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Alternativ julefeiring

Mer eller mindre idealistiske
mennesker har alltid søkt etter
alternative måter å feire jul på.
Dette har gitt seg utslag i alt fra
juleblot inspirert av norrøn mytologi
til asketisk markering som protest til
forbrukersamfunnet. Denne
historien er nok i klasse for
«mindre» idealisme.

En gang på 70tallet var Morten

Clausen (Rankilen), Perry Ahl (på
Dønvika) og jeg lei av de
tradisjonelle julefeiringene. Vi var
alle frie og franke og levde i en
sorgløs uvitenhet om de
forpliktelser som ventet oss. Derfor
ble vi enige om å feire juleaften på
Tuppeholmen i ei vinterkald hytte
uten strøm. Imidlertid ville vi ikke gi
slipp på alle tradisjoner, blant annet
ribbe.

Så med god hjelp av min søster
Laila ble julematen laget halvferdig
og pakket i sekken sammen med
andre typiske juleting. Vi reiste ut
tidlig på ettermiddagen og startet
fyringa – også i vedovnen. Etter
hvert kom maten på bordet og vi
hadde en veldig fin og alternativ
julekveld jeg tror vi alle tre minnes

med glede. Det var til og med tilløp
til allsang! Det eneste som manglet
var juletre  uten at det savnet var
spesielt tyngende.

Vel hjemme igjen ble filmen sendt
i posten til fremkalling, fordi dette jo
er mange år før en skjønte ordet
digitalt. Da bildene kom, husker jeg
min mor utbrøt: «Dere kunne jo i det
minste tatt på en juleduk, da». Jeg
kan ikke huske at det savnet heller
var vanskelig å bære.

Hansemann Høyvarde

Glad nyhet!
Vi får 3 nye elever
ved skolen etter

nyttår!
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Invitasjon til tovekurs
med May Hvistendahl.

Sted: I verkstedet til May.
Tid: Onsdag 8. og 15. januar 2014
kl. 17.00ca. 21.00.
Det er ti plasser på kurset.
Det du kan velge å lage: Lykt,

engel, Laptopveske, vest, topp,
skjerf, pute. (hvis du skulle ha andre
ideer, opplyser du det ved
påmelding).
Pris: kr.500,, i tillegg kommer

materialutgifter (under kr.80,
avhengig av hva du vil lage).
Påmelding til
Randi Roer: 99 69 74 49.

Bakgrunnen for kurset:
Undertegnede spurte May i høst

om hun kunne organisere et kurs
for mine arbeidskollegaer og
korvenninner. Kurset ble derfor ikke
offentlig.

I etterkant har mange etterspurt et
slikt kurs, jeg spurte May og hun sa
seg villig.

Jeg tilbød meg å organisere, det
er derfor dere skal melde dere på til
meg. Dersom det skulle vise seg at
flere enn ti ønsker kurset, så skal vi
prøve å ha et til.
Bakgrunnen for valg av dag
(onsdag):

Bitten Halvorsen på Skåtøy har
sitt Kreativt Verksted på
onsdagskvelder. Dette skjer hver
tredje onsdag. Datoer for dette er:

Onsdag 22. Januar, 05. Februar
og 26. Februar. kl. 18.00 til 21.00 i
verkstedet hos henne.

Noen av oss hadde syntes det
hadde vært lurt å bruke onsdagen
som en husflidsdag. Mindre fare for
kollisjoner med annet da.

Randi Roer



Det skjer på Skåtøy Skåtøy Kirke
Ti. 24.1 2 Julaften kl 1 4 Gudstjeneste
v/B. Modalsli og organist Halvard G. Hiis.
Offer til Kirkens nødhjelp.
Se anonse i KV lørdag ang. Taxibåt.

Ti. 31 .1 2 Nyttårsaften kl. 1 6
Fakkelvandring til Darefjell.
Salg av fakkeler, overskuddet går til Clicka Noruega.
Det blir tent opp bål i hagen hos Nina og Torkjell, og
servert gløgg.
Gudstjenesten i Januar utgår.
Vi ønsker alle en god jul og et godt nyttår.

Hilsen Skåtøy menighetsråd.

Kafeen er vinterstengt til 8 mars
Siste nytt: Line har åpen romjulskafe.
Lø 28 fra 1 8-23 (etter Juletrefesten)
Sø 29 fra 1 4-20

3Lese tidligere Flaskeposter ? Tor Dønvik

Ble det mye feit mat i jula?
Prøv Gerd og Tor's Fiskesuppe på lokalet.
Vi driver barnevennlig og ønsker alle velkommen,
barn under 12 år i følge med foreldre bepises gratis.
Spis drikk og vær glad i felleskap på Skåtøy!
Vi har sjenkeløyve for øl og vin.
Påmelding innen onsdag 1.1. til Sven Clausen
SMS 95065557 eller sc@krageroenergi.no
(Åpent Sø 1 2.1 kl 1620 og Fre 1 7.1 kl 1822 også.)

Lokalstyret

BUK ønsker velkommen til:Tradisjonell juletrefest på Lokalet
lørdag 28 desember kl 1 7 - 1 9.Ta med kaker, vi serverer drikke.Leker. Åresalg/Utlodning.Vi går rundt juletreet.

Vi sees! Hilsen BUK
Juletrebrenning søndag 5. januar kl 1 8 på Hauen.Ta med juletre, mat/drikke.

Hilsen BUK

Vertshus på lokalet Lø 4.1 . kl 1 8-22

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


Stø Kurs m / hjelpere samla inn
flasker på Skåtøy man. 18.
november til inntekt for skolen.

Folk hadde virkelig vært flinke til
å sette ut flasker.

Enten har de spart lenge, eller så
har de drekki hardt i det siste.
Mange flasker var det i alle fall. Vi
fikk inn nesten 6 000 kr!

Styret hjalp også til med å
arrangere Åpen dag på skolen,
hovedsaklig ved å dele ut brosjyrer
m invitasjon i postkassene til 1  7
elevene på Kragerø barne og
ungdomsskole.

Ellers har Stø Kurs mottatt en
gave på 3000 kr fra Huskestua. Vi
bukker og takker!

Styret har også bestemt seg for å
gi alle elevene en liten
påskjønnelse for god innsats denne
første høsten på den nye skolen.
De får hver sin kinobillett overrakt
på juleavslutninga.

Stø Kurs jobber med å få satt opp
veiskilt nederst i Stoppedalsveien
som peker opp til skolen. Vi skal
også lage to fine infoplakater
(samme sted + Skåtøyroa). Dette

skal komme på plass i løpet av
vinteren.

For Stø Kurs: Terje Sødal

"Åpen" Kafé i romjulen likevel!

Etter å ha hørt litt rundt har vi
kommet frem til at det er interesse
for å ha åpen kafé et par dager i
romjula.

Lørdag og søndag, 28. og 29.
desember vil vi holde kafeen åpen,
helt enkelt uten matservering, men
vi stiller med god stemning, kaker,
godterier og drikke i glassene.

Lørdag 28. er det juletrefest på
lokalet fra 17.00  19.00, derfor vil vi
holde kveldsåpent fra 18.00  23.00
Søndag 29. holder vi åpent fra
14.00  20.00

Vi håper at mange vil ta turen, da
det sikkert vil være både gamle og
nye fjes som har tatt turen til Skåtøy
for julen!
Spre ordet, vi ses!
Skåtøy Kafé og Galleri"

Mvh. Line Abrahamsen
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Trine lukta gammel fyll i
flere dager, men vi fikk
inn nesten 6 000 kr!



Trenger du et Juletre?

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

Mvh Nina

Åpen dag
30 nov ble
en suksess.

Det kom 2 fulle taxibåter med folk
fra fastlandet, her var det både
foreldre med barn og andre
interesserte som tok turen ut for å
se på skolen og mange lokale
øyfolk stakk også innom.

Våre lærere og elever stilte opp
for å vise hvordan Montessoriskolen
vår fungerer i praksis. I tråd med
undervisningsfilosofien var det ikke
lagt opp til en presentasjon av

skolen fra kateteret. Det fungerte
slik at voksne og barn sirkulerte i
bygget, orienterte seg og tok
kontakt med elever og lærere på
eget initiativ, etter ønske og behov.

Det så ut som både barn og
voksne fikk et godt innblikk i
hvordan skolen vår fungerer i
praksis og det ble mange gode
samtaler med lærere og andre.

Litt frukt og grønt og selvfølgelig
kaffe og kake ble det også tid til.

Det var positivt og nesten litt over
veldende for de ansatte ved skolen,
med en så stor interesse.

At vi allerede nå
kan vise fram en
skole som er oppe
og går skyldes ikke
minst våre ansatte
som står på og yter
det ekstra som skal
til for å få til et vel
lykket skoleprosjekt
i rekordfart.
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Her demonstreres bruk av
Montessorimateriell villig vekk til
interesserte foreldre.

Det er ikke alt av undervisning
som foregår på gulvet. Dataen
hører med her som ellers i
samfunnet.

En diskusjon med en av lærerne
hører med, men det er vel neppe
Pythagoras på bordet foran som

her er samtalens tema.

Her knekkes
mattenøtter med
undervisnings
materiell i tilegg til
papir og blyant.

Hele Skåtøy er
glade og føler seg
tryggere på fram
tiden når de nå ser
at skolen er i gang
og fungerer.

Nok en gang ser vi et positivt
resultat av et stort lokalt dugads
prosjekt, denne gang gjennomført
på rekordtid.

Med kø for å få plass i barne
hagen; med to nybygg av ene
boliger på gang; med 56 lokale
elever fra øydistriktet neste år;
med økende interesse for skolen
vår fra resten av kommunen og fra
andre steder, ser det ut til at
forgubbingstrenden i øydistriktet
og kommunen kanskje kan snues.

Tor Dønvik



Månedens båe
Det er bare flaks eller hell dersom du som båtferdes i

Skåtøysunda ikke har stiftet bekjentskap med Helle
båen. Om du vil prøve dette bratte undervannsskjæret
finner du det mot vestre enden på Bærøysida av den
vestre Leikarholmen.

Båen ligger rett i kursen din når du kommer ut
Nessund og tenker deg å kjøre mellom østre og vestre
Leikarholmene.

Du skjærer klar når du kommer fra samme sted, men
stikker ut kursen mellom Tobakksrullen og østre
Leikaren.

Om du vil prøve båen får du de nøyaktige
landmerkene av Jens Martin.

Olav Valdal proberte båen uten visstnok å spørre
noen, heller ikke skyssbåtfører Bjarne Mann
Kristiansen, sistnevnte hadde ry for god erfaring med
båeferder. Sies det.

Be carefull i vintermørket. Arnfinn Jensen
Jeg har prøvd den som ung, med lånt kogg, hvem

skulle tru det var båe der? det er jo dypt overalt ellers.
Alt kommer for en dag, sies det, så jeg håper onkel

Finn tilgir min snart 50 år gamle synd.
Tor Dønvik 7



Det er fisk i havet!
Torsken og annen fisk er praktisk

talt borte på indre og ytre Åsvika.
For 20 år siden kunne et par garn

eller ruser, eller en pilketur i ny og
ne i nærområdet, lett holde huset
med fisk, slik er det ikke lenger.

Derfor er det hyggelig at ikke alle
gir opp å prøve, og av og til gir det,

som vi ser på bildet resultater!
Denne ørreten ble tatt på stang

ved Stoppedalen av Erland. Uten
hov eller klepp var det en
nervepirrende øvelse å få den på
land, men som dere ser gikk det
bra. Hadde Erland mistet den i
vannkanten, ville nok far Ottar
Monsen fått en anledning til juge
den enda større. Det var aldeles
ikke nødvendig for ørreten var stor
og fin.

Vi må også være glad for at den
unge fiskeren kom seg helskinnet
forbi hytta til Per med bikkja med
fisken. Hva ørretfiskeren Per, grønn
av misunnelse kunne funnet på vet
vi heldigvis ikke, men at bikkja
hadde prøvd å sluke den, er høyst
sannsynlig.

Tor Dønvik
Kerstboomverbranding

Hyggelig galskap er gøy og det
finner vi her og der, til alle årstider i
øyriket vårt (Bælmelag, Skolte
søndag, Harefjell, osv).

I fjor ble Kerstboomverbranding
på jordet til Hauen arrangert for
første gang, ikke så mange

urinnvånere fulgte opp, men vi som
var der så potensialet i nok et
positivt galskapsarrangement, dette
var gøy, ikke minst for våre barn.

Få dager før jula ringes inn er en
tredel av nordmenn allerede lei alt
julemaset, og de som er mest lei
kommer fra partiene Frp, SV og
Rødt, meldte Dagens Næringsliv
som en sensasjonell nyhet fra en
spørreundersøkelse fjor.

Statistisk sett betyr det trolig at
det på Skåtøy kun er 2 som ikke er
drittlei jula på 12.dag jul. Alle vi
andre kan da ta ut vår jule
frustrasjon ved å hive selveste jule
symbolet "nåletreet" i et flammende
inferno på Hauenjordet. Med tresko
og medbrakt Genever forsvinner
julefrustrasjonen da garantert.

Tor Dønvik 8
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Jul med gleder
- og minner

I begynnelsen av november i år
besøkte jeg Nazareth.

Der så jeg inne i en butikk et
pyntet juletre – i plastikk.

Hva gjør en ikke for å øke
handelen, tenkte jeg, i denne
israelske byen som er befolket
hovedsakelig av, kristne og
muslimer, arabere som var bosatt
der også før Israel ble grunnlagt i
1948.

Byen har minner som de mer enn
gjerne deler med andre. Ennå noen
år framover kjenner vel nesten alle
hos oss historia om Jesus og
foreldrene hans. Det var jo i denne
byen de bodde da foreldrene, Josef
og Maria. etter engelens mellom
komst brakte den lykke til det unge
paret at de skulle få barn.

Da tiden for fødselen nærmet seg
måtte de reise hjemmefra på grunn
av en folketelling. De måtte komme
seg til Betlehem. Det er et langt
stykke å gå, spesielt når en er
gravid i niende måned. Jeg tror de

hadde et esel som Maria kunne
sitte på inni mellom. De måtte
overnatte flere ganger underveis,
sansynligvis under åpen himmel, for
snekkerlærlingen Josef tjente ikke
godt og Maria hadde ikke orket å
arbeide på en stund.

Litt hadde de nok spart, men det
måtte de ha når ungen kom. Josef
hadde fått fri fra jobben først og
fremst på grunn av folketellinga.
Jeg tror ikke de fikk fødsels
permisjon på den tiden.

Så vet vi som gikk på skolen
tidligere hva som skjedde da de
kom til Bethlehem og det himla opp
stusset det ble.

Maria og Josef var ikke så
overrasket for engelen hadde jo
fortalt at det ikke var et helt
alminnelig barn som ble født.

Ungen fikk fort navnet Yeshua.
Navnet er arameisk som var det
språket som folk flest snakket på
denne tiden. Det er det ingen som
har som daglig språk i dag, men et
kirkesamfunn har det som rituelt
språk (maronittene).

Jesus var en helt ordinær gutt til
han kom i 13års alderen. Da ble

han konfirmert eller sto Bar Mitzva
som det heter hos jødene og i
tempelet/synagogen måtte han lese
fra Toraen, jødenes hellige bok Han
måtte også svare på spørsmål fra
rabineren. Og han svarte så glupt
og usedvanlig bra at de begynte å
prate om denne ungdommen over
store deler av landet, i hvert fall i de
lærde kretser. De lærde ble
simpelthen redd for at unggutten
skulle være en konkurrent. De
begynte å gjøre han forskjellige
spikk. Ja. vi kan jo historia, i alle fall
vi som gikk på skolen for noen år
siden. Jesus fikk lærlinger som
seinere spredte hans budskap om
nestekjærlige verdier først lokalt.
Seinere ble det kjent over det meste
av verden, selv om det gikk mange
år, vel 1000 år før det kom til Norge.
Julaften i Bethlehem

Så skal jeg fortelle litt om hvordan
en kamerat og jeg feiret julaften i
Bethlehem i en gudstjeneste i
Fødselskirken. Det er totre
fødselskirker og de feirer jul på
forskjellige datoer alt etter hvilken



kalender kirkesamfunnene følger.
Kirkene er bygget over det stedet
Jesus ble født.

Vi var i den romersk katolske
kirken, det var den 24. desember og
gudstjenesten var fra ca. kl 20 til kl
24. Året var 1961.

Det var en svært langtekkelig
gudstjeneste. Det ble også ganske
kjedelig når en ikke forsto ett ord.

Det foregikk på arabisk og latin,
tror jeg. Vi, kameraten min og jeg,
hadde en helt suveren plass inne i
kirken. Vi fikk denne plassen etter
en krangel med guiden som mente
det ikke var flere ledige plasser
igjen inne i kirken. Vi satt på et
galleri høyt opp og bak i kjempe
kirken, sammen med en enslig
munk.

Vi observerte det som foregikk
ved alteret. men brukte mye av
tiden til å se på alle de pene
menneskene som satt under oss i
kirken. Der var visst nok også
kongelige fra Jordan til stede, for på
denne tiden var Bethlehem under
jordansk herredømme. Vi forstyrret
verken munken eller de andre under
oss.

Det var et par dører i rommet
vi satt. En av dem gikk ut til
kirketaket, og vi tok oss en tur
ut og spaserte litt på taket.
Hadde det skjedd nå, var vi
sikkert blitt skutt. Men den gang
var Bethlehem like fredelig som
Skåtøy. Det var en spesiell
julaften, men ikke den store
oppevelsen der og da.

Men opplevelsen har gitt meg
et minne og jeg undrer meg
over at jeg ikke opplevde
kvelden på nevnte galleri som
større. Egentlig en unik opp
levelse for en ung Skåtøygutt.

Jeg har tilbrakt julaften mange
steder, blant annet som sjøgutt, i
Jerusalem, som soldat og alene på
et hotellrom i Tel Aviv.
Takke meg til julaftenguds-

tjenesten i Skåtøy kirke.
Dit prøver jeg alltid nå å komme.

Det fantastiske er at den gamle,
men stadig aktuelle historia om den
jødiske guttens storhet for meg
fortelles best på Skåtøy.

Det har naturligvis med språk å
gjøre, men like mye med
stemningen og minnene.

Det er til å bli rørt av og flott når vi
synger julesangen som for alltid vil
være knyttet til kirken vår på Skåtøy
siden det var der den ble urframført
i 1862:

Jeg er så glad hver julekveld
for da ble Jesus født
Da skinte stjernen som en sol
Og engler sang så søtt

Arnfinn Jensen
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Konsert med Aasmund
Nordstoga
Konsert på Lokalet på Skåtøy lørdag
1 5. februar 201 4 kl. 1 9.00.

Aasmund Nordstoga med duo
besetning, Aasmund Nordstoga 
vokal og Åsmund Reistad 
gitarer/mandola/vokal.

Repertoaret er hentet fra

Aasmund Nordstoga sine plate
utgivelser.

Skåtøy  sangpoetenes møtested
er arrangør og Lokalet serverer mat
og drikke.
Påmelding til epost:
sangpoetene@gmail.com
eller SMS/tlf. 95249200.
Billettpris kr. 350,. For medlemmer
av Sangpoetene kr. 250,.
Hjemmeside og epostadresse
Skåtøy – sangpoetenes møtested
har opprettet egen hjemmeside og
epostadresse.
www.sangpoetene.no og
sangpoetene@gmail.com

Medlemskap
Ønsker du å bli medlem, send en

epost til sangpoetene@gmail.com.
Hvis noen medlemmer har

«glemt» å betale kontingent for
2013/14 er det ennå ikke for seint.

Styret i Sangpoetene ønsker alle
en riktig god jul og et godt nytt
konsertår.

Jens Harald Jensen

Skåtøy – sangpoetenes møtested

http://sangpoetene.weebly.com/htm
http://sangpoetene.weebly.com/htm



