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,30m kj ent er kapellet 75 år i år og Ungdomsforeningen 85, og det vil 
bli feiret med en fest søndag 18. september. Vi bringer her et bilde 
s om er tatt foran kapellet i 1920. 

1. r a d nederst, fra venstre; 
Anna Eriksen, Es ter Syvertsen, Edel Sandvik, 
Gundersen, Hildur Gundersen, Borghild Olsen, 
Per Dyrstad, Peder Dyrstad. 

Til s. 9. 

Petrea Farestad, Hel ga 
Borghild Kristiansen, 
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Tidligere fyrbetjent på Ryvingen fyr, Ivar Myran, har skrevet denne 
hyldest til hans øy i havet. Han var på Ryvingen i 6 år og gikk av 
etter oppnådd aldersgrense nå i vår. Dette fiktet stod gjengitt i 
"Krigsseileren" og vi har fått lov til å ta det med her; 

Til min JI~ i ha.vel 
Berget er slitt a~ tusen bølgers slag. 
1 millioner av år har vær og vind, regn og snø 
smuldret steinen, vasket stranden. Tidens gang. 
I storm og stille, i bitende nordvest med skip i nød. 
ug i maksvær, i glitrende solskinn. 
De klare netter med månebro. 
Den ligger ensomt i havet, 
tæret av tidens tann og sno. 

~ed sensommers tid, når blomstene står i fullt flor. 
De milde augustdager med sol over skj~rgårdsleden, 
ange fra tang og tare, sommervarm jord, 
fuglenes livlige kor 

Svermer av vingede skarer, 
flagrende sommerfugler, 
vitner om freden. 
Ender med unger på slep, 
den minste på mammas rygg. 
Måker og terner som mater sitt avkom, 
som ble født her hos oss. 
Den tidlige morgenstund når solen står opp i øst. 
Når det skinner av dugg på strå og i spinnerens nett~ 
Den lovende morgendemring under vennlige bølgers røst. 
Strandsnipens flokker som spiser sin frokost på ebbens asjett. 
Det ringer til andakt fra blomsterklokker, 
brenningen danner~~t orgelbrus. 
Prestekrager og tusenfryd priser Sin Gud. 
Jomfru Marias gullsko synger om sitt. 
Alle lytter til kirkebønnen, 
selv eremittkrepsen fra sitt ensomme hus. 
Rundt legger havet en krans 
aV skummende, brusende hvitt. 

Kom til vår øy ved aftenstid, 
når dagens strever slutt. 
Her blir så vakkert 
når kveldsolen himmel og hav forgyller o 

Da tier fugleflokken for stille aftenbønn. 
Blomstene bøyer sitt hode i ave. 

Skumringen faller, alt blir taust. 
Havbølgen skvulper uavbrutt. 
Så er det natt over øya, 
et sus ifra evigheten fortryller. 
Snart kommer stjernene fram der oppe. 
Et lysbud fra Jahve. 

Ivar Myran. 
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Ja, hva skal en skrive om fisket 
i sommer? Det har vært veldig opp 
og ned. Makrellfisket har vært 
svært dårlig, lite på drivgarna 
og notb~tene har bare fått noen 
få notkast .• mest med småmakrell. 
Også på dorg er det mest blitt 
småfRngster og den små makrellen 
har det v~rt vRnskelig å bli av 
med Av stor makrell har det ba
re vært slengere, mens det har 
v~rt lett å f~ steikefisk av små
m8krell. Det ser nesten ut som 
det h8r v~rt spredte småstim over 
alt, men ingen store mengder. 
Laksefisket ble heller ikke så 
godt som de siste årene, mye på 
grunn 8V då rI tg v~r i jUli med 
tung sjø og umulig å ha garna i 
sjøen. Ja, i slutten av juli fikk 

.1. 

vi til og med en ordentlig høst
storm. Har aldri sett en slik 
tung sjø en sommerdag. Flere mistet 
da også ålruser og krabbeteiner, 
ja til og med de tunge laksestein
ene var flyttet avsted. 
Det er tatt noen gode seiefangster 
på garn ute i dypa utenfor Ryvin
gen. Dette er sei fra 6 til 10 kg. 
pr. stk. Toppfangsten har vært 
J500 kg. på 80 garn, mens gjennom
snittet er langt mindre. 
Rekefangstene har også variert . 
mye fra uke til uke, oppe i 2000 
kg. ned til 200 kg., men også her 
har været spilt mye inn. 
Krabbene har vært fantastisk fine 
i år, tørre og fulle. Fiskere og 
pensjonister har fisket etter dem 
og de går unna som varme hvetebOl
ler til 5 kroner stykket. 
Under algeinvasjonen var det et 
uvanlig godt ålefiske. Flere fikk 
over 10 kg. i en enkelt ruse og 
en fikk 65 kg. i 12 ruser. Hørte 
om noen i Søgne som fikk opptil 
400-500 kilo i 100 ruser i ett 
trekk. Men nå den siste månden er 
det bare blitt småfangster, eller 
tomme ruser. Forskerne sier at 
ålen rømte føre algene, som kom 
fra svenskekysten, men det er vel 
bare gjetning. 
Ha det, vi møtes igjen når jule
torsken skal fiskes. 

Der den kommer i land på en holme 
karl den utrydde hele egg- og unge
bestanden på ganske kort tid. så 
her burde nok noe gjøres, bl.a. 
set~e en rimelig Skuddpremie på 
den. --------
Så tilsynelatende er alt med det 
gamle (selv om det har vært svært 
lite fisk å få i det siste): 
Men hva det vil bety på lengere 
sike er fremdeles et åpent spørs
mål. 
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Først vil vi minne om jubileums
festen søndag 18. sept. hvor kapel
let fyller 75 år og Ungdomsforen
ingen 85 år. 
I sommer ble det bare en tur, da 
fisketuren som skulle vært l. 
juli måtte avlyses på grunn av 
dårlig vær. vi hadde-en fin båttur 
til Landøy den 12 . juni i strålen
de solskinn, og mange folk var 
møtt fram. Her var det også lagt 
opp med rebusløp for dem som vil
le gå det. Det var en festlig tur. 
Skjærgårdsgudstjenesten var den 
26. juni, i Juvika som det pleier 
og det var en ganske fin søndags 
ettermidda~1 Hadde det ikke vært 
greiere å legge denne frilufts
gudstjenesten til vanlig kirke
tid, f.eks. kl. 11.00, da folk 
går ut med båtene? Her blir det 
å bryte opp tidlig på ettermid
dagen. I alle fall, skjærgårds
gUdstjenesten i år var god, og 
mye folk var samlet. 
I SRmme sleng vil vi også nevne 
Blåkors:..:stevnet på Ryvingen lør
dag 2. jUli hvor over 300 betal
ende mennesker overvar konserten 
opp ved fyret . Etterpå var det 
bål og reker nede ved bryggene 
hvor det var god stemning. Fint 
~r og en alle tiders tur. Båter 
lå tett i tett i hele Ryvinghavna. 

Yngres har også hatt sin tur i 
år, som ble avviklet 28. og 29. 

i be
til 
Et 

mai på heia i Vigmostad. 
Ungdomsgruppa hadde sin tur 
gynnelsen av sept. som gikk 
Rivenes i Søgnes Skjærgård. 
fantastisk fint sted og som kan 
anbefales. 
Så står høstens virksomhet for 
døren og programmet er allerede 
lagt i postkassene her ute. Sam
lingsfesten blir nå lagt til fre
dag 9. sept. istedet for søndags 
ettermiddag som tidligere, på 
grunn av jubileumsfesten søndagen 
etter. 
Videre vil vi nevne høstofferet 
iil kretsen søndag 28. sept. Lør
dag l. okt. er det en god gammel
dags kosekveld. 5. okt. begynner 
igjen kveldsbibelskolen, denne 
gang ved Stensager og den vil va
re 3 onsdagskvelder utover høs
ten. Vesterøyas kvinneforenings 
utlodning er fredag 7. okt. og 
fra tirsdag 18. til søndag 23. 
er det møteuke ved Bjarne 
Christensen. Krabbefesten blir 
i år fredag 28. okt. Lørdag 5. 
nov. får vi besøk fra Bibel
skolen i Oslo, og det vil bli 
et samvær på kvelden med enkel 
bevertning. Videre vil de være 
med på gUdstjenesten på søndagen 
hvor de vil delta. 
østerøyas kvinneforening vil ha 
sin utlodning lørdagen etter, den 
12. nov. Fredag 18. blir det 
igjen kosekveld. Og julemessen 
i Mandal er 25. og 26. nov. 
Helselaget har sitt årsmøte og 
utlodning tirsdag 29. nov. Det 
er igjen kosekveld fredag 2. 
des. og Ungdomsforeningens års
møte blir onsdag 7. des. 
Vi synger julen inn fredag 16. 
des. og jUletrefesten blir onsdag 
28. des. som vanlig. Søndags
skolens jUletrefest blir dagen 
etter, torsdag den 29. des. 
La oss legge denne høsten og 
dens virksomhet fram for Gud 
i bønn. 
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E N TUR Til NORDkAPP 
I sommer ble min drøm til virke
lighet da jeg stod på Nordkap~
platået. Det ligger i den nord
ligste del av Norge, som om det 
lå på "verdens tak". 
Jeg har drømt om å få komme dit 
helt sIDden min søster Theo for
talte meg om det helt tilbake i 
1932. Jeg bestemte at jeg ville 
reise dertil selv en dag. 
Nordkapp ligger 2110 km. fra 
Nord-Folen. Klippen reiser seg 
307 m. nesten loddrett opp fra 
havet. 
~ens jeg stod der på platået føl
te jeg det som om jeg var midt m 
mellom skyene og sjøen. Det fikk 
meg til å føle meg nærmere him
melen. Det forbauset meg hvordan 
Gud kunne skape dette stedet. 
Jeg tenkte på min søster Theo 
som spasserte i flere timer i 
trappene som førte opp til pla
tået. Hun fortalte meg at hun 
spasserte 36 trin, som antagelig 
skulle bety 36 km. fra HonningsT 
våg (en liten by i nærheten) til 
platået. Veien hun brukte var 
fjernet. Den nye veien Var bygd 
i 1959. Bussen brukte en time fra 
Honningsvåg til Nordkapp • 

Nordkapp er kjent over hele 
verden på grunn aV midnattsolen. 
Den varer fra 11. mai til 31. ju
li. Dette betyr at solen går ned 
ved midnatt. Dagen er lang og 
natten kort. Folk kommer fra hele 
verden for å se på solnedgangen. 
Jeg fikk ikk€ anledning til å se 
midnattsolen, dadet var skyet og 
litt regn. Men jeg var stolt over 
å ha vært der. Det var et ufor
glemmelig syn. 

Skjernøy kr. Ungdomsforening 
h a r opprettet postgirokonto for 
å lette inn-og utbetalinger. 
Dette gijeldet også medlemskonti
genten. Alle som står som skrevne 
medlemmer vil få tilsendt et 
slikt innbetalingskort. " 

Kongen av Frankrige i 1795, Louis 
,Phillipe og kong Oscar Il i 1875 

og kongen av Siam i 1907, besøkte 
dette stedet. 
Jeg så en byste av Maria med bar
net aven ukjent artist og en 
byste aV Fnanz av Assisi, gitt av 
italienske munker til Nordkapp. 

Vi hadde champagne og kaviar 
og smørbrød for å feire at vi 
hadde kommet til "verdens tak." 
Jeg så folk som oppførte seg helt 
som ville fordi de var så begei
stret for å være på platået. 
Mens jeg tok bilder visste jeg i 
ikke at en ung mann hadde klat
ret opp til toppen av platået. 
Da jeg fikk så ham tok jeg bilde 
av ham. 
Etter at jeg hadde hatt luhch 

på hotellet i Mandal, spurte jeg 
min nevø om vi kunne se noe nytt • 
Jeg sa; "Jeg skulle like å se 
Lindesnes fyr." Tenk, j eg hadde 
aldri sett det, selv om det ikke 
er så langt fra hvor jeg var født 
i Mandal. Lindesnes er det sydlig
ste punkt på det norske fastland • 
Navnet Lindesnes betyr "slutten 
på landet." Lindesnes er det elste 
fyret i lan~et og er bygd i 1655. 

Jeg mottok 2 sertifikater 
for å bevise at jeg hadde vært 
på Nordkapp og Linaesnes. Det 
ble tatt bilde aM meg mens jeg 
stod ved skiltet som viser Lin
desnes og Nordkapp. 

~. ~ PP" '-~S4:) 
Liv Gustafson. 

Nye medlemmer er hjertelig 
velkommen. Kontakt Inger Syvert
sen, kasserer. 
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Det nærmer seg igjen tiden for 
skatteop pgjøret. ' - Å pålegge 
skatt og å vri seg unna skatt er 
noe som har opptatt folk i umin
nelige tider. Vi har sakset føl
gende fra et gammelt magasin: 

Ned gjennom tidene har myndig
heter på jakt etter penger, skat
telagt de utroligste objekter; 
De g8mle g rekere la skatt på dø
rer som å pnet seg utover til of
fentlige f ortauer. 

Romerne la skatt på begravelser. 
Skatten måtte betales før begrav
else kunne finne sted. Også et
ter hvor elegant ens toga var, 
måtte man betale en .. ~tsst beløp 
i skatt i det gamle Roma. 
r Russland skattela man skjegg. 
Menn som n Aktet å betale fikk 
skjegg et avklipt av representan
ter for myndi ghetene, utstyrt 
med sakser. 
En fr8nsk skatt på aviser, bereg
net etter a nta ll sider, førte 
til sv=re ensid ers aviser. 

. . 

En skatt på hester i }ngland 
førte til at en bonde i Cheshire 
i stedet red på en skattefri ku; 

Hollenderne la skatt på vinduer 
i det 17. århundre. Dette førte 
tll en arkitektonisk stil med 
oppsiktsvekkende fravær av vin
duer, lys og luft. 
Man har skattelagt parykker i 
New York og Europa. 
En svensk domstol lot det falle 
dom om at en kvinnelig butikktyv 
som hadde stjålet klær til en 
verdi av 440.000 kron e r og solgt 
dem skulle beskattes som selv
stendig næringsdrivend e. r.1en hun 
fikk lov å trekke fra omkostninger 
til reiser, lagring og telefon . 

-- - - - - - - -- - -~- -

Vl h8r mottatt føl gende fra en 
m3ndalsmann, s om vi gjerne gjen
gir her: 
Ella Erlandson, en av våre faste 
abonnenter i Florida, rundet 80 
å r 11. nov. i fjor. Hun feiret 
dagen i West Palm Beach med ikke 
mindre enn 112 gjester. Vi brin
ger våre forsinkede gratulasjo
ner. 
nla er datter av Gulovna Stef
fens en, som kom fra Skjernøya. 
Ella ha r flere ganger vært i Norge 
og på Skj e rnøya, og flere h~em-

mefra har vært på b esøk hos 
henne og datteren Nancy Orr. 
De bor i et nydelig hjem og hver 
kveld f orer Ella ca. 20 ville 
vaskebjørner med masse kylling. 
Vaskebjørnene holder til i skogen 
bak huset deres. 
Vi håper at hun fortsatt har like 
bra helse, og vi ønsker henne 
velkommen tilbake til Norge og 
Skjernøya igjen. 
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Alt er tilsynelatende ~ilbake tiI 
bake til det normale etter algein
vasjonen i vår. Eller er det det? 
Det er vel vanskelig å si hva virk
ning det hele hadde på det fremti
dige liv i havet. Den utryddet jo 
nesten alt liv i stranda, reker, 
tanglus, kråkeboller, ,Sjøstjerner 
og all småfisk. videre forsvant 
alle maneter (unntatt glassmaneten, 
kvabben) og morild og nesten all 
fisk ned til 10-12 m. Dette er hes
tBn alt tilbake til det normale, 

men det påståes at bl.a. årets tors
keyngel gikk tapt. 
Av sjøfuglene var det ytterst få ter
ner som ruget ut i det hele tatt, 
da der ikke var mat til å fø opp et 
ungekull. Og de som forsøkte seg 
tok minken seg grådig av. Svært få 
æreunger vokste opp, da der ikke var 
mat for dem inne i stranda. 
Måkeunger er der også få av, men her 
er vel bestanden så stor at det ikke 
er noen fare. 
Ja minken er et kapittel for seg. 

Til s. 3. 

Fra E 

2. re 
Char] 
Simor 
Tora] 
3. r~ 
Torv~ 

Jacol 
Anto! 
4. ri 

Guri! 
Rosn, 
Albe ' 

Alle 
bøkel 
er s: 
dens 
antal 
brie: 
eninl 
sen, 
ser I 

sjøs: 
kjøp' 
ved' 
vald 
Krig 
pede 
sist 
fore 
stor 
Etm 
som 
"To 
To g 
To g 
Aldr 
Slik 
tid. 
i år 
et e 
og ~ 

full 
Alt 
tak~ 
varn 

Den 
har 
uvæl 
ut J 

for 



) 

i 
:m 

>rs-

ter-

et 

'å 
var 

her 
"kke 

- 9 -

Fra side l. 
2. rad fra venstre: 
Charlotte Olsen, Katinka Nikolaisen, Nansine TObiassen, Marie og Aksel 
Simonsen, Julie og Theodor Tørressen, Johan og Sigrid Tørressen, 
Toralf Christensen, otto og Dora Ånensen, Norvald Jenssen. 
3. rad: 
Torvald og Roberta Pedersen, Sigrid Karlsen, Selma Knutsen, Jenny 
Jacobsen, Anna Salvesen, Magda Abrahamsen, Lully og Åmot Kristiansen, 
Antonie og Paulus Kristiansen, Tomas Val vik, Eugen og Ragna Walvik. 
4. rad: 
Gurine Val vik, Åse Syvertsen, Tora Salvesen, Jacob Jacobsen, Rasmus 
Rosnes, Christian Pedersen, Peder Adolf Karlsen, Julius Tobiassen, 
Albert Karlsen, Godfred Gundersen, Erling Christensen, Kristian Karlsen. 

Alle har nok sett den store blod- sjonen de eldre skøytene har. De 
bøken utenfor kapellet, men det kunne tåle et realt basketak med 
er sikkert ikke mange som har hørt "Han Rasmus" under nær sagt alle 
dens historie. - Før siste krig, forhold. I dette tilfelle fikk 
antagelig i 1939, fikk German Ga- nok "Ægir" ganske mye jUling, bl. a. 
brieIsen, på vegne av Ungdomsfor- knakk eksosrøret til en av motorene 
eningen 5 kroner av Norvald Jens- rett av. Når baugen faller ned 
sen, Farestad, som da var sjøoffi- fra en høy sjø på en nesten flat 
ser og på farten til å reise til bunn, er det bare de mest solide 
sjøss. Og for pengene ble det materialer som holder. Det fikk 
kjøpt en blodbøk som ble plantet de nok erfare og skipper Willassen 
ved kapellet. Som kjent_kom Nor- har en lang liste han vil rekla
vald aldri hjem fra denne turen. mere på overfor verkstedet. Men 
Krigen kom og båten hans ble tor- en ting var fantastisk. I følge 
pedert av tyske ubåter, mens hans Per Syvertsen hadde de alltid 
siste hilsen til øya og Ungdoms- tørt dekk. De kunne til og med 
foreningen lever og er blitt et bakke mot været og enda holde seg 
stort tre, som nå snart er 50 år. tørre på joggesko på dekket. Så 
Et merkelig minnesmerke etter en der er jo både fordeler og mangler. 
som måtte dø for "fedrelandet. --- Den ligger nå på verksted oppe i 
"To ganger blomstret rogn og hegg. Hyen og"gode gamle "Tønnen Pun-
To ganger la svalen egg. tervold har overtatt vaktholdet 
To ganger blomstret markens blommerpå Skjernøy foreløpig. -----
Ald ri så man slik en sommer". Det har skj edd litt på den ekte-
Slik var det i Olav den Helliges skapelige front siden sist. 
tid. Og litt av det hadde vi også vi vil gratulere Venke Kristian-
i år. på Dyrstad var det f.eks. sen, Dyrstad og Rold Rosenlund 
et epletre med stor, fin frukt som giftet seg i sommer. De bor 
og samtidig flere greiner med i Dyrstadheia. 
fullt utsprungne epleblomster. Videre vil vi gratulere Reidun 
Alt har grodd noe enormt i sommer, Berge, Berge og Halfdan Jentoft, 
takket være alt regnet og det Lofoten som giftet seg på kapel-
varme været vi har hatt. ------ let den 27/7. De har bosatt seg 
Den nye redningsskøyta "Ægir" 
har fått prøvd seg i et realt 
uvær. Det kom ikke helt ubetinget 
ut til dens fordel. Den er bygd 
for fart og har ikke den konstruk-

på Evje. 
våre gratulasjoner går også til 
Grethe Abrahamsen, Val vik og 
Yngvar Andersen, Kilsund som 
giftet seg den 20/8. -------
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Det er også kommet noen nye ver
densborgere til øya siden sist. 
Først ute var Gunn Siri (f.Abrah,am
sen, Dyrstad) og Lyder Amundsen 
med en gutt i mai. Men de har bo
satt seg helt oppe ' i Nord-Norge. 
Jorun og Even Christensen,fikk 
Valvik fikk en jente 17/7. 
Karin og Sigurd Dyrstad fikk en 
gutt den 25/7. 
Og Hilde og Trygve Ånensen, Dyr
stad fikk en jente den 27/7. 
Vi gratulærer dem alle hjerte
ligst.----
Fra l. sept. har vi fått en ny 
organist til Skjern0Y menighet. 
Det er Trine Krå, som foruten at 
hun skal være organist i kapellet 

o ' ogsa skal lede ungdomskoret 
S.K.U.F. som står for Skjernøy 
kristelige Ungdomskor. Vi ønsker 
henne hj ertelig velkommen.- ..... -
lnnsamling til nye stoler til 

kapellet. 
I løpet av sommeren har det v~rt 
innsamling til nye stoler i kapel
let. Foreløbig er det samlet inn 
ca. kr. 32.000,- og komiteen vil 
rette en takk til alle som har 
gitt sin gave. Innsamlingen har 
foregått ved utdeling:avkonvolut
ter som senere ble samlet inn. 
Konvoluttene var nummerert for at 
innsamlerne skulle ha en kontroll , 
uten at det ved opptelling ble 
registrert hvilke beløp hver en
kelt gav. 
innsamlingen fortsetter, og vi er 
takknemlig for alle bidrag. Styret 
for Ungdomsforeningen har vært på 
utkikk ette~ en grei stol, og de 
mener å ha funnet en som vil passe 
godt inn i kapellet samtidig som 
det er lagt vekt på at det skal 
være en stol som er god å sitte i. 

Bidrag til innsamlingen kan 
leveres direkte eller senden pr. 
post eller bank, bankgiro; 
3040.21.44927. 

Innsamlingskomiteen. 

\ 

' .. 

Vi har fått 3 nye abonenter i 
USA og det synes vi er veldig hyg
gelig. All den tid vi vet at ten
densen har gått den motsatte vei 
i mange år, synes vi det er fint 
at nye får interesse for øya og 
det som skjer her. Vi vil sv~rt 
gjerne høre fra noen aV dere.---

Dyrstadgudan Arnt otto og Trygve 
lnensen, som fiaker med garn med 
sjarken "Gulskj~r" fikk nylig en 
håbrann på ca. 115 kg. sløyd. De 
regner med at den veide ca. 150 
kg. rund. De måtte taue den til 
land og heise den opp i en kran. 
Håbrann blir betalt med ca. 25 kr. 
pr.kg. så en må jo si det var et 
godt tak.-------

) 

" , 

Så er også denne sommeren over og 
vi skal gjøre opp fasiten. I store 
trekk var sommeren slett ikke verst. 
Juni var jo bare helt fantastisk 
med temp. over 20 de fleste dagene 
og maks. var nok helt oppe i 30. 
Juli ble ikke det helt store. 
Fellesferien regnet mest vekk, ja 
vi hadde faktisk "verdensrekord!! 
i nedbør den månden. Og noe gres
selig med tDrdenvwr har vi hatt i 
sommer. Den 29. Og 30. juli hadde 
vi en real sommerstorm, nesten li
ke ille som i fjor med sterk vind 
og grov sjø. - August fortsatte 
med mye regn, men der var da bra 
dager inne i mellom. Og fin temp. 
har vi hatt i hele sommer, ikke 
på noen måte slik som i juni, men 
regnv~ret til tross har det vært 
ganske godt og varmt. 
Vi er kommet et stykke ut i sept. 
og vi barnhatt noen helt nydelige 
hzstdager. Måtte det bare fortset
te framover. 
Og med denne værmessige betrakt
ning og en aning av høst i ,l~fta 
runder vi av for denne gang og 
ønsker vel møtt når julestjernene 
tennes i de tusen hjem.-------

--


