Besøk familievenn
lige Skåtøy i juli!

Tur på sti og bad i sjø!
 Ma og on Åpen kirke +
(on) med orgelmusikk
 Ma, on, fr Lokalet: Is,
kaker, brus og lopper!
Alle dager Kafebesøk
+ Et mangfoldig kultur og
underholdningstilbud.

Redaktør: Linda Høyvarde

Juni 2014 nr 39
Skåtøy Flaskepost

Himmejegererne (klikk her)

draget går mer i dybden.
Der stilles blant annet spørs
målet: "Hva har en multihandi
kappet person igjen for å trene over
2,5 år for å gå på en skitur i 19,4
minusgrader i over 3 uker?"
Gutta viser fram noe av utstyret
brukt på ekspedisjonen; snøsag,
skistøvler osv. Vi får også høre og
se litt om dyreliv i arktisk Canada,
de har med en fjellrev og et isbjørn
skinn de kjøpte av en lokal Inuit.

I april i fjor dro Simen og Lars
Martin TannæsFjeld på en spesiell
skitur i arktisk Canada – Nordvest
passasjen. Brødrene fra hytta ved
Våtvika på Skåtøy gikk 430 km på
ski i isbjørnens rike.
Himmeljegerne kaller de seg, de
vil holde foredrag 22. juli kl 19 på
Skåtøy i "Bak Fasaden" ved kafeen.
Det handler om brødrenes opp
vekst, Simens handikapp, tur
drømmer og den 23 dager lange
Tilslutt sier Lars Martin og Simen:
skiekspedisjonen i Canada.
"Vi
ønsker at eventuelle inngangsDokumentaren om Himmejegerne
penger
går til skolen på Skåtøy.
ble vist på TV2 i nov. 2013. Filmen
Vi støtter "Stø kurs".
starter med ca 5 min. opptak fra
Skåtøy, fra sjø, vei og kafe.
Få med dere dette spennende og
Dokumentaren viser kun litt av
gripende foredraget. La oss lokale
brødrenes utfordringer, mens fore

epost: lindahoy@hotmail.com
mobil: 99234828

få sole oss litt i glansen av disse
"Skåtøygutta". De viser at det går
an å gjøre noe stort, av det som er
litt spesielt og annerledes. La oss bli
rørt og inspirert av deres historie.

Da gjenstår det bare å gå mann av
huse! Og følge oppfordringen fra
disse flotte gutta om å støtte skolen
på Skåtøy!
Tor Dønvik

Simen og kompisen Mads trener
allerede nå til neste utfordring;
Å padle Yukon river.
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Skåtøys Selvbetjente Bibliotek
Jeg har fått Skåtøy Vels tillatelse
til å montere to bokhyller i ventebua
på Skåtøyroa.
Tanken er at vi skal få vårt eget
lille bibliotek.
Har du en GOD bok du ønsker å
dele med andre kan du sette den i
hylla og la andre glede seg over
den. Ingen registrering, bare glede!
Velkommen! Nina Haugland

Nytt Skolestyre

Nye krefter er
nå på plass.
Med 41 elever på skolen fra
høsten 2014, der mange kommer
fra fastlandet, er dette en ny og
positiv situasjon for øydistriktet.
Nå får plutselig skjærgårdsunger
et nettverk på "land" allerede fra 6
års alderen (motsatt for "byunger").
Dette gjelder også foreldre og
andre som engasjerer seg i skolen.
Nytt liv i gamle politiske slagord
som "By og land hand i hand"?
Dette gir nye muligheter framover
for samarbeid og aktiviteter.

Vi ønsker nytt styre velkommen!
Linda Sleipnes (Leder)
Andreas Ramberg (Nestleder)
Styremedlemer: Finn Krogsrud,
Børre Brekka, Yngve Bruksås
Vara: Lisbet Thoresen, Tor Dønvik
Andre med møterett i styre:
Arlyn van Voornveld (Ansatt rep.)
Nika Baudoin (FAU leder)
Helle Dønvik (Daglig Leder)
Bjørn Vidar Bråthen (Komm. rep)

Tor Dønvik

WWW

Nyinnflyttet helårsboer!
Alexandra Steen Jørgensen sier:

Har du lyst til å prøve Ashtanga Yoga
eller fortsette praksisen din i sommer?
På Skåtøy i "Bak Fasaden" ved kafeen
holdes det i juli 2014 klasser for både
nybegynnere og viderekomne.
For kursinnhold, timeplan og priser,
ta kontakt med Alexandra på:
Mob. 980017657
mail: alexandrasten@ayk.no
eller sjekk: http://www.ayk.no

WWW

WWW
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Det skjer på Skåtøy

Sommeråpent alle dager fra 1123

Lø 28 jun Kl 20 Konsert, Nordic Tenors
Fr 04 juli Kl 20 Kons. – «Bredt og Lang
somt» Øyvind Bremnes Compagnie
Fr 11 juli Kl 20 MusikkQuiz og Konsert med Polyester
Lø 12 juli Kl 20 Party Konsert med Polyester
Ma 14Lø 19 juli SKÅTØY VISE OG POESIFESTIVAL
Ti 22 jul Kl 19 Himmeljegerne (fordrag fra ekspedisjon)
Lø 26 jul Kl 20 Aurora Aksnes/øy:Larm Utvalgt fra By:Larm
To 31 jul Kl 19 Dag Solstad i samtale med Cathrine Krøger
Lø 2 aug Kl 19 Konsert i det grønne.
Bjørn Eidsvåg M/Band/ Odd Nordstoga M/Band
Fr 8 aug Kl 20 Ingunn Ørnhøi Band
Ti 12 aug Kl 20 Sviskeprinsene (ønskereprise)
Kunst og kurs
Ti 24 til To 26 juni Kl 10 Tegnekurs på Haugen
Lø 28 juni Kl 18 Kunstutilling –
Eva Christin Laszka, Kathleen Mcintyre, Kathrine Lindman
To 17 juli Kl 17 Bildeutstilling – Mette Grindstad Fyen
5  7 Aug  Øyets sult Kurs med Tove Nilsen,
Morten Krogvold og Synne Skouen
Tradisjonelt sommermarked på Lokalet.
Vafler, pølser, kaker, kaffe, brus og is.Loppemarked, hus
flidprodukter, utlodning. Ma, on og fr i hele juli, fra kl 12 16

Velkommen Lokalstyret

Lese tidligere Flaskeposter?

Skole ?

6.jul kl. 18 Kveldsgudstj. v/ Bente Heibø Modalsli
og vikarorg. Terje Tolner. Offer til menighetsarbeid
13.jul kl.12 Friluftsgudstj. Ankerplassen på Jom
fruland v/ B. H. Modalsli. Offer til menighetsarbeid
17.jul kl.19 Konserten “Bellman”med Thord Linde’.
Arr. Skåtøy Vise og Poesifestival/Skåtøy menighetsråd.
29.jul kl.18 Olsokmesse v/Harald Monsen, vikar organist
Terje Tolner og Annika Westgård.
Taxibåt se annonse i KV.
Åpen kirke i juli. Ma og on, kl. 11.30 –15.
On kl.11.30 –12 Orgelkonserter (se konsertliste neste side)
Velkommen i kirken

Mellommyra fritidsforening
Lø 5 jul kl.12 arrangereres "mellommyradag/loppemarked"
, med lopper, kaffe, vafler etc.
(for de som ønsker å levere lopper kan de ringe
Lise på 920 21 538 eller Venke på 980 96 904).
Lise Juel

Ryggsekkane. Vi starter opp igjen med turer i september,
det er styret som bestemmer hvor vi skal gå, det er lov og
komme med forslag til tur. Ring Thor, Linda, eller Per.
God sommer.hilsen Grete Olsen

Yoga i sommer på skolen/gymsal!

Program side 5, 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
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Onsdagskonserter
i Skåtøy kirke

Hver onsdag i juli måned blir det
også i år i forbindelse med åpen
kirke, holdt en halvtimes orgel
konsert i kirken på formiddagen,
kl.11.30 12.00.
Dette er tredje året på rad, og
oppslutningen har vist at mange
setter pris på dette tilbudet.
Utøverne, som er i gullrekke
kategorien, har alle en utstrakt
konsertvirksomhet i inn og utland
og med opptil flere plateutgivelser
hver seg.
Flere av dem har vært her de
foregående år, og er ikke vanskelige
å be om å komme og spille på vårt
Hollenbach klenodium.

Så,kjære Skåtøyfolk , både fast Tyver på ferde
boende og andre, hvorfor ikke
benytte anledningen til en anner
ledes halvtime med musikk man
vanligvis ikke lytter til til, kjenne den
vare tonen og det store bruset
gjennom kroppen !
På toppen av det hele er det For ca 14 dager siden klarte noen å
sende ut noen emailer i mitt navn
gratis adgang !
fra min epostadresse!
En ubehagelig opplevelse, jeg
Utøverne er følgende:
byttet
umiddelbart passord og det
On 02.07: Halgeir Schiager,
så
ut
til å være nok til å stoppe
Sofienberg kirke, Oslo,
dette, og jeg beklager hvis noen av
dere lesere fikk disse mailene.
On 09.07: Robert Carding,
Så kommer spørsmålene, hva
Kragerø kirke,
skyldes dette? hvordan kunne det
skje? hva hadde jeg gjort galt?
On 16.07: Kåre Nordstoga,
Ikke lett å finne ut av, jeg hadde ikke
Oslo Domkirke,
endret på min mailbruk, trodde jeg.
Ved sjekk av konas nettbrett fant
On 23.07: Guy Popart,
jeg
at en App på Androidmaskinen
Sandefjord kirke,
som via synkronisering, trolig hadde
kopiert noen epost adresser fra min
On 30.07: Martin Pearson,
gamle mobil på en slik måte at
Voje kirke, Kristiansand.
Sistnevnte er også konsulent "tyvene" hadde klart å logge seg på
for restaureringen av orgelet. min mail og sende ut til disse gamle
adressene.
Hilsen Gunvor Fjellheim

Tor Dønvik
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Skåtøyhistorie er skapt i 2013.
Her er elevene og ansatte som klarte det!
De startet Montessoriskolen! Gratulerer!

Fotografens uoppmerksomhet gjorde at en av
høstens førsteklassinger løp inn i bildet.
(en metafor for en god framtid).

Filmpremiere var hovedattraksjon og filmstjernene
ankom den røde løperen rundt hjørnet på dårlig grusvei

Lykkelig
filmcrew
feirer at film
jobben er
ferdig. Sliten
regisør som
klippet halve
natten
skimtes i
bakgrunn
med de
obligatoriske
mørke
solbrillene
på plass.
Alle venter på urpremieren. I thrilleren "Enter" er plotet
basert på en App med en funksjon mange ønsker seg;
Tast navn + enter så forsvinner personen.

Tor
Dønvik
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Det er mye på plakaten på Skåtøy Kafe' & Galleri, men
ikke alltid kommer alt med.
Husk på Himmeljegerne (foredrag) tirs. 22 kl 19
Det skjer ofte uventede og spennede ting på og rundt
kafeen så følg med på kafeens hjemmesider, facbook
og gode gammeldagse lokale bygderykter.
Tor Dønvik
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Månedens båe.

Og da sa det selvsagt pang  et
lite pang, men pang var det.
Lisa er ivrig fotograf, og hadde
tilfeldigvis objektivet rettet mot
søster Christina akkurat i rette
øyeblikk.
Bildet er det mest varige minnet
fra begivenheten, for pang´et var
ikke verre enn at det nesten ikke ble
merke på kjølen.
Sissel Aarflot Ljono, hytteboer i Bråtøyskogen

Vi hadde vært på Jomfruland en
strålende, tidlig oktoberdag, med
kusine Katja, de svenske niesene
Christina og Lisa, og Edgar som
representant for neste generasjon.
Vandring i eikeskogen, inspeksjon
av fyrtårnet, tur på rullesteinene på
utsiden, og undring over tjernet og
nøkken  var han der, eller var han
ikke der?

Vi setter pris på at vi har mange
flaskepostlesere blant våre sommer
gjester. Derfor er det hyggelig med
en båehistorie fra den kanten.
Sommergjestenes båeerfaringer
og kompetanse er nok fullt på
høyde, om ikke over den vi fast
På vei hjem i vår blanke Polar
boende har ervervet. Derfor opp
nærmet vi oss Langholmen og
fordrer jeg dere til flere båehistorier!
Skratta. Båtfører Svein var fullt klar
Tor Dønvik
over at det var om å gjøre å holde
seg på riktig side av den lille
holmen der, og ditto den andre.
Men i det glitrende sollyset og
med den lave solen rett imot var det
vanskelig å se akkurat hvor og
hvordan.
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Festlig i Skåtøy kirke
Pinsegudstjenesten i Skåtøy kirke
var mye annerledes enn det vi er
vant til. De vel 100, også mange
barn, som var til stede opplevde en
festlig formiddag med morsomme
innslag og tankevekkende innhold.
Det rørte nok de fleste hjerter
spesielt når ett av dåpsbarna Nora
Ellegård Berge, ca 7 år, selv leste
Bibelens dåpsbefaling med klar og
tydelig stemme og uten å snuble i
teksten. Hun fikk da også kraftig
applaus. Det fikk også lillebroren
Elias etter at han var døpt,
omkranset av Gumøyslekta med
flere, inkludert foreldre,
beste
foreldre og fungerende klokker
mormor Bjørg.
Så var det dukketeater i koret ved
latviske Ilona Buraka ledsaget av
lystig musikk fra Baltikum. Ungene
satt på gulvet foran henne og mens
hun holdt på, hørte jeg verken
barnestemmer eller gråt. Det ble
delt ut bøker til førskolebarna og
dåpstreet ble høstet til fjorårets
dåpsbarn.
Det var prest Bente som var sjef,
og hun fikk også gjort noe av det

andre hun skal ved en guds
tjeneste. Terje Tolner trakterte
Holenbachkorgelet på en første
klasses måte.
Menighetsrådet hadde bakt mye
godt til kirkekaffen, små og også
store fikk varme pølser og det var
leker for store og små på
kirkebakken. Den trofaste kirkens
tjener Per Oddvar hadde rigga til –
og ryddet opp. Det ble en festlig
samling med dugnad og fellesskap
på tvers av generasjonene i en
sakral ramme.
arnfinn

HVA VIL VI MED SKÅTØY KIRKE?

Innlegg av Arnfinn Jensen på menighetspub
på Skåtøy Kafe & Galleri den 23.mai 2014

Jeg vil i alle fall ikke at den skal
stå på stas. Den skal brukes til fest i
glede, i sorg, i varmende felleskap
og i søkende aleneskap.
Vi skal fortsatt ha et aktivt, selv
stendig menighetsråd. Det skal ikke
sentraliseres eller slås sammen
med fastlandet. Det forutsetter at
folk i skjærgården slutter bedre opp

om kirken.
Det er folk som ikke har vært her
før, som åpner øynene våre for det
fantastiske kirkebygget som vi har
her i skjærgården. Vi er så vant til
kirken at vi ser den ikke. Den er
intet mindre enn et ikon, et nasjonalt
ikon. Noen har begynt å kalle den
”skjærgårdskatedralen” og det er jo
nettopp det den er. Noe av det
første folk spør om er hvordan det
henger sammen at Skåtøy, hvor det
meste ellers er ganske alminnelig,
har en så stor og flott kirke?
Det har jo sine spesielle grunner
at den ble så stor, men jeg har ikke
tenkt å dra hele kirkehistoria nå,
men vise til boka som kom ut for 2
år siden i anledning kirkens 150 års
jubileum. Den er jo en av landets
største trekirker.
Men vi kan vel likevel ofre de som
reiste kirken, som gjennom mange
år sleit for å realisere drømmen,
noen få tanker når vi haster forbi,
bærende på våre individuelle
drømmer og håp, om vi tar oss tid til
å kjenne etter. Antagelig er det ikke
så stor forskjell på deres og våre
dypeste følelser, drømmer og håp.
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En forandret verden
Verden har forandret seg på 150
år, derfor blir det likevel forskjell: Vi
kommer mye lettere til alt det
materielle enn det våre mødre og
fedre gjorde. Det kan forlede oss til
å tenke lettvint og overflatisk om
andre forhold i livet.
Det er en utfordring å finne det
som binder oss sammen med de
som gikk foran og som med små
midler utrettet store livsverk, i form
av kirkebygg, seilskuter i hver en
vik, gårder og drift, skoler, hjem og
familier. Den historiske arven kan
gjøre oss ydmyke. Skal en
analysere dette tror jeg begreper
som identitet, lojalitet og felles
skapsfølelse er nyttige. De levde i et
samfunn uten massekommunika
sjon. Det er en annen stor forskjell.
Det tidløse
Vi må leite etter det tidløse. Prakt
bygget på Skåtøy ble reist og står
der fortsatt til Guds ære. Kirke
bygget med det ruvende tårnet og
det enkle og stilistisk rene, store
kirkerommet, bidrar til at det
steileste sinn stemmes til høytid.

Jeg har sett mange ganger hvor
forsiktig en gruppe med turister trør
når de kommer inn i kirken, og
spesielt nå som den framstår
nyoppusset ute og inne. For ikke å
glemme klenodiet av et orgel som
Skåtøy kirke har. Vi er i et hellig rom
og det må det forbli uansett hva
kirken åpnes for.
La oss også tenke hyggelig om
arkitektene. Jeg nevner bare
William von Hanno, fordi han også
drev en tegneskole i Kristiania og
fordi at Kragerøkunstneren Teodor
S. Kittelsen hos ham fikk sin første
profesjonelle opplæring.

Jeg synes disse linjene åpner et
perspektiv for hva vi vil også med
Skåtøy kirke. De konstaterer
dagens situasjon, de legger vekt på
fellesskapet og formaner oss til å
utvikle empati og fremmer ønsker
og krav til innsats. Det fine er synes
jeg, at ønskene om innsats går ikke
bare til kirkemedlemmer og kristne,
men til alle mennesker av god vilje.
På Skåtøy og i skjærgården
finnes mange mennesker av god
vilje. Alt hva en ellers har fått til, er
et tydelig tegn.
Det kan virke som om det i dag er
et lite skille mellom de av oss som
går og ikke går til søndags
Verden er kommet til oss
gudstjenesten. Det skillet har i så
I den prologen som Edvard Hoem fall utviklet seg i seinere år. Tidligere
skrev til Grunnlovsjubileet og som gikk alle til kirken.
ble lest i kirkene, også her på
Skåtøy, skriver han blant annet:
En inkluderende kirke
Verden er kommet til oss
Vi som er glade og stolte av øya
Og vi er hjemme i verden
vår og av kirken må ta utfordringen
Alt som hender av kriger og ulykke
til Hoem og finne måter å omsette
Vedkommer oss
budskapet i praktisk handling. Folk
Sammen med alle mennesker av god vilje
på øya er godt i gang med mye
Skal vi forvalte jordens rikdom
felles innsats. Kirken kunne vært
mer inkludert i fellesskapet. Slik den
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Menighetspub

var i tidligere tider. Også da forsto
folk i skjærgården betydningen av at
de var en del av en større verden
når skipperne satt på steinen
utenfor kirken og hyret mannskap til
neste seiling.
Jeg tror det er en forestilling om at
alt det andre positive som vi holder
på med på Skåtøy ikke er passende
og derfor ikke kan inkluderes i
kirken.
Dessuten er det en holder på med
i kirken, med bønn og ritualer, noe
fremmed for en del av oss.
Personlig oppfatter jeg bønnen
som omtanke for andre mennesker
og ritualene som noe bestandig i en
flyktig tid hvor alle slags inntrykk
presser seg på. Jeg vil påstå at så
godt som alle felles tiltak som
utføres i skjærgården er mer ut fra
omtanke for andre enn enkelt
personers vinning.

I kirken finner en ro og muligheten
til også å få litt kontakt med seg
sjøl. Mange vil mene at en der kan
komme nærmere Gud. Andre er der
med sin manglende tro, men er
nysgjerrige nok til å teste det ut. Tvil
i trosspørsmål er velkjent og
behøver ikke hindre noen fra å gå
der. Det kan ikke gjøre noe for
kirken og fellesskapet.
Jeg synes det er tankevekkende
og berikende for sinnet når våre
dyktige prester tolker tekster fra en
svunnen tid inn i vår hverdag
Alle er like velkommen, og alle får
kirkekaffe og en hyggelig prat. Så
kan vi jo også gå på puben etterpå,
som ikke er uvanlig i andre land.
Selv Martin Luther var glad i en øl,
iflg et nylig sendt TVprogram.
Ta utfordringen
Mitt ønske er at kirken skal åpne

ytterligere opp for alt det andre som
skjer på øya, i kommunen, landet og
verden. Ikke bare ved konserter om
sommeren, men noe hele året,
gjerne noe i forbindelse med
søndagsgudstjenesten Kirken må
igjen bli et alminnelig møtested i
skjærgården. Vi må ta innover oss
at folk ikke kommer til bare en
alminnelig gudstjeneste lenger. Det
må skje noe ekstra. Menighetsrådet
er fullt klar over det og vi må alle
støtte Menighetsrådet. Skåtøy kirke
må utvikles til en kulturkirke ennå
mer i tiden enn den er i dag. Men
Jacobskirken i Oslo er neppe en
modell.
Hvordan det skal skje i praksis,
har jeg noen ideer om som jeg
foreløpig
lar
ligge.
Her
på
menighetspuben vil det sikkert også
komme mange gode ideer.
Jeg håper en arbeidsgruppe som
menighetspuben peker ut. sammen
med menighetsrådet, kan arbeide
videre med spørsmålet.
Det viktigste nå er at skjærgårds
folk står sammen for en fortsatt
levende kirke  for skjærgårds
katedralen.
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