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-ORGAN FOR SKJERNØYFOLK UTE OG 
HJEMME 

Vinter 2012 44. årg. 

Pomyefse av LeR.#pfassen 
Lekeplassen foran 
grendehuset er i fornyelse. 
Takket være innsatsen aven 
komite på 8. damer som har 
stått på med pengeinnsamling 
og basarer. Til basarene som 
har det vært mange frivillige 
som har hjulpet til. 

Leder for prosjektet, Ingrid 
Ilebekk, skriver i 
årsmeldingen til Vellet at 
oppstarten og planleggingen 
av en ny lekeplass har blitt 
betydelig større enn det vi 
først antok. Meningen var å 
samle inn penger til nytt 
lekestativ. 

I skrivende stund ser kjørerampen til handikappede slik ut. Gjennom dialoger og møter 
Vi kommer tilbake når aIr er (erdiz med parksjef Arvid 
Gulbrandsen, ettersom Mandal kommune er ansvarlig for lekeplassen, har det vist seg at vi måtte 
oppfYlle dagens krav til utforming av lekeplasser. Kommunens retningslinjer for lekeplasser krever i 
dag at når det settes opp nye lekeapparater må lekeplassen tilrettelegges for handikappede. Denned 
måtte det lages en kjørerampe for rullestoler ned til lekeplassen. 

Forts. neste side 



- 2 -

Vi har ikke sett på krav til rampe som urimelig ettersom vi ønsker å gi alle en mulighet for å bruke den 
nye lekeplassen. Dette førte til at vi måtte øke den økonomiske rammen som vi først hadde beregnet, 
og budsjettet ble økt til ca. 200.000,- kr. 
Det er holdt to basarer i året som gikk. En i mars og en i november, og etter siste basar har vi klart å 
samle inn nok penger til å kunne forsvare et slikt budsjett. Inntektene har vi klart å framskaffe 
gjennom: 
Diverse basarer, kakesalg og innsamlinger ca. kr 130.000 
Gave fra Mandal Kommune kr 50.000 
Gave fra Sparebanken pluss Mandal kr 10.000 
Gave fra Sparebanken sør kr 15 .000 
Gave fra Skjemøy vel kr 35.296 
Til sammen kr 240.296 

Gjennomføring av prosjektet 
Er nå i gang, og i desember i fjor ble det kjøpt inn nytt klatrestativ med huske og "fuglerede" som var 
bestilt gjennom parkvesenet. Dette står nå lagret på Doneheia på Jåbekk. 

Jan Ludvik Hebekk og 
Sverre Gabrielsen har tatt 
ansvaret for dugnaden av 
lekeplassen og de har 
sammen med flere frivillige 
startet arbeidet med rampen 
som var forutsetningen for 
nytt lekeapperat. Det vil 
etter hvert kreve flere 
dugnadsfolk dersom vi skal 
klare å nå målet som er å 
åpne en ny lekeplass i juni i 
år. 
Rampen er nå ferdigstøpt, 
og det gjenstår å tilbakeføre 
tylling. Gjerder og 
asfaltering vil bli utført til 
våren sammen med resten av 
asfalt som skal komme inne 

Deler av lekeplassen slik den ser ul i dag på lekeplassen. Videre skal 

de gamle lekeapparater som ikke lenger er i forskriftsmessige stand rives før de nye apparatene kan 
monteres med den gravejobb som følger med monteringen. Det skal asfalteres veier og legges nytt 
falldekke under lekeapparater. Det er fortsatt en stor jobb som gjenstår. 
Frivillige til dugnadsjobb kan bare ta kontakt. 

I årsmeldingen til slutt ønsker Ingrid Ilebekk å takke alle frivillige, damer som menn, som har vært 
med på jobben, uten deres hjelp hadde ikke dette arbeidet vært mulig. Hun vil også takke Mandal 
kommune, Sparebanken pluss og Sparebanken Sør for økonomisk støtte. 
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Sigurd Aalvik, redaktør, 
I redaksjonen: 

tlf. 38 26 86 11 

Evert Knutsen, 
Janne Knutsen, kasserer, 
Rita Dyrstad, 
Hanne Arntsen 

tlf. 38 26 86 86 
mob. 91549971 
mob. 41556866 
mob. 971 82482 

Skjernøy, 4516 Mandal. 

Bankgirokonto: 7877. 06. 62604 

Internettadresse til Skjernøyposten er: 
www.skjernoyposten.no 

E - postadresse: post@skjemoyposten.no 

E-post vedr. abonnement: 
abonnement@skjernoyposten.no 

Adresseforandringer meldes til Evert Knutsen 
Skjernøyveien 254, 4516 Mandal. Tlf. 38 26 86 
86 / 416 68949 eIler E-post vedr. 
adresseendringer: adresse@skjernoyposten. no 

Kontakt USA: Morgan Hansen 
Box 549, Annandale N.J. 
08801 USA 
Cell phone: 908-693-7626 
Mai): mrmorganh@hotmail.com 

Fiskenytt 

USA, $ 20 

Fiskerne melder om beskjedne fangster for de 
som fisker under land, spesielt lite med lyr og 
sei. Torskefisket var til dels meget bra før jul 
og i starten av det nye året, bedre enn på 
mange år. Men fangstene har flatet ut senere i 
vinter. Mye dårlig vær har også lagt 
begrensninger på aktiviteten. 

Rekefiskerne melder om til dels brukbare 
fangster, men ikke den helt store susen. I 
Oslofjordområdet har det vært meget gode 
rekefangster den siste tiden. Lokale fiskere 
mener at også fangstene her syd vil ta seg opp 
etter hvert. 
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Nå går det mot en ny vår, og snart øker 
aktiviteten mellom holmer og skjær, med 
forhåpentlig mange flotte fisketurer for dem 
som fisker til egen gryte. 

Rødknurr fanget i garn 
av Henning Jenssen. 
Henning Jenssen fikk en sjelden_fangst i gamet 

før jul, en rødknurr. Fisken ligner svært på 
vanlig knurr, men er rødlig av farge, og kan bli 
hele 75 cm lang. Eksemplaret som Henning 
fikk veide 1,5 kg, så det var ingen "smågutt". I 
faglitteraturen står det at den er nokså sjelden i 
Norge, og mer vanlig i sydligere land. Den 
knurrer som den mer velkjente knurren, når 
den blir trukket opp av sjøen. Lyden kommer 
av at svømmeblæren blir satt i vibrerende 
bevegelse ved hjelp av muskler i veggene. 
Så vet man det. 

Folketelling på øya 
Håkon Karlsen har igjen gjort en ny 
folketelling på øya. Den kan ikke garanteres, 
men det skulle være noenlunde riktig. Han har 
kommet fram til at det er 391 mennesker her 
ute per 1. jan. 2012 og har funnet ut at de 
fordeler seg noenlunde slik: 
Rosnes 7 pers. N. Farestad 75, Y. Farestad 84, 
Kirkebygda 22, Berge 40, Skjernøysund 14 og 
Valvik og Dyrstad 146. 
Forrige telling var l. jan. 20 l O og da var det 
386 pers. på øya, og da regnet en med at en 
ville passere 400 til neste telling. Men 
folketallet har bare økt med 5. pers. 
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Skjernøy kapell 
Et nytt år er allerede gått i gang. Vi skriver mars 2012. Det som har foregått på kapellet siden forrige 
Skjernøypost er som følger: Årsmøtet i januar bar preg av alt som har med utbyggingen, med mye 
papirarbeid for å få alt i orden. Men det ser nå etter hvert ut til å gli greit, økonomien også. (se side 12) 
Et stort løft, og arbeidet nærmer seg slutten på det praktiske plan. Nå i vår vil vi få asfalt, og noe 
maling blir det også. 
Det var temamøte i februar og mars med Inge Flåt. Temaet var Apostelens gjerninger. Da som film og 
forklaringer, og noe å bite i hører med. 
Det var kompefest i februar, som samler mye folk, da også med en gaveutlodning som innbrakte 
nesten 10.000 kr til utbyggingen. 
9. mars hadde vi besøk av "Åpne dører" (Omtalt på side 10) 
Videre i programmet blir det rekefest 23. mars. Så den årlige utlodningen palmelørdag 31. mars kl . 
17.00. Håper på fulle hus ved disse arrangementene. 
Utover våren blir det noe dugnad, viser da til oversikten som kommer ut hver måned. 
Med dette ønsker jeg alle en god vår, og vel møtt på kapellet. 

Referat fra årsmøtet 25.1.2012 kl 1900 

Å.Aa. 

Formannen Alf Tore ønsket velkommen til møtet. Deretter var det sang, før Bjarne Christensen 
overtok og som vanlig holdt en glimrende tale, hvor han blant annet kom inn på utbyggingen og det 
flotte resultatet, som nok var støttet av mange tanker og bønner, i tillegg til mye arbeid for alle 
involverte parter. 
35 medlemmer var til stede i det kalde og blåsende vinterværet. 
Alf Tore Gundersen ble valgt som møteleder, og Evert Knutsen som referent. 
Til å underskrive protokoll, ble Anne Karin Jenssen og Jan Harald Syvertsen valgt. 

Formannen leste en omfattende årsmelding, hvor utbyggingen har vært en svært arbeidskrevende del, 
som til en viss grad har gått noe ut over styrets primære oppgaver. 
Store ressurser har vært brukt på korrespondanse om tilskudd fra offentlige instanser, heldigvis med et 
positivt utfall. 

Deretter fulgte regnskap ved David Hinderaker, og spesielt for nybyggets vedkommende ved Signe 
Aalvik, hun fremla også et 20 12-budsjett for nybygget. 

Samtlige aktivitetsgrupper leste sine årsmeldinger. 

Valgkomiteens forslag til valg ble vedtatt ved akklamasjon, resultat følger vedlagt. 

Det nye styret i Skjernøy Kristelige Ungdomsforening består av: 
Leder : Åshild Aalvik Nestleder: Tom Inge Dyrstad 
Sekretær: Lennart Hatlehol Styremedlem. Grete Thoresen 

Styremedlem: Jan Øystein Dyrstad 
Kasserer: David Hinderaker 
Revisor: Thor Ivar Hansen Kasserer utbyggingen: Signe Aalvik. 

Deretter fulgte årsmeldinger for samtlige aktivitetsgrupper. 

Øvrige saker til behandling. 
1. Gave til Normisjon. Det ble vedtatt kr 5000 som gave til Norrnisjon. 

Forts. side 6 



Portrettet 
Vår medarbeider gjennom 41,5 år, Norvald Jenssen slutter i redaksjonen i Skjemøyposten. 
Han har vært fast medlem av redaksjonen siden sommeren 1970, så vi må si han har holdt godt ut. Den 
gang gikk vi til innkjøp aven stensilmaskin som var håndsveivet, og Norvald hadde jobben med å 
skrive ned alt å stensiler. Etter at vi fikk kopimaskin i 1983 ble jobben lettere for han. Vi vil takke for 
godt samarbeid gjennom alle disse årene. Av den gamle red. er det nå bare en igjen. Denne gang er 
Norvald med i Portrettet. Sigurd 

Pktl - Personalia: Født hvor/når, sivil status, arbeid, tidligere 
arbeid, utdannelse, når kom du til Skjernøy/innfødt, hvor har du 
bodd tidligere: 
Norvald Jenssen, født 19.3.47 i Kristiansand. Bodde her mine 
fem første år - på Odderøya fyr, hvor min far var ansatt som 
fyrvokter. 
I 1952 flyttet vi til Homborsund fyr (i Grimstad kommune). Jeg 
gikk første året på folkeskolen i Homborsund. 
I 1955 flyttet vi til Farestad på Skjernøy. Jeg bodde her sammen 
med mine foreldre og søsken til 1973 da jeg giftet meg og flyttet 
til Mandal. 
I 1978 flyttet vi inn i vårt nybygde hus på Dyrstad og har bodd 
her siden. 

Gift med Liv Britt. Vi har to barn og tre barnebarn. Alle bor her på øya. 
Jeg er nå pensjonist. Har vært ansatt på Mandal ligningskontor (nå; Skattekontor) i 36 år. 
I tillegg til grunnutdannelse har jeg realskole og handelsskole. Jeg har også gjennomført 
Skattedirektoratets egen utdannelse for saksbehandlere i ligningsetaten. 

Pkt. 2 - Interesser, hobbyer: 
Har ikke noen spesielle hobbyer, men trives med å stelle med hus og hjem, og samværet med familie 
og venner. Liker også å reise, både innenlands og utenlands. 
Jeg har også vært med i Skjernøypostens redaksjon i mer enn 40 år, så med dette portrettet sier jeg 
takk for meg i redaksjonen. 

Pkt. 3 - Hva synes du er fint med å bo på Skjernøy? Trives du i bomiljøet?: 
Stille og rolig sted med et godt miljø og fine muligheter for turgåing o.l. 
Kort avstand til Mandal sentrum. 

Pkt 4 - Synes du det lokale tilbudet til barn/ungdom/voksne er tilstrekkelig? (Velforening, 
historielag, ungdomsforening, helselag, grendehus) Hva synes du kunne vært bedre? Noen forslag til 
hvorledes: 
Det er et variert tilbud her for de forskjellige aldersgrupper og interesser, som ser ut til å dekke de 
flestes behov. 

Pkt. 5 - Hvordan synes du at øya skal se ut i fremtiden?: 
Det bør fortsettes med utbygging av boliger, men ikke i en slik grad at øya vil ta et tettbygdIbymessig 
preg. 
Har for øvrig ikke noen konkrete meninger om hva som vil skje i fremtiden. 

Vi takker Norvald for han ville stille opp i portrettet. 
Red. 
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Årsmelding Skjernøy kapell. Forts fra side 4. 

2. Tilbakemelding vedr. arrangementer 
Det er ikke arrangert tradisjonell julefest i 20 10 eller 2011, dette i hovedsak på grunn av manglende 
kapasitet i utbyggingstiden. En del medlemmer har gitt uttrykk for at de ønsker denne festen tilbake, 
enten slik som før mellom jul og nyttår, eller etter nyttår. Andre kunne tenke seg den arrangert som en 
nyttårsfest. Av praktiske grunner mente andre at begge festene kunne arrangeres på samme dag. Det 
nye styret fikk i oppdrag å arbeide videre med saken. 
Det ble også ytret ønske om flere onsdagsmøter enn det har vært den siste tiden, likeledes konserter. 
Styret ba om innspill. 

3. Ordensregler på kapellet. 
Styret hadde laget forslag til ordensregler for kapellet. Disse inngår i loggskj erna som føres ved alle 
aktiviteter på kapellet. 
Rutine for støvsuging av varmepumpe ble vedtatt lagt inn i vaskeinstruksen. 

4. Nybygg. 
Elin redegjorde for en del småting som gjenstår på nybygget. Vinduer i innvendige dører mangler, 
disse er blitt forsinket, men kommer. Det gjenstår en del maling utvendig, dette tas til våren. Flere av 
dørene i nybygget henger. Disse trenger å stå litt lengre før justeringer foretas. Det planlegges 
asfaltering utvendig, og menighetsutvalget har sagt seg villig til å betale dette. 

Styret har vært i møte med Skjemøy Vel, i forbindelse med samkjøring av 17.mai-arrangementet, det 
ble litt "komplikasjoner" i 2011. Arrangementet på kapellet starter kl 1600. 

Anne Karin Jenssen ønsket avløsning med ombringing av månedslister/aktivitetslister 
for strekningen fra Skjernøybroa til Nedre Farestad. Roald Syvertsen påtok seg dette arbeidet. 

Sigurd Aalvik ba om at det ble installert utvendig vannkran. Dette vil bli gjort. 

5. Leiepriser, bryllup og andre private arrangementer. 
Styrets forslag til leiepriser ble vedtatt med en endring, og er som følger: 
For bryllup/vielse, kr 1000 for personer med bostedsadresse på Skjernøy. 
For andre kr 2500. 

Lillesal 
Storsal 
Kjøkken 
Spisesal 
2-etasje (loft) 

Evert Knutsen 
Referatet er forkortet 

MedlemavUF 
kr 100 
kr 200 
kr 750 
kr 250 
kr 750 

Ikke medlem 
kr 200 
kr 400 
kr 1500 
kr 500 
kr 1500 
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Lysene tennes på einerb1lsken. 

Søndag 
8.januar 

2012 ... Vi 
holdt det vi 

lovet, å 
komme 

tilbake i år 
også. 52 små 

og store 
benket seg 

Nisse/ar har våknet 

sammen på den koselige festen som blir arrangert av Skjernøy Historielag. Jeg sender med den 
koselige sangen Magnhild Brovig har skrevet, for ikke noe beskriver denne fest bedre en den. 

Og det hører med til historien at nissefar sjøl syns det var skrekkelig moro ... 
Åse Karin H. Aanensen. 

Magnhild Brovigs sang "Romjulsfest i skolestua" 
Melodi: O jul med din glede. 

Når jula er over og nytt år passert, 
og dagene blir lenger og lenger. 
Når torsken er oppspist og ribba fortært 
og pungen er mest tom for penger. 
Da møtes store, små, for rundt om treet gå 
her på vårt gamle skolehus. 
Vi svinger oss i kretsen og neier, og bukker. 

2 
Vi stuer oss sammen så godt som vi kan 
rundt bordet på planker og benker. 
Kakao og boller og esser går an 
mens mørket det stille seg senker. 
Ja, hver en julegjest, ser fram til denne fest 
her på vårt gamle skolehus. 
Vi svinger oss i kretsen og bukker, og neier. 

3 
Rundt treet vi danser så glad hand i hand 
og synger om engler og stjerne. 
Og om han som gikk over sjø, over land 
og han som ble født i det fjerne. 
Synger om fred på jord, og om en stjerne stor 
som viste vei for vise menn 
om musene som sitter og skotter, og rotter 

4 
Men plutselig er det visst noe som skjer! 
På loftet det tasler og tusler. 
Lemmen går opp, så det er noen der! 
Vi hører det rasler og rusler. 
Vi ser en selbuvott, og så en skjeggedott 
Nå har vi vekket Nissefar. 
Han vinker og han nikker og bukker, og 
sukker. 

5 
Og Nissefar stirrer på store og små 
som nede i stua seg hygger. 
Han kaster ned godter som barna skal få 
og ungene knasker og tygger. 
Sukker og karamell, da er det julekveld. 
For Nissefar er god og snill. 
Han vinker og han nikker og bukker, og 
sukker. 

6 
Snart er det på tide å hjemover gå 
og da blir det kaos i ganga. 
De voksne rar jobb med å kle på de små 
og noen rar jakka på vranga. 
Men, pytt, hva gjør vel det, bare de rar 
den med. 
For ute er det mørkt som bek. 
Vi rusler hjem med minsten på nakken, 
opp bakken. 
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Referat fra Arsmøte i Skjernøy Vel 23.februar 2012 
Det var møtt fram 45 stemmeberettigede ved åpningen av årsmøtet. Formann, Per Tønnes Berge 
ønsket velkommen og begynte rett på sakslisten. 

Sak 2: Godkjenning av innkallingen 
*det bør skrives ned sakene som skal behandles på årsmøtet i innkallingen. Styret tar dette med seg til 
neste år. 
*Rosnes var uteglemt (det sto kun gårdsrepresentant for Ytre Farestad. Her skal det være felles med 
Rosnes) Styret tar med seg dette, skal ikke skje. 

Sak 3: Valg av møteleder, referent, revisor og 2 stk til å undertegne protokollen 
*møteleder: Fonnann Per Tønnes Berge, referent: Geir E Larsen, Revisor: Karina Watlme, Ronny 
Pedersen og Knut Knutsen skriver under protokollen. 

Sak 4: Årsberetning lekeplassen 
* Årsberetningen ble lest opp og det var ingen kommentarer til denne. 

Sak 5: Årsberetning grendehuskomiteen 
* Årsberetningen ble lest opp og det var ingen kommentarer til denne. 

Sak 6: Årsberetning Skjernøymarsjen 
* Årsberetningen ble lest opp og det var ingen kommentarer til denne. 

Sak 7: ÅrSberetning arealplangruppa 
* Årsberetningen ble lest opp og det var ingen kommentarer til denne. 

Sak 8: Årsberetning fotballgruppa 
*innspill på at man ønsker en vaktmestertjeneste her for å stelle med gressmatta som er i en heller 
dårlig forfatning. Per Tønnes tok da opp at her planlegger vi et automatisk vanningssystem som vil 
bidra til å forbedre dette. Denne saken kommer vi tilbake til. 

Sak 9: Årsberetning Skjernøy Vel 
* Årsberetningen ble lest opp og kommentarene som kom var av generell karakter og stort sett positive. 
Skjemøydagen var meget godt organisert, og involverte "arbeidere" synes bare det var gøy å delta. 
Atkomsten til fotballbanen bør gjøres lettere tilgjengelig for rullestolbrukere da det nå er for store 
kanter som gjør tilgangen vanskelig. Det ble også ytret ønske om å holde toalettet ved lekeplassen 
åpent lenger, men på grunn av fare for frost og kostnadsmessige hensyn er det nok det mest 
hensiktsmessige å beholde dagens ordning. 

Sak 10: Innkomne forslag: 
Sak 1: Løse sauer 
*det ble en del diskusjon fram og tilbake i saken, men til slutt var det stor enighet om å stå for 
styrets innstilling i saken. Ved avstemningen ble det følgende resultat: For løse sauer: 17 
stemmer, mot løse sauer: 21 stemmer. Altså unnlot 7 personer å stemme i saken som da kun 
var for å imøtekomme forslagsstiller og dette skal på ingen måte brukes som Skjemøy vel sitt 
syn på saken. Dette er et privat anliggende og må evt. kjøres videre i privat regi. 

Sak 2: Ad pris på utleie av fotballbanen 
*forslagsstilleme var naturligvis negative til at styret i sin innstilling gikk for å beholde dagens 
priser, og det er lett å forstå. Men nå er det engang slik at det ble fattet et årsmøtevedtak på 
dette i fjor og dette må det fastholdes etter flertallets mening. 

Se neste side 
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Stemmegivningen ble slik: For å beholde dagens ordning stemte 35 personer for. Det var 
derfor aldri noen mening i å stemme mot. Med 45 personer i salen var saken klar. 

Sak 11: Gamle saker som ikke er utført 
Sak l: Lyspunkt på Farestad 
*saken ble vedtatt for noen år siden i veIet, men pengeproblemer gjorde at saken har blitt 
utsatt. Poenget er nå likevel slik at veIet kan bevilge penger til å sette opp dette, men Mandal 
kommune er sannsynligvis ikke interessert i å overta driften av disse. Men styret sender en ny 
søknad i saken, så får vi se. Blir det også denne gangen avslag bør denne saken stemmes ut. 

Sak 2: Overbygg over døra mot vest 
*dette er en mer overkommelig sak som ikke behøver å koste all verdens penger. Her vil styret 
gå videre med saken, og vi satser på at det meste her kan foregå ved dugnadsarbeid. 

Sak 3: Planering mot inngangen til Grendehuset 
*dette er ment for å lette av- og pålessing og for rullestorbrukere for å lette tilgjengeligheten. 
Styret følger denne saken videre. 

Sak 4: Fendere langs veien mot Skjernøysund 
*de fenderne som står der i dag "lener" seg ut mot avgrunnen så de bør det søkes å få gjort noe 
med. Veiet har fått avslag fra vegvesenet tidligere, men styret lager en standardsøknad som vi 
kan sende et par ganger pr år. i ' • 

Sak 5: Fartsdumper på Nedre Farestad 
*Denne saken ble på ny sendt til vegvesenet 6.februar i år. Vi får bare vente og se hva de 
bestemmer seg for. Det er fartsdempere på strekningen fra Grendehuset fram til Tjunestiens 
begynnelse. 

Sak 12: Valg 
*Listen over de som var foreslått valgt inn ble lest opp. Alle ble valgt med akklamasjon. 
Nye medlemmer er da som følger: 

Nytt styremedlem for Val vika: Kj ell Håkon Ålvik, varamann: Toralf Christensen 
) 

Nytt varamedlem Ytre FarestadIRosnes: Kjetil Skistad 

Nytt varamedlem Farestad: ErikAanesen 

Ny leder i grendehuskorniteen har vi så langt ikke klart å finne. Styret jobber derfor videre med saken 
og vi håper å komme i mål snarest mulig med dette. 

Sak 13: Gjennomgang av årsregnskapet 
*Kassereren gikk gj ennom sin oversikt over inntekter og utgifter foregående år. Det var kun noen få 
spesifIseringer som ble påkrevd av de fremmøtte, Ellers ble regnskapet godkjent som det sto . 

Ref: 
Geir E. Larsen 
Sekretær 

Ronny Pedersen Knut B. Knutsen 
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"Åpne dører" 
Fredag 9. mars var det besøk på kapellet av "Apne dører" . Det var et arrangement 
som helst er for ungdom, men det var også mange godt voksne der, og tror alle 

r J etter det 2,5 timer lange 
.E:::E~ •• 11 arrangementet fikk noe å tenke på. 

r,rllppel7 blil bedt (or (or de går /Il 

Organisasjonen" Apne dører" ble 
st iftet av nederlenderen som går 
under navnet Broder Andreas som 
"Misjon bak jernteppet" . Men da 
jernteppet falt ble misj onen utv idet 
til å arbeide i alle land der kristne 
mennesker lever i stor trengsel for 
sin tros skyld. Vi henv iser til 
hj emmesiden Opendoors.no 
Denne kvelden var det 8 stk. fra 

Kristiansand som var med og deltok, og flere av dem hadde vært på besøk i slike 
menigheter for å overbringe bibler som over alt er stor mangelvare. De hadde 
historier å fortelle når de skulle inn i 
landet med kofferter fulle av bibler 
trykker på landets språk. Noen ganger 
ble biblene tatt fra dem i tollen . 
Det var møtt opp rundt 85 mennesker, 
de fleste ungdommer. De var fra 
Mandal og Hol wn sammen med 
ungdomsgruppa på Skjernøy, og denne 
annerledes-kvelden begynte med 

servering av hjemmelagde pitzzakaker med brus og kaffe. 
Så var det rollespill. Her var det mange frivillige fra 

Skjemøy 
med, som H . d . er spises et pc::a. 
på 
forhånd var innøvd i dette. Det ble sendt ut grupper 
på 10 - 12 stykker for å vise hva som kunne hende 
når en reiste inn i et land hvor innføring av bibler 
var forbudt. Tollstasjonen var ved kapellporten og 
tollerne der var ganske hausne, men de slapp 
igjennom etter å forklare på engelsk hva en skulle. 
Videre møtet med en representant fra menigheten 
(en person med gul plastpose) hvor en måtte vise et 
på forhånd avtalt tegn for å gi seg til kjenne. Videre 
i ruten var møte med en kvinne som var forfulgt, og 

Fra IIl1gdomssa/el1. på engelsk (språk) bad om inderlig hjelp og forbønn 
for henne, familien og menigheten som var gått i 

dekning. På vei tilbake ble en overfalt av landveisrøvere, men her ville de bare ha verdisaker; så en ble 
stilt oppetter vedstabler på Saltvolla hvor en ble "fratatt" mobiltelefoner og lignende. Tilbake på 
kapellet ble en samlet i ungdomssalen i dempet belysning (skjult menighet) hvor det ble ganske trangt, 
noen måtte sitte på gulvet. Her ble det bedt for de forfulgte menigheter, for alle deltakere og 
virksomheten til "Apne dører". Det ble fortalt hvordan det var å være forfulgt for sin tro på Jesus og 
om hvordan mange likevel var kommet til troen. r Nord-Korea, hvis en som er kristen biir tatt, så v il 
hele familien bli sperret inne på livstid. Dette var et gripende eksempel. 
Til slutt ble det vist en videofilm om en tretten år gammel jente i Colombia som opplevde at begge 
hennes foreldre brutalt ble mishandlet og skutt for sin tros skyld. 
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Dugnad på Dyrstad skolehus 
Skjernøy Historielag planlegger dugnad på Dyrstad skolehus 21.april kl. 1000. 

'" 
Taket på skolehuset skal restaureres. Mange 
av taksteinene er dårlige, så vi trenger stein 
til den ene siden. Dersom det er noen som 
har brukbare gamle takstein eller vet om 

'" noen som har, er vi svært interesserte. 
Det blir samtidig dugnad inne i huset og 
utenfor, blant annet skal benkene beises og 
flaggstangen males. 
Dyrstad skole, den første skole på øya, stod 
ferdig i årsskiftet 1877-78. Skjemøy 
Historielag synes det er svært viktig at 
skolehuset blir tatt vare på for kommende 
slekter. 

Skjemøy Historielag har hatt vedlikeholdet av skolehuset siden 1988, og ønsker på sikt å bli 
eier av skolehuset dersom dette lar seg gjøre. 
Fra Norsk Kulturminnefond er vi som kjent tildelt kr 74 000 til vedlikehold av Dyrstad 
skolehus. Neumann Bygg har i tillegg gitt kr 5 000 til samme formål, likeså skulle vi få kjøpe 
materialer til vedlikehold til kostpris. 
Vi håper flest mulig kan avsette noe timer til ovennevnte dugnad. 
Otto Lehne er prosjektleder - tlf. 971 90454 
Roger Karlsen er dugnadssjef - tlf. 916 73 412 
Det blir servert drikke og noe å bite i. 
Ta med hammer og godt humør. Med vennlig hilsen styret i Skjemøy Historielag 

Ung organist 
Margrethe Lans Syvertsen fra ytre Farestad fIkk 
være organist i Holum kirke under midnattsmessen 
nyttårsaften. Vi rar opplyst at det gikk strålende og 
hun hadde alt under kontroll, skjønt det var mye å 
holde styr på. Det var første gang hun var alene på 
orgelkrakken, men hun har spilt orgel i 3 år allerede, 
sammen med kantor Britt Turid Madsen, og hun har 
spilt piano i mange år. 
Under gudstjenesten søndag 4. mars var hun kantor 

i Skjernøy kapell hvor det gikk greit. 
15. (lr gamle Margrethe Lans s,yvertsen ved orgelet Hun fortellet til bladet "Lindesnes" at hun øver 

i Holum. Foto: Lindesnes sammen med Britt Turid en time i uken, og i tillegg 
øver hun et par ganger i uken på orgelet i kapellet. 

Hun forteller videre at hun innøver den nye liturgien som er nokså forskjellig fra den gamle. 
Vi ønsker henne lykke til og håper å se henne mange ganger ved orgel og piano j kapellet. 
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Informasjon fra innsamlingskomiteen 

Utbyggingen av kapellet er gjennomført, men innsamlingskomiteen er ikke helt ferdig med 
sitt arbeid. 
Så langt er det samlet inn nokså nøyaktig 4 millioner kroner. Enten vi deler det på antall 
givere eller på antall innbyggere så er det solide tall som kommer frem. Bak tallene så ligger 
det en rekke aktiviteter som Skjemøydagen, Skjernøykalenderen, julemesser, utlodninger, fast 
givertjeneste, enkeltbidrag samt gaver fra kommunen, Plussbank og Sparebanken Sør. 
Den endelige regningen på bygget har havnet på 5,75 millioner og rask hoderegning viser at 
det er noen kroner som må på plass. Vender vi blikket tilbake til 1913 satte de den gang i gang 
med 300 kroner i startkapital. Kapellet kostet til sammen 5000 kroner og det var 1500 i gjeld 
da bygget var ferdig. De fikk det til den gang. Vi håper, tror og vet at vi er i stand til å gjøre 
det samme. Tross alt er det en tømmermann fra Nazareth som står bak det hele. 
Heldigvis har vi fått et lån med svært gode betingelser, slik at styret og innsamlingskomiteen 
opplever å ha god kontroll. På den annen side så vet vi at jo fortere vi er kvitt gjeldajo bedre 
er det for alle parter. Hver måned kommer det inn kr 15 400. Dette er fast givertjeneste hvor 
hver krone går til nedbetaling av renter og gjeld. 
I løpet av året som kommer så har styret og innsamlingskomiteen lagt opp til et kunstlotteri, 
julemesse, et plantemarked, Skjemøykalenderen 2013 og ikke minst Skjernøydagen. Disse 
aktivitetene vil gi et godt bidrag til nedbetaling av gjelden på bygget. 
Vi kommer ikke til å sende ut tiggerbrev til øyas befolkning, men vi håper og tror at det er 
noen som ser verdien i å være med på nedbetalingen av lånet. 
Du kan være med på utbyggingen på følgende måter: 

• Givertjeneste, med et fast månedlig beløp. Du velger det beløpet som passer for deg. 

• Engangsbeløp. Husk at det gis skattefritak for inntil 12.000 kroner pr. år. (Beløpet trekkes fra 

bruttolønn) 

Kontonummer til utbyggingen 28011906216 

• Det er etablert en komite som skal ta seg av finansieringen av prosjektet. Denne består av: 

Innsamlingskomiteen vil fortsatt bestå av Signe Aalvik, Jan Harald Syvertsen, Liv Britt 
Jenssen og Thor Anders Puntervold. 
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Rekordmange på årets Knabentur! 

Gotleribordet. 

Årets Knabentur gikk av stabelen 17.-19.februar. 
Aldri før har det vært så mange fra Skjernøya 
som kom seg opp bakkene til leirskolen. Vi var 
30 voksne og 45 barn og ungdommer. (Sistnevnte 
trakk raskt ut i hytta, tradisjonen tro.) Føret var 
fmt oppover og de fleste var på plass i syvtida 
fredagskvelden. Etter informasjon om 
arbeidsfordeling, måltider, forsikringstips og 
planer for helgen, slappet folk godt av i de myke 
sofaene i stua. Basseng, gymsal og 
bordtennisbord ble raskt tatt i bruk. Rommene 
var godt merket med navn (av komiteen), så etter 
hvert fant folk køyene sine og det ble rolig i 
huset. 

Lørdag morgen ordnet familiene sine egne frokoster, 
og noen var optimister og smurte seg niste. De fleste 
var nok pessimister likevel, for utenfor var det et 
begredelig vær med mye regn og rundt null grader. 
Stadige oppdateringer av været gav oss heller ikke 
mye håp. Men noen av småbarnsfamiliene tok på ski 
og pulk og fikk seg en liten tur ut. Vi andre koste oss 
inne med lesing, lek i vannet og småprat. Med andre 
ord akkurat slik det skal være på Knaben. 
Lørdagskvelden er jo høydepunktet med lek og 
ballspill. Alf Tore var godt forberedt og satte i gang 
«Vinn på minuttet». Det engasjerte alle og det ble en 
morsom og spennende konkurranse. Så: Årets 

høydepunkt! Gotteribordet! Det bugnet over av alskens gode saker i alle slags farger. Senere på 
kvelden var det volleyball- og 
kanonbalIkarnper i salen. Voksne mot barn, og 1'. 11111111 

barna vant! 
Så kom søndagen med strålende vær, sol og 
vind. Etter frokost gjorde alle seg klare til 
skiløpet. Med nummer på magen og mot i 
brøstet, kjempet store og små seg gjennom vind 
og snø i en fantastisk løype! Denne hadde Alf 
Tore, med medbrakt staur, vært ute og satt opp 
før frokost! Vi måtte under, over, gjennom og 
rundt, og alt gikk fmt! Alle kom i mål og ingen 
ble først! (Og takk for det!) Idealtida ble målt, 
og gullmedaljer delt ut etter middag. (Den var 
forresten veldig god!) 
En stor takk til årets komite for flott innsats og 
tilrettelegging for alle oss som «bare kommer 
og nyter». Tror det må være den beste 
Knabenturen til nå! Takk Gunhild og Henrik, Lillian og Tom Inge, Monica og Alf Tore, Kjersti og 
Thomas for alt forarbeid og kjempebra tur! 
Jeg overhørte en kommentar i ganga av et forbiløpende barn med varme kinn: «Jeg elsker Knaben! !» 

HanneA. 
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Mandal skjærgård med i nasjonal satsing for sjøfugl 
Det er systematisk tatt ut mink i skjærgården fra Ryvingen og østover for andre sesongen nå i vinter. 
Målet er å få bedre bestander av terne og gravand, samt at teisten kan få fram unger i skjærgården vår 
igjen, slik det var for en del år siden. For å få til dette er grunneierne tilbudt å få solgt døde mink for 
400 kr stykket, hvis de er tatt i landskapsvernområde/sjøfuglreservatene mellom 15. november og 15. 
april. Også mink tatt i Ystevåa på Skjernøy kan en få solgt, men da må det først inngås en egen avtale, 
siden dette er utenfor verneområdet. Vi håper uansett at makrellterna kommer til Y stevåa i sommer. Vi 
savna ho i fjor. 

I tillegg til grunneier eller den som grunneier gir fullmakt, så kan Statens naturoppsyn ta ut mink i 
naturvernområdet, siden minken ødelegger for egg og fugleunger. Det ble tatt ut 32 mink i ytre 
skjærgård i fjor vinter. Det var ikke mink igjen på Slettingen og Store Vengelsholmen da hekkinga 
begynte i fjor. Det sies at en mink klarte å overvintre på Ryvingen. 

Det er tatt ut mer enn 40 mink i østre Mandal i vinter. De er tatt ut fra et område som er større enn i 
fjor. Det sies at det er mindre mink i deler av skjærgården i år enn i fjor. Det betyr at det som ble gjort i 
fjor, sannsynligvis har bidratt til en lavere minkbestand. " .~, 

Store Vengelsholmen og ikke minst Skjøringa er utsatt-for innvandring. av mink i hekketida, fra 
Sandøy. Innvandringstrykket blir antageligvis mindre i 20 l 2. ' . ~ 

Vi er spent på om færre mink fører til flere fugleunger. Tellingen av fugl er trappet opp som en_del av 
prosjektet i Mandal østre skjærgård, Dette gjelder særlig sjøfuglreservatene. Vi tar gjeme imot 
rapporter om forsøk på, og resultater fra hekking. '.' .. ,. c • • " 

Det hadde vært fint om en kunne fått til systematisk fangst av mink i heile våa på Farestad. Det er flere 
som er interessert. Kanskje det kunne vært arrangert et møte med alle eierne for å diskutere et opplegg. 
Kattesikre feller som avliver minken anbefales i bebodde områder. Bagstøvåa er et.annet nydelig ' ..... , '" .:" 
område der tema har vært i de siste årene. Vi ser gjerne' på et prosjekt for å fjerne mink her også-.· , .. ,-

Jeg håper atjaktinteresserte ungdom har lyst til å delta i minkbekjempingen, og at de kan få slippe til 
for en positiv innsats. 

Med ønske om en god hekkesesong. 
Vennlig hilsen Bjørn Vikøyr 

Naturlos-tur til Grottevarden 
28.mai (2.pinsedag) 
arrangerer Skjernøy 
Historielag naturlos-tur. 
Starten går fra 
parkeringsplassen i 
Skjernøysund kl. 1100. Så 
fortsetter vi langs den 
gamle losstien fra 
Skjernøysundsmyra 
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til Grottevarden. Stien går inn til 
0sterkjødna forbi den gamle 
sommerfloren til Severine, og 
den gamle drikkevannskilden og 
videre opp til Grottevarden. 
Nedstigningen fra Grottevarden 
blir på den gamle stien på 
Dyrstadsiden. Det blir så 
nistespising ved/i skolehuset. 
På toppen av Grottevarden er det 
naturskjønne omgivelser med 
utsikt over skjærgården; ja, en 
kan se helt til Lindesnes fyr. 
Det blir lokale loser så ingen 
skal gå seg vill. 
Denne losturen erstatter den 
årlige naturlos-turen rundt 
Ystevågen. 

For øvrig viser vi til Naturlos Turkalender for 2012. 
Skjernøy Historielag 

Vi blar i arkivet 
Vi er nå kommet i første nummer i 1977. Her fortelles det at vinteren 1977 var hard. Etter flere 
år med minimalt med snø kom det i februar store mengder. Med biler var det vanskelig å ta seg fram i 
Kapellbakken og Valvikbakken. De som ikke var vant med disse bakkene kunne like godt gi opp med 
en gang. Brøytinga har gått så tålig, men med strøing har det vært dårlig. 
Sørlandsruta har hatt store problemer. Den vanlige ruta var en tid en sjeldenhet, men også skolebussen 
har mange ganger gitt opp, så skolebarna har hatt ufrivillig fri flere dager. Opp til tre dager på en uke. 
Nå er det underskriftkampanje på gang for å prøve å gjøre de kommunale myndigheter 
oppmerksomme på forholdene. Noe må gjøres og det snart før det skjer en ulykke. Det er tross alt 23 
skolebarn på Vesterøya. 

Åres første lam kom dette året på Rosnes den 10. jan. Vi skrev i fjor om en sau som fIkk lam l . 
jan. (som den mistet) og siden fIkk lam igjen i slutten av juni. Samme sauen fIkk 2 lam den 17. jan. 
Litt aven sau! 
Vi hadde i år en av de fmeste julehelger på mange år. Især julaften og første juledag: Havblikk, 
3 - 4 varmegrader og fInt solskinn med ca. 10 cm nysnø. Ja, det var just som på julekortene, bare 
hesten og bjelleklangen manglet, da en masse folk gikk og kjørte til gudstjeneste på kapelletjuleaften. 

Det må være en masse ville dyr her på øya nå (1977), da det er så mye spor av rev, hare og rådyr 
især i Sundsdalen, midt inne på øya. En morgen med nysnø var det spor over brua i Skjemøysund, og 
en kar her utenfra skjøt en rev ved Skjemøybrua en kveld før jul. 



Vårtegn 
Våren er i anmarsj, og allerede 2.mars var 
tjelden på plass i Nordfjorden, og de tre første 
grågjessene passerte samme dag. Den 
karakteristiske "skravlingen" er ikke til å ta feil 
av. 
5. mars var det observert flokker av stær over 
øya. 
Det var tidlig vårtegn i naturen. Den milde 
høsten førte til at vårblomster tok fullstendig 
feil. For jul kunne vi se Løvetann i full blomst, 
samt Liblomster 14 dager før jul i full blomst i 
ville skauen, med mange knopper. Disse fikk 
ikke stå i fred da de ble nedgnagd av rådyr? 
Men nå i skrivende stund blomstrer samme 
plante igjen. 

Det sydligste vannklosett i 
Norge - hvor er nå det??? I September 20 Il 
var det en historisk begivenhet som utspant seg 
på Ryvingen fyr. Utedoen og snurredoen var nå 
fjernet. Tre nye vannklosett var kommet på 
plass. To i fyrboligen og et i uthus/verksted på 
Ryvingen. Takk til Mandal Kommune og 
Ryvingens venner for pengestøtte. Og takk til 
rørlegger Hjorteland for installasjon av 
rør/toalett/tanker, takk til TT anlegg for 
graving, og takk til Elektro Sør for alt det 
elektriske arbeid, og takk til snekker Øyvind 
Seyffarth for snekkerarbeid. Det er et stort 
pluss at stedets gjester nå kan gjøre sitt 
fornødne i gode omgivelser, og ikke kjenne på 
at dopapir kommer flygende opp av dohullet 
når vinden blåser, og lukten av" salmiakk" og 
fluer møter deg i dodøra! Å ha vannklosett på 
en fyrstasjon som ligger på en øy, ja det kaller 
jeg luksus! Velkommen skal du være til å sitte 
på Norges sydligste do! 

Rita 
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Bli med i ny gruppe som 
velger å kaUe seg Skjernøyas venner? På 
årsmøtet i Skjernøy vel kom det oppfordring 
fra styret der om å starte en gruppe som kunne 
ta seg av vedlikehold av bordlbenker som er 
plassert rundt om på øya, og rydding av gamle 
og nye stier. Dette er tenkt som en koselig 
aktivitet for dem som ønsker å gjøre en innsats 
for fellesskapet, ønsker å treffe øyas folk ute i 
det fri, og gjøre øya bedre tilgjengelig i nye 
spennende områder. Aktiviteten passer for dem 
som kan avsette formiddagen i noen timer to
tre ganger i måneden. Du trenger j o ikke 
nødvendigvis håndtere en motorsag; dra 
greiner og fyre bål med kaffelars på toppen er 
jo også en koselig aktivitet! Har du lyst og 
gnist til dette så ta kontakt med meg Rita T. 
Dyrstad 41 55 68 66 . Så kanskje til høsten har 
vi Skjernøyas venner gruppen klar. Gruppen 
vil ligge under Skjernøy Vel. 
Rita 

Kontingenten for 2012 
Vi har nå fått maskin som kan ta 
fargetrykk. 
Vi er spent på resultatet denne gang, da vi 
vil trykke bildene i farger. 
Når vi så går til dette skrittet vil også 
utgiftene øke, så vi har besluttet å øke 
kontingenten til kr 150, - og USA med $ 
20.-
I dette nummeret vil vi legge bankgiroer. 
Vi håper på rask innbetaling. 
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Brygga i Torvhola 
Den er nå nesten ferdig. Den er forlenget med 
mange meter, og det er laget en kjørerampe for 
rullestolbruk. Videre er det opparbeidet et 
område inne på land hvor det vil bli plassert en 
rampe o.l. Et stort toalettbygg er blitt fraktet 
inn og vil bli plassert i nordenden av den nye 
bryggen. Bryggen og området rundt er blitt 
veldig fmt, og vi tror det vil bli mye trafIkk: der 
i sommer. 

DelUle gjettegryten står i fjellet helt i enden av 
den nye bryggen 

Alternativ trimtur 
Den nye losstien til Grottevarden og 
"Bautastien" egner seg veldig godt som løype 
hvis du ønsker litt trim uten å gå rundt øya. 
Selv var jeg nokså lei av å gå den samme 
runden etter mange år, og tenkte at nå må jeg 
prøve den nye løypa. I høst og vinter har det 
vært temmelig blaut, så støvler har vært 
påkrevd. Jeg har gått hjemmefra (Juvika), og 
når jeg da har kommet opp til det flotte 
utsiktspunktet Grottevarden, har 

jeg gått ned til skolehuset, og videre rundt 
"Bautastien" ved den gamle sommerfloren ved 
skolehuset. På denne ruta er det også noen 
flotte utsiktspunkt, og når jeg da er kommet 
hjem igjen etter turen har jeg gått nesten like 
langt som rundt øya. Ogjeg skal si pulsen går 
temmelig mye raskere på vei opp til 
Grottevarden elUl opp Nybråtet f.eks. Så denne 
nye løypa anbefales på det sterkeste. 

Janne 

Vi ønsker lille Olliver 
Syvertsen velkommen til verden og Skjemøy. 
Han ble født 2S.januar, og Arnstein og Gunn 
Hilde Syvertsen er de stolte foreldre. 

Clarens Wilhelm 
Kristiansen døde 27.februar 2012. 
Clarens W. Kristiansen var født på Ytre 
Farestad 6/9 1921. Foreldrene hans var Ruth 
og Kristian Karlsen. Clarens bodde store deler 
av sitt voksne liv i Kristiansand. Her drev han 
sitt eget murerfuma. Men i 1974 flyttet han 
med sin familie tilbake til sin kjære øy 
Skjemøy. De siste årene bodde han på 
Orelunden om sorgs enter. Han fylte 90 år nå 
sist september. Clarens var klar og sprek til det 
siste. Men den 27. februar d.å. ville ikke hjertet 
hans slå mere. Han døde fredelig på Kr. sand 
sykehus med sine kjære rundt seg. Vi lyser fred 
over hans minne. 
Rita 

stein da vi passerte på stien opp ~~t 
Bådevikskjønna 
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Torsdag 19.januar var Sverre Gunnar og 
Hermann Syvertsen ute med "Strand buen" og 
trakk toggegarnet de hadde satt ved Vågsboen 
utenfor Vågskjeften for forhåpentligvis å få en 
torsk eller fler. 
Overraskelsen denne dagen var ei Lange på ca. 
18 kg! Og som vi ser bærer den navnet sitt med 
rette. 

Skjernøykalenderen 
Kalenderen for 201 2 bIt: godt mottatt. Nesten 
500 eksemplarer er solgt og det er veldig bra. 
V år kjære hjelper og fotograf Asbjørn Odd 
Berge som også har sine røtter her fra øya, har 
igjen vært til uvurderlig hjelp med å redigere 
og velge bilder. 
Planleggingen av 20 13-utgaven er allerede i 
gang. Derfor trenger vi igjen forslag til bilder. 
Vi har fått et par veldig gode eksemplarer, men 
som alle vet så må det minst 12 gode bilder for 
å fylle en kalender. . 

Spesielt ønsker vi bilder som skildrer liv og 
aktivitet på øya. 
Bilder kan gjerne sendes på mail til 
skjemoyposten@gmail.com eller til 
tap@norengros.no . 

Oppgrøfting av Feblemyra 

I løpet av fjoråret har gravemaskin vært på 
ferde og grøftet opp Feblemyra som ligger 
ytterst av Ytre Farestadmyrene. Myra har 
ligger gjengrodd i mange år. Men nå er den 
blitt til et fmt beiteområde, og det er satt opp 
sauegjerde langs diket. Denne myra er på 
mange mål. 

Bildet nedenfor viser Ytre Farestadmyrene i 
dag. Det er store forandringer av det det var for 
bare noen få år siden. 
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Sauedritt 

Det er kanskje så lett å se på bildet, men 
hele gressbanen og sandvolleybanen foran 
grendehuset er full av sauelort. Sauene har hatt 
det veldig fmt her i vinter og har virkelig kost 
seg. Derfor har de lagt igjen sine "visittkort". 
Her må en ta lange skritt for ikke å trø i lort. 
Denne plassen har andre år vært innegjerdet, 
men i år er det ikke blitt gjort. 

Årsmøte i Skjernøy 
Historielag 
35 personer innfant seg på Grendehuset 
14.mars til årsmøte. 
Nils Bonde fra Nasjonalmuseet i Danmark 
holdt først et foredrag om hvordan man 
tidfester fellingstidspunkt av trær brukt i gamle 
bygninger. Prøver tatt av Gjestgiveriet viser at 
eldste del av bygningen er oppført helt i 
begynnelsen av det 16.århundre. Det vil bli tatt 
prøver av flere eldre hus i løpet av våren. 
Deretter informerte fylkeskonservator Helge 
Paulsen om fmansiering og praktisk 
istandsetting av eldre huslbygninger. Det kan 
søkes om midler til istandsetting/vedlikehold 
av eldre bygninger, det gjelder å ha en god 
søknad. Fylkeskonservatoren er behjelpelig 
med info om produsenter av materialer etc. 
Så var det kaffe og kaker, som smakte godt. 
Årsmeldingen ble opplest. Det har vært holdt 8 
styremøter. Det har vært et aktivt år med 
mange interessante prosjekter. Historielaget 

har nå 156 betalende medlemmer så , 
medlemstallet har økt betraktelig det siste året. 
Årskontingenten er fortsatt kr 100. 
Også økonomisk har det vært et godt år; de har 
over 14 000 kr "på bok" . 
De som var på valg tok gjenvalg, unntatt den 
ene vararepresentanten, Reidar Jenssen, som 
blir avløst av Anne Lise Romfog. 
Det kom inn forslag fra salen om historielaget 
kunne ta tak i korrigering av kart og draft, da 
det kryr av feil stedsnavn i disse. Historielaget 
ser på saken. 
Styret ønsker innspill i fht. markering av 25-
års-jubileet 20.oktober 2013. Forslag om 
sommerfest i fellesferien ved Dyrstad 
skolehus. 
Det kom også ønske om sommerfest som i 
gamle dager, og historielaget vil se på dette, 
også. 
Forslag om å sage ned et par store lerketrær 
ved skolehuset, da de kan falle ned på huset i 
sterk vind. Historielaget ser på saken. 
Skjernøy Historielags styre 2012 består nå av: 
Leder Knut B. Knutsen 
Nestleder Arnt Otto Aanensen 
Sekretær Otto Lehne 
Kasserer Esther Vågsvoll 
Styremedlem Hanne Arntsen 
Vararepresentant Fred Roger Karlsen 
Vararepresentant Kurt Dyrstad 
Vararepresentant Anne Lise Romfog 

Plantemarked. 
Lørdag 19. mai fra kl. 12.00 og utover blir det 
igjen plantemarked utenfor kapellet. Vi satser 
på godt vær og mange forskjellige planter. 
Fjorårets interesse gjør at vi prøver i år igjen. 
Det blir salg av stauder, sommerplanter, 
tomatplanter, jordbærplanter med mer. De som 
har planter / stauder, busker eller trær de vil 
være av med, ta gjeme kontakt. 
Vi vil også ha kafe åpen for salg av forskjellig 
mat og drikke. 
På vegne av komiteen Signe og Liv Britt. 
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Lobbefesten. 
Året lobbefest ble holdt 17 mars. 57 festklare 
lobber stilte opp. Jens ørjan ønsket 
velkonunen. Det ble servert reker og tilbehør, 
tradisjonen tro! Det var allsang, med Øyvind 
Liseth som gitarist og forsanger. Tusen takk for 
det :) 
Utover kvelden hadde vi en liten utlodnll1g. 
God stemning og fornøyde folk gjorde kvelden 
vellykket. 
"Årets Lobbe" ble kåret, i år, Sigurd Aalvik. 
Han har være redaktør i vår egen avis 
Skjemøyposten, siden tidenes morgen. 
Overskuddet etter festen gikk i år til 
S kj emøyposten. 
Ny komite ble presenteli, og vi håper at vi får 
en fm fest neste år også:) 
Hilsen komiteen: Lena, Jens ørjan, Vivian, 
Eva 

50år id 
6. febnlar 1962: 
~0r:te dUgb fo 'hold und r sør~ 

hUllisr le, t<? sl::, pct ,. sku} te ' hOlth 
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Overraskelsen var stor søndag ettermiddag da 
jeg fikk besøk av Eva Jenssen og Jens ørjan 
Dyrstad, som kom for å overrekke årets 
"Lobbepris" som bestod aven fint illnerammet 
plakat og en sauebjølle. 
Ja, dette var helt uventet, men tusen takk. 
Likeså fikk Skjemøyposten overskuddet av 
Lobbefesten som var kr 3512. På vegne av 
redaksjonen overbringer jeg en tusen - tusen 
takk. 

Hilsen Sigurd. 

Siden sist 
Nå er vi i siste halvdel av mars og mange av 
oss håper at vmteren er forbi, selv om 
temperaturen lkke er så høy. 
Det har vært en mild vinter. Desember og 
januar var svært milde, med mye regn og vind. 
Dat har vælt flere stormer, med høy sjø første 
halvdel av januar. 
I februar fikk vi snø og kulde som varte ca. 3 
uker. Da var det fint skiføre og vi måtte fram 
med snøskuffer og snøfresere. I mars har vi 
ikke hatt snø, men det har blåst en kald vmd, 
men vi ser våren, snøklokker og krokus 
blomstrer og påskeliljene er kommet langt. 
Vi skriver 44 årgang og slutter av for denne 
gang, og vi møtes neste gang i juni. 
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