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SISTE BÅTOPPTAK
Årets siste fellesopptak skjer

fredag 14. november og Bjørn Tore
Finsrud har sagt seg villig til også å
ta lørdagen i bruk om
nødvendig.Det er jo en stor fordel
for de av oss som helst ikke vil eller
kan ta fri på en arbeidsdag.

Som vanlig må de interesserte
kontakte Bjørn Tore direkte på
90081102 god tid i forveien slik at
han kan lage ei hensiktsmessig
rute.

OBS! Vi blir også oppfordret til å
rydde veier og opplagsplass for
trær, busker og annet som står i
veien.

Hansemann

Flaskeposten minner om...

Dugnadsfest på kafeen 25.
oktober kl. 1830, da serveres det
skalldyrsuppe m/tilbehør.

Det er viktig at alle kommer til
tiden, slik at vi er klare for konserten
som starter litt senere.

Jeg har noen få ledige plasser
igjen, så er du interessert, send
meg en sms på 90177628

IngerLise Thoresen

Månedens vits
Vet du hvor mange indianere det
er i et tre?
Hele stammen
Og vet du hva som er under?
Bare rot!

Andre Holter

Skåtøy- Vel
BUK

To 23 okt
Husk to ting:
1) Flaskeinnsamlingen
2) Påmelding til tur til
Den Lille Dyrehage og
Akvariet i Risør, Sø 2.11
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Fauna i endring?
Jeg skal ikke skryte på meghverken ekspertise eller langerfaring innen dette fagfeltet.Men jeg observerer stadig tingsom i det minste er nye for meg.Å fiske etter f.eks. torsk har jegmer eller mindre gitt opp.Årsakene er flere, og «ondetunger» vil nok hevde at detskyldes min mangel påferdigheter.Jeg vil ikke nevne navn påkonkrete personer i denforbindelse, fordi jeg vil unngå åhenge ut ekstollere i Åsvika.Men en av årsakene er at detnesten er umulig å få kroken tilbunns fordi makrellen biter på.Det er vel og bra, men inntaketav feit høstmakrell kan bli tungt åfordøye i lengda.Jeg har også fått betydeligflere fjesinger enn tidligere ogden skal i panna så for jeg fårnoen store.

Men torsken – uff og akk.

Å reise ytterst i Kragerøskjærgården i februar/ marsmåned, kan forveksles medGåselandet eller Svalbard.Grågåsa stikker nemlig hodetopp overalt og kakler fare til sineartsfrender. Den ser også ut til ågreie seg mot minken ogfortjener neppe sitt rykte (dumsom ei gås). Fiskemåker er detderimot lite av og jeg har kun settto slike unger i år. Det varunaturlig nok ved pipa til Stig ogKristin i Åsvika.
For noen uker siden kjørte jegfra Korset mot Selholmen somligger på det vi kaller Flakket. Daoppdaget jeg minst 30 gråhegrerog det stakk opp lange halser ogbein over hele holmen. Riktignoker den en flokkfugl, men jeg haraldri før sett så mange samlet påen liten holme i skjærgården.Som om ikke det er nok, så harvi på Tuppeholmen oppdagetflere feite padder. En kveld vardet til og med to stykker samtidigpå brygga og det på en litenholme ytterst i skjærgården! Om

de svømmer i saltvann, aner jegikke. Men de skal visstnok ikkekunne formere seg via vanligsjøvann.
At noen arter svekkes og andrehar framgang, er ikke noe nytt.Men de fleste eksperter menerendringene går fortere enn detsom er naturlig. Hvis det helteller delvis skyldes menneskeskapte klimaendringer både ilufta og til havs, så er detskummelt. Da nytter det ikkebare å klage på byråkrater ogpolitikere fordi vi alle sitter isamme båt med felles ansvar.
Er det andre som har gjort«rare» observasjoner, så haddedet vært artig å høre om det.

Hansemann



Det skjer på Skåtøy Skåtøy Kirke Lør. 1 .nov. kl. 1 7. Allehelgens
markering i kirken v/ Bente Heibø Modalsli og
vikarorganist Terje Tolner. Med lystenning, til
minne om de som er gått bort det siste året.

Søn. 9.nov.kl. 11 .30. Gudstjeneste v/ Harald Gulstad og
vikarorganist Terje Tolner. Ta gjerne med julegaver til barn
i Litaugen (merk pakken m/kjønn og alder). Besøk av Inger
Bekkevik fra Litaughjelpen i Kragerø. Kollekten går også til
samme formål.
Fre. 1 9.nov.kl.1 8.30. Menighetspub på Skåtøy kafe og
galleri, med innspill fra biskop Stein Reinertsen og lokale
bebore. Tema: Skåtøy kirke – en kirke på stas? Kulturkirke
og/eller trosfellesskap. Samtale!
Søn.23.nov.kl.11 .00. Bispevisitas i KRAGERØ KIRKE. Alle
prestene og biskopen medvirkene. Felles for ALLE SOKN!

Velkommen i kirken

Høstens åpningstider
I høst har vi åpent annenhver helg:
Lør 25.okt: 13  til Dugnadsfest starter
(lukket arr. fra kl 1830)
Søn 26.okt : 13  18

Lø 15.nov: 1323 (*Kaffe/kake/bar)
Lø 15.nov: kl 20 Sangpoetene/ Blueskveld/ Daniel Eriksen
Sø 16.nov: 1318 (*Kaffe/kake/bar)
Fr 21.nov: kl 1830 Menighetspub
Lø 29.nov: 1323 (*Kaffe/kake/bar)
Sø 30.nov: 1318 (*Kaffe/kake/bar)
Lø 13.des: 1323 (*Kaffe/kake/bar)
Sø 14.des: 1318 (*Kaffe/kake/bar)
NB! Ting skjer følg med på kafeens hjemmesider !
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Lese tidligere Flaskeposter? Skole ?

Lokalet: To 23 okt. er fristen for å søke om ledig leilighet
på Lokalet (med pedell funksjon).
Søknad til: Jan Cranner, Stoppedalveien 19, 3780 Skåtøy
crann@online.no

Ryggsekkane
Lø 8.nov kl 11 (oppmøte på skolen).
Ryddetur på Skåtøy, ta med redskap

Tor olsen.

Skåtøy Vel
To 23 okt BUK har flaskeinnsamling (sett ut
tomgods ved postkassa)

Trim: Junior hver to kl 17151830/ Mini hver ti kl 17001800
Hilsen Skåtøy Vel

Huskstua har startet opp på lokalet
Man. kl 1 8 hver 14ende dag, 27. okt, 1 0. og 24. nov
Vanlig opplegg med godprat med kaffe, vafler gamle bilder
og lykkehjul. Alle er hjertlig velkommen

Huskestua.

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.skatoy.net/
https://www.youtube.com/watch?v=f9QbygCnLw8
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Månedens båe.
Båene er der og blir påkjørt, men

skribentene sviktet denne gangen,
fortvil ikke det kommer mer.

Tor Dønvik
Klipp fra Facebook
Inger S Hagen legger ut bilder og
sier følgende på Facebook

"På Skåtøy gjør det ikke noe om
ferja er forsinka, for der er det selv
betjent bibliotek på venterommet
med bøker for enhver smak."

(Red) Det skal ikke alltid så mye
til å skape litt trivsel, glede og nytte i
hverdagen. Mens bibliotekene sliter

over det ganske land med økonomi
for å opprettholde tilbudet sitt, er det
flott at damene i lesegruppa på
Skåtøy med Nina Haugland i
spissen tar et bitte lite skritt i
motsatt retning.

Mainstream trend i hele
samfunnet vårt er økende
urbanisering. I et lite lokalsamfunn
har vi da flere muligheter. Vi kan
forsøke å utvikle oss mest mulig
som trendene tilsier, vi kan sitte
stille å se hva som skjer eller vi kan
gjøre alternative ting. Jeg har tro på
det siste. I forbindelse med en
hovedstrøm er det alltid mindre
motstrømmer og sidestrømmer og
spennende bakevjer. Her er det

øydistriktet må manøvrere og utvikle
seg, her er det også vi har vår
historiske forankring, kunnskap og
erfaring.

Kragerøskjærgården Montessori
skole bruker Prøysenvisa "I Bak
vendtland" som åpningssang på
første skoledag. La oss skjærgårds
folk tro at allting går an og la oss
tillate oss å være litt tøysete og rare
alle mann, da blir det morsommere
og bedre å bo her nå og i fremtiden.

Slik skaptes Kafe, Festival, Sang
poeter, Kro med middag på lokalet,
Skjærgårdskole, Boligfelter, Turstier,
Badeplass, Minibibliotek osv og
kanskje i framtida primærnæring
med sauehold og lokal mat
produksjon, næringsutvikling osv.

Noe er stort og noe er smått og
det meste er motsatt av hva trend
analytikere, politikere og mange
andre mener og sier.

Tor Dønvik



Skolens støtte-
forening tøffer
videre for å gi

barn så gode oppvekstvilkår som
mulig.

Her lager Stø Kurs en trenings/
hinderløype i terrenget på nabo
eiendommen til skolen. Løypa ligger
i et spennede terreng og vi er takk
nemlige for at grunneieren gir oss
tillatelse til dette.

Etterhvert som utfordringene
kommer på plass, står ungene klar

til å prøve hinderløypa.
Stor glede selv om været er grått.
Dette er trolig et bra supplement til
vitual reality på Ipaden

Oppe i alle tiltak og dugnadsinnsats
i lokalmiljøet for barns beste, er det
bra for alle, og kanskje spesielt for
barna å se litt ut over vår egen lille
verden.
Årets TV aksjon for å sikre fattige
tilgang til rent vann er et målrettet
og fint tiltak.

"Vil dere gi penger så de som
ikke har vann kan få det?!"

Sjarme og gode faktakunnskaper
om tema for årets TVaksjon ga god
innsamling i Stoppedalveien.
4, 5 og 6åringene er enige om at vi
er heldige som bor i Norge, og at
det er viktig å hjelpe de som bor i
andre land som ikke har det så
greit.

Foto: Maria og Jo Borkhus

Tor Dønvik 5

Bak fra venstre; Birk,
Åse, Julie og Jonathan
Foran: Bill ie



Barne- og ungdoms-
komiteen

BUK
BLI KVITT TOMME FLASKER OG
BOKSER To 23 okt.

Rydd kjeller og loft, boder og kott.
Snart kommer flaskeinnsamlerne fra
Barne og ungdomskomiteen.

Torsdag 23. oktober er dagen.
Utpå kvelden kommer unge og
gamle fra BUK og tar med seg
tombokser og flasker. Det er litt av
en jobb de gjør, mange hender
trengs når skapene skal tømmes.

Men det er et arbeid som kommer
alle til gode. Du får nullstilt kontoen
for rot, barn og unge får penger som
kommer godt med når det skal
kjøpes inn nytt utstyr for Junior
trimmen (912 år) og Minitrimmen
(58 år). Minitrimmen er ny av året.
Gjengen har allerede hatt sin første
trening, åpen for alle barn.
Minitrimmerne samles hver tirsdag
og holder på fra kl. 1718.
Juniorenes dag er torsdag. Da
starter treninga kl. 17.15 og varer til
18.30.

Sett flasker og bokser ved
postkassa.
NB; kun flasker og bokser som
kan pantes.

HVOR BLIR DET AV
TURISTENE?

I forrige utgave av Flaskeposten
etterlyste vi barn og unge som vil
være med på tur, altså såkalte
turister.

Vi tenker ikke på Ryggsekkane
eller den slags folk. Man kan jo
aldri vite hva de har i sekkene
sine, jeg mener bestemt å ha hørt
både klirr og klunk i ryggsekkene
når de drar forbiG

Nei, jeg tenker på unge turister.
Med voksent følge. På vei i buss
eller bil, til for eksempel Broke
landsheia. Hvor de skal besøke
Den Lille Dyrehage for nærkontakt
med lemurer, apekatter og øgler.

Eller til Risør Akvarium, hvor de
skal studere hai i ulike utgaver,
breiflabb med skimrende lys på en
stang foran den fæle kjeften, giftige

småfisk og saftige storfisk. Og for
ikke å glemme;

Den Blå Hummeren. Ikke viden
kjent ennå, til det er den lokale
sensasjonen fra farvannet utenfor
Skåtøy for nyoppdaget. Den har
nettopp kommet på plass, takket
være en omtenksom hummerfisker
med sans for bunndyras sjeldne
varianter. Fra Skåtøy til Risør, with
love.

Vi omtalte den planlagte turen i
forrige utgave av Flaskeposten. Nå
nærmer det seg! Vi utsetter fristen
for påmelding noen dager. Så vil du
bli med, får du henge på! Akvariet i 6



Risør har mye å by på for alle som
er nysgjerrige på hva som beveger
seg der nede i det mørke dypet. Her
kan du se med egne øyne de
rareste skapninger. Brosme, ulke,
lyr, kolmule, lodde og kvabbe,
havhest og sypike. Det er noe å slå
i bordet med når du kommer hjem.
At du har sett sypiker i levende live.
Noe annet enn fiskepinner fra
Frionor.

Det er Barne og Ungdoms
komiteen på Skåtøy, forkortet BUK,
som arrangerer turen. Den er ment
for barn og unge fra Skåtøy, men ta
gjerne med deg en venn fra byen.

Og snakk med mor eller far eller
andre voksne, kanskje de vil være
med? Kanskje de kan stille opp med
bil og ta med seg andre?
Vi trenger biler, sjåfører og

interesserte voksne for at turen
skal bli noe av.

Når: SØ 2. NOV.
AVREISE SKÅTØY FERGE KL. 10.40.
HJEM MED FERGE KL. 16.20.
BUK betaler inngangsbillettene på
Den Lille Dyrehagen og Risør
Akvarium. Husk å ta med en solid

matpakke og drikke.
PÅMELDING:
På sms til Ottar Monsen, 40 60 88 86.
PÅMELDINGSFRIST:
Torsdag 23.okt., altså samme dag
som det er flaske-innsamling.

Hilsen Ottar og Simone.

Tennisplassen?
(Refleksjoner over et saueslakt)

Jeg står på kjøkkenet og ren
skjærer og pakker ned for frysing et
saueslakt. En halvannetårs vær, en
villsau fra Stråholmen som selv i
død tilstand aldri vært fraktet på
hjul, kun på kjøl.

Slikt arbeid er både tradisjonelt og
en del av en levende kystkultur.

Det er godt å tenke på at kjøttet
du spiser, er fra et dyr med et fritt
og godt liv ute på en holme. Det blir
slaktet ute på holmen og slipper
transport til nærmeste slakteri som
ligger i Vestfold.

Pris og arbeidstimer for dette mat
aukprosjektet betyr lite for meg.

Dog gir det en liten fandenivoldsk

glede i å tenke på at dette slaktet,
på sin vei til middagsbordet er et av
de svært få som klarer å lure seg
forbi RimiHagens sommerpalasser
på Røssholmen eller andre mat
baroner, uten at de får en krone i
lomma.

Jeg ser ut av vinduet, tvers over
Dønvikbukta, der ligger Tennis-
plassen. Hva stedsnavnet kommer
av er det vel ingen som er sikre på?
Navnet er gammelt og har i alle fall
vært brukt siden min bestefar flyttet
hit for snart 100 år siden.

Kanskje skipper og rederfamiliene
som bodde på eiendommen fra
1850 årene en gang, prøvde eller
planla å spille tennis der? Som det
fremgår av bildet, er ikke en tennis
bane det første du det tenker på når
du nå ser stedet, det er gjengrodd
her som alle andre steder på
Skåtøy.

For ca. 40 år siden startet de med
sauehold på eiendommen og etter
et par års drift kom Tennisplassen til
syne igjen. Et grønt fint jorde på et
par mål ned mot sjøen ga navnet en
mening.
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Det minnet om Wimbeldon? riktig
nok spredt bevokst med einer
busker, som sauene trimmet ved å
beite på nye årsskudd med en
presisjon som var en engelsk hage
gartner verdig.

Tankene går til noen strofer fra
Evert Taubes Fritjof i Arkadien

Ja, där gick getterna och där gick fåren

som vita moln på ängens klorofyll,

och näktergalen sjöng i björnbärssnåren,

och själv var jag en del av min idyll.
Saueholdet tok slutt og et kultur

landskap som var godt og vakkert å
se på, og å oppleve, gikk raskt over
til det villniset vi ser overalt i dag.

Sauehold er selvfølgelig, som alt
annet, ikke bare idyll. En dag kom
sauene gjennom gjerdet og raserte
avlingen i pappas sirlige grønnsak
åker, men det er en annen historie.

Skåtøy Vel står nå bak et forsøk
med sauehold, ca. 10 mål på
statens grunn på Bjønnemyra skal
gjerdes inn. Velet samarbeider
med skjærgårdsparken, som vil
rydde området. Dette starter som et
felles prosjekt for å skaffe seg litt
praktisk erfaring med sauehold og
kulturlandsskap. Potensialet for
sauehold på Skåtøy er stort, det er
fullt mulig for samtlige av Skåtøys
ca. 100 faste bosteder og ca. 550

feriesteder, hvert år å få den gode
opplevelsen det er med matauk og
kortreist mat på bordet fra et lokal
saueslakt.

Jeg håper at forsøksprosjektet
gjør at mange grunneiere og andre
på øya ser, at fordelene med saue
drift i stor skala, oppveier ulempene.
Vil vi, så kan vi få til et sam

arbeid som gjør at vi om noen år har
gjenskapt kulturlandskapet ved et
lokalt bærekraftig husdyrhold som
også gir kortreist mat av høy
kvalitet.

Etter 2 timers jobb er kjøttet klart
til frysing. Ca. 80 serveringer og en
2030 middager er i hus.

Det blir ca. 5 minutter pr. middag,,
det slår meg at dette er jo effektivt.

En mindre tidstyv enn alternativet
med transport til og fra super
markedet og ørkesløs vandring
mellom hyllene til RimiHagen for å
kjøpe inn en 2030 middager.

Ca 2 kg talg til småfuglene er
skåret vekk, den beste bekreftelsen
på at ungværen hadde et godt liv på
Stråholmen.

Tor Dønvik
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Tennisplassen vest innerst i Dønvikbukta
er nå som bildet viser helt gjengrodd !



Skåtøy – sangpoetenes møtested

Lør 1 5. nov kl 20

Blueskveld på Skåtøy kafé &
galleri

Konsert med blues/slidegitaristen
Daniel Eriksen. Her prøver vi noe
“nytt”, men gled dere til en gitarist i
verdensklasse. I høst spiller han
både i New Orleans og på Skåtøy.
Påmelding til

Jens Harald Jensen;
sangpoetene@gmail.com
eller SMS/tlf. 95249200
Billettpris kr. 300,.
Medl. av Sangpoetene kr. 200,.
Kontingent

Kontingent for 2015 vil bli sendt ut
på epost i løpet av oktober. Vi
oppfordrer alle som ser verdien av
et helårlig kulturtilbud på Skåtøy til
å støtte Sangpoetene og betale
kontingenten innen fristen.
Medlemskap

Ønsker du å bli medlem, send en e
post til sangpoetene@gmail.com

Jens Harald
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http://sangpoetene.weebly.com/



