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

Lokalet vårt eget hus
Middager — og
andre arrangementer?

Med vinterstengt kafe samles
øyfolk til middager på lokalet.
Opplegget startet for 6 år
siden og har variert litt fra år
til år. Etterhvert har det dukket
opp noen tema for middager vi
håper kan bli en tradisjon.
Dessverre forvant den første
middagsanmeldelsen i Flaskepostens julestri, men her
kommer den.
Årets Julebord på Lokalet gikk
av stabelen Lø 24 nov, her ble
det raskt fullbooket.
Som i fjor var Dennis sjefskokken godt hjulpet av flere av
Skåtøys Nederlendere og en
og annen urinnvåner.
Bord ble dekket som det seg

hør og bør for en seks retters
gourmetmiddag.
Det imponerende hva man kan
få til med de begrensninger som
ligger i Lokalets kjøkken både
når det gjelder borddekking,
servering og ikke minst kokkelering. Menyen var variert slo
godt an og folk koste seg i ro og
mak med god mat og drikke i
godt selskap der servitører, for
anledning stæsjet med "Juleboppers" på hode ga, god
service og var aldri langt unna.
Takk til Dennis med Hollandske sambygdinger og Lokalstyret
for nok en gang å sørgt for et lokalt julebord vi alle gledet oss
over og er stolte av.
Sjekk videosnutt: Skåtøy "fast track" kokkelering.
Hvis noen savner et sladebilde for å bekrefte hvem gjestene
var, henviser jeg til side tre, den samme gjengen deltok på ølsmaking. – Bortsett fra en annen "vemmelmaga" øyværing som
mener "de romler så fælt i magen av det hjemmebryggede
ølet".

Julemarked 9 desember
Her var "same procedure as every year",
fra så langt tilbake som folk kan huske
med salg av husflid, litt kortreist mat,
julegrøt, ertesuppe, pølser (helt fra
byen), kaffe og kaker.
Vi må ikke glemme Lokalets barnevennlig utlodding med mange runder av
åresalg og trekning på lykkehjulet. Her
var det gevinster i hopetall og jeg tror
nesten alle fremmøtte barn sikret seg
minst en gevinst og de som vant mye
delte rundhåndet med de andre.
Stolte barn produserte bjørkekubbenisser og fargerike glitrende julekort på
løpende bånd. Det ble trolig julepakker
til stolte besteforeldre fra stolte barn.
Arlyn og Gerd assisterte barna på juleverkstedet. Alt som gjøres for barn på
øya er bra og kanskje nødvendig for at
lokalsamfunnet skal overleve på sikt og
her bidrar Lokalstyret med sitt.

Ølsmaking på Lokalet 12 januar.
At Alf Prøysen skrev en ølvisa (mel. F.
Ludt) er kanskje ukjent for noen?
Kåre Siem ble kåret til årets ølhund i
1975 og spilte inn plata "Øl er i alle fall
øl" i 1976 der denne visa ble fremført av
Lars Jacob Krogh sammen med den
norske studentsangforening.

Årets ølhund ble trofast kåret fra 1973-93
unntatt i 1983 (da Kåre Willoch dannet
regjering med KRF og Senterpartiet?) –
og den ble tatt opp igjen i 2010.
Blant ølhundene er mange celebriteter,
aktuell nå for tiden er Trine Skei Grande,
kåret i 2015, der juryen blant annet begrunner: "På fjorårets partilandsmøte i
Tromsø fikk hun byttet ut vinen med
spesialbrygget landsmøteøl fra Mack og
to ganger har hun takket nei til kongens
årlige julemiddag for Stortinget og i
stedet kommet på Bryggeriforeningens
juleølpremiere».
Ølets rolle i regjeringsforhandlingene
på Hadeland er ukjent - kanskje det
måtte sterkere krutt til - Hadeland er jo
mest kjent for hjemmebrent? - Her følger
alle fall første vers av visa tilPrøysen.
Så hilser vi atter vår trofaste venn,
som kjøler vår brennende hånd.
Vi hyllet og svek deg igjen og igjen
på jakt etter sannhet og ånd.
Men du hadde tid til å vente og se,
vi kom nok tilbake engang,
da skujlet av verden vi skyllet deg ned,
og etterpå satt vi og sang:
Øl er i alle fall øl.
Øl er i alle fall, alle fall øl.
Så hever vi hodet og starter igjen:
Øl er i alle, øl er i alle,
øl er i alle fall øl.

Blant påmeldte ølhunder til ølsmaking på
Lokalet var det dårlig med rikskjendiser
fra norsk kulturliv, media og politikk,
men de kan bare angre og ha det så godt.
Lokale ølhunder ble ikke skuffet da
våre lokale ølbryggere viste film, bilder
og foredro om ølbryggings finurligheter
for et interessert publikum på ca. 40.

Skåtøys ølbrygger Jan med briller på magen
er ikke stort å bytte på med vår importerte
ølbrygger Per Morten med briller på panna.

Takket disse moderne "seidmenns" kunnskap om ølbrygging fikk vi et innblikk i
fakta , magi og mystikk om ølets tilblivelse.
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Vi smakte oss gjennom; Tsjekkisk Pils;
Belgisk Pale ale; Blonde ale; IPA, Irsk
red ale og Kneipa.
Kneipa er spesiell, et slags IPA øl
brygget med en gammel type norsk gjær
– Kveik, en villgjær som har overlevd i
hundrevis av år inne i Vestlandsfjordene
og nå høster internasjonal anerkjennelse
blant ølbryggere.
Øl er i alle fall øl, men det er ikke bare
bare, her forskes det seriøst på NTNU
der man forsøker å fremskaffe gjærceller
fra gamle drikkekar fra vikingtiden.
Får man det til kan det bli en norsk
næring med et stort internasjonalt
marked (vikinger er for tiden i skuddet).
Øl er i alle fall øl, men det er også
opplevelse, historie og kultur - slik kan
publikums erfaringer fra kvelden på

Lokalet oppsummeres. – Vi håper alle at religion, etikk og sunt bondevett er dessarrangementet nå på andre året allerede verre? eller heldigvis? måtehold bra!
har blitt en tradisjon.
Og Ægir kvad:
Ør er du Loke,
Ølguder?
av alt du har drukket,
Den greske vinguden Bacchus hylles ofte
far nå med lempe, Loke!
feilaktig som ølgud? Det må vi slutte
for ingen kan tøyle
med og heller bruke den norrøne guden
tungen sin
Ægir, han var også havets hersker og
når han drikker alt for drygt.
passer derfor bedre på Skåtøy.
Ægirs kone het Ran og hun fanget alle Men vintermiddager gjenstår.
som forsvant på havet i garnet sitt, og Lø 16. feb "Asiatisk Buffet", et årvisst
hans ni døtre var havets bølger. Han fenomen. Jan Cranner drev i hotellbodde på Lesøy da han inviterte til bransjen i Thailand (når han ikke bokølgilde, og der bar både maten og ølet set?) og brakte med østens krydder ut i
seg selv omkring - slik var det på Lokalet havgapet. Her utfordres lokale smaksogså, vi ble servert ved bordene.
løker i generasjoner tilvendt mild kost,
Ægirs gjester skrøt av to dyktige fisk i uka og svært godt stekt svinestek
tjenere Fimafeng og Elde, dette orket på søndag, begge deler med poteter og
ikke Loke å høre på, og derfor drepte han ihjelkokte grønnsaker. Thaiboksing til
Fimafeng.
tross kan Jan være både snill og mild
Selv om Lokalets gjester både kom også i matveien, og Jonatans plakater på
"oppatte fjorden" og fra Tåtøy unngikk hva som er hot og mildt på Buffeten gjør
vi både mannedrap og munnhuggeri.
det hele trygt for alle.
Ølet vi fikk var sterkere enn butikkøl Søn 17. mars Barnemiddag med kokk
og smakte svært godt. Både ølbryggere Trine Ellen Ørsvik fra Montessoriskolen.
og enkelte gjester bekreftet farer med at De av oss som møter elever der forstår at
øl som smaker godt kan ha en alkohol- god hjemmelaget mat er viktig. Spør
gehalt på 10%. Selv importerte jeg "ekte man en elev om hva er fordelaktig med
Vossa øl" med Haukeli-ekspressen for skolen svarer de like gjerne mat som
noen år siden og fikk da opplyst at der leksefri. Mat er bedre enn leksefri er en
målte de ikke alkoholgehalt i %, men i god anmeldelse av denne middagen.
antall slagsmål pr. liter. I følge guder,
Kom og spis mvh Tor D

Dugnads-prisen 2018
Skåtøy Vel
Årsmøte
Saksliste til årsmøte i Skåtøy Vel 2018

På årsmøte i Skåtøy Vel vil vi i år dele ut
en dugnadspris. Først og fremst for at
dette er en måte å vise at vi alle setter
stor pris på dem som hvert år legger ned
mye arbeid for fellesskapet, men også for
å få flere til å komme på årsmøte. Vi
håper at prisen blir en årlig begivenhet
og kanskje motiverer til ytterligere
dugnadsjobbing. Skåtøy Vel jobber jevnt
og trutt med å opprettholde og bedre
vilkårene for våre medlemmer. En stor
del av jobben blir gjort i de ulike
underkomiteene.
Alle de nominerte har gjennom mange
år jobbet i ulike komiteer og andre
foreninger/ organisasjoner som også
jobber for Skåtøys ve og vel.
På denne første utdelingen har styret
tatt seg den frihet å nominere priskandidater. Dersom prisutdelingen blir
tatt godt imot (og ingen føler seg
forbigått fordi de ikke selv
ble
nominert), tenker vi at det for fremtiden
skal være opp til medlemmene i Skåtøy
Vel å foreslå kandidater.

Når og hvor: Lokalet ons. 27. feb. kl. 18.
- Godkjenning av innkalling.
- Årsmelding.
- Regnskap i revidert stand.
- Rapporter fra komiteer og utvalg:
- Huskomiteen
- Veikomiteen
- Samferdselskomiteen
- Skåtøy motorbåtforening
- Kulturkomiteen
- Kulturlandskapskomiteen
- Brannvern
-Innkomne saker. (Sendes skriftlig til
styret.skatoyvel@gmail.com innen 20.
feb.)
-Fastsette kontingent og økonomiske
rammer for styret neste år.
-Valg.
-Eventuelt:
-Nytt i år: Valg av dugnadsprisvinner!
De nominerte er Terje Sødal, Tor
Dønvik, Liv Berit Olaussen og Vidar Årets nominerte er:
Ødegaard.
Vidar Ødegaard
I tilegg til å være et ja menneske som
Vel møtt!
stiller opp i mange sammenhenger, har
Hilsen styret også Vidar faglige ferdigheter som i

mange år har gavnet foreningslivet på
Skåtøy. Hans brede engasjement i ulike
foreninger vitner om stor innsatsvilje.
Det kan nevnes 6 år i Menighetsrådet, 6
år som leder i Mellommyra Fritidsforening, 2 år i Skåtøy Vels styre, 6 år i
styret på Lokalet, samt mye jobbing med
sommermarked og Skåtøy Vise og
Poesifestival.
Liv Berit
Olaussen
Liv Berit er også
en øyboer som
sier ja til det
meste. Det være
seg som pengeteller eller kakebaker. I tillegg
har hun sittet
som medlem av
en rekke utvalg.
Det kan nevnes:
Sommermarkedskomiteen fra 1984, førte 4

regnskapet for M/B Anita i 4-5 år til
inntekt for Krikkenveien, veldig aktiv
alle de 15 årene Skåtøy Vise- og
Poesifestival ble arrangert (billettansvarlig, vaktansvarlig, vekslepenger
m.m.), styret på Lokalet i 7 år, pluss
diverse dugnader på Skåtøy Skole.

for over 40 år siden og vakte de første
årene stor harme på øya. Nå har den
årlige begivenheten blitt som en
kulturinstitusjon å regne.
At fastboende, utflyttere og hyttefolk
hvert år fremdeles møtes på Harefjell/
Havet kom i gang med Tor som ivrig
initiativtager for over 50 år siden. Vår
Tor Dønvik
egen fremragende øy avis, Flaskeposten,
”Sjøulken” med blir stort sett ført i pennen og sendt ut av
det lure smilet, Tor og vi håper han vil fortsette med
iført
islender dette i mange år til.
eller "Korselue",
har i en mannsalder vært viktig
Terje Sødal
for Skåtøy.
Vår spreke busAlt som 16 åring
sjåfør kan mer
jobbet
han
med
å
arrangere
enn å kjøre
Skåtøydagene på 60 tallet.
buss!
Særlig
Han har i flere omganger vært leder
aktiviteter som
eller sekretær i Skåtøy Vel. Han fikk
innebærer
bl.a. grunneierne med på, parkering på
fysisk fostring
toppen og utvidelse av Skåtøyroabakken.
har lagt Terjes
Han var også sentral i opprettelsen av hjerte nær.
Montesorrie-skolen, støtteforeningen Stø
Han har vært sentral i rydding,
Kurs og fungerte ca. et halvår på dugnad merking og vedlikehold av sti-/løypesom daglig leder når skolen startet opp.
nettet på øya, som medlem av BUK i 6 år
Han har også vært sentral i opp- har han vært initiativtager og arrangør av
rettelsen og styrer av Sangpoetene, Skog-sprinten i 3 år og arrangert
Skåtøy Vise- og Poesifestival og Fakkeltog på nyttårsaften de 3 siste
Stiftelsen.
årene.
Han er også arrangør av Skåtøy
Som medlem av Sauekomiteen har han
Bælme- og drekkelag. Laget ble stiftet vært med på å rydde og gjerde Bjønn-

myra og Bosedalen.
Som leder av Stø Kurs har han jobbet
med klatrestativet på skolen, hinderløypa
bak skolen og skøyteis på skoletomta de
årene naturen har tillatt det.
Han har også vært ansvarlig for
Balltrimmen siden starten og ledet
Juniortrimmen i ca. 6 år.
Styret i Skåtøy Vel synes at vi har
nominert verdige kandidater til årets
Dugnadspris. Nå er det opp til DEG å
komme på årsmøte å stemme på den du
synes fortjener den MEST.
At alle er verdige prisvinnere tror vi alle
er enige i.
Styret i Skåtøy Vel ved leder Nina Haugland

Ryktene går?

I forfjor ble Dønnevik gård solgt og nå
sier rykter at Stormyr gård står for tur, vi
håper på gode eiere for disse historiske
eiendommene.
Duncan – han med fisking, grønnsakdyrking, bier, og nå med yoga, har bodd
lenge på Skåtøy, sist nå på Stormyr.
Han vil gjerne fortsatt bo på Skåtøy og
tar i mot alle tips om leiemuligheter med
takk – ring Duncan på 93214789 dersom
du har tips eller noe å tilby.
Tor d
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Været som var

Kjøpmann With i
Kragerø klaget også
på et eller annet da en
byoriginal kom med
følgende kommentar:
"Nå må du ikke se så
svart på det da With".
Vi får håpe klimaet
kan ordne seg i fremtiden, imens kan vi
Siste 30 døgn hadde kun 3 døgn med pensjonister i dessertgenerasjonen i kjent
middeltemperatur under normalt.
stil bekymre oss for daglige problemer
Omtrent som i fjor, mild fin vinter så som ikke betyr noe som helst, eller
langt, men med en ubehagelig bismak av mimre om fortiden.
global oppvarming.
For koggfolket er kardinalspørsmålet;
For første gang på mer enn 10 år dro jeg blir det is i år? – «so far so good», men
på pilketur på utsiden av Jomfruland en på tross av mild vinter kan vi fremdeles
av finværsdagene i januar, også en få is selv om det neppe blir langvarig.
skremmende opplevelse, svart hav, ikke
et napp å få, knapt en sjøfugl å se, helt Før kunne vi som bor på utsiden av
alene, ingen andre fiskebåter å se bortsett Skåtøy handle både brenne og mat på
fra to reketrålere fra Bamble på vei inn Jomfruland selv om isen la seg inne i
til Kragerø.
Kragerø, men det går ikke lenger. Først
Er tidligere tiders livsviktige tradisjon- ble tankanlegget lagt ned og butikken ble
elle kystfiske for matauke og næring her vinterstengt tidlig på 2000 tallet.
i distriktet borte for godt?
Det var alltid hyggelig å handle i
Det er skremmende hvor fort dette har Jomfruland landhandel på vinteren, der
skjedd, i løpet av siste 20 år har denne var kjøkkenbord, stoler, kaffe og vafler
delen av kystkulturen i praksis blitt borte på plass – en møteplass for Jomfrulands– hva slags klode er det vi overlater til folk og andre som stakk innom.
våre barn og barnebarn?

I statsarkivet ligger dette bildet fra 1912
med teksten: "Kragerø: Østlandske Petroleumskompanis lager på Midtfjordskjær."
Jeg fikk ikke dette til å stemme, det har
aldri vært tankanlegg på Midtfjordsskjær? og landskapet i bakgrunn stemte
ikke heller.

For bedre bilde se siste side

Med dagens teknologi er det enkelt å
speilvende et bilde. Da ser vi at dette er
Tankanlegget på Åsviks brygge på
Jomfruland. Statsarkivets kilde er en
negativ film der noen har klart å speilvende og å feilplassere tankanlegget på
Midtfjorsskjær.
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Denne slags kritiske gravejournalistikk,
er betenkelig nok?, mer i Flaskepostens
ånd enn verdensproblemer og borgerlig
flertallsregjering.
Det er flere interessante detaljer på
bildet også. En stor klinkbygget lastepram fullastet av tønner, hva var det i
tønnene? Vi kjenner igjen noen gamle
besinfat, men det er tretønner der også.
Det var neppe øltønner, men på 1970
tallet fraktet Kragerø Mineralvannfabrikk
ølkasser til Jomfruland landhandel i en
stor lastepram med påhenger. Denne
prammen lever fremdeles og brukes i dag
av Rømerverven barnehage til båtturer.

Motorkoggene er trolig blant største på
denne tiden og alle tre er slettbygde?
I dag er det få slettbygde kogger, men
kanskje det var mer vanlig i motorbåtens
barndom? Det var ikke mange motorkogger her i 1912 og tre slettbygde på et
og samme bilde kan tyde på det.
Tor D

Is

– H2O Vi husker
fra skolen at når to
hydrogenmolekyl reagerer med et oksygenmolekyl dannes to
vannmolekyl. Vannmolekyl er asymmetriske – vinkelen på 104,5o gjør molekylet
elektrisk ladet med en positiv og en
negativ«ende». Pluss og minus tiltrekker
hverandre og holder vannmolekylene
sammen slik vi kjenner vann i flytende
form og gjør at vannmolekyler stabler
seg sammen til krystaller i en gitterstruktur når vann fryser til is.
Vannmolekyls ladning gjør at vann kan
løse opp salt – vi mennesker gråter salte
tårer og kroppen vår består av 70% vann,
uten salt og vann dør kroppen vår. Barn
lever 9 måneder i vann i mors mave før
de tar sine første åndedrag i luft.
Forklarer kjemi og fysiologi alle barns
fascinasjon av vann? Barn elsker å leke
med og i vann fra de blir født. De stråler
av glede når de lærer å flyte/svømme
vektløs i vannet. Barns forundring over is
er like naturgitt. Det myke uformelige
vannet blir plutselig til harde gjennomsiktige plater på vannpyttene, og senere
på sjøen til en speilblank glatt klar
overflate du kan gå på og leke på.
Tyngdekraften oppheves ikke, men lav
friksjon på is en slags følelse av "en
todimensjonal" vektløshet. Slikt innbyr is

til lek og konkurranse med seg selv og
andre – med skøyter eller spark på is får
du lett stor fart, mens du uten hjelpemidler forblir en hjelpeløs, men morsom
«Bambi» på isen.
For en generasjon eller to siden opplevde barn på Skåtøy isglede årvisst når
isen la seg i Skåtøybukta. Slik er det ikke
lenger, kanskje til glede for koggfolket,
men barn har mistet en arena for fri lek,
naturopplevelse og glede. Derfor er det
svært gledelig at noen ildsjeler blant
foreldre og andre sprøyter lekeplassen på
skolen så fort det blir noen kuldegrader.

På den måten får både skolebarn og
fastboende barn mulighet for opplevelse
av en speilblank isflate.
Slik fri lek for barn er trolig viktigere
enn noensinne når det meste av barns
aktiviteter i dag er organisert, styrt og
tilrettelagt eller befinner seg i en virtuell
spillverden på en skjerm fjernt fra natur
og virkelighet.
Tor D

Skåtøy Kirke

Det skjer på Skåtøy

Gudstjeneste 10 februar kl 11.30.
v/ Harald Gulstad. Offer til menighesarbeid.

Vinterstengt - Velkommen igjen i april 2019
Menighetsrådet
sjekk hjemmeside
Bjørnstjerne Bjørnson ventet også på april!
Jeg velger meg april,
Jeg velger meg april
fordi
den stormer, feier,
I den det gamle faller,
Lokalet - vårt eget hus. Vinter program/ og andre arrangementer!
fordi den smiler, smelter,
i den det ny får feste;
fordi den evner eier,
det volder litt rabalder,Fremdeles gjenstår to familievennlige middager på Lokalet , vi håper
fordi den krefter velter,dog fred er ei det beste,
mange vil benytte seg av tilbudet. Påmelding til Inger Lise på tlf/sms
i den blir somren til!
men at man noe vil
Tor d 901 77 628 senest mandagen før.
Årsmøte for Mellommyra Fritidsforening
Fredag 1. februar kl 19.00 i klubbhuset.
Saker til årsmøte må meldes innen 26. januar.
Pga servering ønskes det påmelding til Vidar Ødegaard innen 30 januar.

Lør 16 Feb. kl 18: Asiatisk buffet, Jan Cranner kokkelerer.
Ons 27 Feb. kl 18: Årsmøte Skåtøy Vel (ikke middag)
Tor 28 Feb. kl 18: Årsmøte Lokalet (ikke middag)
Lø 2 Mars. kl 18: Årsmøte Sangpoetene (med konsert, øl&vin og mat)

Styret

Søn 17 Mars 2019: Barnemiddag ved Trine.
Huskestua:
Godt nyttår til gamle og nye.
Første treff 11.februar på lokalet kl 18:00 deretter 4/3_25./3_15/3_6/5
Alle velkommen! .
Styret

Yoga for alle – på Skåtøy.
Yoga for alle – her jobbes det mye med pust som setter nervesystemet i
gang.Fine øvelser , mye mantra som lært av Yogi Bahjan.
Hver mandag fra kl 1810 til 1945 i gymsalen med start .
Første timen er gartis siden kr 200 pr time og påmelding med sms til
Duncan på telefon 93214789.
Husk å ta med yogamatte/ teppe
Jeg gleder meg
Vh Duncan

Styret for Lokalett

Skåtøy - sangpoetenes møtested
Lokalet, Årsmøte lø. 2. mar kl 18
-Vanlige årsmøtesaker.
-Saker til årsmøtet sendes jan_cranner@hotmail.com innen 15 feb.
-Vi har sjenkeløyve, en enkel bevertning og konsert (gratis for medlemmer) umiddelbart etter årsmøtet, mer info i neste nr og på hjemmeside.
Årets Mardi Gras 5 mars i New Orleans tjuvstarter vi
i år på Skåtøy med artistene Daniel Eriksen og Stig
Sjøstrøm, de bringer Missisippideltaets musikk og
spilleglede til Skåtøy - gled dere til at Lokalet blir
vår "Preservation Hall" denne vinterkvelden
Vel møtt Styret i Sangpoetene
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Pinsekonsert

Skåtøy kirke lø 8 juni kl 18

Maarud gjøres ved noen klipp fra media.
«Amund Maarud er en tryllekunstner
med gitaren, og spiller ikke bare noen
soloer som tar pusten fra enhver tilhører,
men greier også det kunststykke å krydre
riff og mellomspill med henvisninger til
andre låter på en måte det er bare å bøye
seg dypt i støvet for.» (Driva.no)
"Den
merriterte
Spellemannog
Edvardprisvinneren
søker
stadig
nærmere et «sannere uttrykk» for a
formidle at hans søken etter musikalsk
inspirasjon handler for tida mindre om
store armbevegelser og mer om a finne
en musikalsk kjerne".(hjemmeside)
«Ingen synger blues som denne mannen i
Norge» (Dagbladet)
Et knippe "snutter" viser litt av
spellemannsprisvinneren fra 2012 sine
meritter på høy tid med et besøk i
Skåtøy kirke. (Klikk på en snutt under)

I anledning av at "Buicken" kommer til
Skåtøy vil vi presentere litt mer om hver
enkelt artist – her følger litt om Amund
Årsmøte 2018, Lokalet lø 2. mar kl. 18. Maarud.
Han er av Norges beste gitarister og
- Vanlige årsmøtesaker.
- Saker til årsmøtet sendes Jan Cranner dukker hele tiden opp i nye og spennende
konstellasjoner i innland og utland.
innen 15 feb.
- Vi har sjenkeløyve og enkel bevertning. Derfor er det umulig og feil å plassere
han i en bås eller sjanger, men i likhet
I årets konsert henter vi inn musikalske
krefter ala «New Orleans», det blir en blå
konsert med Daniel Eriksen (gitar vokal)
og Stig Sjøstrøm (trommer)
Daniel har vært på Skåtøy kafé og
flere ganger på Stoppen i Kragerø, men
han ferdes like ofte i Amerika der han
høster stor anerkjennelse i New Orleans
og andre steder. Om han kommer rett fra
Mississippi-deltaet til Skåtøy vites ikke,
1
2
3
4
5
men han kan kjøre båt fra Langesund og
hit hvis han vil.
Arrangementet er gratis for medFoto Tore Sætre Praktiske opplysninger:
Bill. på Ticketmaster: kr 350 + avgift.
lemmer! Øvrige, kr. 200,- i døra hvis
plass. Vi tror det kan bli trangt om med Knut Reiersrud har han et bein
saligheta i vårt tidligere gamle misjons- plantet i Jazz og Blues og da er det ikke hjemmeside: www.sangpoetene.no
hus så betal kontingent eller meld deg godt å vite hva sånne folk kan finne på?
F.eks. debut som filmskuespiller i 2010?
Vel møtt til nok en stor begivenhet i
inn med en gang!
Skåtøy kirke!
Medlemmer får kontingentgiro en av de Hva han finner på i kirka er ikke godt å
vite det er bare å møte opp, la seg
Styret i Sangpoetene
nærmeste dagene.
overaske og begeistre.
Nytt medlemskap - send en mail til:
Et forsøk på å karakterisere Amund
sangpoetene@gmail.com
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Skåtøy – Sangpoetenes møtested

Årsmøte Lokalet
Det avholdes årsmøte på Lokalet
Torsdag 28 Februar 2019 kl 18.30.
Saker til årsmøte bes meldes/sendes
til styret seneste 14 februar 2019.
Velkommen.
Hilsen Lokalstyret.

Høst- og vinter program
på Lokalet.

Her er bildet fra Jomfruland 1912 med noe
bedre oppløsning.

Kilden for dette er også interessant
https://foto.digitalarkivet.no/

Søker du på Kragerø får du opp et 20
talls mer enn 100 år gamle bilder av
Kragerøs kriminelle borgere. I tilleg finner vi to avlsokser trolig fra Skåtøy også
dette bildet fra Jomfruland
.
Til og med på Skaatø fins det tre
"skurker" alle med forbausende likt utLørdag 16 Februar 2019:
Asiatisk buffet, Jan Cranner kokkelerer. seende?
Maten serveres fra kl 18.
Kan det ha vært en slags B-gjeng på
færde i distriket?
Søndag 17 Mars 2019:
Vi får satse på at de kom fra fastlandet i
gamle Skaatø kommune.
Tor D
Hilsen Lokalstyret.
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