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Dagen blir lang - ~e :m~p st ~ . sp ø r igj~n.~ sk~lvi ikke snar t gå? De t
e r dagen f o r barnefes ten. Festen som: fo~ de små - ja kanskje for de
s t ore og, e r blitt d ~n ~ store te ~teJ) ·. .Forvebtningene er synlige alle ha r vi vel gåt t og v entet
på ~Jco rill)1
e ~ v~t ed til en ba rn e fest .
..,'
. .
.
De fin es te kjol e r blir , lagt fram ':' . alt ..det ',bæste skal på . Det er i
dag vi s ka l vi se oss i de ,nye ·,buksene .' ....:den flotte skjort en - den
lekre kjolen.
t .
\,'
-.
J~ · ..... ·f ~ ! ,' t'
Endelig - vi er kl a r, .og vi :Tusler ., ays ted. 'fiFra kapellet lyse r det i
a lle vindue r - det ser så varmt og kose lig ut, og s t a di g strømmer
det til flere - barn - ::r voksne ~ · ~ ·· h e r 'A3 r ,;~ 11e ·'me.d. I storesalen er
det ikke mange plassene .i g jen; · og ,j,. lille-salen. e r de r vis s t alrede
full t. Noen av d(! mins·te holder seg : i ,~nærh e teri av mamma eller pappa,
andre ha r litt mer .fa rt , på seg.: Innen,fo'r 1døren s tår en li ten kar og
s e r - se - se de t jule-t.ree:t f'- ::get va r svært • . Det er det største jeg
ha r sett. Og rundt i s a len, ' jaoveral t :',er det ' barn - spente og forventningsfulle. I dag er det 'y~ fest~
"
Fra talerstolen blir de·t , også s na kket om 'ba rn - om J esusba rnet. Et
lit e barn ble f ødt i en sta ll - l a ng t - l a ngt - herfra - og så saml es vi for å f eire dette. All denne s t asen :(or de tt e b a rnet - det
va r rart. lYIen etter hve rt som de t ' blir fortalt om barnet - om Jesus,
så er de t jo slett ik~e rart. Selvfølgelig . må vi feire , her er bare
de t fin es t e og b es te nok - , t enk ~ hørt e , du hva som bl e fortalt "En frels e r er født" ~ J esusbårnet - det ba rne t som ble f ødt julenatt for lenge - lenge '.' s iden -.;. . langt herfra - er ogs å min frelser.
De t e r jo s l e tt ikke t a-tt at ' jule f es ten er en slik gl a d f es t.
Vi tar hverandres h end e r og vi .'s ynge r mens vi se r på juletree t - vi
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s er mot t oppen - vi se r på s tje rn en s om s ka l minne oss om de t te
ba rn et - om f r e l se r en . Og så gå r vi de r s ammen - vi s ynger om og
om ig jen - om vå r gl ede - om vå r fre ls e r - om jul en - j ~ om a lt
de t t e som gjør os s så g l ade. En fr e l s e r e r f ødt - j a t enk - fø r s te
ga ngen va'r de t engl en e s om s ang de t - i dag er de t den lille jenta den lill e gutt en - j a ka nsk j e storeb ro r - og mo r - ja bes t emor og
f a rfa r . Vi s ynge r de t a ll e s ammen - j a f or Gud e r gla d i os s , og
ha n ha r s endt os s en f re l s e r. Vi f ortse tter r undt t re e t - vi synge r
og vi kl a ppe r - vi bukk e r og vi n e i e r . Noen leser fin e j u lev~ rs mens andre t enne r s må l ys og fort e lle r om J esus . Pakke r bli r de l t
ut - slik som vismenn en e ga v fi ne gave r til J esus - j a så gir vi
pakke r til hve r andre - v i gj ør de t fordi vi or så g l ade - og fordi
vi så g j e rne vi l dele gl e den me d a ndre . Tenk ei få være me d å f e ire
J e s us.
VELS I GNET J ULEFEST.
J os t e in Ha n da l.
----'*---Pappa , deg er ire~ t av l s ko,
la ~eg $e tt e meg hos dag .
Vi l du finn e f r em vår b :L!.J'J l
og l ese litt for meg .
Jeg vil g j e rne a t du :' :; 3 (; :
om de t lille J esus-bnrn ,
som på j u l ekve lden f ødt os
i en s t a l l l a ngt her i fra .
J eg vil g j e rn e deg f orte ll e
hvo rd~n J oset i trevde f r em,
men s Mari a satt på es l et
på vei t i l Bet l ehem .
Al le he rb erger var opptatt ,
ingen steder va r ,der rom .
Da I t håp va r n es t en ute , ,
f i kk de s t a l l en som s t od tom .
.

J ose f :gj prde i 's t a n d k r ybbe'n , "
og l a i litt h.al m og 's t r~ . " :,',
Og da J.,o sus ba r n et , J .ødt es ,
~å l a de ham derpå . '
"
, Si a.en : k o~' de-r noen hyrde r , ','f
og de vil l e J e s us se ,
;
de f ortal te mye pent ,
de hadde hø r t a v ' engl en e . -

!

:

~

Pappa om j eg hadde ~B ve t
på, den t id da J esus kom .
J a , s å vi lle j eg ha s ørget '
fo r a t krybben f ikk s t å t om.
J esus skul l e f å tt den s engen
Gom på g:j es t ,e romme t , s t å r.
Og den gode va~ e dynen
s om vi fikl{ til sengen' vår .
J a , min kj ær e li l 'l e gutt jeg er
s å ' g l ad du ha r de t s å , '
at de t be s te som du e i e r "
e r J e sus verdt å f å .
" I
La ham f å di tt lille h j e r te ,
ha n vi l g j'e rne, hos , de g bo,
Han vi l l ede dog , t il himl on ,
.!'
d'e r e r s k j ønt, kan du tro.

;'.. r

.
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Fm 6 . til 11 . okt . var det
Dette var ~rrnngert
likt i . hel e Agder bispedømme ,
med hy~r s i n tal er på hvert sted .
Her p~ : Skje rnøy va.r det sti fts k~pe lan Jnn' 'Duvnl and som tal te .
Hnn er ~satt på biskopens kontor. Til møten3 vnr det også
sD.ng hver kvold, og det var bønnemøte 1/2 t i me før . Møtene ble
holdt i store s~len og v~r spesiolt godt besøkt . --- Siden har
også Oddvnr Tveito hatt en møte s erie p å 4 dn.ger, fM. tirsdag
10. til fredag 13 . nov. Fredag
var det kun for ungdomsgrupp'=l .
Disse møtene ble også lagt opp
med bønnemøte 1/2 time før , og
det var sang til møtene . Tilslutningen til disse møter var
ikke det helt store .
Den 16 . okt . hadde vi den årlige
kr3bbefes t ~ n . Det var ungdoms gruppu sc~ s tod for progrnmmet
som var godt lagt opp og det var
mye folk . Taler var Per Løvå s
og det var sang av Karin og Jorunn. --- Fredag 6 . okt . var det
filmkveld hv.o~ det ble vi st et
pa.r leMa ilmero Eilers-hnr detvært holdt faste onsdagsmøter
utover hele høsten , med forskjel lige talere . I tilleg~ h~r det
vært et par k~mernts11ge samvær
og noen bønnemøter.
Vesterøyas Kvinneforening hadde
utlodning fredng , 23 . okt . og østerøyn lørdng den 21 . nov.
Resultatene bl~ . for Vesterøya
ca . kr~ 6700 , ' og for . Ø~terøya
ca • . kr~' . 7300 . ,Søndag 22 . nov ,
var det musikknndakt~
Videre fremover synger vi jula
inn~ ' med., grn~tfest fredag 18 .
dQs . Og så vil vi t i l slutt min-,
neom juletrefastene Som bii r '
på de.trqdi sjonell~ ~agene . upgdomsfesten mandag 28 T og barne ~
festen tirsdag 29 .: des'. Vi vii '
håpe på tal lrik opps l utning ,
særl ig for ungdomsfestens vedkommende . - Velkommen a l le fra
fjern og nær og gjør det til
rikti g hyggel ig og gil d fest .
Og så ønsker vi al le våre lesere
en rik og velsignet julehøytid.

' ~ksjonsuke .

Det er blitt foret~tt en del utvendige repnrasjons~rbeider på ,
k~pellet nå . På tårnet er det
s~tt på nye kopperpl~ter i stedet for de ~!lmlc som -neS"t-en V1'tT
rustet i stykker. Det ble også
satt inn' en okst~. pendel på
klokkn slik at en nå kan slå enkle sl~g . Nye vindskier og vannbord ble lngt på og nytt spir i
hver ende av hU3E:t. :;}-:; l ::ene' på
6 x 6" som ligger på t"'lCrS s:1mt
den som står loddrett opp mot
spiret ble også skift, r:: "t ut da.
Colt dette V~r råttont :;P: ~-:" rlig .
Noe arbeid står enn; 19Jen , Gom
å skif~e ut hjørnebordene på , " '
tårnet samt å ' sette nye bolte.t
i ' klokkestolen i tårnet . , Gepe reIt er detto' åt ' g~nske omf.itt ende rtrbeide, som vil·· koste en hel
del , men som også var helt nød. vandi g . Finnnsieringen ordnet
seg 08 så på en ganske f in måte .
Avdøde Brynjulf Wi lhel~son hadde
testamentert al le sine kontanter,
etter at alle utgi ft,e r-'vnr betal t , til kapel let . Og denne summen vnr på over kr . 50 . 000 , så
di sse pengene kom vel med.
.
Vi vil også med det samme r e.vne
at det i sommer ble satt inn
skill evegger på begge toal ettene .
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- 5 OKKUPASJON - EVAKUERING.
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?Vakueringen.av Sk~~~~y~ i · l?41 er. etter hvert gå~t o~er i histor1.en. Heldlgvls er 'en deJ. ·av ' d1.sse t1.ngene skreve,t 1. SkJernøyposten
slik at etteTs.le.kten· også kan få 'del~·,:i!~ · dis·s e hendelsene .
Skjemøyposten er et unikum for øyboerne og dets utflyttere, noe
redaks ·jonen skal ha all. ro:s for . Takk ·f or al t · ~:tbe,ide ," dere har lagt
ned i avisen . Dette bidr'1Y' i høy ,grad til Skj..EJrnø·yas historie . ' .
For å få det fulle ' bi.l\e-.de n.v evakueringen på øya , må vi og'så ,se på
hva myndighetene, len ;jm[u!.n(2 0.~ · har foretatt seg . Lensmannen hadde
ho,vedsakelig med ·evakuC'r'':'" ".~~e,n ' fra Omland skolekrets,. og- Thomas, 'hans
bror lensmannsbetjenten, t~":cdde Skjerhøy skolekrets . Da la begge ned
et stort arbeide , og rettsapparatet fungerte greit . '
Med velvillighet fra forrige lensmann ~ Arne 'Askildsen, har ' vi fått
lov å gjengi hans versjon i Skjernøyposteh om evakueringen i oven:'
nevnte skolekretser.
·
"
.
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EVAKUERING AV SKJERN0Y OG OMLAND SKOLEKRETSER I HALSE OG I-T.ARKrru\RK
S Ol'iIl"1EREN 1941.
At · okkupasjonstiden bød på mange ' og uhyggelige overaska~ser , · er en
kjent sak. Noe av det som føltes hardest for Halse og Harkmark,
var den uhyggelige evakueringen av 2 hele skolekretser i herredet.
Nu etter-på - når en vet at det gikk bedre enn en fryktet , sYnes det
kanskje ikke å ha vært så svært . Men da evakueringsordr~n kom, ante
en jo ikk~ hvorledes det hele skulle løpe av . Det som erindres er
at i og med at befollrningen ble evakuert , så mistet da også praktisk
talt sin levevei . Riktignok het det fra tysk hold at evakueringen
bare var en midlertidig foranstaltning og at befolkningen skulle komme hjem igjen om noen uker, men med det kjendskap en hadde fått til
nasistisk ordholdenhet, så va r det vanskelig å vite om en kunne ha
tillit til hva der ble lovet . En visste da heller ikke hva området
skulle brukes til eller hvorfor evakueringen skulle Skje . De fleste
regnet derfor med den mulighet at der iallfall kunne skje gansJl;:·e·' store ødeleggelser før befOlkningen kunne ta sine eiendommer i besittelse igjen. Når så hertil kommer nordmennenes kjærlighet til sin
jord og på den andre side den motvilje, ja tildels het , en næret·,
mot tyskerne, så var det kanskje et. uttrykk for folkemeningen i de
distrikter det gjaldt det som en mann på Eskelandropte ut da han
fikk vite om evakueringsor<;lren: " Før skal jeg brenne husene av før
de .svina skal komme i dem ~ " En annen ting som gjorde forholdet vanSkelig, var at innhøstningen av høyavlingen s~od for døren.
Hendelsen utvikiet seg slik: Om kvelden den 9 . juni 1941 fikk jeg
ordre til å møte på Mandal politik åmme~ . Da jeg kom dit var tysk
militær og tysk ·sikkerhetspolititiI stede. Jeg fikk be$kjed om , at
fra kl. 24 natten. til 10 . juni var ·, det. innført "beleiringstilstand",
·ble det sagt , i Halse og Harkmark , . og jeg .fikk ··utlevert en del plakater , dat . 10 . juni 1941 . Disse fikk jeg. pålegg om å slå opp pø forskjellige steder i ·herredet ved midnatt, slik at oppslagene . var på
plass om ~orgenen. Plakatene hadde både norsk og tysk tekst . Den
norske teksten lød slik:
Kunngjø ring .
_l. Fra .og .med i dag er ' det forbudt å ferdes i gater og lokaler i .
tiden :fra 21 - 5 (sperretid i : herredet) .
Halse og Harkmark :
;
2 . I ' denne tid er det forbudt å forlate husene .
J . :T .rafikkfo.r budet gjelder .f .or all trafikk på et område av 5 k: m•
re-gm:et fre.. boligens gren·s e .
. .. ,'
4. SkriftligeutstedeIser utstedes av· ortskommandanten for den
tuske forsv~rsmakt til læger, sanitetspersonell, jordmødre,
arbeidere i livsviktige bedrifter o.l .
5. Gate , lokal og trafikkforbudet gjelder ikke for politiet og tollvesenet.
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disse bestemmelser forfølges på det strengeste .
Oslo , 10 . juni 1941.
Reichskommis~ren for de besatte norske områder
Terboven (sign.)
Noen begrunnelse for Ukunngj øringen" ble ikke gitt og kunne ikke fåes .
Onsdag den Il. juni kl. 9 morgen fikk .jeg imidlertid besøk på mitt
kontor aven tysk ,oberløytrmnt sammen med W. Herm. Weiss. Da fikk jeg
meddelelse om at der skulle foretas en fullstendig evakuering av Omland og Skjernøy skolekretser. Dette området omfatter gårdene sti,
Ausland, Mønnesland, Eskeland, Kige , Frivold, Tofte, Homsvik , Omland
og Tregde på fastlandet. På Skjernøy gjaldt det gårdene Rosnes, Farestad, Berge , Sl{jernøysund, DYJ:'sta d og Valvik. Videre ble det gitt
ordre til evakueriug a v beboerne på Ryvingen fyr og litt senere av
Ha tholmen fyr, samt av gården Rægevik under I me .skolekrets. Ordren
om evaln:erinfS var jo i og for seg selv en forferdelig historie, men
enda verre ble det da jeg fikk beskjed om a t området måtte være rømmet senest søndags kve ld den 15. juni . Prot es te r og forestillinger ble
forsøkt,rnen som vanlig var det result ntløst . Jeg ule tvertimot beord . . .
ret ut i distriktet straks srumnen med den t yske oberløytnanten og
Weiss for $. gi befolkningen en foreløbig underretning . f!Ied vanlig
tysk grundighet ble det understreket at det b h:! å betrakte som sabotasje om evakueringen ikke var gjennomført innen utløpet av den fastsatte frist. Noe av det verste var at evakueringen selvsagt også måtte
omf a tte alle husdyr, så som hester, kuer, griser, sauer, høns, kaniner
og rever. Særlig revefarmene voldte store bekymringer. Der var flere
revefarmer innen området, og på Ausland var en særlig verdifull farm.
Etter forskjellige forhandlinger ble det så endelig gitt tillatelse
til a t Gudmund Tregdes eiendom på Ausland (hvor nevnte revefarm var)
og gården Mønnes.land skulle undtas fra evakueringen . FO-røvrig hadde
tyskerne erklært at befolkningen kunne sette de eiendeler som de i kke
kunne få med seg, inn i et avlåst rom i ve dkommendes hus. Dette rom
skulle så forsegles med mitt segL For Skjernøyens vedkom_mende skulle husenes ytterdører forsegles i det der ikke skulle henlegges soldater der. Det evakuerte området på fastlandet skulle belegges med
800 soldater.
Og så var det å gå igang med selve evakueringsarbeidet. Både nå og
senere var kaptein K. Ro en uvurderlig hjelp for meg. Han var med
hele tiden og sto bi både med "råd og då d" .
Det første som måtte gj ø res var å få opptatt en fullstendig forte~
else over alle husstander som skulle evakueres, dens størrelse,
husdyrbesetning o.l. Vi dere over hvilke husstander som kunne skaffe
seg oppholdssted , selv og i tilfelle hvor, og om dette også gjaldt
besetning~n. I løpet av formiddagen :12. juni var dette besørget.:
,
,Og så var det '; selve flyttingen. I '.Valdemar r.~ortensens hus på .Tregde
ble der innrettet et evakueringskontor. Til bruk for evakueringen ble
rekvirert ca~ 30 lastebiler fra Mandal og omegn. Her lå vi stadig i
kamp med tyskerne. ' De var rasende for at vi tok bilene bort fra arbeidet på flygeplassen, og det gikk så langt at jeg en tid måtte ha
en mann i uniform stående ved Standard Tappestasjon i Mandal og rett
og slett gi lastebiler som han fikk fatt i, ordre om å kjøre til
Tregde. Til transport sjøverts ble benyttet i alt ( fiskeskøyter. Vi
hadde særlig bekymringer med transporten sjøverts. Med va..Yllig konsekvens hadde tyskerne i re_ 10 . juni sperret sjøområdet vestenfor Skjernøy. Også fra Skjernøy måtte derfor all transport foregå over Tregde,
når det ikke gjaldt evakuering til distrikter ved sjøen østenfor
Skjernøy. Til bruk ved administrasjonen for evakueringen holdtes
stadig 2 drosjebiler og en motorbåt til disposisjon. Til eval{ueringen
måtte en i enkelte tilfellerendog benytte sykebil.
Forts. i neste nr.
.
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I dag ligger sjøen stille og
blank. Ikke engang den .vanlige
havbris midt på dagen kan komme
til. Solen tar rent "magten fra
den. For den bager og steker, saa
man helst ma~ krybe i skjul ved
middagstider. Men luften er saa
salt og frisk, duk an ligefrem
føle at du suger i dig nye livskræfter ved hvert aandedrag. Og
lad saa solen steke, den er jo
livskildert, men alt som ikke har
med livet at gjøre, maQ. "rige for
dens undergjørende magt.
Jo, her er deilig herude paa
stjernø nu. Som en veldig fuglemor ligger den herude i skjærgaardsranden med "øer omkring
som fugleunger". Og sjøen er saa
salt, og bukten saa lun, og du
kan tro at bad virker forfriskende.
Herude burde det være en feriekoloni for blege, underernærte
og blodfattige barn. Vi har heldigvis ikke mange av dem i Mandal, en--vi har dem da, og her
var ne~top pladsen for dem. Her
vilde snart rosen blomstre på
kinden, og de vilde vinde kræfter til vinterens anstrengende
skolearbeide. -------Det var en travel uge, den ~om
gikk nu. Skarpeste høiinga, og
veiret var trygt og godt, s?a
der blev kjørt på alt hvad remmer og -- nei, ryg og armer og
bein kunde greie, og vel saa det.
For her er rent kappestri~, saa
det gaar helst paa spreng. Og
alt maa paa ryggen herude hvor
jeg er, og lange veier har de
for det meste.
Hjemmejordet var færdig, og nu
var det "Myran" igjen. Og jeg
slal si det-vrimlet av folk herude. Gaardene er ikke ordentlig
udskiftet, og stykkerne ligger
om hverandre, saa nesten alt
kom i høi med en gang. Og hvor
du saa, i Storemyra, i Graaskjær,
Djupedalen, Tottemyr eller Fiblemyr, folk var det over alt, river fegtet i luften, og byrene
kom" ~llende ind fra alle kanter. Her er en del spreke NorskAmerikanere hjemme, og de orker
lidt, saa det gik som en dans

opover bakkerne. En del, særlig
av kvinderne, ser noget forslidte ud, og det er ikke rart, for
de sliter haardt baade vaar og
høst. Men tror du de griner og
klager, saa trur du feil. Det er
bare smilende ansigter hvor du
snur dig, og et venlig ord eller
en spøg faar du, om du passerer
en av dem, og det om svetten bogstavelig talt hagler av dem.
Det er saa velsignet at ferdes
mellom disse jevne, ligefremme
mennesker, der igrunden er s~a
tilfredse og lykkelige. For det
gir de indtrykk av at være.
De stiller ikke de store krav
til livet, og derfor skal der ikke sa~~eget til for at tilfredsstille dem. Aarsfortjenesten er
ikke stor, det er sikkert, saa
er flokken stor, er det ikke greit
a t hr· ~ "le . det gaaende ~ Men de har
lært at indrette sig etter forholdene og finde sig tilrette i
sine kæar. Og som de elsker det
lille vakre hjewnet ~it~ ~Det er
deres Paradis, hvor de henter
ny kraft til det slitsomme liv
paa sjø eller land.
Jo, her er gildt at være, hvile
for sindet, ro for slitte nerver.
Jeg reiste øst og jeg reiste vest,
men her fant jeg den beste feriestasjon. Og faar jeg nogengang
raad til at bygge mig en sommerbolig, saa maa det bli her. Je~
h?r alt seet ut tomten. Paa Kn1betotten skal hytten staa. med
veranda ud mod Rosnesvaagen. Det
skal bli deilig at sidde om eftermiddagen med "Samleren" og en
lang pibe. Jeg synes alt jeg ser
hytten med de oljede vegge og
vildvin og roser foran. Men nu
har jeg nok et basketag med min
kjære ven Andreas. For det er
vel et spørgsmaal om han vil være af med jordbeten.
Ja, og saa var det pengerne ja.
Det blir kanskje det værste taget
aligevel. Men jeg får leve i haabet og - ta noget af glæden på
forskud, eaa varer den lengere.
Høimengden ser ud til at bli tilfredsstillende, saan omtrent et
middelsaar, og baade havren og
poteterne staar storartet. Men

--
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nu tørster det efter regn altsammen .
Laksefisket er' på det nærmeste
slutt , og det blev som vanlig de
sicste aar daarligt - for de
flestes vedkommende . Mangeaf
fiskerierne lønner det sig ikke
at drive lenger . Makrellfisket
på sj øen blev ogsaa en ren skuffelse iaar, det var saa lidet
fisk . Nu setter man sin lid til
nodfisket , og mange øi ~ e speider

udover fjorden efter makrellstim
nu om dagene . ~1aatte det saa sant
lykkes dem at kunne øse dyktig
opaf havets rigdommer . Der 'er
nok at ta af . Jeg skulle af ganske hjerte unde dem det . Da vil
solen spille endny livligere mellom aspens blade , paa VaagelJs
smaabølger og de hvide husvegger ,
og glæden og tilfredsheden vi l de
straale ud fra de brunbarkede
fjes . tfT~(jj.J1JqJJlj"k:P . V.

sk r8 v et,

Just når dette ble
vet vi ikke , men det var i den tid de
ennå brukte gotiske bokstaver , så det må være ganske mange år siden .
Vi står igjen foran et årsskifte
og tiden er derfor inne , ~jære
lesere , til å minne om kontingenten for kommende år. Vi har snak ket litt om å sette den opp , alt
blir jo soI)'! kjent dyrere . Nen '
vi er blitt enige om å holde på
de samme kr . lO . ~ og $ 2 .- og
tror at det holde r , hvis bare
alle betaler . Det skal jo helst
ballansere , og det gj ør det bare

hvi "3 2,l tså a lle betaler inn . Vi
vedlegtje r po stgiroblankett i det te nr . og be r at dere ikke leg ~
gor der: v~kk til en senere anledning . ~ e~ a t dere ekspedere r
den l=d'. ougående . Vi sier takk
for hurtig reaksjon . Over i USA
er det altså vår kontakt der som
ordner det for oss , og vi tror
at også hun vil være glad for
a quick response . -------

Det begynner å ta seg noe opp
med dyre - og fugleliv her på øya ,
' for ikke å snalcke om veien fra
Tregdekrysset og ned til brua .
Utallige er de gangene, elgen er
blitt observert på den strekningen, likeså rådyr. Og på øy a , er
det ohservert både orrh~ne ; og ,
røyer og. he l t i det siste en tiur
som er nesten tam . Elle r s e r de t
en de'l harer og rådyr . Kan hende
opp.lever vi de,t igjen ,som va,r
nesten daglig , for 25 - JO, år si den , tidlig på våren å se og høre , orrhanen spill e på Kj ødneheia
eller- på toppen av Dyrstadheia.•
l forbindelse med ' dette må vi
nevne at vi er blitt kontaktet
av noen grunneiere her ute som
ber oss 'skrive litt om den (ulbv. lige) jakten som foregår på deres
eiendommer. De mene'r ' det burde
være en selvfølge at ingen driver
ja.kt på andres eiendom uten
g~eierens tillatelse . Den be -

stand av rådyr , hare og skogsfugl ,
som nå finnes , burde få leve i
fred , da de ikke er til skade for
noen , men derimot er en stor opplevelse og glede for dem som ,møt er dem ute i naturen . Så kjære
jegere: La dyrene få leve , i hver
fall på andres eiendom . ---~-Vi var plaget aven sterk . brunfarve i sjøen i slutten av sept .
og noen dager ut i okt . Det ' var
så mørkt som kaffe og det var
uråd å se mer enn noen få tommer
ned i vannet . Fisk', som folk hadde liggende i sankekister, til
hummeragn , strøk med , ja salv
berggyl ta måtte gi opp . Krabbø..
og hummer så dog ut . ti~å greie
seg . ,l følge havfor,s kel;ne var
det en brunalge .som' opptridte i
enorme mengder , og det var en
. p,lage langs hele '" Sørlandskysten .
Vi· har hatt det et par ganger
før , men kanskje i kke så utpreget som denne' gangen. - - ----
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Even Christensen, Valvik hadde
i høst en litt nifs opplevelse
da han alene dorget makrell med
sin nye plastsjark på Revet, 6
timer av land. Plutselig stoppet
motoren, og da han så etter sto
vannet opp i motoren og over det
elektriske anlegget, som var ødelagt. Det vistG seg at en luke
akter i båten - som brukes når
tau, garn osv. har satt seg fast
i propellen - hadde skrudd seg
ut, og vannet fosset inn. Han
klarte, etter mye strev, å få
skrudd luken på, men dR var båten halvfull av vann, og han måtte øse for livet. Over VHF-telefon fikk han tilkalt hjelp fra
en fiskeskøyte fra Risør, som
kom og fikk sleper ombord og tauet han inn til I\1 andal. Heldigvis
var været bra, ellers junne situasjonen blitt kritisk med så
pass liten båt langt til havs. -I Dyrstadvåa har Statens Havnevesen mudret opp slik at det er
bli tt dY'..;>t nok for en slcøyte
å komme inn. Jan Øystein har
holdt og bygget ny brygge til
sin skøyte "Merceno" og har hatt
en lekter til å slå ned jernskinner til en lang pir. Nå benyttet
de anledningen til å låne havnevesenets utstyr, til å'fylle .
stein i denne piren. Så vil de
senere støype dekke på toppen
og får dermed en fin brygge inne
i Dyrstadstranda. ------Det er blitt hevdet at enkelte
av øyas bilførere - særlig blandt
de unge - har en tendens til å
holde for la~gt over mot venstre
i en venstresving. · med andre ord
at "de snyter svingen". Dette
kån unektelig være litt farlig
hvis de møter en bil, nettopp i
den svingen. moralen må altså
være: Hold godt til . høyre, også
i en venstresving, - motgående
trafikk dukker opp når en minst
aner det. ------- Forøvrig må
en si at det har gått bra her ute,
den bratte og kronglete veien
over øya til tross. Og når en
tenker på at det er minst 70 biler her ute + all turisttrafikken,
så har uhellene vært forholdsvis

få, og mest begrenset til
materielle skader. -------Igjen er en redningsskøyte - "Olav
Ringdal J:::-." blitt byttet' ut med
et nyere stålfartøy som heter
IIHagbart Waage" som er bygget i
1966 og er på 75 fot. "Olav
Ringdal" er det eldste og eneste
trefartøy i flæten og vil bli
skiftet ut av flåten som ikke så
lenge. For tiden ligger det ingen
skøyte ved Krambubrygga da "Hagbart "" aage" ligger som avløsningsfartøy på Fedje ved Bergen mens
den fast stasjonerte skøvt~n der
er på verksted. Den har vært
borte S ;'lJ?l l midt i oktober. Krambubr:,rgg.?. er forresten belagt,
da det 90 : ots store fiskefartøyet "I-Iavblikk" ligger der. Det
er G:-: ~·;w-'_Ylnskapet på redningsskøy~a s~ ~ leier det. ----IIHagbart "iaage" lå på Fedje under
storstorr(l~ n den 24/11, og var
også ute på oppdrag den dagen.
Etter hva en av ma~skapet, Per
Syvertsen, forteller var det
litt aven tur. Men de -greide
si tt oppdrag - å taue en ., båt med
maskinskade i trygghet. - Et slikt
hav kan en alminnelig "GodværsseilerIl vanskelig sette seg inn i. Sigvald Berge døde plutselig
den 15/9. Han hadde følt seg
helt frisk og var på skolehuset
og stemte bare dagen før.
Sigvald var kjent av alle her
ute som vår postmann gjennom
mange, mange år, ja faktisk i
et halvt århundre. Og gjennom
hele demle tie kom posten trygt
og sikkert fram, Han sluttet sin
tjeneste i 1974, og vi hadde i
den forbindelse en mer utførlig
9mtale av ham (Skj.p. 2/74).
Han tilbragte tiden siden ' da som
pensjonist. vi lyser fred over hans
minne. -------Det har vært hol~t menighetsrådsvalg på Skjernøy nå i høst og .
følgende ble valgt: Henning Jenssen, Henry Abrahamsen, Laila
Gabrielsen og Roald Syvertsen,
med Vigdis Hågan Walvick som
l. varamann. -------
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Arbeidet i industrien er ikke ,
så sikkert som det var for noen
år siden. Bl.a. er t~ndalsbedrif
ten Westamarin (tidl. \'lestennoen
Hydrofo'i -l ) nesten helt innstillet.
Der arbeidet 7-8 Skjernøyfolk
der og de er nå stort sett arbeidsledige. (Kanskje et par er leid
bort til andre bedrifter).
Bl.a. jobbet vår medarbeider
Georg Walvick der. Om den kan
komme i drift igjen over , nyttår
er uvisst, men en f å r jo håpe
på lysere tider. ------Vi vil også d:::mne gang ønske en
ny familie velkommen til øya.
Det er Else og Kjell Grøsfjeld
og deres to barn, Kjell Erik 8
år og Stine 5 år. Else er datter
til Sigvald og Anna Berge og de
flytter nå hjem til hennes mor
på Nedre Farestad. ------Vi vil gratulere Astrid og Svein
Hetland med en pike som ble født
i august og likeså Karin og Torvald Abrahamsen med en gutt, som
ble født like etter. De bor begge i Val vik og begge hadde barnedåp i kapellet søndag 8. nov.
De fikk navnene Heidi og Stian.
Samme dag ble det også tatt ..
bruk et nytt dåpsrituale i kapellet. ---------Den 14/11 giftet Arild Jenssen
og Anne Karin Flåt seg. Vielsen
foregik~ i kapellet. Det var en
av de meget skj el dne fin e dagene
i høst, så 63n var de he l dig
med. Arild er gamIJol ~';lr. ,j Gri'1øymann, mens Anne Kar,~. ':L ' cmmer fra
Konsmo. De vil fo roløb i g bo i
Imefeltet, men planl egge r å bygge på øya. Vi ønske r dem hjertelig til lykke. ----~--UNGDOMSFORENINGENS UTLODNING
27. mars 1982.
Også til neste år satser vi på
gaveutlodning. Komi te'en er takknemmelig :for alle gaver. Sist
ble tilstrømningen av gaver
over all forventning, og' vi håper på dette til neste års utlodning. Har noen "ideer eller planer
for hva de vil gi, er komiteen
takknemmelig for tips i god tid
for hjelp i planleggingen.
på forhånd takk.
Komiteen. ---

Vi hører at teatergruppen er i
gang med å i~ve en ny Skjernøyrevy. Vi gleder oss til å se
og høre den, og ønsker deltakerne til lykke. -'----Som det står i visa om mannfolkene på Farestad ".... I ruskevær, de hjemme er" de sender ut
kjerringa". Vel, nolk om det.
Kari Ped8rsen har vært med Paul
i hum.!TIerbåten som den fullbefarne fisker. Og hun har greid seg
godt, i både maks- og ruskevær,
og som bekjent har det vært mest
av det siste nå i høst. ----- '
Vi har vært inne på jUlefesten.
De har i år oppnevnt en egen
komite som vil forsøke å engasjere andre til å være med å lage en hyggelig fest. 'Vi ønsker
dem lykke ' til. --~---, Været er et stadig tilba~evennen
de te l'i1a ~ mon været i høst er virkelig en omtale verd. - Vi sluttet av forrige nr. med at vi
ha~de tørke. Det varte til den
13. sept. Da åpnet himlens sluser seg, og de har mer eller mindre vært åpne siden da. Vi har
fått noe enormt med nedbør, særlig første månden, men det regner mer eller mindre trutt enda.
Regnet er en ting, men så mye
kuling og storm som i denne høst
skal en lete lenge etter. Den
7.-8. okt. hadde vi en sjø som
mange mener vi må tilbake til 4.
nov. 1957 for å finne maken til.
Og nå den 24. nov. hadde vi en
storm som vi håper blir den siste i denne omgang. Det blåste
full storm med orkanbyger; Selv
om sjøen ikke ble så voldsom,
var det ikke mye av Kråka som
var over vann. Ja det har i sannhet vært en urolig høst, ekjel- '
den ' mer enn' en ,sammenhengende
fin ' dag. - Hva vinteren vil, bringe oss, kan vi bare undres over,
men skal vi ' få samme nedbørsmengden m~q snø, da kan vi bare begynne å smøre ~kiene. Men la oss
ikke ta sorgene på forskudd, for
nå stunder det mot jul. Vi går
inn i advent og lysene tennes i
de m~nge hjem. De sprer glede
og trøst i tilværelsen og vil så
gjerne lyse opp i vårt hjerte
og sinn.
Skjernøypostens redaksjon sier takk for i år,
og ønsker alle sine lesere, hvor enn de måtte
befinne seg, en riktig gledelig og god jul
og et godt nytt år. \

