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30. årg.

vårt nye parkanlegg.
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- 2Fors fra side 1.
Forrige nummer skrev vi om. kloakken. som..nå var ferd.ig.lagt. både. på Farestad.. OPr- Rosnes. l julenwnrneret
skrev vi om parkanlegget som nå også er ferdig. En god del av utfyllingen her er overskuddsmasse etter
kloakkanlegget Resultatet .er blitt. ganske penL Som bildet også viser er det.lagt en. gangvei langs hovedveien. I
denne veistrekningen er alle rørledningene lagt. Det er også lagt såkalte «stabbesteinen> på veikanten. Ut mot
sjøen er det. stensatt. i to nivåer,. og i bukten. et det. fylt på med. sand så det. er blitt en. bra badeplass. Området er
det lagt på jord og det tilsådd, så det vil bli en veldig fin plen . Lengst syd inn mot heia eies av Reidar Jenssen
og Ivar Kristiansen Her er det.lagtsreinsetting. ut langs..hele fjellsiden, og det er også lagt en liten brygge med
en slipp her. Men det er ikke så mye dybde i sjøen. Området fra veien og helt ut på bryggekanten er grusiagt.
Dette.pleILområdet t.roI:.vLat..deLvil bli mye benyttet, båda.av. fastboende og turister Mandal kommune og
bygartneren har her gjort en god jobb
Vi-viser tiLSkjemøy post nL 1- 98 der.. det..er.skre.vet.omkloakkarbeidet som nåer nJlIført Og.tidligi vår var
representanter fra Mandal kommune, entreprenørene og beboer på Farestad Leif Jensen på befaring for å
beskue det.. nye.. kloakkanlegget- Eå. .Earestad er. det ikke. bygd. nye. boliger siden.. begynnelsen av 70 tallet,
grunnerOefOarTige kloakkforholdet. Nå er 70 boligene og hytter tilkoblet det nye kloakkanlegget, som har en
utslipptilatese for omlag 115 boliger.
På befaringen ben.yttet-ordfører Kirsten HLeschbrandt anledningen tiLå...rose-forarbe.idet som. beboerne på
Skjemøy selv' har gjort i forbindelse med lokalplanarbeidet. Utbyggingen av kloakkanlegget ble på denne
måten mye. lettere. fordi alle grunneiere. var enige. påforbhd.
Det nye kloakkanlegget koster omlag 5, 8 millioner kroner. Anlegget har 8. pumpestasjoner, som er mye på et
anlegg av denne størrelsen.. Ti1koblingsaY~ er satt...tiLkL 1..5.... 000. l kloakkp.lanen. understrekes det at. alle
eksisterende hus og hytter med innlagt vann må koble seg inn på anlegget. Mandal kommune dekker sine
utgifter gjennom miljøfondet-
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Dell for ste steigelllJkrell ell er tatt p:i rigle ved
Kr:ib . 25 stk. er beste resultat til denne tid , s:i
det blir nok ikke lenge til for den slår til p:i
alvo r. Reketl.3ket gå r som vanlig, enkelte gode
fangs ter, men veldig avhengig av været.
Alefisket har vært dårlig til denne tid . Vannet er
\e l for ka Idt men tror også beskatningen er for
stor, det er nok altfor mange ruser i sjoen
ut enfor og ru ndt oya og minstemålet for ål er
altfo r lite.
:\å håper vi at sommeren kommer for alvor og
med den makrellen, laksen og stappfulle
kra b be r ------------------- --------------
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IKke siden 1948 har stor og vårsilda vist seg på
.-\.gderkysten . Men før påske kom den i store
mengder for å gyte. Og med silda og all
silderogna kom også annen fisk som torsk, sei
og lyr for å ete av matfatet. Det ble tatt veldig
gode garnfangster, ja noen dager var de beste
oppe i 600 - 800 kg . De beste fangstene ble tatt
ved Odd, Fora og Ballastkjærene, men også
vestover til Uvår. Det ble fisker spesielt mye
storkolje, ja, det var reine eventyrfiske for noen
av de heldigste , Et par dager var også
storsnurperne i aktivitet fra Hille og vestover
forbi Lindesnes, og flere fikk last fra 40 til 60
tonn i kastet. Silda gikk så tykk langs bunnen at
de fiskerne som brukte stonnaska gam ( omfar
11) etter torsken., kunne få flere kasser med sild
som hadde tustet seg inn i gama, og sonune
tider var både gam og tendler belagt med
silderogn, og fisken i gama var full av silderogn
i magen . Men nå i slutten av mai måned er både
tisken og silda forsvunnet, det er bare småseien
som er tilbake, men dette kan jo fort snu seg .

Tema ble observert 5. mai, og allrede før 17.
mai hadde ca: 10 par reirene sine på holmen i
Bokstøvågen, og det var et yrende liv av
skrikende terner.
\1en de første dagene i juni var alle borte, ikke
en eneste terne var igjen . Enten er det minken
som har vært på besøk, eller er det kanskje
svanbaken eller sildemåka, det satt iallfall 4
stk. av dem på holmen. De fuglene er så
glupske at de sluker wlgene hele, de tar både
ærunger og andlmger de siste du ser av ungene
er beina som forsvinner i gapet til måkene.
I kulde og frost snødde svanen ned mens den lå
og ruget på eggene på holmen. utenfor Juviken i
påsken i år, men den klarte allikevel å holde på
\"arme nok til eggene, så nå svømmer den stolt
nmdt med 8 skjønne unger. Så har svanen som i
flere år hatt rede på en holme innerst i
Ystevågen flyttet ut til Kopperholmene, hvor
den har ligget på reir. Ellers gol gjøken første
gang kvelden 11. mai i år både på øst og
vestøya. Det er kanskje noe senere en årene før,
i 1996 ble den hørt 4. ma i.
Ærfugl med unger ble sett forste gang 18. mai i
ar. ... ........ ......... ..
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Ungdomsforeningen.
Først vil vi nevne noe som vi ikke fikk med forrige gang. Kapellet har fått ny Kantor (organist). Det
er Britt Turid Madsen, og Inill ble umsatt 22 . febr.
Kapellet har nå ulstallert og tatt i bruk ett vannklosett, i skrivende stu.!1d er ikke det andre montert.
De gamle snurredassene er tatt ut og rengjort. Disse er fullt brukbare og skal selges.
Utlodningen med inntekt til kapellet var lørdag 4. apr. Den var som vanlig godt besøkt og med
haugen med gevinster. Resultatet ble også ny rekord i år igjen . Ca: kr 35 . 000 brutto.
To søndager i apr. og mai har det stått noen damer og solgt nystekte vafler og kaffe på
parkeringsplassen til folk som var ute å gikk turer, dette var det mange som satt pris på. Tilsammen
kom det itm ca: kr 1500 på de to søndagene. Og pengene gikk til kapellet.

Skjæ.rgårdsgustjeneste på Skjernøy.
Alle ønskes velkommen til skjærgårdsgustjeneste 5. juli kl 11.00, ved kapellan Per Ragnar
Haraldstad ..
Gudstjenesten finner sted i Slyhola, i friområdet i Ystevågen. Dit kommer en lettest ved å følge
turløypa over hengebroen til Rosnes, og gå videre ut mot friområdet. For de som har behov for
skyss, blir det båtskyss fra Krambubrygga kl 10. 30.
Etter gudstjenesten nyter en medbragt mat og kaffe, har sporlek og det blir orienterlllg / historikk
om støylslivet p~ Rosnes .
~
Dersom regnvær blir gudstj enesten på kapellet til samme tidspunkt, kl 11.00.

Protesterer mot hytter.
De fastboende i S'kjemøysund og Berge har protestert mot planer om hyttebygging i området fra Juvik
til Monnevolla, Hyttene er planlagt langs sjøet1 inri'mellom eksisterende hytter. De fastboende reagerer
på at sanltlige planer er frernlagt- av folk som ikke selv er fastboende i området, og som satser på
kortsiktig økonomisk vinning på bekostning av naturlig utvik,}ing i 9nlrådet. De viser videre til
lokalplanlegingen der 85 :- 90 prosent av beboere over 16 år og grunneiere med 5 mål jord eller mer
gjorde det klart at man ikke ønsket ytterligere hyttebygging på øya . .
Beboerne ber at det må ta hensyn til dette hvis man i det hele tatt har respekt for den. lokale
planleggingen.

Samlet velforeninger fra Skjemøy, Omland bygdelag, Tregde veI,

Skogsøy vel, og
Harkmark vel, har gå~ sammen og laget er omfattende innsPill til politikerne i Mandal. Innstillingen fra
vellene er klare: Alle tiltak som kan framskynde fast bosetning og stimulere til levedyktige lokalsamfunn
må prioteres i forhold til fritidsutbygging.
Vellene har ikke tall på hvor mange ganger de hver for seg har forsøkt å nå fram med sitt syn overfor
Mandals polikere. Nå har vellene for første gang samlelsegom. felles aksjon mot kommunen.
Turismen i området har ratt 'slike dimisjoner at det er helt nødvendig med en ny prioritering mener
vellene, Vår tiligere fredelige sameksistens med sommergjestene h~ på ~ge .måter blitt en belastning.
Vellene mener at Mandal kommunes generelle holdning har vært at det er greit med nye hytter mens
boligbygging er et .problem. I enkelte boligområder langs kyst.erl har det sågar vært byggestopp i 3.0 år.

-) -

Det var en gang (2)
Av F r id tjof I-Iald (fortsettelse fr a forrige nr. )

= d e t neste huset i rekken bodde Søvrine Pettersen. Hun var enke
ett er Albert Pettersen. Han var død lenge før min tid i Sundet. Jeg
~ ar d erfor ikke noe kjennskap til ham. De hadde sammen to barn, Per
o g Sv e rre, som begge emigrerte til Amerika. Sverre var senere hjemme
Då be s øk og bodde da hos sin mor i Sundet. Sammen med Søvrine
t e ce h ennes mor, Grethe, til hun døde. Jeg husker godt henne. Hun
'a r fr a Holum og hadde vært gift med Gjert. Han var imidlertid død
før v i k o m til Sundet. Jeg hadd e d erfor ingen annen kjennskap til
h am enn d et jeg har fortalt. Som n evnt foran skulle han være
s ø s k e n barn til min farmor.
Fort set t er v i så innover ( ø sto v e r i Sundet, kommer vi til det store
to - e t as j es h uset med gavlen mot ve st. Det var deler av dette huset
s m vi l eide første gang sommere n 1925, jfr. foran. Leieforholdet
fort sa t te og s å etterfølgende sommer og muligens ennå en sommer uten
at j eg hu s k er dette med si k ker h e t . Huset ble senere bebodd av Alf
Abr a h a mse n Walv ick (Dyrstad) og kon a, Gudrun, som v ar kommet hjem
f ra Ame ri k a sammen med deres f ø rs t ef ødte sønn, Georg. De fl y ttet
se nere til Dy rs t ad hvor Alf ha dde kjø pt gården etter Rasmus
Dy rstad.
Et par s omr e l eide vi også nabo hu set, jfr. omtalen foran.
Hvi s vi s å f o r f ly tter oss lenge r ø stover, kommer vi til huse t i
"Bokt a " . De tt e eides i sin tid a v Johan Karlse n s om v ar fe tt e r til
Elle n s ( mi n k o n es) far. Han var gi ft med Marie , s ø s t er a v Søvrine
Petterse n . De v ar fl y ttet til Ma nd al da vi k o m til Sund e t , me n jeg
hu sker at fa mi lie n av og til bodd e i huset om somme r e n s å l e nge det
v ar i deres eie. Det ble imidler t id solgt ti l Ele vin e Morte n s e n som kom fra Har kmark - og hennes ma n n. Ha n v ar i Amer ik a o g død e d e r .
Sammen med Elevine bodde sønnen, Martin, og Elevines bror, Edmund.
Han hadde i sin tid vært i Amerika. Det ene benet hans var stivt
p .g.a. en skade han hadde pådradd seg. I det siste huset som hørte
t i l Sundet - og som lå lengst øst - bodde August Pedersen og k o n a
In ger. Hun var fra Holum- og søster til Søvrine J ø rgensen som e r
omtalt foran. Tilknytningen til denne familien ble gje nn om å r e n e
særlig sterk. August og Inger ha dde to sønner og e n datter . De n e n e
s ø nnen, Gunnar, overtok gården i 30-årene etter at h a n hj e m f ra
Amerika. Da hadde vi forlengst fått b y gd hytta i " Kalvehav e n" .
Den ble oppført i 1931 og har siden i alle år vært et fast t i lh oldssted for familien om sommeren. Med hyttas beliggenhet v ar d e t
v el ikke så rart at vi fikk ' en .særlig sterk tilknytning til
f amilien Pedersen som vi alltid har hatt et godt forhOld til i enhver henseende .
De fleste har vel forlengst fått nok av "fo.lketellinga", så det
k an nå være på tide nærmere å skildre det miljøet som vi om sommeren
v ar en del av og slik vi opple v de det. Jeg lar derfor tanker og
minner få fritt løp i den del a v min artikkel som nå følger.
Forhåpentligvis vil den fremstå som en beretning om dagliglivet i
Sundet sommerstid fra år tilbake. Kan hende vil det være noen som
h ar interesse av . denne delen, spesielt blandt dem som hører min
eller tidligere generasjoner til - eller som er etterkom~ere av
dem som nå er falt bort. La derfor "skoddfestet" gå og løys fang lina, så leqqer vi ut.
Jeg har tidligere nevnt at da broa kom, innebar det nærmest en
revolusjon for øya. Du behøver ikke være så gammel for å huske
hvorledes kommunikasjonsforholdene var før broa kom i 1964. Båt
må du nok også ha i deg, men den er nesten nødvendig bare når du
skal utøve ditt yrke som fisker. Før broa kom var du ~ullstendig
avhengig av båt i så mange andre sammenhenger. I båt måtte du når
du skulle til Mandal for å handle. I den tid som jeg skriver om,
var det alminnelig å ta handleturen om lørdagen. Iført "byklær"
og med handlelapp og korv gikk turen for de flestes vedkommende
enten til Ths. Salvesen eller til Handelssamlaget for de vareslag
man kunne få kjøpt der. Det ble gjerne tid til en prat med kjente
før returen hjem til middag.
.
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Fra forrige side.

Båt måtte du ha for å gjennomføre enhver transport til og fra
Sundet hva enten det gjaldt mennesker eller dyr. Når vinterens vedforsyning skulle bentes et eller annet sted på fastlandet, ble
båten lastet så det nesten ikke var fribord igjen. Det hendte jo
også at lege måtte hentes. Hvis legen var dr. Roseher, er det blitt
meg fortalt at han forlangte at det skulle være to mann som kunne
betjene båten.
.
Sommeren i Sundet begynte for oss straks'skolen' var slutt ved St.
Hanstider. St. Hansaften ble feiret med ' samling av alle i Sundet
som hadde lyst til å være med. De første årene hadde vi stort bål
på St. Hansbakken som lå et lite stykke oppforbi.IKokhusbrønnen".
Tillatelse til å brenne bål var på forhånd innhente~ hos August.
Han var ikke eier av området~ men han representerte vel da eieren
var Omilia. Det var et slit å få opp det som skulle brennes, deriblandt ei tjæretønne, så de voksne måtte nok også ta et tak for å
få på plass alt som skulle brennes. Etter at vi fikk hytta il931,
ble alt. lettere,. .men lasså da var vi sammen med gårdens folk.
Feiringen foregitt på tradisjonelt vis med bålbrenning og hyggelig
prat og sang rundt kaffikoppene og nistematen. Je~ husker spesielt
at Knut hadde laget svaberter, o~Aet var stor .stad. Dessuten
hendte det at Knut og Bolette hadde kokte krabber med, og det var
ikke mindre stas.
(Fortsettes neste nummer) ,

"

ÅRSMELDING FRA SKJERNØY HISTORIELAG.
Styret består av:Leder Rita Dyrstad-nestleder Inger Lise Ånensen-Kasserer Liv Brit Jenssen-Sekretær Hilde
Herstad-styremedlem Allis Berge Hansen. Vara medlemmer Bjøm. Vikøyr -Evert Knudsen .
.
Revisor Terje Jørgensen.
Vi har i 1997 hatt 3 styremøter + enstoI:,..deLtelefonkontakt.
Årsmøte for 1996 ble holdt på Kvisten II .mars.Fremmmøte var labert,kun 3 personer uten om styret
møtte.Allis B Hansen kom ny inn i styret, da Unni Dalan ønsket fritak.Kveldens program var vanlige årsmøte
saker pluss visning av to videoer-Mandal bys 75 års feiring og en historisk video over Mandal by sindustri.
Ryvingen fyr ble feiret 21.sepLRyvingeD- som stasjon. var 130 år ogtåmet var 100 år.Det varet praktfullt
sommervær og ca. 150 mennesker var samlet for å være med1 markere feiringen .
"Kjenn din øy" ble avsluttet i høst.Det. var elLkonkurranse som gikk på å finne 29 utlagte.. poster rundt om
.'
kring på øya .God oppslutning. Premie var flyfoto over øya.
Høstmøte på Dyrstad skolehus 14.10 var meget godt besøkt.Torborg Ånensen fortalte fra sin barndom og
skolegang~og Håkon Karlsen.fortalte fra sitt liv til sjøs under 2.verdenskrig.
Vi er godt fornøyd med salget av boken "Skolefortellinger fra Skjernøy",ca 350 er solgt av 500 stk.
Da- Skjernøy ungdomsforening. auksjonerte. uLgamle.ting. fra kapellet, kjøpte historielag paraftn lampe
som var en av de første som hadde hengt på kapellet. Etter litt oppussing skal den henge på Dyrstad
skolehus.
Den tradisjonelle Dyrstad_skolehus julefest gikk av stabelen.1Ljan.OppslutningelLvauantastisk!
Ny bok er i tankene til Magnhild Brovig,Hanne Sofie Eskeland og Rita Dyrstad .De har startet
innsamling av h"Vinnens_historie på øya.
En del av styreLvar på seminar i nov.Sted Aust Agder. arkivet. Emne var samle og bevaring av arkiver i
lokallag.Samling over en komplett Skjernøypost har vi fått av Signe og Magnus Håland.
Skjernøykaleder over. året 1999 er nå snart . ferdig,blir lagt ut for salg i juli.Den vil inneholde mange
bilder fra eldre og nyere tid fr~ øya.
~
Historielaget er 10 år til høsten dette vil bli markert ut over sommer og høst.Da vi stadig får inn bilder av
folk og steder fra øya ønsker vi og lage en fotoutstilling på Dyrstad skolehus.
Vi sier: takk til dere som støtter oss i arbeidet for å ta vare på øyas historie.Giro vedlagt.
Hilsen oss i styret.
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Fra Skjernøy Vel.
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estad, som har overtatt eiendommen i Bagstøvåg, har fått vedtak fra Teknisk utvalg på at
") -esjonsvilkåret om almenhetens ferdsel frafalles. Utvalget mener at nødvendig ferdsel over Thuestads
=::= om i Bagstøvåg er ivaretatt ved reglene i friluftsloven, samt ved erklæring ved Thuestad. Med dette
::1~nes at folk kan gå som før forbi eiendommen. Friluftsloven gjelder over hele øya, der vi skal respektere
egelen om hensynsfull ferdsel hvor " hen vi går i li og fjell"
el har fått kostnadsoverslag på veilysene langs fylkesvei, Skjemøysund. Det rimeligste tilbudet
O 000,- fo r 9 stk lyspunkter.(minste krav) Dette var et mye større beløp enn årsmøtet hadde ment
. =e. i har sendt søknad til kommunen om tilskudd til lyspunktene. Vi fikk dessverre et negativt svar,
_
e lse at dri ftsavdelingen for tiden ikke hadde midler på budsjettet til veilys i distriktet. Vi søkte
'g Aks'on Skolevei , hvor svaret var at eventuelle bevilgning ikke kunne skje før neste år. Vellet
e saken på " is" inntil viq~~~.
.'

'l'" . e l har hatt samarbeid med nabo vellene i kystsonen angående hytteutbygging langs kysten. Det
'ar represemaner fra vellene: Tregde,- Skogsøy-, Harkmark og Omland Bygdelag, Samarbeidet førte til en
:""c ll es markering i media, som vi tror hadde en god effekt på politikerne,
Jet fonige styret i Skjernøy Vel sendte i fjor et brev ti l Teknisk Etat med forespørsel om vedlikehold av
':en kommunale veien strekningen Skj emøysund - Dyrstad skolehus, Det gjelder spesielt et "bløtt område"
:angs myra. Vi har igjen kontaktet etaten pr telefon, hvor Eide lovet å ta en befaring så snart som mulig
men med Gulbrandsen i park.'Vesenet.
';ellet har hatt henvendelse fra kystverk~t, hygr de.ønsket uualelse angående reparasjonen på Skjenøysund
, . Seilingshøyden blir redusert med 4 meter, mens reparasjonen pågår. Vellet hadde ingen ting å
. ... merke, men synes det er positivt at brua blir utbedret. Arbeidet starter sannsynligvis i august, etter
~·cll esferien.

Jet er kommet tilbakemeldinger til styret i SkjernøyVel angående serveringen etter gudstjenesten på
:-apellet 17. mai . Mange har hatt kaffe og kaker rett før gudstjenesten, og er ikke så sultne når det er
;'affeservering på kapellet. De føler det bli ganske dyrt å betale for mer enn de spiser. Eller de har barn som
spi ser litt på kapellet, men i tillegg velger å kjøpe pølse og is på grendehuset. Andre synes at wienerbrødet
og kaffen etter toget og gudstjenesten er en kjærkommen tradisjon, som de nødig vil bryte. Styret har
iskutert hva vi skal gjøre til neste år. Hvis serveringen på kapellet skalopphøres helt, er det en såpass
ah'orlig beslutning, at det må tas opp som en sak på årsmøtet. Styret kom fram til at vi neste år kunne prøve
l
ed å ta samme pris for kaffe; boller og wienerbrød som grendehuset. D.v.s. at vi sender rundt kurv med
\'ekslepenger, så kan folk betale i forhold til hva de har spist. Styret har som hensikt å ikke tape på
matserveringen, men heller få et lite overskudd, som trengs til grendehuset og fellesskapet på øya. Styret i
Skjemøy Vel er interessert i å høre folks meninger, og eventuelt ta det opp som en sak på årsmøtet.
Grendehuset har nå boret etter vann. Det er boret ned til 70 meter. Etter et par trykk er det registrert en
\'annmengde på ca. 2000 liter i døgnet, som skulle være tilstrekkelig mengde for husets bruk. Det er også
erdi gmontert vannklosett og dusj. Nedgraving av vannrør og tilkobling av vannet er planlagt ferdig før
-enen.
ellet har sendt høringsuttalelse angående Kommuneplanen for 1998 - 20 l O
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Som nevnt forrige nummer hadde vi fra Kjell Olsen på Ryvingen fyr mottatt sjøtemperaturer som er
målt for juli, august, september og oktober. Men vi fikk ikke plass til det i forrige nummer, så vi tar det
med nå. Det kan jo være moro å sammenligne temperaturen i fra i fjor til i år. Temperaturen blir satt
opp med grafisk visning og sammenlignet med nonnale for måneden .
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Norges sydligste sjøbod.

Skjernøybrua' vil nå i sommer bli

Svein Berge har endelig etter 7 års venting og
søking fått lov .til å sette. opp en.. sjøbod. Fram
til 19P5dtar søknaden ligget 4 en,slruff i påvente
av kommunedelsplanen
for ø'j?t" skulle bli
ferdig. De tre siste årene har det vært mye om
og men. Til sist lykkes det.

reparerer, og seilingshøyden under broen vil bli
noe mindre oarunnet stillasene under bruen.
Arbeidet vil ikke ta fatt før etter fellesferien
etter det vi forstår_ Bruen vil da være stengt
periodevis.når arbeidet pågår.
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Hunder og båndtvang.
Det er forbaska 'iteterene' at ikke h'un'd'æiere kan
holde hunder i band, men lar de løpe vilt veier
og blant folk.
Vis hensyn og hold hunden i band!!!
Hilsen mange ............. .

Pengegave.
Fra Skjemøy Vel vi Karin Abrahamsen har vi
mottatt:
,
Etter avsluttet arbeid med kloakkprosjekt på
Farestad, mottok Grendehuset en gavesjekk på
kr 7.500, - fra firmaet Aas og Høyland.
SkjetrlJJy'Vel synes' detfe'v~r :eh' hyggelig gave
og har sendt en skriftlig takk til firmaet,
samtidig som vi takket for et godt utført arbeid.
Vi ønsker også å informere flest mulig av
innbyggerne her på øya om gaven, og synes da
at SKJERNØYPOSTEN er en naturlig
informasjonskilde.

Barnedåp.
Søndag 22. mars ble det-håret-to bam- tiLdåpen
i kapellet: Det var Linn Hegland. Foreldre Anne
Helene og Rolf Hegland. Og Chatrine Vetnes
Syvertsen.. Foreldre In gfri d Syvertsen og
øystein Vestnes Johannesen.
2. påskedag var det. igien. to bam til dåpen: Det
var Alfred Gundersen. Foreldre MonickaogAlf
Tore Gundersen. Og Filip EinarBerge.. Foreldre
Anja og Tor Berge.
Så søndag 26-. Apr. ble Ella Cecilie Vågsvoll
døpt. Foreldre Venke og Geir Vågsvoll .

Skjernøy historielag 10 år..
Følgende skal skje utover sommer og høst:
Onsdag 8. juli går Dyrstad skolehusdagen av
stabeleD- kl 17.00. Det blir fotoutstilling
underholdning - matsalg - utlodning.
En del søndagsettermiddager vil skolestuen
være oppe med fotoutstiIling og kafe I
vaffelsalg.
Det er søndag. 12_ juli - 2. aug_ - 16_ au~ - 23 .
aug. og 6. sept.
Vi håper dere tar turen og. sier vell møtt!!
Hilsen oss i styret.

17.MAI PÅ ØYA.
Dagen kom med sol og mild bris, og folk kom glade
og fornøyde i toget som startet opp fra Valvik
kU2 .30.Det var hurra rop og godt oppmøte av folk
hele veien rundt Ø)'a .Aspiranter fra Mandal
-guttemusikk spilte fra Ber,ge og frem -til
kapellet.Ved kapellet ble det lagt ned krans over de
falne under 2.verdenskrig.Gudstjeneste-bespisningkafe på Grendehuset-leker for barn gikk sin
tradisjonelle
gang. Og
det
samme
for
spørrekonkurranse som er en konkurranse g~rdene i
mellom, denne gangen var det Nedre Farestad som
gikk av med seieren. Premier til store og små ble
utdelt ved slutten av dagen.Vi sang og takket i
sammen for den fine dagen vi hadde hatt.

Dyrstad vikinger!
Konfirmasjon.
Tre ungdommer fra Skjemøy ble konfirmert i
år. To stykker ble borgerlig konfirmert på
Mandal vidergåene skole lørdag 25. Apr. Det
var CharTotte Thomsland Jørgensen og Anoors
Solvang Dyrstad. SØndag 24 mai var det
konfirmasjon i kapeITet. Da bre Oddvar Jenssen
. konfirmert. Vi ønsker disse tre tillykke og
ønsker dem alt godt frammaver i livet.

Søndag 26.april var noen Dyrstad unger,som de
første på øya,ute og badet nede i Sør stranda.De
som var så tøffe og modige var -Therese Anensen Camilla Dyrstad - Anikken Anensen - Steffen
Dyrstad - Siv og Jen!: ørjan Dyrstad .

Modig måke.

. '

På den nye brygga til Kurt Dyrstad ,Rita Dyrstad .
og Betty Hagen har en måke slått seg ti1.Reiret har
den bygget innerst ved bryggekanten og lagt tre egg
. i. Der ligger den og troner som den første beboer
på nyanlegget.
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Litt om været.

Etla Tørresen til minne.

Mars var en fin måned., med vårvær og god
temperatur. Men så kom april kuling og
snøføyke. især i påska var t.ø.tI: to snøfall og
iskald vind, så snøskuffene og brøytebilene
måtte fram igjen. det er den sureste påsken på
mange, mange år. Men godvær ble det i slutten
av april og månedsskiftet Og mai måned ble
mye bedre, og tiden rundt 17. var reine
sommerværet med temp . over 20 grader, og
frukttrærne i full blomst ja en fm forsmak på
sommeren . Pinseværet var i år ganske pent med
mye sol. men de første dagene i juni var svært
kalde. med nattetemperatur nede i ca: 5 grader,
og veldig mye nedbør. Vi håper nå på en god og
varm sommer. I skjærgården er Strandnelliken
nå avblomstret. Det var et nydelig syn når den
sto i full blomst i pinsen. særlig ute på Odd var
fjellene «helt røde». Skjemøy står også nå i full
«sommerprakt» med løv og blomster over alt,
klar til å ta imot alle turister og hyttefolk .
St. Hansaften er det jo fotballkamp- oHan hende
det ikke er båter å se på Nordfjorden .
Vi benytter anledningen til å ønske alle
«Skjemøypostens» lesere en riktig god S0nu11er,
og vi møtes igjen i første halvdel av september.

Elia Tørresen døde &-. jan. HUll-skulle blitt-80 år
lJunl .
Hun mistet sin mor da lu.uL var 5 år, og vokste
opp hos sin tante og onkel på Ytre Farestad.
Etter hun fikk jobb og flytter til byen var det
alltid Skjernøy som sto hennes hjerte nær.
Tror ikke det var en utlodning eller basar på
kapellet uten at det kom penger fra Ella .
Og alle konfirmantene f:iklcsinfaste sum.
Hun var god og snill mot alle og hadde bare
gode venner.
Skjernøya og vi alle har mistet en god forbeder .
Som fotefar i mose
er minnet.
Stille steg.
Dype spor.
Fl. S-. E.

En sommerlig hilsen.
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