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Skolen går bra!

Lø 30. nov kl 1 2-1 4

Åpen Dag
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Ryggsekkane

Den store løyperyddedagenble nesten torpedert avværgudene som ga oss en riktigfuktig opplevelse, pluss endugnadsepidemi på øya. Menklokken 11 var vi åtte stykker påskoleplassen klare til å gyve løspå oppgaven. Vi gikk gjennom

skogen til Jerpekleiv, hvor en nyløype er merket inn til ’grønnløypa’ til Elefanten. (Takk til LarsMartin, Sissel, Tor, Grete ogØyvind for forbereding av stien).Vi delte oss i to lag hvor firebegynte rydding fra Jerpekleivog fire gikk innover stien for åstarte fra andre enden. Disseklarte kunststykket å miste den iutgangspunktet godt merkedeløypa og fullførte fiaskoen med åskille lag for å finne igjen løypa.For tre gikk dette greit, menfjerdemann (for ikke å henge utnoen får jeg kalle ham ’revisorn’)tok med seg Vinta, forsvant ogdukket ikke opp igjen før vi rastetpå toppen av Ødegårdsåsenetter avsluttet rydding! Revisor’n

står hårdnakket på at skylden forfiaskoen hans skyldes LarsMartin, da han hadde kappet nedet tre med merkesløyfe!Resultatet ble at revisor’n klarteå komme igjennom dagen utenoverhode å ha deltatt i ryddingav sti!Under den tradisjonelleoppsummeringen på kafeendukket en dugnadsgeneral fraLokalet opp og kunne berette omen meget vellykket dugnad ’iperfekt vær’! Det hadde rett ogslett vært så vått, kaldt og guffentat folk ikke hadde tatt pauser,men sto på for å holde varmen!
Per m/bikkja
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-Dette er raushet!

Det mye omtalte hummerlaget
skapte glede og begeistring på
Lokalet.

Lørdag 16. november hadde rundt
60 hummersultne personer samlet
seg på Lokalet. Det var Jan og Liv
Berit Olaussen og Per ShultzHaudt
som gav bort store deler av
hummerfangsten sin til Skåtøys

befolkning denne kvelden, noe
alle satt stor pris på.

Det er noe det er lite av i verden,
og det er raushet. Men dette er
raushet, sa Trond Sødal under en
tale. Og alle var enige.

For kun 300 kroner fikk alle
gjestene en halv hummer hver og
noe godt å drikke til. Alle pengene
som ble samlet inn i løpet av
kvelden gikk direkte til Lokalet. Det
er penger som kommer godt med til
vedlikeholdet av bygningen.

Grethe Olsen, en av gjestene på
Lokalet denne kvelden, var mer enn
fornøyd.

Jeg er helt lamslått. Tenk at de
gir bort så mange hummere! Vi må
bare beundre sånne mennesker,
sier hun.

I tillegg til hummer, krabbe og
reker, ble det også servert kaker,
kaffe og selvsagt noe godt å drikke.
Etter at maten var fortært, fortsatte
festen utover kvelden.

Linda Høyvarde



Lø 30. nov kl 1 2-1 4 Åpen dag på skolen

Se KSM sin hjemmeside

Det skjer på Skåtøy Skåtøy Kirke
Sø 1 .1 2. Kl. 1 8.00 Julekonsert v/ Barnekoret,
Kultivert klang v/org. Einar Bang +flere lokale
musikere. Kollekt til kirkemusikalsk arbeid.

Sø 1 5.1 2. Kl. 11 .30. Adventsgudstjeneste 3. søn. i advent
v/Bente H Modalsli og vikar organist Einar Bang.
Utdeling av bøker til 3,4 og 6 åringer.
Ti 24.1 2. kl.1 4.00. Julaften Gudstj. v/ Bente H Modalsli og
vikar org, Einar Bang. Offer til Bymisjon i Kragerø.
Tir 31 .1 2. kl.1 6.00. Fakkelvandring til Darefjell.
Salg av fakler, overskudd går til Clinica Noruega

OBS! Annonsering i KVang. Taxibåt/ transport.

Velkommen til kirken!

Høståpent helger i oddetalls uker
Lørdag fra 13002300
Søndag fra 13001800
Kafeen er stengt fra 8. des til 8 mars

Lø 7. des kl 1 9 Konsert: Belgflukt (i samarbeid med
Sangpoetene). Bill kr 150/ 250 på kafeen, sms 95249200
Dennis lager mat. Kom og spis før konserten! ! !
Det kan skje mer: Sjekk kafeens hjemmesider

3Lese tidligere Flaskeposter ? Tor Dønvik

Huskestua på lokalet (siste gang før Jul).
Ma 25/11 kl.1 8 Vi får besøk av Einar Bjordam med sitt
enmannsorkester.
Vi gjentar suksessen fra i fjor; Kom og bli med å syng!

Vi sees

Stengt kafe?
Grøss og gru!
Fortvil ikke, vi gjentar
fjorårets suksess med
Vertshus på Lokalet på
nyåret!
Spis drikk og vær glad!
(i felleskap på Skåtøy).
Vi kommer tilbake med
mer informasjon etter
hvert

Lokalstyret

To 5.1 2 kl. 1 830 Flerbrukshuset
Saksliste:
1 skole, 2 Flerbrukshusrutiner/priser,
3 Dønvigs bøye, 4 Kommunale
brygger, 5 Eventuelt

Styret

3

http://www.skatoy.net/index.php
http://www.kragerokirkene.no/kirke/skatoy/kirken.htm
http://www.skatoy.net/
http://www.kragero-montessori.no/
http://www.kragerokystperlene.no/skatoy/


Lø 7. des. kl. 1 900
Konsert på Skåtøy
kafé med Belgflukt
Rune Klakegg,
Sondre Stordalen og
Nils Henrik Mostraum.

Belgflukt tar publikum med på ei musikalsk reise der
trekkspel står i sentrum. Rune Klakegg, som fyrst 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 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, norsk

populærmusikk og svensk trekkspeltradisjon.
Sjølv om trekkspelet er i fokus, får og gitaren og bassen
vist seg fram i denne trioen.

Publikum kan vente seg ein variert konsert med
spannande arrangement og drivande samspel. Her er
det bare å glede seg til ein musikalsk festaften.
Billettpris kr. 150, for medl. og kr. 250, for ikke medl.
Påmelding til Sangpoetene: Jens H. Jensen,
epost: jhjense@online.no eller SMS/tlf. 95249200.
Lø 1 5. feb 201 4 Konsert.
Sangpoetene planlegger å holde konsert med en kjent
artist i løpet av vinteren.
Foreløpig er dato satt til 15. februar 2014, men det er
ikke skrevet kontrakt ennå.
Oppfordringen er allikevel å holde av datoen allerede
nå.
Kontingent
Kontingentengiro for sesongen 2013/2014 er sendt ut
på email, husk på å betale.
Ønsker du å bli medlem kan du sende en epost med
navn, adresse og ønske om medlemskap til
jhjense@online.no.

Jens Harald Jensen
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Trenger du et juletre?

Selvhogst av juletre i lia opp mot Darefjellheia.
Gratis eller en donasjon til Montesorriskolen
lagt i min postkasse.
Trær med kreppapir er reserverte.

Mvh Nina Haugland



Månedens båe
Bildet viser Åsvika i 1957. Ser vi

nøye etter står det to bjørketrær ved
endeveggen på lokalet ragende litt
over husmønet.

Nå er trærne felt, synd sier noen,
på tide sier andre. Lokalet ble
påbegynt bygget for snart 100 år
siden, og trærne var vel omtrent like
gamle og de var over 25 m høye.

Lokalet er Skåtøys forsamlings
hus og det kunne vært skrevet
bøker om "folkelivet" som har
utspillt seg under disse trærne.

Jeg nøyer meg med en liten
historie. Elisabet Åsvik var i slutten
av tenårene, og hun var på fest på
bua på Dønvika. Dit kom hun
roende i en liten hvitmalt pråm, liv
båten til Kjellevik (Åsviksskøyta).

Elisabet var hemmelighetsfull, vi
fant etter hvert ut at hun hadde en
"date" den kvelden.

Alle var nysgjerrige på hvem den
heldige frieren kunne være, men
Elisabet sa ikke et ord den gangen
og heller ikke i sommer røpet hun
seg, da hun feiret sitt 60årslag på
jordet i Åsvika. Utpå kvelden stakk

Elisabet fra festen på "date" og lot
pråmmen ligge igjen i Dønvika.

Utpå natta dabbet festen av, men
noen av oss mente at det var
sikkert liv i Åsvika fremdeles, så vi
heiv oss i koggen og tok pråmmen
med på slep. Da vi kom til Åsvika,
fikk noen den glupe ide at vi skulle
spille Elisabet et puss. Vi dro
pråmmen på land, bar den opp til
lokalet og slang fanglina over en
grein på den store bjerka og heiste
den opp slik at den hang og dingla i
nesehøyde over veien. Gjemt i

buskene lå vi og ventet tålmodig på
at Elisabet skulle komme gående
hjem. Så kom hun gående i grå
lysningen, hun så trett, trist og lei ut,
hadde daten gått skjeis, tru?

At pråmmen hennes hang og
dingla i et tre bidro heller ikke til
humøret, hun sa bare "jørss", med
et stort sukk og gikk ned i Åsvika og
la seg. Etter hvert la de brave gutter
seg i kogger og buer i Åsvika for å
sove litt de også.

Søndags formiddag satt vi, vel
kommen som alltid, i stua hos Ester 7



og Trygve Åsvik med kaffekoppen
og om jeg ikke husker feil, muligens
også en duggfrisk Frydenlund.

Vi snakka om pråmmen, Trygve lo
litt og ga oss klar beskjed om å
bære pråmmen ned til brygga igjen,
men akk og ve, det var for sent.

Det var kirkesøndag og der kom
koggene fra Vestre Skåtøy og
Bråtøy med kirkefolk på rekke og
rad. Trygve ble blek, hva skulle folk
tru, og si, når Åsvikpråmmen hang
og dinglet mitt i kirkeveien.

Vi unge bare lo, men for Trygve
og hans generasjon lå skrekken for
kirkefolkets nådeløse kritikk og
fordømmelse solid forankret i rygg
margen.

Ser vi nøye på dette bildet og
andre bilder tatt mot Skåtøy fra sjø
siden fra den tida er det påfallende
hvor godt vi ser hus og fjellknauser.

I dag er mye gjengrodd og skjult
av store trær og krattskog. Derfor
tror jeg det er riktig med tiltak som
får fram det gamle kystlandskapet
igjen, selv om det ryker med noen
trær som er fylt med historier og
gode minner.

Tor Dønvik

Evig liv?
Som det fremgår av bildet kan
i alle fall noe av de store
bjerkene fra lokalet på en eller
annen måte komme til å leve
videre. Her skal det flaske
skjæres 3toms plank på
gårdssaga til Ronny på Ås.
Fedre møtte opp mannsterke,
med barn utstyrt med hørselvern og
øks, for å gi en hånd, og for å
bivåne det hele.
Dette viser også at det er gøy å
være barn på Skåtøy.
Pedell?

For de som ikke har fått med seg
alt det som skjer på lokalet
opplyser vi at Daniel Paulsen er ny
pedell på lokalet.
Pedell er en uvanlig stillings
betegnelse som kanskje ikke alle
(inkl. Daniel?) helt skjønner hva er.

Her er han i alle fall behørig
presentert på bildet etter bading
sammen med sin sønn Vini, midt i
november på Åsvikbrygga.

Tor Dønvik 8



9

Snartur til Palestina

Mitt bidrag til Flaskepostens
Reisebeskrivelser er å fortelle om
en snartur jeg og min sønn Miska
nylig hadde til Palestina.

Vi var i Israel i anledning
invitasjon til et bryllup og vi
bestemte oss før vi reiste for også
om mulig å besøke et arbeidssenter
for kvinner på den palestinske
Vestbredden. Senteret sponses av
Miskas fagforening, Osloavdelingen
av Fagforbundet. Miska er selv
tillitsvalgt i Fagforbundet.

Jeg har vært i Palestina tidligere
og har alltid reist fra Jerusalem. Den
turen er ikke helt enkel fordi en må
passere en grensepost omgitt av
betonggjerde, MUREN, og
anordninger med jerngitter foran
grensepassasjen. Det kan gå tregt,
spesielt når du skal inn i Israel igjen.
Grensepostene, som regel unge
vernepliktige soldater, er heller ikke
hyggelige, for å si det pent. Sist jeg
var der kunne de ikke finne noe visa
i passet mitt. Og det hadde jeg

heller ikke, simpelthen fordi
nordmenn ikke behøver visa for å
komme til Israel.

Vi fant ut at det er en grensepost
ikke langt fra Tel Aviv med samme
navn som den landsbyen vi skulle
til, Rantis. Buss 468 fra Tel Aviv
gikk ditt og vi satte oss på bussen
sammen med noen få andre sivile
passasjerer og en del soldater.

Vi gikk som de eneste sivile av
ved grensen og spaserte inn i
Palestina uten at vaktposten så
mye som så på oss. Her var ingen
betongmur eller jerngitter. Til vår
overraskelse fortsatte bussen inn i
Palestina, uten soldater, men med
noen få passasjerer. Vi erfarte at
disse bodde på en israelsk
bosetning på palestinsk land.
Bussen kjørte riktignok forbi vår
palestinske landsby, men hadde
ikke stopp der, og kunne ikke
stoppe uten anlagt stoppsted, fikk vi
opplyst.

Ved en bensinstasjon litt lenger
framme ble vi hentet av dr. Adel
Yahya fra Det palestinske forbund
for kulturutveksling (PACE). Han tok

oss til arbeidssenteret hvor lederen
mottok oss med dekket lunsjbord.

På arbeidssenteret møtes 40 – 50
kvinner fra den palestinske
landsbyen som har ca. 3000
innbyggere. Tidligere drev man
utstrakt landbruk. Nå er det meste
av jorden utilgjengelig, beliggende
på den andre siden av grensen.
Kvinnene møtes til arbeidsfelleskap,
det sys og broderes til eget bruk og



til salg. Det sosiale fellesskapet er
også viktig. Vi så utstilt vakkert
håndarbeid for salg, og vi kjøpte
med oss. Senteret har en del besøk
av turister, men de kommer veien
via Jerusalem og Ramallah,
administrasjonssenteret i denne
delen av Palestina, som som kjent
også omfatter Gaza

Handelen er viktig for kvinnene
og for hele landsbyen med arbeids
løshet og fattigdom. Senteret holder

til i en gammel restaurert
murbygning, gjort med penger fra
Fagforbundet. Nå hadde en planer
om å etablere en barnehage.

Dr. Adel tok oss tilbake til
grenseposten. Med palestinske
bilskilt har han ikke lov til å kjøre inn
i Israel. Og vi spaserte over uten å
bli stoppet eller bedt om å vise
pass. Men nå var det også
soldatene som vi hadde reist på
bussen sammen med som var på
post.

Arnfinn Jensen/ foto Miska Løffler
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Tårnagenthelg
Helga 9. og 10.november inviterte Skåtøymenighetsråd alle 3., 4. og5. klassingene i sognet, tilå være agenter og løseoppdrag og mysterier iSkåtøy kirke  utforskekirka, klokkene, tårnet ogorgelet. Lørdagen var visammen i cirka 5 timer ogsøndagen var vi alle med igudstjenesten. Som

bildene viser, var det enfin gjeng med interesserteog engasjerte barn!Søndagen var også IngerBekkevik fraLitauenhjelpen med oss.
Kirsten Henjum Jensen




