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- ORGA~ ~OR ~KJ[ R~ØY~OLK UT[ OG 

Nr 1. 31.årg. 

~SKJERSNØYPOSTItN)} ER 80 ÅR~ 
Gratulerer meil dagen! 

Når «SKJERNØYPOSTEN» fyller 30 år, vil jeg gjerne være med å gratulere. 
Jeg var jo med fra den spede begynnelse (til jeg sluttet for et par år siden), og sammen med Sigurd og Georg: 
og straks etter også Norvald, hadde vi et fint samarbeide i alle disse årene. Og mot slutten kom jo også Evertl 
og Rita med. 
I disse 30 år har denne lille avisen bragt nyheter om og for SkjernøyfoLk, både her hjernme og ellers rundt om ' 
på mange steder. Det har vært skrevet om barn som er født, skolebarn, konfirmasjoner, brylluper, folk som har 
flyttet til øya, de som har gått bort, og mye, mye annet. 
Det er faktisk blitt som en liten 30 - årig Skjernøyhistorie. Og så kan en fabulere litt. Tenk om en hadde hatt en 
slik opplysningskilde for, la oss si 60 - 70 - 80 år tilbake . Det hadde vært interessant å kunne bla opp i. Men 
selv bare i løpet av disse 30 årene er det en mengde mennesker som har kommet og gått. Og store forandringer 
har skjedd på vår øy. Alt dette kan du lese om i «SKJERNØYPOSTEN». Og den som kunne skue inn i 
framtida, ville sikkert også se store forandringer på øya vår. Og store forandringer vil sikkert også skje i årene 
som kornmer. Og forhåpentligvis vil de som er tilstede da, også kunne lese om det i «SKJERNØYPOSTEN». 
Det måtte jo være litt artig for de som lever om 40 - 50 år til å kanne lese om det som skjedde på vår øy langt 
tilbake i 1970 - 80 årene------------ . 

Jeg ønsker «SKJERNØYPOSTEN» lykke til '1'itetP30 - års jubileet og håper det blir mange flere jubileer i 
årene som kornmer. Gratulerer med dagen I 

H.K. 



, I , , - 2 -

En demografisk "analyse" basert på folketellingen 180 I. 

Av Svein ø. Berge 

Internertt er blitt et begrep som man etter 
hånden støter på i mange sammenhenger. Her 
en dag jeg dreiv å «surfet på nettet», som det 
heter i sjangeren, kom jeg over "Folketelling for 
Norge af l februar 180 l" 
Dette var noe som interesserte en 
hobby historiker. Denne tellingen var den første 
nominelle folketelling i landet, det vil si at den 
tok for seg alle innbygger og rubriserte dem i 
hustander, yrk~ og alder. Imidlertid ser det ut til 
at dette med alder ikke i alle sammenhenger er 
helt korrekt, derfor må alderssammensetningen 
nok taes med en viss forbehold. 
Det har heller ikke vært mulig, ut fra de 
foreliggende opplysninger å si med sikkerhet 
hvor mange hus det var på hver gård, ettersom 
det svært ofte bodde to og flere familier i 
husene. Derimot kan vi se hvor mange 
husholdninger det var på den enkelte gård den 1 
februar 180 I, ettersom husholdets 
hovedforsørger er oppført som husbond, husfar, 
mann, o.l. Noen ganger forekommer også en 
enslig kvinne som hovedforsørger i en familie. 
På denne bakgrunn er det at jeg har forsøkt å 
foreta noen analyser, og se litt på 
befolkningsstrukturen på Skjernøya for snart to 
hundre år siden. 
Nå er jo som kjent alt relativt i en historisk 
sammenheng - og når vi vet at det har bodd 
mennesker i minst syv tusen år her på øya, 
sannsynlig vis lenger, men de første kjente funn 
er datert til for omkring 5000 f. Kr. så blir to 
hunder år kort tid. 

I dag er det på øya syv såkalte gårder, den gang 
fantes det bare fem (seks). Det var Rosnes, 
Farestad - (Ytre og Indere ble talt som en gård). 
Ytre - Berge (for ikke å forveksle mellom østre 
og vestre Berge). Dyrstad (Valvik eksisterte 
ikke som egen gård i 180 I ?) og Stiernesund -
(bemerk skrivemåten). 
Ser vi på antall innbyggere på de fem gårdene, 
var det «bare» 147 mennesker, med en 
gjennomsnittsalderen på 27 år. Hvilket forteller 
oss at største parten av innbyggerne må ha vert 
barn og ungdom og relativt få eldre og gamle. 
Befolkningssammensetningen fordeler seg med 
84 kvinner og 63 menn. Som vi ser, var det et 
betydelig kvinneoverskudd på hele 21 personer. 

Gjennomsnittsalder var 28,6 år for kvinner og 
24,7 år for menn. 
Herav utgjorde "voksne menn" over IS år 42 
personer, eller 28% av den totale befolkning, 
det var 57 "voksne kvinner" - eller 38% av 
befolkningen. Vi ser også at det var et 
kvinneoverskudd på 15 personer, eller 15, 1% 
av den voksne befolkningen. 

Sammenliknet med et tilnærmet identisk 
samfunn - Flekkerøy ved Kristiansand - finner 
vi et liknende mønster. Her var folketallet 245 
mennesker. Hvor av 127 kvinner med 
gjennomsnittlig alder på 29,9 år, og 118 menn 
med snitt alder på 24, l år. Det er et større 
overskudd av voksne kvinner, og spesielt enker! 
Dette har trolig sin bakgrunn i forskjellen av 
næringsveier i de to ellers temmelig identiske 
samfunnene. Noe vi skal komme nærmer tilbake 
til senere. 
Vi ser ellers at kvinnene, også den gang, levde 
lenger eller menn. Årsaken skal jeg ikke komme 
in på her, men trolig har den endret seg over de 
to hundre år som snart er gått siden denne 
opptellingen ble foretatt . 
Det danner seg ellers et tydelig mønster som gir 
et klart bilde aven betydelig kortere levealder 
eller dagens. Det tynnes kraftig ut når man 
passerte femti år, en alder som vi i dag synes er 
"godt voksen". Ellers avdekkes ingen store 
sensasJon. 
Det som var litt forbausende å konstante er 
næringsveiene på øya. Dette skal vi imidlertid 
komme til bake til lenger ute i artikkelen. 
Det er imidlertid påfallende at Rosnes hadde 
den laveste gjennomsnittsalderen på øya, men 
også den største aldersforskjellen mellom 
kiønnene. 

, Vi kan begynne i Skjemøysund, her var det 39 
innbyggere, med en gjennomsnittlig alder på 
28,8 år. . 
Det var 15 menn med gjennomsnitts alder på 29 
år, og hele 24 kvinner, også forbausende nok, 
med gjennomsnitts alder på 29 år. Det kommer 
ikke klart frem av alderssammensetningen 
nedenfor, men det var svært mange piker blant 
barnene, og ta edlere kvinner. 

Fors s. 5. 
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En dårlig ettervinter for fiske med veldig mye 
kuling og tung sjø. Nesten umulig å ha gam i 

Sjøen. . . •• 
Det var en del lyr irme i fjordene tIcihg pa aret, 
men den gikk i silda, men i det siste er det to~ 
for fisk irmenskjærs, og elendig med fisk ogsa l 
dypa på utsiden av land. Det er også :tore 
mengder krabbe i gama, den legger seg pa og 
eter de få fiskene som sitter i gama. Og krabbe 
er det helt fra irme på grunna og ut til over 100 
favn så fiskerne har en fæl jobb med å få gama 
rene'igjen, og gama blir også mye i~errevet. 
Det har vært mye landligge for reketralerne. De 
har fått mindre fangster under land og i dypa, 
mens .det har vært bedre med reker på revet, 
men i vinter har' det bare vært få dager de har 
kommet seg heIt ut på revet. Det har vært altfor 
dårlig vær. _ . . . 
Ja dette var dårlige fiskenyheter, men nå er jo 

~våren like rundt hjørnet; og da blir nok været 
'. noe bedre så den som skal prøve fiskelykken må 

ikke miste motet. Fisken kommer nok igjen. 
. Vi ønsker forsatt godt fiske med stille og fine 
dage! ... : .. ... ........ .. . 

- 3 -

Det er nesten ikke til å tro , I 30 år har vi stått 
på, og vi er også blitt 30 år eldre. Det var først 
i 1983 at vi gikk over til kopimaskin. før det 
hadde vi en el. drevet stensilmaskin. Maskinen 
har vi stående eIUlå, Mange ganger var det noe 
kliss med trykkingen, En hadde trykksverte over 
alt. Nå går trykkingen og sammenligningen 
ganske greit: Vi begyilller kl 17.3 O om kvelden 
og holder på til ca: kl 19. - 19.30. Etter det har 
vi kaffe, før vi går fUndt med avisen het på øya , 
Det som skal sendes blir sendt dagen etter. Det 
er stort sett deIUle oppskriften vi har brukt i alle 
år. Med stensilmaskin gikk det mange flere 
timer, da vi mått~ trykke alt sa~e kvelden. 
Men allikevel er det en del arbeld. Etter at 
stoffet er samlet irm går det hver kveld mer eller 
mindre en hel uke å gjøre det f~rffig. 
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Ij' );t3/ ilJ,.?t/] bl/de av du} lJ'ye ieda!r_:/olJelJ 58 
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;'C'lJsIFe' 5)jUid, i loivald, delJ Ramle 
s!elJS//masj{j/Jell, CCOiff, Of /lj!rO/7 _(om _;Iu!!d 
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Årsmelding menighetsutvalget Fors . fra s. 4. 

for innsamlingen av kirkens Nødhjelps dør til 
dør aksjon hvor det kom iIUl kr 4188, -. Alle 
som blir forelder får «Barna i Våre hender» og 
dåpshilsen som blir delt ut på dåpsdagen l - 2 -
3 årsdagen og 4 åringer får kasett og Kirkebok. 
Vi vil også takke prest, klokker og organist for 
hva de har gitt oss av Guds ord i året som er 
gått, og ønsker Guds velsignelse over alt arbeid 
på kapellet. . .. 
Menighetsutvalget hadde årsmøte og kirkekaffe 
etter Gustjenesten søndag 7. mars. 
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. Ungdomsforeningens Årsmøte 
Årsmøtet ble avholdt onsdag 9. des. Det møtte 28 personer. 
Styret siste året har bestått av Eilif Christensen (fonn.), Arme Karin Jenssen, Olav Aalvik, Allis 
Hansen og Bjarne Christensen, vararep . Ingebjørg Austrud. 
Styret har hatt 9 styremøter og totalt har det vært 35 samlinger på kapellet. 
Ledere i Ungdomsgruppa har vært Roald Syvertsen, Arild Jenssen og Tom Inge Dyrstad. 
Ungdomsgruppa har hatt totalt 20 samlinger. 
Ledere i Yngres har det siste halvår vært Alf Tore Gundersen og Steinar Greipsland. Totalt har 
Yngres hatt 18 samlinger. 
Økonomien i Ungdomsforeningen var for vel et år siden i minustalL Takket være gaver og 
utlodninger viser regnskapet dette året et overskudd kr 54.598, -. Det kom inn kr 25 .235,- i 
gaver og utlodningen innbrakte kr31.608,- og salg av snurredass innbrakte kr 12.000,-. 
Reparasjoner Ol! nvanskaffelser. Årsmøtet vedtok følgende p ri o rite ring sp lan: Nye gardiner i 
storsal. - Nytt gjerde og port fra minnestøtta og vestover. - Nye lekter og plater på taket mot 
vest. Av andre ting som ble bestemt var rep. og ny låsordning på bordene. Ønske on kjøleskap 
på kjøkkenet. Beskjæring av blodbøka og innformasjonstavle vI hovedporten. Det ble også 
vedtatt å sløyfe juletrefesten for voksende neste år for å arrangere stor nyttårsfest lørdag 8. 
januar i forbindelse med feiringen av år 2000. 
Til de forskjellige styrer og komiteer for kommende år ble følgene valgt: 
Ungdomsforeningen: Eilif Christensen (fonn.), Anne Karin Jenssen, Allis Hansen, Tom Inge 
Dyrstad og Bjarne Christensen. 
Ungdomsgruppa: Roald Syvertsen og Arild Jenssen. 
Yngres: Alf Tore Gundersen og Steinar Greipsland. 
Fyrerkomite: Georg Walvick, Trygve Ånensen og Steinar Greipsland. 
Utlodningskomite: Inger Syvertsen, Edith Dyrstad, Steinar Greipsland og Janne Knutsen . 
Nv Vedlikeholdskomite: Olav Aalvik og Herbert Gundersen. 
Julefestkomite: StyTet spør personer om å påta seg denne oppgaven. 
Dugnad på kapellet blir mandag 3. mai. 

Videre framover er det møteuke ved Pål Bjørkrkjær fra torsdag Il. - søndag 14. mars . 
Så vil vi minne om Ungdomsforeningens Utlodning lørdag 27. mars kl 17.00 . Det blir andakt 

"vl domprost Jørgen Rostrup. Fine gevinster. Fiskedam. Bevertning. Sang av barnekoret. 

Årsmelding nlenigheteutvalget 1998 
Etter at Skjemøy menighet ble en del av Mandai menighet, ble man i menighetsrådet enig 
om å opprette et menighetsutvalg for Skjernøy. 
De to representantene fra Skjemøy og John Gurmar Raen ble spurt om å etablere utvalget. 
Vi ble enige om å knytte nærmere samarbeid med ungdomsforeningen. Bjarne Christensen fra styret i 
ungdomsforeningen og Anne Lans Syvertsen sa seg villig til å være med for en foreløpig 2 års periode, 
Det ble utarbeidet følgende vedtekter for utvalget: 
l. Menighetsutvalget består av 2 representanter oppnevnt av Mandal menighetsråd, 2 oppnevnt av 
Skjernøy ungdomsforening og en prest. 
2 Utvalget ivaretar menighetsrådets oppgave på Skjernøy ihht. § 9 i Kirkeloven av 1996. 
3 Utvalget velger selv sin leder, kasserer, sekretær og en ansvarlig for dåpsopplæringsprogrammet . 
Leder ble da Signe Aalvik, kasserer Bjarne Christensen, sekretær Arme L. Syvertsen og ansvarlig for 
dåpsopplæringsprogrammet Liv Brit Jenssen . 
Utvalget har hatt 3 møter i 1998. 
I året som har gått har det vært 25 gudstjenester derav 6 familiegudstjenester. 
Samlingen «Vi synger jula inn », og Skjærgårdsgucsgjenesten, som var innerst i Ystevågen, ble arrangert 
i samarbeidd med ungdomsfor<;ningen. Begge arrangementer samlet mye folle 
Det ble også arrangert felles ledermøte med ungdomsforeningen, kvinneforeningene, søndagsskolen, 
barneforeningen og helselaget. Et mål med dette var å få til et bedre samarbeid om alt arbeid på 
kapellet. 
Antall kirkebesøk 1579. - Antall døpte 10 hvorav I er busatt på øya . , Antall konfirmanter l . 
fra menigheten er døde . Innkommet offer og kollekter kr. 29472. Dessuten sto menighetsutvalget 
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;kjernøy - et tilbakeblikk over 200 år. - 5 -
;ors fra side 2. 

Aldersfordelingen er som følger; Barn O - 12 l: 
10. Ungdom; 13· 19 = 3. Unge mennesker 20-
40 = 12 . 
Voksne 41 ·50 = 7. Eldre 5 l - 60 = 5. Gamle 
61 oppover = 2. . 
Det finnes relativt mange "eldre menn", men 
hovedtyngden av innbyggerne ligger på 
alderstrinnet mellom O og 12 år, er det nesten 
like mange mellom 20 og 40 år. 
Hvor mange hus det var i sundet den gang, er 
litt vanskelig å fastslå, muligens så mange som 
6. Mens antallet familier har trolig vært 
omkring 7. 
Den sivile status er det derimot lettere å 
stadfeste. Det var fire ektepar, to enkemenn, . 
hvor av den ene var enkemann for annen gang. 
Tre enker, hvor aven enke for annen gang. Tre 
ugifte over tyve år, alle kvinner og en besovetl. 
Ser vi på hva de levde av, eller yrke, fordeler 
dette seg som følger; Tre Loser og strandsittere, 
en fisker og strandsitte~, en matros og 
strandsitter, fem matroser, to veversker, en 
inderste3

, en dagleier og en tjenestepike·. 
Det var ingen som hadde jordbruk, eller del av 
jordbruk som hovednæring i Skjernøysund. Det 
'tlr losing, fiske, og sjøfart som var 
hovednæringen på gåren. 
Noe mere overraskende er det derimot at vi ikke 
finner noen som har betegnelsen «gjestgiver» 
blant innbyggeme i sundet. Hvilket på sin side 
indikere at det må ha vert lite aktivitet innen 
denne virksomheten i dette tidsrommet. Dette 
kan trolig forklares med fremveksten av Kleven 
med' sitt store tilbud av ovemattings og 
skjenkesteder - og til dels også strandtsedet 
Mandal. 
Ellers kan vi med en gang slå fast at 
Stjernesund den gang var det tettest befolkede 
sted på øya. Hvi lket var ganske naturlig, 
ettersom det var meget sentralt og "strategisk" 
for tidens ferdsel, og har vert det siden "tidenes 
morgen". De var her Hollendeme søkte havn, 
her har det vært vertshus - trolig siden Magnus 
I3gaboter's forordning om «Ttavemishus\> 
kom i 1303. Vi vet at kong Christian den VII på 
1700 tallet, gaven omtrent slik lydende 

I OeSO\'CI, v~r cn beiegneise som ble ocnyttet om 
kvinl1<'f som hodJ~ fodl el elkr n ~ r~ bam ulenfor 
cklcsbp 

~ En "slrandsitier" var en p~rson som ikke hadde 
jord eiendom, m~n bare cide huse1 og b rygg <:p lass. 
Olir one belegnet som jorlos husmann. 
) Indaste, var bct~gnelsen pl en pc'fson som var 
innlosjert - ofk et fattig menneskc som var sa\! p~ 
kgd . [Nt vil si ~ t sognet betalte for underholdc't til 
vedkommend~ . 
• Tjenesterike / gult den gang b<:lydde ikke alllid 
det som vi i dJg legger i denne belegncJsen. Svært 

kongeHg bevilgning til gjestgiver Langfeldt i . 
. Skjemcsund; «Vi Christian den VII af 

Danmark og Norge, giver herved tillatelse til at 
udi ævig tid aa skienke brendevin .......... ». 
Men dette var litt på sidelinjen for hva vi skal 
se på denne gang. 

Fortsetter vi ferden videre til Dyrstad, fremgår 
det ikke av tellingen at Va1vik eksisterer som' 
selvstendig matrikkel nr. Vi kjeMerbetegnelsen 
Dyrs/ad med Valvike,r6, men det er i senere 
opptegnelser, På gården Dyrstad var det 24. 
innbyggere, med en gjennomsnittsalder på 24 
år. De fordeler seg med 10 menn med 
gjennomsnittsalder 22 år, og 14 kvinner med 
gjennomsnittsalder 24 år. Altså ikke noe 
oppsiktsvekkende stor aldersforskjell.. 
Aldersfordelingen fordeler seg som følger; Barn 
0·12 år = 5. Ungdom 13 - 19 år = 9. Unge 
mennesker 20·40 å r = 3. Voksne 41 - 50 år = 
2. Eldre Sl - 60 år = l. Og gamle 60 og 
oppover = 1. 
Her ser vi tydelig at flertallet er barn mellom O 
og 12 år, derfor den lave snitt alderen. Hvor 
mange hus det var,.er også her vanskelig å , : 
fastslå med rimelig sikkerhet, men mye tyder på 
at det kan ha vært to eller kanskje så meget som 
tre. Det vi derimot med stor grad av sikkerhet 
kan slå fast er den sivile status blant 
innbyggerne; Det var to ektepar, en enke etter 
første ekteskap og fire ugifte over 20 år - hvor 
av tre menn og en kvinne. Den ene utgifte 
mannen (20 år) betegnes før øvrig som 
«husbonde». 
F or øvrig er Dyrstad den eneste gården på øya 
hvor jordbruk er ensidig hovednæring. Vi finner 
ikke en eneste hovedforsørger som har losing 
eller fiske som del av hovedinntekt/næring

7
, Det 

er heller ikke strandsittere eller dagleiere. 
Det er forbausende at jordveien var vært så god 
at de tre "hovedforsørgere" alle er Oppf0rt som 
"bonde og gårdbruker". 
Videre finner vi tre matroser, en skibsdreng (16 
år), en tjenestedreng og en inderste. 

ofk var vedkommende nænnest å betraktc som e-t 
fanliliemedlem, men siden vcdkommende ikke var 
i slekt med husfolkcl blc denne octegnelsen 
b<:n)1tct i folketellinger i.c. 

l Tavemishus _ vcrtshus. Det bk av Magnus 
Lagabotcr gitt en forordning om at det innen vær 
2,5 ukcs ios, hvilke-t var en dags roing clla en halv 
dags seilias skulle oppfores tavemi shus. 
Ekscnlpclvia var det fra fra Skjerensund til Bnes I 
Ugesios og fra Tåncs til Hellesund 1 Ugesios. 

6 .Ref. sl<jote til IvfJds i Valviken. Skjote er datert 
DyrstJd 1812. 

• l),·, Jt jordbrUK er orpfor\ som ho\"cd' :J;,ing betyr 
i\..kc.:I ogs~ fiske hJr \":cr en b<:lytklig ed JV det 
dJgl i~ e brod. 

ForsetteIse i neste nummer. 
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Det var en gang (5.) 
Av Fridtjof Hald (fortsettelse fra forrige nr. ) 

Det 

som "selg 
måte som 
ble gjenk 

I l øpet av sommeren drev vi selvsagt fiske på egen hånd i stor ut- Fra tid t 
strekning. Spesielt gjaldt dette ~illingfiske. Det var store mengde~e iliaget, 
å få av den både i Nordfjorden og på Kjerkevika. Dro vi litt lenger kunne bll 
ut - i Færøysundet - var det også både torsk og kol je å få. Et annelreglqr. E 
fiske som var spesielt morsomt, var stangfiske fra land etter berg-toll~åten 
gylt. Alle som har vært med på det, vet at berggylta er en sprek 
fisk som du må være kjapp til å få på land før den går inn i ura me( ~:;e~:ts~ 
snøret og nesten ikke er til å få ut igjen. med en he 

Vi brukte også garn og da spesielt blegegarn. Jeg hadde to slike gal fortere e 
som August og Gunnar hadde montert etter at bus, tindler, stein og bar navnE 
fle var kjøpt hos Thomas Salvesen. Som stein ble brukt små blystein,Vi var se 
Det viste seg imidlertid at disse små blysteinene hadde så lett for eller ann 
hekte seg i garnet, så når dette skulle ut i sj øen i en fart, kunne tilgjengE 
det ofte by på problemer å få det klart. Jeg hadde ofte mine garn mEvar noe v 
når August og Gunnar skulle ut med sine. Temperamentet kunne hos Det kunnE 
August stige faretruende hvis det var han som skulle få garnet i dette, må 
sjøen og steinene hadde hengt seg opp i garnet. Men garna fisket samme fur 
godt, og det var det viktigste. Fø r krigen brukte man ikke samme sl< fonen der 
"tråd" i garna som i dag. Man måtte derfor være særlig omhyggelig mEPå "Veste 
veklikeholdet. Et ledd i vedlikeholdet var "barking" av garna fra t : og hos El 
til annen. så langt om sommerens fiske, og det som har tilknytning Dyrstad. 
til fisket. Fremdele= 

o o 'l h l l' bO f'kk l'k' gjorde f'i Jeg gar sa over tl noe e t annet, nem 19 attra l en s l Jeg kl ' 
husker den gjennom Sundet i årene før krigen. Båttrafikken kunne ti: f atre l 
tider være ganske stor og av varierende karakter når det gjaldt far' one~ ~~ 
tøytyper og størrelsen av disse. Men dette var nok ikke noe nytt. Det a E 

Det kgl. privilegerte Gjestgiveri hadde vel på forskjellig vis å ledes po~ 
betjene tidligere tiders båttrafikk, noe som også solide fortøyning : 
ringer av jern på fastlandssida (i Elsesbukta) viser. Fø r krigen 
trafikkerte daglige rutebåter gjennom Sundet. De tok både dyr, gods 
og passasjerer med seg. Av disse båtene kan jeg nevne "Mandal" med 
kaptein Larsen som skipper. Den trafikkerte mellom Mandal og 
Kristiansand, tur-retur på dagen. Denne båten var såpass liten at dE 

Det møtte 3! 
Ordstyrer 
Referent 
Tellekorps 
Underskrift ; 

kunne legge til ved"Dampskipsbrygga" i Sundet. Andre rutebåter som 
daglig også var å se var "Lyngdal" og "Lindesnes". De trafikkerte 
mellom Farsund og Kristiansand. De var så pass store at de ikke kunl 
legge til ved "Dampskipsbrygga ". Hvis det var passas jerer som skullE 
i land fra en av disse båtene, ble det gitt signal i :: skipsfløyta. 
Man måtte da ro ut til båten og legge seg inn til skipssida. Til
svarende måtte man gjøre hvis noen skulle være med båten. En visste LederiVellt 
så, noenlunde når, båt<;n skulle passere Sundet. En rodde ut, la seg i Arsmeldin 
lela og ventet tll baten kom. Hvorledes det gikk an for eldre folk 
å komme fra den forholdsvis store båten og ned i rosjekta, synes jel 
i dag er litt av et mirakel. Likeledes det å komme fra sjekta om-
bord i den store båten. vi var flere ganger utpå i rosjekta for å t 
imot morfra som kom fra Kristiansand, siste gang hadde han nok for-
lengst passert de 80. 
Ellers var daglig å se fraktefartøyer av u~ike slag, helst kuttere 
som ofte ble kalt "Listalus". Fanteskøyt~r var heller ikke noe uvan 
lig syn. Skøytene var bare seilførende så de skulle ikke forstyrre 
freden hvis da ikke folkene på dekk eller en ombordværende hund brø 
stillheten. såvidt jeg husker hendte det at de fortøyde i Juvika og 
kom i land, men det var forholdsvis sjelden. Det hendte imidlertid I 

gang at mor til min kusine, Tulla, nå gift Hjelle, hadde kledd seg 

Fors, neste side", 

Det har væ' 
ny renovas: 
Antall refel 
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Det var en gang ..... Fors. fra forrige side. 

som "selgende" fantekjerring. Hun var skuespiller og opptrådte på en 
måte som fant som var så lik ei virkelig fantekjerring at hun ikke 
ble gjenkjent i Sundet. 

Dr ut- Fra tid til annet passerte også orlogsfartøyer Sundet. Det hendte at 
mengderde øaget så store bølger -,at småbåter som lå fortøyd langs bryggene ' 
lenger kunne bli påført skader ~ !lvis man ikke i tide fikk tatt sine forhånds

~ t annetreghv. En annen "offentlig" båt som av og til passerte Sundet, var 
r berg- tollilåten "Kjell". Hvilke oppdrag den måtte ha, vet jeg ikke. 
rek . 
ura m , Dagens speedbåter hadde nok ikke forlatt beddingen før krigen. Da 

eO var det helst "Marnamotorens" tøff-tøff du hørte og de aller fleste 
med en høyst bedagelig fart. Det var imidlertid en båt som nok gikk 

Uke garfortere enn de fleste andre. Båten var slet.tbygd, hadde "racerfasong", 
~in og bar navnet "Veslemø y" og tilhørte apoteker Næss i Mandal. 
i ystein.Vi var som alle andre avhengig av båt hvis vi måtte til b yen i et 
~tt for eller annet ærend. Motorbåten lå imidlertid i byen slik at den var 

kunne tilgjengelig for vår far når han skulle utover til Sundet. Hvis det 
garn mE var noe vi manglet som han måtte ta med seg, måtte vi bruke telefon. 
hos Det kunne nok dengang vært ønskel i g med mobiltelefon, men i mangel av 

et i dette, måtte vi bruke en av de såkalte "talestasjoner" som hadde 
. ket samme funksjon som dagens telefonkiosker. Forskjellen var bare at tele-
amme sla fonen dengang var plassert i et privathus og ikke i en særskilt kiosk. 
gelig mE på "Vesterøya" var telefon installert hos Rasmus og Sanna på Dyrstad 
a fra tj og hos Eugen Walvik i Val vika. For oss var det fortest å gå til 
~tning Dyrstad. Rasmus var eier av den gården som Georg Walvick i dag har. 

Fremdeles tror jeg de store morellbærtrærne står på tunet slik de 
jeg gjorde før krigen. Når morellene var modne, fikk vi alltid lov til å 
nne til klatre i trærne og forsyne oss med alt vi kunne orke av bær. Tele-

ldt far- fonen er et kommunikasjonsmiddel. Posten formidler også kommunikasjon. 
Det faller derfor naturlig i denne forbindelse å komme inn på hvor
ledes posttjenesten v~~ or~?nisert. 
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ForsetteIsee neste nummer.. ... .... .. . 

Årsmøte i Skjernøy Vel. 
Årsmøtet bleholdt på grendehuset 3. mars kl 19.00 

Det møtte 37 medlemmer. Møtet ble konstituert på følgene måte: 
Ordstyrer Halvdan Jentoft 
Referent Hilde Herstad 
Tellekorps Anne Grete Syvertsen og Arnt Otto Ånensen 
Underskrift av protokoll Else Grøsfjeld og Kurt Dyrstad. 
Leder i Vellet, Karin Abrahamsen ønsket velkommen og leste deretter årsmeldingen for Vellet: 
Årsmelding 1998: Styret har bestått av: 

Leder Karin Abrahamsen 
Kasserer Halvdan Jentoft 
Sekretær Hilde Herstad 
Medlem 

« 

Varamedl . 

Anne Grete Syvertsen 
Arnt Otto Ånensen 

Jan Atle Abrahamsen 
Janne Knutsen 
Geir Larsen 
Svein 0. Berge 
Kurt Dyrstad. 

Det har vært holdt 9 styremøter. To allmannamøter. Et om bebyggeiseplan FarestedlRosnes. Og et om 
ny renovasjonsordning. Det har vært 3 arbeidsmøter. Antall saker i 1998 er 33 pluss 10 i 1999 hitil. 
Antall referatsaker er 33 pluss 4 i 1999 hitil. 

Fors. neste side. 



Fra forrige side: 

1. Veilysene ble "tendt 1. des etter stor innsats fra forskjellige hold. Terje Bydal som jobber i V AE, tok 
på seg hovedansvaret for montering av lyspunktene. Dette gjorde fratrekk av enterpemørutgifter på kr 
10.000. - eks avgift. Sverre Gabrieldsen stilte med gravemaskin, Kristian Walvik med monteringsarbeid 
per Herstad og Knut Knutsen sto for rydding og tilrettelegging av området. Lysene ble for øvrig 
finansiert med kr 33.000. - i tilskudd fra Aksjon skolevei og kr 25.000. - fra Vellet. 
2. Skjemøy Vel har hatt samarbeid med nabovellene i kystsonen angående hyttebygging langs kysten. 
Det var representanter fra vellene: Tregde, Skoksøy, Harkmark, Skjemøy . og Omland Bygdelag. 
Samarbeidet førte til en felles markering i media, og vi tror det hadde en god effekt på politikere. 
3. Representanter for vellet har i samarbeid med Grendehuskomiteen sørget for at det ble -boret etter 
vann. Arbeidet ble utført av Stålensens Brønnboring. Det ble boret ned til 70 meter og det er registret en 
vannmengde på ca: 2000 liter i døgnet, noe som skulle være tilstrekkelig for husets bruk. Det er også 
ferdigmontert vannklosett og dusj, og alle er lykkelige for å slippe å gå på do utendørs mer. 
4. Det er i gang arbeid for å få ferdig bebyggelseplanene for Rosnes/ Farestad området. Det har vært 
flere møter med Romedal fra Teknisk Etat, pluss gård og gnmneiere for å få avklaret diverse feil og 
uoverstemmeiser i forhold den planen som ble lagt fram av arealplangruppa i lokalplanprosjektet. Vellet 
har kommet med kommentar til planen, som skal opp i bygningsrådet. Folk har nå mulighet til å uttale 
seg før det blir gjort vedtak i bystyret. 
5. Vellet har mottatt, lest gjennom og kommet med kommentar til høringsutkastet til kommuneplan for 
Mandal 1998 - 2000. 
6. Når det gjelder ankomstvei til kommunal brygge på Farestad, er det ennå ingen løsning. Saken er 
oversendt til kommunens advokat, Tofte. 
7. Vellet har startet opp med egen spalte i «SKJERNØYFOSTEN». Vi synes det er viktig at saker som 
angår allmenheten kommer frem, og vi setter stor pris på godt samarbeidd med «Skjernøypostens» 
meåarbeidere. 
8. Vellet har innført skikken med å ønske nye folk tilflyttet til øya velkommen med en blomsterhilsen. Vi 
håper de setter pris på det, og at de finner seg godt til rette her. 
9. Det har vært avholdt et infonnasjonsmøte angående innføring av ny renovasjonsordning i kommunen. 
Det møtte mange fra alle gårdene opp, og det var anledning til å ta opp problemer og stille spørsmål til 
Morten Hetlevik fra MaRen. Som kjent ble ordningen utsatt av Bystyret like etterpå, og den vil 
sannsynligvis bli satt i gang tidligst l . april 1999. 
10. 17. mai ble arrangert i tradisjonelle fonner i sammarbeid med grendehus - og idretts komiteene_ Det 
samme gjelder for Skjemøyrnarsjen. Begge arrangementene ble velsignet med godt vær, og det har alt å 
si når mesteparten foregår utendørs. 

Fra Grendehusets årsmelding. 
Komiteen har bestått av: Erna t. Dyrstad, Yngvar Pedersen og Else Grøsfjeld. 

Varamann: Tor Bjørn Hansen . 

Nyanskaffelser: Mikroovn, tripp trapp barnestol til kafeen . 
Nyt kjøleskap og vaskemaskin, sponset med halve pnsen av Revyen 
Ny grus utenfor i vestre hjørne 
Ny garderobe til arbeidsstua 
Utleie av skolen bar innbrakt Kr. 10.000.
Boring av vann og nytt bad. 

:ra forrige si 

~dretskomit 

.dretskomiteeJ 
'ly idretskon 
;ra Idrettskoll 
ned hinderlØ) 
'l' ytt av året v 
sress banen. 
Skjemøymars 
Knabenturen 

Regnskapet t 
Beholdning ~ 

Valg: 

Nytt st yTe: 
Leder. 
Kass. 
Sekr. 
Medl. 

Saker. 
SkjemØ)ma 
Skal den be~ 
Konklusjon : 
Deretter sk 
marsjforbun 

Felles feirin. 
Ingen særlig 

Pipa på Gre 
og feierluka 
Det innhent' 

Det søkes o 
til dette der: 
Arbeidet sl 
vedlikehold 

Arbeidsstu, 
en rønmmE 
gjøres med 

Det er korr Ny grendehuskomitee: Erna Toft Dyrstad, Turid Pettersen, Teirje Bydal, og varamann: Tor Bjørn 
Hansen. Dette øde 11 

Arbeidsstuestyrets Årsmelding første halvår: Hilde Abrahamsen, Inger Lise Adrianssen, Janne KnutSeI opp et skil 
og Randi Ullestad. 

Styret andre halvår: Inger Lise Adrianssen, Janne Knut::;en og Randi Ullestad. 

Fra arbeidsstua : 10 barn i første halvår 
11 barn andre halvår 

Det er pusset opp på kvisten. Vegger, lister, dører og skap er 
malt, og det er hengt opp nye gardiner og lampetter. 
Det har vært tur til Ryvingen og til Dyrstadstranda. Tradisjonell juleavslutning med risgrøt, gang nmdt juletre 
og besøk av Farestadnissen . 

. Fors, neste side. 

Møte tirs.1 
Tema: «O 
Det blir Ol 

Jo Van de 
Asbjørn L 
Ellen Eskl 

Fra årsml 
som skal ; 

Fra styrel 
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Fra forrige side. 
Idretskomiteens Årsmelding: 
Idretskomiteen har bestått av: Kjell Gaukås, Marit Berge, Endre Walvick og Bente Syvertsen. . 
Ny idretskomitee: Kjell Gaukås, TeIje Jørgensen og Bente Syvertsen. Varamenn: Amt Otto Ånensen. 
Fra Idrett'skonUtten : HaMe ansvåret for lekene for skolebarna 17. Mai. Disse ble arrangert i tradisjonell stil 
med hinderløype på lekeplassen og 60 meter løp. 
Nytt av året var lik premiering for alle i alderen 1.- 4. Klasse. Neste 3r legges hinderløypa til 
gressbanen. 
Skjemøymarsjen gikk i strålende vær med 194 deltakere. 
Knabenturen gikk i januar med 59 deltakere . 

Regnskapet ble lest av Halvdan Jentoft: 
Beholdning pr 3l. 12. 98 kr 81.687.89 Underskudd 1998 kr 22 .282. 24. 

Valg: 

Nytt st yTe : 
Leder. 
Kass. 
Sekr. 
Medl. 
Saker. 

Berge/ Skjemoysund: 
Dyrstad: 
Farestad: 
Y. Farestad: 
Valvik: 

Tove Laila Johansen 
Trygve Ånensen 
Hilde Herstad 

Tove Laila Johansen 
Trygve Ånensen 
Hilde Herstad 
Anne Grete Syvertsen 
Karin Abrahamsen 

Anne Grethe Syvertsen, Karin Abrahamsen 

Skjernøymarsjen fyller 25 år i år 2000. 
Skal den bestå, og i tilfelle i hvilken form? 
Konklusjon: Den holder på i nåværende form til og med år 2000 

Vara : Hans Berge. 
Vara: .. Kurt Dyrstad. 
Vara: . Geir Larsen. 
Vara: Svein 0. Berge. 
Vara : Jan Atle Abrahamsen . 

Deretter skal det utredes andre mulige former, kanskje bare en "lokal" marSj uten tilknytning til 
marsjforbundet. 

Felles feiring av tusenårsskiftet på øya? 
Ingen særlig interesse for dette forslaget 

Pipa på Grendehuset trenger reparasjon, det trenges ny pipehatt, 
og feierluka i kjelleren må fikses. 
Det innhentes anbud på dette arbeidet. 

Det søkes om veilys på Berge. Årsmøtet bevilget inntil 30.000.-
til dette dersom det også kOrnnller tilskudd fra aksjon skolevei tillegg. 
Arbeidet skal utføres på dugnad. KOrnnllunen har sagt seg villig til a ta på seg 
vedlikeholdet. Det søkes om penger fra Aksjon skoleVeg v/ Halvdan Berge 

Arbeidsstua påpeker at det må inn et nytt vindu mot vest, samt at det må konune 
en rønmingsvei fra 2. Etasje. Styret, i samarbeid med Grendehuskomiteen, får oppdrag å se hva som kan 
gjøres med dette 

Det er kOrnnllet inn klage på mopedkjøring på lekeplassen og gressplenen. 
Dette ødelegger sanden, og plenen blir full av gjørmete hjulspor før den får "satt" seg ordentlig. Det vil bli satt 
opp et skilt med forbud om dette snarest. 

Møte tirs,dag iO. april kl 19.00 på grendehuset. 
Tema: «Omradetiltak,» med diskusjon omkring landskapet. 
Det blir orientering ved: 
Jo Van der Eynden ----- fra Fylkeskonservatet 
Asbjørn Lie ----- fra Agder Naturmuseum 
Ellen Eskeland ----- landbruksjef 

Fra årsmøtedeltakere: 0nske om en handlingsplan, hvor vellet setter opp en prioriteringsliste over oppgaver 
som skal gjennomføres. . 

Fra styremøte 9."3: Det søkes igjen om redusert fart fra Skjemøysund til Farestad, 60 km. 
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SMÅNYTT 

Full storm. 
Tredje juledag hadde vi en ordentlig stOml med 
orkan i kastene, og en må vel tilbake til 1987 
for å finne verre uvær. Det satt opp en 
forferdelig sjø, men det rare var at vannet var 
så lavt så da ble dragsuget så utrolig sterkt, ja 
helt inne i Bergekilen og iFarestadvågen var 
det er veldig dragsug. For ikke å snakke om 
Valvikstranda og Dyrstadvågen hvor det nesten 
drog tørt med de innerste bryggene. Lille 
Færøyboen sprutet som en vulkan, og noen 
ganger kunne en se hele båen som ligger på 2 
favners vann. Helt utrolig. 

Vårtegn. 
28 febr. satt det 3 stær på telefontrådene på 
Dyrstad og det er et godt tegn på at våren er 
like om hjørnet. 

Barnedåp 
Andre juledag i Skjernøy kapell. Barnets navn: 
Rebekka. Foreldre: Linda og Steinar Torgersen. 

Nye postnummer. 
Fra l. mars ble det innført nye postnummer i 

Mandal, og fra da har al! post til Skjernøy 
adresse: 4516 Mandal. 
Poståpneriet som ble lagt ned i 1974 hadde 
4515 Skjernøysund. 

Diamantbryllup. 
Torsdag 25. febr. hadde Marie og Harald 
Aalvik diamantbryllup. Dagen ble feiret lørdag 
27. febr. Begge fyller i år 92 år og greier seg 
selv i huset i Valvik. ........ . 

Ikke Bruksendring. 
Fylkesmannen godtar ikke bruksendring fra 

·uthus (låve) til anneks på eiendommen til Julie 
og Per Lyberg på Farestad. Bygningsrådet i 
Mandal har tiligere gått inn for 
omdisponeringen. Ekteparet har også tiligere 
ratt tillatelse til gjenreise den gamle låven så lik 
den gamle som sto der før. Og dette ble gjort 

~ • o • 1 

FRA ØYA.~ 

Veien Dyrstad - Skjernøysund 
Mandal kommune har ikke råd til å ruste opp 
veistrekningen Dyrstad - Skjernøysuhd i år. Det 
er andre året på rad Skjemøy vel ber om midler 
til dette. Også i fjor ble søknaden avslått på 
grunn av pengemangel... ...... . 

Nødlanding. 
Et helikopter tilhørende Air Lift i Førde måtte 
nødlande på den nye opparbeide plenen i 
Tjostedalsbukten på Farestad. Nødlandingen 
var udramatisk og landet under full kontroll. 
Det var i forbindelse med noe ombygging av 
TV og mobiltelefonmasten på Lauåsen at 
helikopteret som hadde noe last under kom for 
laft slik at rotoren sneiet bort i en vaier som 
støtter masten . Vaieren gikk tvert av, og det ble 
skade på rotorbladet. Prosedyren sier da at 
helikopteret skal lande og fraktes til basen for 
gjennomgåelse for å finne ut om noe annet er 
skadet. Helikopteret måtte demontere 
rotorbladene . Det ble rekvirert et annet 
helikopter slik at arbeidet ble gjort ferdig . Og 
senere på kvelden kom en trailer og løftet det 
skadede helikopteret opp på bilen. Så traileren 
satte noen svære hjulspor i plenen. 

Flydur om kvelden. 
Flere kvelder i uken etter mørkets frambrudd 
kan man høre dur fra helikoptre over øya . 
Forklaringen er at det er hollandske 
helikopterflyger som øver i mørkekjøring over 
kupert kysttereng. Slik har de ikke i Holland, 
derfor rar de tilatse å øve i Norge 

Dødsfall i USA 
Gudrun Grunlee døde i desember 98 i 
Chicago, USA, 95 år gammel. Gudrun 
var eldste datter av Edvarda og Bern
hard Gundersen, på Berge. Hun var 
søster til blant annet Agnes Gunder
sen, som nå bor på Bygdeheimen i 
Holum. Hun reiste til USA som 16-
åring, og levde resten av sitt liv i 
Chicago, hvor hun giftet seg, og fikk 
en sønn. Hun var på besøk i Norge 
en rekke ganger. 
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Julefest. 
Også i år ble det julefest på Dyrstad skolehus.! 
alt 70 voksne og barn fant etter hvert plass 
rundt de dekkede border. Boller,'S' og kakao 
ble fortæret. Julesanger og historier fremfort av 
små og store. Ja, et stev til Torleif i Setesdal ble 
fremfort på ekte "setesdalsk". Julenissen på 
loftet ble vekket opp, og sannelig hadde han 
kjærligheten på pume til alle ungene i år også l 

"Kjempegøy", sa Christine på 2 da Illill gikk ut 
i den morke natta, med en tent stjemeraber i 
den ene handa og pappas hand i den andre. 

Knabenturen 1999. 
Den årlige Knabenturen sto på "plakaten" fra 
22 til 24 jan. Flere av ungene som skulle være 

med på turen hadde hatt nedtelling frem til 
reisedagen. De var i ellevill gledesrus da de 

endelig så Knaben leirskole dukke frem i 
mørket. Her skulle det bli gøy med mye bading 

i svønmlebassenget, leiking i gymsalen og mye 
godterier. Arrangørene for turen var i 
utgangspunktet litt engstelige for at det skulle 
bli for få påmeldte til turen,siden den var lagt så 
tidlig på året, men heller tvert i mot ,ca.70 
personer var med. 

Det var godt over meteren med snø, så 
skireimet på lørdagen ble avviklet. Noe kalt og 

vått ble det dessverre da regnet kom, men alle 
deltok med stort pågangsmot og stil i løypa. 

Margrete Syvertsen tok helt ut på sin ski 
distanse, hun slang seg over målstreken i ekte 

Dæhli stil.Om kvelden var det prenue 
overrekkelse og alle måtte opp på pallen. Det 
ser ut til at Knaben turen er kommet for å bli, 

kjempeposetivt er det at vi kan samles så mange 
i alle aldere og ha det så gilt, takk til dere alle 
og takk til komiteen! I ! 

Skjernøyrevyen slår til 
• • Igjen. 
Revygjengen har det meste klappet og klart for 
revyen som har premiere 

FREDAG 19. MARS KLI8.00. Det blir også 

en forestilling lørdag 20. kl 1800, og to 
forestillinger søndag 21. mars kl 16.00 og kl 
19.00. Hilde Herstad har orden på bilettene, og 

kan bestilles på Tlf 38 26 86 52. Biletter kan 
også kjøpes på Fleur frisør. Betty Hagen. (Der 

er ikke telefonbestiling.) 

- 11-

Biletter må hentes 1/2 tune for hver forestilling. 
Revyen heter l år «BEVARE .MÆ VEL» Alle 
tekster og sJnger er skrevet av aktorene selv. Vi 
i revygjengen sier i kor - «kom, se og opplev 
OSS»I!IIII! 

Skjernøylobber i fortid, 
nåtid og framtid. 
Under delme overskriften hadde vi et innlegg 
skrevet av Evert Knutsen i forrige nummer, og 
han ønsket at det ble tatt opp til debatt i år. 
Men vi har ingentulg fått om denne saken. Bare 

en god del 111lilltlige hendvendelser for og imot. 
Vi andre i redaksjonen vil ikke lage noe umlegg. 
Men vi tar imot til debatt i neste nununer. 

Sakset fra «Fæderlandsyennens» 
Mandalside lørdag 6. mars. 
5 minutter 
Evert Knutsen (bildet) er yrkesfisker 
og nylig avtroppet styreleder i Fisker· 
nes Salgslag i Mandal. 

- Hvem er den største personlighe
ten i Mandal? 

- Da vil jeg svare nå avdøde stor
tingsmann Bent Røiseland. 

- Nevn noe som gjør deg glad? 
- Jeg har jevnt godt humør, og ser 

lyst på det meste. Jeg er glad over å holde meg frisk 
og rask, og samtidig få det til å fungere greit i det dag
lige. 

- Hva ville du gjort dersom du vant tre mill. kroner 
i Lotto? 

- Jeg har ikke noen spesielle huller å putte dem i. 
Sannsyl1ligvis ville de havne i en eller annen bank, 
eller noe annet som var sikkert. Jeg er ganske kjede
lig sånn, men jeg ville kanskje tatt en lang reise. Gjer
ne til Nord- og Sør Amerika. 

- Hva er din favorittmat/drikke? 
- Etter hvert som en blir eldre får fisk en viktigere 

og viktigere betydning. Skikkelig toppkvalitet av 
kokt torsk er noe av det aller beste. Av drikke nyier 
jeg det meste, men en skikkelig god konjakk er ikke å 
forakte. Til torsken tar jeg øl og akevitt, gjerne lettøl. 

- Hvilket favorittprogram har du på TV? 
- Ingen spesielle, men jeg følger med på debattpro-

grammer og nyheter. 
- Hvilke hobbyer har du? 
- Det er mange, men jakt på Sjøfugl, rådyr og elg er 

en av dem. Dessuten trimmer jeg en del, jeg dyrker 
grønnsaker og har en del sauer. I tillegg er jeg med i 
redaksjonen til Skjernøyposten. 

- Hva er det beste med Mandal? 
- En flott natur og en fin skjærgård. Dessuten liker 

jeg byen fordi det er åpne og greie forhold med hygge
lige mennesker. Samtidig har byen en sentral belig
genhet i forhold til Europa. 

- Hva ville du gjort som diktator for en dag? 
- Jeg ville vært mer restriktiv med utnyttelse av 

skjærgården. Spesielt med tanke på utbygging av fri
tidseiendommer som nå er i ferd med å båndlegge så 
store områder at det blir lite å planlegge på for kom
mende generasjoner. Skjærgården er en av de aller 
viktigste og ressursene vi har. 

- Hva forbinder du med romantikk? 
- En hjemmekoselig kveld. 
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Rettelse. Litt om været. 
\'i \ 15er til 5ick -l Arsllleldl11g 

Torsdag 4. febr. var det igjen full nordvestlig 
stonn igjen og det blåste ned noen trær. 

meilighersl1(\;:i1get Del sb l 5 1 ~ .-\I1!<l 11 

keillfirlll~.il:er I ~ fril l1lelli gl1 ele11 e r dode 
Bare et par ganger til denne tid (4 . mars) har vi 
hatt snø. Ca: 10 cm hver gang, og bare i små 
perioder med frost nede til 5 - 6 og en gang 
nede i 10,5 i slutten av januar, men januar var 
det helst mye regn og blåst. Februar var det 
samme med mye regn og vind . Til denne tid har 
mars måned ikke vært særlig mild . Det har stått 
kuling av austan den siste uken og i dag 
(lørdag) laver det ned med SIlØ, men utpå 
kvelden gikk det over til regn. 1\å står jo påske 
for døren og påskeliljer og tulip .:mer er på god 
vei men det blir nok ingen blomstring til påske. 

D e t e l " 6 aD l" siden \ls «St2\"(lord .:) 

forlis te utferD I Vilhi k, me!l fremdeles tl)1C:r det 
opp hver \'iJlter de gule plastrørene som d;:>;] 
gilng var fyldt med spte;lgstoff, så det m.a ha 
\ært store mengder av disse også i år ligger det 
mange som har dre vet i land. 

Vi håper vi på våren og mye sol. .. .......... . 

Fra «Lindesnes» lørdag 13. mars. 
Redaksjonen slutter av for deEne gang . Og 
«SKJERNØYPOSTEN» beg)11ncr videre på de 
neste 30 år dog ikke med de samr:le medlemmer 
om 30 år. Neste nummer konuner i første 

Rasmus og Olava 
- Vi møtes utpå høsten for å 
skrive, men det er ikke alltid 
sketsjene blir slik vi har plan
lagt, ler Else Gr0sfjeld og 
Magnhild Brovig. 

De har tatt seg tid til en prat 
med avisen mens resten av 
skrivegjengen , Rita Dyrstad 
og Betty Hagen, utfolder seg 
på scenen. Dyrstad og Hagen 
spiller nemlig hovedrollene i 
«Bevare mæ vel» og har mer 
enn nok med å øve inn all gal
skapen Rasmus (Dyrstad) og 
Olava (Hagen) skal si i løpet av 
revyen . 

halvdel av juni ... ....... .. .... . 

Disse fire 
har laget 
årets 
Skjemøy
revy: 
Magnhild 
Brovig 
(f.v.), Rita 
Dyrstad, 
Betty Ha
gen og El
se Grøs-
fjeld . 

Som vanlig setter Skjernøy
revyen søkelyset på hjemst~ 
det, Mandalsregionen, samt 
litt nasjonalt og litt fra det sto
re utlandet. 

Revyen skal spilles fire ganger 
i løpet av neste helg. Over
skuddet går til opprustning av 
skolehuset på Skjernøy. 

- I fjor fikk vi klager på at 
billettene var så billige. Det 
har vi rettet på i år, fleiper 
Gjøsfjeld. ' 

Og så spørs det da om Ras
mus får beholde lederplassen i 
velforeningen eller om med
lemmene gjør en kupp ... 
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