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Ryggsekkane

10. mai ble det en tur til Kil i
strålende vær. Ikke så mange
deltagere som vi hadde håpet, men
sauesanking og stengt Wesselgård
var nok ikke ideelt for max

fremmøte. I Kil ble vi møtt av Trygve
Thorsen som guidet oss en

hyggelig runde i smug
og gatelangs for vi
endte i haven hans.
Der fikk vi servert kake
og kaffe! På vei tilbake
hadde vi stopp i
Rekevika, på Jense
mann og på et
meget avansert
mikrobryggeri
på Skåtøy med
særdeles vel
smakende
produkter, før

det hele igjen ble avsluttet
med en liten tur innom kafe
en (grundig kompensasjon for
stengt Wesselgård)!

Programmet for høsten kommer vi
tilbake til, men vi regner med at en
tur på Kyststien ved Valle kan bli en
av de første turene. På vegne av
Vinta takker jeg for alle flotte turer
hun fikk oppleve med gode venner i
’Ryggsekkane’ og for alle godbitene
hun fikk sneket til seg!

Per m/bikkja
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Hopp og sprett på
Skåtøy

Lørdag 10. mai inviterte
«sauebonden» Jordy Smits til
sauesanking på Skåtøy. Målet var å
få fanget villsauene hans, som har
gått fritt på Skåtøy det siste året, og
få dem bort til Ronny på Aas. Rundt
15 personer samlet seg ved Eika,
hvor Jordy tegnet opp en strategi for
hvordan sankingen skulle foregå.
Dette så veldig bra ut i teorien, men
hvordan ville det gå i praksis? Det
var vel få av oss som hadde troen
på denne planen, men vi gikk likevel
i gang med friskt mot. Sauene ble

jaget fra Vennevika, over heia og
ned til Eidkilen, hvor Jordys bil var

gjerdet inn. Alt gikk omtrent
smertefritt, og etter løping,
klatring  og godnakking og
babyspråk fra et par av
sauesankerne – var sauene
og lamma plassert i bilen til
Jordy. Det viste seg at
Jordys plan fungerte i
praksis!

Vitner på kafeen sa at de
hørte et spetakkel fra Jordys
bil da han kjørte sauene til
Aas.

Jordy vil gjerne takke alle
som var med og hjelpe
han, og han håper de fikk
en god og morsom
opplevelse!

(Dagens beste/tørreste
kommentar går til Vidar
Ødegaard: "Teller jeg
flere sauer nå, så sovner
jeg!")

Linda Høyvarde Sauene fremme ved
Eidkilbrua. FOTO: Karianne
Ruud



Det skjer på Skåtøy Skåtøy Kirke
29. Mai kl.1 2.00 Kr.Himmelfartsdag.
Friluftsgudstjeneste på Ankerplassen Jomfruland.
Prest Harald Gulstad. Offer til menighetsarbeid.

Taxibåt fra Kragerø kl.11.00. kr.100. tur/retur.
8.Juni 1 .Pinsedag kl11 .30 Høytidsgudstjeneste v/ Bente
H Modalsli, og vikarorganist Terje Tolner. Dåp.
Offer til menighetsarbeid. Dåpsbarna henter dåpsduene og
23 åringene får utdelt bok.
Taxibåt fra Kragerø kl.10.30. kr.50. tur/retur.

Velkommen i kirken

Åpeningstider fram til 20 juni
Fr 1 7-23: Lø 11 -23 og Sø 11 -20
To 29.5 (Kristi himmelfart) og
Ma 9.6 (2. pinsedag) fra 1 3-20

(Fra 20 juni er det åpent hver dag)
Fr 23.5 kl 1 930 Menighetspub
Fr 30.5 kl 1 21 5 På Kanten foredrag «Hva skal vi gjøre med
grådigheten?», ved Thomas Hylland Eriksen
Lø 21 .6 kl.20.00 ny konsert med Dr. Glenn og hans menn
Bildeutstill ing-1 .mai til 1 .juni med Gunilla Holm Platou.
Grafikkutstill ing åpning 7.juni, kl.1 6 med Per Engberg
Ti 24 til to 26. juni, Lille Tordivel  Tegnekurs for barn
(Fremdeles ledige plasser se egen mail om dette)
Lø 28.6 kl. 20 EN AFTEN MED NORDIC TENORS

3Lese tidligere Flaskeposter? Skole ?

Skåtøy Vel (styrekabalen er lagt)
Leder: Heidi Thoresen, Nestleder: Katja Aarflot, Sekretær/
kasserer: Tor Dønvik, Styremedlemer Daniel Paulsen og
Torbjørn Huseland. Vara er Arnfinn Jensen
Vi mangler en vara, noen som har lyst til å engasjere seg?
(Anne S Vig går ut av styret pga husbygging og utdanning)
Kontakt: leder heidigundersen@hotmail.com (93496824)
/ sekretær tor.donvik@gmail.com (90678830)

Styret i Skåtøy Vel

Huskestua tar "sommerferie" og starter opp igjen i sept.
hilsen styret

Yoga i sommer på skolen/gymsal!

Det blir en ny runde med yoga på Skåtøy i sommer!
Oppstart lør 28.6. tid 09.3011.00. Undervisning tir, tor og
lørdag i hele sommer.
En "INTENSIV UKE" fom mandag 7 tom søn 13. juli.
Tidene blir som ellers 09.3011.00.
Pris på yoga er 150, med 50% rabatt for fastboende, og til
de som jobber på Cafeen. Tel. 99254845
Mail. info@hurumyoga.no www.hurumyoga.no

Veslemøy Thørud

http://www.skatoy.net/index.php
http://www.kragerokirkene.no/kirke/skatoy/kirken.htm
http://www.kragerokystperlene.no/skatoy/
http://www.kragero-montessori.no/
http://www.skatoy.net/
http://www.hurumyoga.no/
http://www.peterengberg.se/index.htm
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1 7. mai på Skåtøy

17. mai ble på feiret på
tradisjonelt vis med et samarbeid
mellom kafeen og Skåtøy Vel.
Øverste sjef Stig Aasvik, sammen
med Linda Høyvarde, Ottar
Monsen, Terje Sødal og Saskia
Ruitenberg, hadde forberedt
feiringen med pølser, kaker, kaffe
og leker mens kafeen ordnet resten.
Været var også på arrangørene
side med sol og varme. Bordene
ble derfor raskt fylt opp av både
fastboende og ganske mange
hyttefolk som hadde lagt feiringen
av nasjonaldagen til Skåtøy. På

jordet foregikk det som vanlig
diverse leker som unger i alle aldre

deltok i. Det var ingenting å
utsette på innsatsen, men
Kirsten Henjum Jensen må
nok framheves. Hun fortalte at
hun nokså nylig hadde slått sitt
barnebarn Fredrik grundig i
luftgeværskyting og hun ville
nå teste om det skyldtes flaks.
Men den gang ei; hennes
selvbilde økte skudd for skudd
og med tilhørende smell etter
hvert som blinkene i form av
ballonger fikk unngjelde. Som

ytterligere bevis på hennes
konkurranseinstinkt, ble hennes
brutale
nedsabling i en
nylig avholdt
bowlingkonkurr
anse fortalt.
Hennes sønn
Karl Johannes
og forannevnte
barnebarn
Fredrik, ble
«gruset» og
spesielt Fredrik
tok nederlaget

overhodet ikke med fatning. Å tape
gjentatte ganger for sin bestemor
må jo være tungt å bære for en ung
mann i sin beste alder!

Det var for øvrig bare go’ord å
høre fra alle gjestene som koste seg
med mat og drikke. Eneste kritikken
som flere trakk fram, var manglende
tale av arrangementets sjef, Stig.

Kanskje denne snutten med
Wesenlund som skolemester Bjarte
Solheim kan være en inspirasjon for
kommende år:
Sjekk linken

Hansemann

Vår lokale versjon av Annie
Oakley.

Nesas høyde
tyder på at sjefen
var fornøyd med
innsatsen

http://www.youtube.com/watch?v=KnzppF6HuyU


Menighetspub på Skåtøy kafé

Fredag 23.mai kl. 19.30 inviterer
Skåtøy menighetsråd igjen til
«Menighetspub» på Skåtøy Kafé og
Galleri.

Temaet er «Hva vil vi med Skåtøy
kirke? Om kirken som møtested
gjennom tidene, om tro, tvil, glede,
sorg og fest» Denne kvelden på
kaféen er en møteplass for åpen
samtale om livets store og små
spørsmål.

Det er tradisjon for at her kommer
ulike syn på kirken fram, forskjellige
erfaringer på godt og vondt har
også blitt delt. Menighetsrådet på
Skåtøy ønsker at disse «pub
kveldene» på Kaféen skal kunne
romme uhøytidelige samtaler om
kirken og livet omkring, om
tilhørighet til kultur og tro og det
folk vil dele av eksistensielle og
åndelige spørsmål.

Kaféen er åpen fra kl. 19.00 og
har vanlig servering denne kvelden.
Kulturelle innslag skal koret
«Kultivert klang» komme med.

Det blir korte innledninger ved
Arnfinn Jensen, Erik Ballestad og
Bente Heibø Modalsli.

Både skjærgårdsfolk og
fastlandsbeboere er hjertelig
velkommen til menighetspub på
Skåtøy Kafé og Galleri.

Bente Heibø Modalsli

En 1 7. mai fane blir til!

Etablering av Kragerøskjær
gården Montessoriskole (KSM) er et
prosjekt gjennomført på rekordtid.

17. mai for KSM kom derfor som
«Julekvelden på kjerringa», vi
manglet en fane?

Cindy Therese Larsen hadde en
ide til design og Elin Haaland kunne
brodere. De tok ansvaret og sam
arbeidet om 17. mai faneprosjektet,
nå var det bare tida og veien.

De kreative og driftige Skåtøy
damene gjøv løs på oppgaven og
på onsdag uka før 17. mai uka
ankom stoff og materialer til fana til
Skåtøy. Tøystykker og arbeids
oppgaver delte de seg imellom.

Og Cindy som sier at hun egentlig
ikke kan sy, monterte det hele
sammen natt til 17. mai.

Den nye KSM fana ble ferdig kl.
0820 og resultatet er, som dere ser
på bildet, både flott og profesjonelt
utført, noe alle er fornøyd med.

Da får det heller være at det ble
jukset litt med messingpynten, noen
pynteknotter fra Cindy’s gardin
stenger ble i hurten og sturten
sprayet med gullmaling av Thomas
Krafft, messingen fikser vi neste år.

Tor Dønvik
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Cindy (på bildet)
og Elin laget fana
på rekordtid
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KSM gikk først i toget

En fin markering på at skolen på
Skåtøy nå går inn i en ny æra. Dette
er ekstra stas siden skolen nå går
inn i sitt 150ende drifts år.

Neste skoleår er altså jubileums
år. Da får vi reparere på den gamle
fana fra 1964 og kanskje supplere
barnetoget med fana og alle de som
nå er godt voksne som var skolens
elever i 1964. Tor Dønvik

Fredag 30.5 kl 11 .00
Filosofifestivalen
besøker Skåtøy-
Kafe og galleri

Skjærgårdstur og foredrag.
Avg. kl 11 Jernbanekaia, Kragerø
Ilandstigning kl. 12 på Kirkebrygga
på vakre Skåtøy

Foredrag kl 1 2.1 5: «Hva skal vi
gjøre med grådigheten?»

Sosialantropolog Thomas Hylland
Eriksen (Bare foredrag kr. 50,)
13.00 Lunsj Kjøp nydelig lunsj på
Skåtøy kafe!
1 4.1 5 Retur med MF Gamle
Kragerø fra Kirkebrygga.
1 4.30 Ank. Jernbanekaia, Kragerø
MF Gamle Kragerø/ turretur
Skåtøy kafe / 150,

Grafikkutstlling med Per Engberg
åpner 7.juni, kl.1 6.00

Kunstneren bor og har sitt atelier i
Fjällbacka i Bohuslän.

Det er i skjærgården han finner
den store inspirasjonen til sine
bilder, og vi synes hans
humoristiske bilder av øyer, holmer
og skjær passer spesielt godt på
Skåtøy.

Heidi Felle

KRABBVÄRNING heter dette bildet



Månedens båe.
En sommerdag kom min bror,

Steffen, og jeg fra byen med kurs
for Vestrestrand. Han kjørte jolla og
jeg fulgte med på fjordens båtliv.

Da vi nærmet oss sundet mellom
Skåtøyrotangen og Saltneven, fikk
jeg øye på en kogg som befant seg
mellom Løkholmen og Saltneven.

Der er det ureint farvann, så det
er sjelden å se båter der. Det viste
seg snart at koggen var en smule
ute av kurs. Den sto nemlig bom
stille. Vi kjørte borttil og tilbød de to
mennene ombord drahjelp.

De snakket imidlertid ikke norsk,
men tysk. Vi tilbød igjen drahjelp,
denne gangen på engelsk. Jotakk,

det ville de gjerne ha.
En mann sto ved rattet, mens den

andre sto akter og tok i mot tampen
jeg rakte ham. Og der sto han, rett
opp og ned, med tautampen i

handa. ”You must fasten it”, prøvde
jeg meg. Han sto fortsatt der, og
kikket på tauet. Etter at det ble
oversatt til tysk, kom 1000
kronerspørsmålet: ”ABER WO?”

Det var da min bror fikk veldig lyst
til å gi full gass på alle de 20
påhengshestene. Men, det ble med
lysten. ”Aber wo”, ble imidlertid
sommerens store slagord i familien.

Torill Stordalen

Onsinnede rykter i fra tjukke
slekta til Torills antyder at etter en
noe uheldig episode ved årets
utstetting av båt fra Skåtøybrygga
blir trolig:
«Aber wo» kanskje familiens store
slagord i sommer også.
Vi har en bånnpropp – «aber wo?»

(Red Anm.)

Dugnadsarbeider festival?
Ønsker du å jobbe dugnad under

festivalen, men ikke er blant de
heldige som er spurt?

Sommerkomiteen som har ansvar
for maten, rigging og loddsalg tar
gjerne imot nye medarbeidere.

Kontakt Nina Haugland som er så
heldig å være komiteens nye leder..
Du trenger IKKE å sende CV.

Fastboende eller sommergjest?
Hos oss får du trivelige festivaldager
fra en annen synsvinkel :)

Nina Haugland
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Butterbåen

Saltneven

Løkholmen Skåøyrotangen

Det er ikke lurt å gå syd om
Løkholmen på vei ut mellom
Saltneven og Skåtøyrotangen



Fire gåsunger ble
klekket ut og så
dagens lys sø 27.
april på Dønvika.

Bak denne glad
meldingen ligger
en lang og drama
tisk historie.

I fjor fikk barne
barnet Theo på 6
år en daggammel
andunge som fikk
navnet Sedrik.

Theo tok omsorgsrollen på alvor,
han visste at fugler skulle mates fra
nebbet til mora, så han tygde på
brødskiver og lot Sedrik spise rett
fra Theos munn. Sedrik vokste og
trivdes og ble fort større, og når
forholdene i byen ble for små, så
ble han plassert hos bestemor på
Dønvika sammen med fire søsken
som allerede var der, sammen med
resten av fjærkrea.

Sedrik hadde ikke sansen for fjær,
han diltet kun i hælene på folk, helst
de som ikke var så store, for da fikk
han både mat og kos og fikk lov til å
være med ned på stranda for å leke
og å bade.

Gikk vi inn stod han og
maset på verandaen, og stod
døra på gløtt vraltet han
fornøyd inn i stua. Var han ute,
gikk han for seg selv, de andre
med fjær forsto han seg ikke
på. Det ble hans skjebne, en
kråkeflokk drepte han bestialsk
og brutalt ute på jordet, til alles
og spesielt Theos store sorg.

Så ville skjebnen det slik at
Jordy og Lasse hadde en
Moskusand som eneste over

levende etter et geriljaangrep fra en
rev på Stormyr. Den fikk Theo, det
hjalp litt på sorgen.

Gleden var kortvarig, anda fra
Stormyr var frihetssøkende (som
Jordys sauer?) og tok ofte vingene
fatt for svømmeturer alene i Dønvik
bukta. Resten av flokken med fjær,
hadde ikke skjønt at vinger er til for
å brukes.

En kveld kom ikke Stormyranda
flygende hjem, den visste ikke at
det var farlig å bade alene, og trolig
gikk den tapt i klørne til en
hønsehauk eller ørn. Stor sorg
igjen, og sorgen ble enda større da
halvsøsknene til Sedrik like etter

gikk med i et nok en revemasakre.
Så arvet Gerd 2 gjess etter Hans

Thorvald Gautefald, de ble plassert i
hønsehuset sammen med hønsa.

Dessverre skrantet den ene gåsa
slik at den måtte avlives, mens den
andre klarte seg. Som nok et plaster
på såret ankom det da som en gave
til Gerd nok en kaklende pappeske,,
og opp av den stakk hode til en
halvvoksen gasse som speidet
rundt på Dønvika for første gang.

Den så seg rundt og bestemte
seg, her skal jeg bli sjef.

De kaklende undersåttene besto
av arvegåsa, 2 ender den hadde
med seg i pappesken og noen
gamle urinnvånere av noen høns.

Etter at hanen behørig ble satt på
plass, var gassen blitt sjef. Et slags
underlig flerkulturelt fellesskap tuslet
rundt på jordet med gassen som
eneveldig hersker. Han nedla fly
forbud, skulle det bades gikk alle
pent ned til brygga i samlet flokk,
kun hønene fikk innvilget fritak fra
dagens bad.

Neste katastrofe stod imidlertid for
tur, etnisk rensing. Gerd hadde fått
seg lesebrett og Googlet seg opp 8



på høns. Etter et par mislykkede
forsøk på å klekke ut hønsekyllinger
og etter langvarig psykiatrisk obser
vasjon og utredning av flokken så
hun klare tegn til innavlsdepresjon
og det som verre var.

Nedslakting var eneste løsningen.
Blodet fløt, men den eldste høna
som ikke hadde verpet på flere år
var ikke klokk, men klok. Hun lurte
seg unna massakren og fikk derfor
navnet «Livet».

Gassen skjønte at skulle han få
større flokk måtte han sørge for det
selv og resultatet ser vi på bildet.

Han hveser og brysker seg for å

passe på flokken, men er ikke
aggressiv, slik som folk som ikke er
vant med dyr ofte tror.

Er voksne eller barn uredde og
rolige er den største skaden han
gjør en truende hvesing og skjelling
og til nød et lite klyp med nebbet i
buksebeinet.

Den eneste skadelidende part på
Dønvika er bikkja, som ikke lenger
går inn i hønsegården for å stjele
gamle brødskalker som hun i
påvente av dårligere tider graver
ned i nærmeste blomsterbed.

I hønsegården der troner gassen
med en rødbrun hårdott fra bikkja i

nebbet og med 4 gule nøster rundt
beina.

I tillegg til gassens 4 egne, er det
nå ankomment, en skrulling av en
kinesisk silkehane fra Ullevål
Hageby og diverse Cochen,
Araucana, Tverrstripet Plymouth
Rock og en dverg ABC hane fra
Drangedal.

Bildet viser Drangedølen med
Livet i bak
grunn

Forhåpentli
gvis er
innavls
depresjonen
over og livet i
normalt
gjenge igjen.

Jeg håper at mine skriverier om
forferdelige saker som barm
hjertighetsdrap, diktatur, etnisk
rensing, rovmord på barn, rasisme,
og undertrykkelse ikke opprører
flaskepostens lesere i for stor grad.

Tor Dønvik
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