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på julaften i år, er det 50 år
Bla n t dem som var u t e d e n mo r ge ns iden en tysk lastebåt på ca.
en og trakk bakker var Al f Peder3 000 to n n , laste~ med kjøtthe r mesen Valvik og Rolf Wal v i k. Al f
tik k, smør og høy til hester, ble
forteller at de lå ved Sandvik a ,
truffet av en tor~edo fra en alli ~
hordenpå Ryvingen da det smalt ,
e rt u båt , som sprengte et 8-10
og d e merket godt skje~ving en i
båten sin . De dro bakke n e og
meter langt hull i lasteromme t .
De n ne t o rpederingen skjedde e t
kjørte til byen med torske n. Ha n
lite stykke ute i havet øst for
husker spesielt at fan gsten var
Ry v i ngen julaften ·m0rgen . Me n
vel d i g god .
b åten ble ikk~ me r e skadet enn at
på v eien hjem så de at bak la s teden holdt seg flytende , og ved
båten , som da var kommet i nn på
egen hjelp og sterk slagside klaBankefjorden , kom det r oende en
rte d en ~ ta seg inn utforbi Ryvlivbåt full av tyske sjøfolk .
ingen og in n Mannefjorden , og b le
Den hadde ing e n motor , så Alf og
s a tt på grunn på sanden utenfor
Rolf slepte den opp til by e n.
~
Aspholmen i Bankefjorden .
på h je~veien i gjen tok de t u ren
Hel e tiden under denne reisen
om la s tebåten , som da var satt
s trømmet kasser med hermetikk ,
på gru nn s lik at den i kke skulle
(som fi kk na v n'e t I'torpedolapskaus")
s y n ~e-; Alf forteller a t de f int
s mørbutter og høy ut av det store
ku n ne Q~ kjørt med b åt en si n
hu ll e t i båten, som delvis lå
rett i n n i hullet i lasteromme t
under va nn . Noen av fiskerne fra
på den. , - De satte kur sen ut o ver
ø ya v ar ute og trakk garn og liManne f jorden på vei hjemover , og
ne r julaften morgen . De hørte
der l~~ermetikkasse r, smør but ter
d rø n net da torpedoe n traff båten
og høyballer og drev i s j ø en,
o g merket skjelvet i båtene s i ne
og det ~ar ikke lenge før d e h adog fler e så også båten komme syn·de bå t en full , og sat t e da kur - '
ke ferdig , for s akte fart utenfor
sen mot "Kjerka" - den store ura
land . '
_~
' \, i Bo g støvågen , h~o~ de g jemte d e~ .
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Men tyskern~ .oppdaget gjemmestdet o~ t o k he l e l a ger et f ra dem .
Me n de had d e v ær t l ure nok til
å ha andre gjemmesteder , s om tys kerne i k ke fant , så det var ingen fare om noe f ors va nt .
Lensmann en hadd e g i tt ordre om
at a lt som ble f u nnet skulle inn rappo'r ter es o g ~veres - ,t il tyskerne, eller ~ ble det ,sq~;aff og fengsel .
Nyhet en om a t "torpedolapskaus"
og s mør i store mengder lå og
d r ev utenf or her , spredte seg
som ild i tørt gress . Alle som
hadde båter var ut e og lette t
etter kasse r og but ter, 6g det
bl e gjemt på de utr91~g~te steder ,
i steinrøyser langt ute i skauene , i ut l øer , ,n'oen ~~ avd e dem
n ed osv . og d et meste måtte gjø r es i mørke om kve l den eller natta , for tyskerne og nasistene
snuste overalt .
J eg var 10 å r den g angen , og
John , min bror , var 8 år , og
sammen med Herman o g Sigurd Syvert s en , s om var p å besøk hos sin e
bes te f o r el d r e på Dyrstad , og på
s amme alder som oss , løp vi langs
strendene og lette~ etter bokser
og smør .
Da vi kom til Ramshåla
lå der s annelig en kasse i strandsteinene, o g dette var spennende,
ka n dere tro . Kassen var så tung
at vi ikke kunne orke den , men
vi fikk b r uk k et løs et bord , og
på d e n måten plukket ut alle
b oksene , 50 stykker i alt , på
størrelse s om.en stor fiskebollebok s , fulle av kjøtt . Vi visste
at vi måtte gjemme dem for tyskerne, så vi fant den største
e inerbusken som var oppe i heia
ca . 3 00 meter fra Ramshåla og bar
dem opp i d en og dekket til med
l øv og gr ass o g dekket alle spor .
Kan tro vi var stolt e når arbeid e t var utfø r t . vi anså det som en
s ikker gjemmeplass , og det holdt
også stikk , ingen fant boksene
våre uten o s s sel v. Da vi kom hjem
va r far kommet fra sjøen , og han
var i et gammelt hønsehus som var
f ullt av ved . Han hadd e da revet
n ed en ~el av v edstabelen og lagt

2 kasser med bok ser in n e i vedla g e t, o g så stab le t han ny ved
ru ndt ka sse ne, så i n g en kunne s e
at d e t var gjemt noe i vedlaget.
Dette var a ltså julaf t en, og
nes te dag, l. j uledag, var det
ty k k tåke, o g n o en v a r også da
ut e og le tet, fo r da kunne ikke
tysker ne se dem. Fa r v ar i alle
fal l hjemme , f or om for mi ddagen
banket det plutsel ig på døra, og
in n kom 3 tyske soldater i fullt
kr ig sut s tyr, hjel m og gevær.
Vi var al l e hjemme, min far og
mor , j eg, John og min s øster
Ma gnhild p å 5 år , og v i barn a
ble v e l dig redde og b e gyn te å
sutre og gråte. De spurte .på g ebrokkent norsk f a r om han h a dde
funn e t noen "kiste " ( ty s k o r d
for ka sse ), men far sa at han
ikk e tord e gå ut i de nne t y kke
tåka , og han pekte i nn i s t ua på
j u l et r eet og viste med h ånden a t
vi ha d de gått rundt t ree t i he l e
jula . på komfyren stod gryta
med ju l emiddagen som v ar " to rpedolaps ka us " .
En av tyskern e t ok
da og l øftet og spur t e hva d e t
var i gr~ta. Far svarte da gakk,
~ gakk , o g slo ut med armene som
vinger, som vist e at de t var hø ns
i gryta. Tror tysk erne syntes
synd på den redde fam~~ ie n og tok
fa r cl~d seg ut i sk j ulet og l å ve n. på låven tok d e e n hø ygaf f el
og stak k den i høy løa . på let ing
etter kasser u n der h øyet , men
fant ing en ting . Da tok d e far
med ned til sjøbua, der v i ste fa
dem h ummerkistene. Da v i nket de
bare med armene og t rodde visst
far var en tulling , og så gi k k
.,
de vide re . Men skal si vi v ar
redde, kommer aldri t i l å g l e mme
d et .
~
også me llom jul og nyt tår v ar
noen ute og tok opp bokse r f ra
bunne~ J_med lange h over og ma g net e r . uDef var etter ka ss er som
~ar s lått i stykker av ' sj øen og
boksene hadd e ramlet ut , og på
Bankefjorden lr~l~ t de "tor p edol ?pskau~li stedet for ' reker . Noe
fikk·tlsK~rne tak i , ja noen som
hadde gjemt det i mørket, fan t
til s ide 3

-

~1<J)~~~I@1rr(Ø)~'~~1
_ ORGflN FOR 5KJERN{JVrOLK UTE OG JlJEHHI:: -

Redaktør: Sigurd Aalv ik
Tlf . 043 - 68611
I redaksjonen: Håkon Karlsen ,
Geo'rg Walvick og Norvald
Jenssen.
Adr. I Skjernøy, 4500 Mandal .
postgirokonto: 0802 5425368
Kontakt i USA:
Mrs . Agathe Thompson
RD l, Box 423, Stone Ridge
N.Y. 12484
Abonnementspris pr. år kr. 40. USA $ 8.-

, i.t t
fis kepro

3 -

så legger ~n dem til, : blir nok
antallet' opp: i -møt:, fjordårets
resultat . Her var også noen veldig små hummer i fangstene , 16 18 cm . så det ser ut til at det
er en liten rekruttering .
Det ny€ er ellers at hummeren i
år ble fisket på så store dyp,
helt nede på 20 - 30 favner , utenfor de ytterste boer og holmer .
Ellers ser det ut til at lyra er
begynt å komme tilbake . I hele
høst har garnbåtene , noen med
over 100 garn, fått gode fangster
av lyr , pluss en del ~lmule,
torsk og sei. Men for noen av
fiskerne ble dagen veldig lang ,
da de deltok i 3 fiskerier på en
gang, dorging etter makrell ,
hummerfisket og garnfiske etter
lyr .
Når dette skrives pisker regnet
på rutene og kulingen uler , og
tida nyttes til å gjøre trollgarna klare , for om vel 3 ukers tid
ringes jula inn, og til da må
juletorsken være på plass i sanketeina .
*********** *
fra s. 2 . - 50 AR SIDEN

Det er klart for en ny rapport
fra fiskefeltet. Vi begynner med
makrellen, som det har vært store mengder av i høst.
Den beit villig på dorg, både i
august, september og langt ut i
oktober. Men visket ble hemmet
av stren~e dagskvoter hele tiden ,
og det rare var at makrellen ikke viste seg i stim , så det må
være første året siden snurpenota
kom i bruk her på øya , i slutten
av 40-årene , at det ikke ble tatt
en eneste notfangst .
Hummerfisket tok som vanlig til
l. oktober, med bra vær hele
første måned . Beste fangst første
trekket, 1/ 4 hummer pr . teine , og
ca . 2 hummer pr . teine etter 3 4 ukers fiske . Men en skal være
klar over at minstemålet ble øket med 2 ca . til 24 ca. og det
utgjorde nok 1/3 mindre i antall.

det ikke igjen selv og noen har
funnet igjen rester av boksene
for bare noen få år siden, enten
i jorda eller under kubåsen i en
nedramla utløe, som en fant gjen glemte bokser i for noen år siden .
Og for å hente boksene fra gjemmestedene ble alle slags knep tatt i
bruk. på bunnen av barnevogner,
med ungen på toppen over øya , inne p
i høybyran fra utløan og sommer fjøsan ; og i melposer til kuer og
sauer , var en vanlig måte å frakte
boksene ~ hjem fra skjulestedene .
Dette kjøttet var av beste kvalitet og var reine herremåltidet i
et nesten matløst og hærtatt
fedreland i julen 1942 .

.

..."

Georg Walvick
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UNGDOMSFORENINGEN
Vi vil først minne om juletrefe s tene i år . Tradisjonel t blir Ungdomsforeningens fest mandag 28 . de s . kl . 19QO (7), alle er hjertelig
velkomne . Søndagsskolens julefest blir tirsdag 29 . nov kl . 17 . 00.
Vi håper på godt frammøte.
Vi tar også med at julemessa i Manda ls Bedehus var fredag 20 . nov.
og lørdag og søndag 21 . · og 22 . Det er mange Skjernøyfolk med på denne messen og mange er også med i arbeidsgruppen .
Julaften er det gudstjeneste kl. 16 . 0 0 og menigheten synger julen
inn søndag 13 . des. kl . 16.00 . Un gdomsforeningen har grautfest fredag 18 . des. kl. 19.30 . Da blir Per Løvås med.
Ungdomsforeningen skal ha sitt årsmø te onsdag 9. des. kl . 19.00 og
da håper vi på godt frammøte .

F0RSTE TREKK I HUMMERFISKET 1992.
Oktober er for fiskerne en travel tid,
hummerteinan må sees over med nøyaktighet og flid.
Agn må der fiskes og gjøres istand ,
førenn hummerfiskeren setter dem ut i vann .
Til agn brukes bergylt , lyr og makrell,
dette synes hummeren er godt og vel.
Men krabban synes også dette er ·godt
og mange , mange av dem har vi fått .

-

Det gjelder å huske hummerplassan fra i fjor .
Kanskje vi får en som er tung og stor.
Noen gjemmer seg inne i ei ur .
Den m~ lokkes ut av agnet - du må Være lur.
Vi begynner å trekke ved Insteskjæret,
der pleier alltid noen hummer å være .
24 cm. det må de nå måle.
Det var øvrigheta som begynte med dette gnålet.
Været er fint og s j øen er rolig,
det er nesten så dette er helt utrolig,
Et svanepar flyr her, de er svære og tunge,
i sommer hadde de visst her sine unge'.
En kopp kaffe og brød med leverpostei ,
det tar vi i ly under den bratte hei .
Snart kommer nok kjøligere drag i luften,
da må vi finne frem lusekoften.
;;

Vi snakker med fiskere i andre båter
noen sier; ''Hvor er hummeren. i ..... ~ , det er j o en gåte . "
Men vi tøffer hjem og er fornøyd og blid,
for av store hummer hadde v i da fått 10 .
Torborg Ånensen.
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Dengang stjernene fikk sine hall"r
og da allmakten sknpte vår jord ,
dengang var også med i Hans planer
vesle øya her sør hvor- vi bor.
Selv om værbitt du er
har vi alle deg Kjærmed din livvakt ~v holmer oe skjær.

I

L
I

Du ble døpt i de stormfulle netter
gjennom sjørokk og skummende sprøyt!
Vest i revnene skavl~ne skvetter
der er fjellgnJnn som står- for en støyt.
Der er sl1gende su
over ! '. ende .f lu
Der er favntaK hvor ingen kan snu.
Men når vårsola haugene slikker
varmer groren og bruner i fjes,
tiriltunga og kusymra nikker
stolte andemor svinger om nes.
Hellom steiner og skjell
tripper vibe og tjeld
Kåte småfisker vnker mot kveld.
Iler har fedre historie s krevet
gjennom århundrers vekslende slit.
Mellom hMJger med matjonia strevet
trosset havhesten skummende hvit.
Hen i sol og i vind
og med salmer i sinn
bar de høytid i Gudshuset inn.
Over skjærgårdens brytende brenning
blinker fyrlys i nattsvarte kveld.
Mangt et skip fikk i storstormen kjenning
og ble berget fra fallgard og f j ell
Men i l 'u neste havn
i de kjærestes fnvn
_glemmes fort tunge slit og alt savn.
~Ien

I '
I

r-

mer ve["dt enn oet fineste p,1.111e'
og mer yndig enn roser i kn opp
er enhver liten knr, l i ten tull e
som imellom oss her vokser opp.
Herre hjertene stem
hos den slekt som går frem
i de vakre og vl!lstelte hjem.
,
rakk for øya vi fjkk til c'! bygge.
Takk for regnbyger, solskinn og vind.
Takk for fangstp.Il som førtes til brygge!
Takk for avling som ble berge t inn.
Takk for' hjelp som var klar
i de kri tiske do' r
Gud .velsigne våre hjem, mor og fll r .

. ~

.....

..;
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Den 17. oktober 1992 var de t
klart for den nyere histories
aller første elgjakt på Skjernøy.
Hva våre forgjengere drev med av
j ak t og fangst, kan vi bare gjette oss til .

er aller første jakt etter elg
på Skjernøy, har det vært mange
skogsturer med kaff e kos og dugnadsar beide.
Det ble lagt opp til 3 jag, Bergeneset , Berge mot Sundsdalen,
og Dyr stad-Sk jernøys und med jegpå ettervinteren i år startet
ere
plassert iSu ndsdalen. 8 jeplanleggingen og arbeidet med å
gere dannet jegerre kken, Per Tø nsøke om oppret tel se av jaktla g.
nes Berge, Ter je Be r ge, Alf Gunnar
~ange formelle ting skal br in ges
Abr ahamsen, Eve rt Knutsen, Per
lorden, areal skal godkjennes,
Frode Nilsen, Espen Nilsen, Hans
grunneiere skal t ilskrive s bg
Berge
og Oddvar Larsen.
man ska l ha god kontakt med grunneiere og offentlige myndig he te r.
17. oktober oppra n t med nydelig
vær og ca. 40 mennesker møtte opp
på forsommeren ble area let godpå parkeringsplassen i Skjern ø ykjent av viltnemnda. Area let besund.
står "av ca. 2200 mål, eid av 16
l . jag Dyrstad-Sk jer n øys und mot
grunneiere på Dyrstad , SkjernøySundsdalen ble unnagjort uten
sund og Berge.
hell, det samme med jag 2, BergeDyrstadi Torlei f Haugen, Kr istia n
neset. I jag 3 fikk vi første
Anensen, Edith Dyrstad, Georg
kontakt, l ku uten kalv og l okse
Walvick.
passerte., s ist nevn te på greit
Skjernøysundi Per Hers tad , Evert
hold for 2 posten, men dessverre
og Knut Knutsen, Jens Hauglan d ,
uten tilstrekkelig sik ker bakArne Kristian Pedersen, Per Frode ,
grunn. Ingen skyting før man er
Espen og Nils Arnt Nilsen.
100% sikker er stå~nde ordre.
Bergei Edgar Berg~, Helen Syvert sen v/Edgar Berge, Will y Berge,
Ette r 3. jag røynet det litt på
Reimert Berge, Edith Gundersen,
med "kampmoralen" for enkelte,
Bendik Berge og Kirs ti Ramsdal.
men 4. jag gikk stort sett med
fullt mannskap. Mot slutten av
I juni var det klar t for første
dette
jaget kom elgen på godt
offisielle møte, hvo r styret ble
s kuddhold, i et brattheng ned
valgt. Dette bes tå r av Georg Walmot Sundsdalen, der dalen er på
vick, Tønnes Berge og Evert Knutdet smales t e. på post nr. 3 satt
sen. Sistnevnte er form ann.
Pe r Tønnes Berge. Han plasserte
Varamenn er Espen Nilsen, Sigurd
det nødvendige skudd helt perfekt,
Dyrstad og Willy Berge. Det ble
og dermed var et nytt punkt i
sendt søknad om fel lingskvo te på
Skjernøys historie skrevet.
elg, rådyr og bever. Medlemskonti ngenten er kr. 100 pr . eiendom,
Etter hvert var hele laget på
og skal dekke fellingsavgift og
p~ass for transport av elgen ned
slakterhjelp. Fellingskvote ble
tll nærmeste ve i . Jeg skal si
senere gitt på l årskalv , l fritt det var "saf t i fra sparkene".
dyr, 4 rådyr og 2 bever.
Og ikke lenge etter var elgen
lastet opp på Reimert Berges
Etter dette har v i hatt et omfattra ktor. Rest en av slakte jobben
te nde arbeide med å planlegge
ble fullført hos Edgar Berge,
jag, pla ssere jaktposter og ordne
som er vel uts tyrt med redskap
praktiske ting, som rydding av
for formålet. Her ble elgen plasskuddfelt og ma r ke ring av skudd~ert fo~ ~?dning i 4 dager, før
sektorer. Sikkerheten for a lle
~nnlei d fagmann sto for parterdeltakere har stått a ller øverst
lng . Dyre t veide drøyt 150 kg.
i all planlegging . Og siden dette

- 7 rførst e kl as se s kval itet o
For undertegn e de s om har ståt t
sentralt i planle ggi ngen fram
mot jakten, h ar arbeidet vær t
en vi r kelig positiv opplevelse .
fra e n de til annen. Maken t il
s a mar be idsevne , innsatRvilje ,
entusiasme og positi v holdnin g
skal man lete lenge e tter. Ikke
et skjevt ord har falt fra noe
hold. Jeg v et at jeg har r ett
når j eg sier at for alle som de ltok, enten man er fastboende
eller har tilhørighet til ~kjer
nøy gjennom e iendom , ble dette
en fantastisk dag på alle måter,
i en Skjernøysk høstnatur som er
så vakker. la t den må oppleve s .
Jeg siterer Kristian Ånensen , en
aV de eldste og ivr i gste delta-

ke re; "Så skull e jeg bli med på
dett e også."
Den 26 . oktober falt kalven som
va r med i den tildelte kvoten.
v g dermed var kvoten full .
Under jakten ble det observert
u t rolig mange rådyr, så jeg vil
2. nslå at bestanden må Være me l l om 30 - 50 dyr . Vår lille kvote
p å 4 dyr er forlengst fy l t. vet
bl e også se t t ma nge elg , så bes tanden ser ut til å være kommet
f or å bli .'
En r iktig god takk til dere alle
s om deltok, og v elkommen til
fortsettelsen .
Evert .

Vi har s a kset et bilde fr a "Lindes ne s " av den stolte jeger,
Per Tønnes Berge, med det felte dyret .
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JULEHILSEN FnA SØNDAGSSKOLEN !
Vi som er ansvarlige for a r be i de t i Skjernøy Søndagsskole vi l
gjerne sende der e al le en liten hilse n gjennom Skjernøyposten •
.rlor tiden har vi 22 medIelIlmer og er 10 medarbeidere . Vi
holder til på kapellet og er delt i 2 grupper .
De minste fra 4 - 9 år holder til i l . etasj e, de s tore fra 9 - 12
år holder til på loftet .
Vi har ca . 20 samlin ger i løpet av året . i tille gg har vi bollefest
med brus og innsamling av offerposer , der vi samler inn penger
t il Vest-Agder Søndagsskolekrets . Da er hel e familien velkommen .
2 ganger i året har vi barnemøte ro/utlodning . Vi har og en årlig
tur med avslutnin g av sønda gsskole året .
Ellers prøver vi å møte fram på kretsens årsmøte og støtter
opp om kretsens leirsted ::>ko gtun i Øyslebø med pengegaver og dugnad.
~iste søndagsskole før jul samles vi til advent stund - der vi
synger julesanger. I år blir det ka kemenner og brus .

Årets høydepunkt er"julefesten" .
Vi takker alle for s amarbeide - og takk for at dere sender barna
til oss! Gledelig jul !
Bjørg Sylvi Greipsland
Anne Karin Jenssen
Hilsen styret 1992 ;
Lillian Dyrs tad
Vigdis Hågan Wa l vick (leder) .

En gruppe av søndagsskolen som va r fremme og sang til Barnas Misjonsdag søndag 15. nov . (Bil det e ).~ i f8.r ge så vi ka n ikke garantere
'\
kvalliteten) .

..
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Vi har først et par kunngjøringer:
.
Idrettskomiteeri vil melde at;
Leirskolen på Kna-ben er besti It
t i l 12. 13., og 14. f ebr. 1993.
Interesserte må melde seg innen
utgangen av januar til Tove Laila
Johansen, 043 68754 eller Karin
Abrahamsen, 043 68669. Nærmere
opplysninger vil komme senere.
Det vil komme på oppslagstavlene.
Klassefest?

..-

Har du lyst til å y ære med på
klassefest til sommeren? Skal
vi lage en fest for alle som
gikk på Skjernøy skole og hadde
Georg Berge til lærer. Dette
gjelder alle, uansett når du gikk
på skolen.
Kanskje vi kunne få det til i
juni 1993. Jeg vil gjerne ha respons, så ta kontakt med meg!
All i s (B.erge) HansenAlmevei~ 28, 4500 Mandal.
Tlf. 043 61902.
Det er kommet 4 nye lyspunkter
på veien fra Harry Larsen og ned
til parkeringsplassen utenfor
kapellet. så nå skulle det bli
fint og lyst, selv på de mørkeste kvelder. Det er blitt slik
nå at de vil ha nye lyspunkter
mere samlet, fram for å spre
dem rundt om. Det er Skjernøy
Vel som ~oster disse og sørger
for at de kommer opp, mens kommunen betaler strømabonnementet.
Vi har et innlegg fra Søndagsskolen denne gangen. Det er flere andre foreninger som har sin
virksomhet her ute; vi kan bare
nevne Barneforeningen, Barnestua,
Hobbyklubben og Helselagets tilstelninger for eldre. Sistnevnte
har samling en gang i månden i
Lillesalen, samt en stor fest
hen på høstparten. De har alltid
gode underholdningskrefter til
disse samlingene. -----

FRA ØYA
Sørlandsruta kolliderte med en
personbil på veien til Valvik,
tirsdag 17. nov. Veien er fremdeles ikke blitt utbedret og er
svingete og smal og somme tider
går det, temmelig fort for seg.
Politiet måtte ut for å avgjøre
skyldsspørsmålet. ---Det var barnedåp på kapellet
3/10. Foreldre; Venke og Geir
vågsvoll~ Barnets navn:
Alexander. ----Samme dag var det presentasjon
av neste vårs konfirmanter. Det
er 6 stykker i år og disse vil
vi komme nærmere tilbake til i
vårnummeret. ---Ved barnas misjonsdag 15/11 fikk
følgende 4-åringer utlevert Min
Kirkebok: Marie Therese Anensen,
Marius Dyrstad, Stein Erik Amundsen, Siv Dyrstad, Malene Christensen. ~athrine wilhelmsen og
Ragnhild Ullestad Vikøyr. ---Arets kulturpris i Mandal gikk
til Agnethe Kjellin, Dyrstad.
Byvandringen, som hun har vært
med på, og at hun har gjort Mandals historie kjent for barna,
samt hennes veldige arbeide med
markeringen av 150 års minnet
for INGERMANLANDS forlis ble
lagt til grunn for prisen. vi
synes det er vel fortjent og
gratulerer hjerteligst. ---"Enden på visa" med de elektriske "
mastene i Valvikbakken ble at de ~
måtte ta dem ned igjen. Nå har de
lagt kabel helt opp og alle er
forhåpentlig blitt fornøyd.
Både trppsformatoren i Valvik og
på Dyr~~~d er koplet til, så
strømforholdene skulle være mye
bedre nå. Det er bare noe av den
gamle linja som skal fjernes og
forskjellig opprydningsarbeide
som s~~cigjen før de er helt
ferdige med arbeidet. -----
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Vi har en liten gladmelding når
det gjelder gårdshistorien for
Halse. Etter en del purring har
de faktisk lovet oJ prøve å få
den ferdig til mai neste år. Vi
har blitt skuffet så ma nge gan ger
tidligere, så la oss ikke skru
forventningene helt til topps men vi håper • ----------Vi vil gjerne få gratulere - på
etterskudd, Torgeir og Målfrid
Berge, som feiret gullbryllup i
olttober.----øya vår er ikke den fredede plett
den var tidligere. Også her får
vi merke samfunnets"utvikling"på godt og vondt. Nå nylig var
det -innbrudd hos Harry Larsen.
ve var en tur i Oslo og fikk seg
litt av et sjokk da de kom hjem.
Alt var endevendt og kastet rundt.
Der var ikke noen s:Brlig verdigjenstander borte, men en del
våpen, noen gamle. Men ergerlig
er det jo i alle tilfeller.---Vi vil gratulere :iverre Gunnar
Syvertsen med ny'fiskerbåt. Det
er en plast sjark type ca. 33
fot. Den mangler ennå innrednin g
og utstyr, så det vil nok ta en
stund før den kommer i drift.
Det er vel helst garn og dorgfi s ke
han vil satse på, under land og
lenger ute på sjøen. Det er jo
hyggelig at der ennå er unge folk
som vil satse på fiskeryrket, også her på øya. ~i ønsker lykke
til med pans nye fartøy.------Vi står foran et nytt år og tiden
er kommet til å minne om kon t i~
genten for 1993. Portoen ste g i
år til 4.60 og vil stige igjen
til våren. Så vi ser oss de ssverre
nødt til å øke kontigenten til
kr. 40,- og i USA $ 8.- Vi synes
selv det er mye, men må nesten
ha det for å få ballanse.
~ostgiroblankett følger i dette
nr. Vi tør be om at denne vennligst blir benyttet s å snart
som mulig. l USA skjer innbetal-

ing til vår nye kontakt, Agathe
Thompson. Adr. inne i avisen.
på forhånd takk for rask oppfelging.-------------------------Vi avsluttet vår lille værbetrakning forrige gang med regnvær, og
det må vi nok finne oss i denne
gangen også. Uet har vært noen
veldig fuktige månder fra regnet
begynte midt i juli og like fram
til nå. Vi kan regne med ca. 800
m.m. så der skulle neppe være noen fare for grunnvannsnivået.
Været ser ut til å slå ut nokså
ekstremt nå for tiden, i en eller
a nnen retning. Venne gangen er
det regnet som har dominert.
~ en vi må skynne oss å si at noen -~
helt dårlig høst har det ikke y
v~rt. Oktober var riktig fin,
med rolige vindforhold. November
va r nok atskillig mer ufin med
en del sørlig kuling og sjø. Men
noen real høststorm har vi vært
spart for, opp til nå.
Noen frostnetter har vi hatt, så
pass at det har v~rt farlig glatt
på veiene. De er ganske flinke t
til å strø, men v~r obs! en vet
aldri hvor veien kan v~re speilblank. - Det er spådd vinter i
år, særlig over nyåret, men foreløbig er det lite som tyder på
det. - Men mot jul bærer det
raskt og adventstjerner 08 julelys er på plass i vinduene i de
tusen hjem.
Vi ønsker alle våre lesere en
fredfull og velsignet julehelg,
i hjerte og sinn.
Det lysner i stille grender
aV tindrande ljos i kveld.
ug tusene barnehender
mot himmelen ljosa helde

