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Første søndag i advent kl 17.00, etter at stormen hadde lagt seg noe og regnet hadde oppholdt, ble
julegranen tent av representanter fra ungdomsgruppa.
Etter det var det gang rundt treet, før alle kunne gå inn til dekket bord med kveldsmat, og det var
barne-TV i Lillesalen.
Mellom 80 og 90 personer av stort og smått var møtt fram, hvor vi også sang julesanger. Det ble
servert rundstykker og landganger med forskjellige slag pålegg, med kaffe ogjus. Det var også
gratis utlodning med mange gevinster.
Ungdommene som sto for arrangementet gjorde en veldig god jobb. Takk skal alle ha.
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Julemesse på Kapellet
Lørdag 27. nov. var det julemesse på kapellet fra 12.00 til 16.00. Dette er tredje gang det arrangeres
julemesse her ute. I fjor måtte en leie grendehuset da kapellet var under ombygging.

Julenisser og dukkes enger til salgs

Det var godterier av forskjellige slag til salgs.

I
l

Det ble sunget julesanger. Her er forsangerne
Hanna Puntervold, Rebekka Torgersen og
Veronika Syvertsen. Ved pianoet Margrethe
Swertsen.

Gevinstbordet

I år var det særdeles vellykket med godt besøk hele
tiden, åresalget gikk greit og det var mange fme
gevinster, blant 21 hjemmebakte kransekaker.
I år som i fjor, samme komiteen hadde gjennom året sydd
strikket og snekret, så det var mange ting en kunne få
kjøpt. I tillegg var det salg av steinbakt brød fra bakeriet i
Valvik og Skjemøykalenderen med forskjellige andre
gjenstander.
Det var salg av risgrøt, pølser og mange slag kaker, og
dette gikk unna.
Sluttresultatet ble også imponerende. Hele 82.700 kr kom
inn denne ettermiddagen, som også er det dobbelte fra i
fjor, og som i sin helhet går til utbyggingen av kapellet.

Vi må bare beundre givergleden her på øya. I løpet av
sommer/høst har det vært mange utlodninger og innsamlinger hvor det har kommet inn store beløp.
Dette er jo bare helt fantastisk.
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Fiskenytt
For de fleste av våre lesere er det nok
hummerfisket som har den største interessen på
denne årstid. Fisket i år startet i flott
oktobervær, men det varte ikke lenge før det
tradisjonelle hummerfiskeværet var på plass,
med sjø og vind. Og siden har det blitt mye av
dette , bortsett fra mot slutten av fisket i
november, da har det vært litt roligere.
For de aller fleste vi har spurt har fisket vært
bra, kanskje med en viss økning i forhold til i
fjor. Mange melder om mye rognhummer, og
også en del småhummer, selv om alle fisker
med fluktåpninger i teinene, det tyder bra. Det
skal bli spennende å se utslaget av fredningen
av rognhummer, som kom samtidig med
minstemål på 25 cm. Ennå er det for tidlig å
registrere full effekt av den, da det tar ganske
mange år fra nyklekket rogn til minstemål på
25 cm. Men kanskje økningen av småhummer

Hummerfislære møtes påleltet: EilijChristensen
møter Evert Knutsen

I. v.

er det første positive tegnet.
I år har teinetallet i sjøen øket de fleste steder,
og interessen for hummerfiske er meget stor.
Bestanden av kysttorsk har vært et stort
diskusjonsemne blant forskere og
fiskerimyndigheter i de senere år. Spesielt i
Oslofjordområdet har bestanden nesten blitt
borte. Men også hos oss har vi merket mindre
torsk enn tidligere. I år ser det ut som om dette
har endret seg kraftig. Helt siden i sommer og
ut over høsten har det vært bra med torsk. Og
nå som juletorsken skal sikres, ser det riktig
lovende ut. Det er mest fisk rundt 2 kg, men
også 4 og 5 kg er ikke så sjeldne. Det er også
mye småtorsk. Fiskeridirektoratet i Flødevigen
har også konkludert med god bestand av torsk
etter prøvefiske som foretas hvert år.
Fra årsskiftet kommer det nye bestemmelser
om maskevidde i bunngarn, minste tillatte
maskevidde blir fra 1.1.2012 63mm
halvmaske. For dem som ennå forholder seg
til omfar, er dette 10 omfar. Svært mange har
til nå brukt 52 mm eller 12 omfar trollgarn,
men disse blir altså forbudt fra nyttår.
Fisket etter reker og annen fisk har vært
noenlunde på det jevne i høst, men en del
priser på fisk har vært svært lave på grunn av
den økonomiske krisen i Europa.
Flere fiskere fra øya er involvert i fiske etter
leppefisk. Dette fisket sluttet i slutten av
oktober, med et bra resultat for de fleste, om
enn kanskje noe svakere enn i 2010.
Evert Knutsen
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Jes. 40,31 .
Adventstid
Adventstid
De som venter på Herren, få r ny kraft; de løfter vingene som ørnen, de løper og bl ir ikke utmattet, de går og blir ikke trette.

Skjernøy kapell
Vi startet opp i høst med samlingsfest 4. september for hele familien. Arrangementet ble avholdt i den nye
matsalen, da det her står småbord med stoler noe som gjør ting enklere. Dette fungerte lqempefint. Det var
godt fremmøte.
r slutten av september var det kompefest med gaveutlodning. Vi hadde dekket til ca. 70 personer. Det var et
jevnt tilsig av folk og til slutt klarte vi utrolig nok å få presset inn ca. 90 personer i den nye matsalen ...... men
da var det også mer enn fullt. Det ble i grunnen ganske så intimt. Arne Svindland hold en fm andakt og SBK
sang noen sanger. Overskuddet etter utlodningen og matsalg var på nesten 10 000 kroner.
Det har også vært noen onsdagsmøter og fellesskapskvelder nå i høst. Oppslutningen har vært rimelig bra også
på disse arrangementene.
Skalldyrfesten ble arrangert lørdag 15. oktober. Det ble kokt gryte på gryte med krabber - dessverre har disse
vært svært dårlige nå i høst og de fleste var ganske så tomme. Vi måtte derfor "spe på" med flere reker og noen
kilo med blåskjell. Det var ca. 60 personer på festen. Vi hadde nok håpet på at noen flere skulle ta turen innom
denne kvelden, men det er ikke alltid det passer i en travel og hektisk hverdag for mange. Olaug Eilind
Haugstad holdt andakt. Ellers var det underholdning med "vinn på minuttet" som skapte engasjement og
spenning.
Det ble forsøkt med underholdningskveid på kapellet 28. oktober, der "proffe folk" ble leid inn til å
underholde. Maiken Almger og Kai Stokkeland hadde skreddersydd innholdet i underholdningen til
lokalsamfunnet på Skjernøya. De hadde gjort en god del "research" i denne forbindelse. Maiken Almger
karikerte bl.a. noen kjente skikkelser som: Herborg Kråkevik, Linda Eide (programleder i Norske attraksjoner)
og Maria Arredondo. Lokale personer på øya ble også flettet inn i sangtekster og sketsjer, noe som gjorde det
ekstra morsomt. De ca. 60 personene som var til stede fikk virkelig trirrunet lattermusklene denne kvelden. Det
var kafe etter at underholdningen var ferdig.
Dette året blir det ikke noen julefest for de voksne i regi av ungdomsforeningen. Styret har dessverre ikke hatt
kapasitet til å arrangere dette nå i år, grunnet et svært hektisk år med nybygg og restaureringsarbeid. Vi har
derfor ligget langt på etterskudd med planleggingen av høstens arrangementer som følge av dette. Dette er
imidlertid en sak vi ønsker å ta opp på årsmøte, dette for å "lodde stemningen" for en eventuell julefest i 2012.
Når det gjelder programmet for vårhalvåret 2012 er styret takknemlig for innspill til type arrangementer og
li@ende. Ta i så tilfelle kontakt med noen av oss i styret.
iUtbrJi!!1g av ka eDet, «Et bygg for fremti eo)J,
Arbeidet med å lage ny port og gjerde ved inngangspartiet (mot riksveien) er nå ferdig. Noen driftige
pensjonister har påtatt seg derme jobben på frivillig basis - de har gjort en kjempefmjobb.
Etter at byggeperioden var ferdig måtte det gamle forhenget i storsalen renses. - resultatet var at det krympet
20-30cm og rakk ikke lenger ned til gulvet. Åshild Aalvik med gode hjelpere tok da saks, nål og tråd i "egne
hender" og sydde nye flotte forheng.
Ellers gjenstår fremdeles noen småting som nevnt i siste Skjernøyposten i forbindelse med nybygget.
Takk til alle frivillige som bidrar hver sin måte og villig bruker av sin fritid for at kapellet skal bli et godt sted
å være.
Tidligere i år søkte vi Kulturdepartementet om støtte til privateide kirkebygg (arealtilskudd).
Tilskuddsordningen er en etterskuddsordning, dvs . det kan kun søkes om tilskudd etter at bygget er ferdig. r
slutten av oktober fikk vi en lite hyggelig beskjed fra departementet. De informerte oss om at søknaden ikke
var i henhold til retningslinjene for tilskuddsordningen, og at søknaden vår derfor ikke ville bli vurdert. Vi ble
mildt sagt overrasket over dette svaret, da vi selv vurderte ut i fra retningslinjene at vi lå innenfor
tildelingskriteriene. Det ble da sendt en klage til departementet der vi samtidig ba om en nærmere begrunnelse
for hvorfor vi eventuelt skulle falle utenfor denne tilskuddsordningen.

Forts. side 6
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Portrettet
Denne gangen er vi på Farestad, hvor vi møter Alf Tore Gundersen.
Og han forteller:
Født i 1966 og oppvokst i Mandal (på Berge - Imesletta). Jeg er
nest eldst i en søskenflokk på åtte. I noen år bodde også
bestemoren min i en leilighet i huset etter at hun ble enke. Vi ble
da omtalt som «mormor og de åtte ungene». Jeg giftet meg i
1993 med Monica Tørresen som er ekte Skjemøyjente. Vi
bosatte oss i barndomshjemmet til far til Monica (Torleif) på
Farestad. Huset ble tidligere brukt som sommerhus. Dette har
vi restaurert og siden bygd på.
Da vi flyttet ut til Skjemøya og fikk vårt første barn i 1995,
var det ingen andre småbarn på nedre Farestad. Siden har det
blitt mange nye boliger og mange barnefamilier. Vi gleder oss
over alle barna som skaper lek, latter og liv i nærmiljøet.
Vi har tre barn - Annette ( 16 år), Alfred (13 år) og Arian
(10 år). Jeg er utdannet elektronikkingeniør og har arbeidet
som faglærer på videregående skole (5 år) og på Eik
jordstasjon i Telenor (4 år). De siste 12 årene har jeg
jobbet i Agder Energi hvor jeg trives veldig godt i en
variert, selvstendig og utfordrende jobb. Litt mer eksakt jobber jeg for øyeblikket som
prosjektingeniør, hvor jeg er prosjektleder for interne prosjekter samtidig som vi drifter og bygger ut deler av
kommunikasjonsnettet (fiber, radiolinje etc.) som brukes for overvåking, fjernstyring, telefoni, kontordata etc.

Interesser, hobbyer.
Jeg liker å holde kroppen i form. Dette gir meg overskudd, velvære og forhåpentligvis også bedre helse.
Tidligere spilte jeg aktivt fotball, noe som jeg for øvrig er veldig glad i. Etter noen år på fotballbanen har det
blitt noen fotballskader (litt slark her og der), ogjeg fant derfor ut at jeg måtte legge fotballen "på hylla". Jeg
begynte da med alternative treningsformer som løping og noe sykling for å variere belastningen. Jeg driver
enda med fotball en gang i uken, men da blir det mer på "mosjonistnivå". Ellers elsker jeg å gå på ski og så
sant jeg er frisk prøver jeg å få med meg Sesilåmi (skirenn fra Setesdal til Sirdal). Jeg er glad i friluftsliv og tar
gjeme en fjelltur sammen med familien.
Andre hobbyer blir det lite tid til da barna krever sitt med skole og "tilbringertjeneste" til/fra ulike aktiviteter
Hva synes du er fint med å bo på Skjernøy?
Trives du i bomiljøet?
Jeg trives veldig godt på Skjernøy. Her ute har vi gode naboer, nærhet til vakker natur, vi kan oppleve
stillheten samtidig som vi bor ganske sentralt. Jeg setter også pris på å bo nær sjø og skjærgård. Konklusjonen
etter å ha opplevd andre land og kontinenter er at vi egentlig bor i verdens beste land og på et av Norges aller
fineste steder. Slikjeg ser det er dette et flott sted for barn og unge å vokse opp i et trygt og godt nærmiljø. Her
ute fins det et unikt samhold og en fantastisk dugnadsånd, noe som tilbygget på kapellet er et godt eksempel
på.
Synes du det lokale tilbudet til barn/ungdom/voksne er tilstrekkelig?
Kan nevne: Velforening, historielag, ungdomsforening, helselag, grendehus.
Hva synes du kunne vært bedre, eller gjøres annerledes?
I forhold til antall innbyggere synes jeg det er et veldig bra og variert tilbud til barn og ungdom her ute på øya
(for de som ønsker å benytte seg av de til budene som fmnes). Vi har selvsagt ikke alle mulige tilbud her ute,
slik at det blir naturligvis en del kjøring til Mandal på svømmetrening, instrumentøvelse, fotball, håndball og
lignende.
Forts. neste side
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Hvordan ønsker du at øya skal se ut i fremtiden?
I fremtiden kunne jeg godt tenke meg at det blir bygd sykkelsti på øya, slik at de myke trafikantene kan ferdes
trygt langs fylkesveien. Jeg ønsker meg ikke "Flekkerøy-tilstander" på Skjernøya mht utbygging, men en
fornuftig fortetting av antall boliger er helt i orden.
Har du noe spesielt til slutt?
Jeg har en svigerfar som har god hukommelse og er en god historieforteller. Han har alltid noe å fortelle fra
gamle dager. I forbindelse med stykket om skonnerten "JOHN" fra siste Skjernøyposten (43 årg.) som forliste
under l. verdenskrig har Torleif Tørresen (svigerfar) fortalt følgende:
Tørres Georg Tørresen (født: 1897) var far til Torleif og bodde på Skjernøya. Han var lettmatros ombord på
båten "JOHN", og var med og seilte båten fra New Foundland og til Mandal. Da de kom i Nordsjøen fikk han
et "forvarsel" om at han måtte mønstre av båten når de kom i land i Mandal. Han gikk da til kapteinen og
fortalte at han ville mønstre av. Kapteinen ønsket ikke å la ham forlate båten og forsøkte å overtale ham til å
bli. Han mente at når han kom hjem skulle jo kameraten hans Wilhelm Kristiansen som var jevngammel
mønstre på, noe som var en god grunn til å bli værende som mannskap på båten. Kapteinen ville ikke gå med
på at han skulle mønstre av, men Tørres gikk da til stynnannen som omsider gikk med på å la ham forlate
skuta når de kom til land. Kapteinen ønsket å beholde Tørres om bord og oppsøkte faren (Teodor Tørresen) for
å forsøke å overtale ham til å la sønnen bli . Teodor sa da at han ikke kunne tvinge sønnen til å bli med på neste
tur, når han hadde fått det for seg at han ikke skulle være med. Som det står i siste utgave av Skjernøyposten
forsvant altså båten på tilbaketuren, og her skulle altså Tørres vært med om bord . ........... Tørres mønstret i
stedet på en båt hos Torvald i Kleven.
Vi takker Alf Tore for at han ville stille opp i portrettet. Red.

Skjernøy kapell. Forts fra side 4.
Etter et par uker kom det svar fra Kulturdepartementet at de hadde vurdert dette på nytt og likevel gitt oss
tilskuddet. Tilskuddet er på kr. 242 963,- og kommer godt med i forbindelse med utgifter til nybygget (støtten
er på kr. 825 pr. kvadratmeter) . Det har vel vist seg tidligere i forskjellige sammenhenger at det ikke er lett å få
støtten vi har krav på uten en del runder med korrespondanse og klagebrev. Dette er ekstraarbeid vi helst hadde
sett at vi kunne vært foruten - det er jo ikke dette vi ønsker å bruke tid og krefter på.
!

fl! ianop,å kapeRet

Det har blitt kjøpt inn nytt flott piano på kapellet. Menighetsutvalget søkte om støtte hos Plussbank og fikk kr.
50 000 til dette fonnålet. På årsmøtet ble det bestemt å kjøpe nytt og ikke brukt piano. Britt Turid Madsen og
Stein Austrud har vært med i utvelgelsen av pianoet som kostet kr. 79 000 . Menighetsutvalget har dekket
resterende beløp på kr. 29 000 . Denne utgiftsposten har da ikke belastet utbyggingskontoen. En stor takk til
menighetsutvalget og Plussbank!

sBlØte201
Vi minner allerede nå om årsmøte i ungdomsforeningen som blir 25. januar
kl . 1900.
Alf Tore Gundersen; p å vegne av Skjernøy kr. ungdomsforening)

Økonomien, utbyggingen av kapellet
Pr l. desember har vi samlet inn 3,8 mill. kroner, etter at julernessa gav kr 83 000 og vi har fått kr 243 000 fra
Kulturdep. Kostnadene til nå er ca 5,5 mill., det gjenstår noen utbetalinger før det hele er i boks.
Årsaken til dette er først og fremst at Gustav Olsen har noen småting som gjenstår i forbindelse med nybygget
og derfor er ikke slutt faktura sendt enda.
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Merking av teinedobber
Herbjørn Pedersen har sendt oss et innlegg om markering av fiskeredskaper i sjøen, som vi gjengir.her:
Det ville uere fint om dere kunne skrive litt om at det er hummer - og krabbefiskere på øya som kunne
markere redskapen bedre. Det gjelder spesielt de som bruker hvite flate tredobber som bare er ca. l" tykke.
Når sjøen går hvit (og det gjør den som regel i hummerfisket) kan det være vanskelig å se disse. A få teinetau i
propellen er lite hyggelig ... det har vel de fleste opplevd. Da er det bare å la dreggen gå og forsøke å kutte tau
av propellen ... og i beste fall få det løst og skjøte sammen dobber og teinetau så ikke teiner skal gå tapt. Derfor
er det i alles interesse at redskapen markeres ordentlig ... det beste er å bruke TO runde kuler med tydelig farge
med noen meters mellomrom, og selvsagt synketau mellom dobbene (her syndes det).
Hilsen Herbjørn Pedersen, Nedre Farestad

Vi er enige i at det er viktig å markere redskapen korrekt, og ikke minst unngå å
bruke flytetau på den delen som kan nå opp til overflaten. Spesielt om sommeren
syndes det svært mye med dette, og det er direkte livsfarlig. Hvem har ikke sett en
blåse med et blått flytetau som ligger og flyter flere titalls meter bortover. Er været
urolig, kan det være nesten umulig å se, før det er for sent.

Dobben skal være fra ca.
l 9l 2, og har tilhørt Oscar
Karlsen Valvik

Tredobber er den tradisjonelle måten å markere teiner på, det er kun i den senere tid
at plastkuler har blitt vanlig. Det er svært mye kystkultur i tredobbene, så vi håper
flest mulig bruker disse også i fremtiden, kanskje i kombinasjon med mer moderne
flottører, som gir bedre markering. Tredobbene med spesielle fargekombinasjoner
har fulgt de gamle bruksnumrene på øya tilbake til hummerfiskets barndom.
Tidligere, da det virkelig var mange teiner i sjøen, var dette et "must" for å fmne
igjen sine egne redskaper. I tillegg til en spesiell fargekombinasjon var det som regel
skåret inn eierens initialer. Dobbene har i tillegg til markering, en annen egenskap.
Når det er tung sjø, går dobbene på grunn av sin form opp og ned i bølgene, uten å
lette teina. Dersom flottørene har for stor flyteevne, kan de ved tung sjø lette teina,
slik at den beveger seg langs bunnen og blir borte. Hvem har ikke møtt store
plastkanner om sommeren, med teiner "på slep".

For en "barket" hummerfisker er det et fælt syn når man møter plastkanner og colaflasker som markører på
teiner eller annen fiskeredskap. Nymalte dobber l.oktober er et flott syn, og vitner om at hummerfisket er mer
enn et par humrnermåltider rundt juletider, det er kystkultur på sitt beste.
For ikke så mange tiår siden ble det brukt kurv på propellen, slik at tauet ikke kunne sette seg fast, men da var
også teinantallet minst det tidoble. Kurven var effektiv, men krevde sitt når det gjaldt drivstoff.
Evert Knutsen

Utlodning til inntekt for nytt lekeapparat
på Farestad - 9.november 2011.
Onsdag kl. 1630 åpnet kafeen, med pizza, pølser, kaker og kaffe . Samtidig var det salg av småkaker ute i gangen. øyas
damer i alle aldre hadde stekt småkaker i mengder, mange av de 175 boksene var
stablet opp på et bord, og flere av øyas
barn drev denne "butikken" - under
oppsyn av Kari Watbne.

Ingrid Ilebekk

Åse Karin Ramsdal, Vivian Kristiansen, Cecilie
Jenssen, Lena Christensen, Cecilia Larsen
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den første forsvant som dugg for sol da jeg kom
hjem. Primus motor - J:ngrid Ilebekk ledet utlodningen med stø hånd.
Det var godt utlodningen ble flyttet til
kapellet, for det måtte være mellom 150
og 200 mennesker her denne kvelden.
Det er veldig mange barn på øya nå, og
det var nok mange flere barn enn voksne
på tilstelningen.
SBK sang to sanger, og Lotte Aalvik, som
nå er en av lederne koret fikk: gleden av å
innvie det nye pianoet som ankom
Lotte Aalvik og SBK
kapellet dagen før.
Før treImingen etter åresalget fikk:
fotballaget en stor overraskelse. Premiene for godt utført
Noen av gevinstene
jobb på fotballbanen ble utdelt av Jan Ludvik Ilebekk og
Ame Svindland. Så kom overraskelsen!
Nye fotballskjorter, med navn på! Sponset av BRG, Mix Viking Video og Sjøsanden
Grafiske. I disse fIrmaene jobber fedre og en
bestefar av lagets spillere, så det spørs om det
ikke har vært et lite samarbeid her.
Den store komiteen ble kalt inn, og fikk: sin velfortjente applaus. Komiteen, på sin side, hedret
Ingrid med en vel fortjent bukett blomster.
Så var det trekning, og det var ekstremt mange
gevinster, både på bordet, og på bøkene.
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Slgernøy fotballag

Aanensen,
Anette Do~rgslf'a,
Ingrid), Ingrid Ile bekk, Marit Svindland. Ikke med på bildet: Gunhild Strømberg, Jorann
Austrud, Linda Torgersen, Nina Bentsen og Stine Pedersen.

Sitat fra Ingrid:
"Kapellet var fullsatt denne ettermiddagen og vi er utrolig fornøyde med resultatet. Ca 50 000,- fikk: vi inn.
Vi har nå samlet inn totalt 190 000,- helt fantastisk. Vi mottok 50 000,- fra kommunen og 10 000,- fra +bank i sommer,
og resten har vi fått inn på basarer. Arbeidet med tilrettelagt vei ned til lekeplassen er i gang og Jan Ludvik og Sverre har
med seg flere fedre på dugnad to dager i uken. Vi har nå bestilt lekeapparater i samarbeid med parksjefen i Mandal
kommune og målet er at disse er på plass til åpningen av den "nye lekeplassen" i juni 2012. Da vil vi foreta en offisiell
åpning og ha familiefest på lekeplassen. Jeg vil på vegne av komiteen få takke alle de fantastiske mødrene og fedrene som
har bidratt med tid og hjelp på ulike områder for å få stelt i stand de tre basarene, og ikke minst til alle de som har bidratt
med gevinster, baking og annen hjelp. J:ngen nevnt - ingen glemt Tusen takk! Nå har vi mødrene bidratt med innsamling
av midler, så nå er fedrene i gang med å fullføre prosjektet. Så her er alle med og bidrar på ulike måter. Jeg håper at denne
innsatsen vi har lagt ned vil være med å la lekeplassen fortsatt være en møteplass for barna på øya i årene som kommer.
Vi mangler fremdeles litt penger for å komme helt i mål, så vil du gi et bidrag er vi meget takknemlige for det. Kontonr:
3075.12.06778. Tusen takk til alle som har støttet oss til nå. Blir kjempegøy til sommeren når barna kan ta i bruk
lekeplassen, det gleder de seg veldig til.
Mvh Ingrid Ilebekk
- "leder for lekeplass prosjektet/innsamlingen"
Janne
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Samling av krigsseilere
Tirsdag 28. nov. var det 250 krigsseilere samlet utenfor konserthuset Kilden i Kristiansand. Hans Majestet
Kong Harald var også til stede, og han gikk rundt og håndhilste på alle krigsseilerene.
Av dem som lever og ennå er i stand til å reise så langt, var de samlet fra hele landet. Selv fra USA var en liten
flokk kommet. De ønsket at deres barn og barnebarn skulle få oppleve denne dagen.
Også dis "Hestmanden"; båten som har opplevd to verdenskriger, lå oppusset ved kaien utenfor Kilden.
Alle krigsseilere var i sin fmeste stas - de fleste med medaljer på brystet.
Etter gjendåpen av dis "Hestmanden" var alle krigsseilere invitert til lunsj inne i konserthuset. De samlet seg
rundt småbord - 5 - 6 stykker ved hvert bord - og samtalen dreide seg mye om opplevelser fra krigens tid,
men etter 50 - 60 år var det vanskelig å kjenne hverandre igjen. Så det gikk mye på hvilke båt~r de hadde seilt
med i de årene. - Det var også flere taler, og sang av et stort barnekor.
Men tiden gikk fort, og mange hadde reist langt, så var det tid for å si farvel.
For mange blir det nok dette den siste store samling av krigsseilere fra den 2. verdenskrig.
Håkon Karlsen
~

Vi takker Håkon for bidraget og nevner at han er den siste krigsseileren som er igjen fra Skjernøy.

Red.

Gildra på Færøy

Er det noen som kjenner seg igjen? Dette er et fjellparti på Færøy som kalles Gildra. Det er nok ikke alle som
har lagt merke til hodefiguren i fjellet, ei heller steinen nederst som ligner en båt. Når en i båt er midt i
innløpet til Færøysundet og har Skanesodden - Dyrstad på babord side og starten på Færøy på styrbord side,
så vil du oppdage denne "fjellkunstformasjonen" kalt Egyptisk statue som skuer utover havet og ''Noas ark"
strandet i sjøkanten. Når en kommer utenfra kan hode figuren heller ligne en hund.
Det hadde vært moro å vite om noen har hørt noen "sagn" eller fortelling om denne figuren. Vi tror at for folk
flest virker dette noe ukjent.
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Nytt fra Skjernøy historielag
Norsk kulturminnefond har tildelt Skjernøy historielag kr 74 000.
Disse pengene er beregnet til vedlikehold av Dyrstad skolehus. Til
våren planlegger vi reparasjon av taket og skifting av takstein på
den ene siden.
Er det noen av Skjernøypostens lesere som kan tipse oss om
rimelige takstein?
Fastsettelse av alder på eldre bygninger:
Fylkeskonservator Helge Paulsen og hans team har i høst foretatt
boreprøver i gjestgiveriet i Skjernøysund for å fastsette alderen på
bygningen. Boreprøvene er sendt til Nationalmuseet i København
for analyse. Det er videre planlagt å foreta boreprøver i noen av de andre bygningene som tidligere har blitt
inspisert. Det planlagte foredraget på Grendehuset er utsatt til utpå nyåret. Da vil Nils Bonde fra
Nationalmuseet og Helge Paulsen kåsere om eldre bygninger på øya. De vil også gi råd om søknad om
tilskudd til reparasjon/vedlikehold av verdifulle eldre bygninger.
Kulturminner og severdigheter på Skjemøy:
Tidligere i høst var 2 representanter fra historielaget på kontoret til fylkeskonservator Frans-Arne Stylegar. Det
ble et meget positivt møte. Stylegar lovet å dekke alle utgifter til 15 stk. infoskilt som på sikt planlegges
oppsatt på Skjernøy. Ordren er iverksatt hos Mindus as, og vil koste ca. kr 1 400 pr. stk.
Ellers arbeider historielaget med å overta Dyrstad skolehus og Høgevarden, men dette er ikke gjort over natta,
så vi rar bare krysse fingrene og smøre oss med tålmodighet.
Den tradisjonelle juletrefesten på Dyrstad skolehus er fastsatt til søndag 8.januar kl. 1700.
For historielaget
Knut B. Knutsen

Toppseilskonnert John
Denne skute og mannskap søm vi skrev om i forrige nummer. Her er et bilde av skuten som sto i minneboken i
"~in~~snes" 2! .sept. 2002
. ."
i.
'.

.--.,

M INNE BOKEf~

Presentert av Aage A. Wilhelmsen

Dette vakre fartøyet var skonnerten <<JohID>, hetheliggende i (lIva, muligens·.j 19I?
da skuta.kom til Mandal første gang. Det var K. Schmidt SOll! kjøpte skuta av·Johan T. 0Sbøe med tIere i Stavanger. «JohID> var·bygd i Bergeni 1901, og var hjem·
mehørende i Stavanger fra 1902 til 1912. I 1916, på vei fra New Foundland til Gi·
braltar med en last fisk, forsvant skonnerten sporløst. Skipper på den turen var Q§.:
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Vi blar i Arkivet
Vi er fortsatt i nrA. 1976 og kan skrive om at i oktober det året var det en auksjon i Skjernøysund over
innbo og løsøre etter boet til avdøde Martin Mortensen. Det var en fm dag og mye folk var møtt fram, ja, så
mange at det var vanskelig å komme fram for å se det som virkelig ble budt på. Det var også kommet
oppkjøpere fra Kristiansand. Av ting som ble solgt nevnes: Båt, ca. kr 3 000, bil (folkevogn) kr 600, moped kr
l 000, spinnerokk kr 700. Ellers ble det solgt en del gamle møbler, materialer, garn, og en hel haug skrot. Alt
inne i sjøbua med teiner og gamle garn (det beste var blitt plukket ut) ble solgt for 200 kroner. Selve
eiendommen er ikke solgt ennå, den vil bli solgt til høystbydende og til nå er det budt kr 256 000 for den.
Gården har mye strandlinje og det følger en holme med, men det er konsesjons- og boplikt, så det kan ikke
komme på tale å selge den som fritidseiendom.

Det er lagt opp til turorientering for dem som liker å komme ut i naturen; og samtidig holde seg i fonn
og bli bedre kjent rundt i vår kommune. Det er lagt ut 30 poster på de forskjellige steder rundt omkring i
Mandal kommune. Det er f. eks. 5 poster mellom Strømsvika og Kleven I Skinsnes, noen poster i Sånum- I
Skjebstadområdet, oppe i Holum osv. Det kreves at en har kart over området og helst kompass. Utstyr kan tas
kjøpt på Anna Sveindals bokhandel i Mandal. Postene er lagt ut fra oktober i år til påske 1977. Arrangører er
Lærenes BIL-I trimkomite. God tur.

Uka før jul skulle søstrene Astrid og Borghild Aalvik kjøre med bil fra Oslo der de var bosatt til hytta
deres her på Skjernøy for å feire jul. Etter en kraftig kollisjon ved Arendal havnet begge på Arendal sykehus.
Skadene var så store for Astrid at hun døde vel en uke senere uten å ha kommet til bevissthet. Hun ble gravlagt
på Mandal kirkegård 3. jan 1977. Astrid var godt kjent her på øya og det var med sorg vi mottok budskapet om
hennes bortgang. Hun var søster til Harald Aalvik.

t

Helselagets årsmøte og utlodning
Årsmøte i år ble holdt 22.nov. kl 10 på formiddagen
Matsalen på kapellet fyltes etter hvert av 35 kvinner og menn
Kari åpnet og ønsket velkommen. Signe leste regnskapet og årsberetningen
Skjernøy helselag hadde pr l.nov. 54 medlemmer, en nedgang på 5 fra i fjor.
Styret har bestått av Kari, Bodil, Helen og Signe. Alle sto på valg i år, men det har ikke lyktes oss å få noen
nye kandidater, så vi står et år til.
Det er holdt 6 fonniddagstreff, høstfest i september, ogjulemøte i desember.
Vi har sendt 5 000 kroner til demensforskning og 5 000 kroner til hjerteforskning
Eldre som fyller runde år får en blomst, og de som er på aldershjem når vi har festen i september
tilsendt en
blomst. Videre får alle over 75 år en blomst til jul.
På Skjernøydagen stekte vi lapper til inntekt for vellet.
Så vil vi takke alle som stiller opp og hjelper oss med forskjellig når vi har arrangementer.
Etter årsmøte hadde vi utlodning og fikk inn 16500 kroner.

rar

Birger Gundersen har vært med i hobbyklubben i 42 år!
Alle ser ut til å trives på hobbykJubben, men noen må nok trives bedre enn andre,
for noen har vært med i over 40 år! I dag er det Birger Gundersen vi vil framheve
litt, for han er fremdeles i full aktivitet i kjelleren hver torsdag kveld i
vinterhalvåret. Stemninga er høy inne i lokalet når jeg stiger inn i varmen. Det er
8.desember og juleavslutning. Bordet er pyntet medjuleduk. Mandariner,julebrus
og karameller står utover bordet. Mange har nisseluer på. Barna blir spurt om de
vet hvor lenge Birger har vært med i hobbyklubben og hvor gammel han var da
han begynte der?
Birger Gundersen.

Forts. neste side.
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Det gjettes litt iblant dem, men det er vanskelig å forstå at lederen deres bare var syv år
gammel da han begynte! Birger er ikke sen om å rette meg
når jeg kaller ham leder; "Vi deler nok på å være sjef Yngvar
og jeg". Han vil ikke ta æren alene.
Birger forteller at han startet i 1969, da han bodde på
Skjernøya. Så syntes han det var hyggelig å fortsette også når
han flyttet til byen for ca 20 år siden. Koselig å treffe de
andre, gamle venner på øya og holde kontakten, sier Birger.
De andre nikker og er enige. Det er jo sosialt for oss voksne
også å være her, sier Yngvar, Eivind og Espen. De har også
med seg hjelpeleder Joacim som underholder barna med quiz
Ledere: Fra v. Joaldm, Yngvar, Eivind, Espen og Birger.

- spørsmål. Så vil de gjeme understreke at både
Roger, som har sluttet som leder nå, og Yngvar
som er med fremdeles, også har vært med i
caAO år. Her er det altså snakk om trivsel,
teamwork og flat struktur. Men denne gang var
det Birger som skulle hylles litt ekstra i
Skjernøyposten for sin lange og gode innsats i
hobbyklubben. Han nevner også sin forgjenger
Harry som jo starta det hele.
Etter jul starer de opp igjen med snekring og
spikking. Mange gleder seg allerede til
En del av gjengen: Fra v. Jakob, Håvard, Julian, Sebastian, Bodil,
utlodninga til våren. Vi avslutter med en
Jonatan, Liv Kristen, Maren , Emilie og Veronika.
passelig gåte fra hobbyklubbens julebord, og med det takker vi Birger for flott innsats alle disse årene!
Hvilket verktøy egner seg best til å slå inn en spiker? (Tenk; alle barna på hobbyklubben visste svaret!)
Hanne

Stormfull "Berit"
På bildet ligger en seilbåt v~d moloen som den pleier, men så plutselig gjør den ikke det lenger.
Akterfortøyningene var røket. I det været hadde det ikke vært lenge før den hadde blitt slått til pinneved mot
moloen.
Når eier ikke er hjemme er det godt det er hjelpende naboer. Bildet til høyre.

"Berit" .... herjer
Det er som en elv, det er ikke hver dag sjøen fosser igjennom Moneglova i Valvik. Bildet til venstre.
Bildene er tatt søndag 27 nov. da stormen raste.
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Høststorm nr. 3
Fredag 9. des. fIkk vi igjen føling med høststorm, riktignok er vi i første vintennåned, men vi kaller det
høststorm.
Det begynte torsdag kveld med kuling fra sydvest med mye regn. Utpå dagen fredag økte stormen til orkan i
kastene. Her på Vesterøya sto sjørokket hvitt.
Vi måtte ut og surre det vi kunne av presenninger 01. før det ble tatt av stormen. Det var høy sjø, men
vannstanden var lav, så båtene lå rolig.
På toppen av Valviksbakken blåste en av de gamle granene over veien og flere sto på vippet til å tippe over
veien. Så en stund var det farlig å passere på veien, for det så ut som granene ville tippe hvert minutt. Der var
også et par store rotvelt.
Politiet ble varslet, og de tok seg en tur ut. Vinden var da i ferd med å løye .
Taket på en hytte som ligger like bak granene blåste helt av.
Denne hytten, som eies aven rogalending, er 40 - 50 år gammel, og liknende har ikke skjedd tidligere.

StOrIl1enraSer P~l SorJandet - bUser like kraftig som
't

-

« BerI»

~etkvisber hvor stor styrke det var
lor an ygene.
Å ferdes på veien der på toppen
var livsfarlig. En greide ikke å ta
seg fram i vinden. En måtte dra
seg ned langs autovernet. Til
sammen knakk 4 -5 av de
grantrærne som er svært gamle.
De må nok nærme seg l 00 år. I
skrivende stund har vi også
observert diverse takstein som
har forskjøvet seg/blåst ned,
samt minst en pipehatt som er
"tatt av vinden"
Sigurd

Faksimile fra VG-nett 9.12.11

Påkjørsel av rådyr
Flere har hatt den ubehagelige opplevelsen det er å
kjøre på dyr med bil. Ikke mindre enn 3 rådyrIge
er blitt kjørt i hjel i løpet av sommeren og høsten, 2
på Berge og l i Bergsdalen. RådyrIgeene er
spesielt "vimsete" og har lett for å komme ut i
veien.
I tillegg er det skutt 7 dyr til nå i den ordinære
jakten. RådyIjakten varer fram tiI23.12.

Mopedulykke på bro
I september var det et kraftig sammenstøt mellom
en mopedist og en tilhenger på Skjernøybroa.
Mopedisten klarte ikke å stoppe, og kjørte inn i
tilhengeren, med et kraftig benbrudd som resultat.
Det var visstnok ikke langt fra at vedkommende
kunne ha falt over rekkverket, og som de fleste vet
er det høyt ned, så det kunne blitt skikkelig
alvorlig.
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Skjernøy kalenderen 2012
Vi minner om at det er fremdeles noen igjen.
Tips til årets julegave.

Nybygging
I Bergeneset mellom Ingrid Berge og bebyggelsen
i Bergeneset, holder Frank Ramsdal og hans kone
på med grunnarbeidene til nytt hus. Frank kommer
fra Bergeneset, men har bodd en tid borte, og er nå
på vei tilbake. Det har vært en del fram og tilbake
med å få byggetillatelse i orden, men nåjobber
gravemaskinene for fullt.

Internettadresse
Skjemøyposten har nå hjemmeside på Internett og
adressen er: wVivv. skj ernoyposten.no
Videre er det lagt til noen nye adresser vedr.
abonnement, e-post, adresseendringer, som er vist i
kolonnen på side 3.
De e-postadressene dere har brukt før er de samme
som brukes nå, det som skjer er at e-post som
sendes til post@skjernoyposten.no videresendes
til skjernoyposten@gmail.com.
adresse@skjernoyposten.no videresendes til Everts
e-postadresser.
Vi vil også minne om at alle årganger av
Skjernøyposten blir nå lagt ut på data.
Det er David Hinderaker som har påtatt seg denne
jobben for Skjemøyposten, og de første årganger er
allerede lagt ut.

Fargetrykking

En liten spurveugle fløy rett i stuevinduet vårt. Det
smalt ganske godt og den satt litt fortumlet på
terrassen og ristet på hodet. Flyttet seg 2 meter, før
den flyttet seg til et tre. Tror ikke den hadde skadet
seg. Den var ikke stor. Den minste ugle i hele
Europa i følge boka.
Åse Karin H. Aanensen

Neste nummer av Skjernøyposten håper vi at alle
bildene vil bli trykket i farger. Etter hvert blir det
iler og iler bilder som nå er i farger. De er flotte
når sidene ligger ferdig på dataen, men når de blir
sendt til trykking så er de i sort/hvit da
kopimaskinen ikke l5.an trykke farger.
Det blir som fra dag til natt.
Vi har vurdert flere muligheter til fargetrykking,
men økonomien er ikke så veldig stor, men nå har
vi fått tilgang på en fargekopimaskin som vil bli
installert i løpet av vinteren.
Hvordan det blir vil dere få vite mer om i neste
nummer, så vel møtt da.

Torvhåla
Nå er arbeidet kommet i gang med den nye
bryggen i Torvhola innerst i Ystevågen.
Det er Mandal Motorbåtforening som står for
arbeidet på dugnad, og de jobber hver dag
inkludert søndager.
Det tok sin tid før alt var tilrettelagt fra
fylkeskommunen som tidligere hadde bevilget
300.000 til prosjektet. Mandal kommune har vært
positiv til utbyggingen av bryggen og har
samarbeidet med prosjektet.
Etter ny behandling er nå arbeidet i gang. Utenom
de 300 000 som er bevilget fra fylket er det også
Forts. neste side.
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bevilget kr 60 000 fra Sparebanken Pluss, samt
båtforeningens egne penger og private givere.
Brygga forlenges med 42 meter og det vil bli bygd
iIUl løfterampe for rullestolbrukere, så de lett kan
komme seg på land.
I tillegg blir det satt opp et handikaptoalett som er
"arvet" fra Sjøsanden, som vil bli pusset opp. Det
er også planlagt en gapahuk som skal settes opp i
nærheten.
Dugnadsgjengen regner med at det meste vil være
ferdig til sin årlige sammenkomst i juni neste år.
Vi kommer tilbake med mer stoff senere.

Hentet seg disk: UG p1 Skj.rney mobiliserte godt med muskelkr.ft da de ma ~dag ettermidd.g

kom tilavishu,.t pi Glerts Karis plass for ~ hente den gamle resepsjonsdISken , L~ndeS1\01:g1rden.
fra venstre: Leiv Kjetil Gauks1s. Robin Narum, Erlend G."k~s. Tarald Lehne, Manus Walv,k, Reb~kka
Torgetsen og UG·leder Stein.r Torgersen. Lengst til høyre redaletør og d.ghg leder, Undesn01. Kare
M. Hansen.

Hentet "bardisk"
Dette er hentet fra avisen "Lindesnes" 6. des.
"Bardisken" som ungdomsgruppa har fått fra
"Lindesnes" skal brukes i den nye ungdomssalen
på kapellet, men de opplyser at "bardisk" i
bokstavelig forstand blir det ikke, den skal brukes
som serveringsdisk, og til andre ting.
Ungdommene har lenge snakket om å lage en disk
der, så den som de nå fikk fra "Lindesnes" var jo
midt i blinken. Disken har stått som resepsjonsdisk
i "Lindesneshuset".

Barnedåp på kapellet
Søndag 23. okt. Bames navn Ida.
Foreldre Linda og Steinar Torgersen Ytre Farestad.

Siden sist
Ja, nå står atter en jul for døren, året går så fort, så
fort. Samtidig med at vi blir et år eldre.
Vi er i desember måned og vinteren har ikke vist
seg ennå.
Det har til deIUle tid vært usedvanlig mildt, ja, slik
at vi finner vårblomster i knopp og delvis
utsprunget som liblomster og løvetann. De har tatt
fullstendig feil av årstiden.
November måned har vært den mildeste på
nærmere 100 år. Oktober var også veldig mild,
men det var som vi kaller "hummerfiskevær". Det
var mange dager med kuling fra vest sydvest og
urolig sjø.
Fra slutten av okt. og utover i nov. var det tålig bra
med lite vind, men en del nedbør.
Helgen 26. - 27. nov fikk vi de siste restene av
orkanen Berit. Det blåste noe kolossalt og mange
trær gikk over ende. Sjøen gikk kjempehøy, det var
hvitt skumdrev over alt.
Når vi tenker tilbake ett år var der mye snø og
mange kuldegrader.
Må også nevne at fredag 9. des. fikk vi en ny
høststorm, denne har vi skrevet litt om på side 13 .
Vi slutter av for denne gang og ønsker aUe våre
lesere en riktig god jul og et like godt nyttår.
Vi møtes igjen en gang i mars 2012, og håper da å
sette farge på produktet.

- 16 -

Vi minnes juletrefestene på kapellet, for 40 -

50 år siden når festen var slutt ca: kl.
10 - 11 tiden om kvelden forsatte mange å gå videre rundt treet - ja, helt ut i de små timer. Det var alltid
mange som møtte opp på de festene, og damene stilte i sin fineste stas. Når spillemennene Arthur eller
Guttorm ikke orket mer på trø-orgelet sang en likevel av full hals. En gikk rundt treet arm i arm og en gikk i
takt, så det sa "klapp" "klapp".
Det var særlig en sang som ble sunget. Den står ikke nå i noen sangbok, men en finner den i de gamle
sangbøkene. Den heter "Jesus jeg har hørt, det mitt hjerte rørt." og er egentlig ikke noen julesang, men den var
lett å synge og det var nesten som taket "lettet". Andre steder var ikke denne sangen så kjent, og folk som
kom på julefest på Skj ernøya hadde aldri hørt den før. Det fortelles at så lenge det har vært julefest på
Skjernøya ble denne sangen alltid sunget.
Vi vil til slutt ta med denne sangen:

.

J
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