på.
I praksis har det ikke fungert, fordi
medlemmene ikke har meldt seg på
i prioritert periode. Vi vil derfor ikke
ha
prioritert
periode
for
medlemmene, men oppfordrer dere
til å melde dere på som tidlig som
mulig til arrangementene.

Medlemskap og annet
I løpet av september blir det sendt
ut giroblanketter med medlemskort
til alle tidligere medlemmer og
øvrige husstander på Skåtøy.
Kontingenten gjelder for sesongen
2013/2014. Ønsker du å bli medlem

kan du sende en epost med navn,
adresse og ønske om medlemskap
til jhjense@online.no.

En god start

Sommerens Skjærgårdsmarked
på Skåtøy fikk en positiv start og
kan bli en tradisjon.

Saker som kan være av interesse
for medlemmene og/eller styret
mottas med takk.
Samtidig med Skåtøyfestivalen
Styret består av: Trond Sødal, ble det arrangert Skjærgårdsmarked
Hans Kristian Høyvarde og Jens på jordet til Tore 20. juli. Som nevnt i
Harald Jensen.
Flaskeposten i maiutgaven ble
Kontakt: e-post: jhjense@online.no, markedet beskrevet som "et slags
SMS/tlf. 95249200. bondens
marked
for
skjærgårdsfolket" av initiativtaker
Ann Kristin Lund. Det var første
gang det ble arrangert, og Ann
Kristin er fornøyd med resultatet.
Det gikk veldig bra. Vi solgte for
20.000 kroner til sammen, sier hun.
Av pengene som ble tjent inn gikk
4500 kroner til Stø kurs, som også
solgte kaffe og kaker under
markedet.
Det var mange folk innom i løpet
av lørdagen, og Ann Kristin håper
det kan bli et årlig arrangement.
Jeg tror vi vil prøve å få det til
neste år også, sier hun.
Linda Høyvarde
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Skjærgårdsmalerne AS
Hadde det ikke vært for "AS" etter
navnet kunne en feilaktig tenke på
alle Kragerøskjærgårdens kunst
malere, men her er det andre og litt
større pensler som strykes rett på
vegg, tak og gulv. Firmaet opererer
stort sett lokalt og gjør sine innkjøp
lokalt.
På spørsmål til daglig leder
Morten Bohlin om hva skjærgården
betyr for virksomheten, sier han:
Aktiviteten i skjærgården er alfa
og omega for oss, 50 % eller mer av
omsetningen kommer fra skjær
gården.
Vi samarbeider godt med mange
andre mindre firma som jobber i
skjærgården. Ofte er det snakk om
mindre og mellomstore jobber hvor
alle hjelper hverandre, og det fine
med det er at all omsetning og vare
handel forblir lokalt i kommunen.
Samlet sett tror jeg kanskje at
skjærgården er Kragerøs største
arbeidsplass?

Jeg gikk selv på Skåtøy skole og
På spørsmålet om hvorfor han
har til og med gått på skole på
sponser skolen sier Morten:
lokalet en kortere periode.
Jeg kjenner dere jo alle sammen,
Takk til Skjærgårdsmalerne for at
klart vi støtter skoleprosjektet. En
levende skjærgård hele året er de lappet småskader og mangler i
gulvbelegget på skolen. Dette har
viktig for oss, nå og i fremtiden.
Jeg har bodd på loftet på Skåtøy vært stygt og har vanskeliggjort
renhold på skolen i mange år.
skole, der som det i dag er kafe.
Tor Dønvik
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