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D~.'? e~. :lhrr~ml'.ill:e(r~ Te~Jc 3 ·'1e retter o seg igj en-lnot en--ny juleh~lg! EI]. hoy
t~d 3l>~Jg ::; O~l V~ .. r9 J.}:'~r e~t~r ... v~r~ gode g~le tradlsJoner. Vl mlnnes 
S8. u.: 8I'ne "lj.B.:"i. 0; bCll'.o.edY ~~ >' .L e1 81rlnger - eller kanskJe det er fra 
rlI).gJ.()Ub t ~ (\8n vi h~r V~I'~ .:.; OJJ.k~r!, per er.alitid

o
noe spesiel~ vi så 

;J elene v'1111~ med oss l. Ju.!efelrlngen. Vl ha~ yare gklkker CJg ~ym
boler: sp~slell mat - .Juletre - .gaver.- famIllen sronles fra fJernt 
og nær - Julebrev og lulekort, Ja der er mye som samler os~ tll dlS
se hoyt:dsdag~ne, Qg forberedel~e~e kan være mgnge og te~tlske. 
M~n.noe som g~ Igjen overalt, l Julepyn~ede gat~r : pa Julekort -. 
pa Juletre - l stuen· -er lyset. KanskJ e onsker Vl 11 tt ekstra lys l 
disse morke desemberdagene. Det er vel ingen tid på året vi omglr 
o~s med så mye lys som nettopp i· -julehe~gen. Det. gir fest i stuen. 
nal" lysene tennes':' det er ekstra stas a handle l "byen når det skln
ner av lys overn.1t. Lysene er med å uttrykke den glede og feststemn-
ing julen gir oss . . 
Lyset - vil fortelle oss nee1D.er som gir oss enda storre grunn til 
glede og lovprisning. "Det sanne lys søm opplyser hvert menneske, 
var t f~rd med å k6IDlJl"e til ver~en", De tusener av lys vi omgir 08S 
med l dlsse desemberdager er tll mlnne om Han som er lyset selv. 
Slik vil Gud i disse dager uttrykke gin kjærlighet til oss mennesker. 
HaI]. sendte 9SS et lys.- for vi som var i morke skulle få lys på ~r· 
v~n. I~e et e~kelt 11 te lys, m~n lys for --verden. r.er all verden. 
~l er.lkke ~morke - Vl felr~r rkke Juledagene l morke - et lys er 

JSS gltt. V1 tenner de lys Vl h~r - Ja - la oss t~nne lys overalt. 
Noe stort er hendt • ...; "Ed.er er l dag en Frelser fOd t ff. Det--sanne 
lys. er gitt oss for at vi skal leve i lyset. Vier omgitt e.v lyset -
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J eBUS KristuB-'- det san.n.e lys -er i bland t oss-. Det lille barn i-
B?tlehem har gi-~s . lys--for evighet?n. Vi sam~es t~l hOy'tidsdager ' 
tIl festdager ~ f~le og venner - VI synger vare kJære J~lesanger. 
Lyset er fortsatt l blandt oss. La oss være glad~ og 10V})rlse Her
ren ~ et lys er tent. La ingen stake stå tom - la ingen krok være 
mork. t~a tenner moder alle lys -

så ingen kr~k er mork o 

E,n SIer stJernen lyste sa 
i hele verdens ork. 

Hun sier at- -den lys~r enn 
og slokner aldri ut. 
Og hvis den skinrær på min 
Da kommer jeg til Gud". 

vel 

TIL VlRE LESERE I U. fl .li- . 
Det er nok dessverre et faktum . 
at l. generasjons norsk-aL'lerikan-
8 :r'S i USA er en utdoenc. s _~:, ri 3e. 

R~~ d~tjik~~etri;i~o~~ ~~~e~~t-
teri~g. Dette er s ?lvfolge~ig og
så tIlfelle med folk med tIlknyt
ning til Skiernoya. Men vi er 
klar over at det er en masse 2. 
og 3. generasjon~ Skjernoy-a~eri
kanere rundt om l Statene. Var 
hensikt var å være et lite bin
deledd mellom oss her hjemme og 
dere der over; så dere kunne fol
ge med i hva som hBnder og skjer 
her på .oya. At tiden ikke står 
stille her hjemme . heller, det 
har nok dere merket som besoker 
oss av og til. Men fremd eles le
ver en del av de som var jevnal
drende med dere som reiste ut. 
Vi opplever også at- flere barn 

J. H. 

der e f aktisk er spredt over hele 
Stat ene . Flere hal' skrevet til 
oss o~ det håper vi dere vil 
for L~e ute med. Og dere andre, 
kjor trostig i vei! -----
To t he':! 8 of you who find the Nor
wegia11 1ariguage a bIt dlf'f'lcult, 

e mentIoned above that there are 
severai 2nd and 3rd generation 
"Skjernoy-Americans tt who visit 
the Island and like to keep in 
con~act with their No~wegia~ re
latlves and the land of thelr 
fathers or forefathers. We think 
thatf~ fine · and hope you will 
keep It up. And those of you who 
have an interest in the Island -
wri te ' -us Ei few word. As we said, 
the language should be no pro
blem~ Everybody over there under
stano_ engllsh and surprisingly 
many ove"}' here do too. And we 
know that peoplewill like it. 
SO think- -it over. But donit just 
think - act! __ 

-

og barnebarn og slektninger til 
Skjernoyfolk kommer på besok. 
Dette syne~ vi ar o hyggeli~ o.g vil
le, æn mulIg ogsa !lrove a holde 
kontakt med dere. VI er klar over 
at sproket nok er en viss hind
ring ~ så he~see~de. Men i~e det 
sto mIndre VII VI gJerne fa en 
hilsen fra dere ogsa. Språk og 
rettskrivning spiller mIndre rol
le; det som oetyr noe er at vi 

}led hilsen fra Skjernoyposten. 

får hore litt fra dere. - Det 
gjeld~r også d~re eldre som fo+er 
at Sk]ernoysproket er kommet pa 
en viss avstand fra der€. La Ikke 
dette hindre dere i å 'skrive til 
oss. Mange her hjemme vil være in
t eressert i å hore hvordan dere 
har det og det skulle vi også 
tro er tilfelle derover, hvor 

Det er tid til å minne om kontin
genten igjen, Da papir og alt mu
lig annet stIger, har vi funnet · 
å måtte sette den opp til kr, 8.
Betalingen skjer som vanlig l 
statene til var repressentant der, 
og ellers over vår postgirokontq. 
GIroblankett vedlegges dette nr. 
Noen få har -betalt for 1977, og 
de kan da bare overse de~te. om 
noen ansker å--betale direkte til ' 
o~s kan-selvsagt også d~t gjores. 
VI ber alle om prompte Innbetal
ing straks over nyttår. 
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Vinteren nær~erseg me~ raske 
SkrItt , og VI tar et tIlbakeblikk 
p~ hostens fiskerier! Og da er 
det iSæT hummerfisket som blir 
vi~t opp~er~~omhet . l . oktober gikk 
teInene l sJoen under bra værfor
h?ld . Forste trekke~ var,også t å
lIg, men med temmelIg frIsk nord
osten, men folk fikk dradd de fles 
t~ teInene . Men de neste 14 dagene 
var det mye dårlig vær med vind 
fra ostlig kant og teinene måtte 
oft e atå 2- 3 d~ger uten å bli tr
ukket . Hummerfangstene ble som 
fryktet på forhånd, svært dårlige . 
p~ V~steroya fikk Sverre og Krist
ian Anensen 46 hummer i ca 200 
teiner . Det er bare dem sQm fisker 
for ord-entltg på. den siden av-- oya , 
Resten arbelder--l byen eller an
dre steder og har bare ute noen 

få tei~er , opp til 40 og for d~m 
ble fangste~e fra 5 til 10 stk. 
eller ca . 1/4 hummer pr . teine , 
mens ungene som fisket rundt 
Vågskjeften fikk fra O til 2- 3 
stk . l lQ- 12 teiner. --
Også ,på Osteroya var -resultatene 
darllge.- -Noen resultater fra l . 
trekk: Paul og Arne Kristiansen 
73 , John Wilhelmsen og Erling 
Jenssen 32, Sverre og H~rman Sy
Vel'tsen 47 , Johan KrIstIansen j5 
Karl Karlsen 24 . Været får kan- ' 
skje ta litt av skylden men så 
var kanskje det strålende været 
de to foregående årene grunnen til 
at fisket da var no-s bedre 
Alle klager over krabb~n~ som 
har vært en stor plage . vi hort-e 
om den som fikk 7 kasser med krau
ber på e~ dag i 200 teiner , ug da 
holder nok .. hurpme~en seg på lang 
avstar!fr . For l trden fIkk en al
dri krabber på salt eller surt 
arn ~ men nå er også--det forand
~et . Den kryper på ~lt mulig det 
er vel altfor mye av den --slik 
at den er helt utsultet Har også 
4ort --noel1 tro at den eter sj ost 
Jerna , da det har vært -svært li
te av den også, mens den far no
en år side~ v~ en st?r plage . 
Dette kan JO Tkke bevIses men 
kanskje det har noe for s~g? 
Tror nok de fleste har fått fer
re h~er i år, men de~ har vært 
v~ldlg st?r nærmere 1/2 kg~ i 
gJennomsnItt , men nesten ikke 
småhummer og det lover okke godt 
for fremtiden --
Og så litt om ' annet fiske . Som en 
~tor.ov~ra5kelse kom makrellen 
Inn l fJordene uken for hummer
fisket begynte og det ble tatt 
n?tfangster opp til 1500 'kg av ' 
fIn .feI t ho~tmåkrell , ca . 172 kg. 
r gJennomsnItt , Eller; er her nok 
av sei istorrelsen l 2 - l kg . 
~ens det--er--helst li te med torsk 
l trollgarna . Så det ser ikke alt 
for lyst ut for juletorsken. 

...- ------- ----
En i redaksjonen fikk et brev fra 
fru Helle Anda i Peking som--vi 
tillater oss å gjengi noe fra : 
I går kom--Skj ernoyposten i kurer
sek~e~ fra utenriksdept . og hele 
famIlIen hygget seg med nytt fra 

til side 4 
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Arbe-i2 et ::ned ti1;' >:·"co,:: ;'" I- ;~ ~rapel-

l : ~·>C-~ ': dJ. c ;~-" "":J, . '-' , ""'!~~-:., . 
e ... , ~) __ __ .!... er DEt 1-=:: ;:~C " ("_.~" \~'r. . ' .. t.11n -

mur ene :) l e l a,9 '- Ict dt..;.gns6. i host , 
og . n~ Gi' Al i' t-·s;3c ,"sen 5·-gRDg med 
rels lIW·cm og b ·v ::;: ; '::' ~; :.~ :r' a1I'eae un
der t ak _ Det -'b16 ·sh},:t om 40, 000 
kr . f r e. Nand.al kO~:j r.Li'111 :3 ':::'g denne 
soknad er blitt i l:L:wilget 1 og det 
er vi ~lade for . TIen dett e er ik
ke nok -til å dekke utgiftene til 
tilbygget , en trenger enda e~ del 
mer for å få dekket alle utglft 
er . Fore~ihgen hadd~ just en 
k9sekvel~lk~Re~t lodnlng for ~ 
hJel~e tll a f a 0ekket noen av 
utgi~ane til kapellet . Det kom 
in..ll ca . kr . 1 .400 .-. --
Ellers--har vi hatt mye besok av 
predikanter som er blitt sendt . 
ut av Halse Misjonsforen.ing . Det 
har også vært en del onsdagsmot
~r og kosekvelder •.. -
Arets krabtrefest var godt besokt . 
Kapellet var festlig pyntet med 
r\lser og fiskegarn .• De for~~j e~
llge gru:pper ved bordene flkk l 
oppdrag a lage et dikt om krab
ben som deretter· ble lest opP . 
Kveldens ta~er var :prost $tens
ager" ha~ vlste ogsa lysbllleder 
fra brasll .-
Så står julen for doren , med alle 
forteredelser som horer til . Vi 
e~ alrede gåt t inn i adventstiden . 
Advent betY·l~ å vente - vi venter 
Q8: vår Konge f Herre ?g Frelser. 
Han som kom som et lyte barn, for 
å være oss lik ~ Os han dOde på

o korset fDr alle- -vare syndB-r' , Ba 
i hans navn er alle som har tatt 

i mot ham frie fra synden. Må den
ne julen ule et vitnesbyrd for 
oss om hva Jesus virkellg har 
gj ort for oss . -- . 

ekld jul alle sammen . 

:Bl: Ei: Pekin~ - fra--s . 3-.-
oya og me referat fra solsom
meren·som gikk. DU 7vet , etter 15 
år i Skjernoysund hver sommer 
synes Vl at vi horEr litt med vi 
også~ selv om vi bare er hytte
folk . 
Nå er sommeren på hell her i Pe
ktn~ også men--lkke ve~re-.-enn at ~ 
v~ f~8mdel~s ran ba4e l basenget . 
Yl 11}l~2r Vl s~al sl~ppe fl~re- 
lordsk: olv, ~lden V+ k9m tllbake 
for 6- t~ker slden har Vl bare hatt 
et :JO,T' Sl'1å r ystelger . Folk bor 
f:r8~~c.2 1. ~ 8 i sk~ av~ -planker og 
981~~b us \' ('3],,!per , cret tar -vel . sin tid 
a 12 y. · "'y::c~:, ert alle skadene etter 
det SG C:C8 skj el vet i j1:l1i . ' 
Kineserne her--bor mest i bittesmå 
murhu~ , som Var dårligobygget . 
Det flnnes bare noen f a st ore-" 
blokker med leilighet er . Vi har 
i ngen kont akt med kinesere , det 
er det som gjor det så vanskelig 
å bo her , Vl foler--oss så frem:: 
medB. Men ellers har vi det bra 
på alle måter og opplever og ser 
mye interessant . Den storste opp
levelsen for barna hi ttil--var 
nok da de fikk være med en utlend
ingene ble invi-tert--tii å repre
sentere sine land da Mao l å på 
Qaradeseng . . -- -
Håper alt står br a til på Skjern
oy . På gj ensyn til sommeren. __ ,o 

. Hilsen Helle Anda . 
Vi i redaksjonen av Skjernoypost
en onsker familien Anda en ~od 
jul og et godt nytt år 1977 . 

UTVANDRERNY~ . 
Dette er en beretning om da fam
li~iBn.Rykken utvandret til Am
e~lka--Y-1868-.- Rykken var .. onke+ 
tll Harald AalVlk og avdode Sl g
rid Aalvik GabriBlsen, som flyt
tet til Skjernoya for vel 30 år 
siden. Beretni ngen er skrevet 
av K. T~ Rykk~n , som på det tids
Imnkt var--12 år gammel . 
Vi har snakket om hvorvidt vi 
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K-T ,KIKK ENS---BT R E T NI ItIG [R - U/VAN DR I A/ G . 
Vi reiste fra vårt hje~ i Norge i midten av april 1~68 og fulgte 
den beromte Har-dangerfJorden vel 100 km o og landet--l Bergen vår--nær
me~te by ~ halvanpen dogn ~ene~e. ~et var, :jl~;'~:Lnge.n at, vi sku~le ha . 
relst vlq.ere n~s G ~ dag, men tll vat skl~f ~C: . .L=; ~: fant V1 ut at den sel1-
skuten Vl Skllll.9 (la relst med alrede var- 1'ILll -lastet. Det var et 
nytt skirl 0<; ~', SL >~. _:: : ?re skroget lyste 0Pt 1) 1&12-dt en del gamle som lå 
lan~s l u:;l. s'!;--:' , \- : TC_:,l.:e oss skuffet oyer l i\X (. ~ ~ h~~ne komme ombo:rd rå 
det 'ce pl'el~"C l: E:e <; klpet" men der v~r lkke : l '~;(~ ~i gJore med det. Vl mat
t e ''/ 8 11 Ge l H (3I' g(~ .n 8n neI uke og l mellow-c lcen utrustet de et gam
melt ,c;k:ip, ,'3 ~ iJl . r!addB set1t fram 9g tilbSlke, over Atlantere~ de siste 
20 L:rene . Enq ~\ J '~i~ '- ;ra:r; ~aten f~rdlg og Vl elkk ombord en sondags mor-
gen. \) ~:: bl e 8 i 8r~ '2 'C l a:gen sJ o aven taubat. . . 
Nor Ci. :; '; O ?11 V Ci, ~ f~~~ _-l 7. 1,~- e toff og det var ikke lenge for j eg så de fine 
si ,l :r:~kl ~.d~lf; d. d~~ 0.I,~ J r::ed smykker rundt halsen ved siden av de i hj emme
s P '-'.r:Ji 3 ( -c i ~J v j:l (-J.t ~ 1 lG." abbene med alt de hadde i magen. All klassefor-

J -" " . k ' .. o l' f t o s ,;.~ ~ !._J_ . ';;)lli ] C::·: / tmne mer -e mens SJ oen enna var ro 19, orsvan na 
og ~ ~~c'J ' ---; :~e "'-~_ cT - 1U;:e bedre enn den andre. Natten kom og vi måtte til 
l): 0~,C j ", te!: (,:'i< st " l i te vindu ved ove:rkoyen, hV9r min br?r Si vert og 
Y 'C: .- : ::-~lL~e sev\? J. e neste 7 ukene. Har en er mldt ute pa havet og 
st " ) [- ) (i'~ l~ rw l tO~' t Tiggen og skuta b+ir slengt fra en sj o til den 12-es
t e uller setter baugen dypt ned l avgrunnen, da er det slutt pa all 
mor-r'o eg en f år . en foleIse ~v hj elpeloshet. Under sltke forhold har 
marw"t et hovmodrg hJ erte bIl tt ydmykt og vendt seg tll Gud. 
J eg-minnes en nat~ skuta lofte~ s eg hoyt,:r.å bolgetoppene og der~ 
stYI'te~ dypt .. ned 1- avgrunnen for neste sJ o skylte--over, og begravde 
henne l en hoyde av 12-14 fot med vann. Det tok lang tld hver gang 
for den kom opp til,overflaten. Slik fortsatte det hele natten og en 
del .. av n~ste, dag. V~ . bie drevet ,100- mi ut av kurs og det tok nesten 
2 dogn for Vl var tllbake der Vl var da uværet begynte. Hvem kan be
skrive forho+dene.omb9rd? Trunker og kas~er had~e slitt ~eg los og 
slengt fra slde tll slde og knust underkoyene pa deres vllle ferd. 
Hver enestE? sjel--måtte fin~e noe hoyere oppe å klynge seg f ast til, 
eller de vllle ha blltt slatt fordervet. 
Etter 'å ha kjempet mot havet i 7 uker" kom vi endelig inn i aen vak
re st. Lawrence-floden på vei til Queoec. Her landet vi og va~ 
sendt inn i en stor bygning som minnet om et tomt fjos. Her var 
all gla~s folk som bablet på de forskjelligste tungemål, så hoyt . 
de bare dkunne for å bli hort. Si vert og j eg listet oss vekk for a 
se på--stedet. JeK husker en kraftig kar med en stor stj erne i lua 
som j~gde oss.ve~ fra et tog vi holdt på å undersok~. Dagen E?tter 
ble Vl studa lnn l store kretturvogner med planke-r pa begge sldene 
til å sitte o på, og en åpE?n pla~s i mid te~ f9r bag~sj en, .. . 
Jeg glemte a Sl at en llten soster Chrlstlne dOde Ilke fo~ Vl kom 
til St ~ ~awrence-el va o r:Ior gj emte li~et i en tr\lnk og hu~ var--senere 
begravccl Rushford. - Vl r81ste med Jernbanen tll en by Jeg har 
glemt navnet på . Herfra tok vi båt over Michigansjoen ti! Milwaukee, 
vvisconsin og tog videre til Rushford, r1innesota hvor vi ankom den 
4. juli 1868~- Her fikk jeg min forste skrekk i Amerika. De feiret 
4 ~ jlfli og da, vi kom--oppover en gate motte vi en flokk rytt ere s9m 
s~~csa fryktell g~ ut at J eg .. ble hel~ forferdet. De. var kledd s9m ln
dlanere og alt Jeg hadde hort om drsse folkene p flkk blodet mltt 
til å stivne. Jeg klyng~t meg så fast til mor som jeg bare kunne 
skjont hun folte seg ikke så trygg selv. Mennene hadde masker mett 
nes er --så lange som pumpehåndtak og store ptstoler som dinglet fra 
salknappen. Rett som det var' fyrte de av plstolene og satte l noen 
hyl som kun:Q.e- 'skremme li vet aven love -'-'- Onkel Ed. Johnson--beroliget 
meg ved å Sl at det var noen nordmenn Ira nauolaget som hadde kledd 
seg ut og sk~lle vise noen sener fra da indianerne stormet byen noen 
år tidligere. Vi gi~~ IDad onkel Ed. til hans hjem ca. 7 miles 
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opp delen. En uke etter--n ankom, fikk , far--et li te hus å bo i like i 
nærheten. Den--dagen vi flyttet inn, gikk far og j eg avsted for å fin
ne noen kvister til å koke vårt forste måltid m~d, i vårt nye hjem. 
Vi skulle til å ta noen kvister, men inne- ofra haugen kom en lyd som 
s;remte meg. Og pl~tselig fikk vi se ~t p~r ~kinnende 9yne i hod~t 
pa en slange--som la sammenrullet--ferdlg tIl a hugge. VI ry~get bak
over, men slangen kom etter og, satte .. huggte~nene l- -helen- -pa fars sko. 
Men det gode norske lær~t greIde p~oven, sa ~ar var uskadd. Han tok 
oksel! o~ sendte ~tter slangen--og traff,.den i ~akken just som ~en skul
le--tll a ~gge pa nYt Dette va:r mItt forste mote med den amerIkanske 
klapperslangen men Ikke det sIste. , ' 
Etter at vi hadde bodd her en uke fikkonkel Ed en Jobb til meg hos 
en amerikansk fa~ilie 8 miles borte. Dette ble en vanskelig tid. Ikke 
et ord kunne jeg forstå og .. når jeg bIe bedt om å ,gj ore noe ,var j ego 
nesten 'vettskremt for å--gJore det galt t hVIlket Jeg somme--tlder ogsa 
gjorde. Fruen i huset hadde en ting staende ute på veranda~n, som jeg 
studerte svært på. En--dag t<?k hun meg-1ned--ut og henledet mIn oppmerk
somhet på denne selvsamme tIng. Den var halvfull av vann og hun pekte 
mot plenen. hvor VC.illl'JlJlIlpen stod og pekte deretter på tingen foran ' 
m~g~ J eg nlk~et med h8dr.:t for å vis~ ~t )eg forstod, hvorpå .hun,g~kk. 
Der' st od en pus der og Jeg bemte a ose ut vannet, men da J eg Ikke 
hR~'-:S . noen V3.illl?};JJ giRk ~et he.l.1E?r ~ent_ . Jeg satte posen , bort, .. grep 
f aT t l denne m8I'lcellge tIngen, fIkk den ned fra verandaen og ~omte 
don på plenen~ M~d ~ett8 .mente j~g at ~beidet var gjort. Just--da kom 
fruen tIlbake, sa SItuaSJonen. rIstet pa hodet og sa noe--som var helt 
gresk for .. meg. Hun fikk meg tIl ~ bære tingen opp på verandaen igjen, 
gav meg posen. f~lgt~ meg bort tIl pumpen og Qumpet noen tak. hvorpå 
hun oV8rlo~ tIl x:reg a fylle tll!gen med vann. "Jeg fylte den tIl randen 
og om on lIten stund kom hun tIlbake-ned en-'armfull av klær Forst da 
demr et det for meg at denne tingen var en vaskemaskin, gammel type. 
Så snsrt jeg kunne, snek jeg meg avsted og gråt bittert over mitt 
uhell. -- ' -- -- --
~iden gikk s~mt 'og j ~g hadde hj emlengsel. ~ t var ~å vSlnskelig at jeg 
onske~ meg tIlbake tIl ~orge, eller l det mInste tIl nlne foreldre o 

hvor J eg kunne snakke tIl noen son forstod neg. ·----Da det led hen pa 
host~n, 'hadde jeg klart å.lær~ litt av ~pr~k~t of? a~t ble nOe lettere. 
En dag hadde de en rett tIl r:nddag Sorl e.o Ka,Lte gronnt i. Mannen 
sendte--fa~et til meg og f:r:1en ~a: "Han f},1:2~~" g\:lI' dettkke, han er ,gronn 
nok fra for" • "-Hun trodde lkke Jeg forst oe hva hun sa,flen det gJorde 
jeg, og ' jeg var enig med henne. ' , 

, , Forts o neste nr. ' 

Adventsang. 
Tone: Jeg-.:folder mine hender snå. 

Nå tenner vi det ' forste lys, 
alene må det stå. --
Vi venter på det lille barn 
som i en krybbe lå. 

Na tenne~ vi det ' andre lys, 
da kan VI b8d~e se o - -

Vi venter på at Gud våJ: 'Far 
vil gi sin sonn hit ned. 

Så tenner vi det tredje lys, 
det er et hellig tall, , 
Vi- -venter på atkongefi vår 
skal fOdes i en stall. 

Nå tenner vi,det fjerde lys, 
og natten blIr en dag. --
VI v~nter på en Fr~lsermann 
for alle folkeslag. 

o 

å] 

f~ 
~ 
8~ 
dBl 
Va 
do 
Nå 
er 
To~ 
HUll 
mOr1 

~i~ 
De 
de 
li 
Ni 
års' 
rig 

r1~ns 
talt 
DEjt , 
dag. 
vann 
det 
m~tte 
gav 
fort 
tork 



- 7 -

utvandrerne ,~ _ fra s . 4 
skulle sende det på norsk eller 
engelsk. Det er skrev'et på engelsk 
ug originalen er i o sum regel -
all tid "b es t ; men vi -har funnet at 
de fleste- -som dette intE"1resserer 
er no~sktalende 06 vi har derfor 
oversatt det ug'haper det kommer 
så nær originalen som mulig . 

Vi har nett9~p fåt~ m~lding om at 
Thoma~ Wa+vI?: ~l' ao~ 1 UfS.A. -
Hpn dode 1 M1n1apol1s, M1nnesota 
den 5. nov . hvo~ han: bodde hos 
sine to barn~ Han h~ bodd t 
BrtHlx--ved--Staten Island i mange 
år. Han hadde alltid sitt hjem 
åpent for ,ungdommen og han fikk 
lede m-ange ay dem på den rette 
v-e5 ., Han ~le også av ungdommen 
kal ~ for oIh~el Tom. Th.c01as ble 
88 år--gammel. Det er nå 3 år rri
den han V8.r hjemme i Norge. Han 
var sprek inn ti l det siste og 
d6d?n kom helt plutselig. 
Nå C}' det --bare en soster som lev
er i qi~ en aven flokk på 4, det er 
TomaT'y, som også-~or i U.S.A. 
Hun er- nå- 92 år--.gamm.el.--Der..es - -
mor--var Sofie Karlsen som bodde 
i.Val~ik. Vi lyser fred over hans 
m1nne. 

Vi--har muttatt--et d.ikt , sakset 
fra--en gammel avis: 
I dag vil eg vere din gjest 
mor. 
Eg vii springe--opp den hoge 

trappa og banke på --
Eg gler meg te å sja det varme 

vennlege blikket ditt , " 
når du ser meg stående der . 
Og når ~u åpnar dora og ber 

meg 1nn--te deg 
åpnii:r;--du seJP,stundes dora til 

hJarte di tt-,-- ' 
og t1l mitt hjarte . 
T1l diEe gleder og mine 

gleder. --
Til dine og mine sorgar. 
Krin~ deg, i.stove ~g ~jokken, 

rar det sa god el kJensie, 
Ei kjensle som tek burt kvasse 

kante:;:- --
for den som måtte ha ei tung 

bo~ og bere-.- --. 
Eg velt 1 dag at den var r1k som 

hadde deg til venn. 

nnun""""nn"nntf" 

De eldre er nok klar over det men det er mange unge som ikke vet at 
d~t egentlig er . .fire vers :på "Skj ernoysangen" . Sangen ~om op~riIlJ!e-
11g het "StJ erno-guttens--sang it ule skrevet ombord 1 br1ggen-- Sof1e 
~ikoiine" av Man~al--på Laguna.hayn av Reimot .Pedersen Dyrstad , og 
arstaliet tror V1 var 1916 . V1 slterer det fJerde vers , som for ov-
rig skal være det tredj e i rekken: -- ' 

ben er li ten og~marl::en. beskåren .. 
men @tten--er- gl-ad l SIn fedrende O 
Og modig han kjemper for sig og for SIne 
og båten, bestiger med vilje og mot : 
Se, hvor han--kJ emper med fare -
når--han på havet går ut. 
Ei alltid så rigt belonnet , 
for utstået moie og dyst. 

0000000000000 

11-ens vi i --somme:r l).ad~e sol opp og--torke i mente, '- -h~ vi l).att. det . to- ' 
talt motsatte na l host. SErllg var oktober en ualmInnelIg vat maned. 
D-et ' var faktis~ ikke et solstreif hele m~nden , og regn hver eneste-
dag. 'Mange stea:er var det flom og oversvommelse og kJ ellere fulle av 
vann. --Her--på--oy~ gjorde det for s~ vidt ikke noen, stor s~ade. Men 
det var fantastIsk hvor mye regn Jorden kunne ta l mot for den var 
m-ettet. Men nå burde vi--vel ha fått nok for en stund . Bare oktober 
gav oss ca . halvparten av et helt års-gjennomsnitt. 06 fremdeles 
fortsetter regnet å stramme ned, så vi har i sannhet fatt igjen for 
torken i sommer . 
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J U-.L E KVE L D S V IS A. 
Nå har vi --vaske--gol-vet og vi har bori--ved . ' 
o~ vi--h~ satt opp f1;l-ggelbæin og yi l].ar pYllte tre ! 
Na ska Vl ta det rolIg Og puste pa el stund, ' , 
imens jeg rugge vogga s!Yn br or din får en olund . 

-.... -- - -

Dra krakken bortåt glaset så kvile vi litt der , 
' og prove y finne--leta di t julest j erna er . 
Den blankeste ta allle , hU æ så klar .ug stor, 
du ser a over taket der a Jormor-MatJa bor . 

Hu æo så sn~ll den s~jerna, hu bl~nke )ræino du sjå? 
Og na ska Je fortælJa , hVIS du--vrl hore Ila . 
Den fyrste gong hu sklnte så laga hu ei bru 
imillom seg og himmelYn og ei krubbe og el ku . 

l læubba--l åg en li ten gutt så snilt og--bli y og go y . 

Og ml~:C ,~'laS~:: a.~·'jiy og st~ltefn og far hass st,ooog lo , 
, og gj:3Y1;ergu,tld. o_eromkrlng dom kute tel og fra ' 

og bar !:S8cl sec .små lamonger som gutten skUlle få . 
_... ...- --

Ja , tel (..)g .'Ded ~t 'rre Vise Mennu dom r ei :t m.ange da fr 
dom vi8ste--i tte vegen og i tte hen a,et bar . 
Men st j erna skinte fore på kimmelkvelven blå, , 
så' ing8~ t a dom gikk bort seg og ~ille tre fekk sjå • 

... - --

Og det --v3.1'" fysste kvelden som julestjerna bræinn, 
men sea har a bronni i æille verdens læinn . 
Og s ~}ilm,l å som hender å :stjer na like stor , 
du ser a over taket der a Jormor-Mat ja bor . 

""nnutt nllnnnu 

o ' 

. -, ', SMANYTT 'FRA ' ØYA 
Enda _, et kurs er ' ~ ~ang lJå skole- . 
huset . Det er etmobeltapetsBr
ingskurs under ledelse av Olav 
Gundersen. Etter det vi horer 
gar det visst ~eit og de~taker
tallet " er 8 stykker , 6 kvlnner og 
2 menn . Kurset har €n varighet 
på 40 timer . . 
Tross det dårlige været i hummer
fisket , ~r det 9litt lite. eller 
lngen telnetap l år . --da vlnden 
for det meste kom fra nord- ost 
og ost . 
Forskudd for hummeren til fisker
ne nåmot ' slutten ·av november er 
42 kr . pr . kg . så når det nærmer 
seg jul; blir nok prisen over 50 
kr ., skattenmed:regnet , og det 
får en si er bra . 
Vi har fått ' en ny redningskrys
ser til oya. --SoM nevnt i forrige 
nr . ble ItAmbassador Bay" flyttet 

helt til Båtsfjord :I. Finnmark • 
. 1 st e~e't er--d~t "Hj eIm Wå~ei~ som 
er blltt stasJonert her. HJelm ' 
1tlågeU er by~get- -i 1972 og er på 
75: fot mot Ambassador Bay" som 
var 87 fot Den nye krysseren er 

, 'ut.styrt med. to 'motorer og to pro
, peller ~ sum .. skulle gj ore den 

bedre a-~anovrere . Det er det 
samme mannskapet--som står mnbord , 
så nær som en, C, da båten skal ha 
en mann mindre . --Derfor-~åtte 

. Reidar Hagen fra Dyrstad gå om
bord i nSkomvær i1 som ligger ' 
stasjonert på AlesundsJriinten . , 
l host er d'et blftt arr angert et 
båtforerkurs 'på skolehuset . Det 
motte opp 3 kVinn~ og 10 menn . 
Kurset hadde en--varighet på 20 
timer som ble tatt o~r 5--kveld
er. Kurset bl!? ledet . av. Dag Gj er~ 
ul vsen . Det glkk grelt og lpg'en 
dumpet da de var oppe til ekSa-
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men ved- havnefogd Otto A~~ 
Vi vil anbefale alle Skjernoy- ,'
folk, både mann og kvinne til 
å ta dette kurset, da vi alle 
er mer eller mindre i befatning 
med båt. ' 
Nytt avoåret er nSkj~r!l9ymarsjenn 
som ogsa er Norges sorllgste tur
marsj. Den ble avviklet sondag 
28. nov. start og innkomst var 
l~gt til VassmY1'8 , ungdomsskole c 

pa Ime. Det var to loyper, en pa 
10 og en pa 20 ' km. Fra Vassmy.ca 
clro~ de utover.til.Stromsviki?-9 
hert2a over hela tIl Brennevlns
myrn~ ~ -~ l-1;) rnBv !.l<':3 G "Lk:< :: :::l videre 
t 11 St:j el'lloysuIlcL , Dy~~' ," t,'?,j ~ . Val vik, 
F'81"2S C i:,d:- ? 'y" Ldere hOVS(l ve Ien 
t . l ' -, - 1 

I ~ Li-'i. J::-E; l , _~,L !)r ua og Ho:~u lTik . Her 
t (~ ' "! 'l e' , '-=I V 10 "00'<'::' ~! -; '-',,;, rAnnet 
t ~ '-:- ';'r~~ --. ~ .. ~~ -(l " q~;~"G · -,c:· ~-~~; ? · .' ·~~ _: d -

_ _ . ' l\J.,p.:e ~ vLl c. ,l l,v, l' t" L ~, __ ..'. '-' 8 en 
o r :: ~'Y! ! ·~ \](.:.\ -1 ~',r +.~ ' fi le f')+- r ~ ed t'l ' 
DC-',. " l J.. \.._---- - -- -' ." " , __ l. ),LUC. .. 11' l 
T 

..,. "'\ ""i Y . • 

Y'P ' JU8'1,)'<;' 'l ",, -, ("J' i: ,-,,,~ r; '\''--' - a Vl tIlba _. -, (-..... . ...;. , ~ , .... .l ./ .... .., . _ ./ ': ~.""'- . '~ ' -L ,-" J _ -

k f-: ~ ~' : l ''iv-n -; en' 'i\ :.' C: "T~ ,u; -Lrk den _ _ _ _ ... _ ),. '- ....... . " _ _ •• ~ " -.J I -'~ 1_ e; ...L L -

kc:c-::c; l ij:Y1)Q :'lLoy fet t ur en rundt 
Sl;) ':'TD?ya. - 'li l l tro~s for det 
uf.y'oellge været var det en vel
dtg god oppslutni ng t Hele 725 
gIkk turen og med fInt vær hadde 
det nok blitt atskillig flere · 
~~t var kontrollpost og matstå~ 
sJ,)ll ' ved skolehuset, samt på Om
land. Mandal rode kors motte også 
opp, men det ble heldigvis ikke 
brUK for dem. · " " 
Y~g~te deltaker var ca"" 4 år, som 
~ loypa t og eldste r9. Al~ tatt 
~traktnlng; ble det en stor 
s~kse~s og VI håper det fristet 
tll gjentakelse. Det var Skjern
ay Idrettslag med Esther Vågsvoll 
s~mformann, som stod som arran
gor. 
Det er en veldig ettersporsel 
etter tomter her ute. Stadig vekk 
e~ det folk som er r~ndt og for
horer s~g. Om grunneIerne vil sel
ge er lIkevel Ikke problemet lost. 
~ygningsrådet setter seg gjerne 
Imot. Det kan være avkjorsel, 
kloakk, ja alt er så vanskelIg 
Grulli~en er vel at de vil at foik 
skal samles mer i de nye bygge
feltene nærmere bykjernen. 
Endelig er det blitt gjort, skole
huset er blitt repare~tutvendig 
Det var elever ved Mandal ~rkes-· 

skol~ som utfo~te ~fb~idet~ Det 
var en vanskelIg tId a reparere 
på da det posregnet nesten hver 
eneste dag. Så det gikk lenge 
mellomhve~ gang det bl~ gjort 
noe. Men na er det ferdIg ' Det 
ble lagt nye vanntette plåter 
under lektene, så nå får vi håpe · 
det holder te~t. Det ble også 
lagt på nye trykkimpregnerte 
vannbord og vindskeIer', og den 
nederste del av veggen mot ost 
måtte skiftes ut. Det skulle nå 
være klart til ominnredning inn- 
vendtg og det er menin~en dette 
arbeIdet ski?-l gjores pa dugnad 
frametter vlnteren~ Som for nevnt 
vil veggen mellom ae to klasse-
rommene ble fj ernet. . _, 
Vi, v~l rå. det hjerteligste gra
tu_Ler e Brl ta KrIstIansen Fare
st~d og Jan.lvar Tobiass~n! Spånge
r eId" som gIftet seg nå i nost. 
Og likeledes gratulerer vi Karst
en Berge, Berge og Silvia Nor
d~nstahl fra Argentina, som 
gIftet seg nå nylig. 
Vi vil. videre gratulere Torvald 
og KarIn Abrahamsen, Valvik med 
en gutt i oktobe~ 
Og likeledes gratulerer vi Evert 
og Lise Knutsen, Skjernoysund 
med en gli t t i Tl ov emo er • 
O~ mens vieri gang vil vi også 
gratulere Torres Torressen litt 
på forskuddA/Han fyller nemlig 
80 år den 3u l 197'1. ~ 

Sondag 7. november ble det inn
satt ny res kap. i Mandal kirke 
?g s6ndag 14, november ble han ' 
Innsatt ~er l $kjernoy kapell. 
Han ~om l arbeIde med en gang 
d~ lIlly Stein Ove ble båret til 
dapen. (Foreldre, Gerd Solveig 
og Henry !.brahamsen'TDyrstad. 
Gratulere) Det er rtans Erik 
Hallingstad og han kOIDmBr like 
fra PhIladelphia hvor han har 
tjen~stegjort som sjomannsprest 
de slste ' arene. Vi vil onske 
ham og hans familie hjertelig 
velkommen, og vi håper å få brukt 
ham mye her ute i menigheten. 
I oktober måned ble det holdt 
auksj on over irrnb.o og los ore et
ter Doet til Martin--l'1ortensen i 
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i --Skj ernoysuncl-.-Jlet.-.:var-en . fin 
dag og mye folk var modt--fram 
ja så mange at det var vanskelig 
a få komme til å få sett hva som 
det virkelig ble budt på. Det 
va~ også kommet ~ppkjopere fra 
Krlstlansand. Av tlng som ble 
solgt kan nevnes: "Båt, ca" 3000, 
folkevogn .600 . la' c DVJped luOO kr. 
spinnerokk . ca_~ 700 kr. E~lers ble 
det solgt en ael gfu1l1e mobler, 
ma~erialer, garn! _: re~ og E?n~~: 
haug med SKrot. J. i _ I_ '; lnne l s J o 
bua, med teiner og en del gamle . 
garn (det beste var blitt . plu~k:ket 
ut) ble solgt f ;:)J.' kr " 200 , 8el ve 
el' endommen e-r l' l, I{' .- - ,:, ,-.': cl ::" :~ (' /, . .. L ~ _"" .. _,. . (_, _ ..... 10. 0 

Den vil bli solf':::: -;.; i l hoyct:'y·d. en
de og t i l nå 8I" '-det bud t Lr J 

256-' (l0,r, ~":-.(' .:l c .} (::.-!' ·'-,1 "-J'1 n; "'T TriKe ~. "" . '- ' \- _ _ ··0 ........ \". · ·_,-c \~ ........... _L~ .... . _? .Å 4..0. __ ... .. , 

s tT r-·':; l -;'1~R :' 12' C '-' ·~ 1';)1 "", :~ ' ·-n '01-
o ) -- ~~'~.:;" .~' ~ ~" .~ Ja" 0+ 4 ~ .. _. l~' ,--~ : _~: ~~~ ~ ' - -- c:. ': me _~ l.·\ __ . lU~D .~" 'J .l. .1.._0.1. ... ~ ... ~ . - .. . ~ 

og ·c~,.Pli~t ~ c' s å ~et \{an jj(y:.e koril
me TId t a l e ~ selge aen s om 90ffi-

t . -\ ' -meruS_Llf? o 
BestYT ~>r f; ~l lj ~,- ,skj cTn'::5y EBndelslag 
Frl' t ·:" ,-rer "+"o,-i 1.-.. ar' " ":L.;Y'~ : ..:·,,·1 , en v . ...J . ' . ... o u c~ u. ... Il v tÅJ_ .... , ).~ J '-~ , . 

t t~ ~ ()R -i ~wn8 :f :~>8Y?"T t, t:!.' damene 
La l l q L-B h'~ i ,"'l Oi~;P 1!'OT' d l Cl I arsen 

~~sf~H~ l~~r ~~~: ~{~~a~~ei~ ~tl ~~d 
forr st li.ingen og en må si de har 
gjor t aet ~godt . Det er ogs å an
satt ny bestyrer-·Yikar, Ben Ar
ild Bentsenl .. m~n bai!. h8~:' i kke 
begynt fore Ob'lg, da ds 'c el' van
skelig å få tak l l eilighet her 
i nærheten. ' Vi ansker bestyr' eren 
Frits Herstad god bedring . 

.' 

1;)et .er lagt. opp ttl t~orienter
lng for dem som Ilker a komme 
ut i,naturen; og,samtidig.holde 
seg l form og bIl bedre KJ ent-
rundt i vår Kommune. Det er lagt 
~t 30 poster på de forskjeliige 
steder rundt om.kring i Mandal 
kommune. Det er f.eks. 5 po~ter 
mellom Stramsvika og Klevenz$kins
n~s, noen oposter i S~jebstadl 
Sanurn omradet, oPP'e l Holum osv. 
Det kreves at en har kart over 
området ' og kanskie helst også 
kompass. utstyr f~es kjapt i An
na Sveindals~Bokhandel og T Man
daishallen. ~o~ten~ er o utlagt .' 
fra--oktober l ar tll paske 1977. 
Arrangorer er lærernes BILl trim-
koml' te' '-" . .:J t ur' -. ' l t" _I : " • 

Vi er alt sG' komrrret til julemån.:.;
der O? vi >~,.c hatt e~ enkelt dag 
ne""d klar' -"--'( r ', ;:? ned tll et E-ar-,ilL:; " . .. .. _.. .- Co , 

' .. :: gr~der. , l'le~l det vanllge ar p 

al 'G3<::" væ:r,~ rrnldvær og regn. Og J 
så kan vi lure på hva denne -
vint eren har å by oss av over- J 
raskeis er? Men, se det er ingen 
gi t t å vi te-..-
Så vil vi da anske alle våre les
ere nær og fjern en riktig 
gledelig jul og et godt nytt år. 

"""UItUU"",, 


