
Helgesen & Reine
1. mai konsert på Skåtøy kafe

Tid: kl 18, Bill kr 150 ved døra

Helgesen & Reine har lang sommer-
fartstid med et og annet vinterbesøk i
ytre øydistrikt.

Der påtreffes de av og til med flaue
smil og krølla propell på en av Jomfru-
landsrennas mange båer.

Uannonsert dukker de opp; – med sang
og spell – mang en kveld – blant svaberg
og fjell; – på eksotiske intimscener på
rullesteinsøya, i buer, på brygger og i hus
i skjærgården der øyfolket huserer.

Ellers er tidligere programleder Helgesen
mest kjent fra TV2's Godmorgen Norge
og nyhetssendinger.

Fastlegen Reine er mest kjent fra
venteværelse, men også av enkelte lokal-
kjente koggfolk og andre som overnatter

i nærheten av Klova i Oterøykilen. Der
kan de høre hans vare smektende munn-
spilltoner oppe i heia mot nord, og er de
heldige kan de også høre Helgesens
gitarklimpring og sang oppe i heia mot
sør.

Denne trolske sommeridyllen brytes
kun av og til av bjelleklang og breking
fra ur-sauer også på sommerbeite på
Oterøy.

1. mai i år som i tidligere år, inn-
leder disse Skåtøyvennene (også
kalt Gerhardsens gutter) konsert-
sesongen på Skåtøy kafe (uten
bjelleklang og breking).
Repertoaret hentes fra vår visekatt
ispedd noen passende 1. mai
kampsanger. De nevnte herrer
setter pris på øyfolket, deres liv og
landskap. Helgesen har derfor
skrevet flere viser om temaet – der
gjenkjennbare lokale forhold og
helter skildres med ærbødighet,
humor og varme.

Kogg ??

Urkoggen "Portørenga" ble funnet for
noen år siden. Jeg har lenge undret meg
på hvorfor vi, på den korte kyststripa fra
Ellingsvik til Helgeroa er de eneste langs
Norges langstrakte kyst som kaller våre
lokale tradisjonsbåter bygget over samme
lest som vakre vikingskip for en kogg?

epost: skatoy.flaskepost@gmail.com
mobil: 90678830

Skåtøysommer – kommer
Kafeen er igang.
Konserter, utstillinger og mange
andre arramgementer er planlagt!
Vi er spesielt stolte over kjerka vår
og vi oppfordrer alle til å stille opp
på pinsekonsert og senere sommer
arrangementer i kjerka. Det er
viktig å støtte opp om en av skjær-
gårdens største kulturskatter!



Ordet kogg stammer fra 7-800 år gamle
stygge flatbunnede europeiske frakte-
båter. Ordet kogg er dårlig rytmisk og
musikalsk og kanskje derfor glimrer
koggen med sitt fravær i sang og poesi.

Mine undringer om dette delte jeg blant
annet med Helgesen, for navn til tross –
er og skal vi være stolte av koggene våre.

Urfremførelse

Derfor er det en glede å røpe at en stor
begivenhet finner sted på Skåtøy 1. mai.
Urpremiere på verdens første og eneste
koggvise fra Helgesen & Reine.

Hopp i koggen (eller til nød en annen
farkost) og ta turen til Skåtøy kafe 1.
mai.

Tor D

Skåtøy Sangpoetens møtested

Pinsekonsert i Skåtøy kirke
lørdag, 8/6 kl 18.

Sangpoetene i bluesens landskap
Før har vi ikke fått vinterens dampende
bluestoner fra den forrykende konserten
med Daniel Eriksen og Stig Sjøstrøm,-
på Sangpoetenes årsmøte, ut av kropp og
sjel, før vi igjen beveger oss inn i dette
musikalske univers, dog i en annen og
helt spesiell innpakning.

I musikk, ord og bilder tas vi med på en
reise rundt omkring i USA.

Reiseguidene er forfatter Lars Saabye
Christensen og journalist og forfatter
Tom Stalsberg. Med seg har de bilder fra
reisen tatt av fotograf Eivind Bones.

Musikerne som pakker reisen inn i en
blå, bluesaktig sfære er Amund Maarud,
gitar og Malin Pettersen, gitar og volkal.

Reisedokumenter/billetter ligger ute til
salgs på Ticketmaster.

GOD TUR.

Lars Saabye Christensen

Trenger denne mannen en presentasjon?
Nei, egentlig ikke,- men allikevel.

Foto: Jarvin - Eget verk, CC BY-SA 3.0

De aller fleste har lest, hørt, eller sett
filmatiseringer av noen av hans romaner,
(Beatles, Halvbroren, Hermann, Bly…)
Men alle er kanskje ikke like kjent med
at han har gitt ut mye mer enn skjønn-
litterære romaner. Siden debuten i 1976
har forfatteren i tillegg til romaner gitt ut 2

https://sangpoetene.weebly.com/
https://www.ticketmaster.no/venue/skatoy-kirke-skatoy-billetter/ksy/3


noveller, lyrikk, drama, barne- og ung-
domsbøker, dikt og sakprosa,- nærmere
70 i antallet.

I 2008 dro han til USA for å være
gjesteredaktør for et nummer av
Dagbladet Magasinet. Avisas kultur-
journalist, Tom Stalsberg og fotograf
Eivind Bones var reisefølget. Det ble et
nummer av Magasinet som oste av USA,
beskrevet som en amerikansk reise fra
Svinesund til San Diego, (jour. Ole
Endresen).

Christensen og Stalsberg skrev også
dikt og skisser på reisa og tilbake i Norge
fortsatte de å utveksle disse. Dette gav
mersmak og året etter dro de tilbake for å
skaffe flere inntrykk.

Resultatet ble en bok: «Men Buicken står
her fremdeles», reviderte servietter, dikt,
amerikanske huskelapper, skrøner og
fotografier, 2010. En bok med en aura,
en overtone av blå, blå blues.

Senere tar de med seg materialet i studio,
og sammen med to musikere, (Knut
Reiersrud og Stian Carstensen) skapes en
helt unik lydbok.
I 2012 kommer boka: « Min Buick er
lastet med», som bygger på samme kon-
sept.

Det er denne siden av forfatterskapet

vi skal bli bedre kjent med på Skåtøy.

Gutta har fartet land og strand rundt, på
små og store scener har de raust delt sine
reise-inntrykk, for små og store for-
samlinger. Forfatterne er de samme, men
musikkbesetningen varierer, uten at dèt
forringer helhetsinntrykket.

I Skjærgårdskatedralen på Skåtøy vil de
fremføre sin poesi; verbalt; og visuelt
ved bilder; og musikalsk ved Amund
Maarud, (gitar) og Malin Pettersen,
(gitar/vokal).

En endring av sammensetningen på
pinsekoknserten i Skåtøy kirke, 8/6.

(for videosnutt klikk her )

Tormod

Biodanza
Lise Aksjøberg er invitert av Heidi Felle
og Shirin Sevaldson (begge fastboende
på Skåtøy) til å holde biodanza i
Flerbrukshuset lørdag 8.juni.
Klikk og sjekk: facebook link

Mer info i maiutgaven
Tor d 3

https://www.youtube.com/watch?v=9DSrRKNpeKo
https://www.facebook.com/events/347408515869299/


1. mai konsert kl 18 Helgesen og Reine

17. mai på Skåtøy Kafé kl 13-20.
Vi byr på kake og kaffe buffet, smør-
brød, is og pølser.

Velkommen !

Konserter så langt......
Lø 22.6.2 kl. 19 Amalie Olsen (Gratis )
Lø, 29.6 kl. 20 Susie & the Spuds

IKKE LUKRATIVT – Sommershow
med Karl Holte Aarø: To 11.7 kl 18.30;
Lø 13.7-20.30; To 18.7- 18.30; Fr 19.7-
20.30; On 24.7-18.30

Lø 26.7 kl. 20 (dørene åpner kl. 19)
Magnus Grønneberg
Lø 3.8 kl. 20 (dørene åpner kl. 19)
Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson
Lø 10.8 kl. 20 Rags & Feathers

Bill. på www.ticketmaster.no eller kjøpes
på Kafeen/ Tollboden Hotell fra påske.
Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson:

Magnus Grønneberg solokonsert:

Carolin Donners

Informasjon til alle Skåtøy venner
fra Lokalet

Det blir også i år tradisjonelt sommer-
marked på Lokalet i Åsvika. Som vanlig
vil det være åpent mandager, onsdager og
fredager fra kl 12 -16 i Juli måned. Det
blir salg av vafler og hjemme bakst m.m.
som tidligere.

I den forbindelse tar vi gjerne imot alt
av salgbare lopper, men av plasshensyn
kan vi ikke ta imot hvite -og brunevarer
eller møbler.
Lopper kan leveres i sommermarkedets
åpningstider, eller etter avtale i uke 26
(24.6.19 – 28.6.19).
For avtale ringes:

Anne Sofie på tlf 468 89 778
Venke på tlf 980 96 904
Tina på tlf 971 69 414

Vi kommer også i år til å trenge «mann-
skap» under åpningstidene, og vil starte
på ringerunden straks.

Fra mange har vi hørt at det er en
koselig «sommertradisjon» å ta en vakt
på sommermarkedet i Åsvika, og det
setter vi veldig pris på. Om noen føler
seg «glemt» på vaktliste forespørsel, så
ikke nøl med å ta kontakt med oss.
Vi gleder oss til nok en sommer med vårt
sommermarked.

Hilsen fra Lokalstyret.

17 mai på Skåtøy

Etter barnetog i Kragerø er unnagjort
arrangerer vi 17 mai på Skåtøy, med vårt
eget «Samba»-tog slentrene ned fra
«Sjørøverheia» med god oppslutning fra
store og små.

Plastfri 17. mai?
Vi utstyrer barn med fløyter og lurer
laget av bark og tre slik at de kan lage lyd
og bråk i toget og resten av dagen på en
mer bærekraftig måte.

17 Mai Program:
Kl: 12:30 -13:30 Fløyte, lur og hurpe –
kurs for de som vil (av Tor med flere).
Kl: 13:30 Samling for kanonsalutt hos
Trond og Tina på "Sjørøverheia"
Kl 14:00 Kanonsalutt og tog ned til
kafeen med lokalt sambaorkester
Etter toget -16 Leker for barn og voksne
på Haugen-jordet
Kafeen har åpent fra kl 13 til 20

De siste årene har vi hatt et hyggelig
oppmøte fra andre øyer og fra flere av
Skåtøys hyttegjester – det håper vi skjer i
år også.

Vi har plass til mange og ønsker alle
hjertelig velkommen.

BUK 4

https://www.ticketmaster.no/event/bjorn-eidsvag-og-lisa-nilsson-konsert-pa-jordet-billetter/605183
https://www.ticketmaster.no/event/magnus-gronneberg-solokonsert-billetter/592361


Lokalet - vårt eget hus. Det blir sommermarked i år også.

Det blir også i år tradisjonelt sommermarked på Lokalet i Åsvika. Som
vanlig vil det være åpent mandager, onsdager og fredager fra kl 12 -16 i
Juli måned. Det blir salg av vafler og hjemme bakst m.m. som tidligere.

Hilsen Lokalstyret.

Skåtøy - sangpoetenes møtested/ juni
Pinsekonset i Skåtøy kirke lørdag 18 juni kl 18
"Buicken - priser veiene til Skåtøy"

Lars Saabye Christensen, Amund Maarud, Malin Pettersen, Tom Stalsberg.
Billettpris 350 + avg. på www.ticketmaster.no

Styret i Sangpoetene

Helgeåpent i mai
Følg med –på hjemmesiden for flere detaljer

Lø og Sø; Kafe 11-19 og kjøkken 12-18 (Åpent også 1., 30. og 31. mai)
Lørdag, 9. juni holder vi stengt grunnet et privat arrangement.
Utstillinger - mai/ juni: (klokkeslett foreløpig med forbehold)
14.4 – 20.6, Pernille Rosfjord (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

Carolin Donners

Det skjer på Skåtøy Skjærtorsdag kl. 18: Gudstjeneste
Ons 8. mai kl. 13 ved Minnestøtta: Minnetale og markering
av Veterandagen ved Trygve Braatø. Sang av barna fra
Montesorriskolen .

Søn 12. mai kl. 11.30: Gudstjeneste ved fung. prost Svein
Lundebø og kantor Jorunn Myre. Offer til Sjømannsmisjon. Norsk
kirke i utlandet. Kirkekaffe.
Tor 30. mai kl. 12. mai: Gudstjeneste Ankerplassen ved sokneprest
Harald Gulstad. Offer til Menighetsarbeidet.

I pinsen blir det konsert pinseaften (ref sangpoetenes annonse) og
gudstjeneste med fest for barna på første pinsdag. Det er også
gudstjeneste den 30.juni.

I juli blir det orgelkonserter hver onsdag.
Kunngjøres nærmere i neste nummer

Skåtøy menighetsråd
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Skåtøy Kirke

Båtuttak: Felles båtuttak mandag 6. mai. Vil du ha båten din på vannet
denne dagen, må du kontakte Trygve B. så tidlig som mulig. Telefon:
35991283/92057168. Eller Bjørn Tore Finsrud: 90081102 (Trygve Braatø)

Mellommyra Fritidsforening:
Mellommyra innvitere til oppfølgings dugnad Søn 19 mai fra kl.12.
Vi oppfordrer brukere og venner av Mellommyra til å stille opp.
Vi kjøper inn pølser og drikke til deltagerene..

Lør 6.juli blir det Mellommyra dag, åpen kafe, mini brukt marked og
barne forestillingen "Kom, la oss finne skatten" annonsering kommer
senere.

Styret Mellommyra Fritidsforning

Skåtøy Vel: På årsmøtet til Skåtøy Vel ble det vedtatt at man skulle
søke kommunen om å få sette opp fartsdempere på strategiske steder, for
å holde farten nede på den asfalterte delen.Vi har nå fått svar på
søknaden. Der står det at kommunen ikke har planer om å igangsette et
slikt tiltak. Ønsket ble dermed avslått i denne omgangen.
Det blir medlemsmøte i Skåtøy Vel på Lokalet, man 20. Mai kl. 18.30.
Saksliste kommer på plakat og på Mail til medlemmene.

Nina H

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://sangpoetene.weebly.com/
https://www.ticketmaster.no/event/buicken-priser-veiene-til-skatoy-billetter/597813
http://www.thoresveberg.com/
http://www.pernillerosfjord.com/47159591



