Skåtøyvår i anmars

Kafeen åpner snart, båtpuss er på
gang, sjøfugl er kommet, blåveis
og fuglesang i skogen, krokus og
snøklokker blomstrer og påskeliljer
og tulipaner stikker hodet opp av
jorden, tomater og alle slags planter spirer i vinduskarmen.
Uteble årets vinter? med helårs
kogg-"føre" uten is på sjøen!

Reisebrev.
Dette er historien om et lite, strålende
hjelpeprosjekt i landsbyen Colva i Goa i
India. Vi var der i vinter for annen gang.
Goa er Indias minste stat, i mange år
kjent som hippienes møte- og tilfluktsted, i dag ferieparadis for europeere og
ikke minst for indere bosatt i denne store
og folkerike nasjonen. Det er mest på
grunn av delstatens milelange sandstrender mot det Indiske hav eller det
Arabiske hav som inderne selv kaller det,
og det behagelige klimaet.
Goa, portugisisk koloni i mer enn 400 år
fram til 1961, da provinsen ble nasjonalisert av den ferske nasjonalstaten India.
Sporene etter portugiserne er fortsatt
sterke, ikke minst gjennom et stort antall
kirker og at omtrent en tredel av
befolkningen på i underkant av to
millioner, er kristne.

epost: skatoy.flaskepost@gmail.com
mobil: 90678830
Et spesielt portugisisk kulturinnslag er at
den spesielle sang-kunsten fado holdes i
hevd.
Men det er ikke bare ferierende indere
som kommer til det relativt velstående
Goa. Det er også tusenvis av sesongarbeidere, fattigfolk fra andre omliggende delstater, i håp om arbeid og
lønning. De fleste får arbeid til luselønn
og ikke nok til et anstendig liv for seg
selv og familiene som de bringer med
seg. Det er i hovedsak for disse
menneskene, først og fremst barna, vårt
beskjedne, men likevel store hjelpeprosjekt handler om og hvor en håndfull
nordmenn fra blant annet Nannestad og
Kragerø i en årrekke har engasjert seg i
noen måneder hvert år.

Hun og mannen startet for 30 år siden,
tilfeldigheter brakte dem til Goa.
Mannen døde og i de siste 15 årene har
Lederen og grunnleggeren er den franske hun videreført arbeidet. For 10 år siden
og nå pensjonerte 73-årige sykepleieren sluttet Kari fra Thomesheia seg til, Mette
Janine som også er inspiratoren for alle. fra Nannestad for 7 år siden. Janine er
Franske Janine er lederen

der årlig i 6 måneder, nordmennene i
varierende lengder. Noen flere enn de to
nevnte kommer også hvert år. Det er Kari
fra Drammen og Anne fra Asker.
Janine har også andre støtter i Goa,
noen franske, svensker og Mickeal, en
pensjonert kanadisk fagforeningsleder.
Han kommer hvert år, samler inn penger
hjemme i Toronto, arrangerer turistutflukter i Goa som også gir litt penger.
Så organiserer han leker for barna.

morgen. Etterhvert kjenner Janine og
hennes hjelpere barna. Sykepleieren
Janine sørger også for at de kommer til
lege, kjøper medisiner og plastrer sår.
Hun har en lokal hjelper, den 27-årige
Nilupa, den eneste i prosjektet som får
lønn. Barnas hjemmespråk kan være
svært forskjellige, men det skal mye til
om ikke Nilupa forstår dem. Han snakker
8 forskjellige språk. Går barna på skole
er det hindu, engelsk og goaspråket
konkani som forener. Forøvrig har India
18 offisielle språk som skrives med
forskjellige tegn. Blant barna er det også
noen som er beslektet med Europas romfolk som for ca. 1000 år siden utvandret
fra India. De som ble igjen har sitt eget
språk.

Janine har en liten organisasjon bak seg
hjemme i Bretagne. Litt midler kommer
også fra venner i Norge. Hun har ingen
formell organisasjon i Goa. Indiske
myndigheter er tilbakeholdne overfor
utenlandske organisasjoner. Men i Goa
samarbeider hun med de myndigheter
som er nødvendig for virksomheten. Og Skolegang
hun er elsket av de fleste.
Når barn ikke lenger er sultne må de
Bærende tanker bak hjelpen
komme seg på skolen. Alle gjestearbeidernes barn får gratis skole under
Janines filosofi for hjelpearbeidet er forutsetning av at de har skoleuniform og
enkel og selvfølgelig: Ingen barn skal bøker. I år fikk Janine sydd 161 skolevære sultne. Hovedoppgaven hennes er å uniformer.
sørge for et solid morgenmåltid. Hun har
Når lese- og skrivekunsten er sikret,
i mange år hatt en avtale med en kafé klarer hun for noen å bekoste videre
hvor sultne barn kan komme klokken 7 skolegang og utdanning. Fra tid til annen
hver morgen for å spise. Hun spør ikke kontaktes Janine av godt voksne kvinner
om hvor de komme fra eller hvem de er. og menn som takker henne for at hun ga
Mellom 150 og 200 barn kommer hver dem en god start i livet.

Barn skal også leke
Barnas liv i tarvelige hjemmeforhold ved
badestranda er også en utfordring.
Boligene til gjestearbeiderne er telt og
skur. Tre ettermiddager i uka holdes
tegne-, leke- og sy-aktivitet for barna der
de bor. Nordmennene leder dette og
dekker utgiftene til innkjøp av stoffer
m.v.

Som en som har hatt anledning til å
trykke barnehender som rekkes fram til
en hilsen, er det noe som setter spor i
sinnet. Gode spor og beundring for det
som gjøres.
Arnfinn
Foto Inger S Hagen
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Klare for en ny sesong

Anette Rambøl flytter inn i andre etasjen
i det hvite huset med den fargerike hagen
i disse dager og gleder seg til å hilse på
dere! – Hjertelig velkommen til «åpen
kafé» med kaffe og kake søndag, 31.
mars kl. 14 til 19.
Selv om begrepet Skåtøyfestival er borte
i år er det mye spennende å glede seg til.
Ta en titt: www.skatoykafe.no

Galleri

Søndag den 14. april inviterer vi til
vernissasje med Pernille Rosfjord som
lager både skulpturer og malerier. Hos
oss på Skåtøy viser hun både akvareller
og malerier fra Kragerø, med motivene
fra Kirkebrygga på Skåtøy, Jomfrulandsrenna, Broen i Kragerø mfl. Fra St. Hans
stiller en av Kragerøs største kunstner Thore Sveberg - ut på Skåtøy Kafé og
pynter veggene i gallerirommet med
mange fantastiske farger. Galleri A stiller
ut i juli og Heidi Ødegaard fra 10. august.

Konserter

Konsertsesongen åpnes 1. mai kl. 18 med
Reine&Helgesen (Gerhardsens Gutter)
og to av sommerens høydepunkter er

Ny driver flankert
av ny og gammel karrierestigen og trone kultureliten. Som Wenche Foss en
lokal kunstner
gang sa til ham: “Stå på og
fortsett!” Og det er nettopp det
han skal - stå på, og fortsette.
Sommeren 2019 er han på plass
på Skåtøy for å underholde - og
motbevise sitt eget folk - de
som en gang ikke trodde på
ham, de som nedgraderte ham
til lite lukrativ.
solokonserten med Magnus Grønneberg i Konserter så langt......
hagen og Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson On 1.5 kl. 18 Gerhardsens Gutter
på jordet. I 2015 har dem allerede sørget Lø 22.6.2 kl. 19 Amalie Olsen (Gratis )
for mange fantastiske sommerminner og Lø, 29.6 kl. 20 Susie & the Spuds
en publikumsrekord på Skåtøy Kafé. Vi
gleder oss stort til å kunne oppleve dette IKKE LUKRATIVT – Sommershow
igjen!
med Karl Holte Aarø: To 11.7 kl 18.30;
Lø 13.7-20.30; To 18.7- 18.30; Fr 19.7Sommershow
20.30; On 24.7-18.30
Særlig spennende er at Skåtøy får sitt
eget og garantert helt fantastisk sommer- Lø 26.7 kl. 20 (dørene åpner kl. 19)
show i år: Vi presenterer “IKKE Magnus Grønneberg
LUKRATIVT” med skuespiller Karl Lø 3.8 kl. 20 (dørene åpner kl. 19)
Holte Aarø og musiker Jonathan Fimland Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson
Kleven. Det blir fem forestillinger i Lø 10.8 kl. 20 Rags & Feathers
hagen til Skåtøy Kafé og premiere er 11.
juli. I 2018 erklærte lokalavisa i Kragerø Bill. på www.ticketmaster.no eller kjøpes
Karl Holte Aarø som den minst lukrative på Kafeen/ Tollboden Hotell fra påske.
innbyggeren i hjembyen. Ikke bare var Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson:
han nederst på inntektslista, han var
student også. Ett år senere er han klar for Magnus Grønneberg solokonsert:
å klatre ut av møkka, klyve opp på
Carolin Donners 3

Månedens båe
Båt-sund.
Det er mange såkalte hefter (båer) i
Kragerøs skjærgård som har ødelagt
mange farkoster opp mellom tidene. Et
slikt sted er Båtsund ved Korset på
Bråtøy.
Midt i sundet ligger en båe som mange
har gjort seg bekjentskap med. En fin
sommerdag først på 1980 tallet satt vi tre
kamerater og så utover sjøen. Det var
ikke å stikke under en stol at vi så om
noen var på veg mot den beryktede båen,
men alle som kom var kjente. Etter en tid
begynte ting å skje. En moderne hurtiggående båt kom og vi så at dette ikke var
noen hvemsomhelst. Tre gutter som sto
oppe med hypermoderne gensere over
skuldrene skulle du ikke bryne deg på.
Her var det noen som hadde vært ute
en vinternatt før og visste hvordan ting
skulle gjøres.
Vi så snart at kursen båten hadde ikke
var helt heldig. Å varsle guttene om
faren som ventet var umulig, og det var
vel ikke helt sikkert at de ville hørt etter
heller. Det gikk som det måtte, et brak og
deretter var alt stille. Heldigvis var alle
tre uskadd, men det samme kunne en
ikke si om båten. Vi måtte slepe båten
inn til Korset og det viste seg at den var

totalt ødelagt. Ett av hekkaggregatene var
slått helt løst, det hang kun i
kontrollwirene. Det andre hadde fått seg
en smell, så det var vel totalt ødelagt det
også. Båten holdt seg flytende, men
guttene var nå fortvilet. Jentene de skulle
møte inne i byen fant vel på noe annet,
for guttene ventet nok en rask rettssak
når de kom hjem til sine foresatte.
Taxibåt ble bestilt og guttene samt båten
ble slept til hytta der de bodde.
Da de reiste takket den ene gutten oss for
det vi hadde gjort, men han gruet seg
meget for det far ville si.
I senere tid er denne båen merket med en
solid jernstake, men fortsatt finnes
mange båer eller hefter som en må passe
seg for i skjærgården.

Dagsorden:

1. Alle møter nyvaska og lyse til sinns.
Antrekk: FK-caps. Nye medlemmer får
caps, til odel og eie, ved ankomst.
2. Rett til bords, rykende varm hønsefrikassè venter.
3. Årsmøtet begynner; Pål sine høner
Per Jonny Thoresen avsynges, Jonatan legger fram regnskapet, og etter han har gått til sengs
KUNNGJØRING.
åpnes det for drøftinger, inkl. vyer for
2019
Det kunngjøres hermed at Skåtøy Fjørfe- 4. Eventuelt
laug avholder sin årsmøtemiddag, inkludert årsmøte, lørdag 30. mars kl 18.30.
De fleste av øyas åtte besetninger
I år, som alle år, vil det bli servert forventes å være representert, med eller
hønsefrikassè v/kokken Jan, i år fra brun uten høne.
italiener og kanskje en Plymouth Rock
eller to. Delegatene tar med det de vil
Skåtøy 15.3.19
drikke.
Skåtøy Fjørfelaug, org.nr. 916289219
Åsted: rundt langbordet til Tina og dr
smed Cranner (sign.) og psykiater Sødal (sign.)
Trond.
4

Blues med: Daniel Eriksen og Stig Sjøstrøm

Skåtøy - Sangpoetenes møtested
Vellykket årsmøte med konsert på
Lokalet lør. 8. mars. Etter vanlig
årsmøtesaker var det duket for
konsert og kanskje har det aldri
svingt slik tidligere på Lokalet?
Det er andre tider nå enn på
1960 tallet da trø-orgel dominerte på
lokalet og trekkspill kun unntaksvis ble
tillatt, men da kun hvis man spilte
musikk det ikke kunne danses til – vals
og dansemusikk var syndige greier.
Bedehustradisjonen ble godt ivaretatt
fra scenen ved flere ganger å ta det korte
skrittet det er fra blues til gospel. Det ble
også tydelig advart fra scenen når de
fremførte den eneste dansbare melodien
på repertoaret, så vidt jeg kunne se var
det ingen som danset, men heller ingen
som forlot salen i ruelse og avmakt.
Det ble kort og godt nok en flott
musikkopplevelse på Skåtøy, som vanlig
med et stille og lyttende publikum. Det
er ikke så ofte at publikums oppførsel på
utesteder nå for tiden tillater at artistene
slår av lydanlegget og spiller et nummer
helt akustisk.
Vi fikk oppleve brilliant og morsomt
gitarspill til blusens tekster, men vi skal

årsmøtet og tenker litt mer over Hansemanns hjertesukk i forrige flaskepost om
alle Skåtøys foreninger, med sine styrer
og byråkrati.

Når blir ting historie?

heller ikke glemme trommisen, med underarmer som en tungvektsbokser bidro
han med elegante og forsiktige trommeslag til en stor musikkopplevelse for de
50-60 frammøtte til dette årsmøte.
Før konserten kokkelerte styrets leder
Jan C sammen en liten Mississippi- delta
rett - en Kreolsk Gumbo servert på
miljøvennlige palmeblad. Den falt i smak
selv om originaloppskriftens ekornkjøtt
ble byttet ut med kylling for å tekkes
dyrebeskyttelsen,
Styret synes det er gøy å jobbe med et
slikt arrangement når folk kommer og
det blir vellykket. Det er bare å innrømme at Gumbo og Blues er adskillig
mer givende dugnadsjobb enn vanlig årsmøtesaker. Styret beklager derfor at det
glapp med noen formelle detaljer ved
årets valg, men styret vil ta de nødvendige formelle tiltak for å rette opp
dette. I mellomtiden gleder vi oss over

Tor d

I den aller første flaskeposten i april 2011
ble en konsert annonsert som følger:
Sammen hilser de våren på Skåtøy med
en herlig, middelhavs- inspirert suppe og
duftende, nybakt brød. Jan Ø og fastlegen frekventerer ofte skjærgårdens
gourmetsenter på Stussholmen så det
borger for god mat. Når alle er mette
kaster de kokkehattene, griper instrumentene og holder en av sine sjeldne og
eksklusive konserter, under dette navnet:
“Gerhardsens Gutter”!
1. mai kl 18 i 2019 blir de atter å høre på
kafeen, men denne gangen uten suppe.
Pseudonymet er
lagt vekk
og de står
omsider
fram med
fullt navn
Helgesen
og Reine.
Vel møtt til et hyggelig gjensyn med
noen av våre trofaste Skåtøyvenner.
Tor d
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Båtutsetting 30 og 31 mars.
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?

Værgalskapsesongen erover?

Temperaturen på Jomfruland siste 30
døgn bekrefter forholdene, kun et døgn
Overnervøse væridioter og koggkjørere med middeltemperatur under null og hele
kan nå legge angstnevroser og isvinter 3,4 oC over normalen og 5,6 oC varmere i
psykoser trygt på hylla.
gjennomsnitt enn samme periode i fjor.
Det er befriende å slippe unna nitidig
og hyppig sjekk av; Vanntemperaturer i Annen galskap er viktigere!
Flødevigen; Ismeldinger fra Østersjøen,
Temperaturer i Moskva, Yr.no sine 10 Jordkloden er febersyk, – vi vet at det vil
dagers varsel, alkeknott på sjøen og gå dårlig med den, – vi vet hva som kan
andre værtegn for å se etter de fryktede bedre forholdene. Ansvaret for elendigtegn på mulig isvinter, nemlig; Lang- heta ligger på vår velstandsgenerasjon,
varig kald østavind som bringer kaldt men likevel evner vi ikke å iverksette
vann til Skagerrak, kjøler dette ned, samt tilstrekkelige tiltak raskt nok.
ødelegger vanlige strømforhold slik at
Derfor er det bare å støtte barn og
isen legger seg på sjøen.
unges pågående streiker og aksjoner, og
På tross av fjorårets kulde uteble håpe og tro at det får vår selvopptatte,
likevel isen i fjor vinter, og i år uteble så forspiste og uansvarlige velstandså si hele vinteren. På Skåtøy fikk vi en generasjon til å våkne før det er for sent.
klatt snø og hadde godt skiføre en helg,
Tor d
trist for barna, men bra for koggkjøring.

Derfor er det en glede å få med i flaskeposten etterfølgende vårtegn fra Jan
Cranner.
Årets første båtutsett blir lørdag 30 og
søndag 31 mars. Påmelding på sms
93025366 (meg); hilsen Jan C

Oppussing og utsetting er krevende nok,
– mye kan gå galt.
Tor D
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Skåtøy - Sangpoetenes møtested

Pinsekonsert i Skåtøy kirke
lørdag 8. juni kl 18

Når Buicken kommer til Skåtøy er det
ikke noe band.
Buicken er ingen
bruktbil. Buicken
kjører med poesi på
reservetanken og
passe mengder rock,
blues, jazz, improvisasjoner og tre
milligram alvor i
bagasjerommet. –
Her følger litt om
Mathis Eick:
Mathias er trompetist, komponist og
leder av jazzband. Intenasjonalt rangeres
han som et stort jazztalent med mange
utmerkelser, plateutgivelser og konserter.
"En lyd så klar som en fjordbekk,
lyrisk som Ibsen, stor som Bjørnson og
rytmisk som en gammel fiskebåt i
Nordsjøen" – slik omtales han i årets
"Jazz Baltica" festival i SchleswigHolstein. Vi er heldige som fikk han til
Skåtøy inne-klemt mellom to av hans
mange konserter; " Dans Le Bocage" i

Frankrike og "Jazz Baltica" i Tyskland.
Det er med andre ord store artister vi
møter på pinsekonserten og vi oppfordrer
alle Skåtøybeboere og venner til å få
med seg nok en stor opplevelse i Skåtøy
kirke. Klikk her videosnutt
for styret i sangpoetene Tor d

Skåtøys Kulturrevolusjon?

Først kafe og så festival i år 2000
Vi er stolte av Skåtøyfestivalen som var,
og det er all grunn til å være fornøyd
med at den banet vei for at det går an å
ha store og små konserter og kulturarrangementer av høy kvalitet på Skåtøy.
Siden starten i år 2000 ble festivalopplegget endret
flere ganger, men
festivalens intensjoner lever fremdeles
videre, men nå i andre konstellasjoner.
Kafe, lokale foreninger, kjente og
ukjente artister, og ikke minst et lydhørt
og godt publikum sørger fremdeles for at
Skåtøy fremstår med et godt og attraktivt
kulturtilbud i vårt hektiske ferieparadis.
Sammen forsøker vi å strekke sesongen
litt, benytte vår flotte kirke til konsertarena, i tillegg til kafeens intime scene,
og utekonserter på jordet på Haugen.
Noen arrangemnet har blitt til årvissse
tradisjoner, men fremdeles ønsker vi og
er hele tiden åpne for nye og ukjente
ting. I det etterfølgende presenteres en

kortfattet oversikt over de største av
sommerens arrangementer.
Lørdag 8 juni kl 18; Pinsekonsert.
Buicken kommer til Skåtøy kirke,
arr Sangpoetene (Bill. på Ticketmaster)
IKKE LUKRATIVT – Sommershow
med Karl Holte Aarø i juli på kafeen:
To 11 kl 1830, Lø 13 kl 2030, To 18 kl
18:30, Fr 19 kl 20:30 og On 24 kl 18:30

Fredag 26 juli kl 19 Solokonsert.
Magnus Grønneberg på kafescenen,
arr Kafeen (Bill. på Ticketmaster)
Lørdag 3 august kl. 20 (Dørene åpnes
kl. 19) Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson
arr Kafeen (Bill. på Ticketmaster)
Fredag 9 aug kl 18 Konsertforestilling
”Jeg trur at jeg trur” i Skåtøy kirke,
Karl Holte Aarø med musikere,
(Detaljer kommer senere).
Eidsvåg er tradisjon, pinsekonsert i ferd
med å bli det. Nytt av året er et sommershow over 5 dager med Karl Holte Aarø.
Han blir også å høre i kirken, men da i
en helt annen setting. Alle som har hørt
og møtt han lar seg begistre av vår lokale
unge nyutsprungne stjerne.
Tor D
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Skåtøy Kirke

Det skjer på Skåtøy
Helgeåpent fra 6. april (og hele påskeuken)
Følg med –på hjemmesiden for flere detaljer
Lø og Sø; Kafe 11-19 og kjøkken 12-18
Søn 31 mars 14-19 Ny kafevert Anette Rambøl holder "åpent hus" med
kaffe og kake! -velkommen - stikk innom og hils på
Utstillinger - april/ juni: (klokkeslett foreløpig med forbehold)
14.4 – 20.6, Pernille Rosfjord åpning sø. 14.4 kl 14:30 (hjemmeside)
22.6 - 12.7, Thore Sveberg se www.thoresveberg.com
Arrangement - mai/ juni
Ons, 01.05.2019 kl. 18 Gerhardsens Gutter
Lør, 22.06.2019 kl. 19 Amalie Olsen (Gratis konsert)
Lør, 29.06.2019 kl. 20 Susie & the Spuds

Skjærtorsdag kl. 18: Gudstjeneste
ved sokneprest Harald Gulstad, kantor Jorunn Myre.
Nattverd. Offer til menighetsarbeidet.
Etter gudstjenesten kveldsmåltid i Vinterkirken
1. Påskedag kl 11.30: Påskegudstjeneste ved prost Svein
Lendebø. Kantor Jorunn Myre. Offer til Kirkens bymisjon i
Kragerø. Kirkekaffe.
Ved påskens gudstjenester vil kirkeogelet igjen bli tatt i bruk etter
omfattende reparasjon etter vannskadene 2.påskedag 2018.
Skåtøy menighetsråd

Pinseaften lør 8 juni kl 18 "Buicken" kommer til Skåtøy – med sin
konsert og sangpoesi
(arr. Sangpoetene)
Lokalet - vårt eget hus. Det blir sommermarked i år også.

Vi vil gjerne få takke for nok en høst - og vinter sesong med god mat og
hyggelig samvær på Lokalet. Takk til alle dere som stiller opp med
Carolin Donners
matlaging og baking, og takk til alle som deltar på arrangementene.
Vi håper på gjentakelse.
Nå er det snart vår, og det neste som skal skje på Lokalet, er vårt
Skåtøy - sangpoetenes møtested/ juni
Pinsekonset i Skåtøy kirke lørdag 18 juni kl 18 tradisjonelle sommermarked i Juli. I den forbindelse minner vi alle de
som har planer om vårrydding i hytter og hus, om å huske på at Lokalet
"Buicken - priser veiene til Skåtøy"
Lars Saabye Christense, Amund Maarud, Mathias Eick, Tom Stalsberg. tar imot aktuelle lopper til sommermarkedet. Nærmere informasjon
kommer senere.
Billettpris 350 + avg. på www.ticketmaster.no
Styret i Sangpoetene

Årsmøte i Stø Kurs blir tir. 8. april kl 19:30
(etter KSM's årsmøte).
For Stø kurs Terje Sødal

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

Hilsen Lokalstyret.

Mellommyra Fritidsforening:
Søn 7.apr. innviterer vi alle brukere og støttespillere til Vår dugnad, vi
starter kl 12.00. Vi kjøper inn no pølser og drikke.
Lør 6.juli er det årets Mellommyra dag, med "mini bruktmarked" og
åpen kafee fra 12.00. Det er planlagt en barne forestilling i år også, mer
info kommer senere. Vi tar i mot lopper men ønsker ikke hvite og
brunevarer heller ikke møbler.
Mellommyra ønsker seg flere grasrot givere
Mh. Styret Mellommyra Fritidsforning
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Minneord
Fritz Thoresen
Bråtøymyr er gått
bort i en alder av
99 år.
Han ville ha fylt
100 den 19. juli.
Det var begravelse fra Skåtøy kirke den
19. mars under meget stor deltagelse.
Hans hustru Eva gjennom mer enn 60
år var fremst blant de sørgende og de
som tok farvel og ville vise Fritz heder
og takknemlighet.

det huset de hadde bygd og skapt i
sjøkanten på Bråtøy, Rundt dem på
Bråtøy bodde barn, svigerbarn og
barnebarn. Fritz ble kalt Far av alle.
Livsaftenen i omsorgsbolig på Stabbestad innså både Fritz og Eva som en
nødvendighet. De hadde hverandre og en
omsorgsfull familie og betjening som tok
vare på dem. Men alle minner og
drømmer var knyttet til Bråtøy.
Fritz sitt lange liv er en viktig del av
lokalhistorien. Han var blant de første
elevene som begynte på den nybygde
Bråtøy skole i 1926. Det var skole der
annenhver uke. Lærer Strand var også på
Jomfruland skole. Skolen ble nedlagt i
begynnelsen av 60-årene.
Under krigen ble Fritz knyttet til
Hjemmestyrkene. Han var blant de fra
Hjemmestyrkene som overtok Krikken
Fort da tyskerne overlot festningen til
nordmennene den 11. mai 1945. Nå er
alle gått bort.

Med Fritz er skjærgårdens aller eldste
gått bort. Han var også den siste av 8
søsken som alle var født, vokst opp og
gjennom livet bosatt i skjærgården, seks
på Bråtøy, en i Portør og en på Bruntangen.
Alle var knyttet til selvstendig næring,
fiske, håndverk, dyrking av jorda og
utleie til sommergjester. Frie yrker, frie For Fritz ble det stor forandring i
menneske, men med strevsomme dager tilværelsen ca. 10 år seinere da han og
for utkomme.
den 11 år yngre læreren på øya, Eva
Nytomt Larsen fant hverandre og giftet
Fritz var i arbeid og aktivitet til langt inn seg. Fritz ble hjemmearbeidende husfar,
i alderdommen. Han og Eva var også så vaska, kokte, bakte brød og det meste av
heldige at de kunne bo helt til de aller det et hushold fordrer med etterhvert
siste årene kunne bo i det hjemmet og også to barn. Sikkert den aller første

mann i skjærgården som var hjemmearbeidende far! Han dyrka opp alle
skorter og jordlappen rundt huset og
holdt husholdningen med de fineste
grønnsaker. Og fisket til husbruk.
I Evas ferier jobbet han som andre
fiskere. Men leveransene i løpet av året
ble så små at han måtte forklare seg for
skattemyndighetene som mistenkte ham
for å stikke unna inntekt. Han måtte
forklare seg om sin lærerhustru.
Han var spesielt glad i hummerfiske.
Det holdt han på med til han måtte
hjelpes til å komme ombord i koggen, da
sammen med sønnen Jan Edvard.
Avskjeden i Skåtøy kirke med salmesang, sogneprest Monsen vakre minnetale og tankevekkende bibeltekster var
høytidelig og verdig og passet godt til
han som var gått bort. Avspillingen av
Nordstogas sang om en bestefar i livet
gikk til hjerte på alle og et presist bilde
av mannen vi tok avskjed med.
Til tonene av kantor Jorunn Myres
orgelspill, Ut mot havet av Edvard Fliflet
Bræin, ble Fritz Thoresen båret til graven
av barn og barnebarn. Hans siste reis var
i vakkert vårvær og solskinn over skjærgården. Det var et velsignet vær ved
avskjeden til den familiekjære hedersmannen fra ytterst i øyriket.
Arnfinn Jensen
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Styret i Stø Kurs mener derfor at det er
lite hensiktsmessig at flere grupper
jobber side om side med omtrent de
samme sakene.

Ting endrer seg og Linda er nå i ferd
med å flytte fra øya og ønsker derfor å
trekke seg fra flaskeposten.
På vegne av meg selv og leserne takkes
for innsaten og vi ønsker henne lykke til
Hvis årsmøtet velger å støtte styrets med engsjement i nytt lokalmiljø denne
innstilling, trengs så en bekreftelse av gangen langt unna sjøen.
Årsmøte i Stø Kurs
vedtaket på et ekstraordinært årsmøte 3
- forslag om nedleggelse
mnd. fram i tid, dvs. rett før skoleferien.
Hun har lovet å skrive litt avslutnigsvis i
neste nummer og da vil hun også gi
Årsmøte i Stø Kurs blir tir. 8. april kl
For Stø Kurs fastiten på følgende gjettekonkuranse
19:30, - etter KSM's årsmøte, i gymsalen
Terje Sødal innsendt av Mona Kalheim.
på Skåtøy.

Endringer i Flaskeposten

Foruten vanlige årsmøtesaker, varsler
styret (Terje Sødal, leder, Stig Aasvik, Fra førsteutgaven i april 2011 skrev vi
Carl Kremer og Terje Aasvik) at de
følgende om hva denne avias skulle ingår inn for å legge ned Stø Kurs.
neholde:
Grunnen er at vi har fått på plass store
saker som klatrestativ i skolegården og
hinderløype i skogen bak kaldtlageret.
Skolen går på alle måter av seg sjøl.
Generelt arbeid for bosetting i skjærgården ivaretas av f. eks. Skåtøy vel.
Folk på øya er hardt pressa for å delta i
slikt frivillig arbeid og det er vanskelig å
rekruttere. Man kan ikke forvente at
skoleforeldre fra byen vil engasjere seg i
et slikt dugnadsaktig arbeid for Skåtøy
og skjærgården.

Hva er disse ringene?

"Det er mye kunnskap, mange historier
blant lokale og det foregår mye på
Skåtøy hele året som trolig er av
interesse både lokalt og utenomøys. Vi
ser for oss noen faste spalter, noen Jeg kan avkrefte at noen på Skåtøy skal
intervjuer, noen bilder osv. Her blir arrangere olymiade i stedet for festival,
veien til mens vi går."
men tror du at du vet svaret send mail til
Linda: linda-hoy@hotmail.com
Linda Høyvarde var med på oppstarten
av Skåtøy Flaskepost, hun hadde litt
avis-erfaring fra å jobbe som freelance
Tor D
journalist i lokalavisene, og i starten tok
hun seg av intervjuer og bilder og siden
ble veien til mens vi gikk.
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