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Fiber-revolusjon på Skjernøy
Endelig ser det ut til at arbeidet med å få installert fiber er i gang. Etter mye frem og tilbake og en del mail
og telefoner fra fastboende har aktørene endelig skjønt at vi vil ha fiber, og vi vil ha det nå!
Her kommer en liten oppklaring for de som lurer:
I motsetning til tradisjonelt bredbånd, sendes signaler via lys – i lysets hastighet, og selve kjernen av fiberlinjen består av glass eller plast. Dette muliggjør oppnåelse av svært høye hastigheter og overførsel av
enorme informasjonsmengder ekstremt hurtig. (nyttbredbandno)
Historisk sett så kom den første norskproduserte fiberen i 1980, og i 2001 startet det omfattende telekommunikasjonsutbygging basert på fiber. Først nå, i 2017 begynner utbyggingen til Skjernøy. Vi gleder oss
til raskere internett og håper fiberen er på plass innen kort tid!
Siren

Grøfting for fiber på Farestad. Foto Elisabeth Syvertsen

Til og med i Juviga blir det etter hvert
fiber.
Foto: Janne

Haydom-basar

Siden 2006 har det vært flere enn 520 angrep på personer med albinisme i Tanzania.
Tanzania er landet i Afrika som har flest personer med albinisme. Ca. 1:400 har albinisme. Overtro gjør
at personer med albinisme blir angrepet. Kroppsdelene skal bringe god helse og lykke.
Siden 2015 har undertegnede tatt tak i den farlige situasjonen for Albinobarna i Haydomregionen. Der
blir nå de eldste sendt på internatskole i en større by, mens de yngste bor på et barnehjem/senter i
Haydom. Situasjonen til de drapstruede Albinobarna er fortsatt vanskelig. Foreldrene har forlatt dem i
redsel for egen sikkerhet.
Undertegnede søker råd og hjelp fra Kirkens Nødhjelp, organisasjonen "Under the same sun" i Dar Es
Salam, og parlamentet i Dodoma, i Tanzania, for at staten skal overta ansvaret for albinosituasjonen i
landet.
I mellomtiden er det viktig å sikre barna med skolegang, kost og losji, og ikke minst sikkerhet hele
døgnet. Det koster penger, og gode venner av Haydom har vært viktige støttespillere i dette arbeidet.
Menigheten og innbyggere på Skjernøy har vært gode givere i arbeidet for å gi Albinobarna håp om en
trygg og god framtid.
27/7-17 var det hagebasar hos Lilli Ann og Kåre Aanensen på hytta i Valvik. Det var salg av kafémat,
utlodning, hilsener, andakt og sang. Gevinster ble gitt fra basargjester og gode støttespillere av Haydom.
Mama Kari kom med hilsen og takk til alle som var tilstede. Hun forteller at Haydom er et " mirakel" ikke minst takket være den gode støtten fra Mandalsregionen.
Sang av Tormod og Loyd Lindland.
Andakt ved biskop Stein Reinertsen.
Det kom inn ca. 60 000 kr som går til arbeidet for håp om en god og trygg framtid for barn med albinisme
i Haydomregionen.
Det var stor begeistring for basaren fra frammøtte, som ønsker at dette må bli en tradisjon!
Var heldige med været, som var med på å gjøre ettermiddagen og basaren fullkommen. Hvis regn, var
kapellet i beredskap.

Lilli Ann Aanensen

Lilli Ann sammen med noen av Albinobarna i Haydom

Mama Kari
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Fiskenytt
Det har vært stor aktivitet på fiskefronten i hele sommer,
selv om været slett ikke har vært noe å skryte av med mye
vind og regn.
Makrellen slo til veldig tidlig med stor, fin fisk. Senere ble
den mer småfallen, og i det siste er det piren som har
dominert. Nå i september har stimene stått tett i tett.
En yrkesfisker, Sverre Gunnar Syvertsen, har dorget
makrell for å dekke det lokale markedet i Mandal.
Laksefisket med kilenot startet bra, men ble heller dårlig de
siste ukene. Årsaken er sannsynligvis at laksen gikk opp i
elvene ganske tidlig på grunn av stor vannføring. Som de
fleste vel har fått med seg, har laksefisket i Mandalselva
vært meget bra i år.
Krabber har det vært plenty av, men på forsommeren var
kvaliteten jevnt over dårlig. I august og september har den
bedret seg betraktelig, Best fangster har det vært på dypt
vann, helt ned til rundt 40 meter.
Fisket etter leppefisk har vært bra i sommer. Fisket startet
litt senere enn tidligere år, med startdato 17. juli. Grunnen
til dette er at fisken skal være ferdig med gytingen før den
blir fanget. Dette er åttende sesongen med fiske etter leppefisk i vårt lokalområde.

En av de store begivenheter for mange langs kysten står for
døren, hummerfisket. Det er fra Fiskeridirektoratet bestemt
betydelige reguleringer allerede fra fiskestart i år. De vedtatte forslag som står på Fiskeridirektoratets nettsider er
følgende: Obligatorisk påmelding for fritidsfiskere med
tildeling av deltakernummer, som skal påføres flottør. Det
skal i tillegg påføres fortløpende teinenummer. Videre er
det maksimalmål for hummer på 32 cm, og rapporteringsplikt for hummer som oppbevares i desember.
Lett skal det ikke være.
I alle tilfeller godt fiske.
Evert Knutsen
Det blir vel en stund til vi kan ta med hjem en hummer
med klør på størrelse med den på bildet under her…

Kontakt USA:
Morgan Hansen
Box 549, Annandale N.J.
08801 USA
Cell phone: 980-693-7626
Mail: mrmorganh@hotmail.com
Abonnementpris pr. år kr 150,- USA $20
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PORTRETTET
Stine Aamodt Pedersen
Jeg ble født 15.april 1981, og har bodd på
Frøysland i Mandal mesteparten av min oppvekst. Her har jeg bodd sammen med mamma,
pappa og to yngre brødre. Jeg har hatt en flott
oppvekst full av aktiviteter, sammen med familie og venner.
Da jeg var 15 år møtte jeg mannen i mitt liv,
Ronny Pedersen. Han var ett år eldre, gikk på
videregående og bodde på Skjernøya. Vi flyttet
sammen i en leilighet i Mandal fem år senere.
Da hadde jeg allerede startet på allmennlærerutdanningen min ved Høyskolen i Agder. Etter
fire år var jeg ferdig utdannet adjunkt, fikk min
første jobb på Spangereid skole, og her jobber
jeg fremdeles. Jeg har alltid vært glad i å være
sammen med barn og unge, og stortrives i jobben min. Jeg er i utgangspunktet ikke spesielt
glad i å kjøre bil, men det blir noen mil i løpet
av uka mellom Skjernøya og Spangereid. Kunne likevel ikke tenke meg å bytte ut hverken
bosted eller arbeidsplass, så da er det bare å
sette seg i bilen.
I 2004 dukket det opp en mulighet for å flytte til Skjernøya. Det var aldri snakk om at Ronny måtte overtale meg, tvert imot. Jeg var alene på visning og så masse potensiale i huset vi kjøpte. Men det er klart at
jeg ikke helt forstod hvor mye jobb det ville bli, før huset er blitt slik det er i dag! Nå er det sånn at vi
nærmer oss fornøyde med huset, men det er jo alltid noe som kunne vært annerledes. Mannen blir med
andre ord ikke arbeidsledig med det første!
I 2006, etter et par år på øya reiste vi til ei annen øy for å gifte oss, Jamaica. Her hadde vi en fantastisk
opplevelse, og reiselysten er ikke blitt mindre med årene. Eldstemann Jørgen ble også født på ferie. Det
var for så vidt ikke helt planlagt ettersom jeg var på jentetur med 5 andre skjernøydamer, og mannen var
igjen hjemme. Men min svigerinne Helene ordnet opp, mens Ronny jobbet iherdig med å få plass på
danskebåten. Det ble jubel i «jentegjengen» da de forstod at de kunne ta Ronnys firmabil hjem, og alle
julegavene de hadde handlet kunne få plass i bilen. Jula var reddet! Siden den gang er familien blitt utvidet med to gutter til. Lillebror Runar ble født et par år senere, og i fjor høst flyttet Fredrik inn til oss på
Skjernøya. Vi hadde da vært besøkshjem for han i 12 år, og han har vært en stor del av familien siden han
var liten. Jubelen var stor da han skulle flytte inn på heltid, og vi ble plutselig kastet inn i rollen som ungdomsforeldre. Spennende!
Det er ikke helt tidspunktet i livet for å drive med så mange egne fritidsaktiviteter, utover å være «taxi»
frem og tilbake til byen i forbindelse med aktiviteter for guttene. Men litt tid til å lese, ta bilder, gå tur og
trene blir det. Det er et fantastisk treningstilbud vi har på øya, og det håper jeg virkelig at damene vil fortsette å benytte seg av, så det ikke forsvinner. Tilbudet til barn og unge er også veldig bra, det skjer jo alltid noe over på Farestad.
Jeg har aldri angret på at vi flyttet til Skjernøya. Elsker roen og den nydelige naturen som øya gir oss, og
synes det er en fantastisk plass for guttene og vokse opp. Føler meg veldig heldig som bor på en slik flott
plass!
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Skjernøydagen 2017
Skjernøydagen ble holdt i tradisjonelle former lørdag 5.august. Etter en sommer
hvor værgudene nok ikke var helt i godlune var arrangørene veldig heldige denne dagen. Det var en varm og god dag og folk strømmet til for å se om det var
noe spesielt å kjøpe utenom god mat denne dagen. For det er vel etter hvert blitt
sånn nå at det er matsalget man gjør penger på. Nytt av året var en aktivitet for
de minste som slo spesielt godt an – nemlig båtbygging. Her skulle man bygge
sin egen båt og som man ser på bildet så er gleden stor. Her er det Thea Danell
Solvang (3 år) som er meget godt fornøyd med båten sin.
Ellers fortelles det om konstant kø for å bygge disse.
Kilder i komiteen melder om et nettoresultat på om lag 100.000,- til sammen.
Det vil si ca. 50.000,- hver for både Skjernøy Vel og for Kapellet. Dette er en
kjærkommen inntekt og vi synes det er flott at man nå samarbeider om dette
arrangementet. I matteltet gikk det unna med blant annet en nydelig hjemmelaget (Puntervold) fiskesuppe. Det aller meste av maten ble solgt og da har man
truffet godt fra komiteens side. Takk til arrangementskomiteen for den innsatsen de legger ned i forbindelse med denne dagen. Det er jo nærmest blitt en
høytidsdag for hele Skjernøya sin befolkning.

Geir

Et lite utvalg av hva man kunne kjøpe

Stor interesse for loppebordet
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FARMEN-TREFF
En julidag i sommer fikk Skjernøyposten sitte rundt frokostbordet til Oddvar Jensen, sammen med noen av
hans venner fra Farmen 2016. Lasse Bergseter, Linda Snoen, Trond Øverlier og Farmen-vinner Laila
Lockert hadde alle tatt seg turen til Skjernøy.
Det var munter stemning rundt bordet, da de fortalte om blant annet gårsdagens vellykkede makrellfiske,
og møte med noen av Oddvars venner. ”Det som
er veldig interessant og flott, er at noen av disse
ungguttene pratet om verdiene av å ta vare på øya
og utnytte det man har. Der jeg kommer fra er for
eksempel 10 sauer ingenting, mens her er det noe
helt annet”, sier Trond. Med sin velkjente latterfulle stemme tilføyer Lasse ”Her slenger dere til og
med sauene ut på holmene rundt forbi, det er jo
helt konge!”. Vi pratet litt om hvordan tilværelsen
hadde vært i året etter Farmen gikk på lufta.
Vinner Laila syns det har vært et slitsomt men
veldig moro år, med mange som vil ha en bit av henne. Skjernøyposten takket for seg før gjengen skulle
nyte dagen på sjøen!

Laila med kveldens måltid.

Lasse og Linda.

Trond og Oddvar.

Dette stykket kunne nok ha vært litt lenger, men min kollegas notater var ikke til å tyde på det medbrakte
kaffefilteret…

Oddvar imponerer på kjøkkenet i beste sendetid
Forrige uke så vi Oddvar være både kokk, servitør, ryddehjelp og restaurantsjef i TV2 sitt nye program
”Kjendisrestauranten”. Hver uke følger vi et
kjendisteam på fire personer, som bytter roller
hver dag. Den restaurantsjefen som får inn mest
tips fra gjestene i restauranten de driver, får gi
ukens inntekt til et veldedig formål. Oddvar
gjorde en god innsats, og ønsket og donere inntekten til redningsskøyta. Det var derimot stylist
Erlend Elias som fikk mest tips (med Oddvar
som kokk!!), og donerte over 17 000 kr. til
Menn mot Kreft.
Mariell
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Pysen –Norges sydligste punkt
I Lindesnes avis 3.juli kan vi lese at nå er Pysen, Norges sydligste punkt, merket. Mange
innfødte Skjernøyfolk satte nok kaffien i halsen da de så bildene—skiltet er nemlig boltet
fast på Ytre Oddskjær.
Pysen er som kjent skvalpeskjæret utenfor Ytre Oddskjær, som ved normal vannstand ligger
0,5 meter under vann, og det burde ikke lenger være tvil om hva som er Pysen og hva som
er Ytre Oddskjær. I Skjernøyposten nr. 1-2015 er dette godt dokumentert av Kartverket.
Janne

Hilsen fra utflyttet beboer
Jeg har et ønske å takke for meg/oss for årene på Skjernøy via Skjernøyposten. Mange var bortreist da jeg
dro fra øya, og derfor vil jeg på denne måten sende hilsen til venner og bekjente som jeg ikke fikk sagt adjø
til da jeg dro.

Spesielt vil jeg takke for omtanken ved min mann Are-Bjørns bortgang. Vi trivdes veldig godt og jeg har
mange gode minner fra øya.
Spesielt har jeg gode minner fra tiden i styret i Helselaget, med Signe, Bodil og Kari. Veldig givende møter
og med mange interessante foredragsholdere. Trivelig også at så mange kommer på Helselagsmøtene og at
nye krefter har kommet til og gjør en så god jobb der.
Jeg er nå tilbake i Tromsø hvor jeg har mine to sønner med familie, pluss min søster med familie. Mange
gode venner og bekjente helt tilbake fra barndommen. Trivelig også med månedlige treff i en liten "privat"
pensjonistklubb som er dannet av kolleger fra min gamle arbeidsplass, Universitetssykehuset i Tromsø,
gjennom nesten førti år.
Jeg har flyttet inn i leilighet i et nytt boligkompleks på selve Tromsøya, som vi sier her. Bor ikke så langt
fra der jeg vokste opp, og med et flott turterreng like utenfor med turstier i alle retninger, nesten som på
Skjernøy. Ønske om en riktig god høst med godt vær og lykke til med hummerfisket.
Skulle noen ta turen nordover og til Tromsø, så ta gjerne kontakt.
Beste hilsen
Helen Ovanger
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Arrangementer på kapellet
Sommeren er en heller rolig del av året, når det gjelder aktiviteter på kapellet.
3. mai var det dugnad, rundt 18 personer deltok.
31.mai leide Kristiansand Seniorer storsalen til møte med andakt og sang. De takket veldig, og var imponerte over det fine kapellet.
25. juni var det skjærgårdsgudstjeneste ved Per Ragnar Haraldstad. På grunn av dårlig vær ble den avholdt
inne. Det var godt frammøte.
1. august. Klassisk pianokonsert ved pianist Knut Christian Jansson. Det ble framført stykker av Edvard
Grieg.
6. august. Utstilling og salg av bilder ved prest og billedkunstner Henrik Høglund fra Danmark. Det var
mange besøkende og salget gikk etter det vi har hørt strykende.
Inger Lise Knutsen

Høstfest på kapellet
Den 9. september var kapellet pyntet til høstfest i regi av Skjernøy
Helselag. Det var godt frammøte med mellom 50 og 60 personer.
På programmet sto sang ved Karin Walvick Dahl og Even Lohne og
musikken sto Alf Willy Vestergren for. Det var velkjente sanger og
viser som sto på programmet, og gjennomføringen var ikke uventet
perfekt.
Randi Ullestad hadde en fin opplesing av et stykke som het ”Guds
gjøgler”, en gripende historie til ettertanke.
Melvin Kleiven holdt en andakt som inneholdt både spøk og alvor i fin
forening. Og Jorun Kige sto for musikken til allsangen.
Serveringen var som vanlig super, med flotte smørbrød og kaker i alle
varianter, så en stor takk til dem som har stått for forberedelsene.
Kollekten gikk til forskning på aldersdemens og Alzheimers sykdom.
Evert Knutsen

Lek forsiktig – voksne kjører
I utgangspunktet synes jeg dette skiltet var morsomt og helt sikkert
veldig velment. Men når jeg har tenkt litt nærmere på saken synes
jeg at også «andre siden» må kommenteres. For det jo helt rett at
alle voksne i bil må være ekstra varsomme når vi kjører på barns
skolevei, det bør vi alle enes om. Men betyr det at barna våre ikke
behøver å lære seg trafikkregler, kan leke i veien som de vil, ikke
flytte seg når det kommer biler??? Det er her jeg begynner å
irritere meg litt. Veien har for meg aldri vært en lekeplass og
kommer heller aldri til å bli det.
Når jeg kjører til jobb er det akkurat i den tiden alle barna skal gå
eller sykle til skolebussen. Og for et virvar av små og store barn på begge sider av veien – hvem av disse
har lært noe om trafikkregler hjemmefra? (det finnes jo alltid unntak) Hvilken side av veien skal man sykle
på, hvilken side av veien skal man gå på? Er det noen forskjell her, bør man flytte seg når det kommer biler
eller skal bilene kjøre utenom deg? Her synes jeg også at det må være et fokus fra foreldrene og lære opp
den oppvoksende generasjon i de grunnleggende trafikkreglene som tross alt gjelder i samfunnet vårt. Dette er kun et lite hjertesukk fra meg som sikkert flere andre har en mening om. Jeg oppfordrer i alle fall alle
foreldre til å skjerpe seg når det gjelder å lære barna sine grunnleggende trafikkregler. Må vi vente til det
skjer en ulykke før vi begynner å tenke oss om?
Geir
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Lobbeliden
-Skjernøypostens egne barneside-

FARGELEGG

Hvordan fanger man kaniner?
Man setter seg bak et tre og lager
kaninlyder.

FINN 6 FEIL

Det var en pasient som var operert.
Da han våknet sa han:
«Det kjennes ut som jeg har fått en
hammer i hodet!»
Legen:
«Det stemmer, vi gikk tom for narkose»

Gåte:
Hva blir våtere og våtere jo mer man
tørker?

Håndkle
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Brunsneglene inntar Farestad og Rosnes
Det har i år vært observert til dels store mengder brunsnegler rundt om på Farestad og faktisk er det også observert på Rosnes. Dette er jo en art vi nok kunne klart oss
veldig godt uten. Brunsneglene har en voldsom appetitt på
hageblomster av mange slag og utgjør en plage for alle
hageentusiaster. De milde vintrene vi har gjør sitt til at vi
stadig får flere, kanskje spesielt mangelen på barfrost.
Men våre gode naboer på Kniben (Arnstein og Gunn Hilde + Gediminas og Beate) har nå gått til anskaffelse av en
type ender som har som spesialitet å spise brunsnegler. Et
godt miljøvennlig alternativ. Etter å ha snakket med eierne
har jeg funnet ut at denne typen ender heter Khaki Campbell. De har kjøpt 5 stykker og de sier at det virker
helt utmerket. Endene har nærmest ryddet tomten for brunsnegler. Vi som naboer ønsker at disse skal få gå
fritt, da det er mye god mat også utenfor gjerdet. Sneglene har ikke spesielt stor radius, bare noen hundre
meter. Det betyr at dersom du og andre hageeiere i nabolaget tar et tak i felleskap, kan problemet reduseres
betraktelig.
Forskerne Solveig Haukeland og Arild Andersen ved Bioforsk på Ås
har gode tips og råd til hvordan hageeiere kan bekjempe mordersneglene, som brunsneglene også kalles.
* Ølfelle. Grav en plastboks ned i jorda og la to-tre cm stikke opp fra
jorda. Fyll den med øl, eller en blanding av sukkervann og gjær. Sneglene tiltrekkes plastboksen, plukk eller drep sneglene.
* Snegler liker ikke tørre forhold, så forandre miljøet slik at forholdene
blir ugunstig for sneglene. (PS: ikke lett på Skjernøya denne sommeren…)

* Hold plenen kortklipt.
* Plukk sneglene. Tungvint, men effektivt.
* Sneglene avlives ved å fryse dem ned, eller helle varmt vann over dem.
* To godkjente preparater, Ferramol og Nemaslug kan brukes. Nemaslug kan kun brukes på små snegler,
Ferramol virker på store og små snegler.
- I tillegg er det lurt å anlegge hagen så åpen, lys, luftig og tørr som mulig. La solen slippe til, unngå bruk
av spreder, og rydd opp i rotehjørner, oppfordrer Arild Andersen.
Det er så langt ikke observert brunsnegler i Valvika eller på Dyrstad.

Geir

Skjernøymarsjen 2017
Marsj nummer 42 i rekken siden oppstartsåret 1976, gikk av stabelen
søndag 20.august. Over 60 barn og voksne deltok i marsjen. Knut A.
Knutsen (74) og Janne Knutsen (60) har gått marsjen henholdsvis 27
og 25 ganger. Knut begynte i 1976, mens Janne begynte da hun flyttet
til Mandal i 1991. Søndag gikk de sammen med sønnen John Olav
(24) som har vært med siden han var 4 mnd. og hang i bæresele.
Siren

Skjermdump fra l-a.no. Knut,
Janne og John Olav Knutsen
Skjermdump fra l-a.no. Fra venstre: Sandra Kristiansen
(9), Matilde Handeland Ramsdal (9), Malene Handeland
Ramsdal (8), Matias Handeland Ramsdal (5) og Caroline
Kristiansen (3).
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27.august var det søndagskafé på
Dyrstad gamle skolehus. Historielaget stelte til kafe med salg av
vafler, pølser, kaffe og brus og
boller. Det var lynlotteri, og så var
været bra denne dagen. Det ble en
trivelig tilstelning der folk kom og
gikk, og det var vel ca. 50 stk. som
stoppet en stund og slo av en prat
med naboer og kjente.
Skjernøykalenderen for 2018 ble
også solgt denne dagen. Og så
hadde Rema 1000 Skinsnes sponset Historielaget med en fin fruktkurv, som det ble spenning om.
Med litt misforståelse ble det til at
det måtte letes i alle loddene som
var kastet.. Men det ble en heldig
vinner til slutt som fant vinnerloddet. Sølve på Norheim.
Bilde Arnt Otto Aanensen.

Åse-Karin Aanensen

Skjernøyløpet, Norges sydligste løp
En regnfull søndag, 23.juli, ble Skjernøyløpet arrangert. 64 påmeldte trosset regnet og løp rundt øya (6km).
Sivert Oftedal kom først i mål med den imponerende tiden: 21:55.
Siren

Skjermdump fra l-a.no. Sivert Oftedal kom først i
mål med tiden 21.55.

Bilde fra Skjernøyløpets fb-side. 64 stk. stilte til start i regnet
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Krigsseilerne
Theodor Pedersen, styrmann, fra Mandal.
Født på Skjernøy 26/7 1917.
Var med på fiske og reiste til sjøs ganske ung med Oslo-båten ”Rudolf” og var med den i 2 ½ år. Ferdig
med marinen i 1937 reiste han ut med ”Erling Brøvig” som var et helt nytt skip det året, og kom i alliert fart
da krigen tok til. Tidlig i 1940 mønstret Theodor av i Manila, for å reise hjem og ta styrmannsskolen. Han
var kommet til Aden og fikk der meldingen om at tyskerne hadde gjort landgang i Norge. Styrmannsskolen
måtte bero så lenge. Fram til 1943 seilte han med Wilhelmsen-båten ”Thermopylæ” og siden ”John Bakke”
fra Haugesund i konvoifart på Middelhavet i Atlanteren.
I 1943 ble det så styrmannsskolen i London. Gikk deretter ut som 3.styrmann med Wilhelmsen-båten ”Tai
Yang” som seilte med krigsmateriell på Stillehavet og i Middelhavsområdet. En gang ble de kraftig bombet
i Port Said, men skipet ble ikke truffet. ”Tai Yang” seilte heldig gjennom hele krigen, og kom til Norge i
1946. Theodor Pedersen gikk på skipperskolen i 1946-47 i Farsund. Han seilte som skipsfører i Holmen/
Vaboens rederi i Kristiansand i 10 år.
Var fører av rederiets ”Oakland” da den ble minesprengt utenfor den Hollandske kysten i 1947.
I sjømannskirken i Rotterdam ble Theodor i 1949 viet til en Hollandsk dame, Qlasina M.J. van der Meulen,
og ekteparet hadde sitt hjem i Mandal.
Han sluttet sjøen i 1963, og arbeidet siden på Mandals kjettingindustri.

M/S «Thermopylæ»

M/S «John Bakke»

Rita

M/S Tai Yang»

Årets ildsjel
Tor Evert Bentsen ble utnevnt som årets
ildsjel av Sparebankstiftelsen SR-Bank.
Tor Evert har lagt ned utallige timer med
frivillig arbeid som trener for MHIfriidrett. ”En ildsjel er en som står på dag
inn og dag ut, men aldri forventer å få oppmerksomhet eller et takk. Ildsjelen er også
en som sørger for å trekke barn og unge i
aktivitet” forklarer Sparebankstiftelsen til
Lindesnes. Tor Evert er virkelig en verdig
vinner, vi gratulerer!
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Følgene sakset fra Lindesnes avis: «Boretårn til Johan Sverdrup. Skal
fra Nymo Grimstad til Klosterfjorden utenfor Haugesund. Der skal den settes
sammen med blant annet dekke som kommer fra Thailand».
Det bekreftes også av Kystverket. Det var lekteren Boabarge 44 som skulle
forflyttes, med et boretårn til Johan Sverdrup-feltet ombord. Tårnet raget
nærmere 100 meter over havet, og var på vei til Stord for montering.

13

Ny kjendis fra Farestad:

En ganske utrolig historie, og det er her ikke snakk om en person som er vår neste kjendis, men en bil.
Nærmere bestemt er det her snakk om bilen til Kjell Grøsfjeld som ganske uventet kom i fokus.
Kjell forteller:
«Her skal dere få sagaen om Snømannen-bilen.
Det begynte med en telefon fra en kar som kalte seg Håvard Lillehaug. Han lurte på om jeg var eier av en
BMW med kjennetegn BT38752. Det svarte jeg bekreftende på. "Er du klar over at du har en filmstjerne i
garasjen?", sa mannen. Jeg skjønte ingenting, så han forklarte: Den bilen som jeg er eier av ble i fjor (2016,
før jeg kjøpte den) leid ut av BMW Norge til filmselskapet som da holdt på med innspillingen av filmen
Snømannen (etter Jo Nesbø’s roman med samme navn) Så var det slik at det gjenstod noen få studioopptak,
så de lurte på om de kunne leie bilen min for få gjort ferdig disse. Opptakene skulle skje i et filmstudio i
London. Det er ingen overdrivelse å si at jeg var meget skeptisk. Etter telefonsamtalen med Håvard Lillehaug tok jeg kontakt med Bavaria i Kristiansand der jeg hadde kjøpt bilen. De visste ingenting om dette,
men skulle undersøke saken for meg. Dagen etter fikk
jeg en e-post fra dem (Bavaria) der BMW Norge kunne bekrefte at bilen var blitt leid ut til bruk i filminnspillingen, og at Håvard Lillehaug var den han utga
seg for å være (Bilansvarlig Snømannen).
Selv om jeg etter dette ble positiv til å leie bort bilen,
ble det ikke noe av det, da de fant en tilsvarende bil
der borte. (De tok til takke med en kopi) Men det er jo
min bil som er med i det meste av filmen. Hvor stor
«rolle» den har fått vet jeg ikke. Det gjenstår å se.
Men se filmen når den kommer på kino nå i høst, det
skal jeg».

Arian Gundersen—Overgang til Start fra MK
Arian har fått en fin start i Start synes han, og trives veldig godt .
Han sier følgende:

«Jeg var litt usikker på hvordan det kom til å bli i Start for jeg tenkte på alle fordelene og ulempene med å bo på hybel og gjøre alt selv, selv det koster energi
som jeg kunne brukt til trening. Det sportslige her er mye bedre enn i MK, og
trenerne er veldig dyktige som prøver å utvikle oss som enkeltspillere og som
lag-spillere.» Han har også kommet inn i en treningshverdag med ca. 2 økter om
dagen, en på skolen og en senere på dagen.
«Jeg har trent med start 2 helt siden jeg begynte egentlig, og det sa de ikke før
jeg kom, og nå fra september skal jeg spille ferdig høstsesongen med MK . Det
kommer nok til å bli bra, tror jeg. Jeg er storfornøyd til nå, så handler det bare
om å jobbe og ha med hodet for å nå målene mine. Har i hvert fall bra nok folk
rundt meg til å KUNNE lykkes.»
Arian har også en oppfordring om at Skjernøy-banen må fikses eller gjøres noe
med. Legge kunstgress eller fikse banen for å få mer interesse og at folk skal
spille på den, det hadde vært gøy.
Geir
Bilde fra l-a.no, da Arian var på talentleir
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Konfirmanter i kapellet 3.september
Det var i år 6 gutter som ble konfirmert i kapellet.
Jakop Ploug Aalvik, Fredrik Emanuel Bentsen Berge, Magnus Berge, Sebastian Hageland, Benjamin
Hinderaker, Daniel Hinderaker. Damene som har hatt opplæring av de flotte guttene er prest Eva Marie
Jansvik og Oddveig Flatebø Olsson

Nye Energimålere i hytter og hus
Det er i sommer blitt installert i de fleste hus og hytter nye energimålere i våre sikringsskap, noen husstander har også fått en liten sender i
tillegg for avlesning. Dette medfører at vi ikke sender inn målerstand
til vår kraftleverandør, forbruket vil nok på sikt bli justert etter døgnet,
slik at normalforbruket vil bli jevnet ut til en viss grad pga. priser på
strømmen.
Eivind
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Helselagets gåturer
Vi startet opp med gåtur igjen tirsdag 5. september. Selv om vi bare var 5 stk., hadde vi en kjempefin tur på
yttersiden av Rosnes. Det blir tur hver tirsdag framover når det ikke er hyggestund på kapellet.
Vi håper mange møter opp.
Ellers gleder vi oss til festen 9. september med et rikholdig program og god mat.
Første hyggestund blir 26. september og fortsetter en tirsdag siste halvdel av hver måned.
Det blir årsmøte og utlodning 21. november. Vi er på jakt etter 1 nytt styremedlem og ønsker gjerne at
noen tar kontakt.
Vi håper at mange møter opp på våre samlinger og ønsker vel møtt til alle.
Styret i Skjernøy helselag

Eilif Christensen, Hilde Herstad, Signe Aalvik og
Arild Jenssen raster i Engedalen

Bodil og Olav Aalvik, og Anne Grethe og Roald
Syvertsen på tur til Klepp/Hageland

Matodden i flott vårvær

Nyfødt
Nora Marie Irslinger kom til verden 25.07.17. Foreldrene, Cecilie Marie og Alden Irslinger har to tvillinggutter fra før og bor på Rosnes. Vi gratulerer!

16

Smånytt
Hjertesukk fra Janne:
Adressene vi får oppgitt må være pinlig nøyaktige,
da Bring ikke har adoptert Postens slagord om at
«posten skal fram».
Denne sommeren har vi hatt problemer med at flere
brev med Skjernøyposten i har kommet i retur,
grunnet «feil» i adressen. Det kan være nok at det
står B i stedet for A!
Og til dere som skifter adresse: Vær så snill å sende
adresseendring til oss! Det gir oss mye plunder og
heft å finne ut hvor vedkommende har flyttet når vi
får brevet i retur grunnet flytting.

WIND SURF i kveldssolen 31.august
Åse-Karin Aanensen

Tusen takk til flere av dere abonnenter som betaler
kr 200 eller mer. Det er kjærkomment, da det veier
opp for de som glemmer å betale.

St. Hansaften i år ble for mange en kjedelig
affære. Det regnet om ettermiddagen, og det var
med nød og neppe vi fikk tent bålet vårt. Været var
surt hele kvelden, og vi telte 8 båter på Nordfjorden.
Vi så bare ett bål til som ble tent, i Sundet. På
Dyrstad feiret de St. Hans som vanlig, men i år gikk
pallene til bålet og ikke til det tradisjonelle
palleløpet.
Janne
Jeg fikk 3 fine blomster på det japanske
keisertreet i hagen vår…
Åse-Karin

Denne som dere skrev om i forrige post gikk det
ikke så bra med. Paret holdt til på lille Færøyskjær, og den fikk servert sild mens den lå på
reie... men det ble for tøft. Tung sjø skylt hele
reie på sjøen... Bedre lykke neste gang.
Åse-Karin
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Kjempespringfrø, vakker monsterblomst

Stillehavsøsters

For få år siden dukket det opp en ny blomst på
Skjernøy, kjempespringfrø. Jeg har sett den mest på
Berge, på venstre side av veien nedenfor huset til
Oddvar Jenssen, og videre ned Steinbekken mot
Reimert Berges hus. Også andre steder har den
dukket opp i mindre omfang.

Stillehavsøstersen har vært mye omtalt i programmer
i fjernsyn radio og andre media. Nå er den på plass
på grunt vann også i våre bukter og strender. Den har
dypere skål enn vår flatøsters, og på toppen av
skallet er det masse sylskarpe, litt buede kanter, så
tråkker man barbeint på disse er man ille ute.
Den kommer opprinnelig fra Himalaya og ble innført De vokser normalt i store kolonier, som kan dekke
til Norge som prydplante for ca. 100 år siden. Det er større områder. I våre farvann har vi kun funnet
en fin plante rundt en meter høy, med blomster som enkeltindivider i rimelig stort antall foreløpig, men
det er vel bare spørsmål om tid, før de er like
minner om erteblomster. Men den sprer seg veldig
raskt, og dominerer helt området den får fotfeste i. I plagsomme her som lengre østover. De smaker
fortreffelig, og innholdet er større enn hos flatoktober har hver plante laget opp til 400 frø, som
kan slynges så langt som seks meter fra morplanten. østersen, da skåla er dypere. Selv foretrekker jeg
dem litt varmebehandlet.
Planten lever bare ett år, og kan bekjempes ved at
man slår den med ljå flere ganger hver sommer for å Så sett i gang og spis, det kommer til å bli plenty å
høste av, da formeringsevnen er meget stor. Men
hindre frødanning.
sjekk blåskjellvarselet før du setter i gang.
Kjører man langs Kigevannet mot Kige, vil man
Er blåskjellene spiselige, er også østersen det.
finne store mengder langs bekkeleiet ned mot
Evert Knutsen
Kigevannet, og andre områder i nærheten.
Evert Knutsen

I vårnummeret av Skjernøyposten nevnte vi at

terna på det nærmeste er borte fra vår skjærgård. I
sommer observerte jeg et ternereir i Nordfjorden på
Bergstøholmen. Ungene ble klekket ut, men det var
så sent på sommeren at det er tvilsomt om de har
noen mulighet for å klare den lange trekkruten
sydover. Fra midten av juli og framover var det
ganske mange terner å se, men ingen unger.
Kanskje noen har en forklaring på dette?
Nå er terna for lengst dratt sydover.
Evert Knutsen

Bilder til Skjernøyboken
Vi som arbeider med Skjernøyboken er kommet et
meget godt stykke på vei, og de fleste tekster er nå
ferdige. Neste steg er å samle inn bilder, og i den
forbindelse håper vi dere har mange fine bilder liggende, som vi kan låne til dette arbeidet. Vi er
interessert i originale bilder, som kan leveres til
Evert Knutsen, Skjernøyveien 254, 4500 Mandal.
Bildene vil bli returnert. For å holde fremdriften i
arbeidet, ber vi om at bildene sendes/leveres før 20.
oktober 2017.
Bildene bør være tatt i tidsrommet fra 1920 og
senere. Vi har med de fleste aktiviteter og hendelser
som har funnet sted i nevnte tidsrom, og vil tilpasse
eventuelle bilder til disse.
Evert Knutsen
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Grågåsa som kommer i stadig økende antall, og

som ses på de aller fleste holmer om våren om
sommeren, har for lengst dradd sydover til varmere
land. Den er den første som kommer om våren,
allerede i februar, og utenom gjøken den første som
drar. Tidlig i august er de aller fleste forsvunnet, og
10. august når jakten starter er det ingen igjen.
Det er mange svaner å se i vårt lokale område, men
det finnes nesten ikke unger. De fleste blir nok
kyllingmiddag for svartbaken. Svanene er ikke like
populære hos alle, da enkelte av dem kan være
ganske hissige og pågående.
De fleste har vel hørt om ”Havnesjefen”.

Fiskeørn

I dag 9. september så jeg en for meg svært sjelden
fugl, fiskeørna. Den har jeg bare sett et par ganger
før. Den er forholdsvis lett kjennelig, med hvit
underside og brunsvart overside, og lange slanke
vinger som er litt bakoverbøyd. Den er mye mindre
enn våre øvrige ørner, med en lengde på rundt 60
cm. Fiskeørna er trekkfugl.
Evert Knutsen

Evert Knutsen

Danske padlere i Skjernøysund 8.september

Buorm i hagen
I sommer hadde vi besøk av en buorm, som lå og
solte seg i hagen to dager etter hverandre. Den var
ganske stor rundt meteren. Buormen er som de fleste
vet ikke farlig, men den kan bite om man blir for
nærgående, men den foretrekker å stikke av. Den er
Innflyttede på øya:
lett å kjenne på den gule flekken på hver side av
hodet.
Christoffer, Cecilie, Mathias og Sindre Berås, pluss
en hund som heter Mira har flyttet inn i Tjunestien 3
Evert Knutsen
(Alfhild Wilhelmsens hus), og Marthin Bentsen har
flyttet til Rosnes.
Vi ønsker alle sammen velkommen til Skjernøy

Blomstrende gladioler på fidja på Farestad
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«White Pearl» på vei til Strømsvika.
(Bilde: Åse-Karin Aanensen)

Her ligger hun og laster stein fra utskyting av heia
(Bilde: Janne Ø. Knutsen)

Det er stadig store skip som seiler forbi Skjernøy til og fra Strømsvika for lasting av stein som er skutt ut
av heia for å lage ny dypvannskai—for bl.a. utskiping av tømmer. Forrige uke var det «White Pearl», bygd
i 1985 og registrert på Bahamas som ankom. Hun er 183 m lang, 29 m bred, på 39 273 DWT.

Denne skjønnheten og dens
artsfrender har sin storhetstid i
disse dager, når Victoria– og
Rène Claude-plommene
ligger strødd under plommetrærne. Går man forbi, flyr de
opp i store svermer. For noen
år siden filmet jeg noen som
gasset seg på nedfallsplommer, og det var en interessant skue å se den lange snabelen
den kveilet ut for å få tak i det søte.
Janne

Sommerværet 2017
Været har siden siste avis bestått av et begredelig sommervær, når sola har
kikket frem har vinden kommet umiddelbart, opp i kuling styrke flere ganger,
dette til besvær for bl.a. laksefiskerne, som har vært utsatt for vestavinden.
Og om vinden løyet ble det rimelig fort overskyet og regn, mener det for
andre sommer på rad at det ikke har vært en eneste tropenatt.
Fra midten av august har det vært en fin temperatur og ganske så fint til tider,
helgen nå i midten av september er nok bedre en de fleste helger i hele sommer.
Vi ønsker våre lesere en riktig fin høst.
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