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NR.3 SOMMEREN 1993 25.ÅRG. 

Skolefest 

Lørdag 19/6 ble det stelt til fest på skolehuset på Farestad. Festen 
var åpen for alle som hadde hatt Georg Berge til lærer i kortere el
ler lengere perioder. Vi tror det kan dreie seg om ca. 250 stykker. 
Han begynte sin lærergjerning i 1924 og holdt på til 1958-59. Det 
blir hele 35 år, og det står det respekt av. 
på den tiden syntes vi nok det var litt trøttsomt og kjedelig å gå 
der, men i ettertid tror jeg alle er takknemmelige for de årene og 
det de fikk lære der. Vi må bare medgi at Georg Berge var en allsidig 
og god lærer. Han underviste i alt fra sang, gym., kjemi og fysikk til 
regning, h{storie og kristendom. Og jeg tror at den ballasten vi fikk 
med oss derfra var,god å ha senere i livet. Og jeg tror på ingen måte 
at Skjernøy-ungdommen stilte dårligere enn noen andre, enten det gjalt 
arbeide, videregående skoler eller hva enn de valgte av vei senere i 
livet. 
Initiativtager til denne samlingen var vel egentlig Allis Hansen 
(f. Berge), mens komiteen forøvrig besto av: Inger Syvertsen (Pedersen), 
Karin Larsen (Gabrielsen), Elise Reinertsen (Christensen), Elsa Mol
lestad (Dannevig), Norunn Frigstad (Jenssen) og Torbjørn Berge. 
Hele 90 gamle elever hadde møtt fram til denne festen. 
Tidligere på dagen ble det lagt ned en krans på graven til Georg Berge. 

Selve festen begynte kl. 17.00. Allis ønsket velkommen hvorpå alle 
stemte i med sangen: "Herre Gud, ditt dyre navn og ære". En sang som 
sikkert ofte ble sunget ved begynnelsen av skoledagen. 
Derpå fremførte komiteen sangen om Nikolai - han som ikke førte Israel 
over Røde hav. Allis leste deretter en fin og velskrevet prolog. 

Norunn Frigstad hadde så litt historie om skolen og skolehusene. 
Det første ble oppført i 1927 og fra da av gikk alle Vesterøybarn, 
inkl. Skjernøysund til skolen her. 14. april 1932 ble en katastrofe
dag for skolen. Da brant dette fine nye skolehuset ned til grunnen og 
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protokoller og alt annet brant opp. De ukene som så var igjen av skole
tiden gikk barna tilDyrstad gamle skole. Men det gikk radig med å få 
bygd nytt skolehus. Allerede 9. sept. s.å. ble det nye skolehuset inn
vidd til bruk av sokneprest Iversen. Barna hadde da gått ca. 3 uker 
på Dyrstad skole. Og det var et fint skolehus, vel det største og 
flotteste i Halse kommune. Det er i dag ombygd en del innvendig. 
Begge skolestuene er slått sammen og det blir benyttet til Grendehus. 
siste skoleåret på Skjernøy skole var 1966/67. Da hadde vi fått ny 
bru og vei og skolene ble sentralisert til den nye barneskolen på 
Ime. 
Derpå fremførte Kari og Elise "Tuppen og Lillemor". Birgit fortalte 
forskjellige historier fra sin skoletid. 
Og så var det tid for bevertning. Menyen var reker. Men for de som 
ikke var så begeistret for dette, disket de opp med mange andre lekre 
saker, så som laks, eggerøre, kjøttpålegg og salater. Senere ble det 
servert kaffe og bløtkaker, så ingen behøvde å gå sultne fra den 
festen. 
Nå overtok Torbjørn Berge ledelsen, og programmet 'varierte. John, 
Mag nhild og Ell y - k led t som s kol e barn f r a de n tiden - s a ng en sang 
skrevet av Magnhild. Det var innlegg av bl.a. Signe Håland, Arthur 
Dyrstad, Georg Walvick og flere leste opp hilsener fra sine minnebø
ker. Det ble jo i store trekk en mimrekveld. Men det var ordentlig 
hyggelig og mange traff kjente de ikke hadde sett på årevis. 
Takk til de som arrangerte og hadde arbeidet med dette. Det ble en 
virkelig festlig og minnerik opplevelse. 

pA TUR MED SKJERN0Y VEL 

Turen med Skjernøy Vel gikk til 
Lista den 15/8. La det være sagt 
med en gang; det var en meget 
interessant og vellykket tur, un
der ledelse av Bjørn Vikøyr og 
Betty Hagen. Alt var nøye lagt 
opp og planlagt, med lokale guider 
på de forskjellige steder. 
Første stopp var redningsstasjonen 
på 0sthassel. Her fikk vi se 
redningsbåten og alt redningsut
styr og forklaring hvordan det vir
ket. Og at det var behov for et 
slikt apparat forstår vi da guiden 
fortalte at det kunne være 2 for
lis på en dag i visse perioder. 

Etter deilig middag beså vi Lista 
museum på Vanse. Her hadde de 
virkelig samlet mye gammelt ut
styr fra både landbruk og småbe
drifter. 
Et besøk på Listerskøytemuseet 
sto også på programmet, samt på 
Lista fyr. Vi fikk også se helle
ristninger fra eldgamle dager. 
Lista har jo tidligere vært mye 
myr og våtmarksområde. Ennå er 
det en del igjen som de søker å 

bevare for den rike fuglebestanden 
som er der. - De har plantet mye 
skog på Lista, både som lebelter 
og for treproduksjon. så ordta
ket om at "på Lista. der he di 
ingen kvista, der jule de ongan 
med torva" det holder ikke lenger. 
Ja, de til og med "utfører" tøm
mer fra Lista i dag. Slå den! 
Takk for en fin og interessant 
tur. ---------

xxxxxxxxxxxx 

Takk for sist alle dere som var på 
skolefesten. 
Det ble akkurat så festlig og gøy 
som vi hadde håpet på. Takk til 
alle som hjalp til, eller hadde 
et innlegg. Flott at dere ville 
være med og delta. 
Vi fikk et overskudd på kr. 1557,50 
etter festen. Komiteen var på for
hånd blitt enige om at et eventu
elt overskudd skulle gå til Ung
domsforeningen (kapellet). De har 
mottatt pengene, og ønsket å 
kjøpe en mikrobølgeovn. 

Med sommerlig hi$sen 
Allis. 
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En blåsende sommer er forbi, 
med vestavind uke ut og uke inn, 
nesten hele juli og august, med 
dårlig vær. 
Makrellen kom forholdsvis tidlig 
og de dagene det var stille vær 
var dorgefangstene 200-300 kg, 
men når vestavinden kom, var den 
helt borte. Nå, i det ø~~ siste, 
er makrellen kommet i større 
mengder, men den er små, helst 
kult, og er vanskelig å omsette, 
så det har vært dagskvote på 150 
kg. pr. mann. Det er heller ikke 
til denne tid i år tatt notfangs
ter, den viser seg ikke i stim 
lenger. 
Også laksefisket ble hemmet av 
den sterke vinden, pluss store 
mengder av maneter og kvabbe 
(glassmaneter). Og fangstene ble 

de dårligste på mange år, ja no
en fikk bare 3 - 4 fisk i alt. 
Men de som fisket på Vesterø ya 
nærmest mot Mannefjorden, fikk 
noen gode dagsfangster. 15 styk
ker på en dag var visst rekorden, 
og de beste fikk ca. 30 fisk de 
10 dagene en hadde lov å fiske 
med krokgarn, fram til 5. august. 
Det så ut til at laksen var sent 
ute i år, for det var masse laks 
på vei inn Mannefjordne og inn 
elvemunningen, hvor de ventet på 
nok vann til å forsere Mandals
elva, men da ,var fisket slutt i 
sjøen. I slutten av aug. kom den 
drivende d ø d nedover elva igjen , 
antagelig på grunn av sur nedbør. 
Da var det bedre om fisket hadde 
fortsatt lenger i sjøen, og fisk
en hadde kommet til nytte. 

Av annen fisk er det lite, også 
ålefisket har vært elendig i år, 
da temperaturen i sjøen er alt for 
lav, nesten ikke over 15 grader. 

De fiskerne som har gjort det best 
i sommer er de som har fisket 
etter krabber. Den har det vært 
mye av og har også bra kvalitet i 
år. Skalldyrfestivalen i Mandal 
har tatt i mot store mengder, og 
krabbe ser ut til å bli mer popu
lært også for folk flest, og til 
en stykkpris av kr. 5 har omset
ningen gått bra. 

Nå lakker det mot hummerfisket, 
men deltakelsen blir nok ikke 
stor. Men størrelsen på målet 
blir som i fjor, 24 cm. hvis det 
ikke kommer nye bestemmelser i 
siste ukene. Alt kan jo hende i 
våre dager. --- Skitt fiske! 
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Ungdonlsforeningen 
så er sommeren over for denne gang og samlingsfesten var søndag S. 
sept. Godt frammøte og det ble servert bløtkaker og kaffe. 
Andakten ble holdt av Helga Marie de Presno. Det var også sang av 
SKUK. Det vil bli kveldsbibelskole på Skjernøy kapell i høst. 3 kvel
der i nov. - 10. - 17. og 24. v/kallskapellan J.l. Revheim, hvor 
emne er: "Hvem er jeg" 2. "A innrømme følelser" 3. "Hva skal jeg 
gjøre med min tvil". 
Vinteren 1994 blir det 3 nye kvelder v/Leif Gordon KveIland. Det 
blir 19. og 26. januar og 2. februar. Emner for disse kvelder er: 
"Grunnlag for etikken - etiske modeller. Kjærlighetsbudet - de kon
krete budene". 2. "Fokus på homofili". 3. "Fokus på skillsmisse, 
gjengifte og samboerskap". 
Alle kurskvelder begynner kl. 19.30 og varer til ca. kl. 22.00, in
klusive kaffepause. 
Ser en tilbake så kan en nevne kakeutlodningen i kapellhagen den 
18. juni, som hadde et godt resultat både når det gjalt frammøte, 
og innkomne penger. Fisketuren som skulle ha vært i begynnelsen av 
juli, ble avlyst grunnet dårlig vær. Likeså skjærgårdsg ud stjenesten. 

xxxxxxxxxxxx 

Agnethe og Paal Kjelling har i som
mer hatt seg en tur til Arkan
gelsk i Russland sammen med ord
fører, rådmann og turistsjef i 
Mandal. Arkangelsk ligger i nord
russland i nærheten av Murmansk, 
og det var i forbindelse med den 
russiske marines 300 års-jubileum 
og marineverftet i Arkangelsk 
som også er 300 år. Det var ved 
dette verftet linjeskipet "Inger
mannIanf" ble bygd i 1842, og det 
var i forbindelse med markeringen 
av "Ingermannland"s forlis i 
Mandal i fjor at delegasjonen 
var invitert til å være offisi
elle gjester under høytidelighe
ten. Turen gikk via Kirkenes og 
Murmansk. 
Til "Lindesnes" forteller Agnethe 
at hun fikk litt bakoversveis 
da hun var kommet fram og oppda
get at hun sto på talerlisten. 
Dette hadde hun ikke regnet med, 
og hun var ikke i dårlig selskap, 
for blandt de som skulle tale, 
var fylkesmannen i Arkangelsk, 
admiralen for nordflåten, admi
ral for den russiske marine, den 
russiske kulturminister, den rus
siske sjøtransportminister, med
lemmer av det russiske vitenskaps
akademiet, den tyske ambassadøren, 
den engelske marineattacheen, 

en kosmonaut som har vært 3 gan
ger i verdensrommet, som er de
korert 2 ganger med Lenin-orden. 
(En Lenin-orden henger så høyt 
at en kan ikke komme høyere. Han 
er helt av Russland), og så 
Agnethe Kjellin fra Skjernøy, 
Mandal. Hun forteller at hun talte 
på engelsk med russisk tolk - og 
kom igjennom! 
Den offisielle jubileumsåpningen 
var høytidelig med pomp og prakt 
fra ende til annen, med marineor
kester, skuespill om Peter den I 
og alt sammen direkte overført 
i russisk fjernsyn. 
Verftet som "Ingermannland" ble 
bygget på er fortsatt i full 
drift. -------

Skjernøy Historielag hadde en 
tur til Ryvingen fyr lørdag 7. 
aug. En fin dag med litt frisk 
vind. 
Bjørn Arild Hansen, som er sønn 
til Allis og Tor Ivar Hansen, var 
med. Han har tatt hovedfag og 
Ryvingen fyr. Her har han fortalt 
om dagliglivet på fyret siden 
starten i 1867 og fram til vår 
tid. Av studier av arkiver og in
tervjuer av folk o.l. har han 
greid å få et ganske klart bilde 
av dagligdagse ting. Det var gan
ske interessant å høre på. 

til s. 8 
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S KJE R N ø y O AGE N l 9 9 3. 

Skjernøydagen i år hadde en hel- at etter istiden sto sjøen flere 
ler ny vri. Den ble arrangert ute meter høyere enn i dag. Alle var 
på friarealene i Rosnes og Y. Fare-nyskjerrige etter å se denne "hå
stadskauen. Skjernøy Vel og Skj- la", og jammen satt det en stein
ernøy Historielag gikk sammen om aldermann (i Bjørn Vikøyrs skik-
arrangementet. Dagen var onsdag kelse) if ørt kun en skinndrakt 
30. juni. Og for en dag. Strålen- og skrapte med en flintestein på 
de sol, stille og varmt hele da- et trestykke. 
gen. Den absolutt fineste i hele Herfra tok han alle interesserte 
sommer. 
Det begynte kl. 17.00 og folk spa
serte eller kjørte båt ut til Sly
håla eller Bådevika. Erling gikk i 
skytteltrafikk mellom der og kram
bubrygga for alle som trengte båt
skyss. Det var arrangementer flere 
steder og det ble anslått at ca. 
3 00 per s oner var møtt fram. 
Rundt den nyoppførte sommerfloren 
i Slyhåla foregikk en livlig han
del av hjemmelagede produkter så 
som malerier, treprodukter, hon
ningvarer, Skjernøypins og mye, 
mye mer. Her foregikk også salg 
av grillpølser, røkemakrell, vaf
ler og kaffe. Per Pedersen under
holdt med trekkspill og sang, så 
stemningen var på topp. 
Og ute i Bådevika, ved den nyopp
bygde sjøbod, var det også liv og 
røre, og selvsagt salg av vafler 
og kaffe. Georg sto i fullt olje
hyre og demonstrerte garnbøting 
og Paul innbinding av glasskuler. 
Dette var bare noen av alle ak
tivitetene. 
Men mest oppmerksomhet vakte nok 
arkeolog Leidulf Mydlands kåseri 
om istiden, og en steinalder-bo
eller fangstplass som ligger un
der en kjempestor heller et styk
ke 0Fpe i heia. At den ligger så 
pass høyt oppe ble forklart med 

med seg til Rosnesskauen, mellom 
Skiftensvika og Trollbakkene til 
det som tidligere har gått for 
"hestestallene". Her hadde han 
gjort en nitid gransking og fun
net ut at dette var et såkalt 
langhus fra romertiden, eller ca. 
år 500. Det var 18-20 m. langt 
og 5-6 m- bredt og han antok at 
det kunne ha bod d mel l om 10 og 2 0 
personer der. Og det interessante 
var at da de antok at de hadde 
dyrket korn, helst bygg, gikk de 
på leting etter egnede steder 
hvor dette kunne ha vært dyrket. 
De spadde på Storkleivsletta og 
i Sådemyra og bare et lite stykke 
under grantorva fant de fineste 
åkerjord. 
Men det var også andre ting som 
foregikk. I Torjushåla? rett inn 
av Nebeholmen, hentet froskemenn 
oFP sjørøverskatter, til barnas 
store glede og fornøyelse. 
Da det led mot kveld trakk de som 
var igjen ned til Indre Nodevika 
hvor Per Pedersen spilte til sang 
og dans. Og her ble det servert 
bøttevis med herlig hjemmelaget 
fiskesuppe. 
Det ble en meget hyggelig etter
middag og et opplegg som arran
gørene har all ære av. 

SKOLEFESTEN 19.6.93. 

vil med dette få uttrykt begeistring (beundring) for jobben og ser
vicen som vi gamle elever fikk oppleve med arrangementet av skole
festen på Grendehuset. 
Opplegget for en slik fest krever et stort forhåndsarbeide av komite 
og medhjelpere for å få alt til å 'klaffe' og det lyktes fullt ut. 
Først med opprop og presentasjon av hver deltaker og ved din side en 
du hadde gått sammen med på skolen var også planlagt. Morsomt var det 
å høre sangkoret, sketsjer, sanger som var diktet for anledningen 
og de mange opplevelser som elevene fortalte fra sin skoletid med 

til s. 8 



FROLOG TIL SKOLEFES1EN 19/6-93. 
Velkommen fra øst, fra vest syd og nord, 
velkommen rundt fest dekket bord. 
Ja, nå vil vi tenke tilbake og minnes 
og trekke fram alle de minner s om finnes, 
fra da vi Var små og vandret ti l skole, 
guttan i nikkers og jentan i kjole. 

Vi vandret så glad og fornøyde ,.vsted 
i l. klasse og tenkte nok det, 
at når jeg kan regne og lese og okrive, 
ja, da vil jeg gjøre det resten aV livet. 

Det hendte nok at vi gav nesten opp, 
for regning det var nå slettes i kke topp. 
Legge til og trekke fra, 
prosenter og brøk, ja jeg vet H ,te hva. 
Det var jo så vanskelig vi forsto ikke plokket, 
men det byttet ikke og sitte å mokke. 
For inn i hodet skulle det jo. 
Er det noen som kjenner seg igj en montro. 

Og skriving og lesing, du slett ~: min tid, 
det Var ikke enkelt det vi l mange "si. 
Men sakte det seig inn i hodet ya oss, 
det hendte at med noen ord vi må t te sloss. 
Dobbelt konsonant det Var ikke l e tt. 
Men læreren hjalp, han sa som s~ : 
Aldri to l-er i aldri 
og alltid 2 l~er i alltid. 
Da blir det lettere å forstå. 

Hvem husker ,. ikke skjønnskrift m, J gru. 
l>'led blekk og penn og hu ttemeg ti l . 
Med tunga i munnen ganske rett. 
Nei skrive pent var iKke lett. 
Og plutselig ei klosse av blekk 
så diger at vi kan ikke få den vekk. 
Da var det til med trekkpapir, 
men klossa nesten større blir. 

Slik gikk vi sammen klasse l - 2 - 3 
og så var det opp i øverste. 
Da nye fag kom på vår timeplan 
og vi måtte pugge selv om det Var seint på dagl 
Historie, naturfag og geografi, 
og bibelhistoria leste vi i. 
Og budene Eamsa vi opp ett og ett, 
det Var ikke lett å huske alt rett. 

For jentene strikking, for guttene sløyd, 
o~ læreren Var ikke alltid fornøya 
nar maskene rakna og vinklen var skjeiv 
og noe blei gaffel istedet for sleiv. 

Norge, Norge hytter og hus og ingen borge. 
Hvem husker ikke denne sang, 
vi pugga den så mang en gang. 
Jeg er havren jeg har b!eller på. 
Og alle kan vel hus~e "Alle gugler små." 

Alltid freidig når du går, veier Gud tør kjennl 
Vi minnes nok denne. 
~ed bønn og en sang vi begynte hver dag 
og så var det tid til å starte med et fag. 
Og etter en time da fikk vi fri 
i 10 minutter og da lekte vi. 
på skoleplassen, en liten flekk, 
der slo vi ball og hoppa i sekk 
Og jette sogga og hoppa langt. 
Det Var ikke farlig om det Var trangt. 
Når det regna fikk vi være på lofte, 
det hendte nok både titt og ofte. 
Det hørtes ut som mange fler 
når vi sto på kanten og skulle ner. 

Når det blei høst vi dro avsted 
med Ringhornet, vi husker nok det. 
Til Tregde for å ta idrettsmerke, 
da gjaldt det å være forte og sterke. 
For bronse, sølv og gull vi måtte streve, 
men gull med sløyfe, det var det gjeve. 

Ja, mye gøy vi fant på, 
og det er hva vi vil minnes nå. 
Så smil nå litt, ta gleden frem 
og jeg troe nok at når vi går hjem 
et minne for livet vi alle har. 
Det er hva mitt ønske var. 

Allis. 

Hele 90 gamle sk o le elever var samlet til fes ten. 
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Sangen som ble sunget på skolefesten aV John, Elly og Magnhild. 

Mel. Nå har vi vaska golvet, 

Her kommer vi tre skolelys som synge vil en sang 
om hvordan skoletimen vår fortonet seg en gang. 
Da leksene ble pugget og stilen pent ført inn, 
før vi tok skoleveien fatt, så glad og lett i sinn. 

Den gamle veien trasket vi i snøstorm og i regn. 
Bakke opp og bakke ned på veier full! av stein. 
Om stridt det kunne være i all slags vær og vind. 
Vi nådde alltid fram førenn Berge ropte inn. 

I første time måtte vi ta katekisma frem, 
og stakkars den som hjemme ikke hadde pugget den. 
Men ordene var vrine og vanskelig å forstå 
og forklaringa var ikke til i hjernen inn å få. 

I andre timen ble vi hørt i bibelhistorie. 
Om David og om Goliat, og vismenner tre. 
Om fis ke r en ~ndre2 s og Judas og om R t , 
om døperen Johannes, vi kunne alt til slutt. 

I tredje time var det å ta regneboka fatt. 
vi strevde fælt med brøken, og tegnet opp en hatt. 
A finne fellesnevneren var neimen ikke lett. 
Det var nok ikke alltid vi på stykkene fikk rett. 

~en endelig så kom vi til det store frikvarter. 
Da traska vi til krambua, vi måtte kjøpe gjær. 
For fem og tyve øre, vi fikk en pose stor. 
Så det ble nok til mang en deig i trauet til ho mor. 

I fjerde time skulle vi ha geografi. 
på verdenskartet reiste vi, ut i vår fantasi. 
~il Asia, til Afrika, ja til Amerika. 
Der hadde vi en onkel som var reist fra Skjernøya. 

l femte time vfte vi pugget gramatikk 
og presens og perfektum inn og ut av øret gikk. 
Substantiv og adjektiv var lite interessant. 
vi skjønte ikke mye aven dobbel"! konsonant. 

Og så kom sjette time, da var vi ganske trett. 
Da skjønte lærer Berge vi måtte ha no lett. 
Med fargestift og blyant vi tegnet folk og dyr 
og hus og bpt og holmer, og sol og flagg og fyr. 

i siste time var det å ta skjønnskriftsboka fatt. 
Med penn og blekk vi ofte i boka fikk en klatt. 
Vi øvde og vi sleit med å skrive pent og rett 
og få det på papiret Var jammen ikke lett. 

Nå har vi bare minner fra skoletia vår. 
Og vi er full av rynker og masse gråe hår. 
Men jammen har vi klart oss med 1erdommen vi fikk, 
da vi den siste dagen ut av skolestua gikk. 

Skrevet av Magnhild Brovik. 
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Skolefesten - fra s. 5. 

Berge som lærer. Fra elevenes side kunne det være skøyerstreker som 
ofte kunne gå over streken, men som ble oversett av vår avholdte 
lærer og som gjorde sitt beste i undervisningstimene for å få et 
best mulig resultat for oss. 
Det var en stor opplevelse å treffe elever fra egen klasse og ikke 
minst de som hadde gått skolen før og etter oss. Noen av elevene 
var det 50-60 år siden heg hadde truffet og hilst på og takket være 
denne festen ble det anledning til å oppfriske gamle minner. En må 
bare innrømme at vi har forandret oss noe fra den gang vi var 13-14 
år. 
Jeg har inntrykk av at landsens folk er mere flinke til å arrangere 
fester med morsomme innslag og lett tone, frigjort kan en vel si. 
l alle fall kan Skjernøyfolk det med å arrangere morsomme og under
holdende tilstelninger. En uforglemmelig fest. 

Hilsen fra en gammel Skjernøygutt 

Arthur Dyrstad. 

Tur til Ryvingen - fra s. 4. 

vi hadde håpet å komme opp i fyret, men dessverre er både fyret og 
gårdsplassen stengt for all publikum. Det er en svær hengelås på 
porten til gårdsplassen ( den har aldri før vært låst). vi fikk lov 
til å oppholde oss på gårdsplassen en halv time, men å komme opp i 
fyret var det ikke tale om. Hvis en skal opp i fyret, må en si fra 
minst 2 dager i forveien. så det er andre tider på Ryvingen nå. -
vi samltes på gårdsplassen og her var det også et par stykker som 
fortalte fra den tiden de bodde på Ryvingen. 
så var det kaffepause, hvor en satte seg ned i ly for vinden. 
Frammøtet var vel kanskje 30 - 40 stykker. 

JEG VELGER MEG AUGUST. 

"Jeg velger meg april", sier 
den store dikter, og det kan nok 
være mye i det. Andre holder på 
vårmånden over alle, mai, da alt 
spretter og gror, og visselig er 
det en nydelig tid. Atter andre 
foretrekker sommermåndene juni 
og juli, med ferie, båt og bade
liv, og selvsagt er dette også 
en herlig tid, særlig når sommer
en slår til for alvor. 
Personlig holder jeg en knapp på 
august. Da er det meste av høy
Sommerens mas og jag over, da en 
skal reise på ferie, og ha besøk 
og i det hele skal rekke over 
mest mulig. Da er det meste av 
utearbeidet gjort, for de som 
driver med jordbruk, og da kan en 
høste inn grøden etter vårens og 
sommerens strev. De fleste ferie
folk har reist og de "innfødte" 
kan ha stedet mer eller mindre 

for seg selv. Det er tiden hvor 
en virkelig kan sitte ned og slappe 
av. August er månden med fløyels
mørke kvelder, når gresshoppene 
synger ute i hekken eller rosen
buskene. Det er begynt å bli et 
kjøligere drag i luften om morgen 
og kveld. A jo, august er en deilig 
måned, men også dette er betinget 
av fint, varmt augustvær. 
så derfor vil jeg gjerne omskrive 
dikterens ord en liten smule og 
si: "Jeg velger meg august". 

H.K. 
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Smånytt fra øya 
Skjernøymarsjen gikk for 18. 
gang søndag 29. august. Ca. 220 
deltakere. Som noe nytt var 
det lagt inn en sportsgudstjen
este ved matstasjonen ved Dyr
stad skolehus, med organist, 
klokker og til og med en liten 
kirkeklokke. Ca. 60 stykker stan
set for å overvære denne. ---

En ny sauetragedie utspant seg 
på Hellersøy i sommer. En løs
hund gikk amok og jagde en sau 
på vann slik at den druknet. An
dre ble skremt så de var livredde. 
Det er en plage med hunder som 
folk slipper løs ute på holmene. 
Båndtvangen gjelder jo like mye 
der s om i land . J a, kansk je e nda 
mer når det går sauer der ute. --

Den gamle veien mellom Dyrstad 
og Skjernøysund er blitt rustet 
opp, med ny grus og til og med 
noen nye stabbesteiner. så nå er 
den i riktig god stand og fin 
å ferdes på. ---

De har både malt og asfaltert 
Skjernøybrua i sommer, så en 
må jo si den blir godt vedlike
holdt. Også Rosnesbrua ble malt 
i sommer, kabler og hengesten
ger. Den kunne for øvrig feire 
sitt 40-års jubileum i mai i år 
og den har vært til uvurderlig 
hjelp og nytte i alle disse åre
ne. Ja, en ~an si den har vært 
et være eller ikke være for fast 
bosetning på Rosnes. 
Blir det i framtida flere og 
yngre folk på Rosnes, vil nok 
en bedre komunikasjon tvinge 
seg fram. ---

For første gang er det sett en 
elgku med 2 kalver her ute på 
øya, og den har også satt seg i 
respekt. Da noen har kommet den 
for nær har de måtte ta beina 
fatt til tryggere grunn. Her er 
også en ku med l kalv + et par 
andre dyr. Og rådyrbestanden 
ser bare ut til å øke. De hopper 
lett over hagegjerdet for å bei
te på de grønne plenene. ---

Det er kommet skilt på kommune
bryggene (krambugrygga og kommu
nebrygga på Rosnes) med: Fortøy
ning maks. l time. Det er jo ikke 
meningen at feriefolk skal kunne 
benytte den i lengere tid, men 
her synes vi nok de har vært 
uhyre restrektive. Et døgn hadde 
vært mer passende. Særlig for 
brygga i Rosnes, hvor de som lå
ner kommunehytta ofte kommer i 
båt og ønsker å overnatte. ---

Tre jenter fra øya har giftet seg 
i so~mer. Først ute var Monica 
Tørresen, Farestad og Alf Tore 
Gundersen, østre Berge. De ble 
viet i kapell~t og bor i tidl. 
Tørres Tørresens hus. ---
Den neste var Berit Jacobsen, 
Rosnes og Geir Tore Bjørkelid, 
Konsmo. De ble viet i Mandal og 
bor i Konsmo. ---
Den siste var Mette Jenssen, Fare
stad og Gunnar Tisland, Marnardal. 
De ble viet i kapellet og bor på 
Omland. 
Vi gratulerer hjerteligst alle 
tre par og ønsker lykke til. 

Vi vil også gratulere Merete Berge 
Y. Farestad som forlovet seg med 
Rainer Pawlow, Hannover, i beg. 
av august. ---

Og videre vil vi gratulere Hilde 
og Jan Atle Abrahamsen, Valvik 
med en gutt den 15/6.---
Og til slutt vil vi gratulere 
Anne og Jan Harald Syvertsen, Y. 
Farestad med en gutt den 4/9. 

Det var barnedåp på kapellet den 
8. august. Forelder; Janne og 
Knut Bernhard Knutsen. Skjernøy
sund. Barnets navn; John Olav. 
Vi gratulerer. ---

To av Skjernøyas utvandrere til 
USA er døde i sommer. Det er Alf 
Salvesen 84 år, fra Y. Farestad 
og Lillian Boyle 74 år, som kom 
fra Berge. Begge har mange ganger 
vært hjemme på Skjernøya på som
merferie. Begge har også skrevet 
flere ganger i Skjernøyposten. 
Vi lyser fred over deres minne. --
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~ar noen stiftet nær mere bekjent
ska p med denne fyren i sO~iller? 
Der har vært enormt mye av den 
og de som ferdes mye i skog og 
~ ?r ~ h~r nok merket det. Den ser 

dre, og noen ser ut til å reagere 
mer på bittene enn andre. ~en 
alle klør etter slike bitt, spe
sielt hvis en ikke har greid å 
fjErne hele fl a ttED. J et~e bJcr c ~ 
ganske effektivt ved først å "be
døve" den med sprit, negllakkfjer
ner e.l. og så fjerne den med en 
pinsett. Skal vi håpe på en vin
ter med streng kulde? Det vil ta 
knekken på de fleste flåttene.--

Der er i år 7 nye skolebarn her 
på øya. De er; Eva Jenssen og 
Nina Wilhelmsen, N. Farestad, 
Kristine Syvertsen, Y. Farestad, 
Tr ine Hansel! og Sindre Greipsland , 
Valvik, Steffen Dyrstad og Anette 
Walvick, Dyrstad. 
Vi ønsker dem alle en kunnskaps
rik framtid på Ime barneskole.--

Vi rakk å få med en barnedåp på 
kapellet søndag 19/9. foreldre: 
Hilde og Jan Atle Abrahamsen, 
Valvik. Barnets navn; Vetle. 
Vi gratulerer.-----

Det har v~rt noe ganske enormt 
med maneidertbrennmaneider) i 
sommer. Det Var en stor plage 
for de som fisket med laksegarn. 
~andgarnet kunne til tider Være 
som en vegg med bare maneider. 
Også for de som drev med reke
traling var det sVært plagsomt. 
også for de som drev og badet 
var det lite hyggelig. men nå 

va r det minimalt med bading i 
sommer p.g.a. det ~alde vannet. 
nva som Var årsaken til denne in
v asjonen, er ikke så godt å si. 
,_en maneideren har j o også sin 
misjon. ~ ye fiskeyngel søker ly 
unner den, og så er den vel med 
på å rense vannet. ~en pla gsom 
ha r den vært.---------

j ommeren begynte tidlig eg den 
begynte bra, men det skulle bare 
iKk e fortsette.--- Det var varmt 
og fint i mai, juni Var litt opp 
og ned, med ganske mye vestavind, 
ffi en også en del fine dager inne 
i mellom. Juli ble en stor skuf-

ikke ~n dag med temp. oppe i 20. 
r aktisk ikke en kveld gikk det an 
å sitte ute om kvelden å grille 
og kose seg. så lå da også gjen
nomsnittstemf . for juli godt un
ner normalen. 
August rettet ganske mye oPt på 
dette, og første uka av sept o 

f ange fine dager illed svake vin
der og sol, og faktisk temp. oppe 
i 20 noen dager. - Med slikt vær 
er sensommeren en nydelig tid. 
~ en de varme, fine kveldene som 
en kan få i juli, får en ikke da. 

~en den 9. sept. var det 
slutt på godværet. Da satte det 
inn med en intens austavind 

o ' som blaste en uke på tamp, med 
stiv til sterk kuling. Vi fikk 
også en del regn, med det er 
merkverdig tørt i jorda ennå. 
~ en vi har også hatt noen fine 
dager nå i det siste, og vi ha
per at godværet ikke helt har for
latt oss, nå som det lir mot 
hummerfisket. 
Vi takker for oss og ønsker vel 
møtt i julenummeret.------

---------

~ 

J 


