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Mer
info om
dugnadsfesten

epost: linda-hoy@hotmail.com
mobil: 99234828

Dugnadsfest for alle festivalarbeidere
over 18 år på kafeen 31.oktober kl. 1830.
Det serveres skalldyrsuppe og et
glass øl/vin til maten.
Sondre Stordalen og Erik Damberg
trår til også I år, med sitt pubrepertoar,
Så da blir det allsang og dans utover
kvelden.
Stiftelsen spanderer.
Påmelding til
IngerLise Thoresen, tlf. 90177628
Innen 8. oktober.
IngerLise Thoresen
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Skåtøy vel informerer Høstdugnad på Lokalet

Nå er det bestemt høstdugnad på
Lokalet den 3.oktober kl. 1115. Vi skal
rydde buskas og småtrær rundt
Kamperhaug, både mot Bowits og rundt
hjørnet ved søppelkasser. Rydde inn
veden, samt kløyve noen kubber og
pakke i sekk.
Ta med grensakser, kantklipper, også
en kraftig kantklipper, motorsager, 23
håndsager.
Det serveres kaffe og kake,
I tillegg har flere mindre saker vært
velkommen
til en hyggelig dugnad!
behandlet og andre er «på beddingen».
Vi planlegger å avholde et felles møte Håper mange har lyst til å hjelpe til.
Med hilsen styret for Lokalet
med komiteene og med påfølgende
medlemsmøte torsdag 22. oktober på
Lokalet. Styret ber om at minst en fra
komiteene møter kl.17.30.
Medlemsmøte for alle begynner kl.
19 og vi håper flest mulig kan delta.
Styret i Skåtøy Vel har jobbet med
flere saker i det siste. I stikkord kan
nevnes:
 Snøfanger på taket til kaldtlageret.
 Brosjyre for Skåtøy.
 Møte med politisk parti.
 Følge opp komiteers arbeid bl.a. med
Skåtøybrygga, Åsvika og almannabryg
ger.

For styret: Hansemann

Båtopptak

Årets siste felles båtopptak

Første båtopptak bli mandag 5. oktober.
Vil du ha opp båten din denne dagen
må du kontakte Tryggve B så tidlig som
mulig. Telefon 35991283 / 92057168
eller Bjørn Tor Finsrud 90081102.

Jan Cranner (mob 93025366/crann@online.no) har sagt seg villig til å være
kontaktperson for novemberopptaket fordi jeg har tenkt å ta opp min båt allerede
i oktober. Han vil lodde stemningen om hvor seint det er ønskelig med et slik
opptak. Denne høsten er det også noe usikkert i hvilken grad veiutbyggingen
kunne påvirke aktuelle datoer.

Trygve Braatø

Hansemann
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Det skjer på Skåtøy

Skåtøy Kirke Søn 11 .1 0. kl. 11 .30.

Kafeen er nå høståpen
NB! Ting kan skje
følg med på kafeens hjemmesider !
Lør 3 okt kl 1 3-20 og Søn 4 okt kl 1 3-1 8 (Høstferieåpent)
Lør 31 okt kl 1 3-23 og Søn 1 nov kl 1 3-1 8
Lør kl. 1 5.00 (før dugnadsfesten)

Lør 28 nov kl 1 3-23 og Søn 29 nov kl 1 3-1 8

Ryggsekkane Tur på Skåtøy 1 0 oktober
Lokalet - Vårt eget hus Høstdugnad på Lokalet,
lørdag 3.okt. kl. 11 -1 5.

Vi skal rydde buskas og småtrær ta inn veden, samt kløyve
noen kubber og pakke i sekk.
Det serveres kaffe og kake, velkommen til en hyggelig
dugnad!

Medlemsmøte

Håper mange har lyst til å hjelpe til !

Tor 22. okt. kl. 1 9 på Lokalet

Styret

Huskestua

HUSKESTUA ER 10 ÅR I HØST.
Velkommen til gamle og nye" brukere" alle treff begynner
annenhver mandag kl 18.00
Mandager. 21/9, 5/10 (arr. 10 års fest med påmelding),
19 /10, 2/11, 16/11, 30/11
Grete Olsen

Skole ?

Velkommen i kirken

Oppmøte på skolen kl 11

Piratkonsert for barn i alle aldre fra 0100 år. Erik Krok og
Sondre Sleip spiller gitar og banjo og synger sjørøversanger.
Lør kl. 1 8.30 (Dugnadsfest for festivalen med påmelding).

Finn på nett; Flaskeposter?

Gudstjeneste med Gullkonfirmanter v/ Bente Heibø
Modalsli og organist Katrine Kristiansen. Offer til
Litauenhjelpen i Kragerø v/ Inger Bekkevik.
Fest på lokalet rett etter gudstjenesten, med
middag og hyggelig samvær.
Taxibåt blir annonsert i KV lørdag.

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.
Husstyret

Skåtøy  sangpoetenes møtested

Sangpoetene planlegger et
variert program for
sesongen.

 Informasjon om billettsalg kommer
seinere.
Denne dagen skal vi ha fullt hus!
Sangpoetene oppfordrer alle på Skåtøy
til å invitere gjester fra alle slags øyer
og fastland på besøk denne helgen.

av Sangpoetene.
Ønsker du å bli medlem, send en e
post til sangpoetene@gmail.com eller
bruk SMS/tlf. 95249200 så ordner det
seg.
Hilsen Styret i Sangpoetene

Mars 201 6

Årsmøte i Sangpoetene.
 Skåtøy kafé & galleri lørdag 1 2. mars
Oktober 201 5
201 6 kl. 1 8.00 .
Piratkonsert for barn i alle aldre fra 0
 Etter årsmøte blir det musikk
100 år. Erik Krok og Sondre Sleip spiller
arrangement.
gitar og banjo og synger sjørøversanger
Lørdag 31 . oktober kl. 1 5.00 på Skåtøy
Mai 201 6
kafé & galleri (før dugnadsfesten)
Billettpris kr. 100, pr. person uansett Konsert i Skåtøy kirke lørdag 1 4. mai
alder – ingen påmelding.
201 6 kl. 1 8.00 (pinseaften).
Her er det å stille i piratantrekk enten "Som den gyldne sol"
du er 0 eller 100 år, gjerne med trebein  Povl Dissing  vokal, Iver Kleive  orgel,
og krok.
Knut Reiersrud  gitarer
 Billetter vil bli lagt ut på Billettservice,
Narvesen og 7Eleven i løpet av høsten.
Desember 201 5 og januar 201 6
Sangpoetene hviler

Kontingent 201 6 og medlemskap
Februar 201 6
Prestestranda Vel Vel Vel gjenforenes! Kontingent for 2016 vil bli sendt ut på

epost i løpet av høsten. Vi oppfordrer
 De spiller på Skåtøy flerbrukshus
alle som ser verdien av et helårlig
lørdag 20. februar 201 6 kl. 1 9.00 .
kulturtilbud på Skåtøy til å være medlem

4

FORSLAG OM NYTT FREDNINGSOMRÅDE FOR HUMMER I KRAGERØ

Norges Fiskarlag, Miljødirektoratet,
Havforskningsinstituttet og Fylkes
Fredningsområder for hummer i mannen i Telemark, som alle er positive
Skagerrak har eksistert siden 2006 da til innføring av bevaringsområdet.
4 områder; Bolærne, Flødevigen,
Kvernskjær, Risør ble opprettet.
Effekten av disse er blitt fulgt opp
årlig av Havforskningsinstituttet.
Fredningen har gitt en langt høyere
fangstrate inne i områdene sammen
lignet med områder der vanlig fiske er
tillatt. I tillegg har hummeren i disse
områdene fått vokse seg stor, noe som
forsterker fredningseffekten i og med
at det er den største og mest produktive
hummeren som bidrar mest til
rekrutteringen gjennom å produsere
flere og større egg enn mindre
eksemplarer.
Norges Fiskarlag sier i sin opp
29 januar 2014 inviterte Fiskeri
direktoratet interesserte kystkommuner summering blant annet at «I sum virker
til å etablere nye fredningsområder for dette forslaget til fredningsområde for
hummer. Kragerø kommune har vurdert hummer i Kragerø kommune, samt
to mulige områder for hummerfredning: restriksjonene knyttet til dette, å ta
Ved Valbergheia, og et innenfor rimelig hensyn til de synspunktene
Jomfruland (som ble valgt). fiskerne har fremmet».
Kragerø kommunes forslag om
Fiskeridirektoratet behandlet dette videre
stengning
for hummerfiske i 5 år ble
og sendte forslaget ut på høring 6. mai
akseptert.
I
forbindelse med utløpet av
2015. Ved høringsfristens (12. juni 2015)
denne
fristen
må det foretas en vurdering
utløp var det kommet inn 4 svar fra
av om varigheten skal forlenges. Det

er hensiktsmessig at en slik endring
kan gjennomføres på direktoratsnivå.
Fiskeridirektoratet foreslår derfor at det
tas inn en delegasjonsbestemmelse i
forskriften slik at endringer i
fremtiden kan vedtas av
Fiskeridirektoratet.
En delegasjon omfatter også
nye områder og vil legge til
rette for en mer effektiv
saksbehandling.
I sin høringsuttalelse går
Havforskningsinstituttet inn på
områdets kvalitet som
hummerhabitat og uttaler:
«Havforskningsinstituttet
vurderer det foreslåtte
bevaringsområdet til å møte
grunnleggende biologiske
kriterier som størrelse, habitat og
dybderepresentativitet på en god måte.
Videre vil en eventuell økt larve
produksjon i fredningsområdet forventelig
kunne spre seg til større områder av
den ytre skjærgården i Kragerø».
Det meste av det foreslåtte
fredningsområdet ligger innenfor
grensene for den foreslåtte Jomfruland
nasjonalpark. At grenser for forskjellige
former for vern faller sammen i enkelte
områder kan være hensiktsmessig. 5

Nasjonalparken er ikke opprettet ennå
og den foreslåtte delegasjonshjemmelen
vil gi anledning til å endre grensene for
fredningsområdet slik at de faller
sammen med nasjonalparkgrensen
dersom det skulle oppstå behov for det.
Det foreslås forbud mot bruk av all
fiskeredskap som kan fange hummer.
Dette betyr forbud mot all bruk av garn,
ruser og teiner hele året. Det fisket som
foregår i dag med flyndregarn vil dermed
bli forbudt. Det samme gjelder hummer
og krabbefiske og fiske etter leppefisk
som måtte foregå i området, samt
eventuelt ålefiske dersom dette igjen
skulle bli tillatt. Fiske med krokredskap
vil kunne drives som før.

Forslag
Fiskeridirektoratet foreslår at det med
hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 §
16 om forvaltning av viltlevande marine
ressursar (havressurslova), gjøres
følgende endring i forskrift av 7. juni
2006 nr. 883 om fredningsområder for
hummer:
§1, første ledd skal lyde:
Det er forbudt å fiske med andre
redskaper enn håndsnøre, fiskestang,
juksa, dorg eller snurpenot i områdene
avgrenset som vist på kart:

Kommentar (red)
Forslaget foran er hentet (forkortet)
fra det foreliggende forslag hos fiskeride
partementet.
I skrivende stund er det ikke kjent om
saken blir vedtatt og satt ut i livet før
årets hummerfiske.
Havforskningsinstituttet melder 20.
august i år at deres prøvefiske, etter 9
års fredning ved Bolærene, nå gir over
2 hummer pr teine mot ca 1/2 hummer
pr teine som er vanlig utenfor fredede
områder.

fredning hjelper ikke hummeren mot sel.
En undergruppe av Homo Sapiens,
"fastboende i skjærgården", har i mange
år også vært på nedadgående og er nå
liten, og andelen som fremdeles fisker
hummer er nærmest helt borte.
De fastboende fortrenges og trues
av andre store og mektige undergrupper
som feriefolk, eiendomsspekulanter og
fellesskapets lokale og sentrale politikere
og byråkrater. Ja til og med EU og FN
mener og krever noe i de fastboendes
naturlige habitat i skjærgården.

Tor Dønvik

Det bor ca. 2,2 mill. mennesker i
fylkene som grenser til sjøen i Sørøst
Norge. Det er kanskje på tide at
Det er flere små bestander i fastboende øybefolkning i Kragerø, på
skjærgården som er utrydningstruet. ca. 800, i alle fall kommer på rødlista
og etterhvert kanskje, som hummeren,
Misforstå meg ikke, jeg synes fredning kan få noen fredede områder der en
av hummer er et bra tiltak, som til og fremtidig levedyktig bestand kan sikres.
med ser ut til å virke.
Nå er det slik at hummeren, i alle fall
Det er unikt og en fordel for Kragerø
i voksen tilstand, kun har to fiender kommune og feriefolket å ha "annus
Homo sapiens og Phoca vitulina (sel). rotundus populatio" (helårsboere) i øy
Selbestanden har i de siste årene økt distriktet. Ingen andre kommunener i
fra ingen ting til stor i Jomfrulansrenna, Sørøstnorge har så mange øybeborere,
og den er som Harald Heide Steen’s dette er en verdi som må tas vare på.
gamle parodi på russisk Ubåtkaptein,
Tor Dønvik
den ser ikke grenser under vann, altså
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Vi de fredløse.

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:
Organisasjonsmannen Dønvig?

Den 20. august 1889 kan vi lese i
landets aviser at kaptein Dønvig
(Jørgensen) på Dictator ligger i havn i
New York.
Der møtes han sammen med 13 andre
norske skippere i NorwegianAmerican
Seamans Assosiation’s lokaler i Carrol
Street Brooklyn og sammen danner de
der Norges Skibsførerforening.
Radikale og fremsynte tanker ble her
fremsatt fra uventet hold, fra skippere
som ofte opererte skutene forretnings
messig som en selvstendig bedrift og
som ofte også var redere og/ eller
medeiere i seilskipene.
Disse skipperne mente at internasjonal
skipsfart var viktig for nasjonen og forsto
at norske skippere og mannskap sin

kompetanse og erfaring var den den
viktigste grunn til norsk suksess, og
derfor var ordnede forhold for sjøfolks
kår viktige for norsk skipsfart.

Det er imponerende av skipperne å
være så tidlig ute med å organisere
seg, før fagforeningstanken helt hadde
slått rot i det norske samfunnet.
Skibsførerforeninges logo viser dette.
Det er også morsomt å tenke på at
avisen Norges Sjøfartstidedne som kom
ut første gang 1 januar 1890 nærmest
var et fagforeningsblad for Skibsfører
foreningen. I 1894 ble avisen beskyldt
for å være venstrevridd, inntektene
sviktet og den måtte selges. Avisen
fikk i 1912 navnet Norges Handels og
Sjøfartstidende og er nå kjent som
Dagens Næringsliv.
(forts. neste nr) Tor Dønvik
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Månedens båe
Minner nok en gang om at vi er gått
tom for båehistorier og skal denne
populære spalten fortsette må leserne
sende inn sine historier. Vi vet at det
finnes et utall av båehistorier i fra
skjærgården vår.
Mine egne historier er som sagt brukt
opp, de få jeg har igjen er uinteressante.
Som for eksempel da vi kjørte en kogg
fra Skåtøy til Tønsberg forrige uke, uten
å treffe en eneste skikkelig båe. Været
var fint, så kart og kompass ble lagt til
side fordel for navigasjon basert på
hukommelse og utkikk. Denne tvilsomme
strategi gikk bra, bortsett fra en liten
ekstratur innom Lahelle, fordi jeg ikke
gadd å se på kartet. Når vi nærmet oss
Tønsberg havn fulgte jeg ikke skipsleia,
som er behørig merket med røde og
grønne koster. Jeg tok en liten snarvei
på gal side av rød kost når jeg rundet
Kalnes Mek. på Nøtterø. Leia er jo for
stor skip tenkte jeg, mens jeg så at
baugen på koggen plutselig falt ned
noen tommer, et klart tegn på grunt
vann. Da kjølen subbet ned i saula ved
Kalnes sakket koggen litt, før vi kom ut
i leia igjen. Hadde vi enda kjørt oss fast
i saula hadde det vært noe å skrive om.

Vestfold er en håpløs plass uten
skikkelige båer slik som i Kragerø
skjærgården. At Vestfold ikke er noe
interessant for båtfolk fikk jeg bekreftet
for noen år siden også, da en kamerat
ble med på seiltur til Åsgårdstrand. Da
hans gamle far fikk høre om dette sa
han til sønnen: "Å skal du der å gjøre
da? Der er det er jo bare grunne dritten".
Alle som har prøvd å gjøre tilfeldige
strandhugg i på fastlandet Vestfold, vet
at der er det langgrunt overalt, nei takke
oss til Kragerøskjærgården.

Hun hadde fått lokalkjente til å lage
en turløype for oss i Skarboskauen.
Til tross for litt feilinformasjon fra Rygg
sekkanes egne kartlesere, fikk vi en
flott tur! Tilbake hos Gunny på den
gamle Skarboskolen blei vi fristet av
vaffellukt og hjemmelaga eplekake, og
vi fikk en omvisning i galleriet hennes.

Tor Dønvik

Ryggsekkane
Lørdag 19. september var det duket
for årets første Ryggsekkanetur. Etter
en uke med heftig regn og dårlig tur
vær, viste høsten seg endelig fra sin
Til informasjon serverer Gunny sønd
beste side denne lørdagen. Syv ivrige
agssuppe
hver søndag mellom kl. 1316,
turgåere blei fraktet fra Skåtøy til Skar
og
hun
håper
at Skåtøyfolk vil ta seg
bo, hvor vi blei møtt av Gunny.
en tur innom. 17. oktober åpner hun
også en ny utstilling; en minneutstilling
til ære for Per Elsdorf Christiansen.
Etter at magene var fulle av kaffe,
vafler og nydelig eplekake, gikk turen
videre til Skåtøy.
Linda Høyvarde
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En lørdag på Skåtøy
"Det Grønne Havet"
Hobbydyrkerne delte generøst
av årets avling ved å invitere alle
til Høsttakkefest på Havet.
Det ble servert grønnsak
suppe og grillet mais til de 6070
fremmøtte i solskinnet ute på
jordet. Blant gjestene var det i
tillegg til lokale, både sommer
gjester og folk fra fastlandet.
Hobbydyrker Ottar Monsen ønsket
velkommen og orienterte om prosjektet,
og folk kunne så ved selvsyn og smak,
konstatere at prosjektet så langt er
vellykket. Åpning av festen ble også
markert ved at hobbybonde, og Skåtøys
eneste potensielle krigsherre, Trond
Sødal fyrte av sin saluttkanon fra heia
like over Havet. Så ble det spist og
skravlet og snart løp ungeflokken og
bikkjeflokken høyt og lavt i fri dressur
på jorder og fjellknauser og det ble noen
trivelige timer denne lørdagsetter
middagen. Folk "minglet" og små grupper
ruslet rundt blant kålrabi, nepe og gulrot
for å høste erfaringer og snoke i andre
hobbydyrkeres hemmeligheter. Under
denne etterretningsvirksomheten ble
det tilfeldigvis snappet opp fra Skåtøys

artillerist, at saluttkanonen hans har en
spesifisert rekkevidde på 2 km dersom
den blir ladet med kuler. Gudskjelov
fins ikke kanonkuler på Skåtøy, men
det er kanskje fare for at småvokst
kålerabi eller andre rotvekster nå kan
bombardere den ellers så fredelige øya
vår?
Det er fremdeles ledige parseller på
"Det Grønne Havet" for de som kan
tenke seg å være med på dette hyggelige
og nyttige tiltaket.

Etterpå var det åpent møte på kafeen;
Festival eller ikke?
Leder i stiftelsen Skåtøy Vise og
poesifestival Lars Martin Bråtane innledet
med det faktum at festivalledelsen nå
etter mange års drift har trukket seg og

det har ennå ikke lykkes stiftelsen og
finne en ny ledelse. Festivalen og
ledelsen har over årene blitt svært
profesjonell både når det gjelder
kunstnerisk innhold og gjennomføring.
Det er ikke lett å finne kandidater
med nok tid og riktig kunnskap til å
sitte i festivalledelsen. Innspill som,
ytterligere forenkling av festivalen,
festival annethvert år, gjøre festivalen
større og eventuelt ansette ledelse,
se utenfor Skåtøy etter kandidater,
osv. ble fremmet og diskutert uten noen
konklusjon på møtet. Leder i stiftelsen
tar disse innspillene med seg til neste
styremøte i stiftelsen. Alle på møtet
ønsket en festival, men det var også
bred enighet om at en eventuell
nedleggelse ikke er noe nederlag. Tvert
i mot er det all grunn til å være fornøyd
og stolt over at festivalen i 15 år har
bidratt til "å sette Skåtøy på kartet" og
til at det nå på Skåtøy Kafe har utviklet
seg et mangfold av konserter og
arrangementer også utenom festivalen
både sommer som vinter. Stiftelsen har
i sine vedtekter et vidt mandat til å drive
med kulturelle aktiviteter. Avsluttes
festivalen nå, betyr det samtidig at det
åpnes for nye muligheter for å skape
samhold, trivsel, inntekter i lokalmiljøet 9

rundt kulturelle aktiviteter på Skåtøy.
Med disse optimistiske utsagnene ble
dette møtet avsluttet og neste kafe
arrangement den lørdagen kunne starte.

Forum for tankesprang.
Giftfri mat - en menneskerett?
Ottar Monsen innledet med å
redegjøre for hønsemøkk sine for
treffelige egenskaper, takket være den
var han blitt den ubestridte champion i
kampen om Det Grønne Havets største
gulrøtter.
Temaet passet bra i kjølvannet av
høsttakkefesten på Det Grønne Havet
der giftfrie grønnsaker er dyrket med
flid og kjærlighet.

Stig Lieberg har jobbet med mat og
ernæring i hele sitt voksne liv og han
foredro og reiste mange interessante

spørsmål rundt maten vi spiser til daglig
og mulige negative helseeffekter. Et
engasjert publikum kom med mange
interessante spørsmål og kommentarer.
Undertegnedes forsøk på opp
summering av foredrag og kommentarer
følger:
Norsk ernæringspolitikk bekymrer
seg mest om mettet fett, sukker og salt,
og i mindre grad om den «cocktailen»
av kjemikaler vi får i oss fra kjemikalie
bruk i "industrielt landbruk" og de
prosesser maten som vi spiser utsettes
for, før den havner på vårt bord.
Analyser av blod og urin viser spor
av mange syntetiske eller fremmede
kjemikalier i kroppen til et moderne
menneske tilført via maten. Kunnskap
om hva disse kjemikaliene gjør med
oss på lang sikt er mangelfull og usikker,
men det hersker ingen tvil om at det er
en sammenheng mellom mat og helse.
Vi blir det vi spiser og de fleste selvmord
i den vestlige verden begås nå med
kniv og gaffel.
Det er trolig all grunn til å tenke nøye
gjennom hva vi putter i oss av mat, ikke
minst i våre barn, som fra dag en i livet
sitt ernæres med produkter fra industrielt
landbruk og matvareindustri.
Det hevdes at norsk matvaresikkerhet

er god, men vi vet nok om kjemikalie
bruken i alle ledd prosessen før maten
spises? Matproduksjon er også «big
business» og storpolitikk og da vet vi
på generelt grunnlag at profitt og makt
neppe er garantist for at den mat som
produseres gir best mulig helse.
Løsningen ligger blant annet hos
forbrukerne i form av økt kunnskap og
interesse for mat og ved å etterspørre
giftfrie (økologiske?) produkter. Smaker
økologiske produkter bedre en andre?
Vi må satse på barn, barn liker
smaksmessig det de blir vant med,
vennes de til syntetiske smaksstoffer
og ferdigmat blir det kanskje det de liker
i resten av livet.
Spiser du kortreist mat, som fårikål
med sau fra Stråholmen og kål og potet
fra Det Grønne Havet, er det kanskje
den beste garanti for ikke å få i seg
uønskede kjemikalier. Bortsett fra den
forbaskede pepperen da, som er
radioaktivt bestrålt for å drepe bakterier.
En stor takk til Ottar Monsen og Stig
Lieberg for en interessant kafekveld
som tradisjonen tro, for noen av oss,
fortsatte til kafeen stengte.
Tor Dønvik
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