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Historieforfalskning?
Det har vært fokusert en del på den innerste bukten i Ystevåa - den såkalte Torjushåla. Hvor får de det
navnet fra? Snakk med en godt voksen mann eller kvinne fra Ytre Farestad så vil dere få høre at bukten heter
Torvhåla. Det kommer ganske enkelt av at da de skar torv i myrene utenfor i eldre tider, bar de torva ned til
den nærmeste bukten, og lagret den der til det ble lagelig å frakte den hjem. Derav navnet Torvhåla.
Torjushåla, derimot, ligger når du
runder Kollaskjær og fortsetter helt
inn til grensen mellom kommunens
eiendom og Kai Karlsens. Det var
nok en mann med navnet Torjus
som dyrket opp jordene innenfor, og
plantet frukttrær der.

Den omtalte Torjus-/ Torvhola med brygge slik den ser ut i dag. Bilde Lindesnes.

Vi kan samtidig ta med det
feilaktige navnet Pysen på
skvalpeskjæret som er Norges
sydligste punkt. Det har
i alle tider - blant ROsPesfiskerne blitt kalt Pusen, med trykk på u-en.
Ytre Oddskjær ligger rett innenfor,
og kan nok også kalles det sydligste
punkt da det er et skjær som rager 23 m over normal vannstand. La oss
beholde de opprinnelige
stedsnavnene i vår skjærgård.
Håkon Karlsen
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Bryggeanlegg i Torvhåla..
Mandal Motorbåtforening ønsket å utvide bryggeanlegget i Torvhåla, for å kunne gi plass til blant annet
rullestolrampe og et nytt
toalettanlegg, i tillegg til flere
båtplasser.
Fylkeskommunen hadde gitt
kr 300 000 til prosjektet, og mye av
arbeidet var planlagt utført gjennom
en stor dugnadsinnsats.
Fylkesmannens Miljøvernavdeling
vendte imidlertid "tommelen ned", da
anlegget ligger innenfor
landskapsvernområdet OksøyRyvingen, med de begrensninger
dette medfører. Så foreløpig blir det
ikke noe av prosjektet. Etter avslaget
er det blitt hevdet at da to av
saksbehandlerne bor i området kan
det være snakk om inhabilitet, så
derfor blir saken tatt opp på nytt.
Stedet er meget populært og svært
mye benyttet av båtfolket gjennom
hele sommersesongen. Få steder gir
Slik ser den planlagte brygga ut.
Bilde Lindesnes.
bedre ly for vestavinden enn Torvhola.
Det opparbeidede turterrenget i området rundt gir ypperlige muligheter for mosjon.
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Håkon og Aslaug Karlsen har flyttet.
Lørdag den1 O.desember 2010 valgte Håkon f. 7.5.1922 og Aslaug f.17 .3.1933 å flytte fra Bårdsbekken,
Rosnes og til Malmø, Mandal. Da hadde de bodd på Bårdsbekken fra de som nygifte kjøpte gården av Kitty
Alfrida f. Sundet g. Kristensen i 1958, i hele 52 år. En lekter med to mann la til brygga på Bårdsbekken og
utvalgte eiendeler ble lastet om bord, for så å bli kjørt over til Herbert og Ruth Gundersens brygge på Ytre
Farestad, hvor en lastebil sto og ventet.
Familiemedlemmer var møtt opp for å hjelpe
til for å få alt inn i den nye koselige
leiligheten.
Det var snø i lufta under flyttesjauen, og
både Aslaug og Håkon følte at nå var
flyttetiden inne før den ordentlige vinteren
satte inn. Og når man nærmer seg 89 år som
Håkon gjør, og Aslaug 78 år, og en må gå ca.
en kilometer for å sette seg i bilen å kjøre til
Mandal for å handle, for så å gå samme vei
tilbake igjen med fullt lass, ja da tenker jeg
at det er fornuftig å flytte til en leilighet med
"alt rett i nærheten". "Og mi har ikkje tregt
enda" sier Aslaug. Håkon nikker og er helt
enig.
Rita T. Dyrstad
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Kranselag på kapellets nybygg.
Etter diverse forsinkelser er nå byggearbeidet i
god rute på nybygget til kapellet, og onsdag
5.januar klokken 1800 ble det holdt kranselag i
Lillesalen.
Til stede var byggekomite; vår byggeleder,
arkitekt, representanter fra entreprenør og
håndverkere, samt deler av styret.
Det var enighet om at samarbeidet mellom
aktørene har vært bra, og man håper på godt og
tjenlig vær, slik at fullføringen av nybygget går
greit. Overleveringsdato er satt til 104.20 Il

E - postadresse: skjemoyposten@gmail.com

( Adresseforandringer meldes til Evert Knutsen
Skjemøyveien 254, 4516 Mandal. Tlf. 38 26 86 86/
41668949 mail: evert@hotproducts.no

Kontakt USA: Mrs. Agathe Tompson
865 Buck kd., Stone Ridge.
N.Y. 12484. USA.
Abonnemen ris pr. år kr 100,-

USA, $ 15
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Dyrstad

Vi har vært gi ennom en kald vinter, med mye
snøføyke og sterk vind. Dette er jo ikke det beste
utgangspunktet for de som har sitt virke på sjøen.
Et par telefoner til de mest aktive forteller om
noenlunde brukbare fangster av lyr og sei under
land, og det samme for rekefiskerne som opererer
lengre til havs. Det har vært noe bedre
rekefangster i februar, da går rekene mer samlet
og er lettere å fange. Totalt sett ser bestanden av
reker ut til å være betydelig mindre enn den har
vært i de senere år. Det meldes om økte fangster
av helleflyndre i reketrålen.
For dem som fisker med trollgam og torskegarn
under land, har fangstene heller vært noe bedre
enn foregående år.
Nå står forhåpentligvis våren for døren, og med
den større aktivitet på sjøen. Vi ser alle fram til
våren etter en gammeldags skikkelig vinter.
Evert

Det ble servert nydelig bløtkake, en fra Vesterøya
og en fra 0sterøya, samt kringle, alt hjemmelaget
for den som skulle ha tanker om belastning av
byggebudsj ett et.
Evert

Stjålne hummer
Natt til lørdag 17. des. ble de 5 hummerne som
Jan Atle Abrahamsen i Valvik hadde fisket stjålet.
Tyvene hadde "låntatt" en båt fra naboen og tauet
hummerkisten etter seg gi ennom er råk i isen og
dradd den på land i en slipp. Her hadde de brekket
ut et bord i siden og tatt ut hummeren den vegen,
da lokket var fasttrutnet.
Nabobåten ble liggende og slenge langs bryggen.
Det ble ingen hummer til jul for fam. Jan Atle
Abrahamsen.
Kan ikke tenke seg mer simpelt tyveri som å ta
hummer, hvor en kanskje bruker flere uker på å
fiske dem.
Hvor hummerne ble av vet ingen, men vi tror de
må ha smakt litt bittert.

Rådyrjakt
Redaksjonen har brakt i erfaring at det er skutt
hele 10 rådyr på øya i høst, dette er atskillig mer
enn foregående år. Bestanden er noenlunde stabil.
Det er også sett 3 elg, men om de alle befinner seg
på øya fremdeles er usikkert. Et av dyrene var en
okse med bare et horn. Det blir litt spennende å se
om det er blitt noe kalveresultat til våren.
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Skjernøy kapell

D

Det ble avholdt årsmøte i ungdomsforeningen 26. januar 2011. Det var mange saker på agendaen, slik at det
ble en sen kveld før vi kunne runde av og heve møtet.
Et kort resyme fra årsmøtet følger under. Fullstendig årsmelding legges ut på nettsiden vår, www.kapellet.no
De ulike årsmeldinger med regnskap ble gjennomgått fra ungdomsforeningen, ungdomsgruppa, yngres, SBK
og barneforeningen. Det er stor aktivitet i barne- og ungdomsarbeidet, noe som vi er veldig glade for.
De nye vedtektene for ungdomsforeningen ble enstemmig vedtatt på årsmøtet. Styret har lenge sett behovet
for en gjennomgang av lovene som ble vedtatt for 21år siden både mht. språkbruk og innhold.
Når det gjelder nybygget ønsket styret å utvide lånerammen til umtil 2,5 millioner (tidligere var rammen
inntil 2,0 millioner). Vi vil da la ferdigstilt bygget nå i vår. Dette ble også enstemmig vedtatt på årsmøtet.
Byggekomiteen orienterte om status, økonomi og fremdrift i forbindelse med nybygget. Det var ellers samlet
inn ca. 3 millioner kroner ved årsskiftet til nybygget, noe som er et kjempeflott resultat vi kan være stolte av.
Når det gjelder restaureringsarbeidet har styret i Kulturminnefondet dessverre vedtatt å trekke tilbake ~ av
støtten (tilskudd på kr 196 875 tilbakekalles). Det de begrunner dette med er at de mener at prosjektet er
vesentlig endret fra opprinnelig prosjektering, og at tilbygget i vesentlig grad har forringet kulturminnet.
Dette vedtaket er noe vi i styret er dypt uenige i, da vi gj ennom hele prosessen har hatt tett samarbeid og
dialog med fylkeskonservatoren i Vest Agder. Nybygget er utformet i tråd med fylkeskonservatorens
anbefalinger. Skjernøy kristelige ungdomsforening har påklaget Kulturrninnefondets vedtak.

Foruten årsmøte nå i januar, har det vært to fellesskapskvelder og to onsdagsmøter der Bjørn Hagen har holdt
andakt.
Ungdomsforeningens utlodning blir lørdag 16. april.
Vi planlegger også en innvielsesfest av nybygget lørdag 30. april kl. 1800. Dette blir en fest for hele familien
med god mat og variert og spennende program. Sett allerede nå av datoen og bli med på denne historiske
markeringen.
Ellers har det vært litt vanskelig å gj ennomføre en del arrangementer på kapellet pga. pågående
byggeaktiviteter. Vi har da benyttet skolehuset som er et godt alternativ. Aktiviteten vil i vår bli noe redusert
pga. byggearbeidet.
Dere vil også finne halvårsprogrammet på hjemme siden vår (kan lastes ned).
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Ferdigdato er fortsatt l. april 20 Il. Byggekomiteen har en hektisk periode for tiden, da det er mange ting
som må besluttes slik at byggearbeidet ikke stopper opp (alt fra type belegg, fliser, lamper osv.).
Vi reiste
Orgelet og talerstolen har "byttet plass" i storsalen da dette var mest hensiktsmessig. Talerstolen blir da midt
til Mand,
i mellom gammel og ny sal. På sikt ønsker vi nok å flytte orgelet opp på galleriet, men dette ble for kostbart
i forbinde:
på nåværende tidspunkt. Orgelet måtte da ha blitt bygd om noe for å få plass under taket på galleriet. Dette er det ble fo:
noe vi eventuelt kan gjøre noe med på sikt.
videre ute
Til nå har vi klart oss uten å ta opp lån. Vi har imidlertid søkt om lån i Opplysningsvesenets fond da de har
familien ti
de beste betingelsene. Fondet er en av landets største grunneiere og er blant annet eier av mange
Året etter
prestegårder, presteboliger, festetomter og store skogarealer.
Folkehøys
I uke 7 ble veggen mellom nybygg og storsalen åpnet opp. Dette gjør også at storsalen ikke kan benyttes en Gjensidige
periode. Fra og med uke 3 har det blitt rydding på dugnad inne i tilbygget, en til to dager i uken frem til
Sessvollm(
overlevering 1. april. I tillegg har det blitt gjort en del arbeid på dugnad -lagt på takstein, slammet vegger, Kristiansar
revet gulv i gammelt kjøkken etc.
økonomi/a (
Tusen takk til alle som bidrar på ulike måter for at vi skal få et nytt, flott og funksjonelt tilbygg på kapellet. Lyngdal. r
Vi ser alle frem til dette står ferdig ©

Alf Tore Gundersen (på vegne av Skjernøy kr. Ungdomsforening)
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Portrettet.
Denne gang møter vi David Hinderaker som har bodd i Valvik i ca. 3 år.
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Født i Stavanger 1965, bodde en kort stund i nytt hus i Hafrsfjord
før vi flyttet med familien til
Haydom i Tanzania i 1967 (hvor mor og far og mine to eldste
søsken Jorunn og Stein hadde vært tidligere, på femtitallet). Der
var ingen barnehage, Ta norske lekekamerater, men desto flere
gode afrikanske lekekamerater. Etter fire år i Haydom retur til
.• Norge / Stavanger. Kort tid etter fikk far tilbud om å overta som
overlege ved Mandal Sykehus. Det ble ny utreise til Afrika i
1975, men siden jeg nå var 10 år gammel og i skolepliktig alder,
endte jeg opp på internatskole i Addis Abeba i Etiopia. Dvs. mor
(sykepleier) og far (lege) arbeidet i på sykehuset i Haydom i
Tanzania, mens jeg og to av brødrene mine - Sven Gudmund og
Bjørn - gikk på den norske skolen i Addis Abeba i Etiopia. De to
eldste søsknene mine - Stein Olav og Jorunn - var igjen i Norge
pga videregående utdanning/skolegang. Siden mor og far bodde i
et annet land enn der skolen var, ble det til at vi bare kunne reise
hjem til dem i sommerferien, til jul og til påske. Lærerne som
var satt til å passe elevene på skolen dag og natt hadde et stort ansvar, og noen opplevde nok at rammene
som ble satt opp for vår tilværelse var i strammeste laget, og at savnet etter foreldrene ble i største laget.
Selv omjeg også syntes det var lenge å være borte fra mor og far hvert semester, ble jeg tatt godt vare på av
ansvarsbevisste eldre søsken.
I denne tida fikk vi også følge noen historiske begivenheter på nært hold: Mangeårig keiser i Etiopia, Haile
Selassie ("høvding" for rastafaribevegelsen) ble avsatt ved et marxistisk kupp i 1974, og døde under
omdiskuterte omstendigheter omtrent på den tiden vi ankom Etiopia sensommer 1975.
Vi hadde ikke lov til å gå utenfor skolens område, som var lite, inngjerdet og bevoktet. Våren 1977 var det
mye urolighet og oppstand mot de nye kommunistiske makthaverne i Addis Abeba. Det var portforbud, og vi
hørte om etiopiere som hadde tilknytning til skolen som forsvant, og på grunn av skyting og oppstand i
nabolaget fikk vi beskjed om å sove på gulvet, så vi ikke skulle være utsatt for vådeskudd gjennom vinduene.
Før påsken -77 kom foreldrene våre til Addis siden broder Sven Gudmund skulle konfirmeres, og vi var
veldig glade da skolens ledelse ble enige med foreldrene til de elevene som kom fra Tanzania at den beste
løsningen var at vi ikke skulle returnere til skolen etter påskeferien. Fra påske til sommer 1975 var jeg
derfor så heldig å ha storebror Sven Gudmund (da 14 år gammel) som "privatlærer" hjemme hos foreldrene
våre i Haydom. Det ble noen fine måneder, med bl.a . tennis, fotball og swahili på timeplanen.
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Vi reiste tilbake til Norge igjen i 1977, og flyttet inn i nytt hus i Leirvika på Skjebstad. Etter at vi returnerte
til Mandal i -77 husker jeg at det var mye å gjøre for far på sykehuset, både med nattevakter og en del ekstra
i forbindelse med kampen for lokalsykehusene (i fum utbygging av det nye sykehuset på Eg). Det spørs om
det ble for mye, for etter 3 hjerteinfarkt på kort tid sommeren 1980, så ville ikke hjertet hans mer. A leve
videre uten far ble en stor omveltning for mor, søsken og meg, men selv om savnet er stort, har det nok ført
familien tettere sammen.
Året etter begynte j eg på videregående, og etter 3 år på Mandal Handelsskole gikk j eg på Danvik
Folkehøyskole i Drammen, et flott skoleår. Folkehøyskole anbefales! Etter det fikk jeg et vikariat i
Gjensidige forsikring i Oslo, etterfulgt av et kortvarig vikariat ved Mandalskontoret. Så ble det verneplikt på
Sessvollmoen og senere Gimlemoen i Kristiansand, etterfulgt aven kort gjesteopptreden i Gjensidige i
Kristiansand. I 1988 flyttet jeg til Trondheim og begynte på en høyskoleutdanning i
økonomi/administrasjon. Etter to år flyttet jeg sørover igjen til Mandal, og fikk jobb på Gjensidige i
Lyngdal. Der jobbet jeg frem til 1998, da det åpnet seg en mulighet for litt påbyggingsstudier.
Det ble husrom for meg hos en gjestfri broder i Bergen, og jeg fikk en herlig studietilværelse der med broder
samt gode studievenner og kjekke grunnfag på universitetet (engelsk, historie, sosialantropologi m.m.). I
2001 retumertejeg til Mandal, og rundet av studiene med det ettårige Utviklingsstudiet på høyskolen i
Agder. Etterfulgt av jobb i fotobutikk, motorsykkelbutikk og nå sist i Agderregnskap.com i Kristiansand,
hvor jeg arbeider sammen med gode venner og stortrives .
Forts . neste side

-6Mens jeg studerte i Bergen snublet jeg over ei av de innfødte her på øya - Beathe Aalvik - via felles kjente.
Vi ble, for å si det forsiktig, bedre kjent, og vi bor nå under samme tak i Valvika, sammen med våre
håpefulle, Benjamin (8) og Daniel (8). Vi flyttet inn i vårt nye hus sommeren 2008, takket være uvurderlig
bygge- og barnepasshjelp av svigerfar Leiv, svigermor Åshild og svoger Jon Harald.
Når jeg ikke er på jobb, går tiden med til ymse aktiviteter med familien - litt avhengig av vær og føreforhold
trives vi med bl.a. legobygging, skigåing, båtliv osv. På egen hånd tuster jeg med litt av hvert, men for tiden
går det i litt foto- og bildebehandling på pc-en, og av og til noen amatørpregede hjemmesideprosjekter. Jeg er
glad i å lese, og j eg har en gammel motorsykkel fra syttitallet som av og til får litt omsorg (og en liten
trialmotorsykkel til guttene). Ellers er det alltid et eller annet med huset eller garasjen som må gjøres. En
bonus med å bo der vi bor er at vi har et uautorisert maskinverksted med maskinkyndig svigerfar (inkl.
dreiebenk) i umiddelbar nærhet når det er en bil eller et eller annet som trenger en helbredende hånd, mye
lærdom å hente der, til glede for hele familien.
En av tingene som har gjort mest inntrykk på meg etter at vi flyttet ut hit, er hvordan guttene våre har blitt
tatt imot og inkludert av de andre barna her ute. Jeg glemmer ikke dagen de skulle ta skolebussen til første
skoledag. Både jeg og guttene var nok spent på hvordan det skulle gå, men med humor og omtanke gjorde
både Martine, Marius, Jonathan og resten av barna rundt her første skoledag til en festdag for guttene.
I det hele tatt er jeg imponert over hvor flinke dere er til å få ting til her ute. Til å være en plass med noen få
hundre fastboende synes jeg det er et imponerende aktivitetsnivå i lag og foreninger. Det er både fordeler og
ulemper med å bo på en så "gjennomsiktig" plass som Skjemøy er, men for meg er det viktigst at barna våre
vokser opp i et trygt og godt og oversiktlig miljø med mange muligheter for sunne aktiviteter både innendørs
og utendørs. Som innflytter har jeg funnet meg godt til rette her på øya, det er en fantastisk natur her ute,
med flott (flått) turterreng og nærhet til havet og båtliv. Skjemøy har en natur og et miljø som jeg synes det
er godt å ha tilhørighet til, og ikke minst: jeg kan ikke tenke meg en bedre plass for Benjamin og Daniel å
vokse opp.
Vi takker David for han ville stille opp i portrettet. Red.
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Julefest på skolestua
Søndag 9.januar 2011 var det julefest på Dyrstad gamle skolehus. På dagen 18 år etter Stavfjordulykken
utenfor Dyrstad.
Vi var 42 store og små som trasket i snøen for å
komme oss inn til skolehuset.
Hanne Amtsen ledet an og leste en spennende
eventyrfortelling.
Vi koste oss med kakao, ess og kringle. Tegnet på
duken med fargestifter. Ute hadde vi stjerneskudd i en
liten pause, mens det ble ryddet litt plass inne. For her
er det trangt om plassen.
Så gikk vi rundt om en tillaget enebærbusk med
levende lys og flagg, og sang julesanger.
Hanne Arnsen leser cl 'emvr j or oss.

Forts. neste sid

Slik ble skip~
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Camilla og Rita Dyrstad lytter
til hva Nissefar har åfortelle.

Men så er det plutselig noe som skjer! På loftet! Det rasler. Lemmen går opp,
vi ser en selbuvott og så en skjeggedott.
Og i år var han rett og slett ikke helt blid! Han
var sulten, sint og trist, for i fjor ble han glemt.
Han hadde verken fått vått eller tørt, da festen
året før ikke ble noe av. Så vi måtte love å
konune tilbake igjen neste år. Så tømte Nissefar
en pose med kjærlighet på pinne ned til oss; han
.
hadde rodd over fjorden for å skaffe dem.
Vi har vekket NIssefar
Da festen var over fulgte vi garnleveien tilbake til Dyrstad i måneskinn og
lyset fra fakkelbokser som lyste opp i vinterkvelden.
Tusen takk til Skjernøy Historielag for denne koselige fest.
Åse Karin Haugstad Aanensen

SBK (Skjernøy barnekor) på sykehjemmet.
Tidlig i januar, en litt grå ettermiddag møtte samtlige kormedlenuner i SBK opp på sykehjemmet i Mandal på
juletrefest. De var invitert til å komme for å underholde på den årlige festen der. Det var helt fullt med folk i
rommet, både beboere og familiene deres var der, pyntet til festen. Barna fra Skj ernøy var spente, og klare
for å synge et knippe av sanger som de hadde sunget på blant annet julaften i kapellet.
Det var ekstra mange barn med, fordi førsteklassingene også kunne delta slik de gjorde i julespillet. Det er jo
også flott at mange av de store niendeklassingene ennå stiller opp og gir tyngde i sangen. Blandingen gir et
nydelig spekter av barnestenuner som imponerer, hver gang. Vi foreldre var også godt representert (med
biler på utsiden), og vi er ikke lite stolte over koret vårt! Det er godt trøkk, og vakkert å høre dem.
Vi benytter anledningen igjen til å takke voksenlederne i koret for den fantastiske jobben de gjør for barna i
koret, og for øya som har sitt eget flotte barnekor.
Hanne

Am MerMar
27 .des.194 7 forliste libertyskipet Am mer Mar på Oddskj ærene. Skj ernøyposten har omtalt dette forliset
tidligere i nr.l. år 2000. Nå har vi mottatt noen bilder som er tatt av Erling Tønnesen i Mandal som viser
vraket. Skipet var lastet med 9100 tonn soyabønner, og lasten hadde en verdi på 8,5 mill. kroner.

:n

Slik ble skipet liggende før det sank rett sør for Sandøy.

Her ser vi baugpartiet som står igjen etter 64 år.

: side
Forts. neste side
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Skipet var bygget i 1944,
så det var bare to år
gammelt. Det var på vel
10.000 tonn dw. Dette
forliset
var
en
miljøkatastrofe av de
sjeldne. Det fløt opp tykk
fyringsolje som skipet
hadde av bunkers, og den
tilgriset holmer og skjær.
Den lå høyt på land og
fremdeles kan en se spor
av den på Sandøy.
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Bilde til v. Av skipet som
var over 100 meter langt, er
det meste tatt opp. Men mye
av bunnen ligger igjen, og
spant stikker opp. Dette er
noen av delene som ligger
igjen.

Referat fra årsmøte i Skjernøy Vel
Grendehuset 3. februar 2011 kl.19.30
82 deltok på møtet.
Tove Laila Johansen ønsket alle velkommen og presenterte dagsorden.
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
Reidar H. Walvick ble valgt til møteleder. Tove Laila Johansen valgt til referent.
Evert Knutsen og TeIje Bydahl ble valgt til å underskrive protokollen.
Vellet har siste året bestått av:
Tove Laila Johansen, leder (+ sekretær fra sept. 2010)
Vara: Grete Cecilie Skaar, Berge/Skjernøysund
Reidar Haagan Walvick, nestleder med vara: Arnt Otto Aanensen, Dyrstad
Lennart Hatlehol, sekretær, trakk seg sept 2010. Vara: Thomas Hansen, Nedre Farestad
Atle Hjemdal kasserer, vara: Svein Berge, Ytre FarestadlRosnes
Even Christensen, vara: Beate Hinderaker, Valvik
Årsmeldingene fra Vellet,
Grendehuset, 17. maiarrangementet og
Skjernøymarsjen ble presentert.
Der var ingen bemerkninger. Alle
årsmeldingene ble godkjent.
Det har vært lite av andre
aktiviteter i regi av Vellet pga.
dårlig økonomi og redusert
kapasitet blant de valgte
representantene.

Det var veldig godt fremmøte på grendehuset denne kvelden.

Forts. neste side.
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Skjemøymarsjen må ha nye representanter. Bare Kurt Dyrstad meldte seg frivillig til å delta.
Prislister ang. leie av Grendehuset vil bli hengt opp i infokassen på utsiden ved inngangen.
Regnskapet ble lest opp. Det ble ikke godkjent da de opplysningene som ble framlagt var for mangelfulle og
spørsmål ikke kunne besvares da kassereren hadde meldt forfall. Ny presentasjon av revidert regnskap må
skje på allmøte i april. Årsmøtet ønsket regnskapet i papirfonn og mere detaljert.
Tjusdalsprosjektet skulle vært avsluttet, men der står enda mye penger på prosjektkonto, kr 84 000. Det nye
styret fikk i oppdrag å avslutte prosjektet. Vellet tok til etterretning kritikk for at kontingenten ikke hadde
kommet ut i tide. Hyttefolkene hadde ikke fått anledning til å delta.
Lekeplassen:
Ingrid llebekk presenterte prosjektet. Det er søkt om tilskudd fra LOS, Fokus Bank, Gjensidigefondet og
+Bank.
De har holdt en basar og planlegger en ny i
mars. Har fått inn kr 30 000 allerede.
Arbeidsstua har stående kr 3 000 på konto
som de ønsker skal gå til opprusting av
lekeplassen. Det er lekeapparater som er 1.
prioritet.
Innkomne saker:
1. Videre utbygging av Saltvolla med 2mannsbolig på område regulert til allaktivitetshus
Saken kunne ikke presenteres skikkelig pga
To fra styret: Tove Laila Johansen og Reidar Haagan Walvik, og Inger Lise
manglende dokumentasjon. ArealplangrupAdriaenssens fra grendehus komiteen
pen hadde hatt saken til behandling og presenterte for årsmøtet at store inngrep i reguleringsplanen skulle behandles i allmøte der alle over 16 år og
alle grunneiere med eiendommer over 5 dekar skulle innkalles.
Vedtak: Saken utsettes til allmøte som skal holdes i løpet av april 2011 .
2. Veiutbedring på Skj emøy

let,
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Det nye styret må si i fra til Sykkelbyen Mandal at Skjemøy ikke må profileres som sykkelområde før
utbedring er foretatt.
Vellet må protestere mot mer hus- og hytteutbygging før veiforholdene er blitt bedre.
Ett av forslagene var å prioritere veien der den er smalest.
Et annet forslag var å bygge ny vei gjennom Sundsdalen.
Viktig å få til en veiskulder for myke trafikanter.
Vedtak: Det må lages en plan som er seriøs etter vegvesenets standard. Styret må sette ned en arbeidsgruppe
som jobber med denne saken om å/å til gang- og sykkelvei, med prioritet på de smaleste områdene og
alternativ trase til Dyrstad.
1. Søknad om kr 15000 til ventebu i Valvik
Vedtak: Søknaden innvilges efter at sørveggen på Grendehuset er betalt
2. Utbedring av sørveggen på Grendehuset
Det er innhentet tilbud på jobben. Pris ca. 100000 som inkluderer stillas, riving av kledning, asfaltplater, utlekting, isolering, ny kledning og lister.
Vedtak: Sørveggen prioriteres i 2011. Overbygging av inngangsdøra på vestveggen tas med samtidig.
Det som er mulig gjøres på dugnad.

Forts. neste side

- 10Vedtak av prioriteringer i 2011:
1. Utbedring av sørveggen
2. Ventebu i Valvik
3. Av de resterende midlene fra Tjusdalsprosjektet skal kr 10000 gå til vedlikehold av banen og de
resterende til lekeplassen
4. Det nye styret setter opp budsjett for 2011 og presenterer utfordringene på allmøte i april 2011
Valg av nye representanter
Berge/Skjemøysund og Dyrstad er på valg samt ny representant fra Nedre Farestad
Berge/Slgernøysund: Per Tønnes Berge, vara: Fred Roger Karlsen
Dyrstad: Eivind Syvertsen, vara: Helene Hageland
Nedre Farestad: Geir Larsen
Det gamle styret takker for seg og ønsker det nye styret lykke til med de 'utfordringene som ligger foran.
Tove Laila Johansen
Kommentar til vedtak nr. 2 - veiutbygging: Det ble også vedtatt at det på allmøtet i april 2011 skal vedtas om
videre utbygging før utbedring av veien skal innstille.
Janne
o

Arsmøte i Skjernøy historielag

Årsmøtet ble holdt på grendehuset tirsdag 8.mars.
I tillegg til styret møtte 23 personer.
Leder Knut B. Knutsen ønsket velkommen, og ga ordet videre til Roar Salthaug fra Mandal som kåserte om
Farestad-vraket. Han fortalte at det antagelig var det hollandske fløyteskipet "De Christian" som forliste
utenfor Studehåla på Sandøy på vei fra Amsterdam til Strømstad i Sverige i oktober 1745. Roar og hans
kamerat "Pim" Midling fant tilfeldigvis 5 anker liggende oppå sanden da de dykket på ca. 20 meters dyp. De
Vi
fant også 2 kanoner ved flere dykk de neste par ukene. Folk fra Sjøfartsmuseet og ca. 30 interesserte fra
ikki
andre museer deltok i avdekkingen av forskipet som lå delvis dekket av sand. Skipet var litt større enn
Så .
seilskipet "Sørlandet". Det ble funnet mange ting fra skipet i nær omkrets, bl.a. kopper og kar og flere fliser
ene:
som antagelig har vært i byssa, fliser dekorert med historiske hendelser fra Bibelen.
utst
Etter kåseriet ble det servert kaffe og deilige kaker, og praten gikk livlig om vrak og funn rundt omkring øya
og 1
vår.
husl
Så ble årsmeldingen lest opp, og historielaget har hatt et aktivt år. De hadde 7 styremøter.
dett(
l.juni var det dugnad på Dyrstad skolehus, og historielaget ønsker mange flere deltakere på kommende
lauv
dugnad.
brøn
8.august ble tur til Kneblingen arrangert.
stryk
22.august var fylkeskonservatoren her ute og kikket på bautasteinen og kanonen på Dyrstad, samt liksteinen
Tors<
på Berge.
og fl,
9.november var Hans Møller ute og fortalte om opprettelsen av radiostasjonen "Lola" på Mønnesland under
harde
2. verdenskrig.
9.januar var det juletrefest på skolehuset.
Det 1
Antall medlemmer har økt fra 50 til 119, noe som er særdeles positivt for historielaget.
tomta
Knut informerte om hva historielaget driver med, og hovedprosjekt er vedlikehold av Dyrstad skolehus. Til
høsteJ
våren skal det sprøytes mot mår, og sørsiden av taket trenger reparasjon. Historielaget besitter flere hundre
bilder fra tidligere tider, og disse blir nå skannet inn og lagret digitalt. Fylkeskonservator Stylegar vil være
Bade'
behjelpelig med å beregne alderen på de antatt eldste hus på Skjernøy. Losstien fra Skjernøysund til
Jadep]
Grottevarden vil bli forsøkt funnet og ryddet.
(annel
Historielaget har også noen eksemplarer av "skoleboka" igjen, til en pris av kr 150,-.
)lir og
Saker som ble drøftet: Kulturminner og severdigheter. Dette ble tatt opp da Stylegar var her ute, og han
foreslo et samleskilt for hver gård. Det ble foreslått å ha et samleskilt ved kapellet grunnet
parkeringsmuligheter, og styret hadde også kommet fram til at dette må bli det beste alternativet. Stylegar hi
antagelig midler til dette kostbare prosjektet.
Forts neste side.

- 11 Det kom forslag om å sette opp skilt med navn på hver gård.
Feil navn på steder på øya. Dette ble også tatt opp i 2009. Stedsnavnene som er feil må påpekes så de kan
rettes opp. Rita fortalte at rett etter at historielaget ble dannet sendte de et kart rundt til de eldste på gårdene,
og disse satte korrekte navn på kartet. Det kom forslag om å trykke opp disse kartene igjen, de ble tidligere
solgt på kramboa.
Høgevard-prosjektet har ligget på is dette året, aktiviteten vil bli økt i 2011. Svein Berge er historielagets
konsulent i dette prosjektet.
Kjenn din øy-prosjektet har vært oppe flere ganger, uten at noe har skjedd. Historielaget vil nå prøve å
dette opp å gå igjen, mye grunnet alle de nye innbyggerne her ute som kanskje kan ha interesse av å vite litt
om øya de bor på.
Dyrstad Skolehus-dagen har ikke vært arrangert de siste årene, men planlegges til sommeren.
Esther redegjorde for regnskapet, og de hadde siste år et overskudd på kr 3 700.
Nytt styre består av 5 representanter (Knut B. Knutsen, Esther Vågsvoll, Otto Lehne, Arnt Otto Aanensen og
Hanne Arntsen) og 3 vararepresentanter (Kurt Dyrstad, Fred Roger Karlsen og Reidar Jenssen).
Rosjekta som Hans Møller og hans kompanjong brukte under opprettelsen av radiostasjonen "Lola" eies nå
av Sverre Gunnar Syvertsen, som er villig til å overlate den til historielaget. Det kom inn forslag om å henge
den i 2 daviter med tak over, plassert ved kapellet.
Historielaget sørger for oppslag om los-tur rundt Rosnes 29.mai. (Merk deg datoen!)
Knut takket for frammøtet og ønsket vel hjem.
Janne
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Vi er nå kommet til nr. 3, 1976. Og her fortelles det om sommeren som var. Juli og august var det nesten
ikke regn med mye sol, og i juli var det også intens vestanvind som tørket opp så gresset ble brunsvidd.
Så kom august med det mest fantastiske vær en kunne tenke seg. Sol, sol og atter sol, stille og varmt hver
eneste dag. Temperaturen lå over 20 grader hver eneste dag og opp til 25 - 26 grader periodevis. Det var et
utstrakt badeliv over alt. Folk bodde og spiste for det meste utendørs. Men vi har fått betale for all denne sol
og varme. Så brunsvidd og trist har det vel neppe vært ute i naturen så lenge noen kan minnes. De som
husker 1959, vet at det var ille da, men ikke så ille som i år. Selv ikke tørkesommeren 1947 kommer opp mot
dette. Alt visnet ned, både i naturen og i hagene hos folk. Folk som har sauer ute på holmene må frakte ut
lauv til dem for at de skal klare seg. De fleste brønner og kilder er tomme. Tankbil fra Mandal fyller opp
brønnene, eller folk tar kanner med seg til byen og fyller dem opp der. Mange busker og trær vil sikkert
stryke med, men bartrærne ser ut til å greie seg bra.
Torsdag 10. sept. kom regnet, da var tørken slutt. Det fossregnet hele dagen, som fylte opp bekker og kilder,
og flere brønner ble også fulle. Men det skal også store vannmengder til for at det skal trenge gjennom den
harde jordskorpa.

Det pågår utbygging av kapellet. Det er utvidelse av kjøkkenet samt ny garderobe og toaletter. Nå er

hus. Til

tomta gravd ut og arbeidet med å sette opp murene er så vidt påbegynt. Arbeidet skal gjøres på dugnad utover
høsten, og en håper at det er under tak før vinteren.

hundre
lil være
II

Badeplassen til tjønna på Stølen i Valvik har i sommer vært veldig mye benyttet. Det er jo en veldig fin
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badeplass og det har andre utenom øya også oppdaget. I sommer har en nesten stått i kø for å komme ut i
vannet. Til flere tider er det tyskere som dominerer og de er de samme som kommer igj en år etter år. Stedet
blir også mer og mer tilgriset av søppel, som grunneieren ikke er særlig begeistret for.
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Mimrestund i skumringstimen
Vi er i februar måned, vinteren er ennå hos oss med sterk kuling fra øst. Jeg er godt kledd der jeg går innover
mot Skjernøysund, det er redaksjonsmøte for Skjernøyposten hos Evert Knutsen i Juvika denne kvelden. Jeg
liker meg i vindkulene og snøføyken, og lyset, det er så vakkert når snøen er med på å lyse opp landskapet
som møter meg der jeg går innover mot Torvmyra. Det er ved kanten av Torvmyra Dyrstad skolehus ligger.
Skolen ble bygget i 1877-78, og var den første skolen på Skjernøy. Den ble bygget av folkene som den gang
bodde i Valvika, på Dyrstad og i Skjernøysund. Jeg må tenke på Robertha Pedersen på Dyrstad. Denne gode,
tapre kvinnen somjeg har så mange koselige minner om. Det var en kveld, kanskje i samme vær som nå, at
Robertha hadde ansvaret for å fyre opp skolestua til kvinneforeningsmøte. Robertha fyrte opp og satt og
venta på de andre kvinnene, men ingen av de andre kom i dette snø kavet. Da de andre, dagen etter, fIkk høre
at hun hadde vært alene inne på skolehuset, ga de seg ende over; "satt du der alene"? Men Robertha svarte
"jeg var ikke alene, vi var fIre stykker; det var den hellige ånd, Gud Fader og hans sønn og meg selv, og vi
hadde slik en gild stund i sammen". Det gjorde helt sikkert godt med en god kvil i en strevsom hverdag for
Robertha.
Vindkulene kaster trærne frem og tilbake i det jeg går ned Kirkeviksbakken. Her nede i dette området lå
antageligvis et lite kirkebygg i tidligere tider. Nå er det ingen bygninger her, men flott, vakker natur. Går en
ned til vannkanten i Kirkeviksbukta og skuer opp mot bakken, ser en hvor flott et byggverk selve bakken er.
Stein på stein ble lagt her med handmakt, da de bygget veien Valvik-Skjernøysund i l 880-årene, forøvrig den
første veistrekningen på Skjernøy.
Det bærer over Skjernøysundsmyrene, vinden øker på. Håper Evert har fyrt godt, for kaldt er det i denne
kveld!
Utelysene i Skjernøysund møter meg. Men lysene i fra stuene i husene som ligger her tett i tett er slukket.
Gjestgiveriet ligger der så innbydende med sin okergule farge, og størrelse. En del av gjestgiveriet kom
"seilende" på en flåte fra Ny Hellesund en gang på slutten av 1700-tallet sies det. De andre delene er trolig
en god del eldre. For historien sier at i 1303 kom det kongelig forordning at det i Norge skulle forefumes et
tafernishus, altså vertshus, for hver halve dagsreise. Og Skjernøysund har i uminnelige tider vært et
knutepunkt for folk som ferdes langs kysten. Men det er vel neppe noe av det gjestgiveriet som står i dag?
Her i sundet lå seilskutene tett i tett og venta på den rette vindretningen. Og kunne de stuevegger tale, ja da
hadde vi fått mang en god historie. Her er skjenkebevillingen i orden den dag i dag. For det sies at kong
Christian den 5. gav det kongelige privilegerte gjestgiveri i SIgernøysund sIgenkerett i evig tid. I dag er det
Ingrid Larsen fra Mandal som eier stedet, og om hun ikke serverer sterke drammer, er det alltid god kaffe å
få!
Prestjords hus ligger der med sitt tak farefullt nære veien, og mang en bil som har passert der har satt et
merke både på sitt biltak og Elin Prestjords hustak. Låvehjørnet, rett over huset ble avrundet for at bilene
kunne komme greiere frem. Men heldigvis, nå er bilkjøring forbudt på denne strekning. Alfbild Olsen, eller
Alfhild i Skjernøysund som vi sa, bodde i det neste huset. Her fIkk jeg alltid gode epler når jeg kom på besøk
med loddboken. I de neste husene jeg passerer bodde det ingen folk i min oppvekst. Men heldigvis; nå er det
folk og liv der om sommeren, og alle holder de husene i veldig god stand.
I huset til Trine og Terje Bydahl, det innerste ved kanten i bukta, der lyser det fra alle rom. De har gjort en
formidabel opprusting av huset og området rundt. Riktig kreative har de vært. Og har lykkes med at alle vi
som spaserer forbi nyter synet av deres koselige hjem.

De som bodde der i min barndom var mor Elevine Mortensen, med sønnen Martin. Mannen til Elevine var lekej
reist til Amerika for å tjene seg opp penger. Elevine satt og venta på at han skulle komme hjem, og de skulle Und
leve sammen som en lykkelig familie. Men han kom aldri, isteden kom det brev at han var omkommet. Det ~usk
var nok et hardt slag. Jeg har gode minner om Elevine da jeg var loddselger der for Vesterøyas
s.I1c1«(
kvinneforening. For kom jeg der i bærsyltingstiden fIkk jeg alltid rørte rips med sukker og melk. Å, det
tl1s)1
smakte for ei 8 års gammel jente som hadde syklet helt fra Dyrstad.
~lten
Jvis j
Gunnar og Gunda Pedersen bodde i det neste huset. De hadde slik en fIn hage med alle slags gode duftende::ares
blomster. Og alltid vanket det et sukkertøy for ei jente som solgte lodd. Huset til Maurits Jørgensen er nå ninsl
revet. Da Per Herstad og kona Inger Lise kjøpte gården etter Maurits ville de heller ha hus nær sjøen. Så de 100 _
bygde nytt hus i Sandvika rett ved. Men Maurits bodde i huset sitt ved siden av låven til Per og Inger Lise.
'
Forts. neste sic
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- 13 Alltid når jula nærmet seg fikk vi barn beskjed av våres mor å gå til Maurits med einerøl og småkaker. Vi
traska lydig av sted. Ja, så helt uvillige var vi ikke, for vi visste at av Maurits fikk vi alltid penger. Tenk, hele
5 kr gav han oss, etter vi hadde overrekt gaven og svart på spørsmål om hvordan det sto til på Dyrstad.
Kronestykkene lå knuget i handa mi inne i lomma godt forvart helt til j eg kom hj em. Ja, nå kunne j eg handle
ennå mer når vi snart skulle ta båtturen opp til Mandal for og handle julepresanger!
På vei ned til Juvika tar vinden tak i meg så jeg nesten farer ned i grøfta. Jeg tenker på Skjernøysund i
tidligere tider når østavinden kom feiende inn sundet, da må det ha vært temmelig kaldt. Det var ikke noen
forskrifter som sa at det måtte være 20 cm med isolasjon i veggene da! Jeg er fremme ved Evert og Lise sitt
hus og blir tatt vel i mot i god varm stue. De andre i redaksjonen er allerede kommet og praten går. Etter
hvert tar redaktør Sigurd Aalvik styringen, noe han for øvrig har gjort i over 40 år nå. Vi diskuterer og Sigurd
delegerer. Skriveoppdragene blir jevnt fordelt på den enkelte av oss. Og sannelig blir det nok stoff til en ny
utgave av Skjernøyposten denne gangen også.
Rita T Dyrstad

Utlodning IS.mars 2011
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Nok en gang har vi klart å få organisert en ny basar og kafe på Grendehuset på Farestad. En ny gjeng med
mødre var klare for å hjelpe til og gjøre en innsats for lekeplassen. Datoen var satt til 15.mars kl.1700. Vi
hadde laget og stekt 13 hjemmelagde pizza og vi solgte pølser, kaker, kaffe og brus. Grendehuset ble nok en
gang fylt til randen av store og små, så det var vanskelig å finne seg sitteplasser. Vi hadde også på forhånd
samlet inn gevinster pluss at vi mottok mange fine gevinster fra folk som ville støtte prosjektet. Skjernøyas
fantastiske barnekor sang også kjempefint for oss og de mottok velfortjent applaus. Vi fikk inn kr 30500,- et
kjempebra resultat. Til nå har vi samlet inn litt over kr 60 000,-, og det er jo kjempebra. Men vi trenger flere
midler. ...
Vi jentene trodde det skulle være så enkelt å samle inn ca. hundre tusen til ett stort eller flere små
lekeapparater. Men nye forskrifter og regler må oppfylles før det kan skje. I begynnelsen av mars hadde
Ingrid Ilebekk befaring med
Parkvesenet i Mandal kommune
med leder Arvid Guldbrandsen og
Roald Larsen og da ble det
foretatt befaring på området og
konklusjonen er at traseen ned og
inn på lekeplassen må oppfylle de
retningslinjer som er bestemt i
henhold til norsk standard. Det vil
si at traseen ned ikke må være for
bratt. Underlaget inne på
lekeplassen må også oppfylle de
krav som stilles bl.a. at underlaget
skal være av fast materiale enten
med gummi eller asfalt.
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Tilrettelagt slik at en i rullestol
kan komme seg rundt inne på
lekeplassen. Det vil altså si at lekeplassen må være universelt utformet, tilrettelagt for alle uansett behov.
Under befaringen ble det også konkludert med at det eksisterende klatrestativet som står på lekeplassen og
huskestativet er i såpass dårlig forfatning at de meget sannsynlig vil bli fjernet i løpet av sommeren pga
sikkerhetsmessige årsaker. Det er jo kommunal grunn og da er det parkvesenet som har det overordnede
tilsynet, men veIet har vedlikeholdet. Kommunen har ikke midler å kjøpe nye apparater med så derfor er
alternativet å skaffe til veie midler via basarer, private fond og stiftelser. Derfor vedlegger jeg kontonr., så
hvis du ønsker å støtte lekeplassen i form av midler setter vi meget stor pris på det. Lekeplassen på Nedre
Farestad er et samlingssted for øyas befolkning og det ville være veldig trist hvis vi ikke kan gi de aller
minste barna på øya en plass å leke på og treffe andre barn. Hele prosjektet vil få en prislapp på ca. kr 250
000,- og hvis vi kan utføre mye på dugnad vil det bli rimeligere.
Barnekoret sang/int/or oss.

Fors. neste side.
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- 14Så vil jeg takke alle som til nå har hjulpet til på ulike måter med basarene. Helt super innsats av alle sammen
og takk til alle som har bidratt med gevinster av ulike slag. Planlegging er allerede i gang og vi håper å få til
en skikkelig grillfest på lekeplassen/fotballbanen til sommeren. Også da med salg av grillmat m.m. og
aktiviteter for barna. Ønsker du å støtte arbeidet med lekeplassen og la den "leve" kan du støtte prosjektet
med et valgfritt beløp på konto nr. 3075 1206778. På forhånd takk.
Mvh Ingrid llebekk, prosjektleder lekeplassen

Skogsdrift
Etter den kalde vinteren i fjor var nok de fleste
tomme for ved da våren kom. Og aktiviteten i
skogen har vært høy i vinter, med gode forhold
for både tømmer- og vedhogst. Og det er ikke få
mål med ved som er klargjort for neste vinter.
Men det er nok å ta av, så det er bare å håpe at
enda flere starter motorsaga. Flere har også
drevet tømmerhogst, det er vesentlig sitkagran
som hogges og som leveres til slip. Sitkagranene
som hogges er stort sett 50 til 60 år, og ble plantet
i stort antall. De er rett og slett blitt et stort
problem, da de sprer seg enormt. Sitkagranen
kommer fra Canada, og er en innført plante, som
ikke ftnnes naturlig i våre skoger.

Telehiv
Telen i vinter har vært dyp, og flere steder
forårsaket store telehiv på Skj ernøyveien, spesielt
ille var det på fastlandssiden av SIgernøybroa, da
det plutselig dukket opp to store "paddehatter" .
Vi har ikke hørt at privatbiler har fått noen skade
på grunn av dette, men bussen ftkk seg en smell.
Også i Grønviksbakken har det vært betydelige
telehiv. Vegvesenet bruker varmt vann for å flate
dem ut.
Nå har vi en svær forhøyning på toppen av
Kapellbakken hvor asfalten er sprukket tvers
over.

Farlig flått på Skjernøy
Sørlandssendingen har i vinter meldt at det kan
være farlig å bli angrepet av flått på SIgernøy og
på Tromøy ved Arendal, da flåtten kan inneholde
de farlige bakteriene som gir borreliose, og også
bakterier som kan forårsake hjernebetennelse.
Som vi har hørt tidligere er disse bakteriene ikke
funnet på øya, men borreliabakterien er derimot
funnet i Frivoldsområdet på fastlandet like over
Skj emøybroa.
'

Televerket har_ i vinter skiftet ut betydelige deler
av linjenettet på SIgernøy. Det må ha vært en sur
jobb i det kalde vinterværet.
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Ungdommens kulturmønstring
lørdag 12.februar var en stor suksess også i år.
Mange talentfulle ungdommer både spilte, danset
og sang. Nivået på deltakerne var høyt, og Jon
Røkland sa han gjerne skulle sendt videre alle
sammen.
Også i år var det ungdom fra Skj ernøy som
deltok. Truls Dyrstad spilte gitar og sang i
hardrock-bandet "41[3". Disse gikk videre til
fylkesfmalen. Margrethe Lans Syvertsen, fra
Farestad (vokal og piano), deltok sammen med
Maria Njerve Borgenvik, fra Mandal (vokal).
Denne duoen sjarmerte med sangen "Forever and
always", kan vi lese i Lindesnes avis. De to
jentene gikk også videre til fylkesfmalen som skal
være senere i vår.
Vi ønsker de unge, håpefulle lykke til videre i
mønstringen.
Hanne

Skjernøy på Facebook
Nye telefonledninger

k
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Nå kan du gå inn på Facebook og bli "venn" med
"Oss fra Sig ernøya"
Det er en gruppe for oss "øyboere som trenger et
sted å samles", og er opprettet for moro skyld.
Her legges bl.a. gamle bilder fra øya ut, og er det
noe på gang, så ligger det info om dette her.
Det ligger også en utfordring til Sig ernøyfolk der,
om å melde seg inn i gruppen.
Herved videreformidlet.
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Tur til Haydom
For konfinnanter i Mandal menighet blir det
hvert år trukket ut to som får en gratis tur til
sykehuset i Haydom som ligger i Tanzania.
Denne gang ble den ene Hanna Puntervold i
Valvik, som var så heldig å tilbringe vinterferien
der. Med på denne turen var også vårens
konfinnant Martine Walvik og Nora Christensen
som ledsager, alle fra Valvik.
Det er andre gangen på tre år at en person fra
Valvik vinner den turen. For tre år siden vant
konfirmant Vetle Abrahamsen, og den turen
fortalte han om i Skjernøyposten.
Så en stor prosent av de uttrukne konfinnanter
kommer fra Valvik.

opplysninger om stær som var sett andre steder
på øya. Snøen lå da fremdeles høy, så det var nok
ikke så godt å fmne mat utenom fuglebrettene.
8. mars var også grågåsen observert her ute, og i
snøbare hageflekker titter nå snøklokkene fram,
så våren er ikke så langt unna.

Kontingenten
I dette nummeret blir det innlagt
bankgiroblanketter, for innbetaling av kontingent.
Vi bruker de samme takstene som tidligere.
Kr 100 for Norge og USA $ 15.
Vi har jo en del utgifter så vi håper dere er
raske med innbetalingen.

N yinnflyttet

Oljesøl

d
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De siste ukene er det registrert en del tykk olje
utenfor kysten her.
Årsaken er et containerskip som gikk på grunn
ved Hvaler 17. febr., og det lakk ut noen tonn
tungolje. Oljen har drevet med strømmen ned
langs kysten og nådd land i Aust- og Vest-Agder.
Den har tilgriset skjærgården rundt Kristiansand
og Søgne. Den har også nådd skjærgården her,
men det er ikke kommet meldinger om at den har
nådd lenger vest.
En ukes tid har brannvesenet sør vært og fjernet
olje som var drevet inn i havna på Ryvingen.
Der lå det store mengder tjukk olj e, den var som
tjæreklumper. De regnet med at det ble tatt opp
over 5 tonn bare her. Oljen hadde griset til
ganske godt, den ble spadd opp i sekker og til sist
ble det strødd bark på. Denne oljen er lettere å ta
opp når det er kaldt, for da er den mer håndterlig,
det hadde vært mye verre hvis det var på
sommeren med varme i været.
Det er også funnet olje på Odd, Skjøringen, Lille
og store Vengelsholme og Slettingen.
Det er til sammen samlet opp mellom 5 og 10
tonn olje i Mandals skjærgård, det er også funnet
flere fugler som er tilgriset av olje.
Vi vil understreke at den oljen som ble tatt opp
inneholdt mye annet som rekved, tang, plast o. 1.
Så dette var innbegregnet i vekten.
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26. feb. ble de første stær sett på fuglebrettet i
Juvika. I dagene som fulgte fikk vi flere

Beate og Gedeminas Rudaitis har sammen med
barna Ruth Amanda og Hennann flyttet inn i nytt
hus på Kniben på Ytre Farestad. Vi ønsker dem
tilykke med boligen. Beate er oppvokst på Ytre
Farestad, og familien har i noen måneder bodd i
huset til sine foreldre.
Vi ønsker Kari Wathne, Kjetil Skistad og lille
Simen velkomne til Skjernøy.
De har flyttet inn i Karis bestemors Betsy
Wathnes hus på Ytre Farestad.
Kari er oppvokst på Rosnes, og familien har vært
bosatt på Østlandet tidligere.
Så har Vibeke og Erik Aanensen med barna
Didrik og Kine flyttet inn i nytt hus på Kniben, og
vi ønsker dem ti lykke med det.
Vibeke er oppvokst på Farestad og de har bodd
der mens huset var under
.

Så er det store huset i Val vik (bilde over) solgt til
fam. Elisabeth og Torgeir Espedal i Sandes for kr
4.800.000. De har foreløpig ingen planer om å
flytte ned her, på grunn av jobb og barn i
skolepliktige alder. Så boligen vil bli benyttet til
helger og ferier.
Huset har to leiligheter og den ene er bortleid til

- 16 Cristiane og Oddvar Christensen med barnet
Erik.
Oddvar er oppvokst i Val vik, men har bodd i
Bergen i mange år.
Vi ønsker dem alle velkommen til øya og håper
de vil trives blant oss her ute.

Barnedåp på kapellet
2. juledag 2010. Barnets navn: Tobias.
Foreldre Camilla Blørstad Lien og Hans Olav
Jacobsen, Ytre Farestad.
Søndag 13. febr. Barnets navn: Dennis. Foreldre
Trine Hansen og Ole Jan Dahl. De bor i Mandal,
men Trine er oppvokst i Valvik.
Samme dag ble også lille Eline døpt. Foreldre
Anita og Sindre Greipsland. De bor i Mandal,
men Sindre er også oppvokst i Valvik.

Skjernøykalenderen 2012
Vi minner om at det fremdeles er anledning til å
sende inn bilder til kalenderen . For å ta den
ferdig til sommeren må de leveres inne 1 april til
Thor Anders Puntervold på minnepinne eller dvd.
Han har telefon 97714474, hvis du har spørsmål.
Bildene kan også sendes på mail til
Skj ernøyposten.
Innsamlingen til kapellet går sin gang. Det er
til nå samlet inn i overkant av 3 mill. kroner som
en er svært takknemlig for.

feste under skoene.
Sykehuset i Kristiansand mottok rekordmange
sørlendinger med bruddskader etter fall på isen.
Likeså hørte vi om trailere som sto i bakkene og
stengte vegene, det var særlig dårlig "skodde"
utlendinger. Så en måtte beregne god tid når en
skulle ferdes langs veiene.
Første uken i febr. var snø og is nesten borte, men
så kom det nytt snøfall fra 13. og ut hele uken. Så
var det på'an igjen med snørydding, skuffer og
brøyting (det er mange som har kjøpt snøfres), det
falt mange cm. Og det er denne snøen som nå er i
fred å smelte vekk.
Det har vært mest vind fra øst, og før jul blåste
det iskald kuling.
Januar var det noen dager med kuling fra vest.
De som har fyrt med ved i vinter har brukt store
mengder, det har vært vanskelig å holde varmen
innendørs. Men barna har frydet seg med aking
og skigåing.
Dette er tredj e vinteren på rad at snøen ligger i
ukevis, men det er svært lenge siden snøen har
ligget så lenge som i år.
Tidligere kunne det gå mange år mellom hver
gang en kunne benytte skiene her ute.
Så runder vi av "Skj ernøyposten" for denne gang,
og vi møtes atter en gang i begynnelsen av juni.
Vi håper da at vintertøyet har vært stuet vekk i
flere måneder.
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Siden sist
Så er vi inne i år 2011 med første nummeret, så
nå skriver vi 43 årg.
Vi må innrømme at for de fleste her ute har det
vært en lang vinter. Snøen kom den andre uken i
november og den ligger her ennå, men den har
minket kraftig de siste dagene.
Desember måned var svært kald med
nattetemperaturer på - 10 og lavere.
Dagtemperaturen var - 4 - - 5 og nedover. Vi
fikk også rikelig med snø. Det var et ypperlig
skiføre, men det var også mye snørydding. En
måtte nesten daglig ut med snøskuffa. Siste del
av januar var mild, og da tinte snøen, men det ble
svært glatt. Det var veldig vanskelig å bevege seg
utendørs. Det ble å gå til innkjøp av pigger for å

