Det går mot vår på Skåtøy.
Før det, har du husket på:
Prestestranda Vel Vel Vel konsert
på flerbruks-huset 22. februar.
Neste ut er ølsmaking på Lokalet
7 mars, før tjuvstart på Kafeen
3 april. Da er forhåpentligvis våren
her selv om vinteren så langt i år
nærmest har uteblitt.

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

Tor D

"Hot" på Skåtøy 1. Februar.

Men med tomt hav får vi heller satse på
at "Grønne Havet" og "Skåtøy Fjørfelaug" forsyner oss med kortreist mat.

Heldigvis —
vintrene er ikke
så "hotte" ennå
at vi finner slike
kogger i Åsvika,
men det er ikke
så langt unna?

Tar vi bryggeveien noen få
skritt opp til lokalet denne
første lørdagen i februar
blir det enda "hottere".
Sterkt krydder svir i øynene
og river i nesa.

Om Chilli og hvitløk stammer fra "Det
Grønne Havet" på Skåtøy skal være
usagt, men det kunne og burde den vært!
Mildt og fuktig vær gjør at "Lille-havet"
(på folkemunne) stadig oversvømmes, og
snart rasler vel ivrige parselldyrkerne
med risposen og vurderer muligheten for
å øke selvbergingsgraden?

Tor d

I så fall skal det ikke skorte hverken på
evner eller kapasitet for omstilling til et
mer eksotisk kosthold på Skåtøy.
På Lokalets kjøkkenet fant vi to generasjoner Cranner, Jan og Jonatan, i full
sving rundt grytene.
Folk gafla i seg Thaimat med stor
appetitt og glede. En slik matomstilling
kan vi leve godt med, selv om vi litt eldre
i både sjel og tarmtotter nok savner vår
tidligere delikatesse – fersk kokt torsk.

Lokalstyret vil gjerne få takke de to gode
kokkene Jonatan og Jan for servering av
kjempegode og varmende retter på
Lokalet lørdag 1 februar.
De rundt 30 store og små påmeldte
denne kvelden fikk oppleve spennende
smaker, og denne gangen ble det også
relativt mange svette panner… kokkene
mente at Skåtøyfolket har hatt såpass

trening på chilli`n fra tidligere middager
at de nå kunne gi på litt ekstra. Etter en
hot middag ble Susannes lime og ingefær
kake satt stor pris på... tusen takk til
bakeren!
Takk også til de som kom og gjorde
denne lørdagen til en hyggelig kveld hvor
folk ble sittende og prate til langt utover
Tina

Leskende drikke.

Hvis noen fremdeles tørster etter Thaimaten i februar, kan den lindres på
Lokalet lø 7. mars, med blant annet kortreist øl fra Pumpeviktangen.
Det svirret i sin tid mange rykter om
Alf Prøysens alkoholvaner, og hans vise
"Anakreons øl-vise" er neppe blant hans
mest kjente. Jeg ble kjent med visa i

studietiden på NTH på 1970 tallet der
den ble mye brukt av linjeforeningene i
festlige lag.
Visa er fra studentrevyen "Ad Undas" i
1946 på Aas. Skrevet av Alf Prøysen og
Finn Ludt med et lettfattelig refreng:
Øl er i alle fall øl.
Øl er i alle fall, alle fall øl
I 1946, eller når jeg
lærte visa å kjenne i
1970 årene var det
utenkelig å kunne
smake øl inne på
Lokalet. Ved datidens arrangementer
røyka folk inne og
gikk ut for å drikke,
nå krever lover og
regler det motsatte.
Sånn er det bare
verden går framover.

"Skåtøy Fjørfelaug" har vi trolig et godt
grunnlag for et mikrobryggeri "Skåtøl"?
Slenger vi på "Skåtull" saueavlslag og
allierer oss med "Elleville Strikkedille" i
Jerpekleiv er vi snart selvforsynt med
både rødt kjøtt vadmelsklær?
Da mangler vi nesten bare fersk Torsk
for å være helt selvberga, men det er nok
en verre nøtt å knekke? Her må vi ty til
oppdrett, trolig på land, for å unngå
alskens uhumskheter og udyr i sjøen som
gjør at frittsvømmende torsk nå er borte
fra våre farvann?
Jeg minner også om at utenomøys publikum er velkommen til arrangementer på
Skåtøy – så meld dere på!
Tor D

Lokalet - vårt eget hus.

Lør. 7 Mars, kl. 18.
arrangerer Jan og Per
Øl er i alle fall øl skriver Prøysen, men øl Morten ølsmaking
er ikke bare øl det er også historie, kveld for oss
tradisjoner, kultur og ikke minst kunn- Pris pr.pers 300,skap og smaksopplevelser.
Ølbryggeren fra Pumpeviktangen og For å planegge innkjøp og koking, kreves
kollegaen fra dalstrøka innafor vil derfor påmelding senest mandag 2 mars på
fylle oss med historier, kunnskap og sms til Tina på tlf 97169414.
smaksopplevelser om øl.
I likhet med allerede etablert lokal offHilsen Lokalstyret
shorevirksomhet som "Grønne Havet" og
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PRESTESTRANNA VEL VEL VEL

Skåtøy – sangpoetenes møtested
Bra forhåndssalg til Prestestranna Vel Vel Vel, men fremdeles
noen ledige plasser. Kjøp billetter på Ticketmaster nå, så
sikrer du deg plass. (Eventuelle restplasser selges ved døren).

Spellær på flerbrukshuset på Skåtøy 22. februar kl 19.

- Æresrunde 2020 -

"Gamle slagere, uinnspella hits og nye vinklinger…"
Så prøver me oss litt på Ingrid Bergman, Nærbutikk på månen,
Sulten og hol, James Dean, Nakne damer i badedrakt, Eg får så
hår på tunga av og vaske pus, Når villdyra vakner, Legg deg på
sia Maria, Bot og bedring, Flanellografens Venner, Stabbur &
eksosvise, Donkedalstrusken, Barnefar, Finlandstour, Enslige
brødre, Forskjellen på 2 like epler, Kjell Smirnoff, Preste
Preste Preste Prestestranna, Bestefars hevn, Gunnar GT…

Vel Vel Velkommen !
Sjekk hjemmeside og Facebook for omtaler bilder og video

Prestestranna dro fullt hus i Ibsenhuset sist fredag, og Tom
Jackie forteller at han ser på det som en fin oppvarming før
Prestestranna gjyver løs på de store konsertscener og kulturhus
som; Flerbrukshuset på Skåtøy; Lyngrillen i Gjerstad og
Vårlidosen grendehus for å nevne noen.
Sangpoetene er fornøyd med at Prestestranna på sin turne i
dalstrøka innafor gjør et unntak og våger å krysse et helt hav
for å komme seg ut til Skåtøy.
I "hopalong" Haugens humørfølte viser møter vi karakterene
fra hans viseunivers skapt for 20 - 30 år siden. Latter og
begeistring sitter løst i forestillingen der Tom Jackie også
bringer litt nytt om hvordan det har gått med karakterene hans i
nyere tid.
Praktiske opplysninger:
Til Skåtøybrygga kommer du med Fjordbåtselskapets Perlen:
Avgang fra Kragerø lørdag 22.02 kl 1715 eller kl 1800.
Dørene åpnes på Grendehuset kl 18 (konsert kl 19 med pause)
Organisert felles transport fra Skåtøybrygga til Kragerø med
Taxibåt (kr 90 pr. pers.) / (puljevis etter konserten).
Men med årets milde vinter er det også greit å kjøre egen båt
Vi har sjenkeløyve og det blir også en enkel servering av litt
fastere føde.
For Sangpoetene Tor D
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Skåtøy Kirke

Det skjer på Skåtøy
Oppdatering: Sesongstart nærmer seg.
Se – hjemmeside for detaljer
Skåtøy Kafe åpner for alle lørdag 4. april og holder åpent hver dag i
påskeuken og i helgene/ langhelgene etter det.

Gudstjeneste 8.mars kl. 1130 med vår nye prost
Trond Engnes. / Organist: Jorunn Myhre.
Ofring til Gautefall fjellkirke.
Menighetens årsmøte. Kaffe og kaker..
Velkommen Skåtøy menighetsråd

Lokalet - vårt eget hus.
Cathrine gleder seg veldig til å bli bedre kjent med Skåtøy og med deg.
Derfor inviterer vi til ……Smugåpning...... Vi ønsker deg velkommen Lør 7. Mars kl 18:Ønsker vi alle velkomne til Ølsmaking med mat.
fredag den 3. april fra kl. 17 og håper du tar turen for å hilse på.
Jan og Per Morten arrangerer nok en spennende øl-smakingskveld for
oss. Pris pr. pers. kr 300
Vi gleder oss til å starte den nye sesongen sammen med deg!
Carolin Donners
For innkjøp og kokkelering, kreves påmelding SMS til Tina på tlf
97169414 senest mandagen før
Skåtøy – sangpoetenes møtested.
Vi våkner opp etter en kort vinterdvale med
Tors 26 Mars Kl 18 ønskes velkommen til årsmøte på Lokalet
sangpoesi-besøk fra fremmede strender.
Årsmøte saker:
Årsberetning, Regnskap
Prestestranna Vel Vel Vel dro fullt hus på Skåtøy for 4 år siden.
Innkomne saker, Valg
Med bra forhåndssalg av billetter håper vi på fullt hus og godt besøk av
utenomøys publikum fra både Kragerø og andre steder i år også.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøte meldes til styret innen 16.3.20.
Hilsen Lokalstyret

Velkommen til Prestestranna Vel Vel Vel med Tom Jacki på
"Æresrunde -– 2020" på Flerbrukshuset 22 februar kl 19.
Sikre deg billetter nå - klikk på ticketmaster
(Eventuelle restplasser selges ved døren.

Velkommen til Huskestua – kl 18 følgende mandager på Lokalet
24 feb, 16. og 30 mars, 20.april, 11.mai, tur lørdag 6.juni,

Sangpoetenes årsmøte er planlagt til lø 28 mars, sett av datoen nå.
Agenda er vanlige årsmøtesaker
Innkommende sake må sendes til styret en uke før årsmøte
Tradisjonen tro planlegger vi en konsert etter årsmøtet, mer detaljer om
dette kommer senere.
Styretl

Hilsen styret.

Mellommyra Fritidsforening avholder årsmøte fredag 13. Mars.
Påmelding grundet bespisning.
I forbindelse med Mellommyra dagen lørdag 4.juli, ønsker vi oss noen,
eller tips om noen som kan lage et barnearrangement i en eller annen
form, Mellommyra vil være behjelpelig ved behov.
Hilsen styret.
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Værgalskap?

Navn skjemmer ingen sier ordtaket,
men gjelder det når uvær får et navn?
Ved ekstremværet Didrik
midt i januar
ble vannstanden for
Skåtøy opprinnelig varslet
til 123 cm som
like etter ble
nedjustert til
107 og senere
målt til 112cm
(se kurve)

Det navnløse været midt i februar med flere
forsinkede, men helt vanlige "høst-kulinger"
på rekke og rad kulminerte med litt høy
vannstand, den ble varslet til 104 cm og målt
til 116 cm – hele 4 cm over det grusomme
Didrikværet.

Men uten navn ble det så som så med Global oppvarming
både lokal og sentral presse sin mediadekning i forkant, selv om vannstanden Jeg tror det er all grunn til å ta global
denne gangen var høyere enn for Didrik.
oppvarming på alvor, men i vår del av
landet og mer spesifikt på Skåtøy tror jeg
Målestasjon i Helgeroa ligger så nærme hverken ekstremvær eller høy vannstand
oss at målingene der stemmer bra med er noe å frykte.
vannstanden på Skåtøy, avviket er neppe
mer enn +/- 1 cm.
Ser vi på klimamodellene får vi en pekeKurven over viser høyeste målte vann- pinn på vannstand på Skåtøy i år 2100.
stand siste 30 år, toppet med 135 cm i
1990 og 132 cm i år 2000.
Beregningsmodellene er omfattende,
Vi ser også at i 15 av disse 30 årene kompliserte og befengt med usikkerhet,
har vannstanden vært omtrent like høy usikkerheten er anslått og vist i parentes
eller høyere enn Didrik og lignende "for- som (min. - maks. verdier).
ferdelige" varslede ekstremvær i år?
Går vi 300 år tilbake i tid var normal Utslipp 2100 Vannstand år 2100
vannstand på Skåtøy ca 100 cm over Lavt (< 2 oC ) 13 cm (-13 — 37 cm)
dagens normale vannstand på grunn av Redusert
21 cm ( -6 — 46 cm)
landhevingen (omtrent tilsvarende Didrik Høyt
44 cm ( 13 — 74 cm)
på sitt verste).
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Tar hver av oss, landet vårt og resten av
verden de tøffe takene i overforbruk og
CO2-utslipp, som vi burde gjøre for å nå
det såkalte 2 graders målet i Parisavtalen, er altså mest sannsynlig økning i
vannstand et helt ubetdydelig problem på
vår del av kysten.
Vi reddes av landheving, Skåtøy stiger
3,4 mm årlig, eller 34 cm på 100 år.
Går usikkerheten i klimamodellene i
gunstig retning ser vi at båene vi pleier å
kjøre på, til og med kan bli 13 cm grunnere i år 2100 enn de er nå (huff og huff).
Reduserer vi ikke CO2 utslipp i det hele
tatt stiger havet mest sannsynlig kun med
44 cm (det er trolig bare bra for mange
grunne brygger langs kysten vår?).
Dersom alle mulige feil beregningsmodellene går i maksimal ugunstig
retning stiger vannstand med 75 cm.
En stigning på 75 cm er som et ganske
vanlig høyvann nå for tiden (mer enn 30
cm under Didrik). Vannstanden i år 2100
blir da på Skåtøy omtrent slik den var
tidlig på 1800 tallet, og til og med det
klarer vi fint å tilpasse oss.
Vi tenker derfor fort at litt økt temperatur
og vannstand er ubetydelige eller kanskje
til og med gunstige for oss koggfolk?

Hva slags Skåtøy overlater vi til barn Ikke minst flere hundre millioner fattige
og barnebarn om 80 år (år 2100)?
mennesker på flukt fra katastofeområder
med tørke, oversvømmelse vil føre til
Lokale værendringene vi allerede ser, og politisk uro og krigslignende tilstander.
de som kommer, er trolig udramatiske og
består i litt varmere vær med mer regn og Norsk selvforsyningsgrad for mat (ca 40hyppigere sterk vind, men det er vi jo 50%) er på nivå med de industriland med
egentlig godt vant med.
lavest selvforsyning i verden, Japan og
Sør-Korea. Norge er dermed et av de
En god del "værproblemer" vi nå erfarer land i verden med mest avhengighet av
og hevder skyldes global oppvarming, er internasjonal handel med landbruksvarer.
trolig i like stor grad forårsaket av vår
moderne livsstil med økt velstand, økt Når vi i vår moderne vestlige verden nå
profitt og økt urbanisering.
ikke engang klarer å håndtere noen få
(Ryddes ikke kraftgater får vi billig millioner krigsflyktninger, demonstrer
strøm, men trær velter og strømmen går det med all tydelighet hvor dårlige vi er
ved snøfall og vind; Ved bygging av hus rustet til å håndtere 10-100 ganger flere
prioriteres utsikt og nærhet til sjø frem- klimaflyktninger, noe vi risikerer å få i
for hensyntagen til natur, terreng og løpet av en generasjon eller to. Vi er
beskyttelse for vær og vind. Vi bygger heller ikke i stand til å brøfø oss uten en
tett med mye veier, asfalt og lukket fungerende internasjonal handel. Vår
drenering - det ødelegger naturens ibo- ekstreme velstand er også tuftet på
ende evne til flomsikring, og værutsatte internasjonal handel.
hus oversvømmes eller blåser i filler.
O.S.V. - Eksemplene er mange)
Jeg tror derfor at de problemene vi
påfører våre barn og barnebarn fra global
Global oppvarming rammer den fattige oppvarming ikke er at de blir våte på
befolkning i den tredje verden hardest.
beina eller at vinden rusker litt ekstra i
For oss hjemme på berget fører det til håret. Det får ufjortjent fokus fordi
økt risiko for alvorlige problemer med og naturvitenskapen nå tilfeldigvis klarer å
kamp om, rettferdig fordeling av jordens regne på fremtidig økt temperatur og
begrensede ressurser og en fornuftig vannstand med relativt stor troverdighet.
fungerende verdenshandel og økonomi.
Vi tenderer derfor til å kun å henge oss 6

opp i de direkte konsekvenser av slike
tall i forbindelse med global oppvarming. Presse, media, politikere og
myndigheter har oppfattet at global oppvarming er skummelt og derfor hiver
man seg på og hauser opp de problemene
såkalt "ekstremvær" allerede forårsaker.
Hverken i vårt politisk flertall eller
individuelt ser det ut til at vi veletablerte
tar klimaprobematikk tilstrekkelig på
alvor. Vi tror visst alle at klimaproblemer
løses ved å bruke vår oljerikdom slik at
alle kan kjøre Tesla-er? Symbolpolitikk
rår på mange plan og lokal presse er
mest opptatt av ekstremværet "Didriks"
herjinger, med bilde av en sunket jolle
ved brygga (som ingen gadd å øse) og at
takluka (som ingen gadd å lukke) på en
båt ved brygga hadde blåst opp.

Edelt er mennesket,
jorden er rik!
Finnes her nød og sult
skyldes det svik.
Knus det! I livets navn
skal urett falle.
Solskinn og brød og ånd
eies av alle.
Tor D

Manns minne?

Fra midt i november i fjor og til nå har
døgnmiddeltemp. på Jomfruland vært på
minussiden kun en dag (-1,8 oC, 27. des),
og kun 10 netter har det vært under 0 oC.
Siste 30 døgn er varmere enn i fjor og
5-6 oC varmere enn normalt (se kurve)
Fint for koggfolk, men noe er riv ruskende galt når du står opp kl 6 om
Jeg tror det går an å gjøre noe med morgenen, med vindstille, stjerneklart og
klimaproblemene, men jeg er i ferd med fullmåne, og gradestokken viser + 8 oC
å miste troen på at vi, klimaverstingene, midt på vinteren.
bestående av vår generasjons foreldre og
besteforeldre, evner å gjøre noe som Aldri så galt så er det godt for noe.
monner raskt nok. – Vi er ikke tøffe nok Meteorologer og media overøser oss i år
til å ta de nødvendige, og på kort sikt med nye værrekorder for temperatur og
ubehagelige, beslutninger som trengs.
nedbør over hele landet.
Vi får satse på og støtte opp om
Jeg tror vi kan skilte med en lokal
ungdommen slik Nordahl Grieg gjorde rekord på Skåtøy også. I forrige Flaskedet i et par vers av diktet:
post ble årets første felles organiserte
"Til Ungdommen" for over 80 år siden.
båtutsett annonsert til lørdag 15. februar.

(Det organiseres to felles båtutsett hver
vår på Skåtøy - Den tidlige organiseres
av Jan Cranner og den siste av Trygve
Braatø).
15. februar er ny rekord. - Det er ikke
hvert år utendørs båtpuss kan gjennomføres i månedsskifte januar/ februar.
(I parentes må det bemerkes at fellesskapet denne gangen besto av Jan Cranner
alene, men en rekord er en rekord)
Selv har jeg båten ute hele året og tar
båtpussen annethvert år på høsten.
I forfjor ble jeg litt forsinket og fikk
ikke båten ut før midt i desember. Men
siden dette foregår privat og anonymt
frafaller jeg krav om rekord for årets
seneste båtutsett i 2018.
Tor D
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