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- ORGAN FOR SKJERNØYFOLK UTE OG HJEMME -

Nr. 1. Vinter 2013 45. årg. 

lunllllN PÅ T tlØDNA 1011 
Denne vinteren har det vært flere perioder hvor det har vært så godt med kuldegrader at det har vært mulig å kose seg 
på isen. Selv om snøen av og til har lagt seg, har mange funnet veien opp og skuffa seg litt plass så det har vært mulig 

Andreas og Johannes Strømberg og Sara og Ruben Walvick Alfred og Arian Gundersen og Claudia Tørresen 

å gå på skøyter. Det har vært bål og pølsemiddager der mer enn en gang i vinter, og her 
viser vi noen bilder av noen som har kost 

Hva er det nede i dypet tro? 

seg i vinterkulda. Tjødna er fin vinter som 
sommer! 

Hanne 

Karoline Strømberg og Lena Walvick 
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Julefest på Dyrstad Skolehus 
Det er søndag 6. januar. Klokken er nesten 1700 i skumringen, og med tåke i tillegg ble det litt mystisk. Ønsket er å 

kumle dele deooe 
spesielle festen 
med noen flere eoo 
de 59-60 store og 
små, som var så 
heldig å få stuet 
seg sammen på 
Dyrstad gamle 
skolehus på 
Skjernøy. Det er 
Skjernøy 
Historielag som er 
arrangør. 

Kveldens høydepunkt. 

OG DET ER 
TRANGT OM 
PLASSEN. Det er 

Dette bildet taler vel fo r seg selv. 

som om tiden blir slaudd litt tilbake til gamle dager. Det er blitt fyrt i ovnen 
hele dagen for å få litt varme i veggene. Det er enkelt og fint pyntet, dekket langbord og benkene blir fylt til randen. 
Haooe Arntsen ønsker oss veldig velkommen. Hun får 
alle til å være stille som mus. En liten spilledåse hun 
hadde med kunne vi godt høre. Så leser hun en historie 
om de tre hellige konger .. .... V i synger sangen 
Romjulsfest i skolestuen, som er skrevet av Magnhild 
Brovig i år 2000. Den går på melodi «O jul med din 
glede». Så er det bordvers, og vi koser oss med kakao, 
brus, kaffe, boller, ess, kringle og kanelsnurrer. Det blir 
tegnet på ark, og pratet om løst og fast. Stemningen er 
god. Så blir det et lite friminutt ute i vinternatten med 
stjerneraber til de små, mens det iID1e ryddes plass for å 
gå rundt om en enerbærbusk. Bokstavelig talt. Det er en 
stokk det er boret mange hull i, og satt iID1 einergrener. 

Den er pyntet med norske flagg og levende lys. Gulvet Stemningen var god ved kaffebordet. 
gynger når to ringer går rundt og synger «Så går vi rundt 
om en enerbærbusk». Vi synger Skjernøysangen, og så kommer kveldens høydepunkt for mange. (<På låven sitter 
nissen med sin julegrøt» blir sunget for full hals. Og plutselig er det visst noe som skjer. Luken i taket går opp, vi ser 
en vott, så en skjeggedott. Nå har vi vekket nissefar! Han titter ned fra taket bukker og sukker. Og nissefar var veldig 

Skolehuset er pyntet til fest både utvendig og innvendig. 

glad for at vi kom, for i 20 l O var det så kaldt at vi glemte 
hele festen, og stakkar nissefar var nesten ihjelsultet da vi 
våknet ham i 2011. Han har eooå ikke glemt det så .. .I år 
hadde han en liten kurv han fIrte ned til oss for å få boller 
og ess å kose seg med. Og i den samme kurven sendte han 
godiser ned til alle barn og noen bestemødre og fedre . 
Nissefar hadde hatt en strabasiøs tur til byen etter 
godsakene .. . Og skulle noen ha vært så heldige å rusle forbi 
på gamleveien da vi avsluttet med alle vers på «Deilig er 
jorden» vil j eg tro det må ha vært veldig spesielt og 
stemningsfullt. På tide å fiooe veien hjem. Ute er det svart 
som bek, bare fakkelboksene viser oss veien. Tusen takk til 
Skj ernøy Historielag. 
Åse-Karin H. Aanensen. 
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Fiskenytt 
Så er vinteren 2013 på det nærmeste gått over i 

historien, og det har vært en god gammeldags vinter, 

både for de som ferdes på land og til vanns, med både 

snø og IS. 

Det er ikke de store ting å melde fra fiskerisektoren i 
vinter. Rekefiskerne kunne gjeme tenke seg større 

fangster, noen uker har det vært bra fangster, men i det 

store og hele nokså moderat. Smårekene er tilbake, så 

det bedrer seg selv om det tar tid. Og for det øvrige 

yrkesfisket har vel fangstene vært noenlunde på det 

jevne; med torsk, lyr og sei . 
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Prisene har imidlertid jevnt over vært helt elendige, 
spesielt på den fisken som går til eksport. Når en får 
helt ned i et par kroner kiloen for fisk, sier det seg i 
grunnen selv. Den dårlige økonomien i store deler av 
Europa må nok ta en god del av skylden. Fiskeriene i 
Norge er i stor grad basert på eksport, da det norske 
markedet er alt for lite til de store fangstene som 
bringes i land. Vi hører jo at det er store problemer 
med prisene for fiskerne som deltar i Lofotfisket etter 
skrei, så prisproblematikken er godt fordelt. 
En god del hobbyfiskere holder ut på sjøen gjennom 
hele vinteren, ogjevnt over har det vært brukbare 
fangster av torsk og lyr. Tidlig på vinteren var det i 
tillegg mye makrell å få i lyregarna, fisk som har blitt 
igjen etter fjoråret, store og feite, og slett ikke egnet til 
steikepanna, men utmerket til spekemakrell, for den 
som tar seg bryderiet med det. 
Snart begynner vårsola for alvor å varme, og da blir 
det mer liv på sjøen. La oss håpe på fine vårdager i vår 
fantastiske skjærgård. Mange synes våren på sjøen er 
den fmeste med ro og fred, før alle hestekreftene 
starter opp. Selv holder jeg en knapp på en stille 
vinterdag, med snødekte holmer og skjær. 

Evert Knutsen 

Full redningsalarm 
Formiddagen 7. februar ble det slått full redningsalarm 
på Farestad da en jolle ble funnet drivende ved 

Kopperholmene ved Rosneslandet. 
AUe nødetater ble satt i full alarmberedskap, men 

aksjonen var over før den kom i gang da det viste seg 

at eieren av jollen var plukket opp av fiskebåten til 
Sverre Gunnar Syvertsen - hvor han skulle være med, 

og jollen ble fortøyd i en av stakene, så den var ikke 
drivende som nødetaten fikk opplyst. Både 

redningsskøyte, brannvesen, politi , AMK og 
luftambulansen ble sendt til stedet da alarmen gikk 

ved 08.50 tiden om morgenen. 

Ny medarbeider i Skjernøyposten 
En del av Skjemøypostens medarbeidere begynner å 
trekke på årene, og vi har behov for en ny 
medarbeider. Alt arbeidet foregår som gratis 
dugnadsarbeid. Vi har et aldeles utmerket arbeidsmiljø, 
og mange fme redaksjonsmøter og trykkemøter i løpet 
av året. Vi utgir 4 nummer. Håper du tar utfordringen 
og kontakter en av oss i redaksjonen. Vi er primært ute 
etter en person under 50 år, for å få en variert 
aldersmessig redaksjon . 

Redaksjonen 
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Skjamøy Klipall 
Alt blitt mars, tid for litt av det som har foregått i kapellet på nyåret. Inge Flaat har fortsatt med ap.gj. Første gang i 
jan. - så feb. og nå siste del 20.mars. Det har vært et interessant opplegg. Han er veldig flink til å fortelle og legge det 
fram på en god måte, som vi alle er veldig fornøyd med. 

Årsmøte blei holdt 22. jan.(Se nedenfor) Ingen store saker i år.- Vi koste oss med snitter og kringle, og tok opp vanlige 
årsmøte saker. Valget gikk fort og lett, da det ble gjenvalg på de fleste. Verre blir det neste år, da det er flere på valg, 
av styrer og komiteer. Vi håper at alt kan gå greit da, også. Bjarne Christensen holdt andakt for oss, som han har gjort i 

mange år. Det er tradisjon tror jeg vi må si, veldig bra sådan. Navn på kontaktpersoner til alle styrene fInner dere på 
halvårsprogrammet. 

27.jan. hadde vi besøk av koret Dakapo, dirigent Tormod Lindland. De kom over 30 stk. ut her i et veldig snø
regnvær, glatt som bare det. Ikke det vi hadde ønsket, men de som torde våge seg ut fIkk en fin opplevelse med seg 
hjem. Evert Knutsen leste for oss, en gammel fortelling fra øya. Monica hadde åpning. Og kaffe og kaker hørte 
selvfølgelig også med. 

Kompefest 1.feb. Fullt hus! Vi måtte ha bord ut i gangen også. Henrik Strømberg hadde andakt. Vi spiste og koste oss. 
En liten utlodning hører også med. Overskuddet over 7000.- gikk til utbyggingen. 

Torsdag 7.feb. hadde ungdomsgruppa konsert. Det var fullt kapell av ungdommer for det meste, da det var en sanger 
som mest appellerte til dem. 
Rekefest var det1S.mars. Da kom Beate Frigstad og sang for oss, og Skjelsbæk holdt talen for kvelden. U.G. sto som 
arrangør. 
Utlodning, palme lørdag, tradisjon. Mange fIne gevinster, god mat. Møt opp, det pleier å være veldig bra stemning da. 
Vi ønsker hverandre velkommen, til din familie og venner! 
Ut over våren blir det dugnader, møter og vårfest, så følg oversikten dere som kan det. (på data, kapellet.no) 

Med dette håper vi på en fm vår - fme samlinger på kapellet - at alt må gå greit med oss alle. 

Referat fra Årsmøtet i Skjernøy kristelige ungdomsforening 
(Som vi har forkortet) Leder Åshild Ålvik ønsket velkommen. Det var 34 fremmøtte. 
Deretter allsang "Tenn meg Jesus". Og tradisjonen tro andakt ved Bjarne Christensen. 
Styret i Skjemøy Kristelige Ungdomsforening har i 2012 bestått av: 

Leder: Åshild Aalvik 
Nestleder: Tom Inge Dyrstad 
Sekretær: Lennart Hatlehol, Styremedlem: Grete Toresen, Styremedlem: Jan Øystein Dyrstad. Kasserer: David 

Hinderaker. Revisor: Thor Ivar Hansen. Kasserer i utbyggingskomiteen: Signe Aalvik 

Å.Aa 

Leder Åshild Aalvik leste årsberetningen, som vitnet om stor aktivitet gjennom hele året. Veien fra parkeringsplassen 
til kapellet er nå stein belagt, et stort arbeid. Til arbeidet har Sparebanken Sør gitt kr lS000. 

Årsberetning følger vedlagt skrevet av lederen. Og av den tar vi med utdrag av et variert program i 2012. Kapellet 

var jo ferdig så å si i første etasje, så 2012 ble et mer «fredelig» år. Vi kunne igjen starte opp med møter og fester. 
Kose oss over hva vi har fått til, og at alt går bra, også økonomisk. Det er store løft vi har tatt, men når regnskapene 

blir lagt fram i år, ja da ser det jo bare positivt ut. Må glede oss over alt vi har fått til. Dugnadsånden som fortsatt er 
stor her, uten den, ja, da hadde det ikke sett slik ut i dag. 
Det er mange å takke for den innsatsen som blir og er blitt utført. 

Forts. side 6 
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Portrettet 

Portrettet denne gang har vi hentet helt fra New 
Jersey, USA; Morgan Hansen er vår nye 
kontaktmann i USA. 
Vi lar ham berette om seg selv og sin tilknytning til Norge. 
Jeg ble født i Kristiansand, 1.mai 1946, sønn av Olga 
(Birkeland) og Bjarne Hansen. 

Familien flyttet fra Kristiansand til en gård på 'Lille 
Opshus' ved Syrdal i Sør-Audnedal. 

Min far reiste til Amerika høsten 1951 for å arbeide som 
snekker for en stund. Min mor og min bror Arild, som var 

3-112 år yngre, ogjeg, flyttet til Skjemøy vinteren 1951. 
Min mors søster var Gunda Pedersen, og vi flyttet for å 
være nærme familien, og leide det lille huset nærmest 
gjestgiveriet i Skjemøysund, fra Mauritz Jørgensen. 
I de to neste årene nøt vi livet på Skjemøy. Ogjeg ble godt 

kjent med min tante Gunda og onkel Gunnar Pedersen, og min fetter Ame-Kristian og kusiner, Inger, Gerd, og Berit. 
Mine lekekamerater var Bvert og Knut Bernhardt Knutsen og andre venner på øya. Jeg og Bvert har holdt god kontakt 
helt siden dette. 

l november 1953 reiste vi etler vår far til USA og bosatte oss i Bay Ridge, Brooklyn, i det kjente norske nabolaget. 
Allerede sommeren 1957 var jeg tilbake i Norge, på ferie i 4 måneder. Det var en herlig sommer, og det aller meste av 
tiden var jeg på Skjemøy. Men ingen somre varer evig, og tilbake i New York ble det skolegang, Technical High 

School, og senere jobb som tegner hos en arkitekt. 
11964 var familien igjen tilbake i Kristiansand, ogjegjobbet på et arkitektkontor her, og var svært ofte på øya. 
Så i 1965 begynte den store oppbyggingen til Vietnamkrigen, og for å unngå å bli innkalt til hæren, reiste jeg tilbake 
og vervet meg for 4 år i U.S. Air Force, og ble spesialutdannet som instruktør på tanking av fly i luften fra store 

tankfly. 
Etter 4 år i flyvåpenet, ble det en lengre utdannelse, Brooklyn Technical High School og Chapman University i 
California. Her var en del av utdannelsen et 4 måneders cruise til store deler av verden, dette var i 1972. Deretter 

American Thwlderbird School of International Management i Glendale, Arizona, hvor jeg ble uteksaminert I 1975. 
Så ble det jobb i Clark, som produserte anleggsmaskiner, først i Michigan, men deretter Wiesbaden, Tyskland, hvorfra 
jeg hadde ansvar for salg og service i 11 land i Afrika. Det ble fryktelig mye reising, spesielt til Nigeria og Kenya. 
Men ikke mer enn at jeg flere ganger besøkte Skjemøy. Clark solgte sin virksomhet til Volvo, og kontoret i 
Wiesbaden ble lagt ned. 

Jeg begynte i ny jobb i Saudi Arabia, hvor jobben var å selge bygningskomponenter på den tiden utbyggingen av 

kongedømmet var på det høyeste. Tilbake i New York begynte jeg å representere firmaer innen bygningsartikler til 
arkitekter og bygningsfirmaer i New York-området. 
Jeg ble gift med Linda i 1988, og jeg Prttet til hennes hjem i Clinton, New Jersey, 50 miles vest for New York, hvor 
vi fremdeles bor. . , 

Etter giftermål og fast "bosetting", har jeg arbeidet i et stort internasjonalt firma som heter IKG, og som produserer 

metallrister til industrielt bruk. Også dette arbeidet har ført meg til mange verdenshjørner. 
Jeg er nå pensjonist, men har fremdeles en deltidsjobb. 
Min bror Arild bor fremdeles i Bay Ridge, ved "8 avenue", bedre kjent som "Lapskaus Boulevard", hvor familien 

først bodde. 

Dessverre har jeg ikke vært i Norge siden min fars begravelse i 1996, så jeg har håp om en tur snart. Mine røtter i 
Norge er dype, ogjeg ser fram til hvert nummer av Skjemøyposten. 
P.S. Morgan skriver på norsk, selv om han ikke har gått på skole i Norge, men som kjent har ikke engelsk Æ, ø og Å, 

derfor har jeg tilføyd blant annet dette. Evert Knutsen. 
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Forts. fra side 4. forn~ 

Av møter og tilstellinger begynte året med Inge Flaat og Apostlenes gjerninger. Temakvelder - 3 i vår og 3 i høst. 
Han er flink til å fortelle og forklare - fIne kvelder. Film og kaffe hører også med . Kompefest neste, da med 6. Si, 
gaveutlodning som igjen gir fInt overskudd til nedbetaling av huset. Hadde også kompefest i høst, begge ganger fullt 
hus. Veldig bra. Vi har hatt 3 onsdagsmøter, ett i vår ved Olaug E . Rappe, og 2 i høst ved Gunhild Aabel. Rekefest i 7 . D< 
vår, skalldyrfest i høst, bra frammøte og fme fester. fram 
Utlodninga palmelørdag er jo alltid en fm kveld. Fullt hus, god stemning, og bra resultat. 17 . juni var det en fin 
konsert med Camilla og Torgeir Wennesland. 8. DI 
Så nærmet Skjernøydagen seg. Fullt med lopper av alle slag. Tror aldri det har vært så mye. V æret var akkurat slik det kjøk 
skulle være. Arbeidet med alt gikk knirkefritt, alle gjorde som de, skulle. Det er et stort arbeid, mange er med. Vi 
jobber, men når dagen er omme og resultatet er bra, ja da har vi liksom glemt slitet. I år var det rekordmange folk - og 9. St 
biler. Men heldigvis - når vi så på parkeringa - så gikk alt bra. 
Høsten kom, og med den samlingsfest. Reidar H . Walvick fIkk alle barna med seg i andakten sin. En bra start på 10. I 
høsten. dem 
«Kristenlivet på Sørlandet før og nå» - det var et stort opplegg som Pål Repstad, Jens Olai Justvik, Elisabeth Lindland 
og Reidar Skaaland sto for . Mye sang - og fortelling innimellom. Fullt hus den kvelden. Det var billettsalg den 
kvelden. 
Julemessa er nesten blitt en tradisjon. Det ligger mye arbeid bak, ting blir laget, solgt, loddet ut, mye god mat blir gitt. 
Alt på dugnad. Hva skulle vi gjort uten? Når så resultatet blir bra, ja da er alt moro. 
Grøtfest 12. desember. Ekteparet Manneråk var på besøk med tale og sang. Dag Strømme på trekkspill. Vi koste oss _ 
med god grøt, kaffe og kaker. 
Dugnader kan nevnes, først i pøs regnvær i mai . Da ble furuhekken saget ned. De som gjorde det, ble klissvåte, det 
var en stor jobb. Vi skulle låne flisekutter fra Mandal kommune, men da det ble streik måtte vi vente lenge på den. Så 
var det spørsmål om asfalt eller belegningsstein på veien ned til porten. Noe måtte gjøres, da den var blitt ødelagt av 
store biler under bygginga. Belegningssteinene vant, det ble en kjempejobb. Mange var i aksjon da. Resultatet ble 
veldig bra. I siste liten før vinteren ble det støpt langs kantene. Asfalt fIkk vi også litt av. Måtte ha en gravemaskin til 
litt hjelp der, det måtte graves ned noe. Mesteparten av regninga til alt dette har Menighetsutvalget betalt. Hekken ble 
klippet litt, men været var litt dårlig da, også. Og ledningen til hekksaksa blei også klippet, så dette må vi ordne mer 
på til våren. Pluss alt som gjenstår av flis og forskjellige ting. Flere dugnader venter! 
Til slutt: Kapellet er 100 år i år, men i det gamle er det født et helt nytt bygg. Arven går videre, slekt skal følge 
slekters gang. Det blir mer og mer tydelig for meg. Håper vi kan se verdien i dette hus på denne plassen. At alle som 
vokser opp her, som er irmom huset i en eller annen sammenheng kan få med seg litt ballast i livet. Det er jo det vi 
ønsker. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid. 

Deretter fulgt regnskap ved David Hinderaker. Regnskap er delt i en del for kapellet og en del fof 
Ungdomsforeningen. Revisor påpeker at med to regnskaper får man mindre oversikt, med mange interne overføringer. 
Han etterlyser også en liste over bygninger og inventar. Styret utarbeider dette. Kontingent for 2013 blir sendt ut i mai. 
Signe Aalvik fulgte deretter med regnskap for irmsamlingskomiteen. Regnskapet tilkjennegir at det har vært gjort et 
meget godt arbeid, og at gjelden i forbindelse med nybygget blir tilbakebetalt raskere enn tidligere beregnet. 
Deretter fulgte årsberetninger og regnskap for Ungdomsgruppa, Skjernøy Barnekor, Yngres og Bameforeningen. 

Det nye styret i Skjernøy Kristelige Ungdomsforening består av: Leder: Åshild Aalvik. Nestleder: Tom Inge Dyrstad. 
Sekretær: Lennart Hatlehol. Styremedlem: Grete Toresen og styremedlem: Jan øystein Dyrstad. 

Øvrige saker til behandling: 
1. Alf Tore Gundersen og Kjell Gauksås gjennomfører opplæring av ungdommer i tekniske installasjoner og 
elektronikk. 

2. Det er bestilt 2 bryllup i 2013 , styret sørger for nødvendig hjelp og oppfølging til disse. 

3. Kjell Gauksås fortalte om en del ordensforstyrrelser j Skjernøy Barnekor, og det ble på grunnlag av dette bestemt å 
lage ordensregler/kjøreregler for å få orden på dette. 

4. Det ble enstemmig vedtatt å bevilge kr 5000 til Normisjon. 

Forts. neste side 
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5. Leder ba om tilbakemelding på aktiviteter gjennom året. Det var få kommentarer, kun at man var meget godt 
fornØyd med kafekonsertene. Aktivitetene vil derfor bli gjennomført i grove trekk slik som i 2012. 

6. Signe Aalvik opplyste at melodibØkene er forsvunnet, disse må erstattes om de ikke dukker opp. 

7. Det arbeides med å forbedre lyddempingen i loftslokalet. Ungdomsgruppa utarbeider en kostnadsberegning, som 
framlegges for styret. 

8. Det er ønskelig med noe mer veggdekorasjon, og talerstolen plasseres i hjørnet på en opphØyd platting. Den ene 
kjøkkendøren erstattes med foldedør. 

9. Styret ber Sigurd Dyrstad utarbeide en kortversjon av branninstruks. 

10. Det knirker mye når kirkeklokken er i bruk, Jan Øystein forsøker å finne en annen plassering av mikrofon for å få 
dempet på ulyden. 

Nytt liv for skoletrette!!!!!! 
RYVINGENPROSJEKTET REDDET I SISTE 

LITEN I BUDSJETTBEHANDLINGEN I 

MANDAL KOMMUNE. 

"Hadde det blitt lagt ned, hadde det vært 

takk og farvel til skolen", mener 15 åringene 

Thorbjørn Johansen, Leiv Kjetil Gauksås og 

Simen Sandtveit. Gjennom prosjektet får 

elevene brukt energi de ellers ville ha 

undertrykket bak skolepulten. Dermed får de 

overskudd og lyst til å jobbe med fagene når 

de er på skolen. 

FØr jul sto Ryvingenprosjektet i akutt fare 

for å bli nedlagt. Flertallet i Mandal bystyre 

ville spare penger ved å fjerne det. Men i 

siste og avgjørende møte ombestemte 
'~ilde: Herbjørn Pedersen, hvor han kaller det «Trollet på Ryvingen.» 

politikerne seg. Ikke bare jubler elevene, 

også prosjektleder og drivkraften bak, Nils Reidar Christensen (66), ble veldig glad. - " Vi hadde ikke spart penger på 

å legge ned prosjektet, for elevene måtte i stedet fått andre typer tilbud", påpeker han. 

Ryvingenprosjektet ble startet opp som et prøveprosjekt i 2002. I 2005 ble det permanent. Siden den gang har 

ungdomsskoleelever fra distriktet :fatt sine "skoletimer" på Ryvingen fyr. De lærer å mestre nye ting. Som f.eks. å 

kjøre båt, navigasjon, knuteknytting. De utfører ulike oppdrag i løpet av skoleåret. Maling, rep. av vei og brygger, trær 

felles og kløyves. "Det er staute, snille og dyktige gutter som trenger litt hjelp til å takle hverdagen. Hva er da vel 

bedre enn å være på Ryvingen, en perle i skjærgården", sier Christensen som knapt husker å ha vært i konflikt med 

noen av elevene i årenes løp. Rita 

Hjemmesida til Ryvingen (oppdatert for 2013) og facebooksida som nå også er oppdatert og 

inforrnati v. 

Hilsen Herbjørn Pedersen i styret for Ryvingens venner.. 

http://www.rninorg.no/ryvenner 

http://wwwJacebook.comlpages/R yvingens-venner/2991457267 6481 O?ref=ts&fref=ts 
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Colman - konsert på Kapellet 
Torsdag 7. februar var det konsert av den britisk-australske poprock gitarist, vokalist, låtskriver, produsent og 

Paul Colman og Lainey Wright 

entertainer Paul Colman. Han har tidligere opptrådt på 

Skjærgårds Music and Mission Festival på Risøya, og 

han har opptrådt over hele verden, og mottatt en rekke 

priser og solgt tusenvis av plater. 
Denne kvelden var han å høre på kapellet sammen med 

Lainey Wright som også var med og sang. 

Det var ungdomsgruppa som sto som arrangør og det 

møtte opp ungdommer både fra Mandal, Holum og 

distriktet rundt, så tallet var nok over 100. Konserten 
varte 2,5 time, og etterpå var det servering av mat. Det 

var en konsert som ungdommene satte stor pris på, og det 

er ønske om at det blir satt opp lignede konserter. 
Colman hadde også mye å fortelle og alt foregikk på 

engelsk. 

I forrige nummer nevnte vi om musikkhelg på Skjernøy 16. - 17 februar. Denne ble utsatt da det var for lite 
påmelding, men en håper å få til noe tilsvarende senere i år. 

Kr 20000 til Ungdomsgruppa 
Skjemøy ungdomsgruppe får 20.000 av LOS-fondet til musikkanlegg. Det var 

Margrethe Lans Syvertsen som sendte søknaden på vegne av Skjernøy 

ungdomsgruppe, og nå er hun kjempeglad, sier hun til «Lindesnes». 

Hver fredag samles rundt 20 ungdommer seg i kapellet, og mange er 

musikkinteresserte, og de får nå støtte til å kjøpe utstyr som trommesett, el

piano, mikrofoner, gitar, bass, forsterkere og anlegg. Ungdomsgruppa har 

også noen egne midler som de kan bruke. El-piano er noe av det viktigste, da 
det kan brukes på møtene, men vi må også ha anlegg og slikt, og nå kan vi få 

fullt bandutstyr etter hvert sier Margrethe til «Lindesnes» 

Rampegutter og -jenter! 
Nei, da, det finnes ikke rampeunger på Skjernøya. Men rampe har vi fått oss . Det har blitt meg fortalt at det er noen 

som går og lurer på hva dette store, nye, buede byggverket ved kapellet er for noe rart. Du vet dette som står på siden 

av parkeringsplassen. Jo, dette er en såkalt «Rampe» hvor barn og ungdom kan leke seg med skateboard og 

sparkesykler. De lærer seg alle mulige slags triks med navn som «backflips»,»droppe», «olli», «railing», «180'» og 

«360'». Her er det bare å prØve å lære seg nye uttrykk og følge med så godt en kan. 

Jan Ludvik hadde skaffet seg noen gratis materialer, og da han fikk med seg Erik satte de i gang og bygde en stor, flott 

rampe som ungene våre allerede har hatt stor glede av. De to pappaene holdt på to tre seine kvelder og vips så stod den 

der. Beundringsverdig! 

Forts. side 9 
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Barna har startet en skatekJubb som alle får lov å bli medlem av. De har til og med designet et eget kJubbkort. Så nå 

kan alle som vil komme bort å prøve, bare de har på seg hjelm, for det er hjelm-påbud. Det kan gå hardt for seg! 

Hanne 

Skjernøymann i Skottland 
Jostein Handal fra Farestad prydet forsiden av Bud & Hilsen i 
januarnummeret i år. Han har arbeidet i sjømannsmisjonen i 27 

år, de siste 10 årene i Skottland med base i Edinburgh, men før 

jul i fjor flyttet han til Aberdeen hvor han nå oppholder seg. Han 

forteller at i fjor registrerte det høyeste skipsanløp av norske 

båter i sin tid. I oktober anlØp 416 norske skip totalt og om lag 
300 av disse i Aberdeen. Det er mest forsyningsskip til 

oljevirksomheten som anløper Aberdeen, og det er mange 

nordmenn om bord i disse. 

I desember i fjor overtok Sjømannskirken lokalene som 

Sjøfartsdirektoratet har drevet sitt velferdskontor fra, en kort 

spasertur fra den travle havnen. Byen er en av de viktigste 

havnebyer for norske sjøfolk i hele verden, så det var på tide å 

kunne invertere folk til en sjømannskirke der. Jostein forteller 

det viktigste er skipsbesøk, og der har han fullt opp å gjøre. Han 
har med seg aviser og B&H og slår aven prat over en kopp 

kaffe. For sjøfolkene har et krevende yrke, de er fire uker borte 

fra familien og jobber tett på hverandre, så de setter pris på 

besøk utenfra. Og der er Jostein den rette mannen. 
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Dyrstad skole - felling av lerketrær 
Lørdag 2.mars var det dugnad ved Dyrstad skole. Styret i 

historielaget møtte mannsterke opp for å felle de 4 store 
lerketrærne mot vest. 

HMS ble godt ivaretatt; verneutstyret var upåklagelig, og 
store og små brukte hørselvern, hjelm, vemebukse osv. 
Værforholdene var ugunstige, da det var sterk vind fra 

vest. "Sagfører" 

Roger styrte 
trærne i riktig 
retning, og i 
tillegg var 
trærne festet 
med tau. Før Irejellingen 

En del greiner og noen stokker ble saget opp, kløyvd og ladd opp med 

en gang. 

Roger har retningen klar 

Disse er beregnet til bruk på skolehuset. De resterende greinene 

ble brent onsdag 6.mars. 

Når Ireel er fell starler iobben 

Tel/ing av årringer viste at del ene Ireel hadde brukl 

60 år på å bli så sl011 al del måttejel/es. 

Etter flere timer med hardt arbeid var det tid for litt grillmat, 
og så var det på'an igjen. Etter hvilen ble en av stokkene delt 
på langs, og to flotte benker ble laget. 
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Karl Duo Aanensen, Ole Henrik Dyrstad, Kurt Dyrstad, Knut B. 

Knutsen, Roger Karlsen, Steffen Dyrs/ad, Am/ Otto Aanensen og 

Olaug Gesine Aanensen. 

Planen er å lage 2 benker til, av den tykkeste stokken. 

Årringene på den største stubben viste at treet var 85 år 

gammelt. 

Amt 0110 Aanensen, Karl Duo Aanensen, Janne ø. Knutsen, 

Tom Inge, Ole Henrik og Steffen Dyrstad, Roger Karlsen. 

Dette er etler felling av lerketrær. Slik ser det ut i dag 
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Referat fra årsmøte i Skjernøy Vel 28.februar 2013 
Saksliste: 
Formann i Skjemøy Vel, Per Tønnes ønsket alle velkommen til årsmøtet. 

1. Det var ingen kommentarer hverken til innkallingen eller til sakslisten for årsmøtet. 

2. Formann Per Tønnes ble valgt som møteleder, undertegnede som referent, revisor Karina Wathne og Sverre 

Gunnar Syvertsen pluss Oddvar Jenssen til å underskrive protokollen. 

3. Grendehusets leder, Karina Wathne, leste opp årsberetningen for grendehuset. Det var ingen kommentarer til 

årsberetningen, men Karina fortalte 

at Hilde Herstad ønsket avløsning 

på sin plenklipperjobb. Hvis vi 

finner noen til å ta over vil hun bli 

glad for dette. 

4. Ingen kommentarer til 

årsberetningen for SkjernØymarsjen. 

Ønske om å videreføre denne. 

5. Årsberetning fra arealplangruppa er 

ikke kommet til styret. Sverre G. 

fortalte om at han anser denne 

gruppen som en "sovende" gruppe 

som trår til hvis det i framtiden skulle dukke opp saker. 

6. Årsberetningen fra fotballgruppa og lekeplassen ble også lest opp uten at noen hadde kommentarer til disse. (ble 

sagt at man også i 2013 bør sikre seg dugnadsjobben i Bådevika for fotballgruppa) 

7. Årsberetningen fra Skjernøy Vel ble lest opp. Ble litt snakk om dette med dugnadsånden, men konklusjonen som 

sto i rapporten var vel det vi får ta som lærdom her. 

8. Kasserer, Eivind Syvertsen, gikk gjennom regnskapet, og det var heller ikke her noe å bemerke til innholdet. 

9. Det var kommet et forslag fra Knut Knutsen: Dette gjaldt "gamleveien" fra Kjerkevika til "myra" i Skjemøysund. 

Knut ba om at det ble foretatt nødvendig vedlikehold på denne strekningen. Ivar Kristiansen kom med forslag om 

at det ble nedsatt en komite til å drive dette arbeidet. Komiteen som ble utnevnt på møtet var: 

i. Knut Knutsen, Ivar Kristiansen, Jan Ludvik Ilebekk og Per Tønnes 

ii. Gerd Jakobsen henvender seg til Mandal kommune for å få dem til å kjøre ut grus til arbeidet 

10. Revidering av vedtektene: Alle endringene styret la fram for årsmøtet ble godkjent. Men en av setningene som vi 

hadde innstilt på skulle utgå ble tatt inn igjen i § 6: "Når det gjelder større saker bør disse drøftes på et 

medlemsmøte". Ellers blir kontingenten et større punkt til neste år. Forslag om å knytte leiefordelene skjernØyfolk 

har til om man har innbetalt kontingent eller ikke. For få som betaler denne pr. i dag. (t 
11. Av de gamle sakene som ikke er utført ble det enighet om at alle skal stå videre. Men den som skal prioriteres 

høyest er saken vedrørende fender langs veien mot Skjernøysund. Eivind tar saken videre . 

l. Lyspunkt Farestad. Fylkeskommunal vei, tar saken med vegvesenet. 

H. Overbygg mot vest (denne er i gang og skal utføres dette året) 

Ul. Planering av inngang til grendehuset. Sverre G. sjekker ut pris på en slik jobb. 

rv. Fender langs veien mot Skjernøysund (førsteprioritet) 

v. Fartsdumper på nedre Farestad . Ingrid og Jan Ludvik Debekk kontakter Trygg Trafikk. Håper at 

de kan hjelpe. 

12. Valg: Alle ble valgt ut i fra det som var innstilt fra styret. 

l. Var tydeligvis en misforståelse i forbindelse med valg av Gerd Jakobsen inn i 

Grendehuskomiteen. Men hun er nå offisielt inne i denne komiteen. 

Sverre Gunnar Syvertsen Oddvar Jenssen 
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Vi blar i arkivet 
Vi tar med litt til fra nr. 2 1977. Den gang var fiske etter blege lovlig fra 1. apr. og det fortelles at blegefisket 

våren 1977 var tålig bra. Særlig fra begynnelsen fikk de særlig bra i garn og i «slopsa». Som den store sensasjon må 

nevnes at Harry Bentsen fikk en laks på 13 kg. på et blegegarn i Bådevika. Litt aven fangst. Ellers har Hermann 

Syvertsen fått et par fine laks i kilenot ved Fiskodden på Ryvingen. Skal vi ta det som et godt tegn på at det kan bli 

godt laksefiske i år? 

Også drivgarnsfiske etter makrell har tatt seg opp. Sverre Dyrstad og Kristian Ånensen som fisker med en 

Mandalsskøyte har ved 1. juni fått ca. 15 tonn . 

På RIK «Hjelm Våge» som ligger ved Krambubrygga er ansatt en ny Skjernøymann, i det Eilif Christensen 

skal begynne den 15. juni. Jobbene på redningsskøytene er etterhvert blitt ganske attraktive da de har ganske mye 

fritid, 2 måneder på og 1 måned fri, hvor de fra øya kan være ganske mye hjemme da skøyta er stasjonert her. 

Det var en sur og kald vår, hele mars og april fram til 16. mai. Da kom omslaget til nydelig sommervær. Men det 

er bare det at med sommerværet begynner tørketida, og vi har ikke hatt en regndråpe de siste 3 ukene. Det er ingen 

fare ennå, men skal det gå over i full sommertørke nå kan det bli ille. I fjor hadde vi normalt vær til St. Hans, og alle 

,...husker hvordan den utviklet seg. (full tørke) Så ille håper vi ikke det skal bli i år. 

o 

Arsmøte - Skjernøy Historielag - 12.3.2013 

Totalt 23 personer møtte opp. 

Knut ønsket velkommen, og overlot ordet til Hanne, som fortalte om kystkvinnen 

Charlotte Pedersen KaalØy, som mistet sin mann samme år som de ble gift, og som 

senere mistet sin forlovede like før de skulle gifte seg. Hun bodde barnløs og alene 

på KålØY i 26 år, og livnærte seg som fisker, og jordbruker. 

I 1916 ble rosjekta hennes ødelagt i storm, og hun skrevet nydelig brev til kong 

Haakon og ba om støtte til ny rosjekte. To måneder senere hadde hun fått penger (kr 

80) til ny rosjekte, som fikk navnet Maud, og skrevet fint takkebrev til kongen. Hun 

hadde mange venner som besøkte henne på Kåløy, og flere malere har malt bilder 

av henne og/eller huset hennes på Kåløy . Charlotte ble 85 år gammel. 

Ordet ble så gitt til Jostein Andreassen fra Søgne, som holdt et engasjert og interessant 

foredrag om funn fra steinalderen generelt, og om 

funnet av "Sol" (skalle og ben fra kvirme 155 cm 

høy - som 

levde for 

8600 år 

siden) 

Hanne 

spesielt. Ålelyster, hakke, flintblad til sigd, pilspiss av flint og redskap av diabas 

Jostein Andreassen 

Han viste også flere ting som var funnet i Søgne. 

Han fortalte at han var veldig fornøyd med infotavlene som Skjernøy 

Historielag har satt opp. 

Han inviterte Historielaget til å besøke museet i Søgne, han vil være guide. 

Svein Berge fortalte om da han som guttunge fant en pilspiss på 7 cm på 

grunna i Bergstø. Analyse viste at pilspissen er ca. 7 000 år gammel, og 

antagelig brukt til å jakte sel med. 

Forts. neste side 
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Årsmøtet: 
Innkallelsen ble godkjent. Leder av møtet: Knut. 

Referent: Janne ø. Knutsen. Svein Berge og Lise Knutsen signerer referatet. 

Styrets sammensetning gjennomgått. Aktivitetene informert om. Det har vært avholdt 7 styremøter. 

- 21.april var det dugnad på Dyrstad skolehus. Taket var hovedprosjekt. God deltakelse. 

Historielaget fikk i 2012 kr 74 000 fra Norsk Kulturrninnefond til vedlikehold av skolehuset. Fortsatt gjenstår en del 

arbeid som kitting av vinduer og forsterkning av gulvet. 

-24.mai var det ny dugnad på skolehuset. Benkene utenfor skolehuset ble beiset, flaggstanga tatt ned og malt, og det 

ble ryddet utenfor. 

- 28.mai arrangerte Skjemøy Historielag naturlos-tur, og den nye losstien fra SkjemØysund til Grottevarden og videre 

ned til skolehuset ble innviet. Godt oppmøte. 

- 6.juni var fylkeskonservator Frans-Arne Stylegar og miljøverndirektør Tom Egerhei sammen med styremedlemmer 

på befaring ved Mads' mølle. Konklusjonen ble at først må en ha tillatelse fra grunneierne til å rydde bekken og 

området; prosjektet vil ta tid. 

- 29.juli ble det arrangert olsokfeiring. Hans Møller (90 år) var på plass og avduket rosjekta fra 2.verdenskrig. Ellers 

var det utlodning, og noen viste seg fram i klær fra gamle dager. 

- 25.august var Mandal Historielag på tur til Skjernøysund/Dyrstad. Knut fortalte om Skjemøysund i gamle dager, og 

Otto orienterte om de 3 skipsvrakene som er funnet i Skjernøysundområdet. Godt oppmøte 

- 17.oktober inviterte historielaget til "historisk" kveld på Grendehuset. Else Helene Larsen fra Flekkerøy fortalte om 

kystkvinner og deres skjebner. Rita Dyrstad fortalte om Ryvingen fyr og om boken hun har gitt ut om samme tema. 

- 6.januar 2013 var det julefest på Dyrstad skolehus. "Stinn brakke". 

Historielaget har nå 152 betalende medlemmer. Årskontingenten er fortsatt kr 100. 

Saker det jobbes med: 
~ Historielaget ønsker å overta eierskapet av Høgevarden og Dyrstad skole. Høgevarden har et stort behov for 

vedlikehold, og fylkeskonservatoren bevilger ikke penger til dette uten at Historielaget står som eier. 

Fylkeskonservatoren ønsker å frede Høgevarden. Venter på utspill fra Mandal kommune. 

~ Det har ikke vært foretatt boreprøver siden siste årsmøte. Det planlegges å komme i gang i løpet av våren. 

~ Fylket har sponset 14 infotavler, og 6 stk. er satt opp i lØpet av 2012. 

3 er klare for oppførelse i 2013. Planlegger infotavler på Høgevarden, Gjestgiveriet og Kapittelheia. 

Forslag fra salen om å sette infotavle ved Postveien, Kanonen på Dyrstad, ved gamle sommerflorer, og bilder 

av arbeidssituasjoner i hverdagen. Det ble fra salen informert om at den siste originale sommerflor står ved 

Grundsmyra. 

~ Kanonen på Dyrstad har fått ny lavett, utført av anonyme. 

~ Gamle bilder: Rita forteller at jobben med bildene går sin gang, og at det planlegges en DVD med bilder fra 

gårdene på Skjernøy til 25-årsjubileet i sommer. Bilder fra nåtiden bør også tas vare på. 

~ Feil stedsnavn på kart/eldre infotavler: 

Arnt Otto informerte om at dette ikke er i mål enda. Isaksen i kartverket ønsker å komme hit og fortelle om 

stedsnavn og årsak til navnsetting. Endring av stedsnavn vil ta lang tid. 

~ 25 års-jubileum: 

Det planlegges å feire jubileet ved/på Dyrstad skole til sommeren, dato satt til 29.juni. Komite ønskes. Si fra 

til noen i styret hvis du ønsker å være medlhar innspill. 

Ønske om endring av vedtektene: 
Skjemøy Historielag består i dag av 5 styremedlemmer og 3 vararepresentanter. Ønsker 8 styremedlemmer i 

fremtiden. Forslag om at med 8 medlemmer bør leder ha dobbeltstemme ved stemmelikhet. Forslaget enstemmig 

vedtatt. 

Hanne informerte om regnskapet i Esthers fravær. Inntekter: kr 47 187. Utgifter: Kr 30 896. I banken: Kr 54 633. 

Ingen innkomne saker. 

Valg: 
Alle unntatt Otto og Knut på valg. Arnt Otto og Hanne: gjenvalg. 

Kasserer Esther Vågsvoll slutter etter 9 år i styret. 
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o Smanytt 
Råkjøring 
Undertegnede har brukt en del tid i ved skogen i vinter, 
like ved veien mellom SkjemØysund og Berge. Det er 
stor biltrafikk, nesten hele døgnet rundt. Og av og til 
virker det som om enkelte deltar i rallykjØring, det 
eneste som mangler er startnummer på bilene. Det går 
alt for fort på den nokså smale veien, og for 
fotgjengere er det til sine tider livsfarlig. Denne 
oppfatningen er det mange som deler. Og det henstilles 
til atskillig mindre trykk på gasspedalen, før det skjer 
en alvorlig ulykke. 
Evert Knutsen 

Vårtegn 1. 
5. mars ble både flere grågås og en tjeld observert, 

så nå er våren for lengst i gang. 

Nytt vogntog fast på Skjernøy 
Mandag 14. januar blokkerte på nytt et vogntog veien 
i Skjernøysund, på det "vanlige" stedet, i første 
motbakke etter broa, Juvikbakken. Så vidt man har 
forstått manglet det som vanlig kjettinger, noe sjåføren 
forsøkte å legge på etter at han sto bom fast. Det er 
andre gangen på kort tid at vogntog har satt seg fast i 
sarrune bakke. 

til Brennevinsrnyra. Dårlig merking av avkjørsel til 
miljøparken er sannsynligvis årsaken, i tillegg til at 
sjåføren stoler blindt på GPS . På Brennevinsrnyra har 
man sagt at man skal kikke nærmere på skiltingen. 
Evert Knutsen 
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fra øya 
Julebukker 

Den 27-12-12 . i nydelig vintervær med måneskinn, 
stille og fint med 4 minus var det noen fine julebukker 
som ringte på dørene på Dyrstad og på Smedbakken. 
De sang for full hals ; På loven sitter nissen osv .... . 
Hilsen Åse-Karin H. Aanensen 

Viltkamera 

Elgbildet fra Ytre Farestad. Bildet er tatt like før jul fra 

et viltkamera som er i bruk på Ytre Farestad. Elgen ser 

ut til å være et ungdyr. Vi har i lang tid hatt en eldre 

elgku i Skjemøyskogen, så nå er det nok minst to dyr. 

Moro med litt liv i skogen. 



I høst hadde vi lenge besøk aven 

flaggspett og ellers både kjøttmeis og spettmeis, ivrig i 

fuglematen. Og en rødstrupe er også å se. Så i dag, 16. 

januar sitter jeg og titter ut og ser at jeg har besøk av 

Dompapper. Det er vel den kaldeste dagen dette nye 

året med 9,4 minus på morgenen før sola varmer litt 

Åse Karin 

Sitkagran 
Hver vinter blir det felt en del sitkagran her på øya. De 
ble plantet for 50 - 60 år siden og mange er i dag 
ganske store. Det er godt de blir felt, for de har 
ingenting på øya å gjøre. 
Men når en går over øya så ser en veldig mye spirer av 
denne granen, for de frør seg fælt. 
Vil oppfordre alle grunneiere å ta seg en tur over 
eiendommen og rykke opp denne spiren ellers blir det 
igjen en stor skog av sitkagran . Det er nå veldig mye 
spirer av grantrær, som nesten ikke fantes for 50- 60 år 
siden, disse må ikke få lov til å vokse opp . 
Sigurd 
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Blegegarn 
Vi nevnte i «Vi blar i arkivet» at 1977 så ut til å bli et 

godt blegeår. 
Jeg vil mimre litt her, for etter l. apr. var det lov å 
fange blege i garn, og husker at nesten alle ville være 
med på det. 
Det ble satt blegegarn over alt, det var tynne flytegarn 
av nylon, og de sto på hver bukt og odde, holmer og 
skjær. En måtte bruke øynene godt når en var ute i båt, 
og det var farlig å kjøre langs land på natta. Det var 
mange som fikk disse gamene i propellen. 
»Slopsefisket» foregikk etter mørkets frambrudd da 
søkte blega helt inn i knopptanga, og en satte en gjerne 
et gam over en liten bukt o.l. og så rodde en inn i bukta 
og «slopset» med årene (slå på vannet) så en kunne 
skremme blega ut i garnet. Ofte så vi blega rømme ut i 
garnet og den laget en lysende stripe i morilden. En 
kveldsstund og natt kunne en få mange bleger. 
Ikke så lenge etter ble dette fisket forbudt, men det 
ligger nok mange blegegarn igjen rundt i sjØbuene. 

Sigurd. 

J ulestenlning 
Bildet tatt julaften kl. 15 .00, synes det er vel å merke at 

en må vel kunne kalle det i den blå timen, før mørke 

senket seg. 

Kontingent 2013 
I dette nummeret blir det vedlagt giroblanketter for 

innbetaling av kontingent. Det blir det samme beløpet i 

år som sist. 

Vi ønsker rask innbetaling. 
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Gammel rednin 

Dette er tidligere redningskrysseren «Ambasador Bay» 
som lå stasjonert ved krambubrygga i mange år. 
Den er i svensk eie og har nå navnet «Ixplorer» 
Båten ble solgt ut av redningsselskapet i 1983 og er 
blitt ombygd 3 ganger. I 1986 - 1996 og 2009. På en 
v ombyggingene ble båten forlenget og fikk nytt 

akterskip, så den er ikke gjenkjennelig. 

Ny innflytter 
Det er flyttet inn en person i huset i Kniben på 
Farestad, som var eid av fam. Thomas Hansen nå som 
har flyttet til MandaL 
Det er Karl Erik Kilander, og vi ønsker han 
velkommen til øya, og håper han vil trives blant oss 
her ute. 

Vi vil gratulere Camilla Blørstad Lien og 
Hans Olav Jakobsen med en datter som ble født 29. 
des. 2012. Hun har fått navnet Ingrid . 
Ingrid ble døpt i Skjernøy kapell 17. mars. 

Denne 

hestehoven 

og noen flere 

tittet opp fra 

veigrøften litt 

bortenfor 

Hestebakken 

3.mars. 

To dager 

senere 

observerte vi 

4 gås på vei 

nordvestover, så selv om det ble noen iskalde dager 

etter dette, så ER våren på vei . 
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6 Skjernøykvinner, først over den nye 
broen til Buen kulturhus! 
Det var 8.mars - kvinnedagen, og feiring av kvinnenes 
100 årsjubileum for sin stemmerett i 1913.6 kvinner 
fra Skjernøy stilte opp og var med og gikk i tog over 
den nye brua til Buen kulturhus. Det var Agnete 
Kjellin-Grete Toresen-Randi Ullestad-Marit Berge
Heidi Tjomsland og Rita T. Dyrstad. Alle hadde en 
flott opplevelse av å gå over nybrua! Og 
festarrangementet i Buen kulturhus om kvelden var en 
flott opplevelse! 
Rita. 

Feil person på bilde Vi 

skrev dessverre feil navn på jenta i rød kjeldress i 

bildet til høyre øverst, fra Tjødna på side 1. 

Det er Olaug Gesine og ikke Claudia Tørresen som vi 

skrev. Beklager feilen. 

Siden sist 
Vi er nå i midten av mars, og våren har vi ikke sett noe 

til. 

Siden nyttår har vinteren vært fin når det gjelder været. 

Desember var kald og vi hadde en god del snø, men 

etter nyttår fikk vi mildvær og snØen forsvant. Fra 

midten av januar og ut til feb . kom det igjen noe snØ 

med kuldegrader. Snøen er for det meste borte, det 

ligger igjen noen hauger med snØ og litt is. Kulden har 

holdt seg til denne tid , med lave nattetemperaturer og 

mildvær på dagene. Slik har det vært nesten hele 

februar og fram til nå, noen dager med iskald østavind, 

men med mye solskinn. Telen ligger fremdeles dypt i 

jorden, så en må smØre seg med tålmod hvis en skal 

gjøre noe i hagen , og isen på Farestadkjødna er like 

hard, men den blir ikke så mye brukt nå. 

Ja, så er vinternummeret av Skjernøyposten ferdig og 

vi håper vi når alle før påske, selv om vi er ute i det 

seneste laget. Vi er også gått inn i den 45. årgang. 

Vi møtes igjen i juni en gang, og ønsker alle en god 

påske og forsommer, det er mye som skal gjøres «når 

nytt liv av daude gror». 


