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STOR TAKK TIL ÅSHILD AALVIK   

  
Det var utlodning i Skjernøy barneforening onsdag 27.april kl.18.00. Salen var så og si fullsatt. Spente barn 
var oppe på scenen og sjekka alle gevinstene. Og flere av dem hadde de laget, og hvem kommer til å vinne 
akkurat min? Spenning var stor. Men først var det andakt av en dame fra Normisjonen.  
Da den var over kunne loddsalget starte. Det var stor pågang av loddkjøpere. ”Dere må komme her, æ har 
ikke fått kjøpt noe” var det en som ropte, og vinka med hånda. Da alle var fornøyde, kunne trekningen be-
gynne. En av jentene leste tydelig og klart vinnernumrene. Unge hjelpere sto på rekke og rad med gevinster 
som Åshild forsiktig tok ned fra utstillingen med alle gevinstene.  Det var flotte gevinster; over kr.17 000.- 
var kommet inn. Noen på loddbok, som barna hadde vært rundt med fra hus til hus på øya, men de fleste 
kronene kom inn denne kvelden på Kapellet. Pengene denne gangen går til mennesker i Equador, som er 
blitt rammet av jordskjelv. Tidligere gikk pengene til Mali, og vannprosjekt der. Men nå har alle fått de 
brønnene de trenger, så da blir det andres tur. Fantastisk! 

Åshild Aalvik avsluttet med sine ord. Men helt på slutten meddelte hun at nå ville 
hun slutte i Skjernøy Barneforening, og det er jo lov etter over 30 år som aktiv 
medhjelper og leder av Barneforeningen. En stor, stor innsats av Åshild er lagt ned 
i alle disse årene. For en tålmodig kvinne! Mye lærdom er utvist til de kommende 
generasjoner av strikking, sying og annet, noe de alltid vil få bruk for. Som en av 
ungene sa høyt ”vi kommer til å savne deg Åshild”. 
Åshild fikk blomster, gode ord og takk med seg hjem. Ja, det er en tid for alt. 
  
Anne Grete Syvertsen fortjener også en stor takk da hun har vært med i mange år 
over flere perioder i   Barneforeningen. Anne Grete takker også for seg. 
  

To dyktige kvinner har lagt ned mye omsorg og mange arbeidstimer i Skjernøy Barneforeningen. Tusen 
takk til dem begge to! 
  
Rita T Dyrstad 
  

Åshild Aalvik 



17.mai 2016 

En strålende grunnlovsdag, sol fra skyfri himmel, men litt kald vind hvis man 

ikke fant le. 

Begge broene var fint pyntet med flagg og bjørkelauv, og det flotte, norske 

flagget stod temmelig stramt ut mot øst på de fleste flaggstenger på øya.      

Og masse balkongflagg var å se. 

Toget gikk som vanlig fra Kapellet til Ytre Farestad og tilbake, og i år var det 

aspirantkorpset fra Blomdalen som spilte for oss.  

Nina Bentsen holdt en flott tale for dagen, hvor vi ble minnet på at friheten vi 

har ikke er noen selvfølge.   De to Skjernøymennene som falt under 

2.verdenskrig ble hedret med kransnedleggelse på minnestøtten, og 1 minutts 

stillhet.  

Deretter spilte korpset nasjonalsangen, og vi sang selvsagt med. 

Gudstjenesten ble ledet av vikarprest Tore Smedplass, og han holdt en fin  

preken over flagget vårt, korset i det, og fargene som symboliserer frihet,   

likhet og brorskap – som det franske. 

Etter gudstjenesten var det leker 

for de yngste og de litt eldre, det 

var bl.a. skyting med pil og bue 

på blink, banke spiker i planke og sekkeløp.  

Mange satt og pratet i den lune kroken utenfor kapellet mens 

de unge utfoldet seg på plassen utenfor grendehuset. 

Mange fant veien til kaffe og kaker etc. på grendehuset, og 

etter premieutdelingen der var det film og fiskesuppe på ka-

pellet, i regi av Ungdomsforeningen. 

Bildet til høyre viser Siw Dyrstad Johannessen, Therese     

Aanensen og Ingunn Syvertsen i sekkeløp.                   

(Foto: Eivind Syvertsen og Janne Ø. Knutsen)   

                                                        Janne 
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Fiskenytt 

Så er det igjen blitt vår og en ny sommer er like rundt 
hjørnet med båtliv og fiske.  Makrellen har for lengst 
meldt sin ankomst, den var tidlig i år, mange har fått de 
første garnfangstene helt inne i fjordene. Vi har ikke fått 
melding om riglefangster ennå, men de er sikkert like om 
hjørnet.  Lukten av stekt makrell om våren er tegn på at 
naturen er i rute. 

En av fiskerne på øya, Sverre Gunnar Syvertsen, dorger 
makrell hvert år, og leverer mesteparten av makrellen 
som selges fra Fiskelaget i Mandal, og om kort tid er 
dorgeutstyret på plass for en ny sesong. 

 

De lokale fiskerne melder om brukbare fangster av lyr 
og torsk på garn, og rekefiskerne er fornøyd, med fangs-
tene og er optimistiske 
når det gjelder fangstene 
framover, bestands-
prognosene er gode. 

 

 

 

De første krabbeteinene er i sjøen, og det er masse   
krabber, men kvaliteten er heller moderat, det er kun de 
minste og da helst hann-
krabbene som kan være 
bra. Krabbebestanden 
holder seg, og det er  
fantastisk når man ser 
hvor mange teiner det 
fiskes med hele sommer-
halvåret og langt utover 
høsten. Det er vel helst 
for mange i forhold til mattilgangen.  

 

En del lokale fiskere har fisket rognkjeks i vinter og vår, 
og fått brukbare fangster. Dette er stamfisk, som brukes 
til oppdrett av lakselus-spisere. De fiskes med spesielle 
rognkjeksgarn, som er garn med store masker.             
Noen bruker også trollgarn til dette fisket. 

 

Om ikke så lenge er det klart for ny laksesesong med 
kilenot. I fjor ble det fisket med rundt 10 laksegarn 

 

Vi ønsker alle en god sommer, med godt fiske. 

 

Evert Knutsen    

 

   

Makrellen har kommet!  

17 april fikk Arnt Otto, Karl Otto og Olaug 

Gesine Aanensen 38 makrell i Kirkevika. 

Fisket i garn.  

Tekst og foto: Åse Karin Aanensen 

Fangst—Rosenvoll. Foto: Jan Øystein Dyrstad 
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Portrett Thorstein Dyrstad 

1.Personalia 

Født i juli 59, på Mandal sykehus 

Skilt og 3 barn, Iselin, Christine, og Catharina som døde fra oss bare 13   

måneder gammel 

Ansatt i OEC Gruppen som konsulent. Tidligere 20 år ved GE Healthcare 

som innkjøpssjef. Utdannet maskiningeniør. 

Bortsett fra militærtjeneste og arbeidsopphold i London og Stavanger har jeg 

hele livet bodd på Dyrstad i «slektshuset». 

Nå har vel mange fått med seg at det er kommet nytt hus, og min eldste    

datter Iselin overtar nå det gamle. Må kanskje også her nevne at huset ikke 

skulle ha ligget der det er plassert, men ca. 20 meter lenger ut og med brystet mot Dyrstad gård. Dessverre     

oppdaget jeg at det da hadde kommet inn i landskapsvernområdet. Verneområdsgrensen er i dette området 

bare trukket opp pr. linjal og følger ikke terrenget. En merkelig måte å lage vernesoner spør du meg, men 

det er nå en annen sak.   Jeg hadde da ikke noe valg på plasseringen. 

2. Interesser og hobbyer  

Politikk og samfunnsliv har nok vært den mest fremtredende og utvilsomt tatt mest av min fritid. Jeg tror 

jeg har vært med i styret i Mandal Høyre i vel 25 år, som medlem og leder. Er for øyeblikket igjen leder.    

I tillegg er selvfølgelig sjøliv og fiske en viktig del av livet. Så steller jeg med en oppfinnelse sammen med 

et par andre som jeg håper kan gi resultater etter hvert. 

3. Fint med å bo på Skjernøya. 

Et flott plass å vokse opp på. Å bo et stykke i fra byen tvinger folk til å ta egne initiativ for å få noe til.  

Tror det skaper mer trygge og selvstendige mennesker. 

Naturen og nærheten til havet er helt essensielt. Jeg kan ikke bo et sted hvor jeg ikke kan se havet. Husker 

da jeg jobbet i London og måtte være der St. Hans aften. Da gikk jeg en 3 timers tur langs Themsen bare 

for å se noe som i hvert fall liknet hav… 

Gode naboer er vi, hvor vi bryr oss om hverandre på en sånn måte at vi vet om hverandre. Tenk på da 

Stavfjord gikk på grunn, da forflyttet vi alle innbyggerne på Valvika og Dyrstad over til Farestad i løpet av 

15 minutter ved hjelp av 2 politifolk. Et godt utrykk for et virksomst lokalmiljø. 

4. Lokalt tilbud 

Jeg er ikke veldig opptatt av disse i den forstand at jeg har noe dårlig tid til å bruke dem. Kanskje bortsett 

fra grendehuset da, som jeg synes vi skal være umåtelig stolt av å ha og som er et flott treffested som bin-

der oss sammen. 

Om noe kunne vært bedre så er det faktisk det lokale engasjement omkring det Landskapsvernområdet 

som strekker seg på sydsiden av Øya vår. Sterke krefter ønsket å omgjøre vernet til Nasjonalpark, noe som 

etter min oppfatning vil medføre en sterk beskatning på vårt bomiljø. Områder med slikt vern vil sterkt 

påvirke vår mulighet til å drive fiske og fangst samt utvikling av bomiljø. I kommuneplansammenheng i 

fjor forsøkte Fylkesmannen å flytte grensen ytterlige innover øya. Det ble etter mye arbeid stoppet, men 

har allikevel skapt konsekvenser for en søknad i Valvika.  Hvis ikke lokalbefolkningen samlet står opp i 

slike viktige saker og klart påpeker konsekvensene for vår kjære øy, så blir vi overkjørt. 

5 Øyas fremtid 

Jeg ønsker flere velkommen. Vi har et godt sted å bo, og det bør vi tilby andre også. Jeg ønsker et leve-

dyktig lokalsamfunn for våre etterkommere. Å bo i utkanten gjør noe positivt med oss som mennesker. Vi 

lærer selvstendighet og kreativitet siden vi ikke får alt opp i hendene. 



Skjernøy Historielag endelig rettmessig eier av Dyrstad skolehus 

Historielaget har nå mottatt skjøte fra Statens Kartverk, utstedt 6.april 2016. Her står følgende: 

«Mandal kommune overdrar herved til Skjernøy Historielag g.nr. 24. br.nr. 130 i Mandal kommune som  

gave.» 

Det har vært mange hindringer i veien før saken fikk en «happy ending» etter 4 års kamp mot byråkratiet. 

19.april 2012 var første gang Historielaget kontaktet Mandal kommune, Bygg og eiendom. Siden har det 

blitt mange turer til Mandal rådhus for samtale med ordføreren og hans stab.  

Da Rita Dyrstad og undertegnede var i møte med daværende ordfører Tore Askildsen og Arne Wilhelm-

sen 30.sept. I 2014, anbefalte de at vi søkte juridisk bistand. «Skjernøy-advokaten», Henrik Lund, ble 

engasjert, og han kan bekrefte at det har vært en lang og arbeidskrevende sak, med masse dokumenter 

fram og tilbake..             Knut B. Knutsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYTT FRA HISTORIELAGET 

Da Knut Knutsen nå ønsket å gi seg i historielaget, måtte det velges ny leder, og som ny leder ble valgt 

Gerd Jacobsen, Rosnes. Arnt Otto Aanensen fortsetter som nestleder.  

Å bli valgt som leder etter Knut er store sko som skal fylles, men jeg får gjøre mitt beste. 

Dyrstad skolehus er nå nymalt. Så nå skinner det så hvitt og fint der det ligger.  

Informasjonstavlen er satt opp på Færøy.  

Historielaget vil også i år utgi Skjernøy-kalenderen – kalenderen vil gjelde for 2017. Den blir til salgs fra 

ca. 1. juli og vil koste kr. 150,- pr. stk.; samme pris som tidligere. Dette er en kjempeviktig inntektskilde 

for historielaget, og vi håper at mange, mange vil kjøpe den og støtte opp om arbeidet som historielaget 

gjør.  

Historielaget har mange prosjekter på gang, men det vil jeg skrive om etter hvert som vi får landet dem.                        

Gerd Jacobsen 

Løsning, gåte s. 18: Bordet!  
 
Bordet har jo både bein, og får mat titt og ofte på sin bordflate. Men vi har aldri sett et bord verken gå eller 
spise, har du?  



Konsert på Grendehuset 

17.april arrangerte Historielaget konsert med «Bussi», eller Hil-

mar   Karlsen Rosenborg. Vår tidligere postmann, Torbjørn Rug-

land var den som tipset Historielaget, og som var mellommann i 

fht. «Bussi»’s      konsert.  

«Bussi» er en ekte tater, eller «vandri», og er stolt av det. Som vi 

vet har taterne lidd mye vondt både blant folk og myndigheter, 

men «Bussi» har hatt et godt liv og fokuserte på det. 

Som liten gutt bodde han og familien hos Anna og Ånen Rosse-

land på gården Rosseland i Mandal. Mor, far, 6 barn, tante og   

onkel. Torbjørn Rugland bodde i nærheten, og han hadde lekt mye 

sammen med «Bussi»s storebrødre da de var små.  Rugland er 

blitt «Bussi»s personlige venn, og fortalte før konserten om sitt 

forhold til «Bussi». 

«Bussi» og hans kone Ritha har 4 barn, og bor på Gjøvik. 

«Bussi» fortalte om sin oppvekst med fantastiske, gudfryktige for-

eldre. De bodde ofte på samme sted om vinteren, og reiste fra vår 

til høst.  Søstrene hans gikk på skole om vinteren, mens han ikke 

skjønte poenget med det å gå på skole. 

«Bussi» synger taterviser, og har gitt ut bok om sitt liv; «Den   

magiske reisa». Han har også spilt inn flere CD-er. 

Marius Loland og Kai Erland har produsert en film: «En av mine 

minste», om en tater som blir tatt fra sine foreldre og blir plassert 

på barnehjemmet Birkelid i Greipstad. «Bussi» er også med i denne filmen, og forteller om det gode tater-

livet han har hatt. 

«Bussi»s kone, Ritha, er med på hans reise. Likeså Karl Ivar Grundeland, mandalitt og «tater uten tater-

blod», som har sansen for de ting som taterne pleide å lage for salg, og han hadde med en utstilling av ting 

han selv hadde laget. 

«Bussi» hadde god kontakt med Magnhild Brovig under konserten, og de sang duett; «Burovengen». 

Magnhild var også auksjonarius da Karl Ivar auksjonerte ut et bilde av en piggvar, laget av bl.a. piggtråd. 

Tingene og redskapene Karl Ivar hadde laget fikk bein å gå på, mange sikret seg et redskap eller pynteting.

                                 Janne 



Orrfuglleik 2016 29-april til 1 mai 

Etter flere år med flott vær på denne årlige tradisjon som er kalt «vårens vakreste eventyr» var det i år 

ikke mye som minnet om vårvær; sludd og snøvær store deler av helgen.  Det var ca. 15 cm med nysnø 

da de mest ivrige la ut fra hytta klokken tre om natta for å se på orrfuglen holde ett forrykende show på 

myra, som lå 1,5 km oppi lia fra undertegnedes hytte.  

Underholdningen har variert fra år til år, med 15-16 fugl på spill som det meste og til i år da det knapt ble 

sett fugler i nysnøen.  

Det er «gutter» med tilknytning fra øya som deltar og det blir løst mange verdensproblemer og en del  

lokale utfordringer i dagliglivet.  God mat og drikke blir alltid tilberedt. Vi mener dette var det tiende året 

vi har hatt denne turen, og muligens vi kommer tilbake neste år.  

Fra venstre: Alf Gunnar Abrahamsen, Erik Aanesen, Kjetil Skistad, Per Tønnes Berge, Atle Hjemdal, 

Øyvind Søderholm og Christian Aanesen.                                 

                   Eivind 

 



Paul Coleman—konsert i kapellet  

Konserten ble avholdt etter markert annonsering på 
Facebook og med plakater rundt forbi. Dette var 
tredje gangen han holdt konsert på øya, og det var 
bra fremmøte på ca. 120 stk. Det er tydelig han er 
populær blant både yngre og voksne med sin pop – 
rock sound. Kanskje ikke så rart da han spiller bra 
på sine gitarer og også flotte tekster, både i sangene 
og til dels underholdene mellom sangene, tydelig 
og fin britisk-australsk engelsk som også en       
rørlegger kan forstå. 

Han startet sitt første band som elleveåring, og  
jobbet som lærer i historie og religion. Nå lever 
han av musikken på fulltid og har gitt ut en rekke 
plater, skrevet mye sanger og holder konserter fra 
Harstad til Melbourne (hans hjemby). 

Paul ga et spark til «kirka» om at det å få tilgivelse 
burde være den største selvfølge om en hadde trått 
feil i livet, men det var nok vanskeligere blant    
kirkegjengere enn blant ikke troende, mente han. 

                  Eivind 

Inspeksjon av saueholdet på Skjernøy 

Dyrevernsnemnda i samarbeid med Mattilsynet inspiserte tidligere i vår alle sauebesetninger i Mandal 
kommune.  Kontrollen omfattet også villsauer som det er seks besetninger av på Skjernøy.  Så vidt vi har 
brakt i erfaring var det bare positive tilbakemeldinger å få. 

Det er for tiden ti gårder som har tamme sauer.  Totalantallet med ”lobber” på fire bein, smått og stort, vilt 
og tamt iberegnet, ligger på rundt 400 dyr. 

                    Evert Knutsen 

Villsauer på Stusøy 

Tamsauer i Juviga 



Fra naturen 

Grågåsa var i år på plass tidligere enn noen gang, allerede 10. mars kom de første til Nordfjorden, og 20. 
april var de første ungene på vannet. For tiden er det tre kull, et med 2 unger, et med 3 og et med 5.      
Og det kryr nærmest av gjess på holmene utenfor. 

 

Låvesvala var i rute, og ble sett 30. april. 

Gjøken har også latt høre fra seg, men det er lenge mellom hver gang. 

 

 

Terna lot vente på seg 

Terna, eller tedna som den heter lokalt, lot vente 
svært lenge på seg i år. Først 21. mai ble den ob-
servert på Nordfjorden.  Den pleier å komme rett 
rundt 1. mai.  Og den kommer i stadig mindre an-
tall, tidligere var det opp til 10 par som hekket på 
småholmene i Nordfjorden, Ystevåa og lignende 
steder, nå blir man overrasket hver gang man ser 
en terne som ruger, og sjansen for at ungene klek-
kes er små.  Så det ser ut til å gå ”filleveien” med 
et av de viktigste sommersymbolene for Sørlan-
det. 

Fiskemåken, som også er en trekkfugl, er på 
plass, men i svært beskjedent antall. Den dannet 
sammen med terna, hekkekolonier på de fleste 
småholmene i den indre skjærgården. 

Disse holmene er blitt svartbakens hekkeplass nå, 
ett par på de fleste.  Tidligere holdt den til på de 
ytterste holmene.  Den er utvilsomt en av hoved-
årsakene til den dramatiske nedgangen i terne- og fiskemåkebestanden.                                                    
Minken, som tidligere fikk skylden for det meste, er nå blitt svært redusert i antall. 

      Evert Knutsen  

 

 



Besøk på det kongelige slott 

Det var en flott mottakelse. Vi ble mottatt som 

om vi var en av de kongelige.                          

Dagen var 25. april, og vi fikk være der i hele to 

timer. Vi var 31 som hadde fått medaljer, pluss 

ledsagere. 

Etter at vi ble hilst velkommen av hoffdamer og 

adjutanter fikk vi hengt av oss yttertøyet i garde-

roben. Så ble vi vist inn i mottakelsesrommet.  

Et rom med svære malerier fra kroning av    

konger og dronninger som hadde bodd på slottet. 

Ja, veggene var fulle av malerier. Etter litt      

venting og forklaring på hvor vi skulle og      

tildeling av bordnummer ble vi ført videre opp 

til andre etasje der utgangen til balkongen er. 

Her  ble vi mottatt av hoffsjefen som hilste på 

oss alle. Videre fikk vi omvising i forskjellige 

rom og ble forklart om bruken av disse og fortalt 

om maleriene, og utsmykning i rommene, vi fikk 

også se møblene som dronning Maud hadde med seg fra England. 

 Vi ble ropt opp to og to for å gå inn til kongen og dronningen, og håndhilste på dem begge. Så ble vi ført 

inn  i den store festsalen hvor bordene var dekket med plass til ti på hvert bord, åtte gjester pluss to fra 

slottet. Det ble servert champagne og hyllebærsaft og fine fingersmørbrød. Senere fikk vi kaffe og kake, 

og Kongen holdt tale til oss. En av hoffdamene fortalte om  slottet. Noen elever fra Barratt Dues musikk-

skole spilte  for oss.  

Til slutt takket Dronningen alle for innsatsen.                                     

Det var en flott og uforglemmelig  dag på slottet som vi sent vil glemme.                                                    
Hilsen Signe og Sigurd 

Det gamle eiketreet ved skolehuset 

Hvor gammelt eiketreet er, vet vi ikke. Det har vokst i mange år, kanskje 

100, og vel så det. Det fikk «nådestøtet» 22. september 1969, da var det 

en storm som la store deler av Furulunden flat. Store deler av eiketreet 

brakk og treet døde langsomt ut. Men, ennå etter snart 47 år, står det fort-

satt rester igjen, godt synlig. Hadde bare lyst til å minne om dette, da jeg 

blir minnet om den stormen nesten hver gang jeg går forbi dette treet.  

Hilsen Sigurd.  

 

LOSTUR – 5. MAI 2016 

5. mai arrangerte Skjernøy Historielag lostur – med som los var undertegnede. 

Det ble et godt oppmøte med ca. 30 stk. som deltok. Det var folk   både lokalt fra øya, men også veldig 

mange fra Mandal. Turen gikk rundt Ystevåa, med kaffepause i Båtevika.  Deretter ble det en tur på 

Åksla for hele gjengen, for så å vandre ned i gården på Ytre Farstad og videre til parkeringsplassen på 

kapellet. Det var en fin gjeng å være los for.                                                                       Gerd Jacobsen 



VI BLAR I ARKIVET 
Skjernøyposten nr. 2 våren 1979 
  
17.mai på Skjernøy. 
Dagen opprant med regn, som holdt opp hen på formiddagen. Det var ellers overskyet resten av dagen og 
uhyre kaldt. En greide å holde varmen når en gikk i toget, men det var heller kaldt i pausene når en sto stil-
le. Det var også godt og varmt under gudstjenesten på kapellet, samt på skolehuset (Grendehuset) hvor de 
hadde arrangert konkurranser: skyting, pilkast, lykkehjul o.s.v. Toget startet som vanlig fra Valvik kl. 1230. 
Det møtte vel opp like mange som vanlig. Etter pause ved Dyrstad skole og i Juvika, var det stopp ved 
Bergstø hvor en måtte vente på musikken fra Mandal. Denne gang var det Gutte-aspirantkorpset som møtte 
opp. Her var det også mange folk som møtte opp, så toget ble da ganske stort. 
Før gudstjenesten spilte musikkorpset utenfor kapellet, og det var kranspåleggelse av Bjarne Christensen. 
Gudstjenesten var ved prost Stensager, og etterpå var det bevertning med kaffe, brus og kaker. 
Og etterpå var det som vanlig idrettsleker for barn, med premieutdeling til slutt. 
  
Jordbruk 1979. 
  
Det er litt moro å se at flere og flere begynner å drive med litt jordbruk på si, og har gått til innkjøp av en 
liten jordfres eller tohjulstraktor. En ser nå at jorder som har ligget brakk i mange år, er blitt svarte igjen. 
  
  
 
 
BILDE FRA SVUNNEN TID 
  
(bilde av kapellet innvendig) 
  
Kapellet ble bygd i 1913.  
Her er bilde innvendig, kanskje fra innvielsesfesten? 
  
  
KRIGSSEILERE FRA SKJERNØY 
Denne gangen er det Arnfinn Syvertsen nr. 3 av krigsseilerne fra Skjernøy som blir presentert.                 
Disse historiene kan du lese i boka til Aage A. Wilhelmsen – Sjømenn i krig— en formidabel innsats av 
Aage er lagt ned for å få krigsseilernes historie på trykk. 
Vi i Skjernøyposten er glade for å formidle hva våre forfedre måtte igjennom i krigens dager. 
  
Arnfinn Syvertsen var skipsfører. Født på Farestad - Skjernøy 3/8 1906. Han var fisker i yngre år. Reiste 
første tur til sjøs med D/S ”Birk” fra Bergen som jungmann i 1924.Gikk styrmannsskolen i 1928-29 og 
skipperskolen 1929-30, i Farsund. Seilte deretter i Odfjells rederi i Bergen som skipsfører. 

  
I juni 1938 reiste Arnfinn ut som fører av rederiets 
”Cypria”, en stykkgodsbåt på 76 000 tonn, bygget i 1931. 
9.april 1940 var ”Cypria” underveis til Amerika, og kom 
således i fart på de alliertes side. 
”Cypria” seilte med krigsmateriell og forsyninger til alle 
frontavsnitt under hele krigen, og slapp heldig fra det. De 
seilte dels i konvoi og dels alene, og Arnfinn Syvertsen 
førte skipet hele krigen uten en dags ferie. En tjeneste det 
står all respekt av. 
Ofte kunne det være nære på, og en gang i Suez falt  

bombene like i nærheten av skipet, forteller Arnfinn. Men det gikk som regel godt. 
”Cypria” kom med last til Norge i august 1945, og Arnfinn reiste hjem og tok seg en velfortjent ferie.   
Arnfinn ble i 1935 blitt gift med Alette Gundersen fra Flekkerøy. Og de hadde sønnen Karl Arnfinn som 
ble født før krigen. Lange år i uvisse for de tre var nå forbi. De hadde hatt litt forbindelse med hverandre pr. 
Røde Kors-brev, men stort sett var det en tid de visste svært lite om hverandre. 
Arnfinn fortsatte å seile i Odfjells rederi fram til 1967, og sluttet da på sjøen for godt. De fikk en sønn til, 
nemlig Roald. Alette og Arnfinn Syvertsen bodde resten av sitt liv i sitt hus på Ankerodden – Farestad, 
Skjernøy.                         Rita 



Bak fra venstre: Ragnhild Aalvik, Åse Dyrstad (Bornøy), Bodil Ellingsen (Aalvik), Olav Aalvik, Anne Marie (Mia) Kristiansen 

(Syrdahl), Norvald Jenssen, Roald Syvertsen, Sigurd Aalvik, Arild Jenssen. 

Andre rekke: Torhild Kristiansen (Berg), Aud Jacobsen (Jørgensen), Liv Britt Larsen (Jenssen), Ivar Kristiansen, Torvald Anton 

Abrahamsen (med trekkspill). 

Tredje rekke: Else Margrethe Berge (Grøsfjeld), Grethe Kristiansen, Kirsti Olaug Larsen (Kristiansen),  

Foran:  Karsten Berge, Brita Kristiansen (Tobiassen), Kurt Dyrstad. 

Leder: Ingolf Larsen—til venstre med trekkspill.        Bilde lånt av Else Grøsfjeld.  

 

Ingolf Larsen og Sigurd Aalvik forteller: «Koret ble startet i 1965/-66 av Ingolf, og han sto også for det        

musikalske med trekkspillet. Torvald Anton spilte også trekkspill. I tillegg var det to gitarer, som Åse og 

Norvald trakterte. Koret var aktivt til 1968/-69.  

Mange ganger hadde vi øvelse hjemme hos eldre enslige på øya, og det satte både koret og dem vi besøkte 

stor pris på.  

Koret ble mye brukt, både på øya og andre plasser utenom øya. Vi var mye med og sang for Halse         

misjonsforening, hvor Karl Lian fra Harkmark var formann. Vi var mange plasser som Holum, Vigeland, 

Moland (hvor Ingolf kommer fra) og rundt i distriktet. Ingolf, Georg og Sigurd var faste sjåfører, pluss vi 

måtte skaffe noen andre som hadde bil. Den gang var det ikke så mange biler på øya. 

En gang vi sang på Moland ble alle i koret invitert hjem til venner av Ingolf for å spise kveldsmat etter en 

konsert.» 

                                 Janne 

              

Skjernøy ungdomskor ca. 1966 



Havmåke (Svartbak) på Galiotten 

Bilde 1. På Galiotten ligger en måke på et reir 15. mai.  

24.mai ligger den ennå tålmodig på reiret. Maken står på toppen av holmen og passer på.  

Bilde 2 og 3 er tatt 26 mai. Mor og far på toppen av Galiotten og én meter til siden for reiret får vi øye på 2 

små nøster. De er ganske så kamuflert på fjellhyllen og ikke lett å få øye på. 

Bilde 4 er fra 1 juni, de vokser fort! Foto: Åse Karin Aanensen 

Søndagsskoletur til den lille Dyreparken på Svennevik 

Søndag 29. mai kjørte 6-7 biler fra Kapellet kl. 11. Turen gikk til dyreparken på Svennevik. Det var fritt å 

se seg rundt i parken da vi  kom frem, ca. kl. 13 var det samling på låven med sang, klapping og hopp så 

hele låven rista....Det var mange nysgjerrige på utsiden som tittet inn til oss. Nina forteller om David og 

Goliat. Så ble Marit og  Arne Svindland takket av for flott innsats i søndagsskolens tjeneste. De fikk hver 

sin orkide. Etter samlingen var det tid for medbrakt niste. De som ville kunne grille. Ca. 15.30 dro vi fra 

dyre-parken, de fleste la også turen utom Lindesnes fyr på en snarvisitt før vi returnerte til Skjernøy igjen. 

Tekst og bilder: Åse Karin Aanensen  

Konsert på kapellet  

Fredag 15. mars hadde ungdomsgruppa   

invitert til konsert på kapellet med Trygve 

Skau. Jeg hadde personlig aldri hørt om 

mannen, men jeg må si jeg ble mektig     

imponert, og beveget av hans sangstemme 

og gitarspill!! Han klarte å trollbinde både 

unge og godt voksne med sitt brilliante   

fingerferdigheter og lune humor. Han spurte 

til stadighet om vi, publikum hadde det bra. 

Noe som fikk hver og en til å føle seg     

velkommen og bra. Iallfall følte jeg det 

sånn, på stemninga der inne i rommet.     

Det skapte en lun og fin atmosfære, og Skau snakket om de små, men viktige tingene som vi alle kan 

kjenne oss igjen i.  

Etter konserten var det café med pizza, deilige kaker og kaffe. Det var en flott kveld.                       Hanne             



 Dugnad i Bådeviga  

12. Mai møtte det opp nærmere 50 mennesker til dugnad i Bådeviga i et strålende sommervær.             

Det trengtes virkelig en opprydding der ute etter vinterstormene! Med iver og lyst satte små og store i 

gang, med engangshansker, å plukke opp plast i alle farger og fasonger. Hele 56 sekker ble fylt opp og 

disse skal hentes av Skjærgårdstjenesten med båt.  

Dette er et landsomfattende samarbeidsprosjekt mellom kommunene og statens naturoppsyn. Lag og   

foreninger får 5000 kroner for å rydde strender og naturområder fri for søppel. På Skjernøya går disse 

pengene til lekeplassområdet.  Det er et av målene å ha med barn på dette arbeidet slik at det kan virke 

preventivt og motivere til miljøvern. Det er og mulig for privatpersoner å plukke søppel hvis man er på 

en holme eller liknende, men da er det ikke betalt noe «lønn». Man kan bare legge igjen fylte søppel-

sekker på stedet man har ryddet, så kommer skjærgårdstjenesten altså og tar de med seg når man har gitt 

beskjed om hvor de er, til kommunen.  Kontaktpersonen i Mandal er Harald Øyslebø. Allerede nå har Liv 

Britt vært med to barnebarn i Kjerkeviga og plukket søppel. Det er helt supert! Vi oppfordrer alle andre 

til å gjøre det samme. 

Takk til alle dere som stilte opp i «Bådeviga»                                                                                    Hanne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

                                                                               Bilder: Ingrid Ilebekk 



ÅRSMØTE I SKJERNØY HISTORIELAG 15. MARS 2016 

10 fremmøtte og 8 fra styret. 

Formøte: 

Knut tok opp at han ønsket å snakke med fylkeskonservator Willumsen om å se på 
en hustuft som ble oppdaget på Lille Vengelsholmen i 1962. Dette ville hun gjerne 
bli med på..  

Før årsmøtet startet holdt fylkeskonservatoren et interessant foredrag om utgravningen av torget i Kristian-
sand.  Dette arbeidet blir gjort av hensyn til bygging av nytt, underjordisk parkeringshus. Torget ligger rett 
ved Domkirken, og kirkegården lå tidligere der torget ligger nå. Utgravningen startet med et forarbeid i 
2010.  Det ble tatt ut prøver av individene som ligger der. Prøvene ble sendt inn for å innhente informasjon 
om alder, kjønn og mulig dødsårsak etc. Willumsen fortalte om hvor individene lå etter stand, hvordan hen-
dene lå på kroppen osv.  Det var også tydelige tegn på sykdom, skader og slitasje på noen av individene.  

Når utgravningen startet for fullt i 2015 var det stor interesse fra media, publikum og andre fagfolk, og det 
var utstilling av det de fant etterhvert som det dukket opp. Det står fortsatt en monter med krittpiper på  råd-
huset i Kristiansand. 

1.Åpning av årsmøtet v/ Leder Knut Knutsen 

2.Innkalling og saksliste ble godkjent. 

3.Valg av møteleder, referent og to personer til signering av protokoll 

   Knut Knutsen, valgt som møteleder 
   Jorund Lønn, valgt som referent 
   Signering av protokoll, Anne Karin Jensen og Fred Roger Karlsen 
 
4. Årsmelding: 

Møteleder leste årsmeldingen, og fortalte om et aktivt år i laget. 

5. Orientering om saker som historielaget arbeider med: 

Dyrstad skolehus: 

Knut fortalte at det har vært et stort arbeid i forhold til at HL skulle bli den rettmessige eier av skolehuset 
på Dyrstad. Dette er et arbeid som tar tid.  Siste hinderet var avklaring av eierforhold til tomta. Dette er nå i 
orden, og det siste punktet er nå tinglysningen av tomta….. 

Rosjekta på Dyrstad skole:   

Sjekta er shabby og det spørs om ikke en båtbygger må se på esingen. Det kom et forslag om å spørre   
Henki om han kan se på den. Han har flere års erfaring med båtbyggerarbeid. 

Høgevarden: 

Høgevarden ble fredet i fjor.  HL har hatt mye kontakt med staten v/miljødep. i forhold til overtagelse.     
Staten v/miljødep. ønsker ikke å avhende Høgevarden.   

De ønsker at bruksretten gis til HL.  HL ønsker at det skal brukes som krigsmuseum.                                  
Vi ønsker oss gjenstander fra krigen til å stille ut i sitt rette element. 

Fastsettelse av alder på eldre bygninger: 

Prosjektet med aldersprøving av gamle bygninger på øya. Boreprøvene ble tatt i oktober 2014. Resultatet 
av dette skulle vært ferdige i mars 2015. Svarene begynner nå å komme inn. Det kan se ut som om huset på 
Bakken på Øvre Berge fra ca. 1560. Prøvene som kommer kan være vanskelige å tolke. Fylkeskonservato-
rene tilbød seg å hjelpe med dette. 

Gjestgiveriet i Skjernøysund ser ut til å være bygd helt i begynnelsen av 1600 tallet. Sjøboden til Rasmus 
ser ut til å være sjøbu litt over 400 år. Alle eierne får resultatene sendt direkte hjem til seg. 

Skjernøykalenderen for 2016: 

Skjernøykalenderen er den beste inntektskilden historielaget har. I 2015 ble det trykket 350 kalendere.  Det 
ble solgt ca. 300.  Vi tar gjerne imot bilder til neste års kalender. Det er ønskelig med tekst og navn under 
bildene. 



Kart over Skjernøy: 

Kartverket kan være behjelpelig med dette.  Flekkerøya har laget et flott turkart 
med masse stedsnavn på kartet.  

 "Velkommen til Skjernøy": 

 Historielaget deler ut en velkomstbrosjyre til nye innbyggere på øya. Dette er 
arbeid vi ønsker å fortsette med. 

Digitalisering: 

Historielaget (v/Janne Knutsen) har overført historielagets bilder og digitale skriv til harddisker (1 kun til 
back-up). 

Bokprosjektet: 

Herbjørn fortalte at arbeidet er godt i gang. 

Dag Hunstad veileder på historiedelen av arbeidet. Han har doktorgrad i historie, og har skrevet flere lo-
kalhistoriske bøker. 

Kirsten Hemmer leser korrektur og er veileder på skriving. 

Tidsrammen på arbeidet er to år. Innholdet i boken kommer til å bestå av mye bilder og historier. Boken 
skal ikke være detaljorientert. Den skal ta for seg årene fra 1910-20 og frem til i dag. Komiteen trenger 
tips, historier og bilder. 

Bokkomiteen trenger informasjon om inndeling av gårder, kultur, handel, kommunikasjon, brobyggingen, 
utvandringen, kapellet, lag og foreninger, 17 mai, dugnad, skipsforlis, fanter/tatere, krig og fred, dyre-
hold, fiske og andre næringer..  

6. Saker som HL ønsker å ta opp: 

Informasjonstavler: 

Historielaget har tatt opp vellet om å sette opp nye oppslagstavler. Vi håper dette blir prioritert i året som 
kommer. 

Lager: 

HL ønsker seg et lager for dokumenter og div effekter. HL sjekker muligheten for å sette opp en bygning 
ved Dyrstad skole når eierskiftet er i orden.  Sverre Gunnar Syvertsen kom med et forslag om at det kun-
ne knyttes sammen med et museum. 

7. Innsendte saker: 

Ingen innsendte saker 

8.Regnskap: 

Regnskap v/ Terje Jørgensen. 

HL har en solid økonomi.   

9.Styret: 

Leder Knut B. Knutsen takket for seg etter 6 år i HL.  Han ble overrakt blomster og gode ord.   
Følgende medlemmer er ikke på valg og fortsetter: 
Nestformann: Arnt Otto Aanensen 
Kasserer: Terje Jørgensen  
Sekretær: Herbjørn Pedersen 
Styremedlemmer: Sigurd Aalvik, Arild Jenssen, Jorund Lønn og Gerd Jacobsen. 
Nytt styremedlem blir Lillian Dyrstad. 
Helene Jensen, revisor. 
Styremedlemmer velges for 2 år. 
10. Diverse: 

Søndag 17. april kommer tateren «Bussi» for å holde foredrag og fortelle historier.  «Bussi» skal fortelle 
om taterlivet på godt og vondt. Han har også skrevet og gitt ut en bok «Den magiske reisen».  «Bussi» har 
med seg en liten utstilling av ting som taterne laget og brukte i dagliglivet. 

Ref. Jorund Lønn                                                                                        (Referatet er noe forkortet—red.) 



Tore Dag Bøe har tatt doktorgrad 

Tore Dag Bøe, som bor her på øya, på Farestad, har de siste 4 årene jobbet som fors-

ker på Universitetet i Agder og gjennomført sin doktorgrad. Den 11. mars nå i vår 

disputerte han og fikk avhandlingen sin godkjent. Nærmere 80 mennesker møtte 

fram og overvar det høytidelige foredraget som varte hele dagen. Torsdagskvelden 

ble det holdt en høytidelig middag i Elvesalen på Buen hvor det ble holdt mange taler 

av kolleger, venner og familie. Tore Dag ble av mange løftet opp og doktorgradsar-

beidet hans ble overstrødd av superlativer som; banebrytende, modig og stødig som 

en søyle!  

Tore Dag har i mange år arbeidet innen psykisk helsearbeid og mange av hans tidligere samarbeidspart-

nere var til stede hele dagen, og skrøt av hans raushet, innlevelse og iver for arbeidet sitt. 

Avhandlingen er skrevet på engelsk og heter «They say yes; they don’t say no»: Experiences of change in 

dialogical approaches to mental health – a qualitative exploration. Avhandlingen inneholder blant annet 

4 artikler, alle publisert i engelskspråklige vitenskapelige tidsskrifter. Tore Dag har forsket på ungdom 

som har hatt psykiske vansker, og som har oppsøkt hjelp i psykisk helsetjeneste. Han har intervjuet 

ungdommer og deres familier om hvordan de har opplevd vanskene ungdommene har hatt og den hjelpen 

de har fått. Hensikten med studien var både å få hjelp av ungdommene selv og de berørte til bedre å forstå 

hva psykiske helseproblemer kan dreie seg om, og å lære mer om hva som kan være god hjelp.   

 

Når ungdommene fortale som sine vansker, fortalte de ofte om hvor vanskelig de hadde det på ulike are-

naer der de måtte gå andre mennesker i møte; på skolen, blant venner, i familien. Opplevelsen av at de 

ikke ble verdsatt og gitt god respons, og særlig i skolen opplevelsen av å bli avvist, krenket og mobbet 

gjorde at mange av dem trakk seg tilbake, gav opp andre, isolerte seg. I en slik tilbaketrekning, som i ut-

gangspunktet er for å verne seg mot smertefull krenkelse og nedverdigelse, ser det ut til at de får det enda 

verre. Isolasjonen blir enda verre. De kommer inn i en ond sirkel som de oppsøker hjelp for å komme ut 

av. Tore Dag viser i sin studie hvordan mye av det vi kaller psykiske helseproblemer, eller psykiske 

lidelser ikke ser ut til å dreie seg om noe som er «galt» inni den enkelte, men mer dreier seg om noe som 

har blitt galt mellom mennesker og konsekvenser av dette. Psykiske vansker kan forstås som sam-

menbrudd i samspillet og dialogene mellom mennesker.  

I avhandlingen viser han også hvordan god psykisk helsehjelp kanskje kan forstås som å få i gang godt 

mellommenneskelig samspill og dialog. Altså å endre noe mellom de som er involvert i behandlingen, 

mer enn noe inni den enkelte. Når ungdommene fortalte om hva som var til hjelp, så handlet dette mye 

om opplevelsen av å få snakke om seg og sin situasjon uten å være redd for å si noe dumt, at det de sa ble 

godtatt, at de følte seg velkomne i samtalen og at de merket at terapeutene brydde seg om dem og ville 

dem vel. Altså det som har med kvaliteten i det mellommenneskelige å 

gjøre. På bakgrunn av dette foreslår Tore Dag i sin forskning at kan-

skje det viktigste i hjelpen til mennesker med psykiske vansker er den 

etiske kvaliteten på samtalen, der den som trenger hjelp opplever seg 

ønsket, velkommen, verdsatt. Der den som trenger hjelp opplever at 

det gis tid og rom for han eller henne, til selv å finne ord for det vans-

kelige, og selv finne mulige måter å bevege seg videre i livet.  

F.eks fortalte en jente om sine vansker på skolen og om et vendepunkt. Hun bestemte seg for å se etter 

invitasjoner fra andre elever til å gå med dem. Hun fant en slik invitasjon hos en ny jente på skolen: «Jeg 

skulle til å si nei, men så klarte jeg å gå over til henne og så sa jeg ja!».  

Avhandlingen foreslår at psykiske vansker kan forstås som opplevelsen av at fremtiden er lukket - for 

bevegelse - og hjelp kan forstås som dialoger som åpner fremtiden igjen - for bevegelse. Når dialoger 

skaper endringer handler det ikke bare om hva som sies, men like mye om hvordan en sier det og at dette 

oppleves som en invitasjon til å delta i dialogen. Denne måten å forstå endringsprosesser retter oppmerk-

somheten mot etikk, kropp og bevegelse på nye måter og kan bidra til å utvikle god hjelp i psykisk helse-

arbeid langs nye linjer.   



Lobbeliden 

-Skjernøypostens egne barneside- 

Finn 7 feil og fargelegg:-)  

Kan du alfabetet?  

 

Gåte: 

Hva eller hvem er det som har bein, men 

ikke kan gå, og som stadig får mat, men 

ikke kan spise? 

 

Se svar s.5 



SMÅNYTT 
 
BÅTEVIK-KOSTEN PÅ PLASS IGJEN 24 MAI 
Den var blitt flyttet på i uvær i løpet av vinteren. 
Det var Kystverkets M/S «Villa» som fikk den på 
plass igjen. 
Åse Karin Aanensen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELVIS kom på besøk til Skjernøy 
  

Det var staselig fest av to som feira at de var 70 år 
her i april, nemlig Lise og Evert Knutsen. Etter god 
mat, prat, sanger, taler og skuespill, så hører vi en 
stemme som synger ”Love me tender”, og inn    
kommer en kar i fullt Elvis-utstyr. Han laget       
skikkelig stemning med alle sine låter. Dansefoten 
fikk fart på seg, og danse gulvet var straks fylt av 
mimrende glade gebursdag gjester. Et festlig innslag!  
ELVIS var selvfølgelig Kjell ”Elvis” fra Lyngdal. 
 

Plateinnspilling på Ryvingen fyr 
  
Kjent musiker og komponist Kristoffer Lo har spilt 
inn sin andre soloplate på Ryvingen fyr. 
Lass av forsterkere, instrumenter og innspillings   
utstyr ble fraktet ned i båt, opp av båt, opp Ryvingen 
bakken, opp i tårnet. Tåkeluren er navnet på plata, og 
den er fantastisk!! Den hadde internasjonal premiere 
på den anerkjente musikk nettstedet the Quietus i 
sommer. 
Ja, mye skjer på Ryvingen fyr…… 
 

Båtbyggeriet hedret 
  
Mandal Byselskap tildelte hedersprisen for 2015 til 
Walvick Båtbyggeri på årsmøte. 
Begrunnelsen for tildelingen sier som så ” Byselska-
pet ønsker å hedre den eneste gjenværende av byens 
trebåtprodusenter, de som holder tradisjonen ved li-
ke. Siden 1959 har de vært i sving, først far John, 
siden sønnen, Svein. Gratulerer hjerteligst! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Skjernøygutt til talentleir 
Følgende sakset fra l-a.no 25.5.16: 

Arian Gundersen fra Farestad er tatt ut til Statoils 
talentleir senere i sommer. 
Arian er et stort fotballtalent, og vi ønsker ham lykke 
til med talentsamlingen og videre karriere innen fot-
ballen. 
Hans bror, Alfred, er nå med i MKs A-lag og gjør 
det godt der. Kjempeflott! 
De har begge spilt fotball på Skjernøys lag siden de 
var bitte små, og man kunne tidlig se at her var det 
talenter. Og da er det gøy når de fortsetter, og at de 
lykkes. 
                                           Fotballidioten Janne 

 

Bråtebrenning på Ryvingen 22 mars 

Bråtebrenning rundt Ryvingen fyr.  

Foto: Åse-Karin Aanensen 



Vi minner om båndtvangen for hunder 

på vår kjære ø med omliggende holmer. 
Løse hunder observeres stadig, og vi viser til for-

skriften nedenfor. Båndtvangen er absolutt, det er 

masse sauer her ute, og mange mennesker er også 

redde for hunder. 

Hjemmel: Fastsatt av Mandal bystyre 11. mars 2010 
med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold 
(hundeloven) § 6 og § 11. 

§ 1.Båndtvang 

I Mandal kommune skal hunder utover den ge-

nerelle båndtvangen i perioden 1. april-20. august, 

holdes i bånd hele året: 

A) I Furulunden og Risøbank, jf. Hundelo-

ven §6 bokstav d. 

B) På øyer og holmer der husdyr har rett til å 

beite og faktisk beiter, jf. Hundelovens §6 

bokstav e. 

§ 2.Hundeluftings-/dressurområder 

Rådmannen kan gi unntak fra båndtvangsbe-

stemmelsene i inngjerdet hundeluftingsområder i 

kommunale friområder, jf. hundeloven § 9 bokstav e. 

§ 3.Forsøpling 

Hundeholder skal straks fjerne ekskrementene 

fra sin hund på fortau, gater, veier, plasser, lekeplas-

ser, parker samt i friområder og andre offentlige ste-

der hvor det er til sjenanse. Såkalte hundeposer skal 

ikke kastes i naturen, jf. hundeloven § 11. 

 

 

 

 

§ 4.Straff 

Hundeholder som forsettlig eller uaktsom over-

trer båndtvangen gitt i denne forskrift, straffes med 

bøter og/eller fengsel i tråd med hundeloven § 28. 

§ 5.Ikrafttredelse                                           

         Denne forskrift trer i kraft straks. 

 

                

 

Nyinnflyttede 

Vi ønsker Mariell Christensen Birkemo og Kåre  

Birkemo velkommen til Skjernøy, de har kjøpt hus 

på Smedbakken på Dyrstad. Sammen har de to barn, 

Noah og Even.  

 

 

 

 

 

 

Hva heter det skjæret igjen? 

Åse Karin Aanensen har laget en flott oversikt over 

holmer og skjær nord for Ryvingen.  

 

 

 

 

 

 


