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Kloakkut:bgggingen.
Det kloakkarbeidet som foregår på Farestad, og senere
Rosnes, må vel være det største inngrep som er gjort her på
øya siden bru og vei kom her på midten av 60 - årene. Det er
ganske enormt arbeide som blir utført. Faktisk kilomerervis .
med grøfter som blir sprengt ned, for det meste i solid fjell i :.,' ~~';' .. 1,. _ ~~...~
ca: 2 meters dybde. En del elektriske og kanskje også
,':~~~
telefonen, vil bli lagt i kabler grøftene. Ennå uviss hvor
- / e. Det blir laget grøft fra Målfrid Berge, ytterst i på Ytre
Farestad til Kniben (med avstikker opp til Per Syvertsen '
inne på myra) . Videre til Nedre Farestad og opp til husene
bak kapellet . Det er avstikkere opp til Arvid Gabrielsen og
Ivar Syrdahl og ned til Ivar Kristiansen . Den siste biten b
så fra Tjosdalen, utforbi veien og opp til Martha Berge. Til
Rosnes er det meningen de skal gå fra Kniben , bore seg
under vegen og gjennom fjellet og komme ut nede ved sjøen
!l!ldel eJ" h!1 ulydeh!, meIJ sjal vise grøllelle på 10ppeIJ
og videre til Rosnes . Det er anlagt flere pumpestasjoner og
av J(IJijeIJ som Ne svær! o)'PC' j)el er veieIJ opp I/I
alt skal være samles i siamskilIeren i Tjosdalsbukta, for
grasjeIJe I/I !?osIJes Off !JJ !JuseIJe !JJ hr Off HermaIJIJ
derfra å føres ut Vågskjeften og ut på dypt vann ute i
~}ver!seIJ vi der
Hellersøyfjorden .
Naturlig nok blir det litt rotete på veien ettersom arbeidet skrider fram, med store hjullastere, gravemaskiner osv. Men det
er bare i liten grad trafikken er blitt hindret, og de er flinke til å rydde etter seg når de slutter av for dagen eller uka .
Ja dette arbeide som koster kommunen mange millioner. Men hver forbruker vil heller ikke slippe så helt billig. det vil
variere en god del etter hvorvidt en må ha pumpe eller ikke. Alle som ligger lavere i terrenget enn kommunale
kloakkledninger, må ha pumpe, mens de som ligger høyere slipper dette. Og dette alene er en kostnad på kr 25 .000 30.000. Men det var nok et arbeide som måtte til hvis ikke utviklingen helt skulle stoppe opp på denne siden av øya .
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'LJe t ha r vært byggestopp s i den begynnelsen av 'lO-årene , så en kan si.
at nærmest en g enerasjon har gått tapt . På DyrstadjVa l vik har de l E~
ge hatt godk jent kloakk, så der har de t vært ganske sto ~ byggeaktivitet. ~en nå trenger de ny kloakk der også for å komme vldere .
( q så kan en spø rre: V: l der bli store forandringer når dette arbe ~~
Qet e r utført? - Det er litt van skelig å si, me n det foreli gge r
tross al t e n s tadfeste t re gule:-i ngsplan for hele øya . - En plan so n':
loka lbefolkningen har arbeidet med i 4 - 5 år. Her er de t tegnet :'. ~-_n
dusinv is av bolighus , spredt på de fleste eiendommer. Og at n oen u~~e
ta r planer om å bygge her ute, er nokså sikkert . Og nå ligge r jo
fo rhold ene til rette for det. - - - En masiv ut bygging, a la byggefel t
e r vel neppe det vi ønsker oss , men noen hus nå og da - som spredt
bebyggelse, v i l sikkert alle synes er bra .
~vis en da skue r - si 10 - 20 år inn i framtida, vil en da se bety ~~
lige forandringer på denne siden av øya? li~ eget sansynlig . Kanskje
no e i. li khet med Dy rstad /Val vik hvor ca. 20 nye hus ble bygd over 'C ~_
: orholds v is kort pe riode . - 1Ii en det er plass til flere på denne si -:::_ e~
også.- Så nå får en bare se hvordan utviklingen blir.
? osnes bl i r på en måte liggende i en bak evje. Men også her blir kl o ~ kknet te t u tbygd. h: en de t s to re prob lemet her e r k ommunikas j onen .
Ka n det bare b li mange n ok ti l å lage en pressgru ppe , er det ikke
umulig at de tte kan o r dnes også he r i ove rskuelig f r amtid . Rosne2
e r et fl ot t s t e d å ba, så det ville væ r e stor synd om det i kke og SE:.
i framtida b le f as t bose tning her.
s å kan vi da bare vente og se hvordan utvi kl i ngen vil bli i årene
20m kommer. - - - Det t e e r bare e t s vært konsent r ert utd rag av stilli ~ 
gen i dag. En me r deta l je rt besk rivelse vil f ølge senere. lVien vi k2r:
vel alrede nå konstatere a t l okalplanleggingen som ha r vært drevet
hcr ute , vil få stor betydru.ng f or øyas framtid .

iJJ/del av Aedre Fareslad er lall i vi/Jler fli ser det /Jye byffffel på J(rambubrYffffa, Off lo /Jye Sjøboder er u/Jder opp/øre/se /ilre ba%. Ivar Irrislia/Jse/J 0;7
Ivar S)iTda!Jj fli ser OffS6 de/J /Jye le/emoslen på Lau6sen som eF 5() m );ø/
Nå i begynnelsen av mars måned er arbeidet i full gang på Ytre Fa~estad nede ved huset tit He;rbert Gundersen og vegen har
vært stengt flere ganger. I Tjostedalsbukta på andre siden av veien er det sprengt ~ et svært hull i fjell. Det er her
slammutskilleren skal være, det vil bli støpt 3 store beholdere i det hullet. Først var det meningen at beholderne skulle ligge
ute l bukten men på grunn av faren for sjøvanninntrengelse blir beholderne lagt lenger inne. Innerste del av
Tjostedalsbukten er på det nærmeste fylt opp med steinmasse, og mange lurer på hva denne plassen skal brukes til. Det er
Ikke. avgjort noe ennå men det vil bli utvidelse av lekeplassen til grendehuset, kanskje en fotballplass . Opparbeidelse av \
omradet må det søkes midler til, men det vil bli badestrand og utkjøringsrampe for båter på tilhengere. Men vi regner med
plassen vil bli brukt til parkering før noe er avklart .
Videre når det gjelder bebyggelseplan for Farestad / Rosnes har teknisk utvalg enstemmig vedtatt å engasjere arkitekt Tor
Lmge Tønnessen i forbindelse med en bebyggelseplan . Han er engasjert innenfor en kostnadsramme av kr 65 .000 .
.
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krabben ennå mer aktiv, og tygger
på garna og gjør garnfisket utenskjærs helt umulig. Også rekefisket er hindret av alt uværet,
men det er bra fangster de få
stundene de kan komme ut i dypet
eller på Revet.
Ja, dette var ikke så lyse meldinger
fra fiskefeltet, men de kan jo
snart rette på seg. Vi går måt vår
og lysere dager og får håpe at
kulingvarslene snart tar slutt, og
vi kommer med gode fiskerneIdinger
i neste nummer.
-----

Referat - årsmøte Skjernøy vel
Fors . fra side 8.
i Ivar Kristiansens butikk i 0vrebyen . Hvis
dette går i orden, vil vellet kunne få 35% av
inntektene . Vi fikk avslag på søknaden hos
politiet, men søknaden er på oppfordring fra
politiet anket til justisdepartementet. Årsmøtet
hadde ingen kommentar til spilleautomatsaken.

Harry Larsen har gitt en 12 fots pionerbåt til
lekeplassen. den vil bli plassert i nærheten av
lekeapparatene.
Til sonuneren er det vellet sin tur til å arrangere
Skjemøydagen. Loppemarked ble foreslått, så
dette er noe vi må se nærmere på. Tidspunkt og
mere informasjon kommer senere .
Jan Harald Syvertsen
referent

Fiskenytt.

Skjernøy kapell.

Mens det ~ar en fin periode før
jul og i januar måned, har
februar og inngangen av mars
bare vært uvær, med kuling og
storm, og nesten bare landligge for fiskerne.
Det var en god del med torsk til
jul, men den var helst i minste
laget, mest i størrelsen 1,5 til
2 kg, og da ble avsetningen
treg. Folk vil helst ha større
torsk, 3 til 4 kg til juletorsk,
og den var det lite av. Annet
fiske etter lyr, sei osv. var
det lite av, og det er en stor
plage med krabber i garna. I de
dype rennene og i "luseholene"
har det vært umulig å sette ut
garn - de ble fulle av krabber,
og bare ryggbeina var igjen av
fisken - helt oppspist.
Og med uværet og tungsjøen som
vi har hatt i hele februar, er

I et brev sendt fra Agder bispedømmeråd
vedrørende Skjemøy kapelldistrikt skal kunne
omgjøres til eget sokn må det være en kirke
som kan være soknekirke. En soknekirke kan
ikke
eIes
aven
stiftelse
(Skjemøy
ungdomsforening), den må tilhøre menighet~n
og utgiftene til drift og vedlikehold dekkes over ' .
fellesrådets budsjett.
Før saken kan fremmes for bi~.edømmerådet
må spørsmålet om Skjemøy kapell kan opphøre
som stiftelse og at Skjemøy menighet står som
eier samt at Mandal kirkelig fellesråd dekker
utgifter til drift og vedlikehold,
Dette må avklares innen 14. mars: Vil
foreningen /stiftelsen overføre eiendommen!
skjøte på kapellet, til Skjemøy Menighet?
Dette er altfor kort tid, så vi kan hermed slå fast
at Skjemøy ikke får status som eget sokn .
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Ungdomsforeningeø~
Vi er allrede langt inn i 1997. Kommunale kloakkledningen er lagt i vegkanten på kapellets sydside og
det blir ikke så langt å tilkoble. En trenger ikke heller å gå til anskaffelse av pumpeanlegg.
Men en må bore etter vann i tillegg til tilkoplingen så det blir svært kostbart.
Lørdag 22. mars vil det bli den årlige store utlodningen med inntekt til kapellet, og pengene vil gå til
vannborring og kloakktilkobling. Så en håper i år på et enda bedre resultat enn å.ret før.
Utlodningen begynner kl 17.00 og som nevnt håper en på god oppslutning, det er iallfall mange fine
gevinster.
Av virksomheten i kapellet har det vært 3 ganger kveldsbibelskole i januar. så har det vært
fastelavenfest, og kosekveid med Stensaker for å nevne noe. Fremover vil vi nevne møteuken som går
fra 12. til 16. mars ved Bjørn Pedersen, hvor det vil bli sang av Skuk på onsdag og sang av Knut Olav
Møll med flere på Fredagen. Da vil ogs~ ungdomsgruppa lage i standRekefest.På søndag er det
familiemøtemøte med bevertning kl 16.00. Da blir def: sang av fam. Rechman.
I april vil vi nevne Vårfest den 4. og så får vi besøk av Flekkerøyguttene. Det blir fredag 18. apr.
Dugnad ved kapellet blir mandag 5. mai. og konfirmasjon bilr på Kristi himmelfartsda~ 8. mai.

Skjernøy Helselag årsmøte / utlodning.
Det var godt fremmøte da Skjemøy Helselag hadde årsmøte/utlodning
på kappeRet tirsdag 26.november.
Torborg Anensen åpnet med en liten IUldakt. Leder i helselaget Oddbjørg 0 . Berge ledet
årsmøtet, hun leste også årsmeldingen som viste et godt arbeidsår for laget.
Helselaget har hyggestunder for de eldre I &ang i måneden, og f~ om høsten ~
Denne festen er gratis men det blir tatt opp kollekt og det går til forskning på senil demente.
Ellers støtter helselaget nyfødtmedisinen, tuberkolosearbeidet som Nasjonalforeningen driver i u-land.
Helselaget sender blomsterhilsen til nybakte foreldre samt blomster til de eldre til juL Helselaget
driver også med merkesalg. Vi har og~. hatt to førstehjelpskurs i år.
Helselaget har hatt utsendinger til regionrnøtet i Laudal samt til ledennøte på Rosfjord .
Fra Anders Jahres fond har helselaget fått kr 5000,- som er gitt videre til ungdomsforeningen til
bruk til teleslynge på kapellet.
Kasserer i helselaget Bodil Aalvik var forhindret i å være tilstede på årsmøtet og i hennes sted
leste Signe Aalvik regnskapet som ble godkjent uten merknader.
Styret i år har bestått av
Oddbjørg 0 . Berge
Leder:
Jorunn Abrahamsen
Nestleder:
Bodil Aalvik, Olga Berge, Betsy Wathne
Styremedlemmer
Tove Jenssen, Anne-Grete Syvutsen
Varamenn:

Etter skriftlig valg ble det nye styret sammensatt slik:
Leder
Oddbjørg 0. Berge
Nestleder:
Jorunn Abrahamsen
Styremedlemmer
Bodil Aalvik, Olga Berge, Tove Jenssen
Varamenn:
Anne-Grete Syvertsen, Ingebjørg Handal
Revisor:
Tordis Larsen
Etter valget var det enkel servering og utlodning. På utlodningen var det mange
fine gevinster og det ble også foretatt loddtrekning av loddbok.
Loddsalget innbrakte kr 10.000,-, et resultat helselaget er meget godt fornøyd med.
Helselaget har vedtatt å gi kr 6000,- til stråleaksjonen på V.AS ..
Skjemøy Helselag vil gjerne takke innbyggerne på Skjemøy for all støtte i det
arbeidet vi driver.
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lO)elt V«lUF i lk.JFigcJnls lti<dL
Her forteUer Martha Berge f. Jenssen i 1907 fra knBens dager.

Vi er på besøk hos Martha i hennes koselige stue i huset på Rødsteinen. Martha serverer
deilig kaffe og kaker til oss. Oss -det er Kirsten Jenssen og Rita T Dyrstad Solvang. Vi lar
lydbåndet gå mens Martha forteller om krigens dager.
Hvor bodde du under krigen?
Jeg bodde i Bergsdalen i leid hus. Husets eier var fabrikkeier Tho Berge som bodde i
Kristiansand. Jeg var alene med ansvaret for 2 barn.
Husker du når de første tyskerne kom til Skjernøy?
Ja, de første tyskerne som kom til Skjernøy kom i ei skøyte fra Flekkerøy. De la til ved
Bergsdals brygga-som var rett nedenfor huset jeg bodde i.Flere av dem hadde gevær. Jeg
ble redd, og tenkte på ungene mine som hadde tatt seg en tur ned til Farestad. Jeg gikk og
fant dem. I det vi var på Farestad opplevde vi at alle mannfolkene måtte stille opp framfor
Arne Jenssen sitt husgjære. Tyskerne var morske og høyrøstet. Vi følte redsel for det
ukjente.
Tyskerne tok inn på Høgevarden, Farestad skole,Jørgensens hus og Enanda Gabrielsens
bungalow.
Hvordan ble dagene videre?
Tankene gikk til min mann Kristian som var på sjøen og langt vekke. Han seilte under hele
krigen. Fra krigens begynnelse gikk det hele 4 år før jeg hørte fra han, jeg hadde ingen
anelse om han var død eller levende. Rederiet han seilte for var Hansen Tangen. Jeg fikk
150 kroner i mnd av rederiet. En stund var det på tale å ikke gi meg de kronene. Men det ble
nå til det at jeg skulle fortsette å få dem, men på betingelse av at om Kristian ikke levde og
kom hjem måtte jeg betale alt til bake igjen! Ja, slik var det!
Sommeren 1941 skulle tyskerne bruke Skjernøy som øvelses område. Alle folk og dyr måtte
evakueres fra øya og finne seg nytt husvære.
Hvordan opplevde du denne tiden, Martha?
Jeg tok kontakt med min onkel og tante på Vrå i Holum.Det var Kristian Marius og Sofie
Nicolaisen. Der var vi hjertelig velkommen alle tre. Kåre min sønn var da 6 år og Aslaug
min datter var da 8 år. Vi pakket så godt vi kunne og reiste opp til Mandal med skjøyta
"Flødebøtta". Derfra ble vi fraktet med lastebil opp til Vrå. I ca.2mnd var vi borte fra øya.
Dette var sommerstid, og under denne tiden var jeg turer ute på øya og graset og hyppet
åkeren min. Men da måtte jeg ta beina fatt. Fra Vrå til Mandal-barebeint i skoene, og i båt
videre til huset i Bergsdalen. Der var det og få orden på åkeren. Og når kvelden kom fikk
jeg skyss til Landøy og sov der om natta. For det var ikke lov å overnatte på Skjernøy under
evakueringstiden. På Landøy var der mange Skjernøy folk som hadde fått seg husvære
under evakueringen, det var koselig å treffe kjente. Dagen etter på dro jeg tilbake til
Bergsdalen og gjorde ferdig åkeren, før jeg tok samme reisen tilbake til Vrå.
Er det andre hendelser du spesielt husker fra det daglige liv i krigsåene?
Det var flere som hadde radio. Og det var helt forbudt. Derfor ble oppfinnsomheten stor når
det gjaldt å holde radioene skjult. Frk. Jacobsen som var en kjær lærerinne her på øya, hun
hadde radio. Først hadde hun den i et skap, så i velaget. Så spurte hun meg om jeg ville ha
den i skjul en tid, for tyskerne var rundt og snuste hele tiden. Jeg så gjorde, men gjemte den
i vedskjulet under et par gulv bord. Siden ble den flyttet ned i sjøbua i Bergsdalen og lagt i
en tønne som ble godt skjult.
Maurits Jenssen på Krambua hadde også radio. Han gjemte den under gulvet i bua. Men en
dag fikk de nyss om at tyskerne var på jakt etter radioen som var gjemt. Isen lå da tykk
over Rosnesvåa.Og Maurits fikk ropt til Kristen på Bårdsbekken," du det er kommet en
sekk som skal til deg, kan du komme og hente den med en gang". Kristen skjønte hva
Maurits mente og kom og tok sekken og fant et nytt gjemmested for radioen. Jonas og
German Gabrielsen hadde også radio, de firte den ned mellom plankebordene i hus veggen.
Tiden var utrygg og jeg følte ofte uro. Ofte foldet jeg hendene og ba til Gud, han ga meg
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styrke. Jeg forklarte alltid barna hvor de måtte gå i skjul, om det skulle ha seg slik at jeg
ikke var der om farer skulle oppstå. For flere ganger oppsto brann i heiene, og ofte hørte ,:i
skyting i havet.
Det var ofte husundersøkelser. En gang var tyskerne på jakt etter våpen i huset til Maurits
Jenssen. De undersøkte til å med alle rommene i kakkelovnen. Og da han skulle på do måtte
de være med der også. Men de fant ingenting.De ville komme igjen dagen etter på, og da
ville de ta for seg gjødselkjelleren. "Ja, da må dere ha med dere dynamitt", var beskjeden
tyskerne fikk.For dette var en av de kalde vintrene, og gjødsla var bunnfrosset!
Det VAR en revolver i huset med 8 skudd i. Den ble fjernet av ''laurits og kastet ute ved
Kopper holmene.
Hvordan var det med klær til deg og barna i disse årene?
Vi var veldig oppfinnsomme, vi så utveier i alt. Alt ble sydd om, lappet og stelt. ~år vi skulle
til byen tok vi på oss beste klærne. Jeg fikk høre at jeg demonstrerte under krigen! Jo, det
hadde seg slik at Aslaug var kledd i rød kåpe pyntet med hvitt, og Kåre i blå strikke dress.
Og det ble jo fagrene i flagget vårt.
Vi utnyttet alt. Et bommullslaken jeg hadde brukt som laken i sengene til barna det ble
farget lyseblått og sydd om til den fineste sommer kjole. Og vi spant,farget, vent og
strikket. Kvinneforeningen hadde vi også gjennom hele krigen. Møtene hadde vi hjemme
hos meg slik at jeg slapp og gå fra barna, jeg var jo alene. Det er utrolig hvor mange fine
gevinster vi kunne legge frem når utlodningen fant sted. Utlodningene hadde vi på kapellet.
Sultet dere noen gang?
Nei, det vil jeg ikke si. Vi hadde det godt sånn. Snu måtte vi på det meste, men jeg kan ikke
huske at vi sultet. J~g hadde kaniner og grønnsaker selv. Og gode venner og familien.
Husker så vel en gang Jacob i Rosnes kom med nytrukket makrelltil meg. Det er et måltid
jeg husker ekstra godt. Ellers hadde jeg korn åker, den ga så bra utkomme at vi kunne male
kornet på en kjukvern. En kjukvern kan sammenlignes med en stor, stor gammeldags kaffe
kvern. Kornet brukte vi til grøt.
Det var en tid med stort sambold, vi delte gleder og sorger med hverandre alle sammen. Da
fredsdagen kom 8. mai var det jubel over hele øya- vi slapp det vi hadde i hendene å stormet
ut å ropte" det er blitt fred, det er blitt fred, vi bar vunnet over tyskerne". Folk gikk i tog
rundt øya og det ble større og større for hver gård vi passerte. Da det kom til Christiane
Hansen i Skjernsun hadde de der ikke hørt at det var blitt fred før toget kom forbi, hun løp
inn i toget med forkleet på! Alle sang og jublet i stor glede. Oskar fant som lå i Juvika med
skøyta sin han kom også med i toget. Endelig, endelig var krigen over.
Rett etter på fikk jeg brev fra min mann Kristian. Men det var 2 år gammelt! Siden hen
kom han hjem i september samme år. Da hadde jeg kun sett han 3 uker på de siste 7 årene.
Jeg takket Gud for at han hadde sendt Kristian tilbake ti) meg.Vi hadde flere gode år
sammen, men i juni 1966 reiste han fra meg for godt, da fant jeg han død i hagen våres.

Rovfugl.
I mange år nå har alle rovfugler vært fredet i Norge, og dette har gitt positive resultater også i
vår egen lokale natur To kongeørner har hatt tilhold i skjærgården syd og øst for Skjemøy, en
ungfugl og en voksen. De har vært observert flere ga.'lger fra november til januar. Det er et
majestetisk syn når ørnen seiler avgårde med rolige vingeslag, og sitt enonne vingespenn. Ser
man en øm i flukt er den lett kjennelig både på grunn av størrelsen og de sprikende fjærne
ytterst på vingene. En annen og nokså sjelden gjest har hatt tilhold på nordsiden av øya i flere
måneder, nemlig en musvåk. Den er på størrelse med en hønsehauk, men er mørk brun i
fargen . Den kommer temmelig nær når den har teften av noe spiselig. For dem som beveger
seg i " Skjemøyas indre" er hønsehauken et mer og mer vanlig syn, så pass på hønene.
Likeledes mindre falker og ugler. Der er svært mye fint å se, bare man har øynene med seg.
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SKJÆRGÅRDSPARK
Den 4.2.97 ble det avholdt møte på grendehuset på Farestad i forbindelse med den påtenkte
skjærgårdsparken i Mandal og Søgne. Det var ca. 60 personer til stede. Møtet ble arrangert
i regi av grunneierlaget, og Ove Nodeland innledet med en kort omtale av saken. Han ga ordet
til Henrik Lund som er engasjert av grunneierlaget som bistandsadvokat. Henrik Lund
gjennomgikk sakens realiteter. 265 grunneiere i Mandal og 100 i Søgne har fått forespørsel om
salg av visse bruksrettigheter til staten på deler av sine eiendommer som er tiltenkt å bli
innlemmet i den fremtidige skjærgårdsparken. Ordningen er frivillig, og grunneierne beholder
eiendomsretten og de tradisjonelle bruksrettigheter, men bygging vil ikke bli tillatt. Staten på sin
side har rett til å sette opp brygger og sanitæranlegg og andre tilpasninger for allmenhetens bruk
av områdene. Prisen er satt til kr 3500 pr dekar, og beløpet blir beskattet med 28%. Det vil bli
utarbeidet en forvaltningsplan for områdene, og et tilsynsråd vil bli utnevnt for å påse at alt går
rett for seg. Dette vil bestå av 2 representanter for grunneierne, 2 fra kommunen og 1 fra
staten.
Foreløpig er det sagt ja til 1100 dekar i Mandal komune. Den totale arealplanen for Mandal er
på 6200 dekar og ble vedtatt av Mandal bystyre høsten 96.
Henrik Lund ba grunneierne samordre sine krav og forespørsler best mulig slik at man får
tyngde bak det man ønsker å oppnå. Mange forhold er usikre. Blant annet bør man få klarhet
i om avgitt areale kan danne grunnlag som bakgrunnsareal for hyttebygging, om
erstatningstomter under spesielle omstendigheter kan påregnes, og om grensejusteringer vil
kunne komme på tale i forhold til den fremlagte plan. Mange grunneiere på Skjemøy har blitt
tvunget til å avgi store arealer vederlagsfritt til fuglereservat. Kan et økonomisk vederlag for
dette ses i sammenheng med denne nye planen?
Færøy er gitt to prioriteringer i planen. De 12 grunneierne er fast bestemt på at enten selges alt
eller intet. De samme forhold gjelder stort sett for øvrig for Sesøy. Før et eventuelt salg er det
viktig at grunneierne sørger for at alle deres rettigheter så som lakseretter, no tretter og annet er
tatt med slik at man unngår ubehageligheter på et senere tidspunkt. Det vil være svært
vanskelig å få endret noe i ettertid.
Så dersom grunneierne er i tvil om noe bør man ta kontakt med advokat Henrik Lund, som er
svært godt kjent med forholdene på Skjemøy. Ønsker man et møte med han, bør dette avtales
på forhånd.

Skj ernøy menighet årsmøte

ble holdt søndag 16. febr. etter gudstjenesten kl 16.00.
Ca:_50..med.I.emmer VM med og det ble servert bløtkake og kaffe. Og det var sang av SKUK. Sak som
har opptatt menigheten mye er om Skjemøy skal bli egen..s.okluom det @i søkt om. (Formannskapet har
-behandlet søknaden og11ar gitt sin innstilling.) Det vil bety en merutgift:til kommlUlen på kr 35.000 i
året til dekning aven kirkrtjenerstilling.
Andre saker som ble tatt opp var om en skal forsette med Skjærgårdsgustjeneste eller ikke, da det har
vist seg noe dalene interesse. Det ble foreslått å prøve å ha den kl 1100 isteden for kl 16.00.
Menighetsrådet har fått flere henvendelser hvor folk utrykker sin misnøye med familiegudstjenester om
ettermiddagen. Flertallet ønsker gudstjenester hver 3. søndager som tiligere. Dankel har vært med i
menighetsrådet etter at Revheim sluttet. Det har nå blitt forandring så at Raen går med isteden for
Danke!.

Formannskapet har behandlet søknaden om Skjernøy som egen sokn og enstemmig oppfylte
ønsket fra Skjemøy Menighet men frykter krav om kommlUlen må bygge kirke på Skjemøy. Men de
gjorde sin innstilling da de ikke trodde det var fare for et sånt krav fra Skjemøy. Bispedømmerådet har
~llmakt ti! å opprette nye kirkesokn, men kommlUlen må godkjenne utgiftene. Opprettelsen av eget
kirkesokn mnebærer at Skjemøy får kirketjenerstilling.
.
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REFERAT - ARSMØTE SKJERNØY VEL 1997.

Årsmøte ble avholdt på Grendehuset 24.2.1997. Det var 25 stk. tilstede.
Ingen hadde noe å bemerke til møteinnkallingen og årsmøtet ble konstituert på
følgende måte: Møteleder Sigurd Dyrstad, ordstyrer Ivar Kristiansen, referent
Jan Harald Syvertsen og Janne Knutsen og Torsten Dyrstad, tellekorps.
ARSBERETNING GRENDEHUSKOMITEEN:
Det er i 1996 gjort følgende med huset: Satt inn ett nytt vindu på loftet. Montert
ny vannpumpe og brønnen er tømt og rensket. Videre er grendehuset blitt utleid
6 dager til sommergjester.
Grendehuskomiteen 1997 blir: Erna Dyrstad, Yngvar Pedersen, Else Grøsfjeld og
varamann, Tor Bjørn Hansen.
ARSBERETNING IDRETTSKOMITEEN:
17. mai ble arrangert på tradisjonell Il'åte. Skjernøyrmrsjen ble som vanlig arrangert siste søndag i august med 160 deltakere. Det har også vært tUr til Knaben,
men denne har egen komite, og det er allerede bestemt at det blir ny tur til
neste år.
Idrettskomiteen 1997 blir: Endre Walvick, Marit Berge, Gunn Siri Amundsen og
varamann Helge Bornøy.
ARSBERETNING ARBEIDSSTUA:
Det har i 1996 vært ca. 10 barn som har benyttet tilbudet. Det har vært 30 samlinger. Avslutningsturen gikk til Falken i Kristiansand og lunchen ble spist i
Ravnedalen • Høstsemesteret ble staJ::"t.et opp med tur til Dyrstadstranda . JI..rbeidsstus har også vært på førskole hos Randi Ullestad to ganger. Arbeidsstua velger
eget styre og er for 1997: Karin Dyrstad, Elin Dyrstad og Janne Knutsen.
ARSBERETNING SKJERN0Y VEL:
Formann i 1996 har vært Sigurd Dyrstad. Det har vært 4 styremøter, og vellet har
hatt hovedansvaret for vårryddeaksjonen, 17. mai og Skjernøy-marsjen. Tursti
over Holtes eiendom i Bogstøvåa har vært diskutert, og konsesjon ble gitt på
vilkår av at søker ikke hindrer allmennheten i å gå over eiendommen.
Skjernøy Vel i 1997:
Skjernøysund/Berge: Halfdan Jentoft
Vara: Janne Knutsen
Nedre Farestad:
Ivar Kristiansen
Vara: Sverre Gabrielsen
Ytre Farestad/Rosnes: Jan Harald Syvertsen
Vara: Esther Vågsvoll
Valvik:
Kristian Walvik
Vara: Gerd Hansen
Dyrstad :
Arnt Otto Anensen
.. Vara ~ Kurt Dyrstad
Regnskapet ble lest opp av Tor Hugo Johansen. Overskudd for 1996 var kr. 8.949.og beholdning pr. 31.12.96 er kr. 69.550 inkludert overførte midler kr. 16.233.fra lokalplanleggingsprosjektet.
.
Vellet foreslo å endre den gamle ordningen med at styremedlemmer i vellet og
komiteene må finne arvtakere etter seg selv når de vil ut. Vellets forslag går
ut på at det istedet utnevnes en valgkomite som skal finne kandidater til vervene.
Forslaget ble enstemmig vedtatt og blir ført inn i vedtektene for vellet.
Torstein Dyrstad orienterte litt om utbygging/modernisering av Grendehuset.
Kostnadsoverslag ca. l mill. Diverse søknader om stønader og byggetillatelse er
sendt. Hvis det blir noe av moderniseringen vil arbeidsgruppa som består av:
Torstein Dyrstad, Gerd Hansen og Bjørn Vikøyr forhandle med kcmnunen om overtakelse av grendehuset. Dette sluttet årsmøtet seg enstemmig til.
Vellet har søkt om å bli Ofpstillere av spilleautomater. Dette er i første omgang
Fors. side 3.

'-
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Takk for meg.
"Alt har sin tid", som det står. så også å være medarbeider i
Skjernøyposten. Etter å ha vært med fra den spede begynnelse for 28 år siden, og da
jeg også begynner å komme opp i årene, føler jeg at det er på tide
å trekke meg tilbake. Og da vi også har vært så heldige og fått to
nye, yngre personer med i redaksjonen, skulle alt ligge godt til rette
for en bra fortsettelse av Skjernøyposten.
Redaktøren og de to øvrige vil forhåpentligvis fortsette ennå i mange
år. --- Det har vært veldig interessant og inspirerende å ha vært
med i dette arbeidet, i alle disse årene. Det har også alltid vært et
utmerket forhold mellom oss fire, så arbeidet har gått med liv og lyst.
De første årene kom vi sa~en i Åshild og L~iv Aalviks kjellerstue og
satte sammen avisen. Jeg vil gjerne takke, særlig Åshild, for all gjestfrihet vi møtte der. --- Da Sigurds hus var ferdig, flyttet vi over i
deres kjellerstue. -- Det første tok det jo en del tid med den gamle
stensilmaskinen. Men vi fikk ofte god hjelp fra noen av barna til de
andre. Med den siste nye kopimaskinen går det adskillig lettere.
Og så har vi alltid fått servert kaffe etter endt dyst. - Jeg vil her
gjerne benytte anledningen til å takke Signe hjertelig for all kaffekos og hygge i deres stue, i alle disse årene.
Det er med et visst vemod jeg nå trekker meg tilbake. Men det kan jo
tenkes at jeg ennå, fra tid til annen, lar høre fra meg gjennom et
lite innlegg.
Og så, til Sigurd, Georg og Norvald: Takk for fint samarbeide og mye
gøy i disse 28 årene. Jeg vil også samtidig ønske Rita D. Solvang og
Evert Knutsen velkommen i redaksjonen.
Jeg ønsker Skjernøyposten lykke til i årene som kommer, og vil alltid
se med forventning fram til neste nummer kommer ut.
Takk for meg!
Vi i redaksjonen vil takke Håkon på det hjerteligste for et meget godt samarbeidd gjennom alle de årene
som har gått. Kan godt huske den første «planlegging» over en kopp kaffe ved kjøkkenbordet på
Bårsbekken en sommerdag i 1968. Det var også han som var drivkraften til å komme i gang med de
første nwnmerere, og han har i alle år hatt det meste av arbeidet med oppsetting og redigering av stoffet.
På lange vakter på Ryvingen fyr kunne han sitte med skrivemaskinen og skrive av alt det som kom inn.
Og han skrev også alle adressene på konvoluttene og klistret på frimerker Det er først i de senere år vi
har overtatt noe ~er. Håkon har også vært meget nøye med å få oppnotert det som skjedde på øya, som
barnedåp, konfinnasjon, forlovelser og brylluper, og han ringte rundt for å få de rette opplysninger.
Dette er noe vi vil komme til å savne. Vi vil også savne den siste siden du kom med den dagen vi satt i
sammen avisene hvor du hadde en liten væroversikt fra tiden mellom hver «Skjernøypost». En hjertelig
takk Håkon. Hilsen Georg, Norvald, Rita, Evert, og Sigurd.

H.K.

Smånytt fra øya
Stæren.

Når dette skrives, er den første
stæren sett på fuglebrettet. Den
er kanskje tidlig ute, men minner
oss om at våren er i anmarsj.

God sandstrøing.
Etter mange dager med isete og
glatte veier, vil vi gi veivesenets folk ROS for meget god
sand-strøing 6ver øya i vinter.
Det har nesten ikke vært en dag
uten gode kjøreforhold i Valvikog Rapellbakken. -----

Saltvolla

på Farestad er solgt til Ivar
Kristiansen og Reidar Jenssen fra Torleif
Jenssen etterkommere som er bosatt i Bergen .
Området er noe av Aspåsan og ned mot
notsjøbuen (Lauvbukten). Området er etter
reguleringsplanen tiltenkt eldreboliger. ............. .

Posthistorie

for gamle Halse og
Harkmark er under arbeid av Mandalsmannen
Yngvar Nilsen og han etterlyser gamle brevkort
og ellers andre ting i forbindelse med
postbringingen her på Skjernøy. Så hvis noen
har noe liggende så kan dere ta kontakt med
Rita.
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Ved ny behandling

av ulovlig vei
i Valvik besluttet bygningsrådet
med en
stemmes overvekt ikke å kreve veien fjernet
fordi de ville gi de verste sårene i landskapet.
Vedtaket ble gjort tross Fylkesmannen og
departementet har forlangt vegen fjernet .
Olav Gundersen i bygningsrådet har hatt
kontakt med Miljø og Kommunaldepartementet.
Begge har svart klart at avgjørelsen er overlatt
det lokale selvstyre. Han hevdet også at
Fylkesmannen hadde tolket avgjørelsen fra
departementet galt. Fylkesmannen har fastslått
at kommunen ikke har anledninger til å tillate at
veien, eller deler av den blir liggende.
Hvis det er riktig det som Gundersen sier, vil
veien bli liggende mot å jordkle og tilså
kantene.

Skjernøy Historielag

ønsker at
flere skal ta del i kystlivets gleder og
opplevelser. De har blant annet sendt en
forespørsel til betjeningen ved Ryvingen fyr om
å
opprette
en
overnattingsplass
for
allmennheten i sjøbua i Ryvingstranda.
Histrorielaget gir utrykk for at de ønsker å
gjøre noe i fcrbL.'1delse med kultuffil.l...weåret
1997. Dermed falt tanken på Ryvingen fyr - et
sted de håper å kunne utnytte bedre .. .. .. .. ..... ... .. .

Nye sjøboder er under oppbygging på
øya . To stykker på Farestad som er satt opp av
Mandal yrkess~ole. til Ivar Kristiansen og Ivar
~yrdahl. Det vIi bli satt opp to i Dyrstadvågen
tI! Betty Hagen og Rita Dyrstad Solvang og en
er under oppføring i Valvik til Bjarne
Christensen

Vi gratulerer hjerteligst Roy
Torressen, Farestad og Gunn
T,'~yhrene, Telemark som giftet seg
den )1/1 . De skal foreløbig bo
i tidligere Anna Eriksens hus P2
?arestad. Roy er jo Skjernøygutt,
::en vi ønsker Gun fv:yhrene velkommen til øya.-------Videre gratulerer vi Jorunn og
:~en Christensen, Valvik med en
gutt den )1/1. ---------~et var barnedåp på kapellet 2 .
juledag. Foreldre: Synnøve (f.
S.1ristensen) og Tor Anders Puntervoll . Barnets navn: Hanna.
Sant idig ble en gutt fra fViandal
jøpt og fikk navnar Phillip.--·

Influensaen har herje~ svært på
øya og i distriktet nå i vinter.
Nesten hvert annet menneske har
vært berørt.
Vinteren har slett ikke vært så
ille i år, så vi har ingen grunn
til å klage.
Den 14. desember fikk vi et kraftia
snøfall og fra da av og ut åre:, ~
til ca. ID. januar hadde vi en
temmelig streng kuldeperiode.
Så fikk vi mildvær igjen og snøen
forsvant etterhvert . Siden har
det nesten vært vårvær.- Januar
var bare fantastisk. Rolige vindforhold nesten hver dag og mye
sol. Kaldt det første, men senere
flere + grader. Februar ble det
helt motsatte. Mye kuling og re '
og fortsatt mildt.
'
O@ mens vi hadde kuling nede hos
oss, hadde de storm og orkan op ~
etter Vestlandet og i Nord-Norge.
;,:en slik er det i milde vintre.
Vi kan vanskelig få i både pose
og sek~-:. - J\'1e71,S vi .~:::-, i:t,'l''? ")~
storm og orkan: kan vi nevne at
det i år er 60 år siden hin min. ~everdige januar i 19)7 og det
,J:'orferdelige været i Nordsjøen
og ved norskekysten den gang.
Det var da den finske båten
"Savonmaa" forliste på Kneblinge';'1
med tap av hele besetningen på
'
26 mann. -- Det var også da "Try:::" ~
og "Kannt" ble brukket ned ute i
Nordsjøen, og den strålende redningsdåden ble utført av Engla n'~-"
båtene "Venus"og "Leda".--Første uka av mars fortsatte me d
omtrent samme kulingen . . ~en de
siste dagene har vært fine, ~e ~
sol og 10 gr.+ - Det er våren
som ligger foran oss. Snøklokk2r
og kroR:us er forlengst u'tsprunsne.
Vi vil ennå en gang få oppleve
at "nytt liv av daude gror. --,
Det er i store trekk :neg som hS.r \
hatt denne spalten, så jeg sie r
i
takk for meg også her. ~.K .
Vi ønsker alle vel mett til n2sts
utgave av Skjernøyposten i
begynnelsen av juni.-------

T---------
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