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Vinter/Vår 2016

48. årg.

Ut april vil Skjernøy kapell være gjeldfritt. Da er hele beløpet på nesten 5,9 mill. kroner betalt.
Dette er jo bare helt fantastisk, det er jo bare ca. 6 år siden innsamlingen startet.
En stor takk til alle som har vært med å bidra med penger.
Sigurd

Spesiell tradisjon holdt i hevd i 70 år!
Vi har skrevet om denne tradisjonen tidligere, og før siste jul var det 70 år siden den ble startet av Edgar
Berge og Hans Kaddan som under 2.verdenskrig satt i fangenskap i utryddelsesleiren Natsweiler i Alsace
nær Strasbourg i Frankrike. Tanken var at fangene skulle arbeide seg til døde, og ca. 22 000 av totalt
ca. 56 000 fanger mistet livet der. Klimaet var i tillegg særdeles vanskelig, og snøen lå lenger der enn
andre steder i området.
Edgar og Hans ble begge tatt for motstandsarbeid, og ble gode venner da de møttes og måtte leve under
de forferdeligste forhold i leiren. De opprettet der en avtale: «Dersom vi overlever dette, så skal vi bytte
juletorsk fra Skjernøy med juletre fra Ro så lenge vi lever». Og løftet holdt de i alle år de levde, og løftet
ble videreført av deres sønner Tønnes og Gunnleiv. Gunnleiv kommer med juletre, ett til Olga, og ett til
Tønnes noen dager før jul, og så kommer han ut igjen til øya og henter juletorsken julaften formiddag.
Vi synes dette er en avtale og tradisjon det virkelig står respekt av, og den vil nok videreføres i mange år
til.
Janne

Olga og juletreet

Olga, Gunnleiv og juletorsken

Bilder:
Gunnleiv Kaddan og
Olga Berge
Edgar Berge
Hans Kaddan
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Noen fiskere fisker rognkjeks med ruser og spesielle
rognkjeksgarn. Disse leveres Fjordservice i
Flekkefjord for oppdrett.
Rognkjeksen har vist seg å være svært effektiv til
lusebekjempelse i oppdrettsnæringen, de kan brukes
i ung alder, da formen er så klumpete at de ikke går
gjennom maskene i oppdrettsmærene.
De store hunnene betales med opp til kr 750 per stk.,
så det skal ikke så mange til før det blir penger av
det. Hannene, som det er flest av, kan leveres i
forhold til hunnene, 2 hanner for hver hun, disse
betales med halve prisen.
Tidligere år har man kunne levere rogna fra
hunnene, som brukes til kaviar, men dette var en
atskillig mer begrenset business.
Evert Knutsen

Bankgirokonto: 7877.06.62604
Internettadressen til Skjernøyposten er:
www.skjernoyposten.no
E-postadresse: skjernoyposten@ gmail.no
Adresseforandringer meldes til Evert Knutsen
Skjernøyveien 254, 4516 Mandal
Kontakt USA:
Morgan Hansen
Box 549, Annandale N.J.
08801 USA
Cell phone: 980-693-7626

FISKENYTT
Vinteren har bydd på mye vekslende vær, fine
vinterdager med frost og stille, og mildvær med mye
vind og springflo. Mange har båtene vel forvart på
land, mens andre har benyttet de fine vinterdagene
på sjøen. Det har vært bra med fisk, helst torsk de
dagene været har tillatt å kaste loss. Kaldt kan det
være, men du verden så fint det er på sjøen i stille
kaldt vintervær.
Yrkesfiskerne melder om brukbare fangster av fisk.
Rekefiskerne har hatt gode fangster, og ved nyttår
ble kvotene øket, så det ser lyst ut for dette fisket
framover.
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VINTEREN 2016
Etter en urolig, men mild desember og de første dager av Januar ble det en forholdsvis kaldt og noe mere
vinterlig utover i januar med 30 cm snø og minusgrader ned mot 8-9 grader C
Det ble sendt ut varsler i forkant av første helgen etter nyttår, om at folk burde la bilen stå i kystområdene
pga. snøfall og uvær som skulle komme. Ble nok ikke fullt så galt, og de fleste kom seg frem til jobb og
skole på mandagen etter.

Grønnviksbakken

Valvik/Dyrstad

Men at det var friskt i vinden når Synne og Tor passerte er ganske så sikkert, vår egen flaggstang på
Dyrstad ruglet løs et rimelig stort betongfundament som den er plassert oppå.
Det har nok sett under ett vært en mild, men veldig våt vinter.
Litt snø nå i mars igjen og temperaturen rett rundt null, og haren ved Kjødna puster nok lettet ut at den ikke
er blitt helt brun enda.
En ting til å fundere på er at i høst var det ualminnelig mye rognebær, men diskusjonen med at «rogna ikke
skal bære tungt to ganger», eller at «det blir en hard vinter med mye bær», for fortsette da fasiten ikke kom
i år heller.
Noen dager innimellom er det riktig så fint vinterlys og stille på sjøen, og da frister det med en liten sjø-tur
for å se om det er noe å strande.
Og om man så gjør, er det gledelig at det til tross for ruskete vær med tung sjø i dagevis, så er det lite
søppel å se i bukter og viker. Til og med Skinnerglova er nesten tom.
Jeg mener det var mye mere plast, rusk og rask for 10-15 år siden.
De første blomster er klar for å springe ut, men påskeliljene er nok ikke helt utsprunget til påske i år.
Eivind

Klosterklokker og snøklokker blomstrer nå
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Første trailer i grøfta i Juvikbakken foreløpig dette året:
På vei hjem fra jobb oppdaget vi at veien opp Juvikbakken var delvis sperret av en trailer med tilhenger som sto
ganske så fast litt utenfor veien med venstrehjulene, og at fenderen var rimelig bøyd inn mot skråningen ned
mot Sandvika. Kun én kjørebane var åpen. Traileren skulle til Dyrstad med et møbel, og det ville vært interessant å se når den skulle snudd der ute. Men så langt kom den altså ikke.
Den ble heldigvis hengende på fenderen ned mot Herstad, og det var én kjørebane fri helt til de startet jobben
med å dra den inn på veien igjen. Den sto der fra onsdag 6.januar ca. kl. 1200 og til etter kl. 2000 kveld.
Mens selve operasjonen med å få bilen inn på veien igjen var veien stengt i over én time. Men ungdommene på
øya vet råd. De som sto på hver sin side av traileren byttet bare biler, slik at de som kom fra byen på vei hjem
lånte bilen til de som kom hjemmefra og skulle til byen, og omvendt. Og så byttet de bare tilbake når alle var
kommet hjem fra byen. Smart.
Vi hørte også om en mann som kjørte i skytteltrafikk, damer som skulle i forening, og som ikke kom forbi traileren.
Disse eksemplene viser at vi er ikke rådløse,
og vi hjelper hverandre når det trengs.

Janne

Takk - takk
Jeg takker alle som har bidratt til at jeg 13. desember kunne motta Kongens fortjenestemedalje.
Dette er noe jeg ikke i det hele tatt kunne tenke ville skje med meg. Jeg ble fullstendig "tatt på senga".
Når det er sagt så er jeg veldig takknemlig for at folk har satt pris på det arbeidet vi har gjort, og Skjernøyposten
er i dag fullt "oppegående" etter 47 år.
Jeg nevnte at jeg trodde at det bare var én som hadde fått medaljen før. Men jeg burda ha undersøkt dette nærmere. I tillegg til Johan Jenssen og Eugen Walvik fikk også Sigvald Berge Kongens fortjenestemedalje i 1974.
Dette burde jeg ha visst, da jeg selv var med på å skrive om det i Skjernøyposten i 1974. Jeg beklager så mye.
Nå venter vi bare på invitasjon til kongens slott, da skal jeg skrive litt om det.
Hilsen Sigurd
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Juletrefest på Dyrstad gamle skolehus
Søndag 10.januar 2016 var det igjen tid for Historielagets fest på Dyrstad gamle skolehus. Etter en uke med
minusgrader var det bare å begynne å fyre i ovnen allerede lørdag morgen. Da var det -3.7 og snøføyke. Og
det ble mange turer fram og tilbake for å få en lunk i stua, og rigge til bord og benker. Søndag morgen gikk
turen igjen til skolestuen for å fortsette fyring i ovnen. Og tankene går til de som en gang har hatt dette som
skole og skolevei, og hadde fyringsvakt og måtte gå 1 time før skolen startet. Det kan ikke ha blitt særlig
varmt på de kaldeste dagene.......Vel, denne søndagen var det meldt et voldsomt snøvær og "obs: hold dere
hjemme i dag"-varsel. Her på Skjernøy slo det om til regn ei
stund, så det ble blaut og slapseføre. Heldigvis, med gode
hjelpere, ble mat fraktet inn på tilhenger i ei stor kasse med
4-hjuling av Lars Dyrstad.
Det ble oppholds da det nærmet seg feststart kl. 17.00.
Vi studde oss sammen. 53 stk. trosset været for å ha det
koselig i skolestuen. Arnt
Otto ønsket alle velkommen,
og så synger vi Skjernøysangen og Romjulsfest i
skolestuen. Jorund Lønn ble stand in for Siren Salthaug som var blitt syk.
Jorund leste eventyret om bygda som var så fæl til å glemme ting at de
glemte at det var jul.... av Alf Prøysen. Alle lyttet til fortellingen, og en
jente rekker opp hånden og sier «e æ 5 1/2 år» akkurat som ei jente i
eventyret var. Spennende og koselig
stund for store og små.
Takk til Jorund, supert..
Så er det tid for bordvers og bakst. Esser,
boller, kringle og
snurrer. Kakao, kaffe
og brus. Drøsen går
livlig, det er god stemning. Så er det litt utetid med
stjernerabere mens det inne ryddes. Bord og benker må
stues bort. Så er det tid for å rundt om en einerbær-busk
gå. Vi synger fine gamle julesanger og går rundt den veldig spesielle stokken som er pyntet med einergreiner, kristtorn, stearinlys, norske flagg og litt glitter.
Så plutselig skjer det igjen. Nissefar han er en liten
hissigpropp.... Vi har vekket nissen på loftet. Han likte
den gode varmen som steg opp, og med den gode
stemninga i stua var det umulig å få sove....
For et leven... Det er utrolig spennende når takluka åpner
seg og vi ser en vått. Så en skjeggedått. Han hadde treffe
koselige folk sist sommer... Rogalending.. Kanskje en
nabo? hvem vet. Han hadde fått vært med på handletur på
shoppingsenter. En kurv blir firt ned fylt med kjærlighet på
pinne, smørbukker og hjemmelaget gammeldagse karameller pakket i gråpapir. Så nissefar har hatt litt å styre med der oppe på loftet i skolestuen. Avslutter alltid med Deilig er jorden, og vel hjem. Håper vi sees igjen på denne
fest i 2017. Det lyste i noen fakkelbokser da vi hjem igjen dro... opp bakken, med minsten på nakken.
Og noen fakkelbokser hadde blåst ut.. Takk til alle som kom...
Åse-Karin H. Aanensen
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Referat fra årsmøte i Skjernøy kr. ungdomsforening
onsdag 27.januar 2016
Alf Tore Gundersen ønsket de 47 fremmøtte velkommen, og ga ordet videre til Bjarne Christensen som
holdt andakt. Siv Dyrstad Johannessen ble valgt til møtereferent, og Elin Dyrstad og Marianne Gauksås ble
valgt til å skrive under referatet.
Videre ble årsmeldingene fra Barneforeningen, Yngres og Ungdomsforeningen gjennomgått. Det har vært
mye spennende som har skjedd i året som er gått på alle tre arrangementene, med litt variasjon i antallet
som møter opp.
Deretter ledet Anne Lans Syvertsen oss gjennom valg. Grete Toresen og Siv Dyrstad Johannessen går ut av
styret i Ungdomsforeningen, mens Jan Øystein Dyrstad fortsetter 2 år til. Anne Lans Syvertsen og Alf Tore
Gundersen var ikke på valg. Synnøve Puntervold og Lise Knutsen blir med som nye styremedlemmer i
Ungdomsforeningen. Ellers har valgkomiteen, som har bestått av Anne, Jan Øystein, Arnstein og Åshild,
fått folk til alle komiteer og verv som trengs på kapellet. Godt jobba!
Alf Tore Gundersen gjennomgikk årsmelding fra styret i Ungdomsforeningen som viser til mye god og variert aktivitet på kapellet i 2015. Medlemstallet ligger på 121 stk. pr.31.12.15. Kapellet har vært leid ut til
9 ulike arrangementer i løpet av året.
Videre fulgte gjennomgang av regnskapet ved David Hinderaker, som viser stabile tall. Signe Aalvik hadde
en gjennomgang av hvordan det ligger an med nedbetalingen av lånet etter utbyggingen av kapellet. Hun
viser at det pr. 31.12.15 kun er 50 000 kr igjen på lånet, som betyr at det mest sannsynlig vil være nedbetalt
innen 2016, med god margin. Det er en gledelig nyhet!
Andre saker som ble tatt opp:







Gave til Normisjon ble bestemt til 6000 kr.
Møte onsdag 2.mars 2016 om veien videre for aktiviteter og arrangementer på kapellet. Håper mange
møter opp!
Ideer vedr. den store utlodningen (påsken) og Julemessa og hvordan det skal gjennomføres fremover.
Utlodningen fortsetter som før. I år prøves det ut julekafe med utlodning istedenfor julemesse slik
den har vært.
Skjernøydagen: Det ble konkludert med at Styret kontakter Vellet for å si hva vi ble enige om på årsmøtet.
Givertjenesten i forbindelse med nedbetaling av lånet: De som har vært givere, får en lapp om de
ønsker å fortsette å gi penger. Alle medlemmer får tilbud om å gi fast.

Arnstein Syvertsen har tatt over som brannansvarlig på kapellet. Han informerte kort og presist om hva
som skal bli gjort ved evt. brann på kapellet og at møtelederen på arrangementet er den som har hovedansvaret.
Referent; Siv Dyrstad Johannessen
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Kongens Fortjenestemedalje
Etter forrige utgivelse av Skjernøyposten ble det et visst ramaskrik da jeg skrev at kun 2 andre hadde fått
kongens fortjenestemedalje før Sigurd. Dette medfører ikke riktighet, German Gabrielsen og Sigvald Berge har også fått den, samt Salve Evertsen som fikk den av kong Oscar, «konge til Norge og Sverige, de
Gothers og Venders» i 1882. Og vi kan ikke garantere at dette er alle, heller, så er det noen som sitter med
informasjon om flere som har fått kongens fortjenestemedalje, vil vi gjerne høre fra dere.
Æres den som æres bør.
Janne

NYTT FRA BOKPROSJEKTET.
Som nevnt i forrige nummer, er en gruppe i gang med å skrive bok om Skjernøys historie fra 1920 og senere, i regi av Skjernøy Historielag. Vi har som nevnt fått Dag Hunstad til å delta som konsulent i arbeidet, og i tillegg Kirsten Hemmer som ”kontrollør” av tekster og oppsett.
Hun er en av eierne av gjestgiveriet i Skjernøysund, og har derved tilknytning til øya.
Arbeidet er nå i full gang, og hovedavsnitt til boken er fordelt på den enkelte. Det er et stort arbeid, og vi
har satt et tidsperspektiv på 2 år. Vi er som nevnt interessert i å få inn materiale fra den nevnte tidsepoke
og gjerne bilder som beskriver utviklingen.
Ta kontakt med Nina Bentsen, Nedre Farestad, på tlf: 99636593, eller mail nina@bentsen.as
Undertegnede har fått i oppgave å skrive om emnene: Jakt og fangst, Skogplanting, og Gjengroing av kulturlandskap og dyrehold, så dersom noen har bilder fra alkejakt, og de øvrige emnene, vil jeg sette stor
pris på å få lånt disse.
Ta kontakt med Evert Knutsen, på tlf. 416 68 949, eller mail: evert@hotproducts.no
Bilder vil selvsagt bli returnert.
Evert Knutsen
Abonnementspris.
I dette nummer vedlegges innbetalingsblankett, prisen er uendret kr 150.
Vi holder beløpsrubrikken åpen, da en del sponser oss litt ekstra.
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STATUS FOR HØGEVARDEN KYSTSTASJON PR. 1.FEB. 2016:

Det har vært en del korrespondanse mellom eierne av Høgevarden, Direktoratet for Naturforvaltning og
Skjernøy Historielag i den senere tid. Konsulentfirmaet Asplan Viak var på Høgevarden i nov. 2015 og
foretok innvendig og utvendig besiktigelse. Eierne vil motta en rapport fra konsulentfirmaet i løpet av
februar, og det blir da forhåpentligvis tatt en avgjørelse vedrørende vedlikeholdet av kystvaktstasjonen.
Pr. i dag er det fortsatt Mandal kommune som har drifts- og tilsynsansvar for eiendommen.
Eierne av Høgevarden skriver i e-post til kommunen: «Vi setter pris på engasjementet for Høgevarden og
arbeidet som legges ned på eiendommen. Avhending av Høgevarden vil ikke være aktuelt, men bruksretten kan bli tildelt Historielaget. Eierne er svært positive til at bygget blir brukt. Vi håper Miljødirektoratet
får rammer til å bidra med midler til tiltak på Høgevarden.»
Skjernøy Historielag ønsker at bygningen i framtiden skal være et «historisk krigsmuseum», og ønsker å
ha åpent hus noen søndager om sommeren. I den forbindelse er vi svært interessert i gjenstander og bilder
som har tilknytning til Høgevarden. Vennligst ta kontakt med styremedlemmene dersom dere har noe å
bidra med.
I løpet av vinteren/våren vil Historielaget fortsette med ryddedugnad av trær og busker, og få dette brent
opp sammen med den nedrevne utedoen. Mandal kommune har som kjent lovet å sette opp en ny utedo.
Knut
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STOR AKTIVITET I SKOGEN.
Det fine vinterværet i det siste har medført stor aktivitet i skogen, med vedhogst og tømmerdrift. På toppen av Kapellbakken er det hugget ned en god del kjempestore grantrær. Disse står like ved veien, så det
er mulig å få dem fram til kjørevei på en grei måte. Mange andre steder på øya er det plantefelt som er
svært vanskelig å komme til uten at det anlegges vei. Man har nok ikke hatt dette i tankene når de små
plantene ble satt i jorda.
Evert Knutsen
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Dyrstad—ved skolehuset

Valvik—i bunnen av Valviksbrådet

Ved Bogstøstien

På toppen av Kapellbakken
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RÅDYRJAKT 2015

Det ble skutt 12 rådyr på Skjernøy høsten 2015. I tillegg ble det avlivet 2 skadde dyr. Fallviltgruppen fra
kommunen hadde i tillegg et ettersøk etter et dyr som ble påkjørt på Berge like før jul, men det ga ikke noe
resultat, så dyret har sannsynligvis kommet til hektene igjen, uten å være alvorlig skadet. Bestanden av rådyr er stabil, noe som viste seg av spormengden da snøen falt. Elgen er fremdeles på plass i skogen, men
om den er i entall eller flertall har vi ikke fått noe informasjon om.
Ellers har det vært en del observasjoner av alker i vinter, disse er totalfredet, men fiskere har fått ganske
mange i garna. De er fullt brukbare dersom garna trekkes hver dag.
Det er også meldt om sel-observasjoner, det er steinkobbe, som gjerne er på visitt hver vinter.
Disse er også fredet i vårt område, men det arbeides med å åpne for jakt dersom man finner at bestanden er
stor nok til dette.
Evert Knutsen

Denne krabaten ble nylig observert på Makrellskjær
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PORTRETTET
Denne gang er det Truls Dyrstad som er portrettert, og
han forteller:
Jeg ble født den tjuefemte januar i nittifem, altså, jeg er
21 år.. Jeg har en flott kjæreste som heter Ylva. Jeg
studerer Ingeniørfag innen Mekatronikk ved Universitetet i Agder på siste året og holder på med Bacheloroppgaven. Jeg er en innfødt øyboer.
Min største interesse er musikk. Jeg startet å spille gitar helt i starten av barneskolen på en bitteliten gitar
jeg fikk av min morfar. Ganske sikker på at det var
morfar. Tok gitartimer på kulturskolen og litt i Holum
en periode. Når det nærmet seg slutten av barneskolen
begynte jeg å spille i litt forskjellige band. Noen år senere dro jeg frem den akustiske gitaren og sang en del.
Jeg kjøpte utstyr for innspilling og startet å spille inn
meg selv. Dette ble veldig interessant og jeg begynte å
eksperimentere med musikk på PC’en. Dette var helt
utrolig moro. Det var egentlig på dette tidspunktet jeg
startet å legge grunnlaget og ferdighetene for den musikken jeg lager nå. Så gikk det noen år der det kun var
en stor hobby og alt bare var for gøy. Så tidlig høsten
tjuefemten traff jeg min makker, David, som går på
Musikkonservatoriet i Kristiansand. Vi fant fort ut at det vi gjorde sammen funket veldig bra, og startet å
satse ordentlig på prosjektet vi hadde startet. Før juletider var vi på møter i Oslo med forskjellige plateselskaper. Etter nyttår signerte vi kontrakt med Warner Music. Nå håper jeg virkelig dette kan bli til en
fulltidsjobb.
For øyeblikket bor jeg i Kristiansand, men har bodd atten år på den ytre øy og er ofte hjemme. Jeg synes
det var helt fantastisk å vokse opp her og tror jeg har fått med en god og trygg bagasje på vei ut i den
store verden.
Jeg kan veldig gjerne tenke å slå meg til ro her. Verdens fineste sted med et fantastisk miljø.
Synes du det lokale tilbudet til barn/ungdom/voksne er tilstrekkelig? (Velforening, historielag,
ungdomsforening, helselag, grendehus etc.) Eventuelt hva synes du kunne vært bedre? Noen forslag
til hvordan?
Tilbudet var supert når jeg vokste opp, om det er like bra enda så er det ingenting å klage på!
Hvordan ønsker du at øya skal se ut i fremtiden?
Hmm, det er vanskelig å svare på. Et godt samhold blant beboerne og at det fortsatt er gode tilbud som
man benytter seg av kanskje.

Duoen TRXD består av Truls Dyrstad (t.v) og
David Atarodiyan. Foto: Promo
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Lobbeliden
-Skjernøypostens
barneside-

Fargelegg:

Løs oppgaven:

Finn 5 feil::
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KRIGSSEILERE FRA SKJERNØY.
Denne gang er det Kristian Rangvald Berge nr. 2 av krigsseilerne fra Skjernøy som blir presentert.
Disse historiene kan du og lese i boka til Aage A Wilhelmsen- Sjømenn i krig.
”Sagona”s flukt fra Algerie.
Kristian Ragnvald Berge, maskinist, fra Mandal (Halse). Født på Skjernøy ved Mandal 10/12 1902.
Begynte sjølivet som ganske ung og var også tre vintrer på sildefiske ved Island. Gikk maskinistskolen i
1922 og hadde verkstedtiden ved Kr. sands Mekaniske Verksted. Etter ett års tid om bord i ”Regina”, Hansen Tangens rederi i Kr. sand, mønstret Ragnvald ut med ”Sagona” av samme rederi.
Det var i 1938 og han var først 3. maskinist, senere 2. maskinist og var fortsatt om bord da krigen tok til.
9. april 1940 kom ”Sagona” til Suez med full last og havnet senere i Algier i Nord-Afrika. Da Frankrike
kapitulerte i juni 1940, ble ”Sagona” internert i Algier sammen med et 50 talls andre skip. Men takket være
en pågående skipper, klarte ”Sagona” som eneste skip å komme seg ut. ”Sagona” kom deretter i alliert tjeneste resten av krigen.
Maskinist Berge kunne også se tilbake på en glimrende innsats da krigen var slutt. Han hadde stått om bord
i ”Sagona” hele krigen. Ragnvald var også blant dem som hadde kone og barn hjemme i det okkuperte
Norge.
Da Ragnvald kom hjem etter krigen tok han seg arbeid på Mandals Reperbane. Ragnvald var blitt gift i
1932 med Martha Jensen på Farestad, der Ragnvald plutselig døde i juni 1966.
Da jeg besøkte Martha hjemme på Farestad for å få disse opplysninger, kunne hun fortelle at hun under
krigen fikk et Røde Kors brev fra sin mann. Det var to år gammelt. Videre at hun fikk 150 kr måneden for
seg og barna til å leve av. Men folk var flinke til å hjelpe hverandre i den tiden, så det gikk greit, minnes
Martha. Hun og barna ble også med på evakueringen av Skjernøy. Men det er en annen historie.
Avskrift av Rita T Dyrstad.

På nett:
Går du inn på: http://www.stiftelsen-arkivet.no
kan du søke opp en fullstendig navneliste over krigsseilere fra Agder-fylkene.
Her er beskrivelsen til Kristian Ragnvald Berge:
Berge, Kristian Ragnvald, Halse og Harkmark, f.10.12.1902,
Maskinist, Skip: M/T SAGONA
De har også en Facebook-side som heter ”Stiftelsen arkivet”
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Fiber til øya!
Mange på øya har vært interessert i bedre bredbånd enn det som kan leveres pr. i dag. Etter en massiv
interesse bla. via gruppen "Skjernøyfolket" på Facebook, så har Altibox/Altifiber nå bekreftet at det vil
bli lagt ut fiber til alle lobbene som ønsker. Det betyr at Tom Inge og alle andre som vil ha "foll fart", nå
endelig kan bestille og mange har allerede fått besøk av selgere på døren. Hyttefolket og de som ikke har
fått besøk på døren, kan kontakte leverandøren direkte for bestilling. Tv og telefon kan også leveres via
fiber.
Fremtidens bredbånd kan tas i bruk på øya f.o.m. ca. august i år.
Erik Bentsen

Motgang for tåkeluren på Ryvingen
Mange har fått med seg at det arbeides med å sette i drift tåkeluren på Ryvingen. Det ble i høst gitt positive signaler på at dette ville en kunne komme i mål med. Det er opprettet en gruppe som har arbeidet tett
med tidligere og nåværende ordfører i Mandal, samt Stortingsrepresentant og Leder av Sørlandsbenken
Åse Michaelsen. Tidlig i januar ble det mottatt et langt brev fra Kystverket som avsluttes med: "Etter en
helhetsvurdering vurderer Kystverket det derfor som ikke ønskelig å aktivere tåkeluren på Ryvingen Fyrstasjon. Kystverket vil behandle andre søknader om aktivering av tåkelur(er) på tilsvarende måte." Ordfører Alf Erik Andersen klarte likevel å finne et lite håp mellom linjene i svarbrevet og det vil derfor fortsatt bli jobbet med å få lyd i luren.
Mange av argumentene som Kystverket har brukt mot tåkeluren, kan gruppen tilbakevise. De har vært
svært bekymret for alle kostnadene. Dette vil ikke koste Kystverket noe da gruppen m/sponsorer vil dekke alle kostnader og teknisk personale til å overhale og sertifisere anlegget.
Så får vi bare håpe at Kystverket klarer å bli overbevist!
Erik Bentsen
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MINNEORD – TORBJØRN BERGE
21.januar kom det triste budskapet at Torbjørn var gått bort, 73 ½ år gammel.
Torbjørn hadde de siste 8 årene store hjerteproblemer, og var meget syk. Han
var inn og ut av sykehusene. For flere år siden besøkte jeg og noen kamerater ham da han lå på Arendal sykehus. Da fortalte han at det var ingen som
hadde ligget så lenge sammenhengende på Arendal sykehus som ham, og en
av hans faste sykepleiere tilføyde: «og ingen er så tålmodig og humørfylt
som Torbjørn».
Torbjørn var født på Berge 21.august 1941, og familien flyttet til Nedre
Farestad i 1947. I barne- og skoleårene var Torbjørn og jeg nærmest
uatskillelige. Bl.a. bygde vi hytte både på Berge og i Juviga, og hadde mye
moro og mange opplevelser sammen. Etter at Torbjørn flyttet til byen og jeg
ble sjømann ble det mindre kontakt.
Torbjørn var veldig slagferdig, han hadde mange historier på lur, og han var ekspert på å få opp humøret i
forskjellige sammenkomster.
Torbjørn var ivrig i Mandal Sangforening, og det var fint å høre at de æret ham ved å synge i begravelsen
hans.
Torbjørn hadde en stor slekt og stor vennekrets, og Mandal kapell var overfylt av mennesker som ville følge ham på hans siste reise.
Jeg lyser fred over Torbjørns minne.
Knut

MINNEORD—INGER LISE ÅNENSEN
Inger Lise Ånensen døde 19. februar 2016,61 år gammel. Mandal sykehjem/Dyrstad.
Inger Lise var født på Dyrstad 6/9 1954. Datter av Torborg og Kristian Ånensen. Hun var utdannet Psykiatrisk hjelpepleier, som det hette på 1970 tallet. Inger Lise fartet rundt og hadde jobb i U.S.A, Kr. sand,
Bodø og Mandal. Da hun nærmet seg 50 år ble det klart at hun var rammet av MS. Inger Lise bygget
sitt hus på Dyrstad ca. 2007. Her ble hun boende og trivdes, med sin familie rundt seg, og med et hus som
var lagt til rette for henne. Inger Lise var tapper, alltid blid og takknemlig, klaget aldri.
Inger Lise etterlater seg sin datter Miriam. Vi som sto henne nær vil savne henne inderlig.
Vil hermed lyse fred over Inger Lises minne.
Rita T. Dyrstad.
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Smånytt
Kongeørn?

Stor aktivitet i skogen

Jeg skulle ut å vaske noen vinduer etter mye ruskete
vær, da jeg fikk øye på noe som kom svevende over
Grottevarden. Så måtte jeg inn å finne kamera og
bytte linse, og rakk å ta noen uklare bilder.
Helt sikker er jeg ikke, men tror det er kongeørn.
DET VAR ET VAKKERT SKUE PÅ
HIMMELEN.... Mvh Åse-Karin

Det fine vinterværet i det siste, har medført stor aktivitet i skogen, men vedhogst og tømmerdrift. På toppen av kapellbakken er det hugget ned en god del
kjempestore grantrær. Disse står like ved veien, så
det er mulig å få dem fram til kjørevei på en grei
måte. Mange andre steder på øya er det plantefelt
som er sværrt vanskelig å komme til uten at det anlegges vei. Man har nok ikke hatt dette i tankene når
de små plantene ble satt i jorda.

Denne lerka ble 116 år før den ble felt nå i februar

Det var barnedåp 2. juledag i Skjernøy kapell.
Barnets navn: Filip Francois Maxime Tallaksen
Pariggi.
Foreldre Fabien Maxime og Louise Tallaksen
Pariggi.
Etter dåpen sang Louise sangen "Jeg er i Herrens
hender"
Veldig fint og takk for det.
Søndag 14. febr. var det tvillingdåp på kapellet. Det
var Cecilie og Alden Irslinger i Rosnes sine tvillinger, og de fikk navnene Jakob Aleksander og
Jonas Aleksander.
Presten var Helene Lohne. Det var flott.

Vedkløyving på «gammelmåten».

-Sigurd
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BILDE FRA SVUNNEN TID
(bildet er lånt fra l-a.no)

Vi blar i arkivet
Skjernøyposten nr.1 1979.
FOLKETALLET ØKER
Vi er nå pr, 1-1 1979 ca. 315 mennesker på Skjernøy. Det er første gang på mange, mange år det har bodd
over 300 mennesker her ute. Vi tar med tallet for de forskjellige gårdene.
Nedre Farestad 92,Ytre Farestad 45, Rosnes 17, Dyrstad 65,Valvik 48, Skjernøysund 22 og Berge 26.
SKISKOLE
Det har i vinter vært holdt skiskole for barn under 7 år, med en instruktør i fra Mandal. Til tross for influensa som har herjet her ute, var det flere barn som benyttet anledningen til og sette seg inn i skisportens
edle kunst
TELEFONKIOSK
En ny telefonkiosk er satt opp og koblet til på Nedre Farestad. Straks Nord for Johan Jenssens hus, på Paul
Kristiansens eiendom. Foreløpig mangler lys, men det vil komme!
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