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Besøk familievennlige
Skåtøy i juli!
Gå tur på sti og bad i sjø!
 Ma og on Åpen kirke +
(on) med orgelkonsert.
- Ma, on og fr Lokalet:
Is, kaker, brus og lopper!
Alle dager: Kafebesøk
+ Et mangfoldig kultur og
underholdningstilbud.

Sprek sommer

Bli med Janne Gripsgård på
trening i sommer.

Jevnlig gjennom hele sommeren vil
personlig trener, Janne Gripsgård,

arrangere gruppetimer med styrke og
kondisjonstreninger på Skåtøy. Hun
håper at mange vil benytte seg av
tilbudet.

Timene mine passer for alle, og jeg
tilpasser etter behov hvis du for
eksempel har en skade eller trenger
annen tilpasning, sier hun.

Janne jobber til daglig på Family i
Kragerø, men har de siste månedene
tilbudt gruppetimer i Kroken og Sannidal.
Nå satser hun også på skjærgården.

Jeg kommer til å ha gruppetreninger
på Tåtøy, Stabbestad og Jomfruland
også, i tillegg til Skåtøy. Det kan være
tiltak å reise til byen for å trene, derfor
er det jo kjekt at treneren kommer til
øyene, sier hun.

Hvis dette hørtes interessant ut, har
Janne egen hjemmeside hvor hun legger
ut mer informasjon angående treninger,

tidspunkter og steder, www.ptjanne.no.
Timene hennes er dropin, og koster
100 kroner gangen. I tillegg til
gruppetimer, tilbyr hun også personlig
trenertimer.

Linda Høyvarde



Skåtøy Kafe og Galleri feirer 4 juli i år 1 5 års jubileum.

Vår alles Heidi Felle lanserte da ideen om å markere
jubileet med et kunstprosjekt for barn basert på kafeens
logo "Englefisken" laget av kunstneren Augon Johnsen.

Barn 612 år i lokalmiljøet og på Montessoriskolen ble
invitert til å delta i prosjektet.
Temaet er "Englefisken alltid på jakt etter nye eventyr".
Rundt dette temaet har barna produsert kunst. De har
tegnet englefisker, skrevet om englefisker og øvet inn
englefiskers dans og bevegelser.

Tegningene har Heidi, ved Augon Johnsen, fått trykket
på tekstil, og på postkort. Kristine har dramatisert
englefisker på nye eventyr i dans og beveglese. Og ikke
minst har ungene laget englefisker i glass på Gerds
glassverksted på Dønvika. Over 50 barn har i puljer tatt
turen over skogen eller i kogg fra Åsvika for å være med
på dette.

Fine kunstverk har barna laget, all kunsten blir presentert
på Haugen ved kafeen 4. juli kl 14:00. Her blir alle de
unge kunstnerens verk stilt ut og og således udødlig
gjort på en flott måte, og en bedre markering av av et 15
års jubileum kan vi vanskelig forestille oss.

Kafelokalet er stengt denne dagen og derfor flytter
kafeen ut på jordet rundt Haugen. Serveringen der
begrenses til is, kaffe kaker og drikke for store og små.
Til gjengjeld holdes grillene varme dagen lang for alle
som ønsker å ta med grillmat i sin picnik kurv. Stolte
barn, foreldre, besteforeldre, onkler, tanter og alle
andre bør få med seg Englefiskens dag.

Tor Dønvik 2



Kafeen er sommeråpen alle dager
kl 1123 fra 20 juni til 16 august
NB! Ting kan skje
følg med på kafeens hjemmesider !

Lør 20 juni kl 1 7 Utstillingsåpning:
Håvard Vikhagen og Elisabeth Dillingøen

Tor 2 juli kl 20 Konsert: Unni Wilhelmsen
Lør 4 juli kl 1 4 Utstillingsåpning: ”Englefisken” – alltid på jakt
etter nye eventyr (se plakat,)
Fre 1 0. juli kl 1 7 ØYLARM festival start (se plakat)
Tor 1 6. juli kl 1 5 Skåtøy vise og poesifestival (se plakat)
Tor 1 6 juli kl 1 7 Utstilling: ”Havgull ” Anne Kristine Thorsby
Fre 24 juli kl 20 Konsert: Øyvind Bremnes Compagnie
Lør 25 juli kl 1 4 Dukketeater: «Rødhette og ulven»
av Anna Asker
Tor 30 juli kl 20 Konsert:
We R Comin Mallorca rock & roll band nr.1

Lø 1 aug kl 1 9 Kons: Bjørn Eidsvåg – Lisa Nilsson med Kork

Det skjer på Skåtøy Søn. 05. juli, kl. 1 8. Kveldsguds
tjeneste , på utsiden av Skåtøy kirke, v/Michael
Wohlenberg og organist Katrine Kristiansen.
Søn. 1 2. juli, kl.1 2. Friluftsgudstjeneste
Ankerplassen, Jomfruland,v/Michael Wohlenberg

og organist Katrine Kristiansen.
Søn. 1 9.juli, kl.1 2. Friluftsgudstjeneste på Stråholmen (felles
Kragerø og Skåtøy )v/ Kjell Wedø.
Åpen kirke hver man. og ons. i juli kl.11 .30 – 1 5.00. med
orgelkonsert hver ons. kl.11 .30 – 1 2.00.( se egen annonse)
Tor 1 6. juli kl. 1 9. Festivalkonsert: “Coastlines” Lill Lindfors
og Ketil Bjørnstad. Kr.300.+avg. + kr.50. v/kjøp i døra.

Velkommen i kirken

Skåtøy Kirke

Finn på nett; Flaskeposter? Skole ?

Sommermarked i hele juli
Åpningstider man-, ons- og fredag kl 1 2-1 6.
Vi selger lopper, husflid, is, brus, pølser og hjemmebakte
kaker/vafler.
Kom på besøk og støtt oss i arbeidet med å holde huset i
orden. Tips, det ligger en loddbok som det gjerne også må
tas lodd på.

Husstyret

Lokalet - Vårt eget hus

Vi trenger salgbare lopper
(ikke hvite/brunevarer og møbler). Lopper kan leveres tirsdag
30.juni kl 1700 og alle dager når vi har åpent.

Vi oppfordrer alle venner av LOKALET å bidra med gevinster
til loddsalget, ta kontakt med Lisbet Toresen tlf: 41288199.

Husk: Lokalet kan leies til selskaper, konfirmasjoner, mv.
Vi har utstyr til 5560 personer. Kontakt Tore Abrahamsen for
leie på epost: abratore@online.no eller tlf 91850561.

Styret

Lokalet - Vårt eget hus

Tradisjonell Mellommyradag
Lør. 4. Juli fra kl 1 2., med lopper kaffe, vafler etc...

Lise

Mellommyra

http://www.skatoy.net/
http://www.skatoy.net/index.php
http://www.kragerokirkene.no/kirke/skatoy/kirken.htm
http://www.kragerokystperlene.no/skatoy/
http://www.kragero-montessori.no/
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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 orgelkonsert på for
middagen, kl.11.30 12.00.

Dette er fjerde året på rad, og
oppslutningen har vist at mange setter
pris på dette tilbudet. Flere av utøverne
har vært her de foregående år, og er
ikke vanskelige å be om å komme og
spille på vårt Hollenbach klenodium.

Nye av året er Wenche Henriksen og
Hannah Marie Carding.

Wenche er til daglig 1.kantor i
Nøtterøykirkene og driver en utstrakt
konsertvirksomhet både i inn og utland,
bl.a ved masterclass kurs i Sevilla,
Spania, flere år på rad. Hun samarbeider
stadig med kjente artister, som for
eksempel Knut Reiersrud og Marius
Roth Kristensen.

Hannah har kantoreksamen fra Norges
Musikkhøyskole, og er nå ferdig med
2.året på bachelorstudiet samme sted.
Som utøver på orgel er hun stadig mer
overbevisende, og har denne våren
hatt to glimrende orgelkonserter i Bodø
domkirke og Kragerø kirke. Hun er også
kjent som sangsolist i en rekke større
korverk, og på konserten i Skåtøy vil
hun både spille orgel og synge solo.

Robert Carding er kjent i hele
distriktet som den eminente
orgelspiller han er, og som
mangeårig kantor i Kragerø, med
utstrakt og variert konsert virksomhet.

Martin Pearson, Kristansand,
konsulenten for orgelrestaureringen,
kommer også i år, sammen med sin
kone Mette Schwaiger og sønnen
Mathias, på henholdsvis orgel, sang
og cello. Disse er også dyktige,

rutinerte konsertutøvere både
sammen og hver for seg. 22.juli vil for
alltid være en spesiell dag i vår felles
historie. Dette vil også bli markert i
denne konserten.

Guy Poupart gjestet oss for første
gang i fjor, og spilte en morsom og
overbevisende konsert. Han er
opprinnelig fra Luxenbourg, og reiser
stadig på konsertturneer i Europa.

Alle utøverne lover et variert og
vennlig program !

Så, kjære Skåtøyfolk , både fast
boende og andre, hvorfor ikke benytte
anledningen til en annerledes 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 gratis adgang !

Utøverne følgende onsdager er:
01.07:Wenche Henriksen,
08.07: Robert Carding,
15.07: Hannah M. Carding,
22.07: Martin, Mette S. og Mathias
Pearson,orgel,sang,cello,
29.07: Guy Poupart

Hilsen Gunvor Fjellheim
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Øylarm

Nye takter på Skåtøy i sommer!

Øylarm er Skåtøy kafé & galleris nye
bidrag i sommer.

En musikalsk godtepose, for gud og
hvermann. Men kanskje først og fremt
for de yngre, uferdige, åpne og søkende
blant musikere og publikum.

Et overraskende møte med kjente og
ukjente musikere, artister med tilknytning
til Skåtøy, band som aldri har vært her
før og sommergjester som lenge har
ønsket å opptre på Skåtøy.

Vi lover et mylder av musikalske
uttrykksformer. Band som er kommende
stjerner, enkeltartister som henter
inspirasjon fra pop, jazz, visesang,
klassisk og blues. Stryk det som ikke
passer, legg til det som mangler.

Det blir musikalsk crossover med
duft av cirkus, fiolin, gjøgleri, gitar,
vaudevilleteater, piano og ukulele, for
bare å antyde spredningen i
uttrykksformer.

Musikerne er så forskjellige som det
går an. De er vanskelige å sette i bås.

Men noe har de felles; de søker
framover, mot kommende års musikk.
De er unge, og ikke bare lovende. De
er unge, dyktige og nyskapende.

Musikk utvikler seg hele tiden. Hver
generasjon har sine preferanser.
Gammel vane, vond å vende, gammel
mann gjør så godt han kan. Vi liker
gjerne det vi er vokst opp med best.

Det samme gjelder musikksmaken.
Ikke ett stygt ord sagt om «gamle sanger
om igjen», for all del. På Øylarm har du
sjansen til å høre musikk du ikke ante
at du kom til å like.

For mer informasjon se

http://www.skatoy.net/oylarm/

Heidi Felle
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Prosjektet med Dønvigs bøye går
mot gjennomføring.

Sponsoravtaler
på kr10000
eller mer søkes.
Sponsorlista
så langt:

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

andre virksomheter, som da varig
hedret med et messingskilt i bygget
hvis de ønsker det. Alle små eller
store bidrag er velkommen.
Bankkto: 2655.02.47037
For informasjon, kontakt:
Tor Dønvik; tor.donvik@gmail.com
mobil 90678830 eller
Arnfinn Jensen; arnfj@frisurf.no
mobil 90584852

Glimt fra kaptein Dønvigs liv:

Med Jørgensen (Dønvig) som kaptein
fortsatte Smaragd i langfart på sydlige
breddegrader. På den tiden var
skipperen ansvarlig for økonomi og drift
av skuta, han sluttet frakter, forhandlet
kontrakter og bestemte dermed også
reisemål, et stort ansvar, men også en
stor frihet.

Denne frihet ga en ung og dyktig
skipper muligheter til å oppleve hele
verden. Denne muligheten benyttet
kapteinen på Smaragd.

Fra 1884, i et par år seilte kapteinen
Smaragd i Vestindia, langs østkysten
av Amerika, noen turer til Engeland for
så å legge kursen til Ostindia. Her ble
havner i Sør Afrika, Mauritius og Australia
besøkt og det var en ung men erfaren

og verdensvant kaptein som satte kursen
hjem til Skåtøy på forsommeren i 1886.

Hjemme kaster han ikke bort tiden.
Han gifter seg med sin ungdomskjæreste
Johanne Pauline Nilsen fra nabogården
Stoppedalen på Skåtøy. Bryllupet står
i Skåtøy kirke 13 juli 1886.

Straks etter tar han med kona på
Smaragd til sydlige strøk, de nygifte
skal oppleve verden sammen.

I Aftenposten 11/8/ 1886 ser vi fra
skipslistene at Smaragd ankom Glasgow
fra Kragerø allerede 3 august.

Og i avisa "Glasgow Herald" 3/9/1886
ser vi at Smaragd 1. september var
lastet og på vei til Mauritius.

Sydhavsparadiset Mauritius i det
Indiske Hav var nok et eksotisk mål for
en "bryllupsreise" i 1886, slik mange
vel vil mene det også er den dag i dag.

(forts. neste nr) Tor Dønvik

Galeasen Skåtøy as
Tor V Dønvik - 90678830

Iseksport as
Tom Erik Hole
Byggmester

Tore Abrahamsen - 91 850561

Arkitekthuset as
David Løffler - 92099747

Skåtøy - Sangpoetenes møtested
Kragerø og Skåtøy Historielag

Stiftelsen
Skåtøy Vise og Poesifestival



Nytt fra styret i
Skåtøy Vel

Ordinært medlemsmøte ble avholdt
etter informasjonsmøte med Kragerø
Fjordbåtselskap IKS. Av saker kan
nevnes:

Åsvikstranda som nesten er ferdig.
På grunn av uheldig vær under støpning,
skal Tore A. følge opp noen småting.
Vi får håpe at dette bare var første trinn.

Fiberkabel i forbindelse med vei
utbyggingen. Svar fra Kebas hevder
imidlertid at det allerede er lagt fiberrør
til lavspent strømnett som skal brukes
videre hvis det mottas midler som gjør
investeringen mulig.

Rist foran døra på Grendehuset og
Tobben H. skal ordne dette.

 Sikre mot snøras også på Grende
huset.

 Kr. 5 000 i økt bevilling til
Landskapsvernkomiteen.

 Utfordringer vedrørende bruk av
veien i anleggsperioder.

Styret diskuterte også det faktum at
skolebarn igjen bruker veien til fots eller
via sykkel. Det skyldes selvfølgelig økt

elevantall og er en hyggelig utvikling
for øya vår. Men styret vil minne om at
alle bilister må avpasse farten for å ta
hensyn til andre. Det holder ikke f.eks.
å ha for dårlig tid til ferjeavgang og å
kjøre under tidspress. Vi oppfordrer
derfor alle til å kjøre så forsiktig som
mulig og eventuelt gjøre som «bestemora
til Bodø i Stompabøkene» (stille klokke
eller mobiltelefonen fem minutter fram).
Samtidig bør alle som observerer
tendenser til grisekjøring si ifra direkte
til vedkommende sjåfør. Hvis du ikke
gjør det, så kan du stå som moralsk
ansvarlig dersom det skjer en ulykke.

Hansemann

PS! Er du medlem av
Skåtøy Vel?
Du kan enkelt melde deg inn i foreningen
ved å betale medlemskontingenten på
kr 100 til kto 2655 60 41589 .
Merk innbetalingen tydelig med
"medlemskap" og med "navnet ditt" og
bekreft innmelding på mail til:
tor.donvik@gmail.com
eller janolaus2@hotmail.com

Svenske tilstander på
Skåtøy?
Kjøretøy som vekker minner om TV
serier fra Svensk skjærgårdsidyll har i
de siste årene blitt å se på Skåtøy.

Saktegående små trehjulinger med
lasteplan er kjekt og ha for småtransport
og frakt opp og ned til brygga eller til
andre små ærend i nabolaget, mener
noen.
I forbindelse med flytting blir en slik nå
ledig på Skåtøy for andre brukere.
Ta kontakt med Rune Vatne 90644667
dersom du ønsker å anskaffe et slikt
kjøretøy.

Tor Dønvik
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Månedens Båe
BAMBLEBROTTET

Det å skaffe nok mat til alle var noe
som opptok skjærgårdsbefolkningen i
krigsårene 1940 45. De mange tyske
soldatene i Norge trengte mye proviant
og det var en selvfølge at herrefolket
sto først i matkøen. På Krikken kystfort
og på de andre tyske forlegningene i
Kragerødistriktet var det mange munner
å mette. Den tyske kommandanten i
Kragerø ville derfor kjøpe inn proviant
i større mengder og fordele den imellom
de ulike stedene. Etter forhandlinger
ble det til at bøndene rundt Nevlunghavn,
fikk leveransen av poteter til de tyske
forlegningene i Kragerø. For å frakte
potetlasten til Kragerø distriktet ble det
innleid en fiskeskøyte fra Bamble som
slepet lekteren der potet sekkene befant
seg. Det ble bestemt at Krikken skulle
få sine poteter levert, før ferden gikk
videre inn til Kragerø.

Ferden endte på den båen som i dag
har navnet Bamblebrottet. Om fiskerne
ikke var godt kjente i Kragerøskjær
gården eller dette var ren sabotasje sier
historien lite om. Ovenfor tyskerne het
det seg at sola hadde blendet skipperen
så ferden endte som den gjorde.

Lekteren sto godt fast og det var nytteløst
å få den av uten å fjerne lasten.

Det gikk nå ut en tysk ordre at fiskerne
på Bråtøy skulle frakte potet sekkene
til Krikken, mot betaling. Fiskerne møtte
opp, betalingen fristet, men mange
hadde i tillegg andre planer. Det som
er sikkert, er at ikke alle potet sekkene
kom frem til bestemmelsesstedet. Det
å stjele av okkupasjonsmakten var
regnet som en god gjerning. Tyskerne
stjeler fra oss, det skulle bare mangle
at vi ikke får noe igjen, het det.

Merkverdig nok var det ingen som
holdt oversikt over hvor mange sekker

de enkelte fiskerne
fraktet. Her må den
tyske grundigheten
ha sviktet. De fleste
hadde en tur innom
brygga hjemme og
sikret vinterforsyn
ingen av poteter, før
ferden gikk videre.
Til sist var alle
sekkene kommet til
brygga på Krikken.

Sehr gut, meine
Herren, sa den tyske
offiseren og betalte
for frakten.

Min far Reinholt Thoresen var en av
dem som fraktet poteter. Han fulgte de
andres eksempel og tok unna så mange
potet sekker han syntes var forsvarlig.
Da han kom til Krikken med lasset fikk
han beskjed om å gå opp til
kommandanten på fortet.

Nå går det galt, tenkte han. Nå har
tyskerne oppdaget at jeg har tatt poteter,
dette kan umulig gå bra. Reinholt så
for seg en snarlig reise inn til Grini eller
det som verre var, en tysk
konsentrasjonsleir. Da han ble vist inn
til øverstkommanderende gikk det mye
bedre enn forventet. En norsk nazist 9

Bamlebrottet



var tolk og Reinholt fikk beskjed om at
han skulle ha en flaske vin som betaling
for den tjenesten han hadde gjort.

Ja, hva var det for en tjeneste. Han
hadde kjørt poteter, men det hadde han
fått penger for. Kommandanten ble nå
usikker og forklarte følgende:

På Krikken hadde tyskerne en båt
med en skrøpelig motor, en dag hadde
motoren stoppet og båten drev av for
vær og vind. Dette så en fisker fra
Skåtøy. Han syntes at han måtte gjøre
noe, reddet soldatene og slepte dem
til land. Kommandanten trodde Reinholt
var redningsmannen og av den grunn
skulle han få vinflaska. Da misforståelsen
var oppklart unnskyldte offiseren seg
og sa at han hadde tatt feil. Reinholt
ble fulgt ned til brygga, kommandanten
takket for jobben som var gjort og ønsket
han vel hjem.

Per Johnny Thoresen

KFS orienterete om
fjordbåtselskapet
på Skåtøy Vels
møte 4 juni

Daglig leder Inge Olav Rønning i det
nye interkommunale selskapet orienterte
om eierskap, styrende organer, drift og
økonomi.

KFS fokuserer nå på fergedrift og
økonomi (kostnadskontroll). Drift er helt
avhengig av offentlige bevilgninger som
står for ca. 50 % av inntektene.

Sparetiltak, forenklinger og for
bedringer er allerede gjennomført og
flere står for tur. KFS ledelsen arbeider
for å opprettholde eller å forbedre dagens
rutetilbud innenfor de foreliggende
økonomiske rammer.

Rammene for offentlige bevilgninger
fram mot 2018 krever imidlertid
ytterligere innsparinger og endringer i
rutetilbudet kan derfor ikke utelukkes.
KFS har fått laget en strategi for fremtidig
utvikling av selskapet. Ingen saker er
besluttet men de viktigste tingene på
planstadiet er:

1) En hurtiggående passasjerbåt (50
passasjerer). I følge foreløpige planer

kan dette muligens besluttes raskt og
båten settes i drift allerede fra høsten
av. Den får flere anløpssteder og trolig
hyppigere avganger fra Skåtøy.

2) Jesper drar på årene, men en
erstatning av denne har en tidshorisont
på minst 10 år.

3) Torvgata 1 Jernbanebyget skal selges,
(KFS skal ikke drive med eiendom).
Et nytt driftsbygg, med oppvarmet
venterom planlegges bygget på kaia.
Tidsplanen for dette er ikke ennå avklart.

KFS er fornøyd med samarbeidet i
rutekomiteen (velforeningene i øy
distriktet) og ønsker en tett dialog med
brukerne og anmoder om at eventuelle
klager fra publikum rettes til KFS kontoret
og ikke til de ansatte på fergene.

Tor Dønvik
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