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Det var sist i november under siste verdenskrig . Nordvest-

r- vinden hadde rast i mange dager . Min ynsste soster og jeg var. eått

hjemmefra ved femtiden om morgenen for a lete etter drIvgods på
vestre., side av SkJ.erno:y . Da Vl hadde lett ~n stp:nd , hor~e,; vi e~
DOp . Vl -ble selvfolgellg redde begge to,; Vlnden pep om orene pa oss .
Morkt var det--også . Vi spekulerte på hva det kunne være ~ Vi ·hadde
hort meget 'snakk om s:Qokelser, men vi hadde aldri hQrt at slike
vesener kunne gi lyd ..f'ra s~g . ..l i tså .lD~Ime det .ikke være gpok$lser •
• Or..n en ~tuJ?d horte Yl et :rop IgJen . D'Bnne gan~en ..var det noe
kraftlgere . Vl glkk opp pa en lIten fJellknaus ' for a hore bedre .
Vinden rev og slet i oss , så vi nesten ikke klarte å holde oss. oppreist . Vi stlrret 'rett motvinden og s~isset orene . Om noen minutter
horte vi et ~op i~jen, og ltk~ etter sa vi et svakt i7sglimt •. Det
kom fra stusoy . Na tVllte Vl lkke lenger p~ at det var folk Vl hadde
hort hele tiden . Lyset og ropene kom fra samme kanten . Folkene
måtte være kommet dit mot sin vilje , og ropte nå om hjelp . Vi holdt
straks opp med å lete ett er dri"vgods-·og dro hj em så fort vi kunne .
Da vi kom hjem f~rtalte vi . hva vi hadde hortog sett , men de vcrksne
vill~ nesten i~ke tro 9ss . Vi holdt ltkevel p~ vårt, og re~ultatet
ble at eldste broren var! en nabo og Jeg , skUlle ta motorbaten og
r- reis~.ut.til stusoy for,a undersckr~ saken , Vi tok , på 9SS <:.rljehyre
og sJustovler for VI VIsste det vlile hIl en str'l tur meu meget
overvann . Etter en halv times kjoring var vi fremme . Vi gikk opp
p
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fra le side og holdt ~od utkikk. Så med ett fikk vi se
tre halvvoksne gutter som s~o ~a en odde lengst til hoyre. Vi styrte
rett på odden og straks ette~ fikk de oye på oss. De var svært medtrrtte. 'De fros så tennene klapret i munnen.
"
Da -vi hadde fått dem ombord i båten, satte vi kursen hj emover. --Det
gjaldt å--få guttene i hus h\ITtigst mulig. Under hjemturen fortalte
d-g hvordan det hadde gått tIl at de hadde havn"et på 'Bya.
-Dagen i forveien hadde de tatt--en robåt i Mandals elva for å dra på.
fisketur. Da de skulle hjem, hadde vinden okt sterkt~ I elvemUnnIngen, der de hadde både vInden og s trommen-~ot seg, hadde de lagt
alle krefter på arene for å komme opp elva. Under dette brakk aen
ene $ra, og ~e h~dde ba:re en ~gje~. strommen. og yinden f9rte d~m "
hurtIg l sorostllg retnIng, tIl baten ble sTatt l land pa stusoy.
Der bie den knust i brennIngene. Alle tre falt i sjo~, men en av
dem hadde en eske fyrstikker som merkelig no~ ikke var våtere enn
at fyrstikkene kunne br'ukes. Da natten falt på t og kulden og sulten
ikke var til å holde ut lenger , hadde de tatt ~il å rope i kor og
å ripe fyrstikker så lenge det var noen igjen. Det hadaB ~nahtcpp
r~gnet, ~erfor kunne ~ e Ikke t e~e bål.
..-HJemme fIkk -guttene torre klær pa seg og noe varmt I--llvet, og kort
t?:d ett~r val" alle t r 9. i f~ :n f O'rm ~ gj en. Et~er et par. tim~rs forlop
10yet "vInden. guttene,.·-.<" ,,~,~·:::Jr.a ~omm~ hJem~- s9m.rIm~1Ig var. -- ,
Så gnart som VI fant de'G :: G,fSVar llg. a ...~else-,- la V1 l vel tIl Ma:ndal.
I Mandal~ dor gpttene ha,~. d e ~:lnge !CJente, var folk s~t oppskaket
OVer at ue var blItt b or ~<.! ., .U:gen hadde sett hvor de var dradd.
r1annen Dom eide båten kunn n bare fortelle at den var borte. Om
morgenen hadde en fi ske:- [; :'-::1 3 -(; noe av en ,åre på et skjær et stylrJce
f:ra elvemunningen. Dett e ll~l,',_'~~8 gjort folk engst elige. Foreldrene
trI guttene var helt fortvIl t e . De frykt et at gutt ene hadde druknet.
Da VI toffet opp elva ut på f ormiddagen og folk så at vi hadde
guttene ombord" spredte nyheten seg med rI vende:.fart over byen.-Gjensynet med Ioreldrene ble en opplevelse som jeg sent konmer til
å glemme.
-,
Einar stjernesund.
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J1JLEHILSEN FRA MEXICO.
Oversender herved en liten juleog nyttårshilsen her--nede fra# og
opp til dere i det kalde nord.. '
JUlestemningen er rikti~ok ikke
akkurat på det hoyeste nå i slutten
aV november når man sitter ute t
hagen 6g--s01er seg ' og har temperaurer fra 25-40 gr.C. i skyggen
avhengig av om man er 0vpe l
j ellene eller nede ved ~{ysten).
Nexicranerne gl er rikt i gnok hva'
de kan allerele i be~elsen av
november for å få folk i julestemning o Hele den siste måneden har
elet -:'vært juleutstillinger~ -og folk
som loper rundt i nissedrakter i '
forretningene - med 'tilhorene
julesanger. Nå i disse dager driver folk-og kjoper juletrær. Noen
bruker naturtrær - gran og delvis

~

c
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også furu, or 1il ldre igjen holder seg tIl pla,st-trær. Det
siste--er vel kanskj e d'e t beste
når Dan si g~r og' Gkriver månedskiftet nov.~des, Og dersom
nan tar en titt In~ gjennom
vinduene til folk ~no-g som ikke er hett pent, -1llen allikevel)
så Ber man også at juletrærne
~r ferdig pyntet.
En annen tIng son hore~ julen
til her Yn~de er 'bacalao de
Noruega ~norsk torrfisk)l noe
vi.nettopp har fått en he
skIpsladnIng av. ' D(3 fleste -meXIcnnern~ (d.v.s. de SOll har
noe skolegang og utdannelse)
forbinn-er-·stort sett Norge
med bacalao~ vikinger og til
dels olje. ue ovrtge vet ikke
om Norge er noe man ,spiser
til s. 3
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Vi 'er midt i februar nar dette
skrives, m<?d 8.- lO, kuldegrader
Qgmy'e .l shlndrlnger for fIskerne.
Her var mye torsk i trollgarna
rundt jul, og også 'i det nye året p
men den/.var helst små, fra 1/2 kg.
til l 12 kg, men svært lite med
ordentlig stor koketorsk. Den ser
ut til å ha tatt andre veier. Mens
en kunne få 20-30 halvkilos torsk '
på 2-3 trollgarn var det lite med ,
stor~ Men med all den små-t orsken
ser aet bra ut for bestanden i årene framover. ' ,
"
-, -De som--fi~ker med mo,nofilgarna
(geneg~rn etter sei og lyr osv.
har ikke ått slike storfangster

som i-fjor. Det er især seien
som har--sviktet, mens det har
vært bra med--lyr kolj e og en
del torsk.-Fangstene på natta
på 25-30 garn 100-200 kg. noen
ganger også mindre når strammen er ulageltg.
Ellers har krabbene vært en
stor"plage. Noen ganger er garnaBa fulle av krabber at
kraftrullen har vondt for å
svelle unna, især når det kommer klager på 10-15 stk. pr.
favn. Da e~ det ikke bare morro å få garna reine igjell i
bitBnde kulde. Ja det har vært
så ille at det er flere gode
fiskeplasser -~vor fiskerne- -Ikke lenger tor sette ut garna
av frykt for' krabbene. De er
redd ga~na kan b~i stående over - hVIS det blIr uvær eller
~y_e stram. - . og da biir--det nok
Ikke mye Igjen av-garna nar
krabbene har tygga på dem et
ar dagne -': ,
Nå får vi bare hå}}e kulda gir
seg så fiskerne kan komme ut
på feltene igjen. Det går jo
raskt mot lengeI'e og lysere -dager, --og da bl±r det j o straks
bedre arbeidsforhold pa sjaen.
Hilsen , fra Mexico.
eller drikker, eller' :om det
kanskj e Br' et klesplagg.
Vel, en absolutt trivelig jul
og et godt .niJttår er herved
ansket til alle kjente og eventuelt ukjente der ~jemmeo
.
Hilsen Martin Berge.
Dette kom ossJdessverre'litt
for sent i hende til å komme
med i vårt juienr. Men vi tror
likevel det ~ar interesse og
takker--for hllsenen.-Noen gange~ undres vi p~ om
der VII blI stoff nok tIl neste utgave'. men som regel dukker det--opp noe, fra en eller "
annen kant, - og takk for det.
Vi kan bare håpe på at det
vil fortsette.
'

- 4 -

/~,'
I

'

D

ÅrsI!).otet ble---holdt 'P å kapellet
f~eda g 1 1 . januc..r . b ;~ uel diJ'~an
fDr 1<:179 ~ som ble lest aY :t -~ l: 
manm~-n SVG:.::'re Dyrs t 5d, innled ,.? t
med at det or d S\~Ll er sådd pi: Elå
ha funnet vei en inn i våre t j erter, og blitt til velsi~else
- M~ så Gud velsigne -det aret som
llgger -foran oss at vi må bruke
hver dag rett, og -måtte-vi som
Guds ba~n f å nåde og kraft til
~ leve l tro'en på Jesutr Kristus
l Aret . som k01nmer, og: at -flere
ma ta lmot ham som Sln frelser
I året som-har gått har det
•
~t 24 moter, noen med talere
fr~--Halse MisJonsforenin-g . ! -I Ja~ua~ hadde vibesS5k av--sangevangellstaneJan Erllng Carlsen
o~ Jarl $undt. --1 oktober var det
m8teuke med tre b es ok. Vi hadd e
- t .;",- l. f.3 ...!. _l. f ; mo·'t ene, s a nær
~
sangere
som ett. -- Vtder ~ . har ~ o ,;~ V8J,c t !}-91d t 5 onsd ~gsmute~9 ~ K0Ss k 70 J.aer Og 4
f"es te:r, ;:, 38 mnWli .l.))::;d ungdb1Jls !:::r'l foa . • Pa den ene_
s c,m ble-- kalt ~ 1a.L-..
'"
r
B:l'lkv~ld ti VYS T ~ ~ otograf Per' Ramstad fllm fra Atrlka, som han
hadde tatt _selv.
Fisketuren i år gikk til Odd -Det
v~ kald~/ vel~ig frisk nordvest
vlnd og lKKe sa ~odt fremmote.
o
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Så har Nomt bokhandel vært på
besok-to gang-er, ~år og hogt.
Det var satg av boker og kasetter. Det var også bevertning
Utlodningen var den 30. mars·
og det -ble et godt resultat,
ca. kr r tO .000.-En e~s~rITordinær generalforsamll.ng angå ende orgel. ti~ 
kapellet ble holdt <:1. Junl.
Frelsesarmeen har også væTt ute
med et mote en sondags formiddag. Flekkeroyguttene sfu~let full~ hus onsa~g 21: november.
Og lIke under Jul hadde vi besok aV, Blomqalens.jentekorps
sum spll~ e Julen lnn. Dessverre
_-vSir de~ lkke sast6r oppslutnlng--t 11 denne kvelden ~redag,14~ desenber sang vt
Julen Inn. Juletrefest en --.var ,
som tradisjonelt den 28 . des.
Dr. W-.- Gled tal te, og det var
sang_av Odd Andersen og Rolf
I ngeb:cetsen._
Fest er o~ kosekvelder--har ~t '
godt 'r ~ ""~~"1-':;-L,t ~ "er".~r:n pa ma118 av
"1 0 - -n~""
ær t h e -er .u.ar.:J
mo
_ . te L "
U .l. l }(.:).I~,' v·
ll g f:r·årn.n_~_ot <.~ . helt ned til 67 stykker. Ellers har det vært
10 styremo-c er. --Opp-pussingen av lillesalen
tok lenger tid enn beregnet
på grunn av panelen som vi måtte ve~te på. Det var også en
del rate l veggen mot sor s å
en del reis vei~k ill.:!rtte skiftes
- u~ .._ ~_-samt no (-~ k1. ec_:i,i ng. Så har
Yl anskaffet ()t';::; - nytt hoytalerantegg som s~-;~_-' !_~;J, til å virke
br?-, E1.lers b+e ,~ ; i?'1_~ på årsmotet l fJor 'bes "iJ 8mt; eG det mått~ : komme ~n -:pumpe (dorlukker)
:ga ytterdora. Den ble anskaf~
fet, ~e~ vir:ket dårlig og er
fore1obl g fJ er net •
E~lers Vl~_~~ 0~~0 n0t1ien seg
tllfredstl L-_ 2l:;_C~ S -el I tross
-fm s. tore u,tli'ol
- ' · --:-;C>I '
- 'J .1. L
V.a1g::
g ~- 1rlr (1 ~ t 3 ut
.
. Av st'ur
• .J ._ et
ArvId Gabrl y"L;?en~ I';}!:' E-~yvertsen
og Nora. Chrls~ eIls ~no -~fl:::r og
Nora.stllt~ t~l gJenvalg og-k9m lnnlgJ~n~ Som ny ble va+gt
SlfS1lf:d MIVlk. Styret -ger Silk . .
ut~ Form-.-- Syerre-~Dyrstad-,- v. form.
Sl~d AalVlk, kass. Aslaug
Karlsen
o

'.

..

'

•

'

V~

o~
m~

bE
o€
mE
It
lE

l:

Te

t~

dl

r

l~

e'

a.

dl
ml
mi

a_

-

,. _J,>

o

'.J

<

,1.l.. J..~

_ ........ :.J

,

m

t

a
f

ID

g
Il

b

E

r

.

]

l

E

1

1
l

1

- 5·D' ,Y

ute

a-

•

8-

rre

~r-

~t

it-

lr-

:8

,-

,

en

~t

Drm.

~

STA D SKO LE,

:Sk<?len bl~ bygget av r:p.psi tterne pH vestsiden av -oyr::. De~gang
var det lkke vel. Bare en Stl opp den bratte bakken fra Kirkevlka
og op:p. på fj elletllnder Grodevarden. Skolebyggerne mått-e frakte
materlalene fra }landalog losse dem ved Oterura. Derfra måtte de
bæres opp til skolet0lIlta~ Materialene ble hetalt av oppsitterne
og alt arbeid var gratis •. Skolebygningen ble således privat ei~ndom,
men kommunen betalte en lIten lele . for bruken.
. Skolebygningen sto ferdig til å ta imot de forste barna i
1879. Min 'mor ,~egy.Q.te ,på skolen de~ne hosten. Noen ~v de farste
lærerne var. sa vldt Jeg husker~ Monnes land , Fuglevlk, Ro og trolig p. Wa~vlk. Rekkefå~gen er j~g ikke sikker,pa.
,
-- Da J eg begynte :pa skolen l 1910 hadde vI som lærer JUllUS
T9bias~en, Jegotror mln mor også hadde hatt ham som lærer' en k9rt
trd. Vl, glkk pa skolen hver dag fra kl. 9 - 12 og 13 - 16, I mldd~gspausen,sprang vi hje~ og spiste~ Vi gikk på skolen i omkr~ng
flre uker l et strekk. Nar sko1eperuJden var slutt hos oss holdt
læreren s~ole på Farestad. Elev~ne,var delt i.to aydeling~r. Nederste 'og overste klasse, Undervlsnlngen foreglkk pa den maten at
alle hadde regning og skriving samtidig. De andre fagene ble oppdelt slik at når de minste barna hadde skrivearbeid hadde de--storre
muntlige fag o Ordningen fungerte tilfredstillende bra. Det var
mange skolepliktige barn den gang. To og tre fra hvert hjem. I
al t omkr ing 25.
For uten a ta lmot kunnskaper ble VI' tldllg palagt pIlkter.
De storste pikene måtte feie gulvene en dag i uken etter skoletid. Guttene hadde å bære veden inn i vedskjulet kappe og hugge
minste satt
den. De som var storst kappet og hugget, og så bede
i
til å stable oveden. 9m vinteren rp.åtte d~ storste gu'c tene, tidlig opp
om morgenen a legge l ovnen. Fyrlngen glkk på: omganZ:l Sllk at hver
gutt hadde e~ uke om g~ngen. Det v~r mange ganger en,stri torn,
for en gutt l 13 ' - 14 ars--alderen a komme seg fram tll skolen l
morke og snedrev. Verst var det når vi ikke fikk det til å brenne
t ovnen, Hverken lærer eller elever var særlig blide--på den "stakkaren som hadde ansvaret for fsringen når skolestua var kald. Vi
fYrte som regel med bjerkeved. O:pptenningsved var det heller dårlig
med; For utenAepliktene som hY-lIte :på ele~ene måttemoorene vaske
gulvene ohver 10rdag~ D~tte arbeldet ble utfort--etter. tur.
Nar det var dar llg vær med regn og sne--hadde Vl som regel
nistemat med for hele dagen. læreren måtte--da Også--bli på skolen
hele tillen~ Qm sommeren kom datt'e ren m~d mat til ham midt :gå d~gen
e+ler hall sInste hos Rasmus og Sanna pa ,Dyrstad. Jeg,tror ror ovrlg at ha~--bodde :på Dyrstad under de verste uværs]erloden,e.
-Toblas5en glkk for å være en streng lærer Etter mln erfaring senere var han en dyktig lærer. Jeg_~atte stor priS på når
han fortalte om de gamle ~dene. Tor (Xiln og alle de andre mer
eller mindre k~ 8nte storreIsene som tolk trodde på i gaminel tid.
Ellers likte ";'Ci; Norgeshistorie og regning,
--- '
I frikv8;ierene hadde vi det alltid m9ro. Vi slo bal+, sparket
boks, klatret l trærne ug meget--annet. Om vlnteren b:ygde Vl fest- ,
ninger og kriget eller akte l bakkene utenfor skolegarden. -En episode fra skoletiden synes jeg er verd å nevne. Det var-den
gange~ et ~ekter~lep gle~ seg og'lekterne ful+e av trematerialer
drev lnn pa sydslden aV oya.--Guttene fra Valvlk og Dyrstad hadde
fått vite ,om Uhellet da de var hjemme å spiste middag. Vi gutter
verket etter å kmnme-llt og berge drivgods. Etterhvert forsvant ' vi
fra skolen slik at ba-re jentene og de minste guttene ble igjen.
Vi som var litt storre var ikke sene om å komme i båtene og ut til
o
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- 6 strandingsstedet . Det var hoy sjtl ' men vindenhadde--loyet. I alle-viker og utover sjoen.flot. detmateriaier. En del yar allerede skadet av kontakt med skJærene og kunne bare brukes tl1 -ved. Hen en
stor del av laste:tl ble- "berget og lagt opp i store stabler på fj ellene utenfor Val vIk. Mater~alene ble senere ~olgt ved aukSJon.
Hosten 1916 skulle fn'e gutter og en pIke fra oya' -forberedes
til k~nfirmasjon. De fire var Syvert Rosnes~ C~dtfred Farestad,
Alv V~lvi~ o~ jeS. Ptken var Therese Fa~estad, V! gutter ~odde . .
og seIlt? l --var bat. tIl Kl~ven •. Der fortoydB VI baten og gIkk tIl
ki~ken l Mandal. TIl ~onflrmasJonen, som fant sted den 3. desember,
var det 41 piker og 41 gutter.
'
--.-- . Sin ~tore interesse for elevene viste.Tobiaasen ved at han"
etter ' at VI hadde sluttet skolen, helt gratIs holdt kveldsskoie
på Farestad • Han'-underviste i norsk og regning. -P<). grunn . av rasjonering måtte deltagerne ta med seg en skvett parafin til lampene
i skolestuen. ' .
' .
E.S.
7

B RA N N :1 S T J E R N E S U N D.
Brannen fant st ed i 1863 eller 1864. ~line besteforeldre hadde '
:9å den ttde:tr hus der h'~~~" j l evine Mortensen aenere hadde sin brygge.
~Nå ny eler)
,-> .
--En dag mens best ef ar va~ ute i båt en for å se tillaksegarnene
og bestemor var gå~tfor å me.q{e ~ ene hente ulyk~en, Mine ~este
foreldr e--hadde besok aven sl ektnlng--fra Mauerg pa 'LIsta. PIken -gkulle p1?8s e onkel Eclvi 12 ., '':' ~ /:L bare var ett--å to ar. Hens piken var
alene med gutt en satte h~:n f yr på--huset. Naboer som k01D, tIl f orsokte>-å r edd ~ ,~ [1 ..~eg ets om muli g av. iIl1)boet. Dette--ble--for en- -stor
del ka~tet pc. S J o~n~ -for 6 3n~r G a bl~ frsket opP. ~a ~~anrten var
over vlste"-det seg, at en skJenk ogsa var kastet pa sJoen. I denne
skj Emk~n hadde smb;=Jl kropet inn, og ble på en ~orunde~lig måte reddet. Sa lenge VI elde bestefars nye hus sto skj enken 1 den vestre
stuen i forste. etas j e med tydelig-'b rannmerke
.. .
På den tIden dette hendte hadde folk flest sparepengene-- '
liggende i kommo~eskuffeJ:i. Dette var--også tilfel:J-e :med bestefar,
Han trodde selvfalgellg _at pengene var gått med l brannen. Da J1J.lSt~nken om~ brtfnn'Påsettels~n ble rettet mot- -piken, ble hun ;fo~t ttl
ra4~tuen--1 r'l andal ~ Det VIste seg .at hun hadde sydd. peng~ne lIlll l .
sk, ortefallen. Dette oppdaget bestemor da hun tok l slrJ ortet.
Piken måtte tilst å at hun hadde t~tt pengene og satt . fyr ~å huset
for å skaffe seg ~e~";ika7bilet~. Kjæregten ventet på henne. Mine
besteforeldre
forlangte lkl,{:e pIken straffet .• ,
.
.
.
Einar Stjernesund.
Ungdomsforeningen, fra ' s. 4.
styremedi. Nora Christensen og
og Irene Jenssen sto .på valg.
Per srertseno
, , - -Henning Jenssen stilte til
Styre i UngdClmsgrullpa! På valg
gjenvalg og kom inn. Som ny
sto OlaV AaI vik og Inger Sj,rvert- .
kom Liv BrIt Jens sen inn.
sen ... Olay ~tilte til gjenvaJ.g ,pg
Styret er ~ Reidar J e'1s sen,
kom Inn IgJ en. Som ny Kom Edl 'Cb. ..
Ruth Gundersen Henning ' JensDyrstad inn-: styret ser- -slik ut ~
sen og Liv Bri {--J enssen Nye
Henry Abrah8.l'i1.Sen, Sylvia.Christfyr~re i storesrrlen~ E~ l if
ChrIstensen, Olav Aal VIk ---engen, 'Olav AalVlk og Edlth Dyrstad. Valg Y.A. HennIng Jennsen .
Georg Wal viek og HeIl..ry Abrahamsen.
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,F yrere , ~itlegalC?n ~ HeTIll8J1 Syv~rt
stm" LEula Gab:;'lelsen 9g To::--dlS
,Lars en. Huskoml't ~ ~ H8":':' ert Gundersen,Håkon Karlsen ·eg j\~'f .
Pedersen. Plenkli:pper'e~ Per

. ,Syyertsen og Eilif Cliristensen.
Tll slutt bIe det droftet for" skj ellige p:roblemer,. store som
sma. Disse vil en såke å lose
. etter. hvert.
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PALI TEL I G MET

Pålitelighet er en egenskap ~om
neppe ullr vurdert hoy~ nok l
våre dager. Det , er, ikke desto
mindre, en egenskap som en burde
sett e noyt, for det å ktlEne stole på et menneske er · en stor forg.er· lI'1ange ~~er ja, når de blir.
9ed t om agl ore noe, l.J.:ir~:t8,~ ~a~~kJ e
. a legge altfor stor ve;,. i) 1;-'8. o\ aret~ De menE?r nok å 6jor~ d~t,men
hV1S det Vlser seg 'a bIl lltt
vanskelig eller uPQssende~ lar
de det rett og slett vær e.
Eller, hva som nok oft eTs er tilfellet. de glemmer det ganske

enkelt vekk. Men så er der
også noen som en
kan stole fullt ut på. Har de
lovt å.gjore en ting, blir . det
o~sa gJort. En fo+er seg t~ygg
nar en har med '-sllke folk a
gjore. En vet at en kan overlate dette til en annen, og
ikke behove å tenke noe mer
~å det. Andre er nok villige
til å gjore det, og mener
sikkert også.å gj ore det, men
en kan -bare lkke stole fullt
ut på at det blir gjort.
Skulle vi ikke prove å være slik at andre kan stole på
oss, og virkelig holdB det vi
lover. Det vil være til glede og nytte både for oss selv
og andre.
h~ldigvis

5~IÅ~I~TTFRA ØYA
Befolkningen på oya gikk noe ned
siste' -år. Det skyldes delvis at
noen aV .redningoskoytefolkene,
som har bodd pi: oya-," har fått
kj opt hus inne på fastlandet-;
F?lke~allet lt g~Br nokså noy~k
tlg pa--300. Vl 1fan nevne at l
18<)0 va:;' befokll i~geI) :på -oya på ..
310 og l 1910 pa Sltt aller ~oy
e~te'T' 369. Etter stor utvandr~ng
tll u.S.A. og en del fraflvttlng
l årene for brua kom var befolkningen i 1960 på gitt aller laveste (som noen kan minnes) med
198 ' sjeler,' Men fra da--av - med
bru og mode~nekomunikasjo~l" har
det steget--'J evnt og l?ent tl det
det er l dag. Nå er det jo selv-

, sagt ikke no e mål i og for seg
å få ' så ht:)y b (; f "~'f.ning som mulig på oya, men clc--de som har
tilkllytnlng til oya skulle få
b1gge å bo h~r u~e~ synes vi
matte være rllnellg.-- -. Nedre Farestad er ,fOrtsatt stor, ste gård med 79 inb. men Dyr-::s~ad k0IIlI!ler-·raskt etter og har
na 68. Tilsammen har Val Vlk
og Dyrstad Il? Videre 'er der
to nye hus'. som vil · være klare
til--innflYtting i forste halvdel av dette året. '
Våre to nabooyer' Landoy og
Ud oy, er nå totalt avfolket om
vinteren. Dette er igrunnen
synd. men når skole og forett-
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. ,' Skj ernoy , Handel~lag ha:r;: for~
tatt ,eh stor omlnnrednlng lnnvendig da d'et er lagt om til
sel vbetj ening. Alle d,isker og
hyller er fje~het el+er omplasert--og- 'nye tldsmesslge hyller
og kassadlsk er kommet o~Po
Kontoret--er fjernet for a gi
b<;l~r~ plass og vil i -'stedet
bil lnllredet l den gamle mallngbua. Kjo+e og frysedisker
er plassert l enden hvor kontoret lå. Alt er blitt så mye
, m~r ov~rsikte+ig og ~~i t og -na--kan folk vlrkellg fa se hva
slags varer der er". Det ser,
,', ut SOD, det ~r populært og at
folk llker a gå og plukke ut
Gården til avdode Sigrid Karlsen , '
selv de vareneCde ansker .-:..-Alf Pedorsen har hatt nye" av
er nå solgt t~l Roald Syvel..-t s en
arbeidet, Ben ellers er det
'~'om::er--SkJ ern?y1na~" ~,~ll ~iZ~~: ;~~dd
ill'(jste gjurt på dugnad - og her
l Mandal de slste areL,_.
~" .
utdannet politi og--er"arLs a tt ved
har formannen Torgeir Berge
la~t ned mye tid.
-~t)li tik8ll1.r.18ret i Handal.
.
Hen6i
l<::t
eIl
ned
dette
er
å
spaHan har fått " lov .. t i l å. bygge :på
re beti sTIing, da dette ~ er en
hlfset, t?0m var, nod V~~?.:l1,g" 7.L or /!,
·t . UCglI
'Dt S~Og~
' ~' d
M
fa en tlds rr,PQ !-:; -b'Y h,', ! ~..!.. ci.? 1'1;:on ::" Y ""
s,Of
l ag: ne~
Vl naper og,sa at det vrI vlrke
lov å sliprs $ DiJl e~anne t i ~ i ~ en,
jrc,.
:f,::,
oa--at
handelen
men får ik~;,~ bCc.i.v' t-ce vam;\ :} Ci;::> ett .
t l,'ltrr:,lr"
..
"- _ _,..·,
1. :_.
t,'
Ellers har kO !.E:m,~,J,8n 'utpe}ct eli
VII ok(-3 . Lh~ t c ,:''' D.o.rdt å drlve
en slik lit en f orretning i dag
del, av eiendoai~8n hans til ~8.r
k'erlngl5pla!3S for Rosnøs og ytre
med overskudd, omsettingen
Farestad. Dette vil bli utskilt
blir i minste laget. Men hvis
i nær fremtid. Ogs-å noe av eien" vi alle går inn for å stotte
dommen til John Farestad er lagt
opp D~ butikken vår, skulle
ut til parkeringsplass --i folge
det absolutt være betingelser
regulerlngsplanen for Fares-tad.
for å holde den gående.--=--Så vil vi onske Roald og hans- '
Det er blitt IJudret--og gravd
kone Anne G~ete og deres to barn
h~~ ute og ~enn~ gangen,i,
lykke til.:.----sJoen.Det Yll s: Innerst l
BOKstuvågeri
'hvor Johan Bo HolLeif Jenssen hB:!' nå overtatt ' eite
har
sln
'hytte,.
eller der
'endommen som hans bestefar Johan
MassøB'bekken
renner
ut fra -Jenssen eid,e. Den har i de senere
kjodna
Det
har
vært
svært langår vært delt mellom fra til Leif,
grunt
der
inne
og
Hotte
har '
Mauritz Jen~sen og Torleif (Jenso,envttet
seg
al/-en
lang
tomsen) Farestad Deer-~be€?ge nOde
merbrygge
'
sorchar
gått
helt
ut
nå og det er deIinehalvuelen til
til
der
han
kan
flyte
i~n
med
Torleif - både--hu$ og gård ""som
båte:o. Men hve~ vinter har ,
Leif har overtatt. Saltvolia er
gjerne isen dradd avsted-l:18d '
holdt-lltenom~: men brygga nede ved
heleb:i;'ygga, så derfot' har -KJ?sdals bUk-!; a, fmlger'. hovedbruket .
han
nåko'stet TIudring. Det har
Lelf og JYIarlon har tre barn' og de
vært
et Flekkefjordsfirma b"evil nå ominnrede huset for å få
stående
aV 2 lektere ned falldet bedre'og' greiere. Vi onsker
bunn
2
taubåter ' OK-en flytelykke .til.-----grabb og en mann. Han har kjort

ning :b).ir' riedlagt~~ gål- det · raskt
,den veien. Hvor mange det bodde
der ute på det mes'te, vet ri ikke riktig, men, særlig, var Landoy
et ganske stort s9Jllfunn; med både skole, forettnlng--og bedehus.
Der er fortsatt 'et par stykker ,.- '
som driver med . sauer ute på--Landoy, mr;3n selv dis-se måtte evakueres--i vinter ua isforholdene ble
så vanskelige at de ikke kunne
komme ut og stelle dem.--Folketallet har ~ått litt ned
på vår oy siste ar~ men bilparken oker,. Der er na mellom 6070 biler og det er gjennomsnittlig nesten' en pr. familie.-
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- 9 har, kjort taugbåtene
hannat tBmt lekterne ut'3 på
/' dypt vann. Ja det gjelder å være
/ a:l:lsidig t Nen dYllt er det i alle_ fall bllljt.
Nå kan en, lande med
. store motorbåter like utenfor
~er hvor Massesbekken munner ut.
(Vi vil mi~e om at det er privar grunn.) -:-Mens vi sk:riverom mudring så er
det--bevilget kr. 200.000 av bensinavgiftsfond -til mudrtng t .
Dyrstadstranda. Dette vll Vl Sl
er en: nodvendighet da det --nesten
ikke er et sten hvor ert kan lande med e~ skoyte.--------Vi vil.på ~et -hjertel 1gste gre.tulære Klrstl Larsen Farestad s om
giftet--seg i -desember med Kj elI
Kristiansen, OsloQ De har - -bosatt seg l Oslo. - . . - -' ,
Vi vil likeledeg 'g ratu.l ;T8_ .1rt1d
Jenssen, Farestad og An?:lf? Karl~
Flåt, Konsmo som forlovet s eg l
desemb er .----Så vil vi også" gratulær-c ?>l-:~.
og Tonnes Solvang med en cat t er
i januar:. De har også nylig f l yttet--inn i sitt nye hus l pyr st adheia, og vi onske~ dem lyKKe til.
Skjernoy idrettslag hadde årsmote
Bn tid for jul. De som gikk ut
av styret var Olav Aalvlk og Håkon Karlsen. Inn kom Leif Jenssen
og- 'Tonn~s ?erge. -Fra fo* stå:r
IVar Krlstlangen -(form;) Karln
Larsen og Rita D. Solyang.
Laget drlver med trenlng og mosjon 2 kvelder i uka 1!å skolehuset. Det som opptar laget mes t
nå ' 8!. ~ oppargeilie ~p ball-lokke
på B lb~ekJær l~Valv?- l}: . Plassen
kall leI es for lang tId, men det
~os ter mange Feng~r o å ~ette den
l stand. De ha~er pa tl ~ skudd
frau-det offell.\!ige, og vi l også
samarb eide mG:i $k.i ernOVtis vel om
saken. --At et Jllkt stea tren,ges
for å ak~ivi 8ere ungdommen, er
hel t sikkert . Nen at det vll kT ev~ innsats f?r å f å ~et gjennomfort, er.9gsa helt slkkert~ Men
der er slkRert mange som vll være med å ta et tak for å få dette bragt-i orden.
-- .Idrettslaget har ellers planlagt
~ben! o -han

.~

r

-

skitur til Knaben leirskole,
sammen med Vngdomsforeningen
den 21.-23. mars.-------Så er det veien over til Vest~ _
eroya-. Hver vint er blir det
skrevet mer eller miridre om _.
den. Men så er det også et mareritt hver gang det er snofall eller mlldvær. Buss-sjåforene kvier seg veldig for å
kjore dat og like ens er det
m~d drosJesJåforene, i alle
fall blir de nodt tll å legg§ på kj ettinger •. .
Julaften ~r det llle~ særllg
ut på natta da folk SKUlle
hjem etter begok hos slekt og
venner..- Det var blitt mildvær
og i bakkene--var det speil is.
Ja det var mange som hadde problemer. I Kapellbakken gikk
en bil nesten helt utfor på
stive hjul og det kunne lett
ha skjedd en ulykke. I mange
år er det blitt mast om fendere aklcu.rat på det stedet. Nen
et l i te lyspunkt ~er en jo.
I host ble veien Ila ny stukket ut over oya. Får håpe det
snart blir reagert så en slip~er å tenke på om en tor våge
a kjoreeller ikke.--~---Der er--i år 8 konfirmanter
fra oya. ' -Det er~ Reidun Berge,
BBrge -'Randi Gundersen ytre
Farestad, To:tn Henrik ~en-ssen,
Nedre Farest ad o rl':C'ond Abrahams'en og SY-Illli) 'iJe - C1.I Tistensen,
Val viI;;:, Lentt. nf!. -IZllinor Vinj e
og Gelr Abr sJ>tlli,:: ~"::~l , Dyrstad •
Det Br en ny or (_ " '; ~_ ng med konfirmantundel' vis !l~ng en i år.
Hens presten ti dli gBre kom
ned tll skolen ug gaven unde~visningstime der, re~ser de
na opp tli det nye menlghet-shuset i Mand?len gang i u~a
etter skoletld Det vll bil _
konftrraasjon i Skj ern15y kapell '
for alle de åtte sondag 4. mai.Der er noen som har f ått
Stjernoyposten innbunnet.som
boker, og det er unektellg
ganske p~nt ogpraktirrk - for
dem som onsker å ' ta vare pa
dem. Der er bl.a. et firma i
o

- 10 .sa.nd.Bomdriyer med
S Vm r ogprlsen--er

J~nuar -Var stortsett en f~n
vrntermåned. Det bie temmelig
kaldt mot s~utten av måneden
og--dette fortsatte inn i februa:;-. Isp:robleme:tle meldte seg,
og lsen la ut tll -Kopperhol:iiie~e. Redni~gs~~oyta hold~ å12en
ra~~ o men d~t var vanskelIg' for
smaoatene::a t,a, seg 1}t. I'Iange
lut aem bare · fryse lnne -D~gene fra 8,-10. febr. ·hadde
Vl en e~e tlllri? med 10-12
ku~d~grader, sterk kuling og
s~ofoYke. Snoen. gikk gjennom
ba~e marg og beln.Det er i
sllke stunder en lengter etter
sol og sommer.
Drivisen yiste sBg ute ~ sjoen, m-en vlnden var--heldlgvls
Silk at den ikke satte mot
land •. fvlen tssorpe drev gjennom-·-f' J o;:,der og sund og studde
t + a?, vågskj eft en--full helt ut
~~ ~ --KoiJ.sskJær o .Bar~ i Dyrstadbtranda eg l Sk Jerpoysun~, ·var
det ~oenlund e ofr\;jlnkOIDInellg. "
Og na , helt p~ t ~~p en av febr.
ble c1Bt rent--llle. =--Det sttlnet
he+ t av og . cia s j ovannet--var
he~t nede l 2-3 minusgrader
f~oys alle· fjo~d?r til. Sam~
tHllg satte drl Vlsen inn og
bl~ndet seg m~d dette~ - Og
Silk e~ stl+llngen pr. Skrlvende oyebllkk: Det er riktien?k meldt ve~tavi~d, så vi far
h~pe denne Sl tuasJonen snart·
vll bedre seg. -------Og-med 'disse vinterlige 'be- ·
traktninger sier vi takk for
~e~ne g~ng qg onsker vel mott
19Jen nar bJbrka spretter.--

dette .;,.

kr. 40.5 pr. blnd- - 5 ftrganger Men en
~
. kan selvsagt få alle 10 i --ett

som en ·onsker det-.- Bare i
tllfelle noen skulle ha interesse av det.-------

b~nd

yi sier hj'erte+ig takk for all
lnnbetalt kontlgentci. Det er nesten ~bbe i kassff ve · årets slutt
så da ,. er--det
å få inn litt '
igj en. Ca. 70 U o har--ful~t raskt
opp, m~n det" mangler altsa ennå
. Ua. 30. Vi · er klar over at noen
av de eldre abonentene faller
90rt e~ter hvert, men det er
lkke sa godt for oss å holde rede
på , eller bm andre eventuelt onsk~ å overta. Hvis vi på en eller
annen måte kunne f8, r 2(1~ -oi3 de'i-;'te ville det veGre fint - .-- ,---- .
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Også 'denne vinteren har vært gan-

s~e l~ng.og kald. Også i år har
v~ hatt lsproblemer. Den ha~ riktlgn<;>k ' ~kke vært, så kaIa. eg S-Greng

sum l fJor, men lsproblemene
har vært llke ille .
Allerede tidlig i desember begynte
det med ~no og kulde. Men det -ble aldrl de store snomengder av
det, da vi fikk inn litt mildvær
, med regn inne--i mellom. Det silregnet ~å julaften.. men i nyttårshelga var det kjolig fint
klarvær.
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