
Sporsnø?
Vi kan lære mye av å lese spor i naturen.
Korona gjør at folk går mye på tur i fint
kaldt vintervær. Tele i bakken og litt ny-
snø ga oss mulighet til å bruke alle stiene
og da er det skremmende å observere
hvor få spor etter småvilt og større
skogsfugl det er å se i skogen?

På min siste koggtur før isen la seg,
observerte jeg heller ingen dyr eller
fugle-spor i vannkanten på veien til byen
rundt Krikken og inn Kragerøfjorden i
solskinn med litt nysnø på land. For en
generasjon siden så vi alle slags spor
etter småvilt og skogsfugl skogen, og
ikke minst revespor i vannkanten der
revene hadde sine faste ruter på jakt etter
sjøfugl og til og med torsk?

I stille vær på denne årstiden beitet
stor torsk i tangen helt inne på grunna,
ofte med ryggfinnene over vann – et
mulig bytte for en sulten rev. På grunn av
foreldelsesfrist for kriminalitet tør nå jeg
innrømme at jeg av og til forsynte meg

av torsken med ulovlig lystring. Torsk er
dorsk i kaldt vann og er enkel å lystre, og
med liten sjanse for å skade fisk.

Sporsnøen avslører at rådyr holder
stand på Skåtøy, og med lite snø ser vi at
rådyra sparker opp eikeløv for å spise
næringsrike eikenøtter for å skaffe seg
energi til å holde varmen i vinterkulden.
Spor etter ekorn i skogen er det mer av
nå enn for en generasjon siden. Ellers er
det en dramatisk nedgang i bestand av
småvilt, fugl og for den saks skyld torsk,
og det kan skyldes at naturmangfold og
økosystemer lengere ned i næringskjeden
er i ferd med å bli ødelagt?

Kanskje vi bør tenke over hva slags spor
vi mennesker som bor og ferierer på
Skåtøy etterlater oss i naturen. Grunnen
til at vi bor og ferierer på Skåtøy er
primært, (eller burde være?) nærhet til
natur, sjø, i vårt unike landskap, med rikt
plante og dyeliv, og med vår lokale
kultur og tradisjoner.

Skåtøy er størst i skjærgården med areal
på ca 8000 mål. Øya er kupert, med
utallige holmer, skjær, bukter, sund og
viker. Kystlinja er utrolig lang, men
nesten uten strender. Topografi og land-
skap gjør strandpromenaden fra naturens
side er begrenset til et par hundre meter
fordelt på flere små strender, ellers for-
hindrer alle fjellknauser, bukter og viker
spaserturer langs sjøen. Det er praktisk
talt ingen stier på Skåtøy i sjøkanten

Det aller meste av kystlinja er derfor i
praksis kun tilgjengelig med båt. Vi vet
at det er mye politisk fokus på å begrense
inngrep i naturen langs sjøen, men
hvordan disponeres de 8000 målene på
land?

Det er og har vært ca. 100 fastboende
hus på Skåtøy i flere generasjoner, ned-
gangen i folketall skyldes i hovedsak jevn
og trutt nedgang i antall barn pr. familie
fra ca. 1950 tallet og for den siste
generasjon en svært bekymringsfull for-
gubbing.

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

Håp og ønsketenkning!
På Skåtøy aner vi nå konturene av
at Koronaen slipper taket.
Derfor er det hyggelig å få inn litt
stoff med foreløpige tanker om det
vi ønsker skal skje i lokalmiljøet
når det forhåpentligvis går mot lys-
ere tider.
Vi trenger sårt noe å glede oss til.

Tor D



Menneskers spor i natur?
(en lek med tall)

Boliger for fastboende:
100 hus på ca 100 kvm beslaglegger ikke
mer en 10 mål i grunnflate, men de aller
fleste hus bygget i de siste par gener-
asjoner benytter «urban byggeskikk» der
man sprenger vekk svaberg, planerer ut
tomt og kjører på jord oppå stein-
fyllingene for å anlegge plen.

På den måten «ødelegges» kanskje det
tredobbelte av naturen i forhold til om
man benyttet tradisjonell byggeskikk der
huset ble tilpasset landskap og natur,
hustomta forble natur og eventuelle
plener/ grøntarealer ble anlagt i natur-
gitte jordskorter eller jorder på eller nær
hustomta. Våre ca 100 boliger har da
«ødelagt» ca. 30 mål natur.

Bilismen krever mer:
Anslagsvis 100 mål går med til offentlige
og private veianlegg fram til boligtomter.

Anslagsvis 20 mål går med til garasje,
parkerings- og snuplasserfor 100 bolig-
tomter. Bilismen for fastboende alene
«ødelegger» altså ca 4 ganger mer areal
enn 100 bolighus.

Hva med Skåtøys 6-700 hytter.
Hyttene ligger oftest ved sjøen, og topo-
grafi med kupert terreng og øyas lange

kystlinje med mange kriker og kroker
gjør at hyttetetthet synes mest fra sjøen.

Det finnes mange eksempler på dårlig
utforming og plassering av hytter, men
heldigvis er hyttene relativt gamle og ble
bygget for så lenge siden at man ikke
sprengte vekk svaberg og anla bilveier
frem til alle hyttene. Jeg tror vi er nær
tålegrensen for antall hytter, men det er
fremdeles nok natur og landarealer igjen,
slik at både fastboende og sommergjester
kan beholde og bruke relativ mye urørt
natur på øyas 8000 mål både til rekrea-
sjon og trivsel, og samtidig gi plass til
naturmangfoldet.

700 hyttebygg «ødelegger» i utgangs-
punktet et naturareal på ca 70 mål, antar
vi at ca. 200 erstatningshytter nå er
nybygd med utsprengte, planerte tomter
går det med ca 60 mål ekstra natur til
disse. Antar vi at et tilsvarende antall
hytter har bilvei, garasje eller parkering
er ytterligere 40 mål natur «ødelagt».

Totalt brukes alltså ca. 150 mål til
bolighus og offentlige veier og drøye 200
mål til hytter slik øya er utbygd i dag.

Vi mennesker på toppen av nærings-
kjeden har trolig «ødelagt» eller satt
uopprettelige spor etter oss på ca. 350
mål av øyas areal med utsprengte tomter
og veier. Det er under 5 % av øyas sam-
lede areal og det kan hevdes at såpass må
vi tåle? Med ca 230 fastboende og 3000

sommergjester får vi en befolknings-
tetthet på Skåtøy på henholdsvis 30/km2

hele året og 400/km2 om sommeren.
Skåtøy er da like grisgrendt som Latvia
30/km2 med fastboende og like tettbodd
som Israel 400/km2 om sommeren
(i Norge er befolkningstettheten 15/km2).

Det går også med en god del areal med
til vann, avløp, strømlinjer og felles
goder som offentlige brygger, kafe, kirke,
skole, fritidsanlegg osv.

Var alle øyas hytter bygget på urbant
vis av dagens moderne eiendomsutvikl-
ere ville et antall på 700 hytter være
katastrofalt for øya vår og trolig «øde-
lagt» ytterligere ca 200 mål med ut-
sprengte tomter, veier og parkering.

Jeg tror vi er nær tålegrensen for antall
hytter og vi må passe på hele øya, ikke
bare strandsonen. Vi har vært heldige og
nesten helt unngått eiendomsutvikling og
hyttefelt på Skåtøy. Jeg tror selv små
hyttefelt bygget på urbant vis er katastro-
falt for øya vår – det verst tenkelige som
kan skje. Ønske om et mindre hyttefelt
på toppen av Skollurheia er et aktuelt
eksempel som vi må kjempe mot.

Jeg er også skuffet og overasket over at
selv et lite hyttefelt med et idealistisk
utgangspunkt med en kombinasjon av
parselldyrking og små hytter, sprenger ut
store områder i slakke svaberg for å
planere ut tomter på Kirkesund. Jeg tror 2



at slike småhytter lett kan plasseres og
tilpasses terrenget uten særlig inngrep i
naturen, og på den måten kanskje bli
både billigere og mer attraktive?

Snøhettas arkitekter mener kanskje at
små hytter skal bygges på flatt utsprengt
terreng der alle hyttene er helt like?
Vi må passe godt på Skåtøys innland,
ikke bare kyststripa..

Tor D

Flyktning-saken.....

Fins det gode grunner til å flykte
fra Skåtøy?
Svaret er ja, det er flere grunner – de
viktigste er mangel på torsk og den for-
bannede fjordisen.
Om Skåtøyske is- og torske-flyktninger
kan returneres eller er kvote- eller klima-
flyktninger i hen-hold til Asylinstituttet
får Sylvi Listhaug finne ut av.

Får flyktningsaken om et gunstig utfall
ser jeg ikke bort fra at det fort kan bli en
større flyktningstrøm til isfritt hav og
torsk, men i melomtiden får vi nøye oss
med et reisebrev fra flyktningene.

Tor D

Reisebrev:
Vi er for tida i Bodøområdet i nærheten
av Saltstrømmen, da våre barn og barne-
barn har etablert seg i Bodø.

Fram til nå har det vært lite smitte av
corona, og de utbruddene som er og har
vært, har blitt håndtert trygt av smitte-
vernet.

Vi «øyfolk» vil selvfølgelig ut på sjøen
for å fiske når anledningen byr seg, og
dette fisket foregår hovedsakelig på 70 til
90 meters dyp her i nord.

Omkring oss er det enten langgrunt med
flotte strender, eller så blir det brådypt
bare et par båtlengder fra land. Fisken
biter, og vi er 25 år tilbake i tid med
hensyn til sammenlikning av fiske på
Skåtøy. Hvem husker ikke isfisket i
Skåtøysunda, Aasvika og på Øygårds-
kilen for 30 år siden, da vi kunne dra all

den fisken vi ønsket. Eller vintertorsken
utenfor Jomfruland?
Nå må vi «søringer» ta en tur nordover
for igjen å kunne oppleve de såkalte
gylne tidene på sørlandskysten når det
gjelder fiske og fangst. Har du en båt her
oppe i nord og et fiskesnøre får du alltid
en fisk som du kan ha til middag. Torsk,
sei, lange og kolje biter villig på, og de er
STORE. På en liten ettermiddagstur dro
vi opp torsk og lange på vanlig
«svenskepilk» fra 6 til på 9 kg. Flott
vinterfisk med snøhvit lever og flott
rogn.

Og ikke nok med det, over hodene våre
kretser det havørn. Når vi ligger på sjøen
eller havet som de sier her nord og
rensker fisken er det ikke uvanlig at det
kretser 5 til 6 ørner rundt båten vår, i en
avstand av 5 til 6 meter fra båten stuper
de ned og snapper småsei og fiskeavfall
som vi hiver ut. Flott å oppleve disse
majestetiske fuglene på så nært hold. 3



Å få kveite er en liten drøm for alle
havfiskere. Den har vært på kroken, men
den er vrien å få opp i båten, noe som
ikke er helt ukjent. Nordlendingene
påstår at det er flere kveitehistorier enn
det finnes kveiter.

Vinterværet her nord er ikke slik vi
søringer innbiller oss. På grunn av
Golfstrømmen er vinteren her oppe mye
lik vinteren i Kragerøskjærgården, bort-
sett fra at isen ikke legger seg på sjøen.
Når det blåser nordavind med høy
luftfuktighet og et par kuldegrader blir
det uansett surt, så da er det bare å kle
seg godt når man skal ferdes ute. Kald
vind og stive fingre blir bagateller når
det biter på kroken, og snøret skal dras
opp fra 90 meters dyp. Vannet er
krystallklart, og når du lener deg over
båtrekka kan du skimte fangsten nede i
dypet når den nærmer seg. Følelsen kan
sammenlignes med da vi sto på isen i
Skåtøysunda og fikk en «sværing på
kroken», samtidig som du lurte på om
fiskehullet i isen var stor nok til å få
fisken opp.

Tiden på havet går fort når fisken
napper, og naturopplevelsen er stor. Her
er det en storslått og annerledes natur,
samtidig som det er en del vi søringer
bør ta lærdom av når vi ferdes i båt på
sjøen her i nord. Her om dagen nærmet

vi oss utkanten av Saltstraumen, men
merket fort hvilke krefter som var i sving
når vannet fosset forbi. Når strømmen er
på det sterkeste er det bare å holde seg
unna.

En spesialitet her oppe i nord er
Boknafisk. Vi trodde vi også hadde
funnet et egnet luftig sted under brygga
ved naustet der fuglene ikke kunne nå
fisken. Men den gang ei, tilbake-
meldingen fra en nabo var at her ville
oteren virkelig få et gratis festmåltid, så
det er litt andre forhold enn det man er
vant til. Oter har vi aldri sett hjemme,
men her er det mye oter.

Hilsen

Laila og Sven

Noe å se fram til!

Koronaens jerngrep synger forhåpentlig-
vis snart på siste verset, og vi trenger sårt
noe å glede oss til…....

Det er godt å elske det ukjente.
(Skrev Charles Lamb allerede i 1823)

Heidi Felle skapte og drev møteplassen
Skåtøy kafe og Galleri i mange år.

Min og manges publikummeres beste
opplevelser fra denne epoken skyldes
Heidis interesse, kunnskap og teft for det

smale, det sære, det folkelige, det
ukjente, det små, det barnevennlige, det
intime og av og til det absurde.

I ettertid slår det meg at det mest
givende var ofte små og "ulønnsomme"
arrangementer?

Det fins utrolig mye rart og spennende
av høy kvalitet i kulturbransjen, som vi
(folk flest) ikke kjenner til. "Folk flest"
interesserer seg kun for det godt kjente
og sier ofte; "Har ikke hørt om det, og
derfor gidder jeg ikke å stille opp". For
all del, de store og kjente er ofte bra,
men min og manges erfaringer fra årene
med Sangpoeter, Festival og Kafe er
likevel at det smale og ukjente ofte vakte
mest begeistring og ga oss de beste opp-
levelsene!

Etter Heidi overdro kafeen til andre
startet hun galleriet Bak Fasaden. Navnet
passer godt for det er jo ikke godt å vite
hva som skjuler seg bak en fasade?

Vi hører vage rykter om både det ene
og det andre. Heidi har vært i tenke-
boksen, hun har ideer og hun har alliert
seg med yngre krefter, smykkekunstner
og Skåtøyfan Vlad Kladko.

Vi som elsker det ukjente og det
ulønnsomme – vi gleder oss til, og håper
og tror på, både de overraskelser og den
begeistring som skjules bak fasaden.

Tor D 4





Værgalskap – Isvinter?

At arktiske urfolk, Eskimoer, har hundre-
vis av ord for snø er en seiglivet myte.
Etter noen uker med en snev av
«arktiske» forhold legger isen seg i
skjærgården og det er derfor på sin plass
å dvele litt ved øy-urfolks forskjellige ord
og begreper for sjøis.

Det er stor forskjell på en «isvinter» og
fjordis i skjærgården om vinteren. Etter
4-5 uker med godt gammeldags klart fint
vintervær med minus 10 på natta legger
isen seg i Skåtøys mange sund, bukter og
viker. Med vedvarende svak vind fra
nord la isen seg til og med raskt på
utsiden av Skåtøy og Dønvika var intet
unntak. For første gang på mer enn 10 år
må vi koggfolk nå ty til ferga for
ukehandel for fjerde uka på rad.

Dønvika er åpen mot havet og vanlig-
vis et av de siste stedene isen legger seg
på Skåtøy. Derfor er det irriterende at
nabobukta Åsvika, på tross av kulden i
år, stort sett har hatt klart vann inn til
brygga hele tiden. Dette takket være at
lokale båtfolk med isangst har nærmest
daglig kjørt båt ut og inn til brygga slik
at nattisen har drevet ut med norda-
vinden. Kragerøfjorden har stort sett
også vært klar, takket være båttrafikk og
nordavind.

Det er altså ingen grunn til å påstå at

vi så langt i år har en «isvinter». Snarere
er det vel slik at mens det nå går 10 år
mellom hver gang vi får litt kulde og is,
er årets vinter vanlig slik jeg husker det
fra min barndom for 60 år siden. Da var
det motsatt, da hadde vi 10 kalde vintre
for hver vinter uten is – værlaget har
utvilsomt blitt betydelig varmere.

For å få en «isvinter» må vi i tillegg til
en lengere kuldeperiode ha kaldt vann i
Skagerak. Det kommer oftest fra mye is
og kulde tidlig på vinteren i Østersjøen.
Noen uker senere strømmer isvann derfra
ubønnhørlig ut i vårt farvann. Mye kaldt
østavær før jul kjøler også ned Skagerak.

Så litt lokal is-terminlogi
Tallerkenis er et sikkert tegn på havis

eller isvinter. Da er vannet så kaldt i
Skagerak at selv med vind på overflaten
fryser isen og flyter opp som is-
tallerkener.

Stålis sier seg selv, det er hard is
forårsaket av mye ferskvann i overflaten
inne i bukter og viker, stålis var attraktiv
når vi som barn gikk på skøyter på sjøis.

Sørpe får vi når snøen legger seg på
sjøen eller ispartikler i en råk der båt og
propell maler opp is eller ved iskanten
der sjø maler opp isflak. For noen år
siden var slush, eller sørpe av saft, et
svalende alternativ til iskrem. På Tåtøy-
festivalen «Sjela i Skjæra» lanserte de
derfor longdrinken «Åpen råk»

Stolpe-is (eller isen er stolpete) sier vi
når isen danner en struktur av vertikale 6



stolper ofte med diameter på et par
centimeter. Stolpe-is dannes når vi får
snøsørpe oppå isen og den fryser til
igjen. Stolpe-is er sterk nok ved kaldt
vær, men ved mildvær blir den fort
utrygg å gå på.

Landgang er is som fryser fast i land
og derfor ikke følger med isen lenger ute
opp og ned med tidevannet. Det dannes
en sprekk mot isen lenger ut og ved
høyvann får vi overvann på landgangen
og fryser raskt seg tykkere og tykkere.

Åtehull («Åthøl») dannes i sjøis når
vannet er varmt. I fast is blir det til små
runde hull på par centimeter. I landgang-
sprekkene dannes ofte noe større hull der
varmere sjøvann strømmer inn og ut
gjennom sprekken på grunn av
tidevannet.

Hueris («huæris») er tykk is. Brukes
også om tykke isflak fra de innerste
fjordene som driver rundt når isen er i
ferd med å gå opp, f.eks. landganger som
løsner. De var attraktive for ungenes
ulovlige lek med seilas på isflak, men
noe herk hvis du kjører kogg og møter
drivis.

Tvista er to lag is over hverandre med
vann eller sørpe mellom. Tvista dannes
når vi får mildvær med snø og regn oppå
isen etterfulgt av en kuldeperiode. Før
det øverste islaget er «gåans» er det
svært slitsomt å gå på isen – du tråkker

gjennom tvistaen. Og selv om underste
islaget er sikkert er der sjokkerende å trø
gjennom det øverste laget hvis du ikke er
klar over at det er tvista.

Det var noen is-ord jeg husker, det er
sikker flere som vi kanskje bør ta vare på
før global oppvarming fjerner all is.

Tor D

Noe å se fram til!

Det er på tide å se framover, vi blir
vaksinert etterhvert. Gradvis vil vi før
eller siden vende tilbake til et mer
normalt liv.

Derfor er det fint og hyggelig at
flaskeposten igjen får inn stoff om det
som skjer på og for Skåtøy-folk og –
venner. Det går vel mot Norgesfereie i år
også, da er det lurt å hive seg på den
lang-helgsturen Nina har skreddersydd
for oss i forkant av sommersesongen.

Tor D

Invitasjon til tur

Dette året har jeg vært mye korona-
permittert og har brukt tiden til å ta
teorien til fagbrev innen reiseliv.

I den anledning lot jeg meg inspirere
av Grethe Olsens ord om at Skåtøyfolk
dro tidligere sammen på tur. Jeg syntes
det hørtes så koselig ut at jeg nå, i

samarbeid med min arbeidsgiver, har
laget en tur for oss.

Jeg håper vi blir mange nok til å
gjennomføre en tur, slik at vi igjen kan
føle på felleskapet det gir å bo på en øy.
Du er også hjertelig velkommen til å ta
med andre venner eller familie på turen.

Jeg har laget en tur som gir oss flotte
opplevelser, både for syn, gane og øyne.
Samtidig får vi brukt kroppen på turen til
Preikestolen. Bedre blir det ikke!

Vi har gode koronarutiner i bussen, på
restauranter og hoteller. 10 seter er tatt ut
av bussen for å skape nok avstand, så nå
er det beinplass som i en Londontaxi. I
tillegg er det ingen utenlandske turister
og derfor sjelden god plass både på
Preikestolen, i Stavanger og på Flor og
Fjære. Det er lurt å bruke denne tiden til
å reise i eget land.

Dag Aasbø Travel hadde flere tusen på
tur i fjor sommer, uten at noen ble syke.
«Koronabussen» som vi hørte om på
nyhetene er altså ikke representativ.

Påmelding til meg må gjøres innen
1. mars på SMS til 913 79 248.

Skulle regjeringen komme med reiseråd
som gjør at turen ikke kan gjennomføres,
vil innbetalte penger tilbakebetales raskt.

Mvh Nina







Bryggebua

Beklagelse til SVURFS.
Utvalg for Rehabilitering& Forskjønning
av Skåtøybrygga" .
Bildene av bua med kunstferdig kart og
det hele ble uteglemt i siste Flaskepost.

Tor D

Månedens info fra Skåtøy Vel
16.02.21

Styret jobber blant annet med følgende
saker:
-Oppussing av ventebu innvendig,
Maling mm.
-Venterom på fergekaia i byen (i sam-
arbeid med de andre skjærgårds vellene).
-Ferge priser (økte med 14-15% etter
nyttår). ( "" "" )
-Planer om en bok om Skåtøy vels
historie (jubileum snart?)
-Bekymring angående hyttefelt ved
Stormyr.
-Merking av stier, skilting av almanns
brygger.
-Få ut kontainere for eierløst metall og
annet skrot som ligger langs veien.
-Årsmøte blir avholdt når det er smitte-
vernsmessig tilrådelig.
-Komiteene bes sende inn sine års-
rapporter til styret.

I Randis fravær,

For Styret Vidar Ødegaard.

Info fra mellommyra:

-Mellommyra Fritidsforening takker for
all støtte til foreningen i 2020.
-Vi drifter anlegget på dugnad, noe som
er til glede for alle som vil bruke det.
-Foreningen jobber med å få til en
båthavn ved Mellommyra.

-Vi oppfordrer de som bor i området å bli
medlem å støtte oss med det arbeidet vi
gjør i nærområdet.
-Årsmøte i Mellommyra fritids forening
blir avholdt når det er smittevernsmessig
tilrådelig.

Styre Mellommyra Fritidsforenig

Eidkilkanalen - nok en gang!

Jeg registrerer at Flaskeposten to siste
utgaver omtaler kanalens bedrøvelige
tilstand.

Denne tilstanden er det naturlig nok
flere som er opptatt av. Foreningen
Krikken, som er en liten lokal forening
for de som sogner til Krikkenveien der
den ikke lenger er vei, men sti, har
tidligere henvendt seg til Havnevesenet
om saken. Dette har vi gjort både
muntlig og skriftlig.

Skal jeg være litt stygg, og det tillater
jeg meg å være, sitter jeg med et
inntrykk av at prosjektet ikke er gitt
veldig høy prioritet. Det er liksom mer
stas å stå på brygga i Kragerø og vise
fram gjestebrygger for 60-fotere.

Det er vel og bra at det samles inn
penger, slik det ble gjort da fenderverket
opprinnelig ble bygd. Jeg syns imidlertid
at Havnevesenet, som er klare på at
vedlikehold av kanalen er deres ansvar, 10



nå må komme på banen og stille opp
med ressurser både praktisk og
økonomisk.

Til orientering viser jeg til et brev vi
sendte Havnevesnet for en tilbake.
Brevet er ikke besvart.

m.v.h. Bjørn Hestangen

Kommentar.

Som det fremgår over er det ikke bare
Flaskeposten som er opptatt av hvordan
Havnevesenet forholder seg til Eidkil-
kanalens bsørgelige tilstand.

Havnevesenets vedlikehold de 2 siste
år med såkalte "reperasjoner" der fender-
verket festes med plasttau i nærmeste
buske gjør at jeg synes det hele begynner
å bli flaut og pinelig.

I tillegg til at kanalen brukes hele året av
fastboende og håndtverkere som en
sikker lei i mørke og ruskevær for små-
båter, er kanalen med troll og det hele
også en "turistattrakson" for feriefolk.
Derfor er det på høy tid å få et skikkelig
fenderverk på plass før sommeren.

Tor D

Nytt fra den store verden

Det er ikke ofte vi har tabloid nyhetsstoff
fra den store verden i Flaske-posten, men
her forleden tikket det inn et lite tips fra
en av Flaskepostens lesere:
Det har seg nemlig slik at veien nå er
kort fra Skåtøy til "The White House"!

Det viser seg at en av visepresident
Kamala Harris nærmeste medarbeidere
"Residental Manager and Social
Secretary" heter Storm Horncastle.
Klikk for et VG intervju med henne.

Familen Horncastle har hytte på Skåtøy,
så hvis ikke Havnevesenet skjerper seg
med jobben i Eidkilen kan deres dårlige
renommé og omdømme fort forplante
seg helt til politisk toppnivå i Det Hvite
Hus i Washington.

Tor D
11

https://www.vgtv.no/video/212208/norske-storm-32-skal-jobbe-for-kamala-harris


Søn. 14. mars kl.1130
Gudstjeneste med menighetens årsmøte.

Prest: Harald Gulstad. Organist: Jorunn Myre
Offer til Gautefall fjellkirke.

Gjeldende smittevernregler vil bli fulgt
Velkommen Skåtøy menighetsråd

Skåtøy Kirke

Velkommen til åpning av Skåtøy Kafé
www.skatoykafe.no

Etter en lang og kald vinter gleder vi oss til å snart åpne dørene igjen.
Fredag den 26. mars fra kl. 16 til ca. kl. 22 ønsker vi alle velkommen til
åpning av sesongen 2021!

Hvis været tillat og gjester kommer vil vi ha følgende åpningstider i
påsken:
Fre 26/3: 16 – 22 (kjøkkenet holder åpent 16 – 20)
Lør 27/3: 11 – 22 (kjøkkenet holder åpent 12 – 20)
Søn 28/3: 11 – 19 (kjøkkenet holder åpent 12 – 18)
Tor 1/4: 11 – 22 (kjøkkenet holder åpent 12 – 20)
Fre 2/4: 11 – 22 (kjøkkenet holder åpent 12 – 20)
Lør 3/4: 11 – 22 (kjøkkenet holder åpent 12 – 20)
Søn 4/4: 11 – 22 (kjøkkenet holder åpent 12 – 20)
Man 5/4: 11 – 19 (kjøkkenet holder åpent 12 – 18)
Lurer du hva som står på menyen i år? Sjekk ut www.skatoykafe.no
eller følg med på våre sider på Facebook og Instagram.

Henriette Schanche

Det skjer på Skåtøy

Tidligere Flaskeposter? Skole? 12

Endelig noe konkret å glede seg til — Kafeen åpner til påske.
La oss håpe hele det hvite feltet på Det skjer på Skåtøy skrumper helt
inn mot sommeren

http://www.skatoy.net/index.php
http://www.kragerokystperlene.no/skatoy/
http://www.kragero-montessori.no/
http://www.kragerokirkene.no/kirke/skatoy/kirken.htm
https://www.skatoykafe.no/skatoy-kafe
https://www.skatoykafe.no/skatoy-kafe



