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a elaktig dugnadsinnsats.

Takket yære dugnadsgjengen ay b inner og menn som sto på kveld etter held i 2 - 3 måneder i vinter kan
nå grendehuset stå fram som fullt ferdig utbygd og oppusset. Resultater er blitt meget bra. For å ta salen
først, så har scenen fatt tak med takstein, og scenen er laget som en brygge av noen gamle stokker. Rundt
ovnen er det også plassert noen gamle stokker og det er murt opp med stein i forskjellige farger. Ved
serverings åpningen fra kjokkenet er det laget frontparti av to sjobuer med takstein på. Påbygget på
baksiden inneholder et stort kjokken to toaletter og gang. Selve salen er malt i en okerfarge, og "sjøbuene"
ved partiet inn til kjøkkenet er malt røde. Dette med "sjøbuene" og taket over scenen er en veldig god ide,
Og alt dette er gjort på dugnad. Til sammen har 52 øyboere brukt 3000 timer på jobben, hovedsakelig over
to vintrer. Det har vært familier (mann og kone) som har utført 400 dugnadstimer. Øyfolket er svært
takknemlig for det arbeidet som er utført. En vil gjeme takke hver enkelt som har vært med å bidra. Huset er
jo blitt riktig flott. Det er fire som burde nevnes spesielt da de har gjort en veldig innsats, det er Terje Bydahl
som er leder for grendehuskomiteen, og har sammen med sin kone Trine lagt ned mange timer. Og det
samme har Erna Toft Dyrstad sammen med sin mann Thorstein og hun er også i grendehuskomiteen. Det er
jo disse som har vært drivkraften bak hele prosjektet Men uten de andre som har stilt opp kveld etter kveld
kunne ikke prosjektet bli gjennomført. Selve reisingen av tilbygget ble satt bort til en byggmester som har
gjort det ferdig utvendig. Det er satt inn ny hovedinngangs dør, (dobbeltdør) i vestenden av bygget. Der er
det laget en platting med trapp. Andre inngangen er på baksiden og en går inn i det nye tilbygget og til
trappen opp i andre etasje. Ved den inngangen er det også laget en rullestolrampe. Det er ikke lenger mulig
å gå rundt huset for å komme til den andre inngangen må en gå inn på østsiden. Kjøkkenet er utvidet til 30
kvadratmeter, og er helt nytt innredet med benker og skaper. Det er innkjøpt ny storkjøkkenoppvaskmaskin,
som gjør unna en oppvask på 3 minutter. Det er kjøpt inn nytt middags og kaffeservise til 70 personer.
Sluttregningen kommer på rundt kr 750.000,-. Prosjektet har latt kr 330.000,- i tippemidler. Lokalrevy,
kaffedrift, utleie gaver og bidrag fra vellet har gitt kr 250.000,- Resten av beløpet på rundt kr 150.000,- er
tatt opp som lån. Skjemøy vel står som eier av bygget, mens grendehuskomiteen har ansvaret for drift og
vedlikehold.
Fors. neste side.

-2Fra side 1.
Salen kan nå dekkes ti ca: 60 personer. Drommen er ogsa å få et piano til salen. Nå gjenstår det kun noe
malingsarbeide og noe opprydding. Peder Austrud har lovet å dekorere veggen mot vest med bilder fra oya,
og vi gleder oss til å se dette også i den fine salen.
På et "kreativt" møte 23. april motte det opp 25 personer. Det var Trine Bydahl som tok iniativ til motet .
etter forespørsel fra Skjemoy vel. Vi viser til "Nytt fra Skjerno)' vel" side 7.

ULKE: Restene av ei ulke henger spikret

OVN: Artige detaljer rundt den gamle

til sjøbodveggen.

etasjeovnen.

Bildene er tatt av "Faderlandsvelmen" som hadde en fin omtale av Grendehuset.

Utleie av grendehuset.

G:~ndehus~t er utleid ~esten hele sommeren, så nær som de to siste ukene i juni og en i august. Hele juli er
lel!lgheten I ~dre etasje som h.ar 10 sengeplasser utleid, og i tillegg er den er utleid 5 uker i juni og august.
Pnse~ for ~tl~le. av h~le huset I sommerukene er (det er plass til to - tre familier) kr 4000,- i juni og august,
og 4)00,- l Jult. LeIe av lokale ukedager er kr 300,- pr døgn, for helger er det kr 500 -. Dette er for
medlemmer av Skjemøy vel. ~illegg. for rengjøring er kr 500,- hvis en ikke ønsker å gjø;e det selv. For
folk utenom er det dobbel pns. HVIS noen ønsker overnatting for sine gjester er det minimum kr 500 _
Ellers kr 200,- pr. seng hvis _flere enn 2 personer.
'

Det nye inngangspartiet og "sjobuene" ved
.- ._-. ..~ kjøkkenet.

Innvielsesfest for Skjernøy Grendehus
Søndag 13 mai kl 14.00. Forsamlingssalen var helt fylt av fornøyde Skjemøyfolk, og med ordforer Kirsten
H. Leschbrandt i spissen som var veldig imponert over huset og arbeidet som var lagt ned der.
Det ble servert is kaffe og brus, det var gratis is til barna. Apningsordene ble holdt av formannen i Skjemoy
vel Jan Atle Abrahamsen, som fortalte om arbeidet som \'ar lagt ned der, og han roste dugnadsgjengen som
har stilt så villig opp over to vintrer. En vil prøve å få aktivitet her på huset hele året.
Rita Dyrstad fortalte om husets historie, og hun la til at her på Skjemøy gjør vi dugnad på tre hus som skal
taes vare på. I tilegg til kapellet og Grendehuset har vi også Dyrstad skolehus å ta vare på. Det er ikke
dårlig med tanke på at det bor i overkant av 300 mennesker her ute. Hun mente også at en må legge inn en
søknad om kulturprisen. Rita ville også trekke fram fire navn spesielt i arbeidet med Grendehuset. Det er
Trine og Tetje Bydahl og Erna og Thorstein Dyrstad som fortjener en stor takk for deres formidabel innsats.
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Makrellen han' heller ikke vist seg, men den er
sikker som bai!nkcn og kommer nok. Vi sier tvi
tvi og kommck tilbake med resultatene i neste
,Skjemøypost.

Farestadgavla solgt.
Dette skulle vii hatt med i forrige nummer av
"Skjemøyposte.m", da den ble solgt like over
nyttår til Spatngereid, for å bygges om til
lystbåt
En epoke er nå slutt når det gjelder notbåter på
Skjemøy. Det !er ingen igjen, tidligere var det
to stk i Valvik «bg to stk. på Dyrstad, i tillegg to
skoyter på FC\lrestad. Gavlbåt har ligget ved
sanune brygga. på Ytre Farestad i over 50 år.
Det var gavlb::åt nr. 2 som nå er solgt. Den
forste var noti mindre, og ble også solgt til
ombygging til lystfartøy. Det var makrellfiske
om sommeren d.e ble brukt til.
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og -o
ren. Dette har gjort at
efangstene siste tiden har yårt helt elendig.
Det har faktisk vært så ille at flere fiskere bare
har lagt garnene på land, da de er blitt helt tette
a,' sløye og tang, og kan ikke fange fisk. De
este bruker nok heller tiden til oppussing av
båt og redskap. Reketrålerne merker ikke så
mye til denne plagen, de tråler på Revet, og de
har enkelte uker levert samlet fangster opptil
1000 kilo kokte og rå reker.
l juni begynner laksefisket med kilenot, og l
juli med krokgam. Etter det oppløftene gode
laksefisket i fjor, er det nok mange som vil
prøve lykken også i år. I skrivende er det tatt 4
lakser ute ved Odd og ved Hammeren, ellers er
det ikke hort om andre laksefangster her
utenfor øya, laksen er en godværsfisk og må ha
varme i sjøen og på land.
L:;

Dyrstad "dyrepark".
I syingen i Sttidekleiva på D)Tstad bor Tom
Inge og Lillian DyTstad og deres 3 barn,
Steffen 15 år, Camilla 12 år og Nikolai på 8 år.
De er barna vi. skal snakke med denne gan en,
de har en he1 liten dyrepark, med 35 fugler og
Il dyr av fbrskjellige slag. Vi nevner 4
forskjellige horlseraser som : Kocien, Honraseastralap, Rir og Dyrstad-høns. Så har de gås,
"akler, mosl'USsender, og brevduer. Av d)T har
de hest, sauer, kaniner, katter og hamster.
Alle fuglene har de klekket ut selv med egen
kjøpt rugemaskin.
Camilla eier hesten som hun har lange
rideturer med, mens alle 3 er med i stell og
mating. Gammelt brød liker den best, og dem
kjoper de hos baker Schmidt for 50 kroner
sekken.
De synes alle det er en fin hobby som de vil
fortsette med, Neste investering er 2 påfugler
som er bestilt og kommer til høsten, de vil nok
pynte opp i landskapet i svingen, især
hannfuglen med sin praktfulle fjærdrakt.
Georg Walvick.

Skjernøy UV-MC South.
Moped
til
oppdagelsesreisende
ønskes
donert/kjøpt. Helst eldre årgang, må gjeme
svive. Må ikke tidligere vært brukt som
dreggfeste.
Kontaktpersoner: Rolf Christian Aalvik tlf. 905
70 854. Arnstein Syvertsen tlf. 38 26 63 39 /
95038 117.
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Ungdomsforeningen.
Palmelørdag, 7, april var den årlige utlodningen. Vi hadde besøk av vår nye kateket, Frode Ekrem~ og
barnekoret sang. Tror vi hadqe rekordfremmøte, ca 150 mennesker, og det kom inn kr. 34200, et bra resultat.
For første gang var det salg av "årer" isteden for salg fra vanlige loddbøker. Salget gikk veldig lett og
trekkingen likeså. Det var veldig mange gevinster. "Årene" er laget i tre av Magnus Håland bosatt i Mandal.
Som---fikk- overrakt
blomster
for jobben.
.
Vi har også med glede mottatt kr. 10.00 i testamentarisk gave etter Agnes Gundersen.
Med vårfesten avsluttet vi møteaktiviteten i vår, vi hadde besøk av ekteparet Gjertsen, som sang og spilte
for oss. Lillian Bjørkhaug holdt andakt. En fin kveld, menyen var fiskesuppe, kaffe og kaker.
Mye praktisk arbeid er gjort og skal gjøres. Brannøvelse ble holdt 2. mai. Dugnad 8. mai, da fikk vi
vasket hele huset, ute og inne. Tror vi var 24 stykker som var med, det er bra!
Maling av huset står nå for tur. Vi håper været er på vår side. Det er satt opp 3 gjenger til dugnad. Den første
begynte 5. juni, så tar vi dag for dag.
Klokketårnet er en annen sak, der er det råte. Gustav Olsen er satt på saken, sammen med noe dugnad
herfra. Det begynte også 5. juni. Dette blei en større jobb enn vi trodde, men det må gjøres.
Når det gjelder dugnad. Det er helt fantastisk! "Ja" er et fint ord, og det er blitt brukt! Da er det moro å
spørre.
Takk til dere alle!
Etter sommerferien starter vi opp med sensommerfest, fredag 17. august kl 19.00.
Ha en fin ferie
Å . Aa.

Avskjedsgudstjeneste for prost Kolberg.
Søndag 4. juni (2. pinsedag) var det avskjedgudstjeneste for prost Kolberg i kapellet. Det er på dagen 12
år siden vi tok avskjed med Prost Stensaker.
Menighetsutvalget hadde stelt til kirkekaffe etter gudstjenesten og lillesalen var fullsatt. Signe Aalvik
overrakte blomster både til han og hans kone. og
takket for det han hadde gitt oss av Guds ord
ei e. Ashild Azhik
gjennom de år han hadde ,cen her hos oss, og hun '.L også fram hans god e\
takket for samarbeidet med ungdomsforeningen, spesielt i forbindelse med Bibelskolen og hun
overrakte også blomster til Kolberg.

Vi minner om skjærgårdsgudstjenesten innerst i Ystevågen Ytre Farestad søndag
l. juli kl 11.00 sammen med Holum menighet. Båter fra krambubrygga kl 10. 3 O. Hvis dårlig vær samles
vi på kapellet.
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Konfirmasjon i Skjernøy kapell søndag 20 mai i et 'vakkertvårvær, Det var hele 6
stk. denne gangen. Den 7. Kristine Syvertsen ble konfirmert i "Salem" i Mandal. Bildet viser fra
venstre: Eva Jenssen, Nina Wilhelmsen, · Steffen Dyrstad, sokneprest Per Ragnar Haraldstad, Sindre
Greipsland, Trine Hansen, og Anette W alvick.
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PORTRETTET.
INTER VJU AV TRINE HANSEN
Trine Hansen 15 år og vår første unge gjest i portrett intervjuet vi
har startet opp med i Skjemøy posten. Trine er født her på øya 27.mai i
Skjernøy ungdommer som ikke har sitt slekts
1986.Trine er en av de
tre knyttet til øya. Foreldrene til Trine, Gerd Haraldstad Hansen og Tor
Bjørn Hansen valgte og bosette seg i Valvik på Skjernøy i 1984.Gerd
født og oppvokst på Jåbekk Ime, og Tor Bjorn født og oppvokst i
Mandal. Ingen av dem hadde tilknytning til eller slekt på øya, bortsett i
fra at søster til Torbjørn, Anne Grete Syvertsen er gift med Skjernøy
mannen Roald Syvertsen og hadde bodd her noen år forut.
Hvordan er det for deg Trine, synes du at det er annerledes for deg og
ikke ha så mange slektninger her ute som dine venner har?
Nei, jeg merker ikke så mye forskjell, ant enn at de jeg går i sammen med
har flere onkler/tanterlkusiner og fetter enn jeg har her, men jeg er veldig
glad for at jeg har den nære familien jeg har her, det er veldig koselig, og
det hadde nok vært annerledes hvis ikke de hadde bodd her.
Trine er skoleeie ved assmyra ungdomsskole i 9.klasse, hun trives på skolen, og etter ungdomsskolen
er hun og gå , ·ed • landal ideregående skole på linjen helse/sosial og tar sikte på og utdanne Stg til
forskolelærer .
H :a gjor du i fritiden din?
Jeg er mye i samme med yenner her på oya., vi er 7 på samme alder, og jeg er med i ngdomsgruppen på
~llet. Der haI ,i et -eldig 'oselig med flere hyggekvelder året igjennOIll, og på slutten a året drar vi på

ra

Rn-enes i S gn .
i drar på Rocke kjelleren inne i Mandal og der treffer ,i venner fra skolen. fen vi er ikke
for familier på øya med små bam. Ellers så jobber jeg som rydde pike hos Betty
- frisor i _!andal om lordager og i sommerferier. Jeg var med i Skjemoy revyen som ble satt
i
_ et var gøy, men mye pugging av stoffet vi skulle fremføre, det var heller kjedelig. Men det var
- _;:o = når "i kom til premiere 4agene, og salen var stapp full av folk!
.
er nok tilbud til dere ungdommer her på øya')
~~!Z
i er nå er i, da ·ar det bedre da vi var yngre, da hadde vi bameforeningen-yngres
i jo fatt Grendehuset og kanskje det vil foregå aktiviteter der for vår alders
~

bedre he på øya?
og den s aUle ha li&,oet på denne siden, det skulle ha vært en leke plass på denne
-uo...>-L...~-.... kun:n også ha ligget her, det er jo vi på denne siden som bruker det mest-eller?
oyer, hvordan ønsker du Skjemay skal se ut i fremtiden .
skal yære slik som den er jeg s}nes det er koselig som det er, det kan jo bygges litt flere hus,
::ron byggefelt. Og butikk kan det jo også bygges.
-es er. og kanskje vil jeg bo her som voksen, det er stille og fredlig, liten trafikk, fin natur og nænne ut
og skjæra. Jeg trives på havet, vi har planer om og ta noen dagers ferie i telt på en av holmene uten
er. Kanskje det blir på Ryvingen fyr, vi er noen stykker som holder på med en prosjekt oppgave som
er om R~-yingen, sier Trine i det hun løper ut i sommer kvelden for og treffe sine venner.

Blomstervandring.
I regi av Vest Agder fylkesmuseum ble det arrangert blomstervandring på Farestad 30.mai.
Turen star,te1 .fi:.a..kap€llet kl 17DD,..og.det.Yaf..m.øtt.fram..om kr iqg25.med .stru:t.og.srnått. T.uren
b eledet av Asbjørn Lie. Med flere fageksperter i følget fikk de fleste svar på det de måtte
være i tvil illll. l området rundtM~ \mf .rlet.stoæJarekomster.liv ramsløk, som.er-..en
gammel nytteplante, hvor bladene har en smakskombinasjon av hvitløk og gressløk. Denne
ble tidlige~ mye brukt enkelte .stederj matlæing Men.SOJllpJantejb.eitemar.k.e.n..er..denikk.e
populær, da den gir løksmak i melka.
Det ble også funnet en forholdsvis sjelden blomst som heter skogsfrue, som bare finnes få
steder i Mji-ll-dallmmmune. Denne.erfr.edet. Dette var ..en~ interessant tur.,..som yj.håper
kan repeteres om ikke så alt for lenge.
Turen var annonsert i forrige Skjernøypost, men det hadde vært plass til flere i den flotte, men
litt kjølige vårk..velden.
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Protokoll fra Årsmøte Skjernøy Vel, 13. mars. - 20)01, på Grendehuset.
Åpning ved leder Tove Laila.
Tilstede 47 personeL Møteleder Jan Atle Abrahamsen. OrdstyreI!" Kjell Trygve Ånensen. Referent
Sverre Gunnar Syvertsen. Underskrift protokoll Torvald Anton Abra~amsen og Ivar Kristiansen.
Innkalling godkjent. Saksliste godkjent.
Årsmelding for Vellet v/Tove Laila Johansen.
Styret har bestått av: Leder: Tove Laila Johansen.
Ka.s;serer: Trygve Ånensen.
Sekretær: Sverre Gunnar Syvertsen.
Me.Jdlem: Jan Atle Abrahamsen.
"
:Arild Jenssen.
V~ramed.: Hilde Herstad
Varamed: Sigurd Aalvik.
: Hans Berge
"
: Randi Ullestad.
"
: Kurt Dyrstad
Det har vært avholdt 8 styremøter. Det er blitt behandlet 33 saker. o.g flere referatsaker. I året som er
gått har det vært Grendehuset som har blitt prioritert. 29.09.00 ble s~j øtet underskrevet. Så nu er huset
vårt. Dugnadsgjengen med Terje Bydahl i spissen har gjort en fQtmidabel jobb. Han har, lagt ned
mange uker i dugnadstimer. Han har hatt god hjelp av sin kone Tmw." Erna, Torstein, og mange andre.
De har gjort en innsats det virkelig står respekt av. Uten dugnads~ engens innsats hadde ikke dette
vært mulig.
Ventebuene til Skjernøysund og Berge som var bestilt, forsvant på \iforklarlig vis . De var vekk da de
skulle hentes etter avtale, like etter ferien. De lå på lager ved Aukla.nd vegstasjon like for ferien, ved
ankomst var de vekk. Det er blitt gjort et omfattende oppklaringsat beid uten resultat så langt. Men
vellet har startet saken på nytt og involvert en del personer. Vi håper p~ snarlig oppklaring.
Vårrydding var 6. april. Vi håper på bedre vær og bedre tid i år da fristen ble meget knapp.
17.mai 2000 gikk av stabelen i regnvær. N)tt av året var en egen komite' til å ta seg av
arrangementet. Det fungerte fint.
Nå kreves det egen rapport og regnskap som må sendes inn for å bli tilgodesett med midler neste år.
Fristen var 31.12. 00 . Det blir derfor unødvendig å søke om nye midler, den saken skal nå gå
automatisk Vi trenger bare kontakte de som skal yære hovedarrangor i byen m.h.t progranunet og ta
bekreftelse på mnsikkorp .
D
fartsdlD:n:pc~ i
- eg
-er øya..
lø endret, men vi
_
_
er ~~. \ 1 fikk opp skilt med "'Barn" i tiIkn~1ning til Grendehuset.
Bernt Kristiansen fikk yellets støtte etter gårdsrn.ote om å ta dispensasjon fra reguleringsplanen for
oppføring av bolig.
Ellers har Vellet vært høringsinstans for byggeplanene i Tjordalsbukta og på Dyrstad.
Det ble søkt kommunen om stenging av gamleveien, uten at der er skjedd noe i den retningen.
Det ble også søkt kommunen om hindring for bobiler på grasplenen ved Grendehuset, her er det gjort
en del fysisk stengsel v,hj. av steiner. Det ble også etterlyst noe beplanting.
Vellet søkte om å få beholde telefonkiosken på Farestad da den stod i fare for å forsvinne.
Vellet fikk nabovarsel fra Telenor Eiendom ang. oppforing av ei bu. De hevdet de måtte stå på
kommunal eiendom siden ingen private var villig til å avse grunn, De ble anmodet om å trekke den
bak inn i terrenget og oppføre den så usjenert som mulig og måtte rådføre seg med nærmeste nabo om
plåssering. Det har kun vært telefonkontakt med TelenoL
Vellet fikk i høst en henvendelse fra Mandal kommune angående et tilbud om å overta en steinbrygge
vederlagsfritt. Etter nærmere undersøkelser viste det seg at den bryggen var i privat eie og slett ikke
kommunal.
Vellet har vært høringsinstans m.h.t trafikksikkerhetsplan for kommunen. Skjernøy ble nevt med
fartsreduksjon fra Jåbekk og gang og sykkelvei, også over øys, Vellet la til belysning over øya som
tilegg, noe som er kommet med på planen.
Områdetiltaket går sin gang med Tønnes Berge som leder.
Vellet har hatt faste innslag i Skjernøyposten.
"""
Vellet har jobbet mye med vedtektene som også har vært ute til h0ring
Årsmeldingen ble v .edtatt uten merknader. '
I forbindelse med Telenor-bua .Årsmøtet anmoder styret om å kontakte kommunen om at høyden blir
etter tegningene:
.
Regnskapet for vellet ble lest av Kjell Trygve Ånensen. Og ble vedtatt.

- Grende~u~komiteen

vrferje By~. Terje fortalte fra komiteens arb~id ~~. året hadde dreid seg om '
ombyggmgen av Grendehuset . Gav en gr~i oppsummering av året som er gått. Delte ut både ris og
mest ros.
....ors. neste side. '
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Regnskap Grendehuset. v/ Thorstein Dyrstad. Viste regnskåpet fra Grendehuskomiteen .Lånet skal
re kr 106.000. Årsmøtevedtaket fra i fjor på et lån på kr 200.000 videreføres i år. Ved et lån på kr
06.000 + andre faste utgifter blir årlige driftsutgifter ca. kr 83000 .
. .ernøymarsjen vlKjell Gaukås.
Gikk av stabelen for 25. gang søndag 27. august 2000. Det var 223 deltakere. En oppgang på 23.
vanlig var vi heldige med turværet, sol, noe vind og god temperatur. Nytt avåret v(lf en 6 !,:m
-pe som ikke gikk opp om Høgevarden og Ytre Farestad. Dette satte spesielt en del barnefamilier
. ~ på. Tidligere måtte marsjen være minst 10 km tor å bli lIV -godkjent, men disse reglene er nå
fmandret. Etter en del år med under 200 deltakere er vi nå kommet opp i 223 .Dette er gledelig ,og vi
•
selvsagt at enda flere vil ta turen rundt øya neste år.
"emoymarsjen har levd et uttrygt liv de siste åra. Derfor ble arrangementet omorganisert ved
a:r:;;::::u;JI.e{ i vellet 2000. En fast "marsj avdeling " på to personer har nå ansvaret for planlegging og
5J:befede:lser til marsj en, og det er bare behov for hjelp fra andre den søndagen marsjen går, og vi
"erer et minimum av folle Vi tror dette er en rasjonell måte gjøre dette på og kan tenke oss å
=:s:tæ~ i . marsjavdelingen". Marsjen gir ikke noe særlig overskudd slik den arrangeres nå, men ved
premieringssystemet tror vi at dette kan bedre seg. Ellers er det jo positivt at folk kommer
går og at andre kommer til øya. Blant de ivrige marsj deltakerne utenfra. regnes
~ec::~'::l2l'SJen
som
en
av
de
aller
flotteste
marsJene .
.:s:;:~~fra 13/3 .01 Lyder Amundsen og Kjell Gauksås.
Al4bri1iis:sbu
ln:,aer lise A Er for barn fra 3 år til skolea1der.1O-12 barn. Støtte fra kommunen kr
~_~~._I.;::;a:::::n,
- dler. På våra slutning ar de på Risorbank. På høststart på besøk hos Hennig Olsen
Berge" Fortalte litt fra gruppens arbeid. l representant fra hver gård.
~=-\::::~~lanen '

;ar Kristiansen
"spensasjon for å bygge. Burde vært lettere.
TI _ " Dyrstad, Tønnes, Leif Jenssen, Jan Harald, Arthur Tallaksen, Bjørn
Sarxhik, Terje Bydahl og Tove Laila.
:=,,~,'-'-.. an!JlO(1er det nye styret om et eget møte om denne saken. Tema: Erfaringer så langt med
I Reguleringsplanen.
~
're(f:tdi;1er for Grendehuset? Eget styre? v/Bjørn Vikøyr .Disse hadde ordet: Terje, Tove Laila,
\ " B, Erna, Janne, Torstein, Jan Atle, Terje.
:edtånecmrmger for Skjernøy el vI Tove Laila. Flere hadde forslag og innvendinger. Stemt over
n;x::dim i .eIll.O)" \ el
~ " mars 200 l" Enstemmig "edtatt. Nye retningslinjer for Grendehuset utarbeides

r.!::sk±g_

el Blir ikke tatt med her.
Hans Berge 11
Arthur Tallaksen 21. N)tt styremedlem Arthur
4raIl1. Hans Berge. - Dyrstad:
Magnhild Brovig 14,
Kurt Dyrstad 18,
_
em Kurt Drrstad
Vararn. Magnhild Brovig.
~~-1Sj
" -Jr'Elin \ alvik
G
dehuskomiteen; På valg Terje Bydahl Gjenvalgt. Hilde Herstad overtar for Turid Pettersen.
mm.. Gerd Hansen.
Undertegnet protokoll:
Thorvald Abrahamsen
Ivar Kristiansen
•emøy

Berge

Nytt fra Skjernøy Vel
På st)Temøte 15.03.01 ble det nye styret konstituert slik:
Fonnan: Jan Atle Abrahamsen.
Nestleder: Arild Jenssen
Sekretær: Sverre Gupnar Syvertsen.
Kasserer: Kurt Dyrstad
Styremedlem: Arthur Tallaksen
Andre saker: Telefonbu på lekeplassen. Her ble det tatt kontakt med kommunen. Vellet er orientert
om at kommunen har kontaktet Konsmo-hus for en forklaring om byggets utseende. Bygget har blitt
kontrollmålt og det er 35-40 cm for høyt.
Styret ble i samarbeid med Thorstein Dyrstad og Bjørn Vikøyr enige om nye retningslinjer for
Grendehuset.
F orsvaret skal avhende ky~tvakthytten på Høgevarden. (se Smånytt) Styret i Vellet ser det
som positivt at Skjernøy Historielag overtar/søker om å overta drift av hytten. Det siste i denne saken
er at Formannskapet enstemmig gikk inn for følgende: Under forutsetning at kystvaktstasjonen
overføres til Direktoratet for Naturforvaltning som fridluftsområde, vil Mandal kOInmune påta seg
tilsyn, drift og vedlikehold av eiendommen. Skjernøy Historielag vil ansvar for drift og vedlikehold
av eiendommen .
Fors. n~ste side.

ra

-8Mandal Bystyre har vedtatt å redusere antall stemmekretser fra 15 til 6. Dette medfører at
Skjemoy Stemmekrets blir slått sammen med lme Stemmekrets. Nytt stemmested for Skjcmoyfolk
blir dermed Ime skole.
Vellet har, etter henvendelse fra gårdsmøte i Valvik, tatt kontakt med Mandal konmlUne med
krav om måling av vannkvaliteten ved utløpet av kloakken i Valvik. Grunnen til dette er at
Valvikfolks badeplass i sjøen ligger like i nærheten. Vellet ba også om svar på om det eksisterer noen
fremdriftsplan for videre kloakkutbygging i Valvik. Den 08.05 blir det opplyst i brev fra Teknisk Etat
at fremdriftsplan for utbedringer av hovedkloakken er tenkt utført i 2002. Arbeidene omfatter: 1.
Forprosjekt - Avløpplan med teknisk/økonomisk oversikt. 2. Antatt bygging av 2 stk. slamavskillere
med forlengelse av utslippsledninger(Valvik - Dyrstad) som samles i en ledning og legges ut på ca 20
m dyp ut mot Ferøysundet. 3. Gjennomgang av eksisterende ledningsnett. Kommunen vil også ta en
vannprøve ved kloakkutslippet i sommer.
.
Styret vedtok også å søke om fartsdumper ved Grendehuset. (en på hver side), samt flytting
av 40 km skilt opp til Barn skilt. Det ble også søkt om fartsdumper i Valvik. Vi har ikke mottatt svar i
disse sakene. Det henstilles til alle om å kjøre med "vett". Dette gjelder spesielt i 60 sonen Farestad Skjemøysund, samt 40 sonen Valvik -Dyrstad. Her er det en del som kjører for fort.
Vårryddingen ble gjennomført torsdag 26 april.
Den 23 april ble det avholdt et "kreativt møte" på Grendehuset. Trine Bydahl tok, etter
forespørsel fra Styret i Vellet, iniativ til dette møtet. Hensikten med motet var å få frem tanker I
synspunkter på hva som kan gjøres I arrangeres for å få inn penger til nedbetaling av lånet og drift av
huset. Det møtte 25 personer. Det kom frem flere ideer som en må jobbe videre med. For å få en
oversikt over personer som kan være interessert i å være med å jobbe på de forskjellige arrangementer
i tilknytning til Skjemøy Vel I Grendehuset ble det lagt ut dugnadslister. Det er kommet en god del
tilbakemeldinger, men hvis det er noen flere som har lyst og anledning til å gjøre en innsats så er det
bare å kontakte Jan A. Abrahamsen på tlf. 382687 18.
Skjernøy Vel skal arrangere Skjernøydagen lørdag 4. august. Programmet er ikke fastlagt
ennå, men det blir loppemarked. I den forbindelse er "i interessert i '1opper". Si ifra til Arild J. Tlf. 38
26 88 58, Sigurd Aa Tlf. 38 26 86 I l ener Sverre Gunnar S. Tlf. 38 26 87 89 hvis du_har noen lopper.
Offisiell åpning av Grendehuset:
Skjemøyposten lager en egen sak på dette, men det var veldig bra at så mange møtte opp. En stor takk
til dere i komiteen.
17mai. ble gjennomført i regi av l7.mai komiteen med Magnhild Brovig som leder. Det var
kanskje litt mindre folk ved starten av toget en vanlig, men det ble god deltakelse etter hvert. Reimert
Berge holdt en verdig og fin tale ved minnestøtten over de falne. Etter gudstjenesten på kapellet, hvor
det forøvrig var mye folk, var det tradisjonelt opplegg. Dyrstad og Valvik hadde lik poengsum i
konkurransen mellom gårdene. Takk til komiteen for innsatsen og god gjennomføring.
Med ønske om en god sommer fra Styret vi leder Jan Atle Abrahamsen.

ÅRSMELDING ÅR 2000 FOR SKJERNØY HISTORIELAG.
Årsmøte ble holdt 20. mars på Dyrstad skolehus. Det møtte 4 personer uten om ~tyret.
Leder Rita Dyrstad leste årsmeldingen, og kasserer Liv Brit Jenssen leste regnskapet som det va; ~oen få
bemerkninger til.Rita Dyrstad-Inger Lise Anensen-Hilde Herstad trekker seg fra styret. Etter Il ar l styret
var det tid for pause.Helt pause tar ikke Rita og Hilde da de fortsetter som varakvinner, med ansvar f~r
utleie - drift av Dyrstad skolehus. Etter valg på årsmøtet og konstituering 25.april, ser det nye styret slik
ut.
.
LEDER:
MAQNlllLD BROVIG.
KASSERER: LIV BRIT JENSSEN.
SEKRETÆR:

ALLIS B.HANSEN.

MEDLEM:

BJØRN WIKØYR

MEDLEM:
EVERT KNUTSEN.
VARAM:
lllLDE HERSTAD OG
RITA DYRSTAD..
TERJE JØRGENSEN fortsetter som revisor.
Vi har hatt 2 styremøter i dette året. Vi har også hatt dugnad ved Dyrstad skole 25. mai, og arbeidsmøte 5.
juli i forbindelse med Skolehusdagen 12. juli.
.
Skolehusdagen gikk av stabelen 12. juli i et flott vær, og med mange tilstede ca. 130-140 stk.
.
Vi hadde satt tidspunktet til 16.30 men det er nok litt tidlig for de fleste. So~ vanlig v~ det utlodning,
tipping, salg av vafler, kaffe, og brus. Vi solgte pølser også, men det salget gikk tregt. VI skulle også ha
støvlekast, men støvelen var ikke å finne, så vi fant ei pute og kastet med den. (helt ok.)
.
Vi hadde også innslag fra årets revy. Henry Bernt og Magnhild sang "Flåttvisa" og Allis sang "Kan du
huske gamle dager". En fin kveldstund ved Dyrstad gamle skole i et flott vær. .
Fors. neste side. '. .

-9Julefesten blei holdt søndag 7.januar. Vi satt et tak på 60.stk og heldigvis har vi sluppet å si nei tir noen til
nå.Vi holder på tradisjonene med boller,kringle,esser,kaffe og kakao. Vi har opplesing, sang, tegning på
dukene, gang rundt juletreet og nissen på loftet. Det var en fin ettermiddagstund for voksne og barn.
Vi har ellers fått reparert taket på skolen, takstein er skiftet ut, takrenner satt på, stonndør snekret ny.
Arbeidet er utført av Yngvar Pedersen.
.
Vi ønsker og ruste opp "kjøkkenet" - få reparert de gamle pultene, da de nesen ramler i fra hverandre.
For øyeblikket ligger vi fortsatt litt lavt i terrenget, men håper å komme sterkere igjen etterhvert.
Allis B. Hansen. Sekretær.
Som dere ser så ligger det ved en giro blankett, vi takker dere alle som er med og støtter vårt arbeid i og
ta vare på Skjernøys historie.
Det er Kr. 30 for passive-Kr.40 for aktive medlemmer.

En liten hilsen fra Mexico.
Det var grusomt greit å se at dere har fått E-meil. (For å bruke et fremmedord).
Jeg har mange ganger tenkt å abonnere på avisen deres, men det har alltid falt bort igjen, men nå er det
så mye enklere, selv om jeg ikke er noe storbruker av E-meil, har nettopp begynt privat, (i firmaet har
de ansatte holdt på.noen år, men man ligger allikevel flere år etter her enn i Europa. Mitt problem er at
jeg aldri har tid.
Må også få benytte anledningen til å få si at jeg S) ntes avisen stadig blir bedre litt etter litt. Den er
også blitt mer variert. Bla. syntes jeg det var morsomt med "LOKALE ORD OG UTRYKK", Kanskje
fordi at jeg ikke lenger er bosatt på øya.
Men har også en kommentar til dette, nemmelig "kjolpemakk": Forklaringen er riktig nok, men etter
som jeg alltid har forstått, så er det forskjell på dorging og kjølping, både når det gjelder utstyr å
hastighet (på båten), selv om det benyttes kjølpemakk i begge tilfellene. Jeg har i hvert fall aldri hørt
noen snakke om dorgemakk?! (Jeg forstod teksten som at dorging og kjølping var det samme).
EN OVERRASKELSE.
I forrige nummer av Skjernøyposten, var det også en liten notis om ett nytt høyt hus, satt opp av
Telenor. Jeg har selvsagt ikke sett det enda, (det er ikke hver dag jeg er hjemme fra Mexico, det holder
med en til to ganger i året) men jeg forstår av det som var skrevet at det ikke var så meget å skryte av
eller skrive hjem om som man vel også kan si. Jeg satt nettopp for noen dager siden (01.05.01) og leste
Fedrelandsvennen.
på Internett (som forøvrig er blitt meget bra), og der var det en Jan Syvertsen som hadde anmeldt
Mandal kommune for å" ha tatt seg til rette". Jeg spør meg selv; hvem har godtatt dette bygget??? Har
det gått igjennom bygningsrådet? De er saktens så flinke til å forlange og forandre på alt mulig
annet.(Som nevnt, litt vanskelig å uttale meg når jeg ikke enda har sett det, men der hørtes ikke ut som
det var særlig pent).
Vi sees til sommeren Martin Berge SARAMULLO 63,
CLUB GOLF LA CEIBA
97000 MERIDA, YUC.
MEXICO

Lokale ord og utrykk.
Kjesle
= .Katten.somiår. ~ . (y.erb)
Stokkløben
= Et gam som er stokkløbent er fullt av fisk
.
Ei resa silØ
=..5jld som flekkes...fra.ry.ggside n,4,g..brettes lJt,..med . heLbuk, saltes noen..få
timer og henges til tørki"sjøbodsvala". En..nydelig spise.-rå eller kokt.
Ovvelta
= Bli liggendej)å..l}'Æ..MY..ebrukt..om~ ~esieJt sauer somhlir )~ende
på rygg og ikke kommer opp igjen. Er også i bruk i mer mennes~ehg
sammenheng.
Sursotte
Svarttrost
Vi savner innspill fra leserne, som sikkert har mange utrykk på lager, foreløpig går vi på
redaksjonens. ...reserver ..

..
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Vi har mottatt en E- post fra sjømannskirken i San Francisco.
HEI DERE I SKJERNØYPO S TEN
Vi dvs. Marit og Arne Svindland tenkte vi skulle sende et lite reisebrev til dere i Skjernøyopsten hvis
dere vil ha litt stoff til avisen. Sender også med noen bilder hvis dere ønsker å bruke det.
Høsten 2000 satte vi, det vil si Marit og Arne Svindland, kursen mot San Francisco i California for å
jobbe på sjømannskirken der. Marit er ansatt som husmor og har ansvar for det daglige hushold. Arne
arbeider deltid i administrasjonen og som vaktmester. Den viktigste oppgaven for alle oss i staben er
imidlertid å være på kirka og ta i mot de ulike gjestene som kommer på besøk.
På sjømannskirka er det så og si ingen sjøfolk lengre. Norske sjøfolk er det ikke så mange av lengre,
som dere vet. Kirken har derimot sin plass som Norsk kirke i utlandet. Det er en 5-6000 fastboende
nordmenn i området og mange av dem besøker kirka jevnlig. Det er også en god del studenter og aupairer i Bay area (området rundt San Francisco Bay). Vi har månedlige treff for disse gruppene. Ellers
er det mange turister som besøker kirka. Gjennomsnittlig besøk er 60 mennesker pr. dag. Vi har
gudstjeneste her hver søndag. Kirken som vi jobber på er en trivelig plass. Den har en fantastisk
beliggenhet. Det er flott utsikt fra leseværelset som er kirkens stue. Herifra kan vi se Golden Gate,
Alcatras, Fishermans Warf, Berkeley og utover San Francisco Bay. Den kjennte cabel-caren klatrer
seg oppover baken rett utenfor kirken, for det er svært bratt her.
Selve bygningen er en gamrriel villa, som sjømannsmisjonen overtok for 50 år siden, og vi feirer
derfor 50 års jubileum i år. San Francisco er en spennende by å bo i. Den ligger på vestkysten av USA,
nærmere bestemt i California. Det er en ca 750 000 innbyggere i byen. Tar man med områdene rundt
(Bay Area) er det 6 mill. mennesker.
San Francisco er en vakker by. Kjent for sine mange hus i Viktoriansk stil. Dette på grunn av at byen
vokste opp som en konsekvens av gullfunnene i California på 1860-tallet, og de som bosatte seg her
var rike p.g.a . gullfunnet. Byens kjennetegn er også alle de bratte bakkene. Og av den grunn har de
ikke vanlige trikker, men kabel-trikker som trekkes oppover de bratte bakkene. Kirkebakken er en av
bratte bakkene med 22 prosent helling.
r er
den største utenfor Asia, med 160 000
en Chinatown. _ år man kommer dit foler man at man r
l
San Francisco er også et samlingspunkt for homofile. Av den grunn er Hiv-epidemien svært utbredt
her, og arbeidet for HIV og Aidssyke er sentralt i byens politikk. Byen er også svært utsatt for
jordskjelv. Nesten hele byen ble ødelagt av ett jordskjelv i 1906. I 1989 var det igjen et stort skjelv,
men byen var da mye bedre sikret slik at skadene ble ikke så store.
Ellers kjennetegnes også byen ved Golden Gate broa, som svever høyt over inngangen til San
Francisco Bay. Den var i sin tid verdens lengste hengebro. Den ble bygget på 1930-taIlet, midt i
depresjonstiden med høyarbeidsledighet. Fortsatt er den en viktig innfallsport til byen.
Alcatras eller fangeøya er et annet kjennetegn. Det er noen år siden det var fengsel der nå, men fortsatt
står bygningene inntakt. Det er nå kun brukt som museum.
Dette var litt byen vi bor i og arbeidet vi driver.
Vennlig hilsen Marit og Arne Svindland.
Sjømannskirken i San Francisco
Den Norske SjømannsmisjonINorsk kirke i utlandet.
2454 Hyde Street (Crosses Francisco)
San Francisco
CA 94-109
Mail:
name@kirken.org
Nettside:
http://www.kirken.org
Tlf +1-415-775-6566
Fax +1-415775-5693
Alle dager 11-19
Gudstjeneste Søndag klokken Il
Velkommen innom.
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~r In?ttatt et hilde ~v Hanne Sofie Eskeland. Det~r :~nJ~gning' lv ~yvingen (Laaven som"er ~~~

- o~p~ehge "navn) og skj~rende rundt ~vo(:aIIe er tl~vngitte~_S_kiæi nLl. Xråka~(Norge' sydligste)
Lj~sk!~~, .)~ M~ ~el1~kjær;1' 4. Slettl~ga, 5. Elg~land, 6. Austersl<jær, _ 7-,-, Sokkelegge:1, -S .
Vrake:skj~r, 9. Fld~skjær, .l O, Havneskjær, 1l. Gahotten, - 12. Gomle Guris Hause, 13. Guleskjær,
14. Instekjær, 15 . Hjelmen.
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Fisketillatelse fra 1940.
Min bestefar Jonas Hansen, Skjernøysund var født 1873 og var 67 -år i 1940 ,da han fikk denne
tillatelsen, søm han og alle fiskere måtte ha med seg på sjøen, hver gang de skulle fiske. Jonas Hansen
var yrkesfisker og drev fiske med en 20 fots motorbåt, og redskap var gam line og teiner.
Det var nok, en spennene tid med krig og miner, og passe på at Ran ikke kom over grensen fra de
frigitte Qavoinrådet. For overtredelse av havområdene var tysk krigsrett, og da var fangeleirene ikke
langt unna.
Hilsen Georg Walvick.

-.
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Smånytt fra øyac
Vi gratulerer

Asbjørn Skeie og Siri
Telstø som giftet seg 24 mars,
Asbjørn kommer fra nedre Farestad, og Siri
kommer fra Vennesla.

Ny kabel til Ryvingen fyr.
Det er nå lagt ny kabel til Ryvingen fyr som
har vært uten elektrisk strøm fra land, etter at
uværet i fj or odeIa sjøkabelen mellom
_ _---..,i'U.~l t _.
cr _ )
11_ (,;
_
en er nå lagt litt
lenger ost og på dypere valm Inn mor . "ka,
og så
opp langs Skjernøylandct til
Bokstøvågen. Så vi får håpe at den holder, etter
to mislykket forsøk mrd kabelbrudd etter uvær.

Gressbrann på Dyrstad.
Barns

med fyrstikker var årsaken til

~-..an.-_~

døde 17. mars på Bygdeheimen i Holum hvor
hun hadde bodd de siste 4 årene. Til sommeren
hadde hun fylt 90 år. Hun hadde da vært enke i
32 år. Hennes mann Alf døde i 1969. Hun
etterlater seg 4 barn, 17 barnebarn og 28
oldebarn. Så det var noe å holde greie på.
Gudrun var aktiv med i kvinneforeningen og
lag her på øya. Vi vil minnes henne, og lyser
fred over hennes minne.

Rydding i Bådeviga.
Mandag 21. mai var det dugnad med
'dding i Bådeviga. Det trengs i høyeste
grad for det så ikke ut der etter vinterstormenes
herjinger. Det var rusk og rask over alt. Plast
hang i busker og trær. Det var 7 - 8 stykker
som deltok på dugnaden og det ble samlet 20 30 plastsekker med søppel som parkvesenet
hentet med båt. Alt treverk ble lagt i hauger, og
kan
brukes
til
brenning.
Det
var
_-atun'eInforbnndet i Mandal som sto for
gnaden, og pa:rk\-esenet i ~ spanderte
boller og brus til deltakerne.
O '

unik1e seg. Da brannvesenet kom ble brannen
fort slukket.

Steinarbeid i Valvikstranda -

Brann i Valvik.

-

Passer dette inn sammen med alt det andre?

Det skulle brennes noe skrot ved Fløyheia i
Valvik, da brannen tok fullstendig overhånd i
den sterke vinden som blåste den dagen. Det
var i siste halvdel av mai. Flammene tok tak i
kratt og trær, så det var ingen annen utvei enn
å tilkalle brannvesenet som rask var på pletten
med slangebil og tankvogn. Brannmannskapet
og aboer fikk raskt kontroll over flammene.
Dr' 1-+ 'n -leI cttcrslokking med 'annslanger.
--~-"'''---~
---.,....-..;:::..ne; st..... ~..,•. 10~lt tlO~C grantrær, ug ilke va..; \,or
det et bolighus. Hvis ilden hadde nådd
grantrærne, som var veldig nære, hadde det
vært farlig for boligen.

---

Kontinge~ten

......

til SkJernøy vel.

Kontingenten kommer i postkassen nå i juni.
På årsmøtet i år ble det i de nye vedtektene
vedtatt at kontingenten skal være kr 100 pr.
husstand. Kontingenten er fremdeles frivillig,
men som en sikkert forstår trenger Skjernøy
vel mange penger.

I flere uker i vår har en gravemaskin lagt stein
på stein ved en hytte rett over båthavnen i
Valvikstranda. Det er blitt et veldig anlegg.
Det er blitt murer voller og brygger. Alt lagt i
naturstein. Det er ganske pent, men passer
dette virkelig inn i denne stran~ sammen med
gamle sjøbuer skjeve bryggestokker, rekved og
omveltene steiner som' ententelig er den gamle
kvstkul 'rer l Det vil også nå bli reist to nye
- - SJO uer 1 Va, tkstranda.

Hilsen fra USA
til "Skjernøyposten" Anne Marie Turner, sendt
til Agathe Tompson, vår kontakt i USA.
Sender kontingenten for "Skjernøyposten". Det
er so koselig å lese. Selv om vi ikke er
"Skjernøyfolk", jeg vokste opp på Landøy.
Det var også koselig å se min fars skøyte i
høstnummeret, jeg husker ennå minnestunden
på
Kneblingen
ved
avdukingen
av
minnesmerket.
Hilsen Anne Marie.
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Nytt

kontonummer

til
."Skjernøyposten. Det er 7877. 06. 62604, det
gamle nummeret må ikke brukes. Husk å
notere dette ved innbetaling av kontingent.

krevd dagmulkter. I mellomtiden er hytteeieren
død så saken blir nå rettet mot hans arvinger .

På den smale sti

Elgkalv.
Den første nyfødte elgkalven er observert i
slutten av Mai, så naturen går sin gang. Det er
minst en, sannsynligvis to kyr til som er i
ynglernoden alder.

Kystvakthytta på Høgevarden
Som det er nevnt under Nytt fra Skjemøy vel
har
forsvaret ··
besluttet
å
avhende
kystvaktstasjonen på Høgevarden. Mandal
formannskap har påtatt seg tilsyn, drift og
vedlikehold av eiendommen, dersom den kan
bli fridluftsområde. Skjernøy Historielag har
sagt seg villig til å ta ansvaret for både
vedlikehold og drift av bygningen. Norsk
Radio og Relæliga har ytret ønske om å bruke
bygget til radiostasjon. Historielaget har tatt
kontakt med Forsvarsmuseet for å diskutere
gjenoppføring"av signalstasjoIrerrsom den var i
1899. Tidligere har det også stått en utsikthytte
der som nå er fjernet. I fjellet under er det
tunnel som tyskerne sprengte ut under krigen.
Den er nå stengt.
Hva med veien opp til kystvakthytten?
"Skjernøyposten" har latt et spørsmål om
denne.

sto det skrevet i
"Lindesnes" i forbindelse med at to biler hadde
kjørt
inn
på
"gamleveien"
mellom
Skjernøysund og Dyrstad. Det var to som
hadde det samme ærend, å se på en hytte som
var til salgs i Skjernøysund. Det står skilt at
vegen ikke kan brukes av biler over 1.60
bredde som de må ha oversett, for bilene var
mye bredere. Ved hushjørnet i Skjernøysund
kom hjulet til den første bilen utfor og ble
stående fast. Den andre bilen som kom like bak
fikk. begge hjulene utfor og la seg pent over på
siden mot huset. Falken ble tilkalt og etter
noen timer var begge bilene på vegen igjen,
ved parkeringsplassen i Skjernøysund.

Den ulovlige hytteveien
i Valvik er nå endelig avgjort hva som skal
gjøres. Det er syv år siden veien ble lagt, og
det er la saker som har vært behandlet så
mange ganger i Mandal bygningsråd som
denne. Fylkesmannen har også vært inne flere
ganger, og for to år siden havnet saken hos
Miljøverndepartementet, som satt på saken i to
år før departementet overlot fylkesmannen å
avgjøre saken . .
Nå har fylkesmannen sakt sitt og det er
endelig. Halve veien må fjernes. Det vil si at
veien må deler._langs etter 'så det står igjen en
sti på ca: l meter. Fjerningen av veien må ikke
påføre terrenget ytterlige skader og må være
utført innen 15. oktober 2001. Hvis arbeidet
ikke blir utført innen fastsatt tid vil det bli

"Den tilsannede kirke"
l forrige nummer av ~'Skjernøyposten" ble det
skrevet om den høye "boden" som var satt opp
på lekeplassen ved Grendehuset. Det er
kommet en del reaksjoner på dette fra beboere
på øya. Og vellet har tatt kontakt med Mandal
kommune. En mener Telenor tar seg til rette.
Skulle en privat mann sette opp en slik, ville
han bli anmeldt av kommunen med en gang.
Den plassen bygget er satt opp på er øyas
offentlige område Her er det arrangementer på
~ 7. mai og andre ting som Skjernøydager og
lIgnende. Bygget har også tatt to av barnas '.
lekeplasser. En mener "bua" er fullstendig .'
malplassert.
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Bryllup på kapellet.
Lordag 26. mai . Brudeparet var Bjorg Elin
Lande Mandal og øystein Berge, fodt og
opp\'okst pa Ytre Farestad . Paret er nå bosatt i
\1andal

2.pinsedag hadde Hobbyklubben tur til
Dyreparken i K ristiansand . Det var 17 unge +
ledere og noen foreldre SOI11 motte fra'm . Det
var et godt sonU11ervær med fin temperatur.
Det var en fin t ur.

Utrolig positiv

Skj ernøydagen.
Vi minner om denne som også er 0111talt i
''':u fra \·ellet. " Den er lørdag 4. august, "ed
Grendehuset, og det "il bli "loppemarked," og
innteh.rten av salget vil i sin helhet ga til
Grendehuset. Vi håper på stor oppslutning. Er
det noen som har "lopper" å " ære av med sa
kan de henvende seg til Arild Jenssen tlf. 38 26
88 58 eller Sigurd Aalyik tlf 38 26 86 Il eller
S\'erre Gunnar Syvertsen tlf 38 26 87 89.
r

må

nå r det
gi\crtrang
eller
gjelder
Skjemoyfolks
giverglede. Utlodningen med inntek1 til
kapellct 7. apr. ilmbrahe over kr 34.000,
Barneforeningens utlodning i Mai irmbrah.rtc
ca: 12.000 til Santalmisjonen (Nonnisjonen)
og Hobbyklubbens utlodning innbrahe kr
7000. Egentlig er det de samme folkene som
star bak alt sammen så en må si Skjemoyfolk
er rause med sine penger. Pa kapellet 7. apr.
\ar det rik1ig nok en del utfl)ttet Skjemo~folk
med.
\1

Sl

17. mai,

ble dagen med noe regn fra
morgenen og grått, men noe oppklaring på
ettermiddagen. Denne dagen er det hele fire
stykker på Skjernoy som har fodtseidag. Den
eldste Kjellaug Jakobsen fylte 72 år mens den
ynf;ste Olai Skogen fylte l år. Det var en som
fylte 50, Kurt Dyrstad og Kjell Gaukås som
fylte 35 år.
En takk til Reimert Berge for den fine talen
han holdt ved minnestotten. Gudstjenesten på
kapelle var som yanlig godt fremmote. Det
var prost Kolberg som t2.1te. Her kan alle være
med å s~nge våre nasjonalsanger. Etter
gudstjenesten var det servering av kaffe og
Wienerbrod. På Grendehuset var det kaffe og
fult frammote og loddsalg til kakeutlodning.
Utenfor var det idrettsleiker for barn og
natursti som var delt opp mellom gårdene. Til
slutt var det premieutdeling for alle på kapellet.

Husbygging og salg.
Det er to hus under bygging på Farestad,
ovenfor kapellet. Det er huset til Lovd Jenssen
som er ferdig reist utvendig, og" nedenfor
holder Bernt Kristiansen på med murene til et
hus, som skal reises om ikke så lenge. På
D:Tstad er det lagt veg fram til tre hustomter.
hvor den ene er til salgs, og en er ferdig
utsprengt. Det er Reidar og Betty Hagen som
skal bygge n: tt hus på den tomta. Deres hus på
Dyrstad er nå til salgs. De holder også på å
reise en sjobu. _ på brygga like nedenfor
hustomten.

Hobbyklubbens utlodning.
Det var godt frammøte til utlodning med
bevertning på grendehuset torsdag 3. mai.
Hobbyklubben hadde mange gevinster som de
hadde laget selv, og det kom inn til sammen kr .
7000.
.

Barnedåp på kapellet.
Søndag 10. juni. Barnets navn : Arian.
Foreldre: Monica og Alf Tore Gundersen
Farestad.

:\økkel til vakthytten på Høgeyarden.
Skjernø Historielag.b.er oss .s.p.ørr..e.om
noen kjenner til hvor nøkkeien til oyennevnte befinner .seg. Vennligst-ta.lontmed redaksjonen, dersom du har opplysninger.

Været siden sist.
April var rihig kald med bare noen få
plussgrader og grått. Påsken var ganske fin når
det gjaldt været. Men det har vært en del vind.
For 17. mai hadde \~ noen fine dager, med
ganske hoy temperatur men ikke over 20
grader og det har vi heller ikke hatt til denne
tid - nå i midten av juni. Sjotemperaturen har
variert fra 10 - 12 grader i mai til 7 - 8 gradet
i juni, og når dette trykkes er temperaturen i
sjoen ca: 12 grader. Badeliv i Farestadkjodna
har det vært noe av men det er kalt. Det har
blåst veldig mye nordvestlig kuling, og den har
vært isene kald. Nattetemperaturen har vært
nede i 6 - 7 grader. Vi lengter etter en bedring
på været, sa en kan 11\ te sommeren. Sol har vi
hatt en god del av, ~en nar \~nden er så kald
blir det ikke mange gradene.
.
Vi runder av nå, vi er noen dager senere enn
beregnet. Det er ikke alltid det passer for alle
som skal være med å gjore a\isen ferdig . Det
ble også mye innsendt stoff, vi takker for det,
derfor har vi lagt en side ekstra. Så sidetallet er
14. Vi onsker alle lesere en rik'tig god sommer
- \~ motes igjen i september.

