
Skåtøy – Sangpoetenes møtested

Styret i sangpoetene er svært fornøyd
med konserten i Skåtøy kirke 1. august.

Artistene med Alf Cranner og Knut
Reiersrud i spissen godt hjulpet av David
Wallumrød, Nikolai Hængsle og Andreas
Bye ga oss en stor opplevelse.

Teknisk gjennomføring av og logistikk
for arrangementet gikk knirkefritt selv
med en fullsatt kirke. Med snaue 450
publikummere, inklusive et 40 talls
gjester og dugnadarbeidere har sang-
poetene all grunn til å være stolte av
dette prosjektet.

Skåtøy kirke som konsertarena.
Sangpoetene drives idealistisk og mange
av våre konserter går i null eller med

underskudd, derfor er det hyggelig og
nødvendig at noen konserter bidrar med
overskudd til foreningens drift.

Skåtøy som konsertarena har gjennom
snart 20 år fått et godt rykte blant artister
og Sangpoetene med sine lokale sam-
arbeidsparter ønsker og har ambisjoner
om å satse på Skåtøy kirke som en arena
for enkelte store konserter litt utenom
den hektiske sommersesongen.

En fullsatt kirkekonsert er bra for
artister, publikum, kirken, Skåtøy og hele
kommunen – et felles mål som alle gode
krefter, inklusive publikum, må strekke
seg mot.

Ukjent for noen? – ikke vær redd!
Konserter på Skåtøy preges av kvalitet
fremfor kommers. Her slippes til artister
så vel nye og ukjente som gamle og
"glemte" (i alle fall for yngre publikum).

Når «hovedartisten» passerer 80 år
speiles det naturlig nok i et publikum
med grått hår. Derfor var det ekstra

hyggelig å se såpass mange av den yngre
garde – de som ikke har vokst opp med
Alf Cranner, komme på konsert - også de
lot seg begeistre over musikalske opp-
levelser på denne historiske begivenheten
i Skåtøy kirke.

Gå ikke forbi!
Sangpoetene hviler imidlertid ikke på
sine laurbær – allerede 15. september
presentere vi jubileumskonserten «Gå
ikke forbi» - en intimkonsert på Lokalet.
Denne gangen er det Lars Klevstrand
som markerer sine 50 år som visesanger.

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

Skåtøyhøst – roen senker seg!
Men ikke helt – ta turen til Skåtøy
og nyt stillheten til lands og til
vanns.
Kafeen har helgeåpent (sjekk)
Konserter:
Lør 26. aug kl 19 Mats Wawa
på kafeen.
Lør 15. sept Lars Klevstrand
kl 18/1930 kons./mat på Lokalet

https://sangpoetene.weebly.com/
http://www.skatoykafe.no/


Han har med seg Guttorm Guttormsen
(saxofon) og Carl Morten Iversen (kon-
trabass).

For et voksent publikum er dette et
gjenhør og -syn med en engasjert sanger!
Konserten viser også at det er noe
velskrevet materiale som har tålt tidens
tann, og som lar seg fint tolke inn i vår
tid.

Ansporet av Crannerkonserten opp-
fordrer sangpoetene den yngre garde til å
få med seg dette – vi garanterer en god
opplevelse også for alle dere som ikke er
kjent med 50 års visehistorie.

Skåtøy
Lars Klevstrand har vært mange ganger
på Skåtøy og i likhet med Alf Cranner
bidrog han og Josefine viseklubb til
oppstart og etablering av Skåtøy vise og
poesifestival i de første årene.

På Lokalet
Det er god akustikk og sjel i veggene på
Lokalet på Skåtøy - her kommer du tett
på artister og konserten kobles til en
enkel middag, godt drikke og mingling
med øyfolk.

OBS begrenset med plass så påmelding er nødvendig

Velkommen Sangpoetene/ Tor D

FIBER/BREDBÅND TIL SKÅTØY
Klipp: Hansemann i juni-flaskeposten
- - - - - - -
For Skåtøys del er det viktig å følge med
når det gjelder all infrastruktur inkludert
IT. Ikke minst vil det gavne hver enkelt
husstand fordi vårt daglige virke i større
og større grad vil være knyttet opp mot
ulike IT-løsninger.

Ikke minst gjelder det tjenester som
"ikke lineært TV" dvs at en selv kan
velge når en vil se på Dagsrevyen eller
en spillefilm uavhengig av kl. 19 eller et
annet fastspikret tidspunktet.

Dessuten er det kommet/vil komme
andre tilbud som krever høyhastighets-
linje uten datakvote. Det vil gjelde både
private gjøremål og øke muligheten for
næringsdrift med base på Skåtøy.
- - - - - - -

Nå har tilbudsbrevene for fibernett kom-
met, i alle fall til en god del av Skåtøys
husstander.

Her tilbys både høyhastighets internett
alene eller kombinert med TV-pakker.
Dette fortoner seg kanskje vanskelig å
vurdere, men er ikke desto mindre viktig
å ta stilling til for fremtiden.

Dagens internett på Telenors gamle
telefonlinjer er for tregt for fremtiden og
linjene blir ikke oppgradert og vedlike-
holdt mer enn høyst nødvendig.

Telenors politikk er å fase ut gamle
kobberlinjer og fasttelefoni. Derfor er
fibernett svært viktig for fremtiden

Prisene på internett alene synes ikke
urimelige i forhold til kapasitet. Allerede
i dag er det mange unge som ikke har
ordinært TV i det hele tatt, men kun
henter TV-programmer på nett.
Nettprodukter for media som TV, filmer,
musik osv er i rivende utvikling og vil
dominere enda mer i fremtiden.

Derfor: Bestill fibernett nå!
Til den aldrende fastboende befolkning
på Skåtøy: Trenger du hjelp, så søk råd
hos barn og barnebarn.
NB! Hytte folk på Skåtøy -vurder fiber-
nett dere også.
For info og kontakt sjekk www.kebas.no

Når det gjelder TV-pakker, skal jeg ikke
synse noen ting, men jeg lever i håpet om
at det en vakker dag skal bli mulig å få
mitt sære TV ønske oppfylt om:
Kun NRK 1, 2, 3 uten sport og vær-
meldinga før sporten på Dagsrevyen.

Foreløpig bruker jeg dette ønsket til å
stoppe kjeften på overivrige telefon-
selgere av alskenes fantastiske TV pakker
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Skåtøy Vel.

Skåtøy Vel har fått en henvendelse
angående «grasatkjøring» ved innløpet
til Eidkilen/ Venvika.

Velet ønsker på første medlemsmøte i
høst å diskutere med våre medlemmer
om det ønskes en fartsbegrensning der,
på 5 knop hele året og eventuelt andre
steder. Skåtøy Vel vil i så fall kontakte
rett instans for å be om dette. Men, vi vet
jo at ikke alle ønsker en slik farts-
begrensning.

Folk vil kjapt til og fra jobb og hånd-
verkere skriver timer! Kom derfor på
neste møte og fortell DITT syn på saken.
Din stemme kan bli avgjørende.

Vi vil selvfølgelig også ta opp andre
saker som Skåtøy Vel jobber med på
møtet.

Eks:
Hvorfor er det bare halve Skåtøy som får
tilbud om fiberbånd?
Veilys ved Nepeløkka?
Behov for fartsregulerende tiltak på
veien? m.m.

Nina Haugland

Leder i Skåtøy Vel

Mellomyra
Har fått vite at utbyggingen av bredbånd
på Skåtøy vil gjelde fra Skåtøyroa til
Kirkesund, og dermed utelukke Bråtøy
og ytre delen av øya.

Kjenner til at noen utover har fått
forespørsel, men ikke alle.

Jeg har vært i kontakt med Altibox som
bekrefter at det ikke er avsatt midler til
utbygging til Korset, og vi blir oppfordret
til å være «på» for å få dette til.

En mulighet er å oppfordre de som ikke
har fått tilbudet til å sende epost til Karl
Arnfinn Wiik; kaw@kragero-energi.no
og melde sin interesse, med navn og
adresse.

Fint om du kan sende dette videre til alle
medlemmer. De som evt måtte ha
adresser til sommergjester må gjerne
sende videre…

Vh Eli

Etterlysning.

Sommerfestivalen ble som kjent nedlagt
etter 15 års drift (2001-15).

Vi i styret forsøker og ønsker å
fortsette virksomheten ved å arrangere
og/eller støtte noen utvalgte store eller
spesielle konserter, gjerne i kirken og
utenom sommersesongen.

Sommerarrangementer kjøres nå som
kjent av Skåtøy Kafe.

Festivalen slik den var er derfor historie
og dette ønsker vi å dokumentere for
ettertiden på våre hjemmeside.
www.skatoy-visefestival.org/

Derfor er vi interessert i bilder, historier
og opplevelser spesielt fra de første årene
fra 2001 og utover.

Er det noen av flaskepostens lesere som
har bilder eller andre bidrag til historikk
så ta kontakt med oss på email:
post@skatoy-visefestival.org
Eller enklere for oss og dere skann det
dere har og send oss på epost.

For styret i stiftelsen

Skåtøy vise- og poesifestival

Tor d
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Månedens båe - 1
Farlig farvann rundt Jomfruland?

I KV 3. august i år kunne vi lese om bråk
og støy fra en båt i gjestehavna ved
Tårnbrygga på Jomfruland. Da en mann
ba et par om bord i en båt om å roe seg,
slik at resten av båtene i gjestehavna fikk
nattero.

Det likte tydeligvis ikke bråkmakeren,
og i Adams drakt løp han etter han som
ba paret om å roe seg ned. Når politiet
ankom ble den nakne mannen oppsøkt
og da viste det seg at mannen var
etterlyst fra politidistrikt Øst, hvor han
ikke hadde møtt til soning. Mannen ble
pågrepet og transportert til arresten.

Verre var det i 1880?
Da barken Pløen fra Porsgrunn like før
jul gikk på grunn på Jomfruland i mørke,
snøføyke og dårlig vær.

"med losens hjelp fikk de strukket en trosse i
land og satt fast. Langs denne greide hele
mannskapet på 9 og hale seg i land"-
forteller historien om forliset.

I avisa Fædrelandsvennen 27. desember
1880 har de sakset følgende artikkel fra
lokalavisa Vestmar:

Skaadø, 21de Decbr. (Meddelt
"Vestmar".)

Skibet "Pløen", Skipper S. B. Halvorsen,
paa Reisen fra Stettin til Hjemstedet
Porsgrund i Ballast, er i Storm og Sne-
tykke, Natten mellem d. 18de og 19de
ds., strandet paa Jomfruland.

Skibet er Vrag, men Inventarium
antager man at faa bjerget. Mandskabet
blev om Eftermiddagen den 19de reddet
af Lodserne i Korset.

Skipperen roser meget sine
Redningsmænd og iser den ældste, "
gamle Per", der ledede Bjergningen.
Komne iland tilbød Lodserne de
Forulykkede at være med til Korset, men
saa gjennemblødte og medtagne som de
vare, foretrak de heller at søge Ly i det
nærmeste Hus paa Jomfruland,
Gluchstad, der beboes af Jørgen
Jørgensen; men denne Mand nægtede
imidlertid de stakkels forfrosne
Skibbrudne at komme ind, men henviste
dem til sine Naboer, der havde bedre for
at huse dem. Efter gjentagne Gange at
have bedt Gluchstadmanden om blot at
komme ind for at varme sig lidt, maatte
de vandre videre, indtil de kom til Jens

Pedersen Hagane, hos hvem de blev
venlig modtagne, fik tørre Klæder og
bevertet paa bedste Maade.

Å beskrive Jomfruland som en båe er
kanskje å dra det for langt, men det er all
grunn til å være obs på lurende farer der
ute - sommer som vinter.

Det fins lite autentisk skrevet om den
legndariske losen Per Korsets redings-
dåder, men desto mer om ham som
regattaseiler. Historien om Pløens forlis
er kort, men dramatisk nok.
Andre forlis er utførlig beskrevet og noen
også besunget som: Skillingsvisen om
barken Theklas undergang fremført av
Sviske-prinsene.

Tor d

Månedens båe - 2

Ikke før hadde jeg gjort ferdig nok en
"krampeaktig båehistorie i et forsøk å
holde liv i denne spalten så dukker det
opp en fra leserene. Det er bra – fortsett
med det – det er et hav og ta av.

Tor d

Farlig farvann rundt Skåtøy?

Når du kommer ut gjennom Kirkesund
og tenker deg ut til og gjennom Jesper,
ligger det foran deg et herlig område å 4

http://www-bib.hive.no/tekster/skillingsviser/thekla/index.html


kogge rundt i for å vise gjestene dine de
utroligste skaperverk, både menneske-
skapte og naturens egne.

Her kom vi en varm og fin tidlig-
augustdag, med akkurat den farten som
gir den beste lyden i Marna’n. Retningen
var sør-øst, gjennom et smalt sund som
skiller de to holmene som er bebygd med
to av skjærgårdens mest særpregede
hytter – i hver sin enda av en skala som
går fra det helt enkle til det, tja – det
motsatte.
Nok om det.

Den tasmanske svigersønn var plassert
som speider på bakken forut, men han så
ingen sharks, og falt raskt til ro.

Høygravid datter ville ikke at magen
skulle brukes som noen fender, og valgte
å sitte med ryggen mot fartsretningen.

Og Tina er det jo ingen hjelp i – ho
sitter der med rosèvinen sin og mener at
enhver sommer må inneholde noen bomp
(grunnberøringer) hvis vi skal utvikle
oss.

Jeg visste at det ligger et grunt flak når
du kommer ut av sundet, men det
strekker seg altså betydelig lengre til
høyre enn det ha gjort tidligere år. «Øen»
kom seg humpende over; ingen store
skader. Skipperverdigheten føltes truet,
men til muntre tilrop fra de medreisende
fortsatte vi ferden ut til Buskholmane.

I tråd med gjeldende traumebehandling
(oppsøk åstedet) tok vi samme rute hjem.
Det gikk veldig bra. Så alle var enige om
at det hadde vært en fin tur; opp-
levelsesrik og lærerik.

Trond Sødal

Gul linje viser svingen rundt et flak av en
båe i Jespersundet på vei rundt Skåtøy fra
Kirkesund. Rød viser en alternative rute -
koggen går fint i det trange sundet - er du
nervøs så ta inn fenderne. Her blir svingen
etterpå rundt flaket av en båe ikke så lang

Tor d

Saltneven ved Skåtøy
Det er et yrende liv på Saltneven om
sommeren blant annet med seilkurs og
båtkurs for barn. Det er også en liten
gjestehavn der og det drives en enkel
liten kafe. Først i august kunne vi se en
del gamle klassiske seilbåter samle seg
på Saltneven og 2. august var det en liten
seilas mellom tre av disse. Det er
såkaldte meterbåter (6,8,10 eller 12 m).

Observante koggkjørere så at en av disse ble
liggende igjen på Saltneven – 8 meteren
Carmen bygget 1914 i Vollen/Asker av Anker
& Jensen. Konstruktør: Christian Jensen

Båten har nå fått hjemmehavn i Kragerø
og vi håper at den og andre klassiske tre-
seilere blir å se på Kagerøfjorden i årene
som kommer.

Tor d 5



Dønnevik Gård
Ting begynner å ta form på gården. Vei-
arbeidet er godt i gang og forhåpentligvis
kan mange ha glede av ny vei i løpet av
september. Dessverre ble den ikke ferdig
innen sommeren, og vi beklager ut-
fordringene det eventuelt har medført
noen av dere.

I slutten av juli kom det syv glade
boergeiter til gården. De er trent opp i
bruk av klave som gir fra seg en stigende
lyd om de beveger seg mot en tenkt
grense. Dersom de går på utsiden får de
et lite støt.
Teknologien heter Nofence, og er et
virtuellt gjerde som styres via en App.

En stor andel beitedyr lever meste-
parten av livet innendørs og spiser mye
kraftfôr. Målsettingen til Nofence er å få
dyra ut på beite på en trygg og god måte,
slik at de kan ha det godt og selv finne
den maten de er skapt for å spise.

Kulturlandskapet holdes i hevd og
Dønnevik Gård slipper å gro igjen etter
vinterens arbeid som er utført på prakt-
eiendommen. Tanken og ønskene våre på
sikt er utleie av geitene til dem som
ønsker å få litt orden på sine eien-
dommer. Geiter er som vi vet; - veldig
glad i å spise det meste, og husk at
teknologien bidrar til å redusere
kostnader og arbeid med inngjerding.

Dønnevik gård drives etter prinsippet

sosialt entreprenørskap. Et sosialt
entreprenørskap har som formål å skape
sosial eller samfunnsmessig verdi på
lang sikt, fremfor utelukkende å skape
verdi for kun eiere. Familien Sønstebø
kjøpte eiendommen i fjor.

Christian og Marie ønsker å skape
arbeidsplasser og aktivitetstilbud til de
som aldri har fått en mulighet på
arbeidsmarkedet og til de som har falt ut
av arbeidslivet av ulike årsaker. Familien
ønsker å ta et samfunnsansvar og gi
uante muligheter til de som trenger det
mest. Vi på Dønnevik gård har troen på
at omsorg, hardt arbeid, mestrings-
følelse og mye frisk luft kan være en av
veiene til personlig suksess.

Selv om det er nok å gjøre på
Dønnevik gård ønsker vi å få flere i
lønnet arbeid og da trenger vi også
eksterne oppdrag til prosjektet. Vi tar
mer enn gjerne oppdrag som maling av

hytter, hagearbeid, enkel trefelling,
nedvasking av hytter både før og etter
sesong. Vi har hyggelige og motiverte
ansatte som ikke er redd for å ta i et tak.
Vi har også en dyktig kokk på laget.
Kontakt oss om du skal holde selskap og
vi bidrar med alt fra bordpynting til
matlaging. Alt til hyggelige priser som
kan avtales på forhånd.

Ved å bruke oss får du jobben utført,
samtidig som du er med på å løse sosiale
utfordringer i samfunnet. Ring Nina
Haugland på 913 79 248 dersom du har
noe du ønsker hjelp til. I tillegg til meg
er nå Rolf Martin Halvorsen og Jennifer
Gåserud blitt ansatt på Dønneviken Gård.
Vi håper på flere og gleder oss over å
bidra til økende antall arbeidsplasser på
Skåtøy.

Nina Haugland

Pågangsmotor 6

Det er i
alle fall
ikke noe å
si på
geitenes
utsikt

Tor d

https://www.shazam.com/track/60741477/utpa%CC%8A-havets-b%C3%B8lger-kvikkfox
https://kjetilodegaarden.github.io/


Familien Withs gamle Hytte på Skåtøy

En gammel dårlig hytte rives og erstattes av en ny. Nåfortiden rives
ofte selv nye hytter for at nye eiere får det slik de vil ha det, og ofte
raseres da svaberg, kystlandskap og byggetradisjoner. Det er fint å se
at dette nybygget blir svært likt det gamle. Lykke til for nye eiere og
lokale utførende for prosjektet: Arkitekthuset/David Løffler,
Byggmester Tore Abrahamsen og Alf Birger Thorsen (grunnarbeider)

Tor d

Skolen på Skåtøy er nå veletablert og
startet 20. august sitt 6. driftsår.
Elever møtes etter en l-a-a-a-ng ferie på

hver sin kant.
Når ungene
kom sa noen
at de gruet seg
litt til å starte
igjen , men så
fikk de øye på

både et nytt klatrestativ og sine gamle skolekamerater og da
var det bare glade fjes og latter å høre før skolen åpenet kl 8:15
De stilte gladelig opp med sang og dans, NB! uten å ha øvd
først, før de gikk inn til sin første arbeidsdag i nytt skoleår.

Litt værre var det nok for
førsteklassingene, de måtte
vente til alle de andre var gått
inn og samle seg for foto-
grafering av KV's journalist.
Men endelig var det over og i
lang rekke gikk 13 spente 6
åringer etter læreren inn til en
ny verden i sine unge liv.

Store skolesekker dingler
voldsomt på små rygger og
minner oss om all den
lærdom de skal ta til seg i
årene som kommer.
"Bare bok gjør ingen klok" sier ordtaket. Vi håper og tror at tid
til god sunn mat, lek og læring i naturen og Montessoriopplegg
gir gode opplevelser og god læring - lykke til!

Tor d 7



Høståpent - hjertelig velkommen til oss
sjekk hjemmeside

Vi takker for en helt fantastisk sommer og håper å se mange av dere
igjen i helgene fremover! Våre åpningstider:

Ut august holder vi åpent: (endr. kan forekomme)
Fredag (17-22), Lørdag (12-22) og Søndag (12-20)
I september holder vi åpent:(endr. kan forekomme)
Fredag (17-22), Lørdag (12-22) og Søndag (12-21

Obs.: Matservering i helgen til kl. 20. Ved konserter og andre
arrangementer kan stengetid og matservering variere.

Konsert
Lør 26. aug kl 19 Mats Wawa (Bill 200)

Carolin Donners

Det skjer på Skåtøy
Lørdag og søndag .8 og 9. september: Tårnagent helg
9. september kl 1130 kl.11.30: Gudstjeneste med
tårnagenter. Presentasjon av konfirmanter 2019.
Prest Harald Monsen. Organist Jorunn Myre.
Offer til menighetsarbeidet . Kaker, kaffe og saft.

Velkommen i kirken
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Skåtøy Kirke

Skåtøy – Sangpoetenes møtested
Lars Klevstrand - feirer 50 år som artist
med Jubileumskonserten "Gå ikke forbi"
lørdag 15 september kl 18 på Lokalet.

Med seg har Lars: Guttorm Guttormsen (sax)/ Carl M Iversen (kontra-
bass) Bill konsert kr 250 (Eventuelle restplasser selges ved døra)
Påmelding innen Ti 11 sep. send sms til Jan Cranner på 93025366

For flere praktiske opplysninger se annonsen til Lokalet
Velkommen til en høstkonsert Styret

Lokalet - vårt eget hus.
Vi tjuvstarter "vinterens aktiviteter" med middager og treff på Lokalet.
Sammen med Sangpoetene serverer vi mat og drikke i forbindelse med
jubileumskonserten "Gå ikke forbi" med Lars Klevstrand/ Guttorm
Guttormsen/ Carl Morten Iversen

Vi har begrenset plass så forhåndspåmelding både for åndelig og
kroppslig føde er nødvendig (konsert kr 250 og middag kr 100)
Påmelding innen Ti 11 sep. send sms til Jan Cranner på 93025366
(Eventuelle restplasser selges ved døra).

Kommer du fra fastlandet kan du bruke fjordbåtselskapets lørdagsrute
kl 17:00 ut til Skåtøybrygga, sjekk Perlen til Skåtøybrygga.

Retur med Taxibåt kl 22:00 (kr 100) kan forhåndsbestilles av Haudt
Taxi: 99270506

Så gå ikke forbi lokalet lø 15 sept - Tvert imot – velkommen inn
- dørene åpner kl 1730, konsert kl 1800 middag ca 1930

Styrene i Sangpoetene og Lokalet

Huskestua – starter opp igjen for høstsesongen
Alle er velkommen på Lokalet mandag kl 1800 på følgende datoer.
10 sep- 1.okt - 22.okt - 12.nov - 3.des

Styret

http://www.skatoy.net/index.php
http://www.kragerokystperlene.no/skatoy/
http://www.kragero-montessori.no/
http://www.kragerokirkene.no/kirke/skatoy/kirken.htm
http://www.skatoykafe.no/
https://www.ticketmaster.no/event/alf-cranner-og-knut-reiersrud-band-billetter/579479
https://sangpoetene.weebly.com/
https://www.facebook.com/events/346708465855403/
http://www.fjordbat.no/wp-content/uploads/2014/10/Krager%C3%B8-Sk%C3%A5t%C3%B8y-9.pdf
https://sangpoetene.weebly.com/


MATS WAWA – 25. august kl. 19

I år er det Mats Wawa som avslutter konsertsesongen hos oss
på Skåtøy Kafé.

Mats Wawa spiller den mest bredbente, sjelfulle og naive
rocken du kommer til å høre i 2018. Eller skal vi si soul?
Mats Wang hadde aldri spilt med noen andre, og nesten ikke
laget låter, da han ble booket til Trondheim Calling i 2015. Man
kan nesten si han ble kastet ut i det, og i løpet av veldig kort tid
var bandet Mats Wawa skapt. Debutalbumet fra i fjor viste et
band som hadde funnet essensen av den blåøyde og naive
indiepopen, til de mer røffe og psykedeliske sidene av rocken.

Siden debuten på Trondheim Calling 2015, har gjengen spilt på
Bylarm, Øyafestivalen, Pstereo og Trondheim Calling igjen i
2017. Det engelske musikkmagasinet NME trakk blant annet
frem Mats Wawa som et av høydepunktene på Bylarm.

23. februar har Mats Wawa sluppet sin nye EP «Scuzz» på
Black Pop Records med nytt materiale og good stemning
håper bandet å ta liveshowet til nye høyder i 2018! Vi gleder
oss til å oppleve dem på Skåtøy!

Pris: kr 200,-
Billetter kjøpes på Skåtøy Kafé.
Se www.fjordbat.no for fergetider.
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