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Dugnadsånden er på topp!
Vi har pratet med Terje Bydahl som har vært <<sjef» for dugnadsgjengen på Grendehuset og han forteller:
«Vi startet opp dugnaden på Skjernøy Grendehus 27. /12. 99, med å rigge til presenning for materialene.
Siden har det gått slag i slag. Dugnadsånden har vært veldig bra, og ca: 34 personer har bidratt med over 500
timer. Det har ikke vært <<Stressende» vi koser oss med kaffe og Arturs hjemmebakte kaker inn i mellom. For
meg som «ny» på øya, har dette bidratt til å bli bedre kjent med øyas befolkning, og en hører hva som foregår.
Det har vært tirsdager og torsdager som vi har vært samlet. Nå er vi snart ferdige med 2. etc. Noe arbeid
gjenstår, men stort sett er dette maling og litt listing. Vi har avertert for sommerutleie i Stavanger Aftenblad,
samt hengt opp prosjekt med bilde i Nordsjøen og på Forus helikopterbase. Responsen har vært middels, vi har
fått leid ut en uke til nå, og en del har villet leie i påsken som ikke har vært mulig i år.
Ellers har vi behov for båt (ca: 14 fot) ml motor. Er det noen her på øya som et interessert å leie ut en slik til
Grendehuset i sommer? Ta kontakt med Terje Bydal.
I mai kommer kjøkkeninnredningen, når denne er montert er vi ferilig tar vi ferie fra dugnaden. Så i september
starter vi opp igjen, denne gangen er det første etasje som skal bygges på og innredes.
Selv om responsen på dugnaden har vært god, oppfordrer jeg dere som ikke har skrevet dere på dugnadslisten
til å gi en kveld eller to utpå høsten. Det er bare å melde fra til «mureren» i Skjernøysund.»
Nå i juni er 2. etasje helt ferdig. Det er malt, det er hengt opp nye gardiner, lagt gulvbelegg, satt inn senger og
møbler og ikke minst montert nytt kjøkken m.! utstyr. Det er kjøpt inn en helt ny hjørnegruppe i skinn med
salongbord og TV Det er blitt riktig pent der oppe. Det er 10 liggeplasser fordelt på 4 rom. Materialer som er
blitt tilovers er blitt gitt vekk ved loddtrekning, og plassen foran inngangen er ryddet. Huset er nå klart for
utleie av forskjellige tilstelninger og til å ta imot sommergjester. Foreløpig er huset leid ut i sommer for 5
uker. Til denne tid er det ikke kommet noen båt. Det er nå satt inn en annonse i avisene i forsøk på å få leid
eller kjøpt en båt. Ved utleie kan en henvende seg til Erna Toft Dyrstad, tlf. 38 26 87 19 eller TeIje Bydahl,
tlf. 38 26 51 43. Første overnattingsgjester var 20 ungdommer fra flere nasjoner som hadde gått på
disippeltreningskole i Nord Norge for Ungdom i Oppdrag 7. juni.
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Skjernøyrevyen år 2000.
Revyen hadde premiere fredag 7. april med forestillingen «Nå går det på helsa laus».
Det ble også sendt to forestillinger på lørdagen og to på søndagen. Alle forestillingene ble ikke
fullt belagt, og noe av grunnen til det var at det nesten samtidig blir sendt revy både i Holum og
Mandal.
Revyen var veldig bra - vi har noen fantastiske gode skuespillere her på Skjemøy. Det ble
presentert 11 sketsjer og to danseforestillinger. Det var sauebjeller, brekelyder og hanegal.
Det var søppelvask og tur til byen med bussen og et møte i Skjemøy vel (FarVelmøte) hvor det
kom fram forskjellige ting som skjer på øya. Også «Skjemøyposten» fikk sitt. Det ble foreslått
at redaksjonen burde få seg et kurs hos Clarence Haugedal i <<Lindesnes». (Ja kanskje det!)
Rasmus var bortreist, men Olava var der. Det var Magnhild som hadde vært på helselagsmøte
og hun hadde mye å fortelle når hun kom hjem. Hun mente en kunne flagge ut hele Skjemøya og
opprette fergeforbindelse med Kleven, med taxfree. så en kunne kjøpe alt på utførsel. For en har
jo det meste her som kirke, kapellan, og konge skulle ikke bli noe proBlem vi har jo Georg.
Bistandsminister, Reimert har jo bier. Til å sette opp slott og regjeringsbygg ver heller ikke noe
problem, vi har jo en «murer» i Skjernøysund.
De to timer revyen v.arte (med et kvarters pause mellom aktene) gikk veldig fort, og alle fikk seg
en god latter. Sketsjene er skrevet av deltakerne selv, og det er Magnhild Brovig, Else Grøsfjeld,
Sverre Gabrielsen, Kjell Erik Grøsfjeld, Allis Hansen, Siri Anne Noor, Betty Hagen, Ingvild
Syrdahl, Trine Hansen og Kristine Syvertsen.

Magnh ild
Brovig

Et helt normalt møte i Skjernøy {far-)vel. Sauen kom inn da den litt
tvilsomme damen til venstre glemte å lukke døra.

fant litt
av hvert
under
avfallssorteringen
og - vasken.
Denne
skulle
sendes
til Fretex.

Bilder og tekst fra <<Lindesnes)~

.

Sauer sparer penger i -R osnes.

Under denne overskriften kunne vi lese i «Fædrelandsvennen» 14. mai. Det er en beboer på Rosnes
som har søkt om å holde 30 sauer mot å slippe å koble seg til den offentlige kloakken som ligger
ca: 200 meter unna. Bygningsrådet har betegnet saueholdet som såkalt «stedbunden næring», som
fritar eiendommen for påkopling til offentlig kloakk.
.
Dette er hvis nok en lov om <<stedbunden næring» som trer i kraft over nyttår, men vi måtte gni oss
mange ganger i øynene for å se om vi leste riktig. Er det virkelig slik at når en eiendom ligger mer
enn 200 meter fra offentlig kloakk, så kan en bygge et uthus og skaffe seg 30 sauer. Da kan
kloakken gå i sandfilter i grunnen. Dette må være noe for andre Skjernøyfolk som har tenkt å bygge
hus. Det skal jo også være sauer på øya----------.
Mannen som har fått lov til dette har gjennom advokat søkt om fritak for tilkobling flere ganger
men hytten som skal bygges om til helårsbolig ligger ti meter i luftlinje mindre en de fastslåtte 200
meterne. Men nå er tillatelsen gitt. I bygningsrådet ble det gitt utrykk for at det neppe vil komme
mer forurensing fra boligen enn fra sauene.

-

...

.l

-

langt over 10 kr literen. Da er det på grensen
om det er lønnsomt å fiske ål i det hele tatt.
Rekefiske går mest som vanlig. Er
værforholdene gode er det en del reker å få, og i
trålposen er det også en del kreps og breiflabb
blant rekene. Breiflabben rar fiskerne 70 - 80 kr
kiloen for.
Det blir også i sommer lov til 10 fiskeda.ser
med krokgam etter laks.en ...Det så lenge ut til.at
den skulle stopJ:leS, men nå ser -det. -ut til ~t fisket
kan forsette 2 - 3 år til, men da blir det vist helt
stopp .
Vi ønsker alle en god og varm og fiskerikt
sommer ................ .

SKJERN0VPOSTEN
- ORGAl ' FOR SKÆRN0YFOLK UTE OG HÆMME -

Redaktør: Sigurd Aalvik, Tlf. 382 68611
I redaksjonen:
Georg Walvick, Tlf382 68636
orvald Jenssen, Tlf382 68675
Evert Knutsen, Tlf382 68686
Rita T. Dyrstad, Tlf 382 68716
Adr.: Skjernøy, 4516 Mandal.
Postgirokonto: 0802 542536.8
Kontakt i USA:
Mrs. Agathe Thompson
865 Buck kd., Stone Ridge
N.Y. 124 84

Havert på Eikelandskj æret
Da jeg var ute f.or .å .sette tmllgami
begynnelsen -av mai, så jeg et -Uhyre -av -en sel
som lå og solte seg-pa Eikelandskjæret som
ligger mellom Ryvingen og Hjelmkjærene. Den
var helt svart og hadde et større hode og hals
enn andre selarter. Jeg snakket med Sigurd
Dyrstad som tok båten ut og fikk se den, og
sammen anslo vi vekten til å være 2 - 300 kg,
men den kunne være enda tyngre da det er
nesten umulig å anslå vekten pa et så digert dyr.
Jeg ringte Qvin -Udøy ved Vest Agder
fylkesmuseum, og etter opplysningene jeg gav
ham ·kunne han med stor sikkerhet si at det
måtte være en Havert, den største selarten som
finnes og at de største hannene kunne veie oyer
400 kg. Det er en koloni av denne selarten ved
Hebridene og SjetIandsøyene. Sela.rten--er ofte.å
-se -Nord Nor-ge -og -enkelte streifdyr kan øg~
komme-til"Sørlandet, især store hanndyr.
Selen er en uvanlig flink dykker og Kan dykke
til flere hundre meters dyp for å fange fisk.
Jeg tenker med EID .på hvis jeg hadde fått et
slikt udyr ilrollgama ...... ............
Georg-Walvick.

Abonnent pris pr. år kr 50,USA $ 10,-

f JcbLJf)r.
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Det har vært utrolig lite fisk i vår, en må ha
flere Qg 1lere gam ute for å få fisk ook til
middag. Fiskere som har mellom 100 og 200
gam i sjøen, har den siste måneden fått fra O,5
til l kg fisk pr gam pr trekk, og da snakker en
om garnlenker på 3 - 4 km.
Ser nesten -lit .som fisken er fisket opp,
redskapene er blitt. for effektive. Men -det har
også vært uvanlig mye groe, søyle og alge i
sjøen, som kanskje kan virke inn på
fangstfomoldene. Det er riktig et slopsevann i
sj,Øen.
Ålefisket er begynt, også --det med dårlig
resultat. Og til ah overmål er prisen til fisker
gått ned med kr 20 pr kilo fra i fjor, på grunn
av oppdrettsål som har overtatt. Yngelen blir
importert fra Kina og alet opp i Europa. I
tillegg blir store mengder frossen ål importert
fra USA.
Det blir nok ikke lett for fiskerne å ta opp
konkurransen med oppdrettsnæringen da priser
på redskaper og især prisen på bensin som er

r

. ...

Vi mimrer litt.......... .
Rs. «Ambasabor
snøvinteren 1970.

I!........:.ø...:-~;.;...-~~~~
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U llgdomsforeningen.
Fra 22. mars til 26 . mars va r det moteuke på kapellet. Som talere hadde vi På l Bjorkkjær,
Asbjorn Tonnesen og Harald John sen. Vi hadde fin sang av Heidi Reckmann og Karin Dahl.
Oppslutn ingen til motene var bra, og rekefesten fredag trakk mange folk
Palmelordag 15. april var det den store utlodningen til inntekt for kape llet. Da var det stufull
lill e og storsal. Det kom inn ca. kr. 32.000,-. Et godt resultat, S0111 kommer bra med nar \i
skal ski fte nytt tak.
Dugnaden \ ar 2. ma i og mange stilte opp, \'i ordnet blandt annet opp rundt minnestotta.
Vårfest hadde vi 5. mai. Bja rne hadde andakt og Håkon viste slides fra forskjellige steder i
Norge, pluss noen gamle bilder fra Skjernoya som \ar veldig hyggelige å se. Mange kjente
seg selv og andre igjen.
Nå står sommeren for tur, og da bl ir det j o litt stille i arbeidet på kapelleU\'1en vi \'il minne
om at den 12. august skal det være loppemarket, utlodning, sal g av mat og di\'erse i
kapellhaven. Inntekten går ti l orgel et. Menighets utval get har ansvar for dette men vi i styret i
ungdomsforeningen er med og hjelper til.
Så vil vi onske dere al le en god og fin sommeL og vi håper å motes til høstens arbeid med
godt mot.

Sommertreff i Kapellbagen
Som kjent tidligere har kapellet fått nytt orgel.
Vi tar med et bilde av vår gamle organist og det
gamle orgelet som sto på galleriet fram til 1973.
Det samme året som Eugen Walvik døde.

Lørdag 12. ang, kl 14.00 til 18.00
Det blir loppemarked, utlodning, fiskedam og
andre aktiviteter. Andakt, allsang og matsalg.
Alt er til inntekt til det nye orgelet på kapellet.
(Vi mangler kr 40. 000 så er alt betalt.)
L opper mottas med takk, men ikke Klær.
Har du lopper, vennligst kontakt:
Liv Britt Jenssen Dyrstad, tlf. 38 26 86 75 eller
Reidun Berge Jentoft Berge, tlf. 38 26 18 54
eller Anne Lans Syvertsen, Ytre Farestad tlf. 38
268829.
Gevinster til utlodningen tas også i mot med
stor takk. Vennligst kontakt Signe Aalvik
Valvik, tlf. 38 2686 11 .
Vi har allerede fått noen fine gevinster som vi
skal ha på loddbok, og ber dere ta vel imot
loddselgerene i sommer.
(',

Hilsen Skjemøy menighetsutvalg og Skjemøy
Ungdomsforening.

Eugen Valvik ved orgelet på Skjernøy kapell. Eugen "ar fast
organist i kapellet fra 1915-tiI1965, arbeidet utførte han uten lønn.
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Skipsforlis på Odd.
Forrige nummer av «Skjemøyposten» skrev vi om libertyskipet <<Am Mer Man> som gikk på Oddskjærene
nyttå rshelgen 1946. Denne gang skal vi fortelle om frakteskipet «Vanse» av Farsund som forliste to år senere.

Vi har ingen gode bilder av frakteskipet « Vanse»,
men vi har prøvd å lage en tegning som er nokså
lik båten.
To år senere, tidlig mandag morgen 10. januar 1949 grunnstøtte Lista fraktefartøyet «Vanse» på
Odd. Den hadde tatt last i Bergen og Stavanger og hadde hvært hjemme i Farsund for helgen . Men hadde sent
søndag kveld forsatt turen som var til Kristiandsand. I mørke tåke og regntykke og kuling av syd ost, kom den
inn mellom Oddskjærene og forsatte like inn i ytre Oddsundet hvor baugen ble kjørt høyt på land, og båten
sank med akterenden.
«Vanse» var et stålfartøy på ca: 185 tonn dw. bygget i Holland som familiebåt i 1921 . Den hadde to master
og klyverbom og seil deretter. En to cyl: lune Munktell semidiesel motor på 120 hk var innstalert. Etter krigm
e den ombygd til bruk på Islandsfiske hvor den deltok to sesonger. Den fikk nytt styrehus og en messe som
""JIllle romme l Omann.
På denne turen var lasterommet fylt av hvetemel og dekslast som besto av steintøy. Det var helst de brune
ra ene som ble laget i Egersund.
Redningskøyten «Halten» (**) som var stasjonert på Farestad, lå denne helgen i Mandel og ifølge bladet
«Lindesnes». fikk den melding kl 05 .00 om morgenen over Farsund radio om å gå til asistanse ved Odd. Den
b le liggende der utover formiddagen før den brakte mannskapet til Mandal som de hentet inne på Farestad.
Dekkslasten som før nevnt besto av steintøy og en god del av skipsutstyret ble be~get av fiskebåter fra
Skjemøy som brakte det inn til Bergsdalsbryggen og det ble satt inn i sjøboden det. Styrehuset ble også satt på
bryggen her.
Alf Pedersen Valvik (80) forteller her at han tror det var Sigvald Berge, da han kom med posten ,som
brakte beskjeden om at folk fra Farestad var gått ut til Odd for det var et fartøy som hadde gått på grunn . Vi
tok båten og gikk ut og med var Johan Abrahamsen og Harald Aalvik. Når vi kom ut der lå havaristen
nedsunket med akterenden og lasterommet åpen. Melsekkene fløt ut av rommet og drev mot oss . Sjøen var
farvet helt hvit av melet som rant ut av sekkene som var slått i filler. Melet var i papirsekker og vi tok opp
haugen med sekker. Vannet hadde ikke trengt inn i melet så vi rev av papiret, sekkene gikk jo i filler med en
gang vi tok i dem så lot vi melet ligge laust i båten . Hele brønnen i båten og rommet forenfor og nesten helt i
høyde med hyttetaket var fult med mel.,To mann tok sekkene opp av sjøen på en liten presenning og hev dem
ombord Jeg tror vi var alene om å ta ombord mel. Da vi kom hjem i kveldingen var det å få melet som var tørt
i sekker, vi delte det likt mellom oss . Vi hadde mel for lange tider, tror det var flere år. Melet ble siktet for
klumper som var våte. Mye av melet var også vått, dette brukte vi til dyrene, som likte det godt. Det lå mel
hardt som tre, mot spantene og i bunnen av båten så lenge jeg hadde den.
Været var tåkete og det var en del sjø, men ikkA så voldsomt Mannskapet tror det var to mann var kommet
roende inn i lettbåten til Farestad hvor de fikk varslet om forliset Båten ble liggende i ytre Oddsundet lenge og
delet ble tatt opp til slutt.
Fors neste side.

-6Fra forrige side.
Det er litt usikkert om det var to eller fire malUl ombord i <Nanse». På Farestad tror de det bare ko
to maJU1 roende inn til redningskøyten . Men bladet «Lindesnes» skriver at redningskøyten kom inn til Manda
med fire mann . I følge Rolf Kr. Danielsen i «Frakteskuter og FraktemelUl» hadde «Vanse» en besetning på 4 5 maJU1.

(**) R.s. «Halten», seilskøyte av type Colin Archer, bygget 1906, på 46 fot. Fikk installert l cyI. 40 / 80 hk.
glødehodemotor av merket «Union» og styrehus i alminium i 1942, sammen med 6 andre seilredningsskøyter.
Fører 1949 var Hans Theodorsen . Skøyten ble solgt ut av redningsselskapet i 1950. I 1961 Helge Ingstad,
brukt på Vinlandsekspedisjon. 1988, til salgs i Fort Lauderdale.
Kilder: Bladet «Lindeses», Alf Pedersen, boken <<Frakteskuter og fraktemenn».
Sigurd Aalvik.

Sommernytt fra Skjernøyvel.
Vel overstått 17. Mai i øs pøsende regn. Takk til alle som var sporty og stillte opp i komiteen og gjorde
17. Mai til en finAag . Takk til Håkon Karlsen som holdt en fin tale ved minnestøtten.
Det nye styret har utført nesten alle årsmøte vedtakene, bare vedtektsendringene gjenstår. De blir en av
høstens oppgaver.
Grendehuset: 2. Etg er snart ferdig til utleie. Det nye kjøkkenet er på plass. Soverommene er ferdig malt
og møblert. Stuen må ha ny salong. Dugnadsgjengen har gjort et alldeles fantastisk arbeid. Dette står
det virkelig respekt av !!!! Mange har deltatt, noen har holdt ut til siste slutt. Slikt gir resultater.
Det har vært en jevn strøm med henvendelser med ønske om å få leie. Så utleiepotensialet ser bra ut.
Men som alle vet det skal mye inn når mye går ut. Husk dette er investering!! Huset er vårt!!
Vi har virkelig behov for midler for å kunne ferdigstille Grendehuset. l fikk ikke tippemidler i denne
runden. Til høsten skal vi begynne med utbygget i 1. Etg. og pengekassen er nokså slunken nå .
Derfor ber nå Skjernøy Vel om et krafttak fra alle slik at vi ikke må behøve å låne så mye i banken for å
få dette til. Vi gir deg derfor en mulighet til å være med gi en gave i tilknytning til kontingenten som
kommer i løpet av juni ..
Oppfølging av årsmøtevedtak:
Egen 17. Mai komite' - erfaringen er bra. Og ordningen vil bli videreført med noen bemerkninger i
vedtektene.
Det er søkt fylket om ventebuer på Berge og Smebakken.
Det er søkt kommunen om beplantning av utfyllingen i Kjosdalsbukta, og problemer med bob iler som
camper Det er også søkt om å få beholde telefonkiosken på Farestad.
Videre er det søkt om fysisk stengsel av Gamleveien i Skjemøysund.
60 km skilt er kommet fra broen til Farestad. Likevel observeres det mye uvettig kjøring og det av folk
som bor her. Husk vi har ingen å miste. Mange barn oppholder seg i og ved veien. Tenk deg om før du
trykker på gasspedalen, det er ikke for moro skyld vi har fått fartsreduksjon.
Skjernøy vel vil herved ønske alle Skjemøylobber en god og trivelig sommer. Nyt den. Ta vare på
hverandre.
Postgiro med frivillig kontigent til Skjemøy vel er lagt ut i alle postkasser på øya, også til hyttefolk. Her
kan en betale på postgiro 3075 67 67646 kr 100 for hustand, kr 50 for enslig og så er det støttemedlem
som kan betale de de ønsker selv. Hvis noen ønsker å gi en ekstra pengegave til Grendehuset er vellet
meget takknemlig.
" Tove Laila
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ÅRSMELDING 1999 FOR SKJERNØY HISTORIELAG.
Styret:Leder Rita Dyrstad-Nestleder Inger Lise Ånensen-Kasserer Liv Brit Jenssen-Sekretær Hilde
Herstad-Styremedlem Allis B. Hansen.
Varamedlemmer:Bjøm Vikøyr-Evert Knutsen. Revisor Terje Jørgensen.
Antall styremøter:2,pluss telefonkontakt.
Årsmøtet for 1998 ble holdt på Dyrstad skole museum 7.4. kl.19. 00 .Det møtte 5 personer utenom
st yret.Leder leste årsmeldingen og orienterte underveis. Den ble godkjent uten merknader. Deretter kom
regnskapet, det ble et par spørsmål til denne. Etter bevertningen leste Rita en historie skrevet av Betsy
Sjøllingstad i 1893 .
Vi har ellers ligget lavt i terrenget i år, da vi har følt for en liten "kunstpause" for ~ kq~e opp m~s:l nye
ideer.
Dugnad på Dyrstad skole ble gjennomført 25.mai.Da ble plenen klippet, og det ble ryddet opp rundt
huset. Deltagelsen var som vanlig liten!!!!
Vi var litt involvert i arrangementet på Grottevarden nyttårsaften gjennom å sette opp plakater på info.
tavlene.
Julefesten fant sted 9.1. på Dyrstad skole, som vånlig. Vi hadde satt et tak på 60 personer i år, og det
var akkurat passe mange. Magnhild Brovig hadde diktet en fabelaktig ny fin julesang for anledningen~
og den ble sunget til innledningen. Ellers gikk det.slag i slag med det tradisjonelle programmet.
Sekretær Hilde Herstad.

TIGGER BREV TIL DERE SO~I ØNSKER AT VI FORTSATT
SKAL BEVARE DYRSTAD SKOLE.
Vi har i denne vår tatt et betraktelig "grafs" i kassa til historielaget. Det på grunn av at vi har repare~
taket, fått opp takrenner, snekret vinddør på Dyrstad skole. Og fortsatt er det vedlikeholds arbeid som
burde bli gjort. Muren trenger en oppfriskning, pultene detter snart fra hverandre og de trenger vi fag
folk til å reparere. Vi har også et ønske om å snekre loftet om til et rom, hvor vi kan oppbevare det vi
har samlet av historiske dokumenter i løpet av årene.
Alt dette koster masse penger, og nå har du anlech;ling til å gi oss en ekstra krone, nå da medlems giro~n
ligger ved. På .forhånd sier vi i Skjemøy Historielag tusen hjertelig takk til dere som støtter oss i
arbeidet for' å ta vare på vår kjære øy sin historie!!!

DYRST~AD

SKOLEHUS DAGEN SOMMEREN 2000.

I år er det SkjemØy Historielag som skal ha årets arrangement for fastboende, fastboende turister og
ellers alle andre som måtte ønske'å oppleve en trivelig dag. For trivelig, ja det tror vi det blir!!
Du kan spise pølser og vafler, drikke bms og kaffe. Leke og være med i tippekonkuranse. Og ta en tur
inn i skolestua og se på alle bildene av skoleklasser som har gått på skole på øya . Og. så treffer du
mange kjente.
Den vil bli på en ONSDAG i år, nemlig ONSDAG 12.JULI KL.16.00.
Så kryss av på kalenderen og kom å bli med!!!
\

Historielaget legger ved dette nummeret av «Skjemøyposten» postgiroblanketter for innbetaling av
medlemskap.
.
Hilsen styret.

I
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La "skrivekløen" få utløp.
Redaksjonen oppfordrer folk til å komme med innlegg, særlig gjelder dette den
yngre garde. Vi føler til sine tider at det kan bli noe mye historisk stoff, så derfor denne oppfordring. Alle typer innlegg er av interesse, men vi ønsker ikke
kontroversielle emner, hvor enkeltpersoner er involvert. Så sett i gang og gjør
en innsats slik at vår lokalavis blir enda mer interessant for enda flere.

Dersom du har et emne, men ikke foler for selv å skrive/ta kontakt med en av
medarbeiderne i redaksjonen.

Prosjektgruppen for områdetiltak.
For tiden arbeider gruppen med registrering av plantelivet på Skjernøy. Til å hjelpe
oss med dette arbeidet har vi fått "lånt" en ekspert fra Vest Agder Fylkesmuseum,
Asbjørn Lie. Vi har allerede vært ute på to befaringer, en på østsiden av øya, og en
på vestsiden. Senere på sommeren vil det bli nok en befaring til holmene på utsiden
av øya. Asbjørn Lie har funnet mange interessante planter, og han har også til
disposisjon en rekke oversikter fra folk som har studert plantelivet på Skjernøy
tidligere. Alt dette vil bli registrert og san i system og sammen med en del bilder bli
presentert som en del av et sluttproduk.1, som også vil inneholde andre former for
registrering.
Vi i prosjeh.1gruppen er svært interessert i informasjon om trær og planter som man
mener er spesielle, så ta gjerne kontah.1 med undertegnede som er med i gruppen.

Evert Knutsen
Tlf 38268686

Dataproblemer.
Skjernøyposten har for lengst tatt i bruk data i forbindelse med abonnentlistene, og
dette kan slå begge veier, Et sammenbrudd på dataen har forårsaket at det kan ha
oppstått noen mindre feil på abonnentlistene, det vil si adresseendringer som er kommet inn etter årsskiftet. Så dersom noen registrerer noe feil, vennligst ta kontakt med
undertegnede, eller en av de andre i redaksjonen, så skal vi rette feilen omgående.
Under aUe omstendigheter vil det være snakk om noen ganske få tilfeller

Evert Knutsen
38268686

Det ·e rblitt- klaget

noe over at
turstiene . rundt - Rosne -blir for dårlig
vedlikeholdt. -Grunnen kan være når det er så
mye nedbør som vi har hatt i vinter. Da skal det
noe til at stiene som blir mye brukt skal holde
• seg gooe-:
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Far brygge i uberørt natur.
Bygningsrådet i Mandal vil tillate at det blir
. bygd en . steinbry.gge . i Knutsviken på
Bergeneset. Sigrunn A1mehagen fikk medhold i
sin klage på bygningsrådets tidligere vedtak om
. at hun ikke skul1e få lov til å anlegge brygge.
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ers er vi enige

om det som
skrevet i <<Lindesnes» om asfalten på
~ien fra Tregdekrysset og ned Farestad
g. Det er ganske mange huller og
. oe må snart gjøres.

Hjelpesending.

Mens Magne og Olga Gomela fra Ukraina skal
gifte seg i sommer og bosette seg i
Kristiansand. Vi gratu1erer dem på forskudd.
Videre vil vi Gratulerer Arnstein Syveltsen
fra Ytre Farestad som giftet seg med Gunn
Hilde Omsland fra Finsland i Finsland kirke
påskeaften . Paret er bosatt i Manda1.
Reidar Hågan \Valvic11 fra Dyrstad som Sr1ft:et
seg i Sandens 13. mai med Rita Kristoffersen
Sandnes, og er bosatt der.
Alf Gunnar Abrahamsen -Dyrstad,som -giftet
seg 10. jWli med Mona Melhus fra Buhøll~m .
Paret er bosatt i HoJum.
Til slutt Espen Hageland som giftet seg med
Helene Pedersen 27. mai . De er bor på
Smebakken Dyr-stad.

æeag 9. juni startet turen til byen Klaipeda i

-i:a en. Og det med full buss. Ca: 3 tonn leker,
, -sko og sykler for~elt på-ca: 300 sekker og
: Z??esker -b1e stuet inn i bussen sammen med
9 personer. Det -er Anne Grete --og Roald
~rtsen eg Anne-Karin og Arild Jenssen som
stått bak innsamlingen, som for det meste
--- pågått ved hjelp av jungeltelegrafen. Og
~ har vært -enoou. Den siste tiden hadde
~ måtte -si nei til -personer som -hadde kommet
.=led ting å gi. Det har også vært en
r-ageinnsamJing. på gang for å få dekket
:lSSUtgiftene. Det hadde også vært mye
byvirksomhet som å kontakte ambassader,
fajesel skaper, og t.elImyndighetef.
_rIottaker i Litauen er Beate. og Gediminas
daiciai som vil fordele alle -mnsam1et mialer
. fors1g elli.se organisasjoner, og til det barne
UTI.sdomshjemmet som de driver i byen

.K1aipeda ....... ...............

Giftemål i fleng.
~

i tror det er første gang .at 3 brødre som...er
oppvokst her på Skjemøy, blir gift-med-hver-sin
-jalte -fra 3 forskjellige land. Men brødrene
loran: -Magne og Oddvar -chfistensen ITa
\: alvik har funnet sine bruder i Portugal,
Ikraina og Bulgaria-.
l
vil .Gratuterer Toralf Christensen _og
Claudia Isabel Carvalho som giftet seg 13. mai
i Portugal. De er bosatt i Valvik.
Oddvar og Vanja Dimitrova Miltchova fra
Bulgaria som gift1 seg i· fjor -sommer og -er
bosatt-i Bergen,

V-i -gratuler-er Qgs.å
Bendikte-og-Odd .A me Skogen Farestad, med en
gutt som-ble født-på se1veste 17. mai.

Vi Gratnlerer også .
Per Syvertsen som har mottatt gullklokke etter

25 års tjeneste-i R-edningsselskapet.

HytteeieFea

med- den- ulovlige- veien .
i Valvik-døde --i vinter .uten -at .den endelige
--beslutningen -em -veier var avklart. Sem kjent
var saken -brakt inn for sivilornbudsmrumen, og
dette Kan ta 3 år før avklaring. En av hans døtre
har overtatt eien.dommen.

-Inger Lis-e og Fred -R{)g-er
Karlsen med barna Rikke og Kaia har 1. juni
flyttet inn i nyttbusj>å Rødsteioen . Det er riktig
.et flottsørlanJishus -som står helt..nede v.ed
sjøen. Huset har vært .under bygging -et par.år
-og i den tiden har familien leiet hus -i Sollia-på
Fare}'tad.
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-D et er -tre andre

-hUS~om

også er under ombygging. Det ene er huset til
avdøde Martha Berge 'på Rødsteinen y som blir .
påbygd og ominnredet. Det er Berit og Kåre
Berge som har overtatt huset og står for
om byggingen.
Så · er huset til Kjellaug Jakobsen i Rosnes
under ombygging og utvidelse. Det er datteren
Gerd og mannen Helge Tronstad som står for
ombyggingen å akter å flytte ut fra Mandal.
Så er huset til Henry Syvertsen og søsteren
Alma May bosatt .i USA under .ombygging og
noe utvidelse. Huset er ganske gammelt, men
godt vedlikeholdt ........... .. .. .. .

60 km·fartsgrense.
Nå er -det 40 - 50 og 60 km fartsgrense over
hele øya nesten . Som mange tolker det er det
lov å kjøre 80 etter opphevelsen av, 40 km i
Valvik og til ' kapellet på Farestad og omvent.
Tidlig i vår ble det 60 km grense fra brua i
Skjemøysund og til 50 km i Bergsdalen.
Vi innrømmer at fremdeles kan hastigheten
være høy, og det er gjeme øyas faste beboere.
På gårdsmøte i Valvik ble det henstilt til
Skjernøy Vel om å søke om fartsdumper på
Valvikmyra, hvor det mange ganger går svært
fort .... ... ........ ....... ..

Reguleringsplan Dyrstad.
Reguleringsplan for boliger på Dyrstad.
Som mange sikkert husker, bl~ det for
en tid tilbake fremlagt reguleringsplan
for utbygging i st randområdet på nordostsiden av Dyrstadvågen. Planen var
noe utvid et i forhold til area lplanen
for Skjernøy, men er nå brakt i samsvar med denne, slik at det er planlagt
utbygging med tre helårsboliger.

Hytteinnbrudd.
Tidligere i vår ble det meldt om flere
innbrudd på hytter på Berge, minst 3
hytter hadde besøk av ubudne gjester.
Det ble ikke meldt om noen store
skader eller fors v; nningsnumre,
men det er likevel svært frustrerende
når slikt skjer.

Vills~uer:

på Skjernøy.

Harry \Vathne,Tønnes Berge og Kai
Karlsen, har søkt om å sette ut villsauer på deler av statens friområde
på Rosnes. Flere av søkerne har lang
erfaring fra vills audrift på Sandøy.

Det har kommet klage

på
at bobiler parkerer på den nye plenen ved
grendehuset. Men det er ikke slik. De bobiler
som parkerer er på grusplassen ved siden av
plenen. Nå har parkvesenet satt opp
<<Stabbesteiner» mellom grusplassen og plenen,
så det kommer ikke inn biler fra den kanten.
Parkvesenet vil også beplante noe av
plenen .............. .

Kollisjon

pa 'Skjernøybrua.

På kvelden 5. mai kolliderte det to biler på
Skjemøybrua. Den ene bilen hadde stanset ved
nedkjøringen til øya . Så kom det en bil bak i
stor hastighet og smalt inn i den bilen som
hadde stoppet. Det sies at bilen som kjørte inn i
den andre ble en meter kortere. Ingen i bilene
kom til skade men Falken korn og tok dem med
til sykehuset for sjekk. Så korn politi, og
. br.annvesenet kom for å spyle vekk bensin og
olje ~r lekkasje fra bilene. Brua ble stengt en
periode mens Falken hentet bilene.

Kommualbrygge
Skjernøysund.

.

l

Kommunen har foreslått at den kommuale
bryggen i Skjemøysund blir overtatt av
Skjemøy Vel. Nå viser det seg at kommunen
ikke eier noe av grunnen bryggen ligger på . Det
er grunneieren som eier bryggen som
kommunen har bygd i forbindelse med veien
som ble blagt ned til Skjemøysund: Kommunen
kan ikke gi fra seg en brygge de ikke
eler ........... ..... .

. Svan~~ ø~.~r i aI.1t~n.
I år er det registrert 4 rugende par
i skjærgården rundt Skjernøy, i
Søylekilen, ved Kigevannets utløp,
på Sundsholmen, Saueholmen og
og Kobberholmen.
.
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e 17. mai i år 2000 ble en regnfull dag,
en god del mennesker, store og små med
ær og paraplyer gikk også i år rundt øya.
O:> usikkc;rpset var også med fra Berge til
. ellet hvor Håkon Karlsen holdt en kort tale
~r de 2 falne fra siste krig.
_ ens denne seremonien foregikk pøste regnet
så det var godt å komme i hus etter dette.
il gudstjeneste og etterpå kaffe og vinerbrød
å kapellet og til kafeen på grendehuset.
Rundt kl 16.00 gav regnet seg, så da kunne
idrertskonkuransene for barna ta til. Det var
også i år en rebuskonkuranse mellom gårdene
på øya som ble avviklet . Valvik gård vant
rebuskonkuransen, og alle barna fikk utdelt
premier på avslutningsseremonien på kapellet.
I alt en grei avvikling av nasjonaldagen under
dårlige værfiorhold ..... .... ...... .

Full storm.
Lørdag 27. mai fikk vi en orkanaktig høststorm.
Eldre folk kan ikke huske slikt uvær på denne
'den av året med utrolige høye bølger og vind
ppe i storm st)-Tke. I D)-Tstadsvågen og
alvikstranda var folk i arbeid utover kvelden
med å fortøye og berge båtene. Flere plastbåter
slet fortøyningene og drev mot land og fikk
småskader. For en hytteeier i Rossviken i
\ alvik tok sjøen en helt ny 15 fots plastbåt med
motor og det eneste tegn etter båten er en
brukket åre. Ja de var et helt forferdelig uvær,
lauvet på trærne ble helt brunt av sjøråket som
blåste innover land. Og det er bare 3 uker til
midtsommer St. Hans ......... .

Onsdag 7. juni

var det 15
enåringer i alderen 15 - 20 år som deltok på
kapellet med drama, dans vitnesb)-Td, lovsang
m.m. Det var ungdom fra mange nasjoner som
nettopp hadde vent tilbake fra en 2 måneders
misjonspraktis i utlandet. De var sendt ut av
ngdom i Oppdrags dieippeltreningskole på
Borgen i Nord Troms . Ungdommene kom med
it! vitnesbyrd på engelsk og Inger Marie
oversatte. Det var et godt samvær til Herrens
æ~e... Dagen etter fikk alle ungdommene en
battur til Mandal.

Vi minner om skjærgårdsguds tjenesten søndag 25 . juni kl Il. 00.
Den vil finne sted på friarealet i Ystevågen.
Prost Kolberg vil forrette, og det blir besøk av
Holum
menighet.
Båter
vil
gå
fra
krambubrygga kl 10. 30.

Været siden sist.
Det har vært mildt og fuktig fram til påske.. Og
i selve påsken var været heller dårlig med Vind
og regnbyger. Langfredag regnet noe voldsomt
så det var flom flere steder. Etter påske bedret
været: seg og møt 1. mai var 'Elet fun semmer
med oppimot 20 grader. Lauv på trær, bloIl"ister
og grass vokste kolossalt, så grasklippere- var i
gang før første mai. Mye av lauvet var neSten
utsprunget første mai. Det fine væFet hekit--seg
fram til 16. mai. Som kjent regnet det på ' 17.
mai. GjøKen og termrvarhørtos--observert før
l. mai
.
'
Fram- mot- l .- jllili varværEJts-vælt· skiften,de,
med en god del som men mye vind, og for ikke
snakke om stormen2?-. som vi- har omtalt et
annet sted. Fremdeles er det vind og regn og nå
erpinsehelgen også lagt bak oss-, med- en-veldig
\
utfart og nesten alle hytter bebodd. Det var regn
og sorpå-p-inseafterr, K-ulingog soll. pinsedag,
2. pinsedag regn og kuling fra vest,s å det bar
ik1re·værtså- mye--å- skryte av. Vel vi må 'være
positive og se framover. Førstkommende helg
blir -det -fmt vær og vi-' håper sommeren -i!Ø<e
skuffer oss når det gjeldet været. '
Vi- -j-'redaksjooen- runder av fur SOOlmerm:- Vi
håper at noe av det vi har skrevet kan være' litt
inreJessant; om en har hørt'detfør, så- har etNiet
iallfall nå skriftlig. Som vi har nevnt mange
ganger- trenger vi ·tips, om---}wa- vi.ska~ skrive
om, og vi ønsker leserne velkomne med bidrag.
Neste--nummerkommer-rmidten-av septeml;>er.
GOD SOMMER !t!!!!!!!!!!!!!!!!!mm
.

a

Et sommerbilde fra første halvdel av 70 årene. R.IK. <<Ambasador Bay» ligger ved
Krambubrygga. Fører var Koldevin Ellingsen fra Bø i Vesterålen. Han bodde med familien i
huset midt på bildet til han gikk av med pensjon i 1981, hvor han flyttet tilbake til Vesterålen.

