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I f,)roinrletse med ,-år nye logo, presenterer ,i et dill som er hentet fra nettopp SkjemoystL.'1d. Det er skre,-et av
~ils Hald som hadde nær ti!kn)1ning til Skjemoysund og livet der. ~fange av hans dik.l har sin utspring ber.

Bestemors kommode.
I stasstua i Stjernesund står bestemors kommode, med sjeldne rariteter fra
fjerne land og hav_
l hjerte kors og anker står bestefar i rc..,nme, men skippersjegg og barter og
superstilig floss.
Og inne i ei flaske lyser barken Teodine, med seil på slanke master og
navnebrett i blått.
:Med lava fra Mesina og tang fra Sargasso, med perler og koraller og
kolibri egg på glass.
Men det er stuens tabu, og det er bare henne som letter litt på stasen når
det skal tørkes støv.
For det er kjære minner om han som nå- er borte, som førte Teodine da
bestemor var med.
Og i den midtre skuffen, i duften av lavendel, der ligger brudekjolen med
myrtekrans og slør.
Og det er siste viljen at neste gang den brukes, så skal hun ha den på seg
i kisten når hun dør.
I stasstuen i Stjernesund står bestemors kommode, med sjeldne rariteter fra
fjerne land og hav.
_
_
Og bestemor hun smiler, og minnes mang en episode, når hun står ved
konunoden og støver stille av
NilsHald
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NY FORSIDE LOGO.
Som dere kanskje har lagt merke til har "Skjernøyposten" fått ny forsidelogo. På foresporsel fra oss i
" Skjemoyposten" tegnet Trine Bydahl den for oss. Trine bor i Skjem oysund. ~Ti er kjempe~omoyd
med tegningen, og det at den er tegnet fra vest og ikke fra nordost som de~ f?nge, ~l1e~ \1 :ar bra,
for nå får vi se flere av husene i Skjemoysund, og broa konuner fint med 1 blldet.Takk til Tnne.

F øljetongen over Stjernøens oko'nolniske for handlinger
1918 - 1937 - del 3.
Fra "Skjernøyposten" nr. 1 og 3 - 2001 skrev vi om en referatbok som var skrevet av .
Christian Pedersen Dyrstad. Vi tar med litt denne gangen også.
ørdag 8de Oktober 1921 holtes veimøte paa S.D-F. sal. (Skjernøy Ungdoms Forening sal på
Kapellet). Fremmødet var ca. 35 mand fra samtlige gaarde. Til behandling forelaa Regnskap over
veien som blev oplest.Petter Farestad valts til dirigent. Veiregnskapet balancere med ca. Kr.2.500
underbalanse. Arbeiderene mangler ca 500 Kr paa sit tilgodehavende.
Det blev fremset foreslag av Chr Pd)'Tstad. Man sender lister du til hver gaard og forsøger at faa
penger ind ad frivillig vei. Itilfelde man ikke faar tilstrekkelig penger. Gaar man senere til udligning.

Enstemmig'

t.

-

_

Man forsøger senere at faa istand en basar til vinteren til fordel for veien. Listerene sendes du straks.
Halve beløpet betales straks. Y2 av halvdele inden jul. Enstemmig.Nederstående besørger listene.
H.Hansen-J.Farestad-Johan Jenssen N Farestad. Torkel Berge- Berge. Chr Dyrstad for Dyrstau og
Skjernøysund. J.Jacobsen Rosnes.
T. Eriksen Berge fremsatte foreslag om at redusere sauerne: Beslutning:Sauebestanden skal ikke
formeres: For øvrig blir enmet at forhandle i er senere møde.
Møde hevet Chr P. Dyrstad.
Lørdag 23deSeptember 1922 holtes møde paa Skjernø U. F. Lille sal.
Til forhandling forelaa restanse paa veien. Kr. 800 i minus 249- paa bankbog.
Efter en del forhandling enedes noen om at holde en basar til intekt for veien i diste Y2 del av Nov.d.å.
Sag .2. Sauebestanden bør vaskes for utøi og bør gjøres for hele øen. Enstemmig beslutning.
3 .Posten til Skjernøysund bør om det er mulig bringes runt Tirsdag istedenfor Onsdag.
4. Presteskyss til Skjernøen paa de ordinere heligdage (ca 12 ganger aaret) bør søges til Herresstyret at
faa over på herredskassen. Enstemmig. Man sIger Herredst}Tet om at faa dette beløp udbetalt av
herredskassen. Ca 140 kroner aaret.
Møde hevet Che P. Dyrstad
Andragende blev i siste herredstyre møde avslaat mod 5 stemmer.

.

..

~

Den 12de Nov 1922. Møde avholdes paa Dyrstad hos Rasmus. Chr Dyrstad hvar restansebeløbet til
veien, ca,Kr. 600 behandles. De mødende var Rasmus Dyrstad- Chr Dyrstad- Peter Farestad- Gustav
Valvig..
.
'
.
.. :'
Mand enes om, ai avholde en basar l og 2 desember. Hver enkelt av' mødende skulde agitere til fordel
for basaren. Nyt møde blev bestemt til at aavholdes 27-11.
Basar avholdes Fredag l og lørdag 2 desember. Tilslutningen var udmerket. Neto udbytte er Kr. 761.
Henn~ er veien Farestad Valvig betalt. Veiens kostnad i alt er Kr. 12372.92.
,Det avsluttende regnskap blev oplæst paa et ungdomsrnøde og balancere med Kr.2757.71. Alt er op og
avgjortfra vor side, veien angaaende.
Chr.P Dyrstad.
t:
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Litt

skeprat.

.2:!=:am~et

,-ar og sk:uIle jo " ære høstens
men det er snart helt forbi, her er
ikke hummer igjen. Ja, "i må si som
~~~........- :-At nå må m)ndihedan gripe inn". For
este ble resultatet helt elendig, bare noen
~Xker for de fleste, mens de mest garvete
5iskere har fått mellom l og 2 hummer pr.
teine etter endt fiske. Det har som vanlig vært
mye styggvær i hummerfisket i host, men de
heh store stormene har vi heldigvis unngått.
A v annen fisk har det vært en god del med
pigghå og lysing på gam, men heller lite med
I)T og sei og annen fisk. Lysingen er en
dypvannsfisk og en fin og dyr fisk som blir
betalt med fra 20 til over 50 kr pr. kilo etter
størrelsen. Reketrålerne har hatt små fangster. I
dypa og under land har de vært dårlig, mens de
på Revet har vært noe bedre, men der har været
hindret fisket, så det har bare blitt noen få turer
ut der i høst.
Her har det vært litt torsk i trollgarna, helst i
størrelsen 2-3kilo, så vi rar håpe at juletorsken
1>Hr- å - fulne·-på bordet til torskeelskere på
julaften i år også,
God jul.

:a

..

~ ~ .

Litt om årets laksefiske.
Hvor mange å r må vi tilbake i tid for å filU1C et
bedre laksefiske enn i-2001? Jeg var med min
far som 8 åring når jeg hadde fri fra skolen,
helt siden 2.verdenskrig begynte i 1940, og har
fisket i voksen alder nesten vært år siden. men
har aldri vært med å fått så mye laks på så kort
fisketid som i år. Selv fikk jeg og min bror i
sommer 80 laks og sveler i ett krokgam på de
10 fiske døgn som var lovlig å fiske med dette
gam, det vil si 8 fisk i gjelillomsnitt pr. dag.
Mens andre på oya fikk nærmere 150 fisk i
krokgam med Sanm1e fisketid, det vil si' 15
fisker i gjennomsnitt pr. dogn og med 41 fisker
som dognrekord i ett krokgam. Da jeg var med
min far, fisket vi med 2 kilenoter av bomull
eller hamp helt til vi fikk kilenot av nylon i
1960 årene, men fangstene var ikke på langt
nær så store som sist sommer, uten at jeg har
de rette tallene fra den gang, men kilenota \"ar
nok ikke like effektiv som krokgarn. Den gang
\ar det loYlig å sette ut kilenota 15 april og
fiske 4 dager i uka helt til 15. aumISt. altså i 4
:nåneder som blir ca. ~ fiskedo~ og kan
huske at i krigsårene \-ar de ute med kilenota
fra forste lovlige fiskedag. Kan huske en gang
~."oJror det yarJJ.9.42Aler 19..:4~ at (ar slmlle sette
ut steinene tillaksegama sor rFæ~~-y. Best~far
Emil var med, de var alltid i Sanm1en når
laksesteinene skulle settes ut. Da måtte de bare
snu igjen, for ha,isen -kom i full fart inn
Ryvingsfjorden, og det var rundt 15 april. Vet
ikke så mye om fangstene med not år 1900.
men i 1887 fikk Rasmus Dyr-stad så m)e laks i
2 kilenoter øst og vest på Hjelmen, at han fikk
nok penger til å bygge det huset i Fidja på
Dyrstad, der vi bor i dag.
Georg Wahick.

Orientering fra prosjektgruppa for områdetiltak
Gruppa er nå inne i en fase hvor flere konkrete
prosjekter er satt ut i, eller snarlig skal settes ut
i livet. BlarIt annet utbedring av veien til
Farestadmyrene, rydding av sti på Dyrstad,
brenning av kratt på store Vengelsholmen,
skogsvei i Skjernøysund og på Berge.
I tillegg begynner de enkelte gårdsoversikter å
ta form. Disse omfatter blant annet kart med
lokale navn, en kulturhistorisk del , med
beskrivelse av driftsfonner, fiske~ettigheter,
gårdsbrønner, biologisk mangfold osv.
Oversiktene inneholder også et betydelig
billedmateriale. Når det hele er klart vil det bli
en presentasjon av "produktet",
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Ungdomsforeningen.
Hosten på kapellet ha~ vært Jev~lt bra. Vi -hadde felles stYrcmote med allc styrene i september.
Det møtte representanter fra Søndagskoien, Ungdomsforeningen, ienighetsrådet (utvalget),
Kvi1meforening (vesteroya/østeroya), Yngres, Bameforeningen, Barnekoret, Ungdomsgruppa
og Helselaget. I alt 19 styremedlemmer.
.
_ _ .
Bjarne Christensen holdt en kort åpning hvor han ~rukte anl~ngen til ~
om all \'
stotter også utenom øya, både i Norge og andre land gJennom arbeIdet son skjer pa
__
Representant for hver forening fortalte litt om arbeidet deres og ~er rundt _ _ ~ fo~J llig
synspunkter. De unge familier vil ha litt mer lørdags ettermIddags samJmger - btt mer
s~gmøter. Ungdomsgruppa ønsker seg biljardbord, .men det tar litt P~ vanskelig - å få
plassert i kapellet. Tror det er positivt å samle alle forerunger og lag en gang l året.
Alfakurs tenker vi også på, da med oppstart hosten 02 .
Moteuke ved Jolm Bøylestad var godt besøkt - en varm og god taler. Han var også på
Krabbefesten som ble arrangert fredag 12. oktober.
.
Kveldsbibelskolen har vært veldig fin i høst med ganske bra oppslutning. Det har vært bare
kvinnelige forelesere, og emne har vært "K vumene i Bibelen" som Sara - Miriam og Hannah.
Det var fredagstreff 9. nov. Einar Brådland fortalte og viste bilder fra China. En fin kveld.
Så går det fram mot årsmotet og juletrefesten. Juletrefesten en tradisjon som kan hende holdet
på å forlate oss? I år blir det fest som før 28. des. kl 19.00. Kåre Rosseland blir med som taler.
Når dette går i trykken har årsmøtet vært avholdt. Vi kommer da tilbake da i neste nummer. Ha
en god julehøytid!
R. lUt.

n:n;me

Skjernøy Helselags årsmøte og utlodning.
Tirsdag 4. desember 2001.Leder Oddbjørg Berge ønsket velkommen og Vigdis Hågan Valviek
åpnet møtet med andakt. Oddbjørg forsatte med å lese årsmeldingen:
Helselaget har 94 medlemmer. Det har holdt 5 styremøter, 8 hyggestunder og en høstfest.
Hyggestunden i nov. ble avlyst på grunn av _farie Aahiks begravelse denne dagen.
T ube
osearbeidet har finrkr 10Q0 og nyfodnnedisinsk forSking har fatt kr 1500. i har solgt
200 Strax-Iodd hvor inntekten går til hjerteforsking. 3 refleksvester er utdelt til 4. klassinger fra
øya. Det er Tor Olav, Rikke og Gunn Charlotte. Kari Pedersen har vært studieleder og Janne
Knutsen har vært sekretær. Kari Pedersen og Kjellaug Jakobsen var på Rosfjord på
generalforsamling 24. apr. 2001. 21. juni var vi på busstur med Olav og Irene Nilsen, til
Hillestad Galleri og Smykkeverksted og til Holmen gård i Gjerstad. 8. sept. var det hostfest. Vi
fikk problemer med forfall av noen som skulle underholde, men ble reddet av Dag Strømme
som spilte trekkspill . Bjarne Christensen holdt andakt og Randi U. Vikør leste et eventyr.
Blomsteroppsatser var laget av Anne Marie Syrdahl. Kollekten gikk som vanlig til Alzheimerforsking. Det var ea: 50 stk. og vi koste oss med sang og god mat. Kari og Oddbjørg solgte
lapper på årets Skjernøydag. Jonna Tallaksen solgte to fat med kringler. Til Sanmlen fikk
Grendehuset kr 2800 for dette. Kjellaug Jakobsen var tilstede på brannøvelsen som ble holdt på
kapellet i høst. Skjemøy Kr. Ungdomsforening fikk en juleduk til høstbasaren og vi gaven duk
til markedsdagen på Eiken, i tillegg solgte vi lodd for kr 2500. 3 foreldre til nyfødte barn har
fått blomster og heftene "Barn og sikkerhet." Vi har delt ut brosjyrer til alle hu stander: Høyt
blodtrykk, Kvinner og hjertelkarsykdommer og- 10 tegn på aldersdemens. Vi har solgt
Nasjonalforeningens julemerker. Vi har gitt julestjerne til alle over 75 år + de som er på
aldershjem/sykehjem og sykehus. Medlemskontingent kreves inn fra sentralt holt f. o. m. 2002.
Kontingenten økes til kr 150 og Skjemøy helselag får kr 45 av disse.
Oddbjørg ble gjenvalgt som leder, men for ett år. Bodil Aalvik ble gjenvalgt som kasserer.
Janne Knutsen forsetter som nestleder og sekretær, mens Kari Pedersen forsetter som
studieleder.
Oddbjørg fortalte om viktigheten at vi er medlemmer i Helselaget og at vi derved støtter viktig
forsking . Hun fortalte også om dobbeItkorset, Lottringerkorset. Det dobbelte røde kors er et
gammelt korsfarermerke. Det ble på første internasjonale tuberkulosekonferansen i Berlin i ·
. 1902 tatt ut som internasjonalt tuberkulosemerke og er fortsatt merket for den internasjonale .
tuberkuloseunionen. Helt fra stiftelsen av Nasjonalforeningen i 1910 ble det dobbelte røde kors
foreningens merke.
Det ble servert kaffe og vafler til de ca: 30 frammøtte og praten gikk livlig. Etter pausen solgte
vi årer og med loddbøkene kom det inn kr 10680 totalt. Vi hadde fått inn mange fine gevinster
som vi loddet ut og de fleste var nok fornøyde med det de hadde vunnet.
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PORTRETTET.
I~TE RVJUVET DENNE GANG ER OGSÅ HENTET FRA NEDRE FARESTAD .

I portrett intervjuet demle gangen har vi valgt en person som nylig har bosatt
seg på Skjerno)' nænnere bestemt oppe i Sollia pa Nedre Farestad, personen cr
Halme Katrine Arntsen fodt 2. scptcmber 1968 i Voiebyen - Vågsbygd vcd
Kr.salld. Hamle er gift med Tore Dag Boe som også er Kristiansandcr, og Sal1UllCn
har de gutten Bendik som i host fylte 4 år.
Halme er utdamlet forskolelærer, men i 2000/2001 tok hun studiet -6 til 9 ars
pedagogikk for skolebarn- slik at hun også kall få jobbe inncn skolen. Hun har
forovrig jobbet innen skolen de siste arene nærnlere bestemt på Steiner skolen i
Kr.sand og jobber der fremdeles .
Men hvordan kom du til Skjernoy, Halme?
Jo, det hadde seg slik at nar jeg tok min forskoleutdannelse så var reglene slik at
studentene måtte ut i praksis . Jeg haddc da ikke lyst til og være i en barnehage i en
by, og gjelmom en felles bekjent traff jeg Randi Ullestad fra Ytre Farestad og
som den hosten 1994 drev barnehage her pa Skjernoy.
Da jeg fikk hore om hvordan Randi drev sin barnehage, med drama, kunst, mye
natur oppleyelser og at en del av barna som var der var flyktning barn, hortes det for meg ut til og være et
spennende sted Jeg kontaktet Randi og ble tatt vel i mot av henne, sa hele min praksis hadde jeg hos Randi som
- sin bam..~gen pa Sljemoy Gendehus i 2 .etg.
S2ITl.IIle host
Randis barnehagen pa Ytre Farstad ferdig . Randi hadde da bygget om og utvidet et sjul
~""l'Tn'-rno_ ril hL
~ deres, og nå yar det blitt et ypperlig sted og ha barnehage. Slik ya r mitt forste mote
j _ aldri hadde yært for!
min praksis periode , -ar oyer, så yar ,i mye ute på Skjernoy og besol-te Randi og hennes
_ cres barn i deres koselige og gjestfri hj m . Vi ble, både Tore Dag og jeg veldig betatt
-----:t' ~- _

i denne tiden på Lund i Kr.sand, nærmere bestemt ved den nye Lundsbroa, etter hvert som veianlegget
e bygges om ble det mer og mer bråkete og bo der, så vi begynte da og snuse rundt etter et nytt sted og bo.
\ 'i satte opp plakater rundt omkring på Skjernoy,"mcd-teKst om det var mulTgheter fil og TIl leid hUs, det ga ingen
~:'VV'C- , len da Randi og Bjorn, som hadde hatt bralID i sitt nye hus og måtte leie seg inn i huset til Ørnulf og
~ , Haraldstads på _-edre Farestad, da de fl~ltet ut, tok ,i kontak-t med Haraldstad og spurte om , i h.'Ul1I1e bo
Og
l"U1lIle , ; sa gjeme, men ,i måtte , 'ære klar oyer at de selY disponerte det om sommeren, så når
5CI:::::::;::ere:ll kom 1lyttet ,i inn i landet på en gård som familien dr eier.
, i slik. Men så fikk ,i leid oss inn i J U\~ i en del ay huset som Janne og KnUTKnudsen eier. Og
koselig og greit, og deilig å slippe å dra pa fl~ltefot når SOnm1eren nærmet seg. Den SOrnn1eren 2000,
hort nyss om at Sollia på Nedre Farestad var for salg, og ,ri håpet sterkt på at det stedet skulle bli våres.
Og slik ble det., hosten 2000 kjøpte vi Sollia, og rett over n~Ltår 200 1 fl~ttet vi inn. Og det "ar deilig og endelig
sirr eget hus. Og spesielt for Bendik, han "ar sa glad at nå hadde han ratt en hjem som " ar hans pa ordentlig og
han slapp og fl~ tte mer.
H 'orfor ønsket dere sa sterkt og bo her?
Sjoen ~T mye, det og kunne se sjøen og havet, ha den kontakten med det mektige elementet hver dag, setter vi
stor pris på begge to. Og sa er det utrolig vakkert her ute med små koselig hus tett i tett, mang stier og veier og
gå tur på,rolig og fredlige sted med
ren og frisk luft. Det og ferdes i landskapet her ute gjor inderlig godt.
Men menneskene her ute setter vi også stor pris på, vi er blitt tatt i mot av mange hyggelige mennesker og fått
mange gode venner, så hadde vi ikke hatt dem, så hadde det ikke holdt med vakker natur, det er sikkert!
Ja, bare det at nar vi fl~ttet ut her så kom de med blomster til oss, og folk kom oss i mote og lurte på om vi
trivdes, jeg følte at de virkelig brydde seg om oss, jo vi er blitt tatt godt i mot og trives utrolig godt.
Er tilbudene gode nok eller har du mange ønsker for fremtiden?
Akkurat i den situasjonen vi nå er i synest jeg ikke jeg trenger flere tilbud. Jeg er på jobb hver dag, og når jeg
kOrnn1er hjem er det mye og ta fatt på der. Og jeg er med i foreninger her ute og går ofte tur. Vi har mye besøk av
familie og venner, så jeg s~nest tiden er fylt!
Og jeg synest det skjer mye her ute som passer både for voksne og barn, da tenker jeg på aktivitetene på
Kapellet, Grendehuset og Dyrstad skolehus. Og det at det er kiosk om sqn'ijueren er fint, da kan en ta seg en tur
ned dit,treffe folk og slå aven prat i uformelle omgivelser. Selvful.geIig hadde det vært bra om det ennå hadde
_

Fors. neste side.
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væ rt but ikk her, men nå er det cn gang ikke s li k. En ting som jcg kunne onske "ar at jcg ku nnc fu kj op t fersk fi sk
aven el ler annen her utc, dct hadde jeg likt !
Det at dere ha r flyttet ut her uten og kj enne stcdct og fol~en e, h\'ilken betydning har del?
Vi cr kanskje fricre på et vis, ,-i trengcr ikkc ta så mye hcnsyn til trac!isjon ' !r, da cr-.k:r j 'g sp sielt P:l
cicndomsfcidcne S0111 j cg har hort litt snakk 0 111, dcr trcnger jeg ikke ngasJc:-~ meg. .,
'fin j~g syncst det cr
forferdelig tri st at mennesker blir m cnner på gnllUl a,' cicndomst\'ister, jeg synest fl f .... spor seg s Iv Il\ a cr
, 'iktig her i livet?
-"led det at vi er nye pa et stcd sa er vi vel kanskjc mcr utsatt ogsa , med det
- ~ blir lagt m r
merke ti l i vå r gjo ren og væremåte, men kan ikke si at jeg ha r vært plag t av d .
får bo her pa Skjemoy ll\-of jeg trives utmerket på alle mater, men det \-ar det n:ed
vært fmt om noen hadde noe å selge en gang i blant !

Verdens vakreste sjøreise.
Reiseopplevelse sJ..t. evet av Helge Bornøy ,Reiseopplevelsen vil gå over 4 - 5 nummere,

Det er onsdag 19. september 200 l og vi sitter på flyet til Bergen for der å gå om bord i
Hurtigruta MS "Nordlys" for rundreise Bergen - Kirkenes - Bergen. Lander på Flesland kl.
14.10 og kan konstatere at Braathens Safe er i rute. Avgangen fra Bergen med Hurtigruta er
satt til kl. 20.00, og innsjekking halvannen time før det, så vi har beregnet tid til litt sightseeing
før det. Det er varmt i Bergen til å være 19. september, 21 grader, så først går jakka og videre
må skjorteermene brettes opp for at en kan føle seg bekvem. Man har jo kledd seg for
vestlandsvær må vite. Vi tar flybussen ned på kaia der MS "Nordlys" allerede ligger og setter
bagasjen igj en der, før vi begir oss ut på Hansabyen mellom de syv fjell, som for øvrig var
Norges hovedstad fra året 1217 til 1299. Tar en tur med Fløybanen opp på Fløyen der det er
.
. o'er _'en, vi ere ea på Bryggen med forfriskning på uterestaurant, samt
rundt om i byen så langt tiden rekker. Kl. 18.30 er vi igjen på Hurtignitekaia hvor vi møter
resten av vårt reisefølge, 62 andre med tilknytning til Phillips Petroleum. De aller fleste har
'tatt buss hit fra Stavanger. Vi rar billettene av reiseleder og finner vår lugar, hvor bagasjen alt
er på plass.
Avgang er presis kl. 20.00, og så er vi på vei mot 71 grader nord. På vår rute langs kysten
skal vi innom 35 byer og tettsteder. Det er lagt opp slik at de stedene som anløpes om natta
på nordgående, rar man sett på dagtid på vei sørover igjen. På den måten går man ikke glipp
av noen steder, severdigheter, etc. Etter en utsøkt middag er det tid for å gjøre seg kjent med
skipet og dets fasiliteter, samt nødutganger, redningsstasjoner, m.m. MS "Nordlys" ble bygget
i Tyskland i 1994 og er således av den nye generasjon Hurtigruter. Den er på 11200 brt. tar
691 passasjerer og 50 biler. Marsjfarten er 18 knop. På dekk 4 er det spisesal, kafeteria,
butikk, konferanserom, bibliotek og en stor salong med bar, alle med navn viet forfatteren
Knut Hamsun. På dekk 7 er det en stor panoramasalong, samt en like stor utsiktsalong med
bar.. Alle stedene har meget stilig interiør i fint treverk, messing og tekstiler, og er utsmykket
med kjent kunst. Det finnes videre trimrom for de som føler behov for bevegelse etter all den
fristende maten som serveres, samt vaskeri med vaskemaskiner, tørketromler, strykejern, etc.
Maten er nesten et kapittel for seg, en rikholdig frokost med alt som ønskes kan, lunsj med
flere varme retter, samt et overdådig koldtbord og til kvelds er det 3 retters middag servert
ved bordet. Personalet er meget hyggelige og hjelpsomme. Flere kvelder er det levende
musikk og dans i salongene, så det skjer noe hele tiden. Undertegnede hadde med en bok,
men fikk aldri åpnet denrie i løpet av turen.
Florø og Måløy anløpes om natta mens de fleste sover, og videre over det værharde
Stadthavet og rundt Vestkapp. Her forliste hurtigruteskipet "St.Svithun" 30. sept. 1943 etter
at allierte bombefly ved en misforståelse bombet det, og 45 mennesker omkom. Kong Neptun
er i godlune i dag, så vi merker kun en behagelig rulling fra slake dønninger. Båten har for
øvrig meget gode stabilisatorer.
Fors. neste side.
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Kl. 07 .15 er vi i Ton'ik og rett over tjorden kan vi se kommunesenteret i Hæroy, Ul steinvik .

med sine mange og driftige verksteder og bedrifter. Etter a\'gang kan yi se Runde ute i ha\'cl.
oya med ca . 1/2 million sjofugl av forskjellig a11 .
Etter at frokosten er inntatt ankommer vi Alesund som er bygd på oyei-og nes . Byen brant
ned i 1904 og ble gjenreist i Jugendstil som er be"art i stor utsrekning. Det er derfl)r mange
spesiell e og vakre bygninger å se her, Så går turen inno\'er Storfjorden, og vi passe rer stedene
Sykkylven, Sjoholt, Stordal. Stranda og Hellesylt for vi kommer til den beromte
Geirangerfjorden, en av Norges flotteste fjorder. Det er en fantastisk natur her med stupbratt e
fj ell sider, nesten loddrette fra 1700 meters hoyde ned i sjoen. Her kan man se de majestetisk e
fossefallene Friaren, Brudesloret og De syv sostre. Hele fjordturen er på 100 km og seh'e
Geirangerfjorden 15 km.
De som onsker det, kan i perioden april-mai, gå i land her med tenderbåt og ta sightseeingquss
tilbake til Ålesund for så å komme om bord der igjen, Det er en fin tur i ei praktfullt landskap
med avsluttende byrundtur i Ålesund . Ellers kan de som ønsker det i peri oden juni til 30 . sept.
fa busstur Geiranger - Trollstigen - ~[olde, og komme om bord igjen der , Trollstigen, i\orges
mest berømte \'eianlegg, sto ferdig i 1936 etter : 0 års byggetid og trenger ingen \'idere
presentasjon,
Ca. kl. 18 ,00 er vi igjen i Ålesund og skipet ligger her i en time. så det bl ir tid til a strekke
bena og bese byen ytterligere for de som ønsker det.
:'\oen timer senere ankommer vi l\./folde, "Rosenes by", hvor innbyggerne har pan oramaut sikt
da bebyggelsen ligger oppover skråningene, Byen ble nesten bombet sonder og sammen i
1 9~0, og det finnes et bilde som ble tatt av daværende ko nge og kronprin s som skjuler seg
Inder "Kongebjerka" mens bombingen pågår.
Etter ~ 10 1 de folger vi Golfstrømmen videre nord o\-er norskekysten _ Denne hgi\'ende \arme
stwmmen som oppstå-r der Ekvatorialstrømrnen presser segjnnj-Uct. Karibi ske _h<:l;Y,
~k'i:icogol fen og videre over Atlanterhavet til , 'are kyster. Takket væ re den kan det i dag bo
-1,5 mill. mennesker i Korge, og vi kan ha stort sett isfrie havner og fjorde r.
T ren går nå over Hustad'vika, et område med meget urent faf\-ann, så sa her må skipets.
a\i ga orer passe meget godt på i merke, snm-ær og storm vinterstid_ I forgangen tid \'ar det
-Ue få skuter som havarerte her.
Etter anlep av Kristiansund i lopet av natta, ank ommer vi Trondheim etter frokost. Byen \ed
:'\idelvens os, Kidaros, var I\orges howdstad fra ar 997 e_Kr. da byen ble grunnlagt a\' Ol av
Tr~vgvason, inntil år 1217 da Håkon Håkonsson t1:-1tet til Bergen_ Byens.navn har vekslet
mell om Tronheim og ~idaros opp gjennom tidene _ Båten ligger her i 4 timer, sa det er god tid
til en bysightseeing, og da sel'vfolgelig inkludert et besok i den mektige Nidarosdomen som
første gang sto ferdig i 1320_ Domkirken og byen for ø\Tig har opp gjennom tidene yært
herjet av mange storbranner som har lagt det meste i aske _
Like utenfor byen passerer yi ~1unkholmen h\'or det i ~:liddelalderen \'ar kloster. senere
festning og fengsel. På vei mot Røf\'ik passerer \-i gjennom det meget trange Stokk sundet
hvor det flere steder ikke er mange meter klaring til land på begge sider. Her må personellet
på broen holde tunga rett i munnen_
I lopet av natta anløpes Brønnøysund, Sandnessjoen og Nesna før vi etter frokost ankommer
Ornes, et strandsted med 1500 innbyggere_ Vi passerer polarsirkelen ved sy"\1iden om
morgenen, grensen till\1idnattsolens land, 66 grader og 33 min_ nord _ Det er satt et
monument aven globus på holmen Vikingen som markerer Polarsirkelen, Ellers skulle det
karakteristiske fjellet Hestillannen være god nok markering fra naturens egen side. Det blir
arrangert Polarsirkeldåp på soldekket med isvann nedover ryggen, og alle får sitt
Polarsirkelsertifikat som er høytidelig bevitnet a\' ~jord, Gud over de 7 hav ,
En times tid for ankomst Ørnes kan de som vil på tur til Svartisen, norges ilest storste isbre, gå
om bord i en båt som tar dem inn Holandsfjorden til breen, Derfra går turen videre med buss
til Svartisen turistsenter der en har flott utsikt o\'er isbreen _ Så videre mot Bodo i en nydelig
Fors neste side_
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na tur, bla. stopper man i Salt straume n eler 372 mill kll bi].;kme ter va nn ska l g jenn om ct I SO
meter bredt sund iire ga nger i dognet. Ved ankomst Bodo er det by- sightsee ing ror m,lJl ig jen
gå r om bord i hurtig rut a. De som ikk e har va?rt ll1ed på turen til S\'art iscl1 Eir og sa ti lbu d ( lill
guidet tur i bye n ell er kan ta en tur til No rsk Lufi fart smu seum, etc. I3odo ble bombet i ma i
1940 og mesteparten av sentrum brant nee! , så b:;en mcd 40.000 itlnbygge re består i d,lg
ho vedsa kelig av mode rne bygninger.
Ett er avga ng Boe! o gir vi oss VcstG ore! cn i vold. ct åpent havstykk e nwt l\! orskeha\'l't so m ti l
tidc r ka n v,c re ganske v<.c rhardt. I dag viser \ a:: rguel ene seg I'ra sin beste side. stl elet er lik
bc\'egelse i skipet. Ett er so m vi nærmcr oss Stams und . stiger Lo lo tvcgge n stadig Illert'
maj estet isk opp fo ran oss, 100 km med tin der SOIl1 en trassig fj ell kjede a\" gra nit t og nllk anske
bergarter re tt opp av havet. Til Lo fo th ave t her kO ll1 me r to rsk esta mm ene t" a ;\o rskehaH't o!.!.
Baren tshavet fo r å gyte i Go lfst rø mm ens relati\ t tempererte stro mmer. Fi ske\"æ ret St amsu n:l
med sine 1300 innbyggere, er nestcn byge! inn i fj ell et Det Cl' e n mc n!.!.de rorb ue r o!.!.
tiskepro el uksjo nsa nl egg her.
.
-.
Etter Stamsund dukker Henningsvær opp n'lid t ute i s.jocn på nOCI1 småoycr. som i dag er
I'o rbundet med broer, også inn til Aus tvågoy
Kl. 2 1 00 legge r vi til kai i Svolva? r, så dac r det ll1u lighet to r il strekke bena me ns man bescr
bY'e n, tar en tu r på krigsl1l innemu seum , e ll er lin ll\.'r p,l noc anne t. Ovcr den ml'!..'.ct ko seli!.!.c
bye n med all e sin e fiskea nl egg, kneiser Svol værgcit a med si ne to marke rt e h O J"J~.
.

'.

Fortsettelse i neste nummer,

Nytt fra Skjernøy Vel.
Vei kt har jobbet med bla, Folgende saker i host:
Telenor- bua: Her fikk Telenor medhold i plan og bygningsrådet at bygget l-,'Unne beholdes slik den
:-~ - . r'Cl
Dene \~et har Skjemo)' "el klaget p~ uten at det foreligger noe s"ar ennå. Det er også
_ k-t om -fritakfreduksjoo a\xommunale a\-gifter med bla. henvising til at det blir bm"! aJ...1ivt av oyas
befolkning i alle aldre til forskjellige akthi teter og arrangementer. Det ble imidlertid a\'slag på
solmaden. (se småmtt)
Skjernøy Vel har sluttet seg til en protest ang: nedlegging av kommunale veier fra
aksjonsgruppelberorte Vel og Grendeutvalg.
Grendehuset har blitt innvilget halv lisensaygift av NRK.
Det er også blitt jobbet med forberedelser til A1lmotet i des. ang. Erfaringer med Skjemoyplanen.
(dessverre kan vi ikke ra referat fra dette for neste nummer.)
Årsmøtet i Vellet er torsdag 7. februar kl 19.00 på Grendehuset. Saker som onskes behandlet må
-.-ære i st)Tet innen 24. januar. Valgkomite er Arild Jenssen og Arthur Tallaksen. Det er
styremedlemmer fra Valvik, Nedre Farestad og Ytre Farestad - Rosnes som er på valg, Det er også valg
på et medlemm i grendehuskomiteen, Kandidater blir spurt på forhånd.
.
Styret \ i l ben) tte anledningen til å onske oyas befolkning en ril-,1ig god jul og et godt n: ttar.
Jan Atle Abrahamsen,
leder Skjemoy Vel.

Forunderlig na\'n på Skjernøy.
Av Svein O, Berge
Mange byer i Norge, og ellers i verden har gatenavn oppkalt ettcr kjente og mindre kjente personer De
aller fleste nå levende kjenncr navnet på Oslos hovedgate, "Karl-Johan", og trolig også bakgrunne~ for
navnet.
.
!,m}dlertid er .?et. vc~ de ~ærreste i Manda~ kommune som kjenner til at også i vår kommune ftnnes en
Rar/-Johan , om ikke Just en gate - så Iallfall en vei, Denne veien beftnner seg på Skjemøy nænnere
bestemt telt?ebyggelse~ Ytre Farestad, Det er den forholdsvis bratte bakkcn som går fra end;snuplassen
på fylkesvelcn og opp til bebyggelsen oppe j he ia.
'
.
FoTS neste side,
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Så hvorfor dette ganske spesielle na vnet? Det er nok et sporsmål de !leste har stilt seg forste gang de har
hørt navene på denne bakken. Som alt annet i denne verden, har også dette sin naturlige forklaring.
Denne veistubben ble en gang
slutten av 1800 tallet bekostet og bygget aven sjokaptein ved navn,
nettopp, Karl Johan.
_
Karl Johan var fadt på DYTStad - (Skjemay) i 1868, som yngste sønn av Torkel Johannisen og Maren
Marie Christensdatter. Han tlyttet til Farestad omkring: 890, da han giftet seg med Sara (pikenavn er
ukjent).
En gang på begynnelsen av 1900 tallet flyttet han og familien til Trondheim, dette hadde sin begrunnelse i
at den gode kaptein seilte for et Trondheimsrederi, og deres personalpoetikk var at deres kapteiner skulle
bo i byen. At han senere blev f,'Tunnleggeren av "Torkelsens Skipsrederi", - Trondheim, og at hans
barnebarn skulle fremstå som forfatter er en annen hi stori e.

på

>

Lokale ord og utrykk.
Fr:1 S\'cin Øystein Berge har \·i mottatt folgende:
Det er unektelig en morsom og ikke minst fra et historisk st5stcd - \'iktig registrering dere holder pi
med, nemlig registrering av "ord og utrykk" fra d i:1kkten. Dette cr ord og ycnningc r som cr i ferd med
do ut sammen med oss "eldre".

a

Her er ct lite utvalg, mulig noen cr alleredc offcntlig gjort tidligere:
Hoser
=
Flebe
=
G:lUk
=
Flebestikke =
Krabb
Krabbeg:-ein =
Rønne
=

strømper (fortrinnsYis strikkede)
gnne
grine, bn ogsa bety skrike e1kr rope i nedsettende betydning
en person som er "sippetet"
dødt tre-Yirke, tds
dødlhal\Tatten grein
kratt. smatrær. fortrinnsYis ay eik
=-- ~--. ~stQ7;1P- ~~ ~o(f~ ~-~- ._. ---- - ~-=-~- ~--., - - ~--.
Fen
=
Ogsa denne gang har \; funnet fram
Skorpa
En kjegler =

-~~

-=-.-

søle
til noen spesielle ord fra drt lokalmiljo.
innmaten i skallet i paltorsken (krabba)
hurnnler som sa \idt holder mal, star i milet.
M~Tbær
= tranebær, røde saftige bær som finnes pa enkelte myrer
Skjemoy, smaken er best etter at de har "ært frosset, vokser enkelt\is. I
tidligere tider hadde de en \iss betydning på samme måte som ~ttebær. De kan
plukkes om våren etter å ha vært i "fryseren" hele vinteren. I USA er de
bruJ..1 som tilbeMr til blant annet kall.lln, og her blir de d)Tket.

pa

Smånytt fra. øya .
(Ingebor'g) Marie Aarvik
døde 13. nov. etter et kort sykeleie i en alder av
94 år. Hun hadde vært frisk og oppegående til
det siste og bodde alene i huset i Valvik.
Det var et snaut år siden hennes mann Harald .
dode. De kom til Skjernoy i 1946, og har bodd
i Valvik siden 1948, hvor de ' sammen drevet
småbruk. Det var mye strev å fo 5 unger, en .
hest, to kyr, en stut, kvige og sauer. Vi lyser
fred over hennes minne.

Lobbefesten.
I år den 3. november ble Lobbefesten holdt for
forste gang på Skjemoy Grendehus. Tidligere
år har vi jo dratt til Tregde Marina. Men nå da
vi har ratt slikt et fint Grendehus er jo det helt
unodvendig! I invitasjonen sto det at de forste
60 personene fikk plass .•Men da festkvelden
kom og bordene sto nydelig dekket, var det 80
glade Lobber som satt benket rundt bordene.
Og det gikk helt greit. Da mat og drikke var
fortært, ble to tre bord flyttet for og gi plass til
danseglade folk. Magnhild' Brovig hadde i år

Fors neste side.
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igjen laget en kavalkade over Skjernoysfolk liv
00" levnet i månedene som hadde passert. Hun
.::>
konkluderte med at Ilå hadde de hvite fur fått
sin binge og de sorte flr fatt sin binge, men at
\·i stort sett va r gode til og ga sammen i
bingcJlc
\'1
hadde
byggct.
Hun
fikk
trampeklapp aven begeistret forsamling!
Nytt av aret var at Lobbene denne gangen fikk
anledning til og prove seg som poppartist \'ed
karaokeanlegget som var installert for kvelden,
og den ene etter den andre entret scenen og
sang og folte seg som en ekte poppartist med et
godt publil-..'Um.

Kreative kvelder
grendehuset.

på

Det har vært lys i Grendehusets vinduer hver
tirsdag i hele host, en gjeng driftige
(sehfolgelig) kvinner (menn onskes også) har
malt, limt, strikket, heklet og snekret all
\'cråens fl otte ting til inntek1 for Grendehuset.
Tingene de lager blir solgt på kafekveldcne.
De sier at de onsker og fortsette ut over i det
nye aset, da de bar det b.j empekoselig sammen.
- - f' !
Du beho\'er ikke være kreativ for å delta, det er
alltid en eller annen oppgave du med letthet
kan gjore, sier en av de kreative kvinnene!

\'ekk. Det var fl ere andre gjenstander inne i
!lUset men heldigvis var ikke noe av det fatt
eller odelagt . Slike hendelser er ikke m\'e
hyggelige p:\ d r ellers fredelige oyl -

Takk til dere alle

som kommer
og støtter opp om Grendehuskafeen sine
kvelder!!! !

MEN - du så bra det hadde vært om flere
hadde tatt på seg ytterjakken, kommet seg ut
av godstolen og vekk fra fjemS)11et, om ikke
hver gang så kanskje EN kveld i måneden. Og
det er lov og konune uten og ha bestilt middag!
Det er lov, og vi tjener godt på at du kommer
og tar kaffe eller kake eller polse eller toast
eller hamburger om du vil!
Vi har denne kafeen av mange grunner! Den
forste er at vi onsker at øyas folk med gjester
skal motes i uformelle omgivelser til hygge og
prat. Det andre er at vi har ratt et flott
Grendehus som det cr fint blir brukL. Det trcdje
er at det er positivt at unge og gamle motes, på
den maten lærer de unge og ta var\f pa
fellesskaps tradisjonen som er en \'il'tig del i
dagens samfi.iiiiL For det fjerde sa har \i et lån
som skal betales ned, og alt o\'ersl-..'Udd vi lar
inn på kafeen går til avbetaling på lånet. For
det femte så lar du hore siste nytt, for det sjette
"æ håbe å se dæ te neste
kafekveld" Hilsen ei av kafevertinnene.
P.S Det hadde også vært fint om det melder
seg på flere kafevertinner eller verter i
kafeekomiteen. Du vet, at jo flere vi er jo
mindre blir det på hver enke1t- og det og jobbe
på det nye kjøkkenet på Grendehuset er en
fryd!!!

sa.." " """.

Tyveri!!!! !
Lordags kvelden den 24. november forsvant
Grendehusets info. tavle som pleier og stå på
utsiden av huset. Det er veldig kjedelig, så ser
du den, er det godt du bringer den tilbake! Vi
må ra tak i en ny, eller har du en, eller kanskje
du kan lage en til oss?

Tyveri av verktøy.
En sondagskveid i november ble 2 driller og l
luftpistol stjålet fra det nye huset til Betty og
Reidar Hagen på Dyrstad. De hadde låst, lagt
nokkelen på et avtalt .sted for snekkerne som
skulle snekre der dagen etter, og forlatt huset i
ni tiden om kvelden. Men da snekkerne kom
mandags-morgen var dct ncvnte verktøyet

Storflom 1.
I begynnelsen av oktober var det storflom på
Sternyra på Dyrstad. De 70-80cm tykke
avloproret under veien mellom Dyrstad og
Val vik var trykket flatt av steintyngda og
trafikken, så vrumet sto 1-2 meter over
jordende fra veien og helt inn til bunnen av
Stenm)Ta, som ble Skjernoyas nest største
tjonn.
Vest-Agder veivesen hadde et svært strev med
a la grave opp, og la ut det odelagte roret som '
satt fast under veien.
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Storflom 2.
Lordag l . desember ble noe uvanlig. Det
regnet og regnet. Ut pa ettermiddagen bcgyntc
det a flomme oyer. En god del hcr pa Skjernoy
tikk yann i kjellerne, og cn dcl strcvde for livet
m~d it holde \annet ute med pumper og med a
o e. Det yar ikke småtterier mcd vann som
kom ned. Det ble målt ca. 100 nun det dognet.
. 1ange yeier rant ogsa ut. Så grusen ble
liggende pa jorder og ycigrofter, bl. an.
Kirke\ igsbratet.

Lordag 24. novcmber hadde 0stcroyas
kvinncforcning sin utlodning. Od kom inn ca.
kr 12.500. Godt rcsultat .

Menigheten synger julen inn.
På kapellet sondag 16. dcscmber kl 16.00. Da
blir dct også sang aven gruppe fra SBK.
Skjerno)' Barnekor.

I

samme

anledning

minner

julegudstjenesten
julaftcn
kl
14.3 0.
Ungdomsforeningens juletrefest 28. des . kl
19.00 og Sondagsskolens fest 29. des kl 17.00.

Drivgods.
I slutten av okt9ber kom det igjen store
mengder med drivgods, helst bord av alle slags
tykkelse og bredde, sa noen av de ivrigste
plukket opp en hel del av materialene i sjøen
opp på holmene utenfor oya.
Men det har også vært tyver av drivgodset.
Flere som på grunn av værforholdene hadde
lagt materialene opp ladd i stabler på holmene,
langt oppe på land med steiner på toppen. Men
da de som hadde stablet materialene kom til
-bal--e-fer--å-hente---dem etter- -t~~e..dager,..-. ",-,,
' .' --alt stjålet. Ja, det er utrolig hvor frekke folk
kan være. Av dem som ble frastjålet
materialene., var også noen grunneIerne av
holmene.

Valg av nytt Menighetsråd i
Mandal prestegjeld ble Vigdis Hagan Valvick
valgt inn og Anne Karin Jenssen inn som
"aranmedlem.
Sammen
med
to
fra
menighetsrådet og to fra Ungdomsforeningen
"il det fra n~ttår bli et n~tt menighetsutvalg pa
Skjemøy.

- Vi-minne.r...om.kon tin gen teJl-L. ___ _~
I
dette
nummeret
blir
det
vedlagt
postgiroblanketter.
Kontingenten
har
vi
besluttet ei' øke med kr 10.00 sa den blir nå kr
60.00, mens den til USA blir den samme. Det
går også an'-~ å betale til en av oss l
redaksjonen. På forhånd takk.

Har noen Skjernøyfolk
kjennskap til dette: 16 . nov. 1951 skrev
Fæderlandsvennen følgende: En av våre
maskinsettere forteller at han har i sin eie en
klokke som har gått støtt og nøyaktig i 166 år.
Det er en skipsklokke med lodd og pendel og
han har hatt den i 31 år. Før kan kjøpte den av
en som hadde ervervet klokken ved arv, hadde
den vært i et og samme hus på Skjernøya ved
_1andal i 135 år.

Kvinneforeningenes
utlodninger.
Vesteroya hadde sin utlodning fredag 26.
oktober det kom inn ca. kr 12.000.

Tre kongeørner
ble observert over Skjemoy tidligere i høst.
Observasjene ble gjort midt i trekJ...1:iden for
fugl.
Det er vanlig at rovfugl følger hosttrekket, men
å se tre ørner på en gang er svært sjeldent.

En av våre lesere
spor om hvor mange land Skjernøyposten
sendes til. · Og som svar på dette, kan vi
opplyse at den sendes til USA, Canada,
Mexico, Brasil, England, Sverige, Danmark og
nå også til Frankrike. Slett ikke dårlig om vi
skal si det selv.

~--

- 12 frit:\k cl kr redusert
:\vgifter for grendehuset. Dette h:\r Teknisk
-- utvalg i Mandal kommune bestemt etter
behandlingen av soknaden fra Skjernoy vel.
VeIkt h:!dde sokt kommunen omfritak eller
reduksjon
av
kommunak
avgifter
for
grendehuset.

Vi vil gratulere

Hilde og Jan
A.tk Abrahamsen med en datter som ble fodt i
oktober.
Likeså gratulerer vi Kristina og Dan Jenssen
med en qatte,r som også ble fodt i oklober.

Distri !<.tets'Tcfefo n ka tal og~ '
Vi har flere flinke tegnere her P:1 Skjernoy.
Camilla Dvrsta.d som går Ime skole, ' ·ant en
.som h;ttc "!-h'is du .var
teonekonkt;rransc
o
,
rektor på din skole hvordan skulle den se ut I ar
2400,?" Vinner tegningen skulle preg~ dcn
loble telefonkatalogen . Og nå nar vi tar frem
telefonkatalogen så er det riklig flott il bn se
pa Camillas tegning som så fint pryder
_ forsiden. Skolen er nå flyttet til Jupiter. Vi ser
at hun har tegnet at både elcycr og lærere
~mkonm1er sin skole i fly, rektor selv har et
egd romskip som fremkomstmiddel , og TINE
melk blir også sendt opp i verdcnsronm1ct til
skolen pa Jupiter.

Svingkurs på grendeh uset.
Julefest på Dyrstads skolehus.
Skjemoy Historielag holder pa tradisjonene og
bger til julefest på Dyrstad skolehus. Vi legger
opp til mat, sang, lek, tegning på ,duk og sa
prover vi og fu vekket nissen på loftet.
Dagen blir sondag 6.januar kl.16.00. Alle er
hjertelig velkommen, men \1 må også i år sette
en grense på 60 personer. . Så onsker du å
melde deg på må du folge med på
oppslagtaYlene, der ..-il du
informasjon om
h..-em
.l kan ringe J
f; r påmelding til
julefesten!

ra

Vi minner om

turen ' til Knaben

2002 blir helgen 15. til 17. mars. Påmelding
til Karin Dyrstad og Janne Knutsen. Håper
godt frammøte. Se oppslag senere.

Det har vært holdt sving kurs etter Fasting sin
modell. Ca. 22 personer har 4 kvelder i
november måned tråkket og s\"inget av hjertets
lyst. Riktig artig har det vært!

V æret siden sist.
Oktober har vært mild med mye sydlige vinder
og det har vært en god del ned~or m~n . ikke så
mve som i fjord. Hoststorrnene har VI tIl denne.
tid sluppet unna. November har yært gansk~
bra med lite nedbør, og temperaturen har sa
vidt kOfI1l11et under null grader et par ganger.
og det har det nå fortsatt i desember. Vi ?nsker
alle lesere en rikiig god jul og et godt n~ ttar.
Red.

Vi i redaksjonen i "Skjemoyposten" vil med dette bildeonske alle lesere i by og bygd, i innland SOI11
utland en riktig god jul og et godt l1)ttår ..... ",. ,., ,.
.
Bildet viser fra venstre Georg Walvick, Rita Dyrstad, Norvald Jenssen, Sigurd Aalvik og Evcrt
Knutsen. Georg og Sigurd har vært med i Skjernoyposten helt siden forste nummer kom ut vinteren
1969, Sigurd har vært ansvarlig redaktor hClt fra starten. Norvald kom med vinteren 1970. Og Evert og
Rita startet opp som Skjemoypost medhjelpere vinteren 1996 Da ville Håkon Karlsen takke av, og han
onsket at nye skulle ta over. Håkon hadde da vært med i fra starten, og mye av "Skjcmoyposten -, ble
-',--;: -- - ...--da satt ·sammcn· på Ryvingen fyr, dcr han var ansatt som_fyr ~sistent-og _s.idcll fyrvoktc(. _

