Koronaen slapp ikke taket slik
som vi håpet, fremdeles må vi leve
med at det unormale er normalt,
vaksinen drøyer og det røyner på for
noen og enhver.
Vi får prise oss lykkelig over å være
på Skåtøy, selv med Osloregler for
hyttefolk og mulige strengere tiltak
også i Kragerø - God Påske..

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

Tor D

Frihet

Friheten har sin pris – det erfarer
frittgående høns på Skåtøy.
Hvert år forsyner rev og rovfugl seg av
hønseflokker på øya, men likevel slipper
vi hønsa ut med risiko for rovmord og
tapt eggproduksjon.
Setter en blåruss på problemet finner
de fort ut at det økonomisk optimale er at
hønsa aldri må slippes ut, stordrift er
tingen, og alt annet er idioti. Heldigvis er
Skåtøys hønseholdere adskillig klokere
enn blåruss, de har funnet ut at det
"ulønnsomme" er mye viktigere både for
nytte, hygge og det gode liv, enn økonomenes innsnevrede syn om at lønnsomhet er det eneste saliggjørende.
Under et angrep for noen år siden
forvillet en hønsehauk seg innerst i
hønsegården, den fant ikke veien ut på
egen hånd og vi måtte jage den ut.
Fuglen fikk da panikk og flakset vilt inn
i netting her og der, og den skadet vingen

sin litt før den fant døråpningen ut til
friheten.
I finværet for et par uker siden slapp
Gerd ut høns og ender på barmark for
første gang i år etter vinterens kuldeperiode. Hun snudde ryggen til et øyeblikk og kvakk til fra bråk i hønsegården.
Hun løp dit og fikk se hauken angripe en
and inne i hønsegården. Anda var skadet
og blodig, men den var dobbelt så stor
som hauken og berget seg inn i hønsehuset, mens hauken ikke fant utgangen
og flakset innerst inn i hønsegården.
Der satt den når jeg ble tilkalt for å
hjelpe til i det pågående drama. Hønsa
var over alle hauger, endene var inne i
hønsehuset og hauken satt i hønsegården
Jeg valgte en annen strategi enn sist, i
stedet for å jage den ut gikk jeg rolig mot
den. Jeg tok den med et fast grep i beina
med den ene hånden og holdt den
forsiktig rundt halsen med den andre, og
bar fuglen ut av hønsegården. Fuglen var
rolig, men selvfølgelig vettskremt.

Jeg er ingen ornitolog og kan heller
ingen ting om fuglers evne til læring,
men jeg har sett dresserte jaktfalker fra
Midtøsten på TV, jeg har overlevd flere
år med 5 tenåringer samtidig i huset og
jeg tok pedagogisk seminar for en liten
menneskealder siden.

Hønsehauken er på toppen av næringskjeden og har normalt ingen fiender. Så
jeg tenkte at hvis jeg holder den fast en
stund, lar den kjenne på skrekken over at
jeg er den overlegen, så kanskje den
lærer å holde seg unna hønsegården for
fremtiden? Jeg fikk tid til å studere den
flotte fuglen på nært hold, og forundre
meg og glede meg over at naturen har
frembrakt en så fascinerende, vakker og
effektiv drapsmaskin.
Jeg stirret den inn i de gule øynene,
den vek ikke blikket med en tomme.
Et øyeblikk tenkte jeg på Trygve
Slagsvold Vedum – han fremstår som en
forkjemper for mye jeg har sansen for når
det gjelder utkantstrøk, selvberging,
kortreist mat osv....
Men jeg stoler ikke på Vedum heller,
skulle jeg fulgt hans menighet og ideologi burde jeg vri hodet rundt på fuglen
for å bli kvitt det problemet.
I stedet kjente jeg den vettskremte
fuglens voldsomme hjerteslag, og jeg
kjente på fuglens bryst at den var
avmagret. Hauken var mindre enn
normalt kanskje den holdt på å sulte
ihjel? Sporsnøen i vinter avslørte at det
var lite småvilt og skogsfugl på Skåtøy,
hva skal da hauken leve av? Jordas
mennesker, inklusive oss på Skåtøy, er i
ferd med å ødelegge naturmangfold og
dyreliv ved vårt overforbruk og vår

velstand tuftet på økonomisk vekst og
rovdrift på natur. Den dagen Vedum og
hans parti fullt ut tar inn over seg at vår
primærnæring, og det meste av alt annet
vi driver med, på lang sikt er avhengig av
en velfungerende natur, med plass for et
mangfold av liv, fra predatorene på
toppen av næringskjeden til mikrobene i
jordsmonnet – da kanskje fortjener SP en
stemme?
Etter 5 minutters demonstrasjon av
min overmakt la jeg fuglen forsiktig ned
på bakken og den fløy straks avsted, men
slo seg ned i en tretopp 150 m unna. Det
så ut som fuglen speidet rundt seg etter
mulige bytter. Mitt pedagogiske forsøk
på læring basert på frykt og straff som
virkemiddel falt på stengrunn.

Lærte hauken meg noe?
Fra Einar Gerhardsens tid i 1960 årene
har jeg og min generasjon vært med på
«å bygge landet» - til rikdom, velstand
og velferd. Det har kommet mye bra ut av
det, men medaljens bakside er at vi samtidig er nær ved å ødelegge den naturen
våre barn, barnebarn og hele menneskeheten er helt avhengige av.
En avmagret sulten hauk gjør dette
sørgelige faktum tydeligere for meg – det
skulle bare mangle om ikke hauker i
nødens stund av og til forsyner seg med

en frittgående høne på vår bekostning.
Der økonomene rår er som kjent hønas
endelikt enda verre, da høns i ettårsalderen ikke lenger er «lønnsomme»,
gasses de ihjel, sendes til forbrenning og
asken går inn i sement-produksjon.
Tor D

Marinbiologi
En flink forsker ved havforskningsinstituttet, men trolig «nok en altfor
smalsporet marinbiolog?», hevder nå at
kysttorskens fravær i Oslofjordområdet i
all hovedsak skyldes reketråling på dypt
vann.
At overdreven reketråling i Skagerrak
med stadig større båter og redskap er
uheldig for torskebestanden, trenger en
egentlig ikke å forske på for å se at det er
rimelig antagelse. Men at dette er det
Eureka som plutselig er den fulle og hele
forklaringen på torskens fravær tror jeg
ikke noe på.
Vårt kystnære hav (Skagerak); som er
en del alle verdens hav; som får stort tilsig av mer eller mindre forurenset ferskvann fra hele Nord-Europa; som påvirkes
av global oppvarming; som tilføres uønskede arter; osv. er svært så mangfoldig.
Dessverre fins det trolig hverken et
enkelt svar på, eller en «easy fix» for 2

torskens fravær. Å «frede» deler av
Skagerrak bør trolig vurderes, for om
mulig å lære mer om reketrålingens
påvirkning av økosystemet, inklusive
torsken på dypt vann, men et omfattende
forbud mot reketråling alene bringer
neppe vår etterlengtede kysttorsk tilbake
i våre farvann.
I tillegg til alltid å handle kjøttvarer hos
Brubakken, er en tur innom fiskebrygga
en obligatorisk del av en ukehandel.
Gråtorsk kaller vi torsk fisket på dypet
utenfor Jomfruland. Der gikk den før og
beitet på reker og kreps, den var grå av
farge, hadde lite hode, og fiskekjøttet var
fast og tykt selv i buken.
På fiskebrygga glimrer denne delikatessen med sitt fravær. Gråtorsk er
nesten ikke å få lenger, hverken som
bifangst i reketrålen, i garn eller ved
pilking i de dype rennene på utsiden av
Jomfruland. Reker er på sitt beste på
senvinter og tidlig vår, og når torsken
ikke lenger spiser de, kan vi fremdeles
unne oss litt luksus med nykokte reker
med noenlunde god samvittighet?
For å ta vare på hele reka koker vi
kraft på rekeskallet for senere bruk i
fiskesuppa, før skallet kastes i komposten.
For å få enda mer smak ut av
rekeskallet kan du grille det med litt olje

på i stekeovnen på 200 grader i 10-15
min. Da blir skallet sprøstekt, knus så
skallet i en gryte, fyll på litt vann og kok
kraft på det.

I stedet for å sile av rekeskallet finknuser
jeg det ytterligere med en kraftig
stavmikser eller food-prosessor. Den
rødfargede «suppa» du da ender opp med
har en kraftig rekesmak som gjør seg i
fiskesuppe. Den kan med hell også
tilsettes i sausen du bruker til å lage
fiskegrateng.
I tillegg til god smak gir det en god
følelse å bruke mest mulig av naturens
råvarer du kjøper for å lage mat. – En
liten glede vi får ta med oss mens vi
drømmer om fersk gråtorsk fra dypet på t
av Jomfruland

Noe å se fram til!
Smultringbua har sesongåpning på
«Palmelørdag», 27. mars fra 10 til 16.
Salg av nystekte smultringer. Ypperlige
til bålkos og hyttevegg.
Delta i vår Påskequiz og vinn 30 smultringer
Mvh Ninal…....

I motsetning til mitt rekeskallbilde over ser
neste bilde av Ninas smultringer fristende ut
Tor D
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Van Voornveld Catering Solutions –
er et nystartet firma på Skåtøy. Mannen
bak dette er Dennis, fra før kjent for
Skåtøyfolk fra sine gourmetmiddager på
lokalet ved juletider. Fra sitt hjemmebaserte kjøkken, og en vedfyrt bakerovn
ute i hagen for pizza, brødbaking og
annen matlaging driver han nå catering.
I to helger har Skåtøyfolk bestillt mat fra
Hellesenga levert på døra. Jeg har ikke
prøvd dette ennå, men du verden, jungeltelegrafen sier det er en knallsuksess.

En hilsen til Kragerøskjærgårdens
Montessoriskole.

Skolens ledelse ved Maria Borkhus og
Skåtøy Vel hadde startet planleggingen
av et møte mellom skolen og
Skåtøysamfunnet, så kom Korona…..
Vi er mange her ute som er glad i skolen
og ser hvor viktig den er for
Skåtøysamfunnet. Av naturlige årsaker
og plassutfordringer blir det lite daglig
kontakt. Derfor planleggingen av møtet
som det altså ikke ble noe av.
Jeg har sakset følgende fra Facebook:
Jeg husker godt entusiasmen og alt det
«Takk Dennis for nok et nydelig måltid
tidlige
pågangsmotet
under
levert på døra heldige oss!!»
planleggingen. Undertegnede var selv
«Dennis har fått god hjelp av Damian, en
naturlig nok svært opptatt av skolen i tida
eminent kokk fra Sør Afrika som for tiden bor før den ble en realitet. Som tidligere
på Øytunet. De to sammen skaper den
Steiner pedagog og lærer i den
luksusen vi Skåtøyfolk har fått glede av.»
videregående skolen i mesteparten av
«Tusen takk Dennis, maten var perfekt. Det mitt yrkesaktive liv, har jeg alltid vært
blir ikke siste gang vi benytter oss av dette
svært opptatt av pedagogikk.
tilbudet»
Måten et samfunn møter barn i
«Stakkars oss som bor i byen hadde veldig
skolesituasjonen på er jo avgjørende for
lyst på denne menyen også!»
hvordan barnet senere møter samfunnet.
«Takk for deilig mat! Dette var enda bedre
De gangene jeg har hatt gleden av å være
enn forrige gang»
på skolen (bl.a. som juleverkstedhjelp og
i hentesituasjoner) har vist meg hvor
Gled dere til kommende tilbud. hjemme- vellykket skolen har blitt. Inntrykket av
side: https://www.cateringsolutions.no/ ro og arbeid fra alle er slående.
"Den eksotiske maten til Dennis ble en hit
Under planleggingen av skolen hadde jeg
alt: - ble utsolgt" Omtale i KV 9/3/2021
gleden av å få lov til å hospitere en hel
Tor D. dag ved Oslo Montessoriskole. Det var

imponerende, besøket var i en 30 elevers
klasse med 1,2 og 3 klasse elever
sammen. I tiden etterpå plaget jeg alle
med detaljrike beretninger fra denne dagen
.
«Vår viktigste oppgave er å lære
barnet å arbeide» sa læreren der til
meg.
«Vi skal jobbe hele tiden for å bevare
barnets naturlige nysgjerrighet» var
noe annet hun sa.
Vel tilbake på Skåtøy startet vi opp
studiesirkel om pedagogikken. Jeg
anbefaler alle å sette seg inn i tankene
bak. Det ligger bl.a. mye ute på youtube.
Kragerøskjærgårdens
Montessoriskole
har virkelig fått til en god skole for
elevene sine.
I de åtte årene som har gått har jeg
dessuten hatt gleden av å bli kjent med
Arlyn. Uten Arlyn ingen oppstart for åtte
år siden.
Det motet hun og Dennis viste ved å
komme til en liten øy i et fremmed land
og starte en skole uten å kunne språket er
en prestasjon det nesten er umulig å fatte.
Vi ønsker skolen, elevene og de ansatte
masse lykke til i fortsettelsen
Randi Roer
Skåtøy Vel
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Værgalskap
– Mangel på gode nyheter?
Med en tredje smittebølge på gang er det
så mye negativt i tiden at det er psykologisk riktig å lete etter gode nyheter?
For oss koggfolk var det i alle fall en
positiv opplevelse å kunne ta koggen til
byen igjen for å gjøre ukehandel.
I løpet av 6 uker med god gammeldags
vinterkulde la det seg etterhvert fjordis,
men så kom mildværet, og etter 5 uker
med ishindringer ble det igjen koggføre.
For hele 5 byturer måtte vi altså utsette
oss for økt smittefare ved kollektivtrafikk
på ferga, men heldigvis er smittetrykket
lavt her i kommunen og risikoen liten.
Om plussgrader og temperatur godt
over normalen siden midt i februar er en
god nyhet kan diskuteres, det skyldes
nok global oppvarming, men akkurat nå
gjelder det å se lyst på ting. Miljø til
tross, må jeg innrømme at en stjerneklar,
vindstille vinternatt midt i mars med 4
varmegrader er vanskelig for meg å se på
som en negativ opplevelse.
Ikke før hadde isen sluppet taket kom
det nok en god nyhet fra strandkanten –
strandsnegler. I fjor var strandsnegler og
rur nærmest helt borte, men heldigvis
har strandsneglene nå dukket opp igjen, i
alle fall innerst i Dønvika.

Med mye fint vær har folk på Skåtøy
vært aktive med uteliv i vinter, det er
mye glede og trivsel i en kaffekopp, bålbrenning og en grillpølse ute i naturen
for oss voksne, men enda større er gleden
dersom du deler den med barn.
Strandsnegler er en delikatesse – smått,
men godt. Ivrige unger plukket strandsnegler og de måtte vi prøve å grille på
bålet. Vi spikket en sylskarp pinne og
stakk den inn i sneglen, og etter kort tid i
bålet var de bare å knuse den for å få en
liten smak. Neste gang tar vi med en
blikkboks, koker sneglene i sjø-vann og
tang og pirker ut maten med en skarp
nål, mer skal det ikke til for å skape små
opplevelser og litt glede i koronatiden.

Andre gode nyheter er at de første blåveisene har dukket opp, og at vi kan høre
optimistisk fuglsang i skogen.
På Montessoriskolen har de sine utedager og bruker skog, mark og strand på
Skåtøy. Ungene har lange dager, men
leksefri, i alle fall nesten? De er heldige
på skolen der tilfeldigheter gjør at de har
en av Norges beste gitarister i musikk, og
en av lærerne er biolog med interesse for
fugler. På besøk hos oss var to barnebarn
fra 2. og 3. kasse fra samme kohort.
Syngende på Beatlesmelodien «Hey
Jude», og utstyrt med kikkert, virket det
ikke som om det var pålagt leksemas
som gjorde at de observerte fugler og
skrev ned navnene på en lapp for å ha 6

med på skolen, det kunne like gjerne
være av pur interesse?
I løpet av en liten time havna; Skogdue,
Blåmeis, Kjøttmeis, Stokkand, Skjære,
Knoppsvane og Grågås på lappen, stort
sett ved å se ut vinduene på Dønvika.
Det ser ut til at barn har en naturlig
interesse, glede og omsorg for alt smått
og stort som foregår i naturen. Med tanke
på fremtiden tror jeg noe av det viktigste
vi gir våre barn er nærhet til natur og
kunnskap om den.
Jeg tenker tilbake på min egen oppvekst nær naturen, den gangen da folk
flest i stor grad levde av primærnæring
eller drev med selvberging. Jeg husker
hvordan voksne folk og de gamle var
kunnskapsrike, opptatt av og interessert i
f. eks. de stedbundne fuglenes gjenkomst
fra år til år.
Folk evnet den gang å glede seg på en
barnslig måte over fuglelivet rundt dem
så lenge de levde. En refleksjon i en
koronatid er at det å glede seg over små
enkle nære ting, trolig er vel så viktig og
mye mer riktig enn en langweekend i
New York, juleshopping i Barcelona
eller røyk og sprit i Strømstad.
Tor D

Månedens info fra Skåtøy Vel
(Mars 2021).

litt begrenset slik at vi har en viss
kontroll på hva som havner der.
Oppussing av ventebua innvendig er
I disse Corona tider har vi fått beskjed ikke glemt……….
fra kommunelegen om at vi frarådes å
avholde årsmøte. Styret har derfor
For Styret Randi Roer
bestemt at årets valg blir sendt ut til
medlemmene via mail.
Forrige leder Nina Haugland som er
årets valgkomite går også god for denne
fremgangsmåten.
Ellers gleder vi oss over at bredbånd til
resten av Skåtøy (Kirkesund, Nødodden,
Bråtøy og Korset nå er vedtatt. Det er
Kragerø Bredbånd som vant anbudet.
Etableringskostnad blir på kr. 4.900 for
fastboende og kr. 9.900 for fritidsboliger.
Vidar Ø. sin ide om å etterspørre et
lenge etterlengtet venterom i det nye
kommunehuset har lyktes. Styrene i alle
velforeningene har gått sammen om dette
ønsket. Sammen er vi sterkere!! Kommunestyret vedtok at dette måtte det bli
en ordning på (noe annet hadde vel vært
politisk umulig gitt all motstanden
bygget har fått). Styret kan forsikre om at
vi skal følge med og sørge for at dette
blir en realitet. Det nye kommunehuset
skal formelt åpnes 15 desember i år.
Ellers planlegger vi utsetting av
kontainere som vi kan kaste skrot og
skrap som ligger langs Skåtøyveien i. Vi
ser for oss at de må være låst og åpnes

Skåtøy Kirke

Det skjer på Skåtøy
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 ønsker vi alle velkommen til åpning
av sesongen 2021!
Vi vil ha følgende åpningstider i påsken:

Torsdag 1. april kl. 1800. (Skjærtorsdag).
Nattverdgudstjeneste.
Prest: Harald Monsen. Organist: Jorunn Myre.
Offer til menighetsarbeidet.
Søndag 4. april kl.1130 (Påskedag). Høytidsgudstjeneste.
Prest: Trond Engnes Organist: Jorunn Myre
Offer til Kirkens bymisjon
Gjeldende smittevernregler vil bli fulgt

Fre 26/3: 16 – sent (kjøkken 16 – 20)
Lør 27/3: 11 – sent (kjøkken 12 – 20)
Søn 28/3: 11 – 19 (kjøkken 12 – 18)
Tor 1/4: 11 – sent (kjøkken 12 – 20)
Fre 2/4: 11 – sent (kjøkken 12 – 20)
Lør 3/4: 11 – sent (kjøkken 12 – 20)
Søn 4/4: 11 – sent (kjøkken 12 – 20)
Man 5/4: 11 – 19
(kjøkken12 – 18)

Velkommen Skåtøy menighetsråd

Litt informasjon fra Lokalet.
Det har, som alle andre steder, lenge vært stille tider på Lokalet.
Styret har benyttet anledningen til å pusse opp i «lillesalen», som er
blitt veldig fin og lys. Planen er å fortsette med garderoben.

Lurer du hva som står på menyen i år? Sjekk ut www.skatoykafe.no
eller følg med på våre sider på Facebook og Instagram.
Fredag den 16/4 er det Quiz og Skåtøymiddag.
Vi åpner kaféen kl. 16:00, middag er fra kl. 17:30 og quiz fra kl. 19:00.
Antall plasser: 30 stk. Påmelding sendes til oss på Facebook.
Chatrine Melby

Styret arrangerer nytt «Covid trygt» lyn lotteri Fredag 26.3.21.
Vi kjører rundt og starter loddsalg fra kl 17, vinnere trekkes ved 19
tida..de heldige vil få premien levert på døra.
Premiene denne gangen er «påskeinspirert» og vil være forskjellige
godsaker til påskekosen!!
Lodd koster kr 10,- pr stk, og betales helst ved Vipps som sist.
Vi gleder oss!!
Lokalet har nå to parkeringsplasser i Åsvika ledige til utleie. Leien pr
plass,er kr 1000,- pr.år.
Hilsen Lokalstyret

Tidligere Flaskeposter?

Skole?
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