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Husk!
Sett av datoer og
kjøp billetter allerede nå!

1 7 mai feiring

Som seg hør og bør dro øyfolket til
byen for barnetog og kanonskudd fra
Gunnarsholmen. Det var hyggelig å se
at KSM i sitt andre år har vokst, og er
nå et flott innslag i barnetoget.

epost: linda-hoy@hotmail.com
mobil: 99234828
Etter barnetoget hoppet bunadskledde
øyfolk opp i joller og kogger og med
bunadssølv blinkende i finværet dro de
ut til Skåtøy for å fortsette feiringen i
lokalmiljøet. Vel og merke snakker vi
her om ekte bunader og ikke de varme
dressene øyfolket spankulerer rundt på
byen i, på den kalde årstid. Går vi 50
60 år tilbake i tid var det knapt bunader
å se blant øyfolk, de var den gang
forbeholdt dalstrøka innafor.
I år var det rigget til med både kanon
og tog på Skåtøy også, til og med et
slags buekorps (slagverk) var stablet
på beina. Det var også hyggelig å se
at flere av Skåtøys sommergjester og
folk fra byen stilte opp i toget og på
arrangementet etterpå.
Med hendene over ørene og ropte
ungene intenst hurra mens lunta brant
og de ventet på det store smellet.

Så smalt det og på oppfordring avfyrte
kannonereren Trond Sødal et skudd til,
slik at alle detaljer med svartkrutt,
ladning, lunte og avvfyring kunne
studeres nøye.
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Toget hadde en kort rute fra Sjøheia
En ny lek av året, som slo godt an,
Disse skal stilles ut på Skåtøy kafe
og ned til kafeen som ble gjort unna på var "kjærringkjøring" med trillebår.
og galleri 4. juli i forbindelse med kafeens
1015 minutter, i sakte samba takt, til
15 år jubileum. Barna har allerede laget
buekorpsets rytmeinstrumenter.
tegninger av og fortellinger om
Englefisker.

De minste ble utstyrt med hjemme
lagede seljefløyter som på turen gjennom
skogen ga Gjøk og Sisik, Trost og Stær
BUK solgte også bra med kaker og
en kortvarig konkurranse om vårens pølser som gir penger i kassa til barns
glade pipelyder.
beste på Skåtøy. Barne og ungdoms
komiteen fortjener en stor takk for et
Hjemmelagde fløyter kan anbefales, flott 17 mai arrangement.
Tor Dønvik
ungene lar seg fascinere av at, en
Rognkvist og litt jobb med en tollekniv
kan avstedkomme såpass mye bråk.
En annen fordel er at fløytas levetid
er kort, barkbitene har ikke samme Takk for all overraskelse, oppmekaniske styrke som plastfløyter "made merksomhet, gaver og glede som
in China", slik at besteforeldre og andre dere alle ga meg på kafeen 1 . mai.
med tiltagende Tinius får raskere den
Takket være alles bursdagsbidrag
ro de ønsker.
kan nå prosjektet "Englefisken alltid
I samarbeid med kafeen hadde BUK på nye eventyr" gjennomføres.
laget til tradisjonell 17. mai familiefest
Dette gleder meg og alle barna som
med leker for barn og voksne.
snart skal lage Englefisker i glass på
verkstedet mitt på Dønvika.

Gerd Slåen 60 år

Tegningene blir etter hvert å se rundt
kafeen og fortellingene skal dramatiseres
til dans og bevegelse.
Her blir kunstverkene laget av stolte
barn presentert, noe vi alle kan glede
oss over i Skåtøy kafe's jubileums
sommer.
Gerd Slåen
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Det skjer på Skåtøy

Skåtøy Kirke Søn. 24. mai. Kl.11 .30.

Åpningstider
NB! Ting kan skje
følg med på kafeens hjemmesider !
Lør 23. mai: kl. 1 3 - 23, (Utstillingen "Jewels" åpnes kl 17),
Søn 24. og Man 25. mai: kl. 1 3 - 1 8
Åpningstider i juni :
Fre. kl. 1 7-23, lør; kl. 1 3-23,søn; kl. 1 3-20
Lør 20. juni kl. 1 7 Åpning av utstillingen med Elisabeth
Dillingøen og Håvard Vikhagen.

1.Pinsedag Høytidsgudstjeneste og dåpsduefest,
utdeling av kirkebøker til barna. v/Bente Heibø
Modalsli/ Katrine Kristiansen, offer til Menighet
sarbeid
Søn 1 4. juni kl.1 2.00 . Gautefallstevne: Gautefall Fjellkirke,
felles gudstjeneste for Bamle prosti.
Søn 21 . juni kl.11 .30 .Skåtøy kirke, gudstjeneste v/ Bente
Heibø Modalsli og organist Katrine Kristiansen.
Taxibåt blir annosert i KV under Kragerø kommune i forkant
av gudstjenestene
Velkommen i kirken

Skåtøy Vel torsdag 4 juni kl 1 830
Medlemsmøte/ Åpent møte for alle

Fra og med 29.juni Åpent hver dag fra 11 -23

Inge Olav Rønning kommer og informerer oss
om Kragerø Fjordbåtselskap, KFS  IKS
styret

Mellommyra

Det blir Mellommyradag lørdag 4. Juli fra
kl 1 2.00 , med lopper kaffe, vafler etc... Vi tar i den anledning
imot lopper, ring gjerne Venke (980 96 904) eller
Lise (920 21 538) for å avtale levering.

Lise

Huskestua

Huskestua har tur til Nes Verk 6. juni kl 0900
ifra Danskekaia. Det er ennå noen plasser igjen på bussen,
påmelding innen 1.juni til Finn Sørensen telef. 977 83 693
Dette er åpent for alle som har lyst.
GreteOlsen

Finn på nett; Flaskeposter?

Skole ?

Lokalet - Vårt eget hus Sommermarked i hele juli

Lokalet trenger salgbare lopper (ikke hvite/brunevarer og
møbler). Lopper kan leveres tirsdag - 30.juni fra kl 17 og alle
dager når vi har åpent (Ansv. Lisbeth Thoresen 41288199).
Vi oppfordrer alle venner av LOKALET, til å bidra med
gevinster til loddsalget som går i hele juli.
Tove / Husstyret

Skåtøy Vise- og Poesifestival 1 6.-1 8. juli 201 5.
Sett av datoene nå og følg med på

– www.skatoy-visefestival.org

Billettsalget er i gang!

Dagsbilletter og billetter til kirkekonserten er i salg hos
Billettservice, Narvesen og 7Eleven. Billetter til barne
/familieforestilling selges bare i ”døra”.
 Husk å kjøpe billetter i tide, det kan bli utsolgt!
Torsdag 16. juli kl. 16.00  åpning av festivalen i hagen

Bestillingsverket – «Drømt hav» - av Ellen Bødtker
Fremføres av: Jan Erik Vold - Ellen Bødtker - Arve
Henriksen - Eirik Raude

Bestillingsverket "Drømt Hav" er en hyllest til Skåtøy!
En musikalsk og poetisk reise i de varme, gode og
underfundige somrene.
Tekstene fra Jan Erik Volds mangfoldige univers gir liv til
hav, sommer, sjø og mennesker kanskje møter vi eneboeren

Zuikan? Et blikk fra den Japanske landsby som oppleves
å ha mye til felles med Skåtøy: Hav på alle kanter.
Ellen Bødtker har laget musikken i direkte inspirasjon fra
diktene til Jan Erik  med havet som metafor om forventninger
og menneskeskildringer.
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"Poet in residence" - Jan Erik Vold

Arve Henriksens unike trompetklang skildrer naturen i seg
selv, og Eirik Raudes slagverkspalett er et univers av farger
I år stiller Skåtøy Vise og Poesifestival med "Poet in
og klanger!
residence", selveste Jan Erik Vold x 3.
På en forrykende bølge med medskapende venner har dette
Jan Erik blir med oss alle festivaldagene, og det blir et variert
blitt en reise på Drømt Hav.
program med poesi og musikk.

Klangbakgrunn:

Jan Erik Vold og Ellen Bødtker har samarbeidet gjennom
de siste tre år.
Med prosjektet Picadon Music and Film var de på turne i
Japan i 2012 og 2013
og hadde konserter i Tokyo, Hiroshima og Kyoto med «Will
this moment ever let go?» Siden har de samarbeidet rundt
Haikudiktene til Vold tonesatt av Bødtker.
Ellen har laget forestillingen Ild og Is for Rikskonsertene
hvor diktene til Jan Erik er med. Den har turnert hele landet
fra 2012 og frem til nå.

- "Drømt hav" - Jan Erik Vold, Ellen Bødtker,
Arve Henriksen, Eirik Raude
Først er han poet på åpningskonserten, "Drømt Hav".
Dette er et nykomponert bestillingsverk, en hyllest til Skåtøy,
av Ellen Bødtker som også har med seg musikerne Arve
Henriksen på trompet og Eirik Raude på slagverk. Vold
leser egne tekster fra sitt mangfoldige skattkammer. Vold
og Bødtker har samarbeidet de siste tre årene.

- Jan Erik Vold, dikt og Egil Kapstad, piano

Rikskonsertene har laget noen opptak av dette samarbeidet
Sammen vil denne fantastiske duoen presentere dikt fra
på film. - Se video
Klipp fra en prøve i Bødtkers studio på «Drømt Hav» med verdenslyrikken fra Wergeland til Szymborska samt tekster
av Vold.
Jan Erik Vold. - Se video
Kapstad og Vold har samarbeidet i 30 år, siden utgivelsen
av Frank O`Haraalbumet "Den dagen Lady døde" i 1986.
"Blåmann! Blåmann!" med Chet Baker kom i 1988. Åtte
album i alt, med "Drømmemakerren sa" fra 2008 som det
foreløpig siste, der Kapstad har komponert for strykekvartett,
piano, tenorsax. Et nytt verk lanseres på litteraturfestivalen
i Lillehammer i mai: "Store hvite bok" der strykekvartetten
utøkes med trompet og harpe.
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- "Terje Vigen" - Jan Erik Vold og Knut Reiersrud

Reiersrud er ikke snauere med sitt kraftfulle gitarspill der
stengene etter hvert ryker som om det er stormen selv som
tar de og mannen selv får problemer med å holde seg på
krakken. Det er nesten som du selv sitter i robåten og puster
lettet ut når du når smulere farvann.
En ekstra dimensjon blir det når forestillingen i år skal
fremføres ved Skåtøybukta, i hagen til Kalle, helt nede ved
vannet. Så til de som ikke fikk med seg denne forrykende
forestillingen for 5 år siden  kjenn deres besøkelsestid!
Jens Harald Jensen

Dette er et lite jubileum i seg selv. Det er 5 år siden de
gjorde et uutslettelig inntrykk med denne forestillingen på
storscenen på Skåtøy Vise og Poesifestival. Nå er de
tilbake. Vi får igjen oppleve Vold`s fantastiske, energiske,
fremførelse der han innimellom nesten synger frem teksten
i en Lars Lillo Stenbergaktig versjon, til Reiersruds tolkning
av Arlo Guthrieslageren Alice`s restaurant. Det litterære
verket går nesten opp i den gamle slageren om man bare
sløyfer en linje i hver av diktets 43 strofer, noe de også har
gjort.

KJÆRKA VÅR
TRENGER EN
UTVENDIG VASK

Menighetsrådet ønsker
derfor å invitere til en
dugnad mandag og tirsdag
89 juni fra ca. 15.30
(Dersom noen har mulighet på dagtid ordner vi det)
Vi vasker det vi rekker fra bakken/ stige, og det vi rekker
på to ettermiddager.
Det blir enkel servering.
Fint hvis de som har anledning sier ifra til Vidar eller noen
andre i menighetsrådet.
Fint hvis dere tar med litt vaskeutstyr.
Med en humoristisk tone informerer og forklarer Vold om Håper på godt oppmøte, husk det er din kjærke også.
verkets og Ibsens mange sider, ofte med flere krumspring
og digresjoner, men henter det alltid inn igjen.
Skåtøy menighetsråd
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Prosjektet med Dønvigs bøye går
mot gjennomføring.

andre virksomheter, som da varig
hedret med et messingskilt i bygget
Sponsoravtaler
hvis de ønsker det. Alle små eller
på kr10000
store bidrag er velkommen.
eller mer søkes. Bankkto: 2655.02.47037
Sponsorlista
For informasjon, kontakt:
så langt:
Tor Dønvik; tor.donvik@gmail.com
mobil 90678830 eller
Arkitekthuset as
Arnfinn Jensen; arnfj@frisurf.no
David Løffler - 92099747
mobil 90584852

Iseksport as
Tom Erik Hole
Byggmester
Tore Abrahamsen - 91 850561
Galeasen Skåtøy as
Tor V Dønvik - 90678830
Stiftelsen
Skåtøy Vise og Poesifestival
Kragerø og Skåtøy Historielag
Skåtøy - Sangpoetenes møtested

Finansiering på
går, vi trenger
store og små
donasjoner som
mottas med takk.
Midlene går med
til bygg for utstilling av bøyen og til
materiell som presenterer Dønvigs
spennede livshistorie.
Sponsoravtaler (kr 10000 eller mer)
søkes blant privatpersoner, firma og

Glimt fra kaptein Dønvigs liv:

fra første ekteskap, skipper Nils Olaus
Nilsen (født i 1845).
Spekulasjonen er ikke tatt helt ut av
lufta da vi vet at en O. Nilsen var skipper
på skonnertbriggen Smaragd bygget
på Litangen i 1880.
O. Nilsen var skipper på Smaragd og
seilte både i Ostindia og Vestindia fra
1880 til 1884 da den 24 år gamle Jørgen
Martinius Jørgensen for første gang

Vi vet heller ikke så mye om hans
ugdomstid på Skåtøy. I Skåtøy skoles
protokoller fra 1865 ble det registret
fravær og i så henseende var han i alle
fall en mønsterelev, og etter endt
skolegang ble han konfirmert i Skåtøy
kirke 25 oktober 1874.
Etter konfirmasjonen dro han trolig til overtok og førte Smaragd som skipper.
sjøs som ganske ung, jeg har ikke funnet
Skutebildet av Smaragd henger på
noe materiale som bekrefter med hvilken veggen i Kragerø Sjømandsforening.
skute, hva slag fart det var, under hvilken
kaptein osv.
Smaragd var en liten skute på 258
brutto registet tonn som ble ført av
Han hadde imidlertid flere skippere i kaptein Dønvig (dengang Jørgensen)
sin familie og det derfor grunn til å anta i perioden fra 188489.
at han dro ut under en skipper som
Reder var A. Terkelsen fra Kragerø
hans foreldre kjente og stolte på. En
Tor Dønvik
kan spekulere på om det var mors sønn
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Lørdag 20.juni kl. 1 7.00
Elisabeth Dillingøen og Håvard
Vikhagen er venner og kolleger med
felles utdannelse, først fra Kunst
og håndverksskolen og seinere
Statens Kunstakademi.
De mottok i sin tid
etableringsstipend til
opprettelse av grafikk
verksted på Barthebrygga
i Kragerø, men har ikke
stilt ut sammen i Kragerø
siden den gang. Nå skal
de stille ut malerier og
grafikk på Skåtøy.
Torgeir Rebelledo Pedersen
åpner utstillingen.

Bildet er av
Håvard Vikhagen
Heidi Felle
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Verdig markering ved
Skåtøy kirke
Den 8. mai var vel 40 mennesker samlet
ved minnestøtta for å markere at det i
år er 70 år siden landet igjen fikk fred
etter 5 års okkupasjon og krig.

Tjue personer fra daværende Skåtøy
kommune ofret livet og navnene deres
er hugget inn i steinen. Hver enkelt
person ble minnet av Trygve Braatø
som holdt talen og som foresto
kransenedleggelsen, etterfulgt av ett

minutts stillhet. Elever fra Kragerø
skjærgården Montessoriskole sang Alf
Cranners ”Din tanke er fri”.
Trygve Braatø minnet også om to andre
personer med tilknytting til skjærgården
og med stor krigsinnsats.
Det var dansken Kai Birksted
som var sjef for det norske
flyvåpenet og som var med å
forberede invasjonen i
Frankrike. Han er gravlagt på
Skåtøy kirkegård.
Minnet ble også Rauane
mannen Harry Williams, først
krigsseiler, dernest tjeneste i
flyvåpenet og deltaker ved
invasjon i Frankrike. Noen år
etter hjemkomsten bygde og
bosatte han og familien seg i
huset som er nærmeste nabo
til kirken.
Høytidligheten ved minne
støtten ble avsluttet med at to
vers av fedrelandssalmen Gud
signe vårt dyre fedreland, ble sunget.
Flaggbærere var veteran fra Tyskland
brigaden Jens Martin Jensen
og undertegnede fra FNstyrkene i Gaza.
Arnfinn Jensen

Vil du være konsert-vakt på Skåtøy
i sommer?
Stø Kurs har påtatt seg vaktholdet
under Vise og poesifestivalen og Bjørn
Eidsvågkonserten i sommer. Dette gir
gode penger til arbeidet vårt for skolen.
Vi trenger da en god del folk som kan
tenke seg å gjøre en veldig hyggelig
dugnadsinnsats for Stø Kurs. Oppgaven
består i å møte opp på kafeen på Skåtøy
i 14  16tida (nærmere info kommer
seinere), få refleksvest og arbeids
instruks og så kontrollere billetter, passe
på at publikum ikke tar med seg egne
drikkevarer inn, rydde, o.l.
Vaktene får mat og har gode
muligheter til å oppleve konsertene. De
må være igjen og rydde litt etter at
publikum har gått.
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Vakt på Vise- og poesifestivalen?
Fredag 17. juli: Henning Kvitnes Duo,
Jan Erik Vold/Egil Kapstad, Julie
Westgård Stordalen og Sofia Karlson
m/band.
Lørdag 18. juli: Jan Erik Vold/ Knut
Reiersrud, Ingunn Ørnhøi Band,
GypsyQueens m/band, Oda Dahll,
Øystein Sunde/Meget i sløyd.

LOKALET-VÅRT EGET HUS
Meddelelse; Nytt styre er:
Tore Abrahamsen (91850561),
Tove Kristiansen (90630023),
Lisbet Thoresen (41288199),
Liv Berit Olaussen (99167035),
Gerd Slåen (99261667),
Morten SchultzHaudt (47253125)
og Kristin Skotmyr(97144844).

sjørreten er Arvid Helleseng som her
viser fram en fin en på 1,2 kg.
Arvid er en nøktern kar som overlater
til sin Ingrid å sende inn bilde av
fangsten.

Lørdag 1. august: Bjørn Eidsvåg m/band Lokalet kan leies til selskaper,
og Kringkastingsorkesteret.
konfirmasjoner, mv.
Gjest: Lisa Nilsson.
Vi har utstyr til 5560 personer.
Velg deg en eller flere av disse tre Ta kontakt med Tore Abrahamsen for
dagene og meld deg som vakt ved å leie på epost abratore@online.no eller
ringe Terje på 92 82 61 53.
tlf 91850561.
Tove / Husstyret
For Stø Kurs Terje Sødal

Kreative Jenter!
I sommer planlegger 4 Skåtøyjenter
(Iselin, Pernille, Isa og Sarah) å ha en
salgs bod ved veien i nærheten av
kafeen. De skal selge ting de har laget
selv, ting de ikke bruker lenger og
kanskje noe å tygge på! Det vil skje i
sommerferien, datoen er ennå ikke
bestemt. Kanskje det blir utlodning også.
Sarah

Fiske i (u)opprørt vann?

Jeg oppforder herved leserne til å sende
inn bilder og historier om sine sjøørret
Torsken er nesten borte fra vår bukter fangster. Jeg kan love at redaksjonen
og viker. Det er neppe årsaken til at ikke vil slå særlig hardt ned på
bestanden av sjøørret ser heller ut til å etterrettelighet, kildebeskyttelse og
ha økt i de siste årene.
sannhetsgehalt i denne sammenheng.
Derfor er det mange som nå på forskjellig
Tor Dønvik
vis forsøker å lure en av disse på kroken.
Her er det plass for mye hemlighets
kremmeri om lokalkunnskap og finesser
med snøre og sluk. En av de som lurer
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informasjonsflyten med de komiteer
som jobber med mer spesielle saker
som f.eks. Skåtøyveien, Skåtøybrygga
og almannabrygger. Det er også
ønskelig at kassereren har noe mer
Det nye styret i Skåtøy Vel hadde sitt kontroll på måten komiteregnskapene
første møte tirsdag 5/515 på Lokalet. blir presentert på.
En av sakene som ble behandlet, var
å bedre informasjonen til medlemmene Det blir et medlemsmøte 4 juni kl 1830
om aktuelle saker. Derfor ønsker vi i på lokalet. Dette blir et åpent møte for
større grad å benytte oss av alle der hovedsaken er at daglig leder
i KFS Inge Rønning vil oreintere om
Flaskeposten.
fjorbåtselskapet. Styret vil vurdere om
Det første møtet dreide hovedsakelig møtet utvides med andre saker som da
om å sette nye medlemmer inn i behandles etterpå i et medlemsmøte.

Styret
Informerer

eksisterende saker samt å ajourføre
referatsaker. Noen gamle saker Styret består nå av Tor D (sekretær),
Jan O (kasserer), Rune V (styremedlem),
fortsetter «leve» mens noen er nye.
Lisbeth T (nestleder), Arnfinn J og Vibeke
Til den første gruppa kan nevnes Ø (begge vara) og Hansemann (leder).
Åsvikstranda (underkomiteen med Laila,
Sven og Tore jobber med å innhente
anbud), Dønvigs bøye (satt på vent
mens midler skaffes) og vedtekter (utsatt
til neste årsmøte pga tidsnød).

Hansemann

Av nye saker kan nevnes å modernisere
arkivene ved hjelp av innskannede
dokumenter i nettskyen. Videre ønsker
styret å forbedre kontakten og
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