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Skjanoy har i mange år hatt en 
hobbYklubb . Og initiati\1aker Og starter - - -
er Harrv Larsen , OQ i intervju med ham ( - - . 
26. mars i år sammen med Ivar Syrdahl, : 
som også har \ærtleder i hobbyklUbben i 
manee år. Men det var Harry som dro l - - . 
hjulene i igang, og vi vet mange for- T', 
eldre er ham takknemlig for det arbeidet '. _ 
"om han har nedlacrt Og yi lar han fortelle: - lo.. _ . 

Året var 1969 vi kOl:1 virkelig i gang, Vi 
nok vært i gang riligere, men fra 69 har det 
jevnt. Så der et iallfall 27 år. Det kom vel igang 
den måten at det var noen gutter som kom ril meg å 

spurte: «Kan vi ikke lage noe, jentene har jo barne- Bildet yiser skolehuset (grendehuset) når det \ar n~.1t sa det 
forening, kunne vi ikke lage en gutteklubb .» Og da er mange år siden . I kjelleren he. holder hobbylJubben ti l 
sa jeg ja., og da kom de en torsdagskveld vi samla . 
på skolen (grendehuset) og da begynte vi. Og interessen 
har vært stor. Det har vært nede i 5 bam: men det har også ~ært heIt oppe i 26 0g det er mye. Etter 
at vi hadde holdt på en stund flyttet vi ned i kjelleren på grendehuset. Der hadde vi veldig lite 
plass så vi satt nesten på hverandre på det meste. I oppstarten hadde vi ingen utStyT og verktøy, 
jeg hadde litt med hjemmefra og vi hadde et par utlodninger så vi fikk kjøpt noe. h jeg trur det 
var sånn det er jo så lenge siden . I dag består hobbyklubben av 15 - 16 barn fra skolealderen og 
oppover ril ungdommen og 4 ledere og de er godt innarbeidet. Ledere i dag er Roger Karlsen, Bir
ger Gundersen, Ivar Syrdahl og Harry Larsen. Noen av disse har vært med i mange år, og nå er de 
to førstnevnte bosatt i Mandal og de tar turen ut ril hobbyklubben hver torsdag J...-veld . Men Harry 
Larsen var aJene leder i mange år. Til å begynne med så viste vi ikke hva vi skulle lage så vi var 
ute på strendene og samlet skjell så laget vi forskjellige menn og figurer av piperensere og så var 
vi avsted i noen gruver og plukket stein som vi brukte til forskjellige ring. Besøket i gruvene var i 
forbindelse med overnattingsturer. Vi var på mange turer, var flere år på Bruskeland i huset der, vi 
var på 
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Haddelandsheia og i Vigmostadhytta, en gang var vi på Knaben , og vi har vært i Dyreparken. I dag 
i hobbyklubben lager vi mange forskjellige ting, det kan være fuglekasse, dokkeseng, skal11mel, 
blomsterkasse. spaserstokker, kleshengere som kan henge ute. Vi holder på to timer hver gang fra 
kl 18.00 til 20.00. Hany går som regel ned et par timer for og fyrer og forbreder. Det første året ble 
det solgt de ting som ble laget for kr 228.00 . Antagelig hadde vi et par utlodninger i dette tidsrom
met fra 1970 til 75 . 11975 var d~t en utlodning og da kom det inn kr 470.00 Det V aJ' også et par tre 
utlodninger fram ti 1980. og i 1981 ble det holdt utlodning, og siden har det væ11 en hvel1 år. Denne 
utlodningen var det frammøtt mellom 60 og 70 stykker og det kom inn kr 2600.00. For pengene har 
hobbyklubbcn laget og kjøpt inn materialer til kjøkken på grendehuset og det er også inm-edet et 
rom på loftet, det ble gj0l1 i 1984 . Etter noen år kom også jentene å spu11e om de kunne bli med og 
i 1981 begyntc de første jenter. Og siden da har hobbyklubben bestått av både gutter og jenter. I år 
er det mange jenter. Når jentene begynte viste vi ikke rik1ig hva vi skulle ta til med, men så begynte 
\i å lage peddikkorgcr til forskjellig bruk, og barna var veldig flinke til å lage. Av materiale kjøpte 
\'i finerplater og vi var i Ksistiansand og kjøpte peddik. 
Som vi kan se var Hany Larsen alene med Hobbyklubben fram til 1982, men av og til var det no
en hjelpere som stakk innom. Fra da begynte Leif Jenssen og Ivar Syrdahl som faste hjelpere, og i 
1985 begynte Birger Gundersen og Fred Roger Karlsen . Hobbyklubben sta11er jo opp hver høst 
etter hummerfisket og holder på hver torsdag fram til begynnelsen av mai, og da har vi utlodning, 
Når det gjelder utlodningen passer vi alltid på å korrune etter barneforeningen så vi ikke går i veien 
for dem. Og i mange år har vi hatt et samarbeid med barneforeningen som at de rar noe av det vi 
har laget og så rar vi noe tilbake av dem. For. eks. lager vi en dokkeseng til dem og så lager barne
foreningen et ekstra sett med dyner og puter som skal til i dokkesengen. Vi har også gjeme laget 
en ting til ungdomsforeningen også som de skal ha til utlodningen. I år fikk de en dokkeseng. 
Idene til det vi lager kommer sånn litt etter hvert, vi finner noe her og noe der, vi må jo hele tiden 
prøve å finne på noe nytt ellers blir det litt trist når vi bare gjør det samme hele tiden. Det er jo litt 
rart når en er 7 år gammel og kommer på hobbyklubben og skal til å bruke verktøy som de kanskje 
aldri har vært borti før, iallfall ikke jentene, og \i skal til å lære dem til å bruke dette verk1øyet og 
at de rar lov å lage noe selv. A v maskinelt verktøy har vi en liten bandsag og en liten pussemaskin, 
nikkesag og en gammel god dreiebenk. Bandsagen er bra det er et godt verktøy men den rar barna 
ikke lov til å bruke (18 års grense) og dreiebenken er det vel bare Hany som bruker og han dreier 
noen boller og slikt i tre som blir bruk1 til utlodningen. De lokalene hobbyklubben har i dag er alt 
for lite, det burde ha vært dobbelt så stort. Maskiner og plass til lagring krever en del. Det som står 
på progranunet framover er nå oppussing så de lokaler Yl har ser så noenlunde brukbare ut. Kjel
lerlokale er jo bare en tredjedel av grendehusets grunnflate. Når vi er over tyve barn blir det trangt 
om plassen. Vi har fått en del penger til oppussing av kulturfondet og de ble brukt til oppussing av 
rommet i andre etasje, og en god del penger som var spart opp fra utlodninger. Det er også gitt ga
ve til Mandal Sykehus for en del år siden. ellers er innkomme penger brukt til materialer, verk1øy, 
maskiner og til turer. Dt. seInere årene har vi vært på turer til Dyreparken: og da betaler hob
byklubben alle utgiftene som irmgangspenger og maten og turen. Lederene stiller da opp med biler 
og hvis det ikke passer for alle eller Yl er for mange så stiller noen av foreldrene opp. I 
hobbyklubben er det ikke om å gjøre å lage mest mulig, det er også for å kose oss å ha det litt 
greit, derfor har vi en pause i de to timers stunden hvor de kan få kjøpt en brus og da går det gjer
ne et kvarter eller 20 min. hvor Yl prater og de prater seg i mellom før vi starter opp igjen. Av
slutning før jul har vi alltid risgrøt og så koser vi oss med sjokolade og noe frukt. Vi dekker noen 
langbord på noen krakker i kjelleren hvor vi kan sitte, og dette setter barna en veldig pris på, ja, 
det er veldig gøy. Harry sier han går alltid ned i kjelleren på grendehuset et par tre timer før og 
rydder og gjør klart til kvelden. I hobbykJubben er det svært la av barnene på Skjemøy som ikke 
har vært innom mer eller mindre, noen går der jo veldig mye og andre litt mindre, Noen har gått 
der til de er 14 og 15 år og enda lengere. Vi skal prøve i år å få penger til ny tredreiebenk for den 
gamle vi har tar vel for mye plass. Vi har inne søknad til kulturfondet og alle sammen betaler jo 
en kontigent a l U kr gangen. Vi begynte jo med kr 5.00. Hobbyklubben har jo en bok som de fø
rer selv hver gang og nå er den boken utskrevet og det er blitt mange sider. Det står mye rart om 
forskjellige ting. Utlodningen i år som var den 9. mai kom det inn ca: kr 8000.00 som er et bra re
sultat, og 2. pinsedag gikk turen til Dyreparken. 

Skjemøypost~n 
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Snlånytt om sportsfiske Oil 

turister. De 1\ s \.: ~ i'i ShelWiqe ll c "om 
,'eflerer P3 Tregde f"eflesenter og 31ld re 

~teder h3r blitt en ~ tor ulempe ror 
garnfis\.:erne uknfo r her Store rnen:::Jer 

,'iskeutst\T som pilke-l. slUKer. rigler o.s \ 

5d lt:r seg fZ\ ~ t l garn3 til fi s),: ern c, som l111r 

halt opp et styUe l il Slloret f\ler 3\ ()~ 

~ama 5\n),:er ned I en haug og bn i),:),:e 

fiske for de Hir halt opp a\ fi ~ ),:erne op 

retks opp En b~\ t fiU hele fis),:e~ta nga 
med snelle pilk og slu),: i garna sine. OgSQ 
lauene som gar ned til garna og er godt 

lller),:et med sto re wde garnblåser er fulle 

a\ fargesprakende plastnlaUer og slUKer, 

rene juletrepynten Flere av pilkene har til 

og med pri slappen på 10 - ~ O Omar),: . 

et ter storrelse og fasong, sa det ma bli en 
d\T fi s),:etur for man~e av delll Lurer pa 
0;11 iUe de blir ori~nten om at d ~ ma 
hol de seg pa a\sland a\ gDrnboyene som jo 

er godt syn li ge . Det m3 jo .. ære en oppga\e 
for dem som le ier ut båtene---------- .. - .. -...... --

Bildet er trolig tatt for 1950, og \'iser garnvinnene 
pa D~Tstad Senere ble garnvinncil til hoyre som 
tillwll c S\crre og Kristi a!1 D\T~\(\C th'lIet pa \(',1 .. 

~Idcn il \ ' \ ågcn der Jan O\·~ tcin i:.1r sj()bu 



- 4-

Ungdomsforeningen. 

Forrige gan~ sluttet vi ved den møteuke som var fra I. til 10. mars ved Tonje Andersen 
ogBjorn Pedersen. Den begynte fredag, og lordag var det Familiekveld. Og da var det en del 
barn som sto for serveringen i hjemmesydde forkle og luer. ( Vi bringer bilde av dem her, er 
de ikke fine') ) \)g så varte motene tirsdag onsdag og torsdag. Fredag var det Rekefest og 
lordag ungdomsfest. Avslutningen var søndag ettermiddag og da var det sang av barneko
retUtlodninben var som nevnt lørdag 23. mars og den bebrynte kl 17.00. Det var mye folk 
og det kom inn mange penger, og det var en masse gevinster Vårfesten var 26. april. 
Videre har ungdomsforeningen fisketuren som går den 28. juni til en og annen hOlme. 
Det også vært en del dugnad på kapellet i vår da hele kapellet skal males. 

Her er severingsjengen fra tamiliefesten lordag 2. nl. 

Fra venstre Stetfen Dyrstad, Sindre Greipsland Anette 
Walvick. Trine H. Hansen. Eva Jenssen. Kri stine Syve
rt sen og Nina vVilemsen. 

Skjernøy Historielags årsmelding 1995. 
Det har vært nok et år med liten aktivitet i laget, men det skal bli bedre i 
1996 .. Vi har hatt 2 styremøter + telefonsamtaler. Årsmøtet for \994 ble 
holdt på Dyrstad skolehus 31.3.95.Det møtte 21 medlemmer utenom 
styret.( Det er ca. 100 medlemmer i laget) .Årsmelding og regnskap ble 
godkjent uten noen merknadeLEtter kaffe og mat viste Rita lysbilder som 
Teo hadde tatt på øya gjennom flere år+ nyere bilder som Rita hadde 
tatt.Det var nok en del som kjente seg selv igjen i yngre utgave. l år (95) 
var det Vellet som hadde ansvaret for Skjernøydagen, men historielagets 
medlemmer var reprensentert i forskjellige aktiviteter. 3\.\ 0.95. hadde vi 
host mote på Dyrstad skolehus. Vi hadde vært så heldige og fått 
lokalhistorikeren Jostein Andreassen fra Sogne på besok .Han fortalte mye 
interessant fra tider tilbake, så langt at det er uforståelig for oss nålevende 
hvordan folk kunne leve og eksistere under slike forhold.1lan hadde med 
seg en del gjenstander som er funnet fra tidligere tider og som viser 
hvordan de har levd og virket. Han fortalte også om funnet aven 
hodeskalle som har tilhørt en ca.8500 gammel kvinne. Det var et 
spennende møte, og han ville gjeme komme tilbake ved en senere 
anledning.4.11.95 var Rita,Liv Brit og Inger Lise i Vennesla på Agder 
Historielags hostkurs.Ernnet var Industrihistorie. Ellers går arbeidet med 
skolehistorien sin gang. Boka til Cristian Pedersen Dyrstad er snart 
utsolgt. 14. 1.96 gikk den tradisjonelle julefesten av stabelen, med fullt hus 
og god stemning. Festens hovecit.q\ervar Magnhild , og hun hadde mangt Et 

fortelle fra sin barndom. Ellers var det som vanelig kakao. kringle og 
s·er.Vi tegnet på dukene , hadde Mexico lek + masse gang rundt juletreet 
Nissebesak ble det også, selv om de barfholdt seg på lofteLOet var en 
hyggelig fest det var vi alle enige om. Som dere ser er 
medlemskontigenten lagt ved ,det er fortsatt krAO for aktive og kr.30 for 
passive. Vi takker alle som stotter oss. 
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vi fortsetter serien om fortellingene fra krigen av Alf Pedersen. 

Når jeg i det hele ser tilbake på krigsårene så hadde vi det jevnt 
over bra, vi led jo ingen nød. Fisk var det jo i sjøen og smør hadde 
vi jo som vi fikk av kyr ene + melk og kjøtt, og i tillegg til det 
smøret vi fant. Kystruta "Bjørgvin" forliste ved Hatholmen etter en 
kollisjon. (Båten ble senere hevet). Den hadde også matvarer i lasten 
samt en god del høy. Vi fant flere kasser med smør o.l. da også. 
Da "Rio de Janeiro" ble torpedert utenfor Lillesand før krigsutbruddet, 
drev det døde hester i land på Odd. Et drikkekar av alluminium som 
jeg fant, har jeg ennå liggende ved fjøset. Det var mye høy som drev 
i land som ble liggende i årevis før det ble borte. Det høyet var vel 
helst beregnet som for til hester. 

-- Etter krigen dukket det opp så mye av det v~ kalte for kanonkrutt, 
Det var noen gule strimler. Hvor kom dette fra? 

Dette var noe som ble dumpet fra flyplassen i Mandal. Det ble fraktet 
med båt ut på fjorden og dumpet, tror det var Gunvald Nørgaard si 
skøyte det ble dumpet fra. Det så ut som plaststrimler med alle slags 
farver. Men det var ikke alt som sokk. Det var pakket i fine kasser 
og mange drev vekk og ble funnet av flere p~ øya. Kassene var ganske 
fine og ble brukt som verktøykiste, de hadde fine beslag. Det står 
ennå en i sjøbua til naboen. Det var Otto Dyrstad som hadde fått 
fatt i disse kassene, og han tømte innholdet på sjøen inne i Trapp
hola på Dyrstad. Og her lå vi og dykket etter det, for vi hadde funnet 
ut ~t d~tte kunne k~nskje brukes fer det br~nt je veldig gedt. vi 
hadde også funnet ut at det kunne smelle med lunte. Den dagen Japan 
kapitulerte, fant Rolf og jeg på at vi skulle lage et godt smell i 
den kanonen som står på heia bak sjøbuene på Dyrstad. Vi ladet godt 
opp, vi hadde også i noe krutt, men vi kunne ikke få det til å tenne. 
så måtte jeg hjem og hente noen patroner og litt lunte. Det var 
gamle patroner som vi fylte opp. I løpet hadde vi drevet inn en svær 
dobbe som ble slått inn med en slegge. - Skal si det smalt - Kanonen 
løsnet fra boltene i fjellet og fløy høyt til værs, og landet ikke 
langt fra der vi sto. Kulen bak kanonen brakk av og forsvant. (For 
noen år siden ble den funnet i en åker helt innerst i Dyrstadfidja). 
Rust og røykstripen etter det som var i kanonen kunne vi se langt 
utover sjøen. Før det smalt, hadde vi fått samlet alle ungene på 
Dyrstad og plassert dem på Trappan. (En bakke på veien som ikke 
eksisterer lenger). Trur at det gikk mellom 20 og 25 vindusruter i 
huset til Alf Dyrstad (huset til Georg Walvick). Det ble et kostbart 
smell for oss. Vi måtte kjøpe vindusruter, men Alf satte dem inn 
selv. Smellet var jo just som et mineskudd. For vi hadde et mine
smell tidligere i Bogstuvågen og da datt bildene ned av veggen 
hjemme, og på huset til Eugen Walvik ramlet litt av kjellermuren ut. 
Det var mange miner som gikk, helst med litt uvær. Det gikk en av i 
hola på Hjelmen som slo ut et stykke av fjellet. Det er ikke godt å 
se nå for det er like svart som alt annet. 

Det kom drivende en sperreballong inn over Skibbefjellet som ble 
skutt i brann av fly. Husker du noe av dette? 

Ja. jeg var med å slokke brannen i heia. Det var en lang wire på 
den og den ble satt fast mellom Johan Kristian~ens hus og huset til 
Jan Harald Syvertsen på Ytre Farestad, og selve ballongen hang oppe 
over Skibbefjellet. så kom det tyske jagerfly som skjøt hull i 
ballongen, som begynte å brenne di den var fylt med brennbar gass. 

Fars. side 6. 
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Fra side 5. 

Så falt den ned i lynga oppe i Skibbefjellet. Vi sto faktisk og 
langet vanr. i pøser fra Kjosdalsbukta og opp til der det brant. Vi 
sto i rekke og tyskerne var også med. Ballongen som var av gummi 
belagt med tøyduk, falt ned i bitevis etter hvert s~m den brant . 
opp, men vi greide å slokke selv om det brant godt l lynga. 
Gummien fra ballongen ble brukt til mange ting og jeg tror det ennå 
ligger deler igjen på gårdene. Det var vanskelig å få tak i o~je-
tøy under krigen, så vi brukte gummien til å sy fork~ær SOffi . Vl . 
brukte når vi fisket. Den ble også brukt til presennlnger tll dekklng 
av not. Det ble mye gummiduk som ble brukt til litt av hvert. 

Årsnøtet i Skjernøy Vel 13. mars 1996. 
l.konstituering.Møteleder Bjørn V og referent Svein B.Tellekorps Anton 

A og Rita DS. frerrunøte 23 personer, hvilket med førte at forsamlingen 
var vetaksdyktige for vedtaksendringer. 
2. Grendehuskomiteen:Det er i året som forløp foretett rydding av loft og 
kjeller, samt rydding på kjøkkenet.Videre er det fremskaffet et nytt vindu 
for montasje på loftet. "Gave fra kommunen på Kr.3S00 øremerket til nytt 
vindu er også mottatt. Det har vært generelt lite aktivitet i fonn av utleie, 
og ingen sorrunergjester.Den tørre sommeren medførte at brønnen løp tørr 
og motor for vannpumpen brant opp.A veterer etter ny "brukt" motor. 
3. Idrettskomiteen: Det berettes om en vellykket tur til Knaben leirskole, 
likeledes 17.mai arrangementet i regi av idrettskomiteen forløp 
utmerket.Skjernøymarsjen ble i 1995 arrangert for 20 gang og som sådan 
vellykket, med 221 deltakere.For inneværende år blir det kun en 10 km 
løype og a..'Tangementet går av stabelen 26 august. 
4.Arbeidsstua;Bam fra Vesterøya benytter bussen til og fra 
"møtene" .Dette koster kr.18 tur retur, noe som foreldrene har reagert på, 
og gjentatte ganger sendt klage til rute selskapene, uten resultat.Avgiften 
pr. barn er kr.300 i året for å delta i Arbeidsstua. Videre har utvalget 
mottatt støtte fra korrununen på ca. kr 1700, noe som korruner godt 
med. Styret har fornyet seg selv med GunnSiri Amundsen som leder. 
5.Skjernøy Vel;Fonnann for året som gikk har vært Bjørn Vikøyr, går ut 
av styret. Det har vært mye arbeid med kloakk planlegging i 
FarestadIRosnes området.Asfaltering av Vesterøy veien er en stor sak som 
har funnet sin løsning i 95.Det ble spesielt fokusert på den innsats Torval 
Anton utførte [("lr å få en lykkelig løsning på denne saken. Anton ble 
honorert med applaus fra forsamlingen for en utmerket innsats!Videre har 
det i regi av Vellet blitt nedsatt en egen komitee for utredning av 
Grendehusets fremtid( se eget referat ). Den tradisjonelle vår rydding, 
Skjernøydagen, Skjernøymarsjen og 17.mai arrangement har Vellet hat 
hovedansvaret for.Parkeringsplassen forand Kapellet har vert noe diffus , 
hva eier skap angår.Det er nu imidlertid fastslått at dette er kommunal 
eiendom, og derfor et korrununalt ansvar å holde fri for snø! 
Knaben turen er et viktig sosialt foretak som står i fare. Det må derfor 
tenkes nøye gjennom for 96 hva vi ønsker i fremtiden med dette 
arrangementet.ElIers vil den forsvinne p.g.av dårlig oppslutning. 
6 . Plankomiteen; Har hovedsakelig geskjeftiget seg med kloakk planen og 
losninger på detalj i denne sammenheng. Fremkom ros til korrununen for 
det gode sammarbeid og unnerket dialog med kommunen. Noe som også 
er blitt fremhevet fra denne etaten i fonn av komentaren; "Hadde det lkke 
hvert slik god vilje til samarbeid, ville det ha vært umulig å gjennomføre 
Skjemoyplanen".( Dette e r "nye toner" fra begge parter, 
ref. anm. )Sannsynlig start på gravingen ett~r fellesferien. Videre vil arbeidet 
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Fra side 6 . 

med plassering av "nye bygg" ta umiddelbart til etter kloakk planen er 
gjennomført . I tillegg har det vært enkelte uoverensstemmelser med 
byggesaker i henhold til Skjernøyplanen. 
7. Regnskap/revisjon;Totalt har 1995 gitt et underskudd på kr. 1.696, i 
motsetning til 1994 som hadde et overskudd på kr.15 .633.Kassa 
beholdningen pr.31.12. 95 var kr.44.368, hvilket må betegnes som rimelig 
til fredstillende . Størst enkelt utgift i 95 var vei belysning Valvik - Dyrstad 
som kostet den nette sum av 26. 755.Her skal kommunen refundere, etter 
Vel1ets oppfatning kr.9000, men etaten er aven annen fonnening .Det er 
kommet et tilbud om refusjon på kr.6000, hvilket ikke vellet har villet 
godta. Vi avventer den videre utvikling' 
8 .Vedtekter;Forsalg til vedtekter lyder. "Alle bosatt på øya over 18 år er 
medlemmer og har stemmerett". Videre" Det innføres en kontigent på kr 
l 00 pr. hustand, støttemedlemmer kr 30, uten stemmerett.Det fremkom en 
del debatt, men den endelige voteringen viste 18 stemmer for og 5 i 
mot.lmidlertid presiseres det at kontigenten ER EN FORS0KSORDNTNG 
OG SKAL V ÆRE FRlVILLIG.Likeledes at det er adgang for enselige å 
betale kr 50.Denne løsningen med kontigent er valgt, for at styret skal 
slippe å tenke økonomi i fonn av å måtte tjene mest mulig penger på alle 
arrangementer som blir igangsatt til befolkningens beste. 
9. Valg;På valg var representanter fra Val vik. Indre Farestad og 
YtreFarestadfRosnes.Følgende personer var forespurt;Kristian W og Gerd 
H H.lvar K og Sverre G.Jan Harald S og Ester V.Valget for Valvik. 
Kristian W. 19 stemmer.F or Indre Farestad Ivar K 13 stemmer. Ytre 
F arestadIRosnes J an Harald 19 stemmer. Varamenn Gerd H H 4 stemmer 
og Sverre G 10 stemmer Ester V 4. 
Grendehus komiteen;Her er det lagt frem tre forskjellige utkast til 
om/utbygging av huset.Alternativ C.Benytt huset i sin nåværende fonn, 
men foreta noen mindre endringer.Lagt til side av komiteen. Alternativ 
B.Tilbygg på baksiden med full lofts etasje inneholdene leilighet + to 
mindre møterom.! etg forblir som den er med sanune kjøkken men større 
vestibyle/garderobe samt to WCer.Også denne lagt til side.Alternativ C
Til bygg av samme størrelse som ovenfor, men uten innredning p 
10ftet.Loftet inneholder leilighet på 70 km2 . I tillegg kommer møterom.! 
etg blir som tidligere, men kjøkkenet blir vesentlig forbedret. Vestibylen og 
garderobe som alternativ B. Dette utkastet ble så drøftet ganske inngående, 
men for og mot forestillinger.Det forefinnes en grov pris kalk-yle på ca. 
770.000.Av c~tte kan det offentelige yte ca kr.650 .000.Resterende må 
finansieres ved Jugnad eller på andre måter.Konklusjon: Komiteen går 
videre med utredning og har en folder inneholdene utkast til bygg 
løsninger og finansieringes ranuner samt løsning. Denne distribueres til 
samtelige husstander i løpet av høsten. Derefter avholdes er nytt møte. 
Il. Skjemoymarsen 95;Rimelig bra. Videreføres i en enklere fonn enn 
tidligere. Man baserer seg på ca.200 deltakere eller flere .Ny løype som går 
kun på Skjemøy. 
12.Mandal By -Jubilee Søndag 30 juni 96. Det er en kjent sak at Mandal i 
år fyller 75 år.! den anledning er det planlagt en del arrangmenter.En av de 
er en stor folkefest ute på Risørbank .Kortesje i fra rutebilstasjonen 
kl.14.00. til Risørbank, 25 lag og foreninger deltar. Planer om at 
Skjemøyfolk skal ro til byen antrukket i den tidens "moteriktige" 
antrekk.Det være seg sjøfolk, fiskere eller kikefolk.Eller kun en familie på 
tur til byen for å handle. Har noen en eller flere dertil egnede robåter, :a 
kontakt men Betty Hagen telf-38268631.En god gammel motorbåt med en 
"ekte 3,5 hk marna" er også tillatt å delta med i byferden. Det er meningen 
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Fra side 7. å fortøye båtene med Hegenanders aJlmenn.ing.S~ling for vi "går ?PP 
elva" blir Ulsvika kl Il.JO.Det annmodes tIl alle mtereserte å delta I en . 
eller annen fonn.Se hva du har i skuffer og skap av gamle klær, dette blir 
Gøy!! !Det er også utlovet en pengesum til de J beste innslagene i 
opptoget .Kr 5000 for vinneren.JOOO for neste og 10?0 for siste. 
Det nye styret i Skjemøy Vel er følgende:Fonnann Sigurd 
DYTstad.Kasserer Tor Hugo Johannesen. Sekretær Kristian 
Walvik.Styremedlem Ivar Kristiansen og Jan Harald Syvertsen. 

Smånytt fra øya 

Ja vist er det vår. 

Våren kom sent i år, etter en 
kald, gammeldags, lang, og noen 
vil sikkert også si god vinter. 
De fleste trekkfuglene er for 
lengst på plass og danner en 
meget viktig del av rammen om
kring vår og sommer. Størstedel
en av trekkfuglene vi observerer 
har sitt endepunkt hos oss, eller 
i vår nærhet. En av de fuglearter 
som kun kommer i transitt, eller 
bare passerer, er grågåsa. I år 
har utrolige mengder passert over 
Skjernøy på trekk nordover langs 
kysten. Flokker på opptil 200 stk. 
Dag etter dag kunne man høre den 
karakteristiske "skvaldringen" av 
flokker som passerte. Noen få par 
hekker på holmene utenfor vår kyst, 
men de fleste er kun på trekk. 
Mange har vel sett reportasjer 
blant annet fra Vestlandet og 
Trøndelag der store mengder grå
gås gjør betydelige skader på 
jordbruksområdene. Men fint er 
det i hvert fall å se de mektige 
flokkene, og trekket er et sikkert 
vårtegn. Like ubønnhørlig er høst
trekket mot syd et sikkert høst
tegn. Hvem har ikke hørt Kari 
Bremnes synge "Grågås mot syd er 
mot sommeren slem, eg like best 
når grågåsa kjem". 

Den 19. april ble terna observert 
over Nordfjorden, og den Il. mai 
var også svala på plass. Den 3. 
mai hørtes de første Ko-ko" over 
Bådevika. så nå får vi bare håpe 
at også varmen melder sin ankomst. 

.17. • mal. Årets 17. mai ble den 

kaldeste på mange år, Bare 3 graders pluss 
om morgenen, men heldigvis oppholdsvær 
og pl uss 8 - 10 grader utpå dagen. Toget 
her ute gikk som vanlig rundt øya med 
godt frammøte. Ved kapellet holdt Lyder 
Amundsen fra Dyrstad minnetale over de 
to faldene fra øya som faldt under krigen, 
og la ned en 'minnekrans ved minnestøtta. 
Så var det gudstjeneste og etterpå 
matservering på kapellet og på 
grendehuset. Så konkurranse for barna av 
forskjellige slag og så konkurranse gårdene 
i mellom, hvor Dyrstad fikk 3. napp i 
vandrepokalen. Dagen ble avsluttet med 
premieutdeling i kapellet----------------------. 

Det blir flere rådyr på øya. 

Nylig ble det sett en flokk på Dyrstad på 
hele 8 voksende dyr. Har noen sett flere på 
en gang her på øya?--------------------------. 

Trekkfuglene kom uvanlig tilig 

i år, som nevnt tema og gjøken, og 18. mai 
ble ærfuglen sett med unger, sikkert en 
kald fornøyelse for de små nøstene, da det 
var sl udd i lufta den dagen-~-----------------. 

Gjøken på haiketur. Da 

reketråleren «Ardea» fra Dyrstad var på vei 
hjem fra «revet» midt mellom Norge og 
Danmark landet en gjøk ombord og haiket 
med dem et stykke på veien mot Norge, så 
det er ikke bare folk som haiker. Vet ikke 
om det var den som gul på Skjemøy 3. 
mal. ------------. 



Avduking av minneplate 
over avdøde Henry Gustav Kristensen 0' .( 

den bragd han gjorde for 36 år siden, vil skje 
på toppen av Ok sla torsdag 13. juni kl 18.00. 
Avdukingen vil b li foretatt av Skjernøy 
Historielag. Så vel mott på toppen av Oksla 
neste torsdag-----------------. 

Normann Vågsvoll fra Rosnes 

var gjest i tv programmet «Tore på sporet» 
lørdag 2. juni. Han hadde tatt kontakt med 
NRK og fortalt at han ønsket å komme tilbake 
til Bremstein fyr i Nordland fylke , hvor han 
kom som :2 V2 år gammel sommeren 1934 og 
var bosatt der i 5 år, hvor faren var fyrvokter. 
Gjensynet fikk hele Tv Norge oppleve hvor 
han ble fløyet ut i helikopter. Starten gikk fra 
Brønnøysund til Vega og deretter til 
Bremstein fyr som ligger på en liten holme 
langt ute i havet.Gjensynet ble tatt opp 6. okt. 
i fjor. Nonnann fortalte veldig greit hvordan 
oppholdet på et så lite fyr som barn hadde 
vært. Været hadde noen ganger vært tøft, og 
han husket mye fugl on fisk. To ganger 
tiligere hadde han forsøk1 å komme ut med 
båt uten at det lykkes----------. 

-9-
' Evert er et "ekte Si\:jernøyrnenneskc" 
med slektsaner langt tjlbake i tiden. 
Han er levende opptatt av øya og 
menneskene, og har flere ganger 
vært formann i Skjernøy Vel. Evert 
er en mann med flere "jern i ilden", 
fiske, grønnsaksdyrking, jakt, 
historie, sauehold - både ville og 
tamme. Vi er glade for å ha han med 
som medarbeider i Skjernøyposten. 
Evert kan kontaktes på·tlf.nr. 
382 68686. 

Vi håper leserne også benytter disse 
to i forbindelse med spørsmål og 
innlegg i Skjernøyposten. 

Tre av øyas spreke damer har også i 
år deltatt i Holmenkollstafetten; 
Lise Knutsen, Liv Brit JEnssen og 
Jorun Christensen. De løper alle 
for samme lag, Vassrnyra BIL, og 
plasseringen jle som vanlig meget 
bra. vi gratulerer med vel overstått. 

Tomter kontra 
jordbruk 
påSkjemøy 

Presentasjon av medarbeidere. MANDAL: Vil grunneierne på 
Skjernøy gi blaffen i jordbruket 
og pleie av kulturlandskapet når 
kloakkutbyggingen kan gi mulig
heter for store inntekter ved salg 
av fritids- og boligtomter? 

vi presenterte i forriae nummer så-
• o Ol 

vldt vare nye medarbeidere. I dette 
nummer griper vi litt dypere ned i 
materien. 
Rita T.Dyrstad Solvang hører til de 
innfødte på Skjernøy, og hun har 
bodd på Dyrstad det aller meste av 
sitt 40-årige liv. iler bor hun sam
men med sine to baru. Hun er lev
en~e interessert i alt som skjer på 
Sk]ernøy. Og som initiativtaker og 
mangeårig leder av Skjernøy Historie
lag, har hun også spesiell interesse 
for det historiske Skjernøy. Hun 
har lange slektstradisjoner på øya. 
I sitt hjem på Dyrstad driver hun 
også frisørvirksomhet. For øvrig 
er hun så godt kjent at noen ytter
ligere presentasjon skulle være 
unødvendig for de fleste med nær 
tilknytning til øya. 

Presentasjon av Evert Knutsen. 
Som ny medarbeider i Skjernøyposten 

.ønsker vi her å gi en kort presenta
sjon av Evert. Evert har nettopp 
passert 50 år. Han bor i Juvika med 
sin Lise og deres to barn. Til dag
lig arbeider han hos Carl A. Lesch
brandt i Mandal. 

Det er en problemstilling fyl
kesjordsjef Arne Hjulstad mener 
både Mandal kommune og fylket 
må tenke på. Derfor ønsker han 
en strategi for hvordan man ut 
fra kommunedelplanen og jordlo
ven skal forholde seg til delings
og konsesjonssaker på Skjernøy. 

Hjulstad påpeker at det er la
get en kommunedelplan med ho
vedintensjon om å ta vare på kul
turlandskapet. Nå har lokalbe
folkningen sammen med kom
munen laget en plan som tilrette
legger for utbygging. 

Skjernøy. yirvJ~~rE\iet meget at
traktivt ferie:. "bg· frifidsområde. 
Hjulstad regner med at mange 
vil betale mye for arealer i områ
det dersom det øynes mulighet 
for bygging. Det kan bli vanske
lig å motivere grunneierne til 
I~Ifdskapsvern .når fortjenesten 
Vli være betydelIg større ved tom
tesalg. 
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Arets konfirmantkull er på tre 
stykker; Susanne Berge, Y. Fare
stad, Kristin Dyrstad Bornøy, N. 
Farestad og Sti~n Abrahamsen, 
Valvik. De ble konfirmert på ka
pellet søndag 19/5. Vi gratulerer 
og ønsker dem en lys framtid.---

Der er også 3 russ i år, nemlig; 
Stine Grøsfjeld (blå), Inger Ma
rie Aalvik og Jan Knutsen (røde). 
Vi gratulerer.------

Vi gratulerer hjerteligst Linda 
Handal, Y. Farestad og Steinar 
Torgersen, Lyngdal som giftet seg 
på kapellet den 25/5.-----

Vi gratulerer ogsåErna og Torstein 
Dyrstad med en jente den 7/4.--
Videre gratulerer vi Hilde og Jan 
Atle Abrahamsen med en gutt og en 
jente den 10/4. Dessverre fikk 
lille Jens bare leve en ukes tid 
her på jord. Fred over hans minne. 

Og endelig gratulerer vi Inger 
Lise Adriansen og Per Herst~d 
med en jente den 3/5.------
Det var barnedåp på kapellet den 
31/3. Foreldre; Kari og Yngvar 
Pedersen. Barnets navn; Joakim. 
Vi gratulerer.---------

Alfild Dyrstad .døde den 20/3, 79 
år gammel. Hun var gift med An
dreas Dyrstad, som arbeidet i fyr
vesenet i mange år. Han døde i 
1987. Alfild var således godt:.~ 
kjent med fyrlivet og bodde på 
Ryvingen fyr i ca. 9 år, fra 1942. 
Senere bygde de hus på Nedre Fa
restad. og bosatte seg der. 
Hun var ivrig med i arbeidet i 
Ungdomsforeningen, og i Barnefor
eningen var hun med i mange, man
ge år. Hun døde på M.andal Syke
hjem etter et langt sykeleie. 
Vi lyser fred over hennes minne. 

Vi gikk likeaom med et lønnltg 
lite håp om at den strenge vin
teren skulle ta knekken på de 
fleste flåttene. Det Var nok bare 
et fromt ønske - den lever i bes
te velgående. Men :la ikke det 

. hindre deg i å ta turer i skog 

@g mark. Det kan nok være en for
del å bruke gummistøvler. Men 
pass på å ta en sjekk når du kom
mer hjem. Får du en flått aV før 
deter gått 24 timen, er det neppe 
noen fare. Men ser du et rødt 
felt rundt et flått-bitt etter en 
stund, nøl ikke med å søke lege. 
Det kan være farlig •••••••••••• 

Etter en lang og kald vinter,kom 
våren bare langsomt - uhyre lang
somt. De siste snøfonnene forsvant 
ikke før mot slutten av april. 
Mars ble sur og kald, månden til 
ende. Det var austavinden som do
minerte, og med stiv kuling og 
minusgrader var det ingen fornøy- ~ 
else. April ble heller ikke hva 
en kunne vente. Kuldegradene slapp 
ikke taket før midt i månden. 
Ellers var , det forholdsvis mode
rate vinder. 
Og så Var vi i mai o Bj kommer vå
ren. tenkte vi, men egentlig var 
det vel bare på kalenderen. 170 
mai ble en iskald opplevelse. Det 
blåste stiv aus.1tlig kuling med 6-7 
små plussgrader, så folk hadde 
funnet vinterjakkene fram igjen. 
Det var overskyet men oppholdsv~r. 
Neste dag var det enda verre. 
Samme Vind, man bare 2-3 grader, 
og regn. Da var det bare å holde 
seg inne og fyre i kakkelovnen. 
Hvor ble du av, "mai du skj ønne, 
milde ",? De neste dagene var det 
regnv.r og surt, så i det store 
og hele må en nok langt, langt 
tilbake for å finne maken til 
guffen og kald mai måned. 
Men dette til tross, så blomstrer 
det og tr~rne står med utsprungne 
-blader, - ca. 3 uker senere enn 
normalt o Kanskje er dette p.g.ao 

rikelig nedbør i mai. 
vi er inne i juni og det er fak
tisk blitt litt Varmere i v~ret. 
La oss håpe det er sommeren som 
er i anmarsj. En sommer av godt 
gammelt merke. 
Og med dette ønsker vi alle våre 
lesere, hvor enn de er, en rik-
tig god sommer. ---------------


