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"DET SANNE LYS, SOIVi LYSER FOR HVERT MENNESKE,
KOM NÅ TIL VERDEN".

ja ~lt det
som vi hver for oss forbinder med vår julefeiring må helst være på
pl~ss for å gi oss en ~iktig jul. Og det er verdifullt for oss å ha
disse gode og fine tradisjoner.
Det er mye mR 3 ~ g strev omkring vår julefeiring , men så er det jo
heller ikke lite det vi feirer. Se en gang til på overskriften som er
hentet fra l. kap. i Johannes evangeliet. Les det om igjen - og tenk
på hVA disse ord betyr for verden - for deg. Jo - vi har virkelig
grunn til å feire.
At Jesus ble født forklares på denne måten - Et lys for hvert menneske.
Du er neppe t tvil om hva lyset betyr for deg. Du opplever d~glig hva
det vil si å tenne lys i mørke . Du opplever daglig hvor avhengig du
er av lyset. Forandringen fra mørke til lys er så total at det egentlig er vanskelig å beskrive.
Julen er også blitt festen hvor lyset står sentralt. Vi tenner så
m~nge lys - i hjem - i kirke - de mange jUlespill fremført av barn ja vi kunne fortsette med mange situasjoner - lyset er med overalt.
Og jeg er sikker på at mange av dine jUleminner nettopp er knyttet til
lyset. Ent en det er stuen hjemme med lysene tent - eller det er julegatene som skinner med så mange lys. Du har muligens et spesielt bilde
i dine tanker - et minne som bærer noe godt med seg. Muligens har du
v~rt en av de mange lysbærere i et julespill - eller du har din egen
tradisjon - hvor lyset er en del av dette.
overÅ feire jul er blitt en fin tradisjon. Skikker og vaner,
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LYS I MØRKE - er det slik du også opp l ever Jesus? Betyr Jesu komme
ti l vår jord - a.t du har fått LYS I DITT LIV? Det var slik Han så
selv på sin g jerning. Han kom for å bringe deg frelsen. Budska pet om
Jesus er jo netto pp det livgivende og frelsende evangelium. Mørke er
ikke lenger menneskenes eneste mulighet. Vi har fått et l ys - et lys
som forandre r menneskenes liv - fra mørke til lys. Et lys som viser
vei fremover - som fyller deg med håp. Forandringen som skjer når lyset slipper inn - kan bare tolkes av den som selv har opp levd det.
Når jUlens LYS tennes også i år - stå ikke på utsiden som tilskuer men la LYS EN E fortelle deg at " DET SANNE LYS", JESUS KRISTUS, må få
plass i de g . Det lys som skaper et totalt nytt liv hos deg.
Da blir det julefeiring - festdager - fordi det som skjedde på Betlehemsmarkene har s kapt en ny l ivssituasjon for deg - du har fått LYS
I MØ RKE. ET LYS ER TENT - jeg håper det er slik du vil oppleve julehøytiden. Julefeiring med LYS - det sanne lys - det er mitt ønske
for deg.
GOD JUL.
Jostein Handa l.
--------- - ------~---

REGNSKA P OVER JULETREFEST pA DYRSTAD SKOLEHUS FOR 70 ÅR SIDEN.
Det var over 70 mennesker, hvorav 37 voksne og 33 barn. Kontingenten
var kr. 1,10 for voksne og 0 , 75 for barn. Det var kjø pt f or kr. 38 i
bakverk og for kr. 16,82 i kaffe, sukker, nøtter og a ppel s iner, og
fløte for kr. 1,10 , tils. ~r. 55 , 92. De fikk også kr. 0 , 34 i rabatt,
og fikk et overskudd på kr. 8,13, som de kjøpte bøker for (kanskje
nye sangbøker). Regnskapet er skrevet av Gustav Valvik.
Noen priser fra den gang: l kg kaffe kr. 5 , 00. l kg sukker kr. 2,04.
2 pk. julelys kr. 4 , 00. 30 poser kr. 0,34. 32 appelsiner kr. 3,20.
l regnskapsbok kr . 0,8~. l jUletre kr. 2 , 00.
Tenk dere, 70 mennesker inne i dette lille skolehuset, midt på vinteren, 2 . januar for 70 år siden. Kanskje snø og bitende kaldt.
Kaffen og kakaoen ble kokt i vedskjulet bak skolehuset. Og tenk å få
plass til alle støvler og klær - mat, kopper og gryter, pluss et juletre som tok en stor plass midt på gulvet. Det måtte ikke være mye
plass til gang rundt juletreet. Og alt dette foregikk bare i lyset av
parafinlamper og stearinlys. Det er helt utrolig at dette kunne gå,
men det var sikkert en stor festlighet for Vesterøyfolk den gangen.
Man skal legge merke til hvor dyr kaffen var den gang, kanskje en hel
daglønn for ett kilo. Kr. 5 pr. kg var veldig mange penger den gang ,
så det var ikke rart at man kokte på gruten flere ganger. Også kr.
2 ,04 for sukkeret er jo Skyhøye priser i forhold til i dag, mens bakverket bare kom på vel 50 øre pr. stykke. Men de kom da ut med overskudd. Det var verre i 1921, da ble underskuddet av juletrefesten
kr. 0,84.
Georg Wal vick.
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Det nærmer seg jUla, og det er på
tide med en oversikt over fisket
nå i høst. Først hummerfisket,
hvor det heller ikke i år var noen
lysning å se~ Beste fisker har bare fått vel 100 hummer på hele fisket, eller godt l hummer pr. teine
etter å ha fisket i ) ukers tid.
Så nå er det nesten bare et fiske
for pensjonister, uføretrygdede og
hobbyfiskere. Ingen kan ha noe
særlig fortjeneste av det lenger,
men tror det er en god avkobling
fra stress og mas og til glede for
mange. Det følger jo alltid en
viss spenning med.
Det var også i år en masse krabber
i hummerteinene, mest skallskiftere.
Bare ca. 2 av 10 var noe å ha~ og

'. ,

nå det siste ble det bare vasskrabber.
Reketrålerflåten her utenfor har
øket noe veldig, med store moderne
stålbåter, som tråler hele søgnet
i nesten all slags vær. Flere av
disse er frysetrålere som kommer
fra Vest- og Nordlandet, så fiskerne
er redd at reken er blitt overbeskattet. Fangstene har også minket
og har ligget på 200 til 500 kg
på turen som det mest vanlige.
Noen har også ute seiegarn, men
også her har fangstene vært mindre.
Dagfangster på 200-)00 kg på 60
til 100 garn, med sei, lyr og
torsk. På trollgarna er det mest
småtorsk, 1/2 til l kg, men svært
lite med stor torsk.
Ålefisket er slutt for i år, med
et bra resultat for de fleste,
men prisen gikk bare nedover og
nedover fra kr. 42 til å begynne
med til kr. )2 pr. kg for stor ål.
Grunnen var et dobbelt så godt
fiske i Norge og Danmark som et
normal tår.
Når dette skrives er det for tidlig å tenke på jUletorsken, men
vi ønsker likevel fiskerne lykke
til, og til hobbyfiskerne; mist
ikke motet om "han" ikke slår til
på første pilkeslaget. -------

INNSAMLING TIL NYE STOLER
PÅ KAPELLET.
Innsamlingen har nå pågått i ca.
1/2 år, og det er til nå kommet
inn kr. 42.370.
Det er ennå langt frem før stoler
kan kjøpes inn, men vi satser
friskt videre i håp om at mange
ennå vil være med.
Bidrag kan sendes både pr. bank
og pr. post.
Kontonr. 3040.21.44927.
Vi vedlegger en bankgiroblankett
som kan benyttes.
TAKK TIL ALLE SOM GIR SIN GAVE.
Innsamlingskomiteen.
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ungdomsforeningen,
Som nevnt i forri g ' ~ nr. had de Ungdomsforeningen 85-års jubi l ~' um og kapellet
75-Ars jubileum som ble markert med en fest 18. sept. I denne forbindelse
skrev Inger Syvertsen en prolog som vi gjengir i sin helhet nedenfor.
Men først vil vi nevne litt om høstens virksomhet. Vi nærmer oss jo jul
og årsskifte med raske skritt. Først står årsmøtet for døren. Det vil bli
holdt onsdag 7. des . like før dette blad er gått i "trykken". Så er det juleforberedelsene. Vi vil "synge julen inn" fredag 16. des. og menigheten
skal ha sin julekonsert 18. des. (søndag) kl. 15.30. Julefesten er som vanlig fjerde juled~g (28. des.) og søndagsskolens fest dagen etter. Vi ønsker
alle hjertelig velkommen til festene våre.
Også i høst har det vært kveldsbibelskole, denne gang v/Stensager. Det har
vært 3 kvelder, og vil fortsette inn på nyåret. -- En møteuke var det også
ved Bjarne Christensen, fra tirsdag 18. til søndag 23. okt. Det var sangere
til hvert møte og de var godt besøkt. Søndagen var det samvær for hele familien om ettermiddagen. Da var det besøk av et barnekor fra Vigeland.
Fredag var det den årlige krabbefesten. Da koker vi krabbene hjemme og
tar dem med oss på festen. I år var det besøk aven gruppe fra Kvås, som
hadde mye å bringe gjennom vitnesbyrd og sang.
Lørdag 5. og søndag 6. nov. hadde vi besøk av elever fra bibelskolen i
Oslo, 16 stykker + lærer, og kapellet var stuv fullt til festlig samvær
på lørdagskvelden hvor de deltok med sang og vitnesbyrd. Det var også sang
av vårt eget SKUK. Etter overnatting på øya var det Gudstjeneste søndag
formiddag, med deltakelse av lærer og elever.
Utenom vanlige onsdagsmøter i høst har også kvinneforeningene hatt sine
utlodninger, Vesterøya 7. okt. og østerøya 12. nov. Like så en utlodning
i forbindelse med høstoffer til Agder Indremisjon i sept. og Helselaget
som hadde sin utlodning og årsmøte 29. november.
Til sist vil vi ønske alle en god og velsignet julehøytid og godt nyttår.

JUBILEUMSFEST

pA

SK\JERN0V

Søndag 18. sept. kl. 17.00, 1988. Kapellet 75 år, Ungdomsforeningen 85 år.
Kapellet var stuvfullt av store og små, og mange utflyttere hadde også
funnet veien til festen. Jostein Handal ledet og ønsket velkommen med hva
kapellet hadde betydd for Skjernøya og folket og hvor mange hadde opplevd
mye godt og et fint fellesskap.
Prost Stensager holdt festtalen hvor han talte fra Matt. 2,9 om tro, bli båret, - åb;:ere. Ca . 160 personer var møtt fram og til bevertning ble
det servert smørbrød og bløtkaker. Bjarne Christensen hadde et historisk
innlegg fra kapellet ble reist i 1913 for kr- 5500 og fram til i dag.
Etter dette var det mange hilsener fra både fjernt og nær, hvor de fortalte hva kapellet hadde betydd for dem. Det var også hilsning fra Godvin
O'g:: Gudfun Ousland som hadde hatt så mange gilde stunder her ute på kapellet. Til slutt var det hilsen fra kretsformannen i Agder Indremisjon Alf
Viksnes. I kollekt kom det inn kr. 6530, altså mer enn kapellet kostet
for 75 år siden.
P R OL OG
Ved 85-års jubileum til Skjernøy Ungdomsforening og 75-års jubileum
for kapellet, søndag 18. september 1988.
Vi er sammen her i dag med slekt og venner,
sitter feststemt rundt dekkede bord.
Det er to jubilantef som feires i år Skjernøy Ungdomsforening 85 og kapellet 75, er kveldens gjest.
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Så velkommen a lle til jubileumsfest.
Velkommen fra fjernt, velkommen fra nær La oss sammen hyll~ de to vi har kjær.
Og en t anke tilbake i dag vi sender,
la oss bli litt i minnenes bok;
I 1903 ble foreningen stiftet, en st ille takk i vårt hjerte til dem
som så fremsynt og klart så motivet.
For med mottoet "Ungdommen for Kristus"
har mange av oss funnet Ham som er livet .
Og i dag skal vi minne hverandre om dette;
At alle som vil sin lit til Ham sette,
dem gir for dagen Han krefter og styrke
uansett alder, stand eller yrke.
De evi ge armer er omsluttet alle,
som Jesus vil eie - sin Frelser vil kalle.
Så tillykke jUbilant - med år som komme r ,
klimaet skifter - til vinter/sommer.
La ikke motløshetsånd trenge inn,
men la kraft og sindighet ' prege vårt sinn .
Så forve ntning og glede kan være vårt merke,
det gir frimodighet, og gjør oss sterke.
Må samhold og fred i foreningen rå Og la takkens toner til Herren gå.
For Han som velsignet i start 1903
er i dag, 1988 , den samme, og vil være med.
Slik gikk noen år, og det modnet en tanke,
eget hus ble et ønske som stod høyt.
Noen mente vel kanskje at dette var drøyt.
Det kostet så mye, var ikke som nå,
til sta~ og kommune med søknad å gå.
Så oppgaven føltes nok veldig og stor,
men "alt er mulig for den som tror". Det er et løfte i bibelens bok,
og på denne grunn de bestemmelsen tok.
De fikk penger til bygget, litt etter litt og tomta til huset som gave ble gitt.
Og så en dag blir det første spadetaket tatt,
med iver og pågangsmot tok de fatt.
Materialer ble ført ifra "Sava" i Mandal,
og landet på fjellan der Guttorm har brygge
ble derfra båret på rake rygge --. Kanskje noen av dere er her i dag som dengang var med og tok et tak.
Da var du ung og sprang lett på raske bein,
bar materialer og langet stein. -Tror vi i dag kan vanskelig forstå
hvor mye tyngere allting var, mot nå,
da nesten alt ble gjort med handemakt.
De samme hender som var sammenlagt,
i bønn for øya vår og folk herute.
I 1913 var kapellet ferdig,
et prektig hus - var vår forening verdig.
Det vi et ble til bruk ved kirkegang.
La oss i dag gå flittig denne veg når klokken kaller på oss med sin klang.
1,
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At ordet i fra Gud som ble sådd herinne
en grobunn i hjertene våre kan finne.
For d et er så mye nytt som kommer opp i tiden,
men a t det gamle evangelium som vi fikk for lenge siden,
må lyde r ent og klart for slekt ene som kommer
så også de kan helt forstå hva dette orde t rommer .
Så også de kan f øl e ro og fred i dagens kav,
i helg og hverdag ha en sikker s t øtt estav.
Fo r et t er sikke rt om alt annet er på gli de t e r at He rrens or d står fast ti l evig tid.
Vi gra tule rer i dag med de fem og s yt ti år .
Så hvitmal t og r ank du her i Kjos da len står,
bygd på et g runnfje ll som ald r i fo rgå r .
Må den arv v i har f å tt før es vid ere fr em,
i slekt ett er slekt som her har s i tt hj em .
Vi øns ker at Guds vel s i gnelse, fred all tid må være på dette sted.
Takk jubilant er , for år som er gått.
Takk fra oss al le for hva vi ha r få tt.
Takk til vår Gud som så godt for oss l age r.
Tillykke da begg e med f ramti dsdager.
Inger Syvertsen.

ET HI STORISK MØTE
Torsdag den 20/10 1988 fant d et sted
et boks t avelig talt .his torisk mø te,
nemlig stiftels en av Skjernøy Hi storielag. 0ya er blitt en kulturinst i tusjon rike re .
Det var primus moto r, Rita D. Solvang som godt stø ttet av Ing e r Lise
Anensen og Svein ø. Ber ge, f ikk
isenesatt denn e f or Skje rnøyas kulturliv histo r iske b egivenhe t.
Et resyme av stiftelsesmø tet lyder
som følger :
Rita ønsket de 25 fr emmø tte hjertel ig velkommen . Hvorpå hun f orts atte
med å i nt rod usere hist orikeren Rolf
Flatviks skriv om l oka lhistori el a g
og de oppgaver som vente r.
Han poengterer ste r kt hvor viktig
det er at kul t ura rven bl i r tatt
vare på i våre historieløse samfunn
av i dag . At vi t ar vare på de gaml e
t radisj onene, før de forsvinner for
all fremtid . Spes ie lt g jelder dette
det ve rbale stoffe t.
Ting som foreningsak tiviteter o.l.
som fi nnes i en hver bygd, bør tas

vare på av de loka le histori el ag .
Den fag li ge fordypning i hi storien bl i r mer og mer fokusert på
den enkel t e kommune og bygd esam f unn. De t te er oppgaver som fagf olkene pri oriterer i stadig s tigende grad . Men det er l ikevel
eno rme oppgaver som venter på sin
løsning g j ennom et lokalhisto riel ag , sli k s om å forske i gård sminner og tradisjoner.
Hell er ikke mo rgendagen må gl emmes . Det er viktig å l egge vekt
på ' l injene ' fra i går , via i dag
t il i morgen . Slik som å ho l de
på bygdetradis j one r og l i vstradis jone r , å kunne bringe disse videre t il våre etterkommere . De tte
er en del av kulturarven som vi
er ansvarlige f or å b ringe videre
til "mo r g endagens menneske r".
Dere t ter gi kk Rita over t i
å r edegj øre for økonomien i laget. Hun ha r jo , som mange k jenner
til , i l engere tid dreve t e t "one
woman show" hva angår kul tu r hi-
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storisk arbeide. Noe som alt i alt
har gitt det nystartede laget en '
godt brukbar "fødselsdagsgave".
Videre redegjorde den samme Rita
for planene til neste møte,
10/11-88. (Når dette leses er møtet forlengst avholdt og kan bare
få en betegnelse, utrolig givende
og vellykket).
Mer til har sekretæren i Agder
Historie\ag sagt seg villig til
å komme og kåsere om prisonfangene
fra Agder, og den kulturelle påvirkning de tok med hjem fra fangenskap i England under Napoleonskrigen i 1807 - 14.
Har noen av leserne navn på slektninger som satt i prisonen, er
laget takknemmelige for tips, da
vi kommer til å arbeide med prosjektet å finne Skjemøyfolk som
satt i fangenskap. Ingen tvil om
at det var noen også fra øya.
Neste innslag var Svein som leste opp forslag til vedtekter for
laget. Disse ble vedtatt med enkelte små forandringer.
Kaffe, kringle, samt nybakte
boller fikk løsnet på gemyttene.
Og snart gikk praten livlig. Mange
var de tanker og ideer- som ble
satt frem. Her skal nevnes de
mest seriøse. Dyrstad gamle skoleDette er nok den saken som står
høyest på prioriteringslisten.
Tanken på å danne en "levende"
skolemuseum i det gamle skolehuset
har slått godt an blandt så vel
skolefolk som konservatorer ved
de lokale museer. Det ble bestemt
å foreta en ekskursjon til den
gamle skole .. Dato 3 0 /10 1988.
Skulle noen av leserne ha gamle
skoleting, slik som lesebøker,
penalhus. ransler, blekkhus, pennskaft med pennsplitter m.m.m. er
vi meget takknemmelige for eventuelle gaver til museet.
Videre ble "Halse Bygdehistorie"
etterlyst. Første bind vil ligge
klar til trykking høsten 89. Den
omfatter kyststripen fra Harkmark
til Hogganvik.
Det kom frem en mengde ideer til
prosjekter for laget, og her er
noen av dem; Bosetningen i gammel
og nyere tid, hermetikkfabrikken
i Valvika, sildesalteriet i Bergs-

dalen, skipsopphuggingen på Va,
Dyrstad skole og historien bak skolen - episoder og anekdoter fra tiden som skole. Skipsforlis - nye og
gamle oldtidsminner - registrering
og tidfesting. Kirke i Kirkevika.
Signalstasjonen på Grottevarden.
Krigsminner 1940 - 45. De som satt
i prisonen under krigen 1807 - 14.
Hvem dro til Holland fra Skjemøya?
Disse og mange flere oppgaver som
venter på å bli bearbeidet.
Også en del navn på mulige resurspersoner ble nevnt. Disse er som
følger: Pauline Jenssen, Martha
Berge, German Gabrielsen, Gunnar
Pedersen, Henny Kristensen, Tormod
Berge, Edith Gundersen, Johan Kristiansen. Vi håper nevnte personer
vil være villige til å fortelle
løst og fast fra sin ungdom og
barndom på øya. Likeså hva de måtte
huske av muntlige tradisjoner og
overleveringer. Vi håper på å kunne gjøre intervjuer med medbrakt
båndspiller, da dette vil lette
arbeidet med den videre redigeringen.
Det ble avholdt valg til styre, noe
som gav følgende resultat: l. Leder
Rita D. Solvang. 2. Nestleder Inger
Lise Anensen. 3. med lem Hilde Herstad
4. kass. Kjell Grøsfjeld. 5. sekr.
Svein ø. Berge. Varamenn: Evert
Knutsen, Karl Kristiansen, Hjalmar
Hansen. Revisor; Terje Jørgensen.
Kontingent ble satt til kr. 30 for
medlemmer så vel som støttemedlemmer.
Definisjon på støttemedlemj En person som bet. kontingent og hat stemmerett, men som er fritatt for å
delta i styre eller arbeidsgrupper.
Det vil bli sendt ut postgiro til
samtlige husstander de r det kan
krysses for medl. eller støttemedl.
Vi ber alle tenke på den kulturarv
historielaget ønsker å ivareta for
våre etterkommere, og således
tegne seg som medlem eller støttemedlem.
Skulle noen ha ideer til prosjekter
ut over de nevnte, ber vi vennligst
ta kontakt med en av styrets medlemmer. Vi er takknemmelige for
all informasjon og støtte.
Svein

ø. Berge
Sekr.

- 8 -

M ISJ O N STE I N E R O G G A R N.
Misjonsteiner og garn, ja hva er
nå det? Jo, under hummerfisket
hadde de fleste fiskerne på øya
i gamle dager misjonsteiner, ett
eller to knipper. Et knippe var
3 teiner, og all hummer som kom
i disse teinene skulle gå til misjonen. Misjonsteinene skulle
alltid legges ut på de beste plassene, og min far fortalte etter
bestefar Emil, at de gamle alltid
skulle ha disse teinene i Havneskjærkroa og på Hjelmbukta, på
første trekk, og de var ikke blide hvis noen hadde tatt plassene
deres før dem. - Noen hadde også
misjonsteinene i Benkekroa og
Færøybukta ved Færøy. Disse hummerurene var regnet som noen av
de beste etter hummeren, og derfor skulle misjonsteinene ligge
der. I Skjernøysund, fortalte min
bestefar Jonas, at Odderura i
Kirkevika og Kalkskjær ved stusøy,
og især under Hesten nord på Kalkskjær, var stedet hvor de gamle
fiskerne hadde sine misjonsteiner,
og slik var det også andre steder
på øya.

Og jeg tenker; Tidene har forandret seg; det hadde ikke blitt
mye til misjonen med det hummerfisket vi har i dag. Tror det
hadde vært vanskelig å ha fått
en eneste hummer på de stedene
på første trekket i dag.
Likedan var det med misjonsgarn.
Det var især på drivgarnsfisket
etter makrell at misjonsgarna
var med i leken, og all makrell
som ble tatt i disse garna ble
nøye telt. Det kunne være ett,
to eller tre sneis, eller kanskje
bare noen stykker hver natt.
Alt ble skrevet ned og lagt sammen ved fiskets slutt og pengene
ble gitt til misjonen.
Vet i alle fall at på Flekkerøy
ble dette praktisert mye lenger,
ja til langt ut i dette århundre.
Har noen av leserne noe å fortelle om dette? Det er kanskje
noen som holder på ennå?
Vi er åpne for tips, så skriv
til oss.
Georg Walvick.

Det har vært et nytt tidsskifte
ute på Ryvingen fyr. Det har forøvrig vært ·flere av disse gjennom
fyrets historie.
Det begynte med en tranlampe inne
i en liten lykt i 1867. - Den store revolusJon kom med det nye
stor-fyret som ble bygd i 1897.
Det var elektrisk og var ett av
de sterkeste i verden. Men alt
har en ende, og i 1921 ble alt
det elektriske rigget ned og fyret
gikk over til gassdrift - og ble
kraftig redusert i styrke.
Og igjen i 1957 ble det en stor
forandring. stasjonen ble bygd
om til tørnstasjon og familiene
flyttet i land. Fyret ble igjen
elektrisk og kilden var dieselkrevne agregatorer.
Dette kan en si har fortsat, til

i år, da der igjen har vært ombygging. I sommer og høst er fyret blitt automatisert. Nye tavler
og elektronisk utstyr er blitt
montert og fyret tennes og slukkes ved hjelp av fotoceller.
Og nå senhøstes ble det lagt ut
kabel fra Bogstøvåg på Skjernøy
og ut til fyret, en lengde på ca.
J km. De har i den senere tid
arbeidet med kabelen, satt opp
koplingsbokser og trafo rom. Og så - mandag den 28. november
ble strømmen koplet til. - Så nå
er det tyst og stille herute.
Agregatene står i resserve, og
faller strømmen ut, starter ett
av disse automatisk og stopper
igjen så sn~rt strømmen er tilbake.
Selv om det er fint, er det også
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litt vemodig. En føler seg på
sett og vis litt "umyndiggjort" elektronikken har helt overtatt .
Men det er vel tidens gang.
Ennå skal det være folk herute,

men det er vel bare et spørsmål
om tid før elektronikken helt har
ove r flødiggjort den siste mann på
Ryvingen fyr.
H.K.

Smånytt fra øya
Vi skrev for et par år siden at
det ble lett etter olje utenfor
her. Nå er det igjen oljeboringsfartøyer på leting. Feltet fra
Ryvingen til Lindesnes er skra vert inn på kartet som veldig interessant, og i løpet av neste år
skal det bores et testehull, 200
meter dypt ned for å se på grunnforholdene og bergartene utenfor
her. Så hvem vet, kanskje de neste arbeidsplassene for ungdommen
fra øya heter Slettinghausen eller Tungegrunnen istedetfor Ekkofisk og Gullfaks? -----Vi vil på det hjerteligste gratulere Trude og Jon Tore Øien
med tvillinger - to .jenter den 25/10. - Dette er litt aven
begivenhet her på øen, og noe som
ikke skjer svært ofte. Vi har
forhørt oss litt rundt og bladd
tilbake i historien og har funnet
ut at det ble født 3 tvillingpar
her ute for omlag 100 år siden .
Vi tror Rasmus og Anna R. Rosnes
var de siste, i 1892. Så har vi
Jenny Jacobsen (f. Kristiansen)
og Christoffer i 1887, og endelig
Oluf og Christen Pedersen , Farestad. Her er vi ikke helt sikre
på fødselsåret, men det var sånn
noenlunne på samme tid.
Det var også to tvillingpar i
"Rødsteinen". Det var Magda (Magga) og Inanda (Nanna), samt Petrea og en som levde bare noen få
år. Men disse var ikke født på
øya, men bodde her en tid. Søsteren, Hilda (g. Engbråten), fikk
selv tvillinger, Ole og Henry i
1930. Men også disse var noen
l,

månder før de flyttet til øya.
Her bodde de som barn, men er nå
bosatt i henholdsvis EYdehavn og
Rjukan.
Men tvillingene til ekteparet
Øien er i sannhet født på øya.
De fleste barn blir i dag født på
sykehus , men da "Fa lken" ankom,
med hele 2 biler, med lege og
jordmor , var det hele lykkelig
og vel overstått.
Vi ønsker foreldre og barn hjertelig tillykke. ------IN MEMORIAM.
Den 1/10 døde Sverre Syvertsen,
nær 86 år gammel. Han har vært en
aktiv fisker hele sitt liv og var
med i fiskerbåten like til i sommer. I sine unge år drev han fiske sammen med sin far, senere med
sin sønn Herman, og de siste årene også med sin sønne-sønn Sverre
Gunnar. Så der fikk fi oppleve å
se 3 generasjoner i samme båt.
Det var et virkelig fiskermiljø
i den familien. Hans egen lille
fiskerbåt , som vel er bygd i beg.
av 30-årene med en 3 1/2 Marna,
er fremdeles i full drift, mens
der også er kommet andre større
båter til . -- Som andre drog på
arbeide til et bestemt klokkeslett,
fbr de på sjøen, i maksvær og rusk.
Sverre var enkemann etter at hans
kone, Kirsten, døde for noen år
siden. Han fikk gleden av å bo i
sitt eget hjem til ganske få dager før han døde.
Med Sverre Syvertsen er en staut
kar og vel den siste fisker i
hans generasjon, borte. Vi lyser
fred over hans minne. -------

------~--------------- .
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2/10 var det barnedåp på kapellet .
Foreldre; Hilde og Trygve Ånen- .
s en. Barnets navn; Marie Therese .
Foreldre; Karin og Sigurd Dyr s tad. Barnets navn; Marius .
Vi gratulærer.

varer måtte rett og s lett ka s s eres .
De har også en forrykende appetitt
rundt fuglebrett og foringsplasser.
Kan det Være varsel om en streng
vinter?- -------Vi rakk også å få med a t menighetsrådet
arrangerte julekonsert søndag
Den 13/11 var det også barnedåp .
Il
.
Det
var fullsatt storesal og
Foreldre her var; Marianne Post
det var ungdomskoret SKUK som medog Tor Evert Bent e en . Hun kommer
virke
t. Der var også en del allfra Manda l, mens Tor Evert e r
sang
og
til og med sang aV noen
gammel Skjernøygutt . De e r bosatt
sanggl~de
småjenter som ble kalt
i Ma nda l. Barnets navn ; Anders
mi
niSKUK
.
Bjarne
holdt andakt og
Post Bentsen . Vi gratulærer .---det var fin bevertning rundt festVi ønsker det nystartede Skjernøy lig pyntede bor d. Ej virkelig fint
Historielag lykke til me d sitt
innslag nå i adventstiden.-----a rbeide. Vi v i l samtidig minne
om at det finne s en god del stoff Så er vi alt et godt stykke inne i
ju l emånden og kan s e tilbake på
fra gamle da ger i Skjernøyposten .
høstvreret
. Sept . og okt. var ikke
Gamle folk, s om nå er borte, som
så verst. En del kulin g ha dde vihar fortalt fra sine unge år,
til dels sterk , men ogs å man ge fine
s amt historier fra krigsårene .-dager , sv~rt mye nedbør og mildt.
Den s amme Skjernøyposten passerer November ble , som vi må karakterimed neste nr . 20 år , og vi hadde
sere , bare helt f a ntastisk, til
tenkt at vi kan s kje skulle markere november å v~re . Bare noen få dager
det litt. Hvi s noen v ille skrive
var det oppe i kuling og første
litt til oss i den anledning ,
halvdel var det mildt og fint. De
ville vi være svært .t~kknemmelige . siste pår ukene fikk vi noe kulde,
Vi minner også om kontigenten for men ellers bra . -- Opp til nå har
desember heller ikke vært ille, så
198 9. Innbetalingsblankett blir
vedlagt i de tte nr. og vi ber alle vi har ingen grunn til å klage
over høstværet i år.
å betale inn så snart som mulig,
Vi
har passert 3. s øndag i advent
s lik a t vi s na re s t ka n få nedbeog
julen nærmer seg r a skt. Vi sier
t a lt vår g5eld. Prisen blir den
s amme som i fjor, Kr. 30 .- og S 5. takk for i år og øn s ker alle våre
lesere en gledelig jul og vel møtt
Vi er bedt om å ta med dette for
i år et som kommer.
s tyret i UfF ' ; Vi har nå sendt ut
postgiroblankett til alle medlemmene, til de s om har betalt regelmessig og de s om har glemt det
de siste årene, + til konfi r mantene . Dette for å gjøre det greiere
for oss i styret, og forhåpentligvis for a lle dere andre. -------Har dere l agt merke til at kjøttmeisene er så ivrige etter å komme
inn i hus nå i høst? De flakser
rundt vinduene og smetter inn hvor
de får a nledning. på butikken på
øya fik k de virkelig føle det.
En meis va r kommet inn og herjet
s vært rundt i hyllene, så eti del
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