Årsmøtesesong Skåtøy
On 27 feb kl 18 Skåtøy Vel
To 28 Feb kl 18 Lokalet
Lø 2 Mars kl 18 Sangpoetene –
med etterfølgende konsert.
Alle på Lokalet

Sø 10 Mars Skåtøy menighet etter
gudstjeneste

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

I kirken

Konserter på Skåtøy.
Mens vi venter på sommer,
noe som fremdeles fortoner
seg langt unna, jobbes det
både høst og vinter med planlegging av sommerkonserter
og arrangementer i Kragerødistriktet.
Lokalt på Skåtøy planlegger Sangpoeter, Kafe, Skåtøy kirke, Mellommyra
fritidsforening, Lokalet, Kjetil Valdals
Hulekonsert og Krikkenrock, Skåtøy
Vels skogsprint, Bak Fasaden og trolig
flere andre sine arrangementer.
Noe må planlegges og besluttes tidlig,
og andre ting kan være og er senere ute.
Det er vanskelig nok å koordinere dette
på Skåtøy og skal man følge med på hva
man gjør på Jomfruland, Gumø, Portør
og for ikke å snakke om alt som skjer i
Kragerø er dette nærmest umulig.

"Buicken"

Magnus Grønneberg, solo

Flere aktører er nå opptatt av å bruke
Skåtøy kirke som en arena for større
arrangementer og siden epoken med
Skåtøyfestival nå er over (erstattet av
kafeens konsertprogram) gir det kanskje
større rom for arrangementer i kirka også
i sommersesongen?

"Jeg trur at jeg trur"

Fredag 26 juli kl 19 Solokonsert.
Magnus Grønneberg på kafescenen,
arr Kafeen (Bill. på Ticketmaster)
Lørdag 4 aug kl 18 Konsertforestilling
”Jeg trur at jeg trur” i Skåtøy kirke,
Karl Holte Aarø med musikere,
(Detaljer kommer senere).

Noen store sommerbegivenheter er allerede på plass.
Andre tilbud:
Men det er mer som gjør Skåtøy et besøk
Lørdag 8 juni kl 18; Pinsekonsert.
verdt. Kafeen er møteplassen, åpen alle
Buicken kommer til Skåtøy kirke,
dager om sommeren for store og små.
arr Sangpoetene (Bill. på Ticketmaster)
Bruk gjerne fergerutene til Skåtøy for

sykkel- eller spaserturer på øyas mange
veier og stier.
Ønsker du flere opplevelser er det mye
å velge mellom og det aller meste er
familie/ barnevennlig.
Faste arrangementer.
Disse tradisjonelle juli-arrangementer
på faste dager og tider regner vi med blir
omtrent som i fjor, men vi avventer detaljer (årsmøter og nye styrer må på plass
før alt blir klart).
Sommermarked på Lokalet i juli
med hjembakst, is og pølser, og Loppemarked, husflidsprodukter og billedkunst. (familievennlig og nær strand)
Åpen kirke, med omvisning, utstilling
og konserter i juli (ryktene sier at orgelet
skal være klart igjen til påske)
Kirken og Lokalet er koordinert på tid
og sted og er trolig et undervurdert tilbud
for sommerlig hygge, trivsel og opplevelser. Dette er familievennlig og
passer godt og sammen med en skogtur,
badetur eller et kafebesøk for en heldags
familietur til Skåtøy.
For andre tradisjonelle arrangementer
avventes også info av samme grunner
som nevt over.
Skåtøy skogsprint går av stabelen
først i juli – det er et flott arrangement
som nå har blitt en tradisjon.

Mellommyradagen (bruktmarked og
barneforestilling?) på Bråtøy er en
etablert tradisjon,
det er også Hulekonsert på Krikken ved
fullmåne og Krikkenrock – sommercamp i august for ungdom på Øytunet

tror pr dags dato, vi forsøker å holde oss
og leserne løpende orientert om det som
skjer på Skåtøy gjennom hele året. Men
selv om vi forsøker å etterspørre det som
skjer er vi også avhengig av at aktørene
kommer med sine detaljer løpende og
uoppfordret!

Kafeens første utstillinger er på plass:
Pernille Rosfjord fra påske til 20.6.
Jeg tror Skåtøy er tjent med å få fram en
Den etterfølges av Tore Sveberg (begge kortfattet felles liste over alt som planbilder/maleri)
legges av konserter og arrangementer i
sommersesongen og flaskeposten vil
Kafeens konsertprogram er ennå ikke jobbe for dette.
helt klart, her må konsertstart koorineres
med Fjorbåselskapets sommerruter (og Dette forsøket på å være ute i god tid
der ligger isrutene fremdeles øverst i med alt det som skjer til sommeren er
skrivebordsskuffen)
kanskje forårsaket samboerskap med en
På kafeen kan det erfaringsvis også parselldyrker på "Grønne Havet" som
dukke opp spennende og morsomme ting allerede har vinduskarmene fulle av
på kort varsel (det er bare å følge med på alskens spirende frø for sommerens og
hjemmesider og sosiale media).
høstens matauke.
Men lokale kor synger vel sommeren
inn, like sikkert som Sviskeprinsene For alle dere som liker? (eller pleier?) å
pleier å synge den ut, i år også?
være ute i siste liten anbefaler jeg:
Konserten 26 juli med Grønneberg er Meld dere inn i Sangpoetene snarest for
nevnt over og en forhåpentligvis snart å få med dere blueskonserten på lokalet
tradisjonell 1. mai konsert med Skåtøy- 2. mars kl 18 (se oppskrift side 5)
vennene Gerhardsens gutter er i alle fall Medlemsmassen har forvitret over årene
på plass (se egen omtale). Rykter sier trolig pga fravær av aggresiv markedsvidere at både Knut Reiersrud og Karl føring og hissig purring på utsendte
Holte Aarø blir å se og høre på kafeen.
medlemsgiroer — Sangpoetene ønsker
og trenger deg som medlem!
Skriveriet over er det Flaskeposten vet og
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Snart fylles Skåtøykroken opp igjen!

Vi ønsker Anette velkommen til øya vår

Tor D

Nå står en ny sesong for tur og vi
gleder oss til å dele noen nyheter
med dere!

Vi håper dere vil legge søndagsturen utlandet frem til 1996 og hun har stilt ut
innom kaféen den 31. mars for å hilse på. sine skulpturer og malerier i separat- og
Velkommen til åpent lokale, søn 31. kollektivutstillinger siden.
mars fra kl. 14-19
Anette Rambøl vil være daglig leder og Vi inviterer dere på kaffe og kake og et
ansiktet dere møter på Skåtøy Kafé hyggelig første møte med Anette.
fremover.
Anette har i 18 år jobbet i vinbransjen, Sesongåpning 2019
vært mye på reisefot, og vin, mat og Vi holder åpent lør og søn fom. 6. april
hyggelig selskap har alltid vært en stor og i hele påskeuken (13. tom 22. mars),
del av hennes hverdag. Med hytte i – kjøkkenets åpningstider er kl. 12-19
Helle-fjorden og en sterk tilknytning til
Kragerøskjærgården, gleder hun seg nå Utstillinger.
til å komme til Skåtøy og å drive Skåtøy Åpning av årets første utstilling er i
Kafé fra påske av.
påsken. Vi gleder oss til å stille ut verk Hos oss på Skåtøy Kafé fokuserer hun på
«Jeg har alltid drømt om å få bo nære av Pernille Rosfjord fra påske til 20.6.
akvareller og malerier fra Kragerø, med
vannet med alle årstidene rett på, nå har Åpningsdato og klokkeslett kommer motiver fra Kirkebrygga på Skåtøy,
denne drømmen gått i oppfyllelse.» sier snart!
Jomfrulandsrenna, Broen i Kragerø mfl.
hun.
Pernille studerte kunst i både inn- og
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Vær både her og der
Et såkalt manns minne i informasjons
og dataalderen strekker seg vel knapt
nok fra den ene Dagsrevyen til den
andre. – Vi trenger ikke huske noe
lenger, det er jo bare å Google?
I lokalavisa KV 27. jan. i år var et intervju; "Værminner" med «Dutte» Stoa,
(92 år), han fører sin daglige værstatistikk på Vestheia og kan huske vær
og temperaturer fra langt tilkbake i tid.
– "Husker en vinter en gang, det var i
1933 eller 1934. Jeg skulle inn i Havna
med noen fastelavnsboller. Da husker jeg
at unger lekte på Stien i korte bukser og
jentene hoppa paradis i sommertøy. Det
året plukket min bror en bukett blåveis i
februar, så været har alltid vært i
forandring".
Med Duttes rapport om vær på
Vestheia og er det betimelig å se litt på
årets vær i ytre øydistrikt nærmer sagt på
Jomfruland.
For noen år siden var Dagfinn Aasvik
fra Jomfruland en årviss værspåmann
både sommer og vinter i lokalavisa – jeg
skal hverken ta opp tradisjonen etter
Dagfinn eller gå Dutte i næringa, men
nøye meg det Yr.no byr på.

Temperaturkurver fins for et år tilbake
eller rettere sagt siste 13 hele måneder.
Varmeste dag i fjor var 28,8oC (28 juni)
og kaldeste -11,3oC (28. februar).
Fjorårets fæle kalde vinter har vi ikke
glemt, men ser vi på hele året var det kun
et lite blaff på 5-6 uker med 2-3oC under
normalen. Hva normalen er kan en jo
lure på og det gjorde også humoristen
Leif Juster i sketsjen «Moot Norrmalt»
som mange av den eldre årgang husker.
Populært forklart kan vi i et normalt år
forvente omtrent like mange dager med
temperatur over som under den såkalte
normaltemperaturen.
Januar i år var igjen godt over normalen

på Jomfruland, litt varmere i starten og
litt kaldere på slutten enn januar i fjor.
(Jeg er fornøyd med at mitt forslag til
yr.no om å utvide statistikken fra 12 til
13 månder ble tatt til følge slik at vi væridioter enkelt kan sammenligne måned
for måned med temperaturen i fjor).
Ser vi på siste 30 døgn ligger februar
ca 5oC over normalen, med kun en dag
uten plussgrader, men er det like varmt
som det Dutte beskriver i 1933/34?
På Yr kan du nå lage egne historiske
rapporter. Vi finner da at 1934 hadde alle
dager på plussiden i februar og den 7.
måltes +8,9oC. Mao. Dutte er til å stole
på, men hva med global oppvarming?
Siden 1870 fins 8 av de
10 varmeste feb. mnd.
siste 30 år etter 1990.
Varm februar i 1934 og
49 (nr 5 og 6 på lista)
er dårlige argument for
å forklare global oppvarming som naturlige
variasjoner.
Tor D
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Skåtøy - Sangpoetenes møtested
Påminnelse:
Husk årsmøte på Lokalet lø 2 mar kl 18
Ref. tidligere utsendt medlems-giro og
annonse i Flaskepostens januarutgave
Vanlige årsmøtesaker:
1) Valg av ordstyrer, referent og en
person til signering av protokoll;
2) Årsberetning; 3) Regnskap; 4) Valg;
5) Fastsette kontingent;
6) Innkomne saker. (årsmøtesaker sendes
styret innen ti 26. februar)
I år trør vi til med en skikkelig
Mississippi-delta – Blues-konsert med
Daniel Eriksen (gitar/ vokal) og Stig
Sjøstrøm (trommer), like etter årsmøtet
ca. kl. 19.
Arrangementet er gratis for medlemmer!
Øvrige, kr. 200,- i døra hvis plass.
Vi tror det kan bli trangt om saligheta i
vårt tidligere gamle misjonshus, så har
du ikke allerede betalt kontingenten?
(giro sendt deg på mail 4. februar) så fort
deg og NB! husk KID.
Ønsker du et nytt medlemskap så kan
du melde deg inn ved å betale kr 200 til

over Sangpoetens årsmøte,
vi sakser fra Oslo Bluesklubb: «I jan. 2018 sendte
Oslo Bluesklubb Daniel
Eriksen og Stig Sjøstrøm til
Memphis for å konkurrere
om bluesprisen i klassen
Duo/Solo. Og jaggu kom de
ikke på andre plass! Dette
er den beste plasseringen
noen sinne for en norsk
deltaker. Mer enn 250 band
kto. 2801.05.39392. NB! skriv; «nytt og duoer fra hele verden deltar. Sangeren
medlem/ navn og adresse» i melding- og gitaristen Kevin «B.F.» Burt fra Iowa
feltet i nettbanken og send samtidig en vant i klassen Duo/Solo.
epost til sangpoetene@gmail.com med
de samme opplysningene slik at vi får Daniel ferdes altså ofte i Amerikas
registrert deg i våre systemer!
blueslandskap, men er likevel for lokal å
regne – han kommer i fra Langesund.
Praktiske opplysninger:
Eller som han selv sier; Dialekten røper
Vi har skjenkeløyve og gjør ytterligere at jeg kommer fra den nordligste delen
en oppbyggelig gest til Mississippi- av det "lange sundet".
delta-bluesens ære ved å servere en enkel
liten Cajun-rett til kr 100.
Med årets milde februar garanterer ikke
Årsmøtet med konsert er åpent for alle styret for at en eller annen alligator kan
medlemmer, men for å planlegge kokke- ha forvillet seg inn i Åsvik-deltaets tette
lering kreves en påmelding på sms siv – vel møtt til årsmøte og konsert!
93025366 innen ti 26. feb. til Jan
Styret
Cranner for de som ønsker mat.
En liten videosnutt fra Amerika fra fjorArtistene:
årets konkurranse i regi av The Blues
Det er ikke noen smågutter innen Foundation - klikk her
bluesens verden som i år skal kaste glans
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Månedens båe

Båtutsetting 30 og 31 mars.

Spalten lider av manglende redaksjonell
evne og kapasitet til å drive med gravejournalistikk?

Mange, kanskje de fleste på Skåtøy? tar
båten på land om vinteren og da er det jo
tørketid for grunnberøringer med båt.
Etter noen dager med mildvær i
februar våkner både vårfornemmelser og
båtlys opp etter en kort vinterdvale og vi
får leve i håpet om at da kommer
båehistorier etterhvert rekende på en
fjøl?

De som har prøvd å grave under vann
vet at der renner et spadetak sand fort ut
i vann, før du får noe som helst på land.
Det virker som båehistorier verken tåler
vann, luft eller dagens lys og derfor
svever de i et evig mørke.
Alle har historier, og noen til dels
mange – de skvulper ofte i overflaten i
hyggelige lag over en pils eller to, men
veien derfra til tastaturet er lang, og
redaksjonelle nyrer og lever har også
sine begrensninger.

Helgesen&Reine spiller på Skåtøy Kafe Derfor er det en glede å få med i flaske1.mai. Det blir egne låter, skjærgårds- posten etterfølgende vårtegn fra Jan
viser, noen svenske viser og en og annen Cranner.
arbeidersang.
Årets første båtutsett blir lørdag 30 og
De tidligere Gerhardsens Gutter har nådd søndag 31 mars. Påmelding på sms
skjellsord og alder og det er på tide å stå 93025366 (meg); hilsen Jan C
fram under egne navn.
Derfor er det hyggelig at noen i alle fall Derfor Helgesen&Reine, begge med lang
ikke glemmer båene helt, og kommer de erfaring i skjæra.
med spell og sang så får de være tilgitt
den noe summarisk båehistorien i spalten Dr.Reine har gått på de fleste kjente (og
noen ukjente) båer i farvannet.
til høyre.
Hans pasient Helgesen har lagt igjen et
Den beste medisin mot båer er trolig par propeller og mye bånnstoff rundt
lokalkunnskap og sakte fart, men Jesper-skjæra.
kanskje sangpoesi og respet på lykkepiller også er dugelige remedier i et Vi gleder oss uansett til å spille på
Skåtøy 1.mai.
knipetak?
Oppussing og utsetting er krevende nok,
Helgesen&Reine – mye kan gå galt.
Tor D

Tor D
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Skåtøy - Sangpoetenes møtested

Pinsekonsert i Skåtøy kirke

til Krimfestivalen i 2015 med tittelen
"Postkort fra kirkegården";
"Leilighetsdikt for hjemløse" og "All
right, himmelen" er andre utgivelser av
lyrikk.

Andre boktitler:
"The electric blue café" med undertittel;
I anledning av at "Buicken" kommer til
ørretbrev fra under-grunnsvegetasjonen;
Skåtøy forsøker vi å presentere litt mer "Norwegian Wood" (festival), "VM i
om hver enkelt artist.
fotball 2014", KRIM-QUIZ flere sports
– Her følger Tom Stalsberg:
og QUIZ bøker osv.
lørdag 8. juni kl 18

ANTALL ORGANISASJONER PÅ
SKÅTØY

Fast bosetting på Skåtøy viser en
skummel og fallende tendens. Det
samme gjelder ikke minst barnefamilier.
Vi blir derfor færre og færre som
utgjør "massen" det kan velges fra.
Bør vi ikke da se kritisk på alle de
organisasjonene som finnes og som
krever hvert sitt styre, regnskap, valgkomite etc etc?

Hvorfor kan ikke de fleste samles under
Han dukker opp på poesitog, litteratur- Skåtøy Vel og så inngå i komiteer som
festival og blueskonserter, og i andre Kultur, Huskomite osv.?
sammenhenger der budskap i form av
Hansemann (som er blant i de mange med
tekst formidles til publikum.
flere "organisasjonshatter" på hodet)
Morten Krogvold sier om Tom
Stalsberg som fotograf:
«Det er ingen tvil om hans observasjonsevne. Stalsberg ser der de
fleste går forbi.»

Tiltredes og støttes av
redaksjonen, de færreste av
oss liker unødvendig byråkrati, men utfordringen er
trolig at ingen liker
endringer heller?
Det altoverskyggende problemet på øya vår nå er
likevel for alt for få unge
barnefamilier.

Tom Stalsberg er en norsk jornalist
(Dagbladet) og forfatter som har en all- Da gjenstår det å se hvordan Tom
sidig og mangslungen merittliste.
Stalsberg formider til oss – det de
fleste av oss går forbi.
Hans forfatterskap og annen innsats på
Styret
kulturfronten lar seg ikke lett putte inn i
Tor D
en bås, illustret ved følgende eksempler:
En liten videosnutt om det å gå
Byråkrat i krise like etter han ikke fikk en stilling han
Under psevdonymet Lenin & McCarthy sakte på ski - klikk her
hadde søkt! Av Kjell Aukrust alt: «Collage av en
utga Tom Stalsberg og Ingvar Ambjørnstatsfunksjonær med alle rettigheter»
sen verdens første thrillerlyrikk samling
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Skåtøy Kirke

Det skjer på Skåtøy
Helgeåpent fra 6. april
Følg med –på hjemmesiden for flere detaljer

Søndag 10. mars kl. 11.30:
Gudstjeneste ved fung. prost Svein Lundebø, kantor Jorunn
Myre. Offer til Gautefall fjellkirke.
Menighetens årsmøte etter gudstjenesten Kaffe og kaker.

Søn 31 mars 14-19 Åpent hus med kaffe og kake!
– Vi møter vår nye kafevert Anette Rambøl

Alle velkommen,

Hver lø & sø fra 6. april er helgeåpent (kjøkken er åpent fra kl 12-19)
Hele påskeuken 13. tom 22. mars tilsvarende åpent

Pinseaften lør 8 juni kl 18 "Buicken" kommer til Skåtøy – med sin
konsert og sangpoesi
(arr. Sangpoetene)

Utstillinger:
Påske. – 20.06, Pernille Rosfjord etterfulgt av Thore Sveberg
(Detaljer om åpningene kommer senere)

Lokalet - vårt eget hus. Vinter program/ og andre arrangementer!

Carolin Donners

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 og enkel mat (sms-påmelding til Jan C 93025366)
- Konsert umiddelbart etter årsmøtet ca kl 19 (gratis for medlemmer kr
200 i døra hvis ledig plass).
Årets Mardi Gras 5 mars i New Orleans tjuvstartes 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.

Fremdeles gjenstår barnemiddagen på Lokalet , vi håper mange, (også
voksne uten barn) vil benytte seg av tilbudet.
Påmelding til Inger Lise på tlf/sms 901 77 628 senest mandagen før.
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)
Søn 17 Mars kl 16: Barnemiddag ved Trine (NB! for alle).
Styret for Lokalett

Båtutsett:
Årets første båtutsett blir lørdag 30 og søndag 31 mars. Påmelding på
sms 93025366 (meg); hilsen Jan C

Vel møtt i Burbon st.
Styret i Sangpoetene
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