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Fra vens t re: res. kap. Jan Inge Revh ei m, Endre Wa l vich, Ida Kristiansen,
Gunn h i l d Hå ga n l~ a l v i c k, Er l i ng Knut sen, Be a te!' S y v e r t sen, Tor unn Aa l v i k ,
Anet t e Syrdahl, Marion Abrahamsen
,; - '~' J . ; ; i.,-"
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- 2 Søndag 2. mai var det konfirmasjon i kapellet, da ble 6 jenter og
2 gutter konfirmert av res.kap. Jan Inge Revheim.
Dette er et av de største konfirmantkullene i øyas historie, og
det ser ut til at det er lenge til like mange vil bli konfirmert
her. Vi vil nevne at Gudrun Abrahamsen, Dyrstad er bestemor til
dene ene konfirmanten, Gunhild Hågan Walvick,og oldemor til en
annen, Endre Walvick.
Det hadde lenge vært et vakkert vårvær og bjørka var nesten utsprunget. Dette varte til gudstjenesten var ferd i g og fotograferingen var over, så satte det inn med tordenvær, og strømmen forsvant fra øya en halv times tid. Dette gikk litt utover middagen,
men det klarnet litt opp på ettermiddagen.

NY
Kontrollpanel

TOSHIBA
Original skala

KOPÆRINGSMASKIN
==== .= ==========
r-------

Topp plate

FOR VANLIG PAPIR

1710
'-=;~d--- Glassplate

Mottakerbrett

Papirkassett

,.......--- Sioe ;:eksel

Redaksjonen i "Skjernøyposten" har nå investert i ny kopimaskin.
Den gamle som nå var 5 år og gått rundt 100.000 trykk klarte ikke
mer. Da den måtte ha full overhaling og kostnadene ville komme opp
i det halve av maskinen kostet i sin tid, kunne vi i kke gå me d p å d et.
vi fikk en n y av et annet merke på prøve som vi tr ykt e halvdel e n a v
forrige nummer p å . Den svarte i kke til forven tning e n e . Når vi kjø rte
andre sidene av arkene, b l e t e mperat u re n så høy a t d e krøll e t seg.
Etter en del f r am og ti l bak e bes luttet vi oss for å investe r e i en
større mas kin som ku n ne gre i e a ll trykking e n uten å bli for v arm.
I ti l legg ka n den for mi n s k e til 50% og f o r s tørre til 200%, og
så kopierer den 17 ark i minut te t mot 10 på d e n a ndr e. De nn e kan også
kjøre A3 ark. Maskinen v ar p å tilbud og s att ned fr a k r. 27.000 til
den pris vi måtte betale, kr. 1 8. 178 . De t s i e r seg selv at vi ikke
har penger nok til dette, så vi har ta tt opp e t privat lån og så
fikk vi kr. 1.500 for den gamle som v ar f u llt brukbar til småting.
"Skjernøyposten" runder 25 år til vinteren og vi må vel si den
er fullt "oppegående" så vi håper denne maskinen vil holde de neste
25 år.
Ved trykkingen av "Skjernøyposten" går det med 3500 sider for
hvert nummer, med flere hundre trykk om gangen, så det sier seg selv
at maskinen blir ganske varm.
Vi har også for moro skyld prøvd å forminske "Skjernøyposten" til
samme format som Menighetsbladet, med godt resultat, men vi vet
ikke om det har noe for seg. En kan da spare en del papir.
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Redaktør: Sigurd Aalvik
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vi er i siste dagene av mai og
har opplevd noen av de fineste
vårdager, både på sjø og land,
på mange år. Makrellen var tidlig ute i år og har forlengst surret i steikepanna. Allerede rundt
l. mai ble de første fangstene
tatt på drivgarn, 4 - 5 timers
kjøing av land, og nå i slutten
av mai, er allerede de første
tatt på rigla på Oddeboan og
ved Krå-xa, j a-- hei t lnne ved Hjelmen er noen slengere tatt.
Midt i mai var det også noen dager med gode fangster, enkelte
båter fikk opp til 2 - 2 tonn,
men nå er fangstene mye mindre,
bare noen hundre kilo til natta.
Fiskerne fikk, til å begynne med,
kr. 20 - 25 pr. kg, men de siste
dagene har de fått 10 - 12 kr.
kiloen.

Av annen fisk har det i år vært
en god del med lyr på garn, og
en del torsk og særs mange steinbit (kattfisk), som helst blir
tatt i trollgarn. Denne fisken
ble før sett på som en ufisk og
ble bare kastet på sjøen igjen,
mens den nå blir ansett som en
delikatesse på restaurantene,
og fiskerne får kr. 16 - 18 pr.
kg. for den.
Også rekefiskerne har hatt bra
fangster, men rekeprisen til
fisker har gått nedover, især
for råreken.
Nå går det mot full sommer og
da blir laksegarna dradd fram
fra bingene. Og etter det gode
laksefisket i fjor, er det nok
flere som vil prøve lykken i år,
så når dette leses er nok første
laksen i garnet.
Vi ønsker lykke til, både til
fiskerne og de som skal ha kokefisk til middag.
Det er blitt ny ledelse av laksefiskeriene. --net gamle -laksestyret hvor fiskerne og grunneierne var representert har fått
sparken, og miljøverndepartementet har overtatt. En må da søke
til dem hvert år før l. mai.
Nytt er også at fiskerne skal
føre fangstdagbok, som vil bli
tilsendt og som skal forevises
fiskerioppsynets båter, og innleveres i utfylt stand et t er
fiskets slutt.
Ja, en kan lure på hva dette er
godt for. Er redd det går samme
veien som med drivgarnsfisket
etter laks, som ble forbudt i
sjøen for noen år siden. Disse
miljøfolkene vil helst at all
laksen skal fiskes i elvene, og
så blir de som har lakserettigheter tinglyst på sine småbruk
ved sjøen, sittende med lang
nese.
Fisketiden for krokgarn er redusert til 8 dager i året, og en
må bruke forstørrelsesglass
for å se forskjellen på lovlige
og ulovlige redskaper.
til s. 4

- 4 -

UNGDOMSFORENINGEN.
Nå skriver vi juni måned og det går fort mot ferietid, Det har
vært noen dugnadstimer på kapellet hvor det er ryddet og vasket.
En vårfest hadde vi 7. mai som egentlig er avslutningen av vinter
og vårprogrammet.
Framover vil vi minne om utefesten i kapellhagen med kakeutlodning
og grilling m.m. fredag 25. juni. Søndagen etter er det Skjærgårdsgudstjeneste i Juvika, som en har hatt de siste årene. Likeså er
det fisketur til en eller annen holme 2. juli hvor vi håper Arne
Stensager blir med igjen som han har vært 20 ganger tidligere.
Når en ser bakover har det vært mye en har gledet seg over, ikke
minst over koret SKUK som har sunget på mange av tilstelningene.
Første uken i mars var det møteserie ved Per Løvås, fredagen var
det rekefest som Ungdomsgruppa stod for og det var besøk av et
sangteam fra Ho ~ um. Da var det fullsatt storesai. Søndag kl. 16.00
var det igjen fullsatt storesal til en Musical bestående av Kredamus i Holum og SKUK som også stod som arrangør. Det var fint å høre
på. Søndag 21. mars var det Menighetsfest, og lørdag 27. mars var
det Ungdomsforeningens utlodning. Her var det mye folk og nesten
like mange gevinster, og når en legger dette sammen må jo også
resultatet bli bra, som det også ble~ ca. kr. 20.500.
SKUK arrangerte også en musical på grendehuset i vår. Dette ble gjort for at
det skulle være samarbeid med grendehuset, men oppslutningen var
mye dårligere enn året før - synd, for det var virkelig lagt mye
arbeid ned i dette.
Videre utover vinter og vår har ungdomsforeningen h att si n e faste møt er og t e mamøter .

LAKSEFrSKET~

fra s. 3

Det må være minst 9 tynne monofiltråder flettet sammen i krok-

garnet. Helt utrolig at folk kan
lage slike lover.

ET SKJELDENT BESØK.
Sjøspeiderne i Mandal arrangerte en tur til Mandal for 26 7.klassinger + 3
voksne fra Petrozawodsk i Russland. De var her den første uken i juni.
Russerne skulle bo i speidernes private hjerr.. Blant speiderne som invit2rte
russere hjem til seg var Elisabeth Christensen, Valvik og Nina Jenssen,
Dyrstad. De fikk besøk av to jenter hver.
Det ble laget fullt program for russerne:--r løpet av Uken hadde ('l.e vært på
piknik på Risøbank, besøkt Mandal bymuseum, på byvandring, i bystyresalen
der de traff ordføreren, tur til Hennig Olsens iskremfabrikk, tur til Kristiansand Fritidspart, tur til Lindesnes og båttur til Hille.
Gjestene gav uttrykk for at de hadde hatt en uforglemmelig opplevelse, og
vertsfamiliene hadde hatt en minnerik uke.
Nina.

- 5 SKJERN~Y HISTORIELAGS ÅRSBERETNING!
Et nytt år er blitt historie og som sådant er det tid for å oppsumme .
aktiviteten i laget.
Det kan slås fast at den har, etter forholdene, vært rimelig god.
hva økonomien angår, må denne betegnes som relativt brukbar.
Året begynte med den etterhvert tradisjonelle juletrefesten for barn
og voksne. 'Vi har dessverre måtte sette en limit på ca. 50 mennesker.
Men interessen er stor, så den gamle rekorden på 70 kunne ganske
sikkert tangeres om vi hadde latt det være åpent hus.
Årsmøtet for 91 ble avholdt på skolehuset den 5. mars. Kun 15 personer bivånet dette. vet er beklageligvis en noe laber oppslutning.
r'oredragsholder var Torgeir Berge som fortal te episoder fra et langt
liv til sjøss.
aV høydepunktene Var søndag 5. juli, 92. Da gjennomførte laget
den etterhvert tradisjonelle "Skolehusets dag". Det var omkring
150 mennesker som hadde funnet veien til det gamle skolehus denne
s øndagen. Salget gikk strålende, med hensyn til hva vafler og brus/
ka ffe angår.
Et fantefølge hadde funnet veien til arrangementet, de .pkulle som
vanlig selge trådsneller og knappenåler. til stor fornøyelse for
både eldre og yngre.
en video om ..::>kjernøy har i årets løp sett dagens lys. Det erl:ønnes
Berge sammen med Hita uyrstad ..::>olvang som har stått for dette prosjektet.
2. juli gjorde øyfolket seg gjeldende i form av ikke mindre enn tre
"kirkebåter ' roende opp elva i forbinneIse med jubileet for bybrannen.
AV andre prosjekter s6m ble gjennomført i 92 kan nevnes opprusting
av den såkalte "l'ostveien tl • ..::>tien fra Blaudekjær i valvik til W:1vre
Berge.
Også i 92 hadde vi gleden av å ha arkeolog Leidulf Mykland til foredragsholder på et av våre medlemsmøter. venne gangen Var det istiden
han tok for seg. Et meget givende foredrag for de omkring 25 fremmø tte.
Aktiviteten i styret har ikke vært den helt store. l henhold til
protokollen er det kun avholdt tre styremøter. Av styrets aktiviteter kan nevnes som følger; Det ble etter hvert en "varm potet" det
brevet laget sendte til kommunen angående Skjernsundsveien og vedlikeholdet aV denne. Uheldigvis korn brevet i avisen "Lindesnes".
Av andre mindre kontroversielle skriv kan nevnes brev angående huståften i Rosnes-skauen. Det er nå, takket være historielaget, fastslått at det her dreier seg om en hustuft fra folkevandringstiden.
(400 - 600 e. Kr.).
Styret har også hatt en viss innflytelse på de aktiviteter som har
funnet sted i Bådevika, da hva angår restaureringen av sjøbua og
likeledes restaureringen av sommerfjøset i Slyhola. De oppsatte orienteringstavler er tekstet på grunnlag av informasjon som historielagets medlemmer har utarbeidet.
o
Laget står også bak orienteringstavlene ved Dyrstad Skole og pa Grotevarden. Teksteh til disse er forfattet av noen av styremedlemmene.
En gjenganger er etterhvert halseboka. Her har det versert en del
motstridende informasjon. Vi har imidlertid brakt på det rene at utgivelsen neppe vil finne sted før i 1994.
Også problematikken Hyvingen fyr har laget jobbet litt med. D;t ;r
s om kjent svært vanskelig, for ikke si umulig, for besøkende a fa
~t

-
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5.dgang til fyret. I "gamle dager", da Skjernøyfol k var ansa tt der
ute fungerte kontakten aldeles utmerket. Nå har som kj ent nye tider
og nye rutiner holdt sitt inntog på fyret. Sekretæren bl e en smule
i harnisk etter en episode som utspant seg somm eren 92, og sendte
derfor et brev til kystdirekt~ratet med foresp ørse l o~ f yret var
stengt for almenheten. Få dette ble det svart a t således i ~ e var
tilfelle, men man skal innhente tillatelse på forhånd . vet an- e f ales å ringe ut, slik at betjeningen kan tilpasse be sø et i sin e r utiner. Lørdager og søndagen er ikke aktuelle som besøk s dager i fyrtårnet, da betjentene ikke har arbeidstid, men Il sovende" vakt. Og
således ikke utfører noen form for guiding. For øvrig er den daglige
tjenesten ferdig ved 14 tiden, så den som skal gjøre seg forhåpninger om å komme opp i fyrtårnet må fortrinnsvis legge besøket til
virkedag før kl. 1400.
Av pågående prosjekter er ikke mye å referere t~l. Liv Britt arbeider trutt videre med sin oversettelse aV gårdsprotokollene. i'rotokollene vil, når de er ferdige foreligge i trykt skrift og en lit t
mer moderne språkdrakt. Dette forventes å ha sin avslutning en gang
i

1994.

J rosjektet angående "Den optiske telegraf" har det vært en del korrespondanse mellom undertegnede og riksarkivet, samt forsvarsarkivet
i København. Dette har ført til at det nå foreligger kopi av signalhåndboken med de koder som ble brukt til å s ende meldinger om fiendens operasjoner og lignende.
Pros j ekt "lokale stedsnavn It har li gget på "hold It en tid. Det foreligger nå gode kart av Skjernøya i A l format, slik at det kun er
et tidsspørsmål om når dette prosjektet kan få sin videreføreIse.
Så til slutt et par ord om "kirkeruinen" under Kapittelheia. Her
foreligger endelig et skriv fra fylkeskonservatoren~ Der .svares ~t
de er villige til å bivåne med ekspertise på områ det, men histt'r ielaget må sørge for at vegetasjonen over ttruinen It blir ryddet bort.
~or styret i Skjernøy historielag
Farestad 21. mars 1993.
Svein ø. Berge
Sekret~r.

Skjernøy-dagen 93 skal som kjent arrangeres onsdag 30. juni kl. 17. 00
ute på friområdene Rosnes/Farestad. Det blir en dag for hele familien, med aktiviteter for alle. Dette arrangementet er et samarbeid
mellom Skjernøy Vel og Skjernøy Historielag. Så"Dyrstad skolehus
dagen" blir i kke arrangert i år, da vi ikke har kapasitet til mere.
~en hvis noen andre har lyst eller mot til å sette i gang, er der
full anledning til det.
Vedlagt dette nr. av Skjernøyposten ligger postgiroblanketten med
medl~msinnbetalingen for Skjernøy Historielag.
K~nt1genten er som før, kr. 40 for aktive og 30 for støttemedlemmer.
tak~er dere som støtter oss i å ta Vare på vår kjære Skjernøys
h1stor1e.

V:
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VEL.

An.b.cRtaing 1"1
Styret har bel'.'tAtt av følgene:
FOnlllllUl
TlflU1es Berge
KaS'erer
UtuU Liseth
Sekreter
Agnete Kjel in
Hokon Karlsen
AJme Laus Syversen
Sigurd Ålvig
Lise Kntmen
Grendeh.us komiten:
Torvald Abrahamsen
Svin Walvick
Torill Dyrstad

orga Berge
Heidi Tjomsland
Trygve Allnesen.
KjeIIa.ug Jacobsen
Sjø-m Vikøyr
Jan H.Å1vig
Knut Kntmen
!.dretskomiteu
Tove LaiI a Jo hanes en
Alf Gmmar Abrahamsen
Karin Abram.sen

V Ill'am fll1

6~ekQmite

B.eYW...r;.

Hilde Anesen
Bente Syverfsen
Bjørg GreipsIlllld

Norvald Jensen

Det har i perioden avholt ~"1:yt'emøter.hvorav 2 med underkoruiter Møte med Sivilforsvaret om
oppryding etter Stavfjord5' forl is. Ryddingen ble gjenomført 30-1-93.ldemt forbinddse vii
fOnllWUlen og styre få takke
a1J som stilte opp og gjore en kjempejobb ,det har v,el aldri vært så rent og pent i dette orn.rådet
før.
StyrethIlper det vii bli lenge til neste gang VI må ha lignende ryddeaksjon.Så takk a-fle sammen.
,111 mai ble atT1lllgert pa tradiS'joneIi måt.e
2. Oppryddin langs strendene.(vånydding)
.l Livbøyene er sjekket ,men på grunn av omlegging i Vesta er det mye rot i kont.oret i
B ergetl. Det er byttet 6 Iivb øier, 4 gjenstår. Mitt inntrykk er at Vesta totalt har mistet
oversikten.men jeg skal skrive et nytt brev ,så kansje jeg f~ svar.
.i Skjenwyturen gikk i fjor til Stemmuset på Evje,og var meget velIyketHar noen et forslag til
reisemål?
.s. Det er satt opp fem Jysptmkt utenfor skoletl.PersoneIig synes jeg det bl e meget br-a.
i. VIllUlp røver er tatt fra Tjødna og den Vill." bra. Vi viII ta nye prøver til sommeren.
1.. ARkivskap er irutkjøpt og s1:år n'!r på ! oft..et.
.IYentebuapå Farsta. er reparert og vi er glade for at vi har Alf.
!.'GamIeveien har vi arbeidet med,men ingenting er bestemt elmå alt er opp til kommunetl.
1.0. Veien til Dyrstad er en gjenganger.Der er ikke på veiplanen men vi harskrevettil veivesenet
og prøver å presse på kommmlen så vi kan få den tilbake pil første plass ,der den hører hjemme.
l.1Agnete presset VAE gjetulOm kommunen og fikk sammen med Val vikfolk fjemt
høyspents-tolpene j Valvikbillen.Meget bra
l.2.Bam og mlgdoIlL~pIanen var-ute til høritlg. Grupp a som gjerillomgikk planen var Agnet.e,Tove
Laila og undertebnede.Yi påpekte rterkt ilt Mandal var mere eIUl byen og distriktene måtte:
trekkes mere om.
XlVi har skrevet tI1lder protest på sen saksgang av Bygdeboka for Halse.Men nå ser det ut til li
skje noe,boka har vært ute til korektudesulg.Dett.e var et feIles brev fr-a. alle Velforeningene,
J...4.Varmtvannsbereder er montert: på skolen
..liPunelovnene som vi skuU e ha saft. opp i vinter er i.ftke mon.tert.,grurmet økenomien og d!d ig
kvalitet på ovnene.Styre arbeider vidt~re for å finne bedre løsning.
16.Teppe på Kvisten må også skiftes,det vil bli byttet i ner fl'emtid .
.ll.StHIlllS feiritlgen i Nodeviga var vellyket og bør forts'ett.e .
.1tSkjemøydagen ble holdt S-7-92.Detle Vill' en fell es dag med Historjelaget .Den ble meget
vellykket og med ~irå!ende vær.Overskudetskal brukes på dengllDl.1e skolen.Det er i år plan((jgi:
etstøn-e Skjemøydag pa friom.rådet i Ys1:evåa Vi håper denne kan bli like velykkctsom den i
fjor .
.12Styret protesterte også på 01l1S'isp onel'ing av den gamI e butikken til hytte. V i har: fulgt ,s aken
videre gjennom komnllmen da med t.anke på Rosnesbrygga.Saken ble behandlet. t t.ekrusk
hovedutvalg 3-2-93,
. .
Vetag:Alm.enningsreft.cn kan ikke fr()falIes.
Fotmatmen vil også takke styret for etmegetgodt.~amarbld og alle harstlit opp og taft.
1111SVar når
jeg ikke har vært hjemme.

Skjemøy 20-03-93.

~~/Z~!:5C
F01mutUl
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Referat fra årsmøtet 1993.
Det var 48 fremmøtte.
Som referent ble valgt Use Knutsen og møteleder Torvald Abrehamsen
Arsraporten for Grendehuskomiten ble lest cr.J Torild Dyrstad
Arsraporten fra Idrettskomiten
ble lest w Tove Laila Johannesen
Arsraporten fra vellet
ble lest cr.J Tønnes Berge
Arsraporten fra bamehagekomiten ble lest w Bente Syv-ertsen
Alle ble godkjent uten anmerkninger.
Regnskapet ble lest ØN kaserer Unni Uset og godkjent
I tellekomiten satt Kari Pedersen ,Knut Knutsen ,Reidar Hagen.
Kaffepause .
Valg.
'
Betty Hagen
Dyrstad:
42Stemmer
5
Sigurd Dyrsiad
Knut Knutsen
Skjemøysund
30 -"Inger Use Adrianssens
17 -"Ytre Far-setd
Biøm Vigøyr
33 -"Anne Lans Syv-ertsen
3 -Grendehuskpmiten
Terie Jørgensen
33 -"Svein Valvich
14 -"Idretts ka miten
Reidar Hagen
32 -"Helge Bomøy
15 -"Skjemøy vel 1993
Tønnes Berge
Varamann Olga Berge
Heidi Tjomsland
Unni Useth
Håkon Karlsen
Kielauq Jacobsen
Jan H Alvig
Sigurd Alvig
Sigurd Dyrslad
8etty Hagen
Bjøm Vigøyr
Anne Lans Syv-ertsen
Knut Knutsen
Inger lise Adrianss,e ns
Grende hus komiten
Torhild Dyrsiad
Eivind Syv-ertsen
,.'
Terie Jørgensen
Varamann Svein Walvich
Idretiskomiten
Tove Laila Johanesen
Karin Abrehamsen
Reidar Hagen
Varamann HeigeBomøy
Bamehagekomiten
Bente Syv-ertsen
Bjørg Greipsland
Gunn Siri Amundse
SAGSUSTE
1 .Evaluering eN 17.mai Arsmøtet var fomøyd med den nye nye måten lekene var
lagt opp på. Karin Abrehamsen opplyste at det hadde vert noen svakheter men
disse ville bli rettet opp i år.
2.Agnete Kielin Orkesteret om Stafjors forlis og hva som hadde fungert under
evakueringen.Fiskeme spurte etter kart og film fra vraket.
3.Rita Solvang gjennomgikk Skjemøydagen som skal holdes på friområdet iJuni.
4.Tønnes Berge fortalte om hva som er gjort angende "gamleveien" .Det skal
arbides videre for å få opprustet veien med skilter i begge ender med
begrensninger for bredde og vekt.Det har vært store protester fra grunneiere i
Slqemøysund om Stenging SN trafikken og kommunen er heller ikke stemt for
stenging.

.
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Use Knutsen
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SMÅNYTT

FRA ØYA

Dykke- og fiskeforbudet rundt
og har vært til stor hjelp for
vraket av "Stavfjord" er oppmange her ute.
hevet, og siden har dykkere og
Nå utfordrer vi en initiativrik
dykkerklubber stått i kø for å
person til å sette igang ett elkomme ned. ---ler annet. Det vil sikkert vinne
_Akterski~t med cverbygg ligger
gehør hos folk og skulle så absolike inn til Flateskjær med bun- lutt ha muligheter - ihvertfall
nen opp, ca. 2 meter under vann- i sommermåndene. Lykke til. --overflaten og det første en ser
er roret og zinkanoder som lyser vi gratulerer Jon Harald Aalvik,
Val vik og Nina Evensen som giftet
i vannet. Skipet ser ut til å
seg den 20/3. ---være delt like forenom maskinLikeledes
gratulerer vi Elisabeth
rommet. Resten av skipet ligger
Berge,
Berge
og Kjell Arne Mygspredd over et stort område og
land
som
giftet
seg 27/3. Her
en har funnet mange biter på
foregikk
vielsen
i kapellet. ---skjærene. En har fått dem i fiskegarn og noen har allerede mis- Vi kan videre gratulere Janne og
tet garn eller revet i stykker
Knut Bernhard Knut~~n, Skjernøyredskapen i de forvridde delene
sund med en gutt i begynnelsen
av jernskroget, så det er best
av april. ---å holde seg på god avstand.
Våre gratulasjoner går også til
Flateskjær har også fått en annen Randi Ullestad og Bjørn Vikøyr,
form, da deler av det er sprengt Y. Farestad med en jente, også
i filler, Ved siden ligger det
i begynnelsen av april. ---en stor steinrøys og på bunnen
C IS '
d B'
d d d
'
k
ar a tJernesun
Jor ø e en
ser en ned J.--. et
_dypt_
rater.
----~2- 5- r-,-· -8-6-l
~B~
'/J,
ar gamme.
un -~'·-:
aruel d~t
e '---Det ble altså ingen butikkdrift
som lærer i mange år borte på
igjen på krambua. Vi kjempet for østlandet, men bodde i de senere
å få den igang igjen, men det
år i Mandal. Hun var søster til
lyktes bare ikke. Eiendommen er
bl.a. Olav Knutsen, Skjernøysund
k jøpt aven Terje Pettersen fra
og var ofte med på arrangementer
Valand. Foreløpig skal han bare
heer ute på øya. vi lyser fred
bruke brygga til å fortøye sin
over hennes minne. ---Colin Archer skøyte, men han
Kirsti O. Ramsdal (datter til
h ar planer om å lage beboelsesEsther i Neset - Samuelsen) døde
h us av det senere.
Vi synes det er trist at det
16/5. De bygget nytt hus litt sør
for huset i Neset for noen år
s k ulle gå slik, ~iljøet her ute
er uten tvil blitt fattigere et- siden. Vi lyser fred over hennes
t er dette. Det er ikke bare hand- minne. ---l ingen vi tenker på, det greier
Den 31/5 var det barnedåp på kapv el de fleste i Mandal, men det
ellet. Foreldre: Randi Ullestad
er det sosiale - å kunne møte
og Bjørn Vikøyr. Barnets navn:
k jente og slå aven prat.
Aslaug. Hun ble døpt av sin besNå blir det mest bare å vinke,
tefar, tidligere misjonsprest
d er v ~re.r - forbi i bil eller
Ullestad. ----~ g for sommerturistene vil
vi vil sluttelig gratulere årets
n ok savnet føles enda sterkere.
konfirmantkull her på øya og ønsså nå er det gjenkallelig slutt,
ke
dem en lys og gcd framtid. --det er det bare å konstatere.
Den holdt ut i 100 år, gjennom
Her er ennå minst 4 elg her ute
stormer og kriser, (les mer om
på øya. tre stykker er flere ganger
dette i Skjernøyposten 1-2,-89)
sett på en gang, pluss en okse
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med horn, som ikke var med blandt
dem. Og det er kanskje flere,da
krattskogen gir gode gjemmesteder. Men rådyr er det en masse
2V. De er spredt i små flokker
over neIe øya, og det er sett
opp til 8 stykker på en gang. l&.~ r
på Rosnes og Berge er det mange
og noen som går mye i skogen mener at det må Være nermere 50
stykker her ute. Så kjør forsiktig, de hopper helt plutselig ut
aV krattskogen foran bilen.---SKJ2ffi~ØYTUR

TIL LISTA.

Arets Skjernøyt~r går til det
mangfoldige Lista, søndag 15.
august. Fra programmet røper vi
besøk på redningsstasjonen på
Østhassel (museum) og Lista fyr
inkludert Natur og Kulturinformasjonssenteret.
Bespisning blir i historis~e bygninger på Lista Flystasjon.
vi satser på å få lokale krefter
til å bidra med guiding.
Sett av dagen og bli med på en
innholdsrik tur.
Ve Il et.
STEIN 0NSKES.
for å få det litt penere på lekeplassen ved grendehuset trenger
vi stein. Vi ønsker å få bygd en
20 m. lang mur mellom lekeutstyret
og veien. Hvis du har noen stein
du kan avse, kontakt Bjørn Vikøyr,
tlf. 382 68762
Vellet.
Lokalplanleggingen på Skjernøy
går mot sin avslutning. Det ble
holdt møte for arealdelen den
21/5. - Det har vært et stort arbeide å komme så langt.
vet hele begynte i des. 1990 og
det har vært holdt hele 22 møter
i arealgruppa. Nå planlegges et
siste møte, sammen med de øvrige
temagruppene, Helse-og sosial,
kultur, næringsliv og turisme
for finpussing av planen, som
skal legges fram på et allmøte
sensommers/høst. Så får vi håpe
at det må komme noe positivt ut
aV det, slik at der kan bli litt
mer aktivitet også på 0sterøya.--

17. mai ble også i år feiret på
tradisjonelt vis, her ute på øya.
Tog fra Valvik rundt øya, hvor
aspitantkorpset sluttet seg til i
Bergstø. Bekransning ved minnestøtten, gudstjeneste, bevertning
og idretsleker og annen underholdning. Det er mange komi~eer og
enkeltmennesker som skal settes i
sving for å få det hele til å
fungere, men når alle er villige,
slik som her, glir det hele greit.
Været var det aller beste og
skapte en vakker ramme om feiringen av nasjonaldagen.--------Det har ikke ' vært så mye mink å
se i vår. Men på Kopperholmene
har småmåkene (fiskemåkene) og
ternene tatt konsekvensene av at
deres egg og unger er blitt utryddet hvert år. Så det som for bare
et par år siden var rene fuglekolonien, ligger nå øde og dødt.
Det er et eneste reir der i år og
det er en svart-bal.---------Skjernøy Vel etterlyser 17. maitromma. Den som har den, eller
vet hvor den er, vennligst kontakt Skjernøy Vel.------Tørketida startet tidlig i år.
Den 16. april hadde vi det siste
regnet - etter en lang nedbørsperiode, ja faktisk siden juli i fjor
mer eller mindre. og med det kom
våren som en eksplosjon, omkring
en måned tidligere enn i fjor.
Etter en fantastisk mild vinter,
sto alt likesom i startsgropa, så
da varmen kom eksploderte hele
naturen i en mangfoldighet av farger.
lViai ble rene sommermånden, med
temp. flere dager oppe i 20 gr. og
over. Det-ble ~iktignok kjøligere
i slutten av månden og første-uk~a---
av juni. Men sola skinner og det
begynner å bli tørt. Så fortsetter
det, kan det nok bli problemer
for mange.
Vi ønsker alle våre lesere en riktig god sommer - både på sjø og
land. -------------------
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