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Sommer - høst 2007

39. årg.

Ny sandvolleyballbane
En arena - enda lenger - sør.
En super, ny, flott sandvolleyballbane som tilfredsstiller internasjonale mål og krav.
Den fmeste, mykeste sand fra verdensturneringen i sandvolleyball i Kristiansand tidligere i sommer.
For folk utenfra kunne det se ut som at den plutselig bare stod der liksom sånn over natta, banen. Vips så var
den ferdig- hele arenaen, med gress rundt og fine steiner og alt. Men vi som fulgte prosessen vet at det kostet
både arbei<L svette og overtalelse før selve jobben begynte. For ikke å snakke om døgnene da det hele skjedde.

I

Det ble trommet sammen til dugnadsarbeid på
moderne indianervis (les SMS): Og da de
lassene med førsteklasses sand kom med
trailere fra Kristiansand, stod den rektangulære
gropa på 20 ganger 12 meter klar med geoduk i
bunnen og en dybde på 40 cm, som de
internasjonale reglene krever. Dag og natt ble
det spadd, båret og målt. Vaffellukta hang tung
over Tjusdalen. Ingeborg og Martine sørget
godt for de frivillige fremmøtte. "Vet ikke om
det var meg eller pappa som kom med ideen om
sandvolleyballbane først, men det var nok
pappa som tenkte på det å kjøpe sand etter
VM", sier en beskjeden Ingeborg dajeg spør
Ungdommer som spiller sandvolleyball.
henne. De to er nok hjernene bak hele
prosjektet som nå har satt Skjernøya på kartet enda en gang. Bjørn Vikøyr og datteren Ingeborg har klekket ut
ideen, søkt og skaffet masse midler, dratt i gang dugnad og ikke minst selv spadd arenaen på plass. Ingeborg,
som har spilt volleyball en stund, sier at sandens kvalitet er avgjørende for spilleren og spillet slik at man ikke
skrubber seg opp når man slenger seg. Hun sier også at man skal reise langt for å finne en bane som er like
god som den vi har :fatt på Skjernøy.
Hun forteller også at hennes søknad om midler til prosjektet ble innfridd, og hun fikk 20.000 kroner av LOS i
startkapital. De har også fått 10.000 fra Lions til Tjusdalsbukta, og tilsagn om 40.000 i spillemidler som vil bli
utbetalt når regnskapet er avsluttet.

Fors. neste side.

-2Arbeidet med Tjusdalens aktivitetsområde er godt i gang. Fotballbanen skal etter planen fornyes i løpet av
vinteren. Det ser også ut til å kunne bli to lyskastere på banen. Da kan det spilles utover kveldene, så det kan
bli kjempeflott. Det er planlagt at det skal bli 25 meter tribune innimellom stabbesteinene. Det må nevnes at
det er kommet ny sand i sandkassa for de minste og en klatrevegg er også med i planene.
Den endelige prislappen, totalbudsjettet, på hele
prosjektet med opprustningen av området vil komme på
ca. 400.000 kroner. Det har vært kommentert at
finansieringen nok burde vært enda sikrere før man satte i
gang selve arbeidet. Det er snakk om store pengesummer
her, og denne biten er jo viktig. les mer om dette i
referatet fra det ekstraordinære årsmøtet i veIet i dette
nummeret. )
Men det vi vet er at med initiativrike mennesker,
velvillige penge givere, positivt styre i veIet og
befolkningen for øvrig, har Skjemøyfolk vist at de vil
satse på barn og ungdom, at barns aktivitetsmuligheter er
Barn som feker Sjirokko
viktig i lokalmiljøet. Bjørn Vikøyr mener ideen om
nettopp sandvolleyballbane korn som et resultat av samtaler folk imellom på Skjernøya. Volleyball har lang
tradisjon her, og sporten er veldig populær blant de unge, særlig blant jentene. Banen har allerede vært mye i
bruk både til volleyball og ulike typer barneleker. Vi håper den kommer alle til gode og at barn og voksne kan
kose seg sammen på denne nye, flotte arenaen.
Hanne Arntsen

Ny brygge på Ryvingen.
En ny betong brygge er nå blitt lagt i havnen på Ryvingen fyr. Den strekker seg fra den gamle høye bryggen og
går 20 meter utover mot småbåthavnen. Den er blitt virkelig flott, med en fm sittegruppe i den ene enden.
I sommer har det også vært flere båter som har lagt til der, så den har sjelden vært ledig.
Det er også sprengt vekk en boe (undervannsskjær) like ved den nye bryggen.

.

. ,

(

Det er Gustav Olsen som har bygd bryggen, men bak prosjektet står Vassrnyra ungdomsskole. De har avtale
med kystverket om å vedlikeholde alt der ute sammen med Ryvingens venner.
Selv oin det ikke er elevene ved ungdomsskolen som har bygget bryggen, er det skolen som står bak
prosjektet, som i utgangspunktet er en ide fra Ryvingens venner. Til sammen har Vest Agder fylkeskommune
og Mandal kommune skrapt sammen 500,000 kroner til bryggen, inkludert ungdomsskolens

.

.
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Fiskenytt.
Sommeren er forbi, så når dette nummeret av
Skjernøyposten kommer ut er hummerteinene
nesten klare til vanning, for hummerfisket begynner
mandag 1. okt.
Så litt om fisket i sommer:
På dorg og rigle har det vært en god del makrell å
la, men det ser ut for at størrelsen på makrell blir
mindre og mindre fra år til år.
Mens
før i tiden kunne en fiske stor fm
høstmakrell på denne tiden av året er det nå bare pir
og småmakrell fra 100 til 200 gram å la. Tror nok
den store flåten av store havgående notbåter som
~sker i Nordsjøen og vestover gjør et store innhogg
l bestanden av den store makrellen.
Også i sommer var det flere kilenøter etter laks i
sjøen fra Odd i øst til Stusøy i vest, og de fleste
fikk stort sett de samme fangster i kilo i år som i
fjor, men det ser dårligere ut for neste år da det i år
nesten ikke har vært smålaks å la.
Det er et dårlig tegn, da det i før i tiden altid var
mer smålaks enn stor laks å la. Dette regnes som et
dårlig tegn av fiskeekspertene.

Ellers har det vært en god del torsk i ålerusene i
sommer, mest i størrelse fra en til to kilo- også
enkelte har vært mellom 4 - 5 kilo. Men ålen har det
vært mindre av. En av årsakene er at det blir drevet
for hardt fiske etter den, både i Norge og ellers i
Europa. Kiloprisen til fisker har vært kr 54 - for stor
ål, og 10 kr mindre for små ål.
'
Ellers har det vært mange og fine krabber i teinene i
sommer. De har gått unna som varme hvetebrød til
8 - 10 kroner pr. stykk.
Godt fiske videre framover.

G.W.

Heldig laksefiske
Per Herstad i Skjernøysund hadde i sommer kjøpt
seg ny kilenot for å fiske laks.
Han satte den ut på sin strandeiendom innerst i
Kirkeviken. En morgen han skulle se til nota fikk
han seg en av sitt livs store overraskelser. Da han
begynte å hale på nota viste det seg at det var 22
laks i den, og alle var over 3 kilo. Til sammen var
det 104 kilo. Det er lenge siden det er tatt så mange
laks på en gang, selv om det ble tatt enkelte store
fang~ter i gamle _ dag~t også, men da var
mesteparten sveler. '(smålaks).
Denne gang var det bare laks som ble tatt, det var
ingen sveler blant dem. Helt utrolig bra!
Og på et sted det aldri har vært kilenot før.
Lykke til neste år, kanskje det blir ny rekord.

Sommeren 2007
har vært en heller fuktig og kald affære. Fra noen
fine dager på forsommeren gikk sommeren over til
mest regn og kulde. Båtliv og badeliv har vært langt
under normalen, og bare glimtet til i korte perioder
og på enkeltdager. Men på de la dagene
sommerværet har vist seg fra den rette siden, har
aktiviteten vært stor, folk har yret fram og satt
kursen mot de ytterste holmer og skjær. På
ettersommeren har vi hatt noen riktig flotte dager,
så det retter jo opp noe. Og så kan vi håpe på at
høsten blir varm og fin, både september og oktober
kan by på flotte dager. I sommer har man registrert
at seilbåtene stadig øker i antall, både lokalt og
blant de som gjester vår landsdel, og det er et fint
\ innslag
i en
ellers
stadig
mer fartsfylt sommerskjærgård.
Snart er det
hummerfiske, og de mer lokale aktører overtar
skjærgården og gir den et annet preg.
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WI.
Høsten er kommet, det går fort, med alle aktiviteter på kapellet.
5. sep. hadde vi orienteringsmøte om alt vi har gjort med huset og litt om det fremtidige. Det var en god del
mer arbeid med østveggen enn vi hadde trodd.- Men det har gått utrolig greit. Vi har hatt dugnad på det
meste. Litt hjelp måtte vi ha , da det viste seg at svillen måtte skiftes. Vi har jo hjelp fra fylket, og en mann
derfra gjorde den jobben med oppjekldng av huset og alt det som det medførte. - Vmduene måtte
restaureres, de er nå innsatt igjen, det mangler bare litt innvendig. Men det er noe pirkarbeid - Takk til alle
som har vært med på dette arbeidet. Takk også til Trond Larsen i Fargerike i Mandal som har gitt oss all
malingen. Det skinner så fmt nå - så tusen takk
Dette arbeidet med østveggen kom tilsammen på ca.kr 80.000. En del gaver er også kommet inn, i
skrivende stund kr 28.500. Det ble utført ca. 700 dugnadstimer. Hvis disse skulle betales med f.. eks. kr
200,- i timen ville dette bli en sum på kr 140.000, så her er mye å hente.
Videre framover blir det å utarbeide tegning for eventuell utbygging.- Håper utover høsten å få mere klarhet
i dette.
Ventilasjonsanlegg blir det også arbeidet med. Det er noe som en blir nødt til å innstallere. Kostnadene for
dette er i overkant av 200.000 kr. Så mye praktisk arbeid gjenstår enda. Men på sikt klarer vi vel ut av det..
Huset trenger vedlikehold nå, og kan hende mere til.
Samlingsfesten hadde vi fredag 7. sept. S.B.K. sang for oss, Knut Svein Dale talte. Vi hadde pølser og
hamburgere, kaffe og kaker.
Flekkerøyguttene besøkte oss nå på fredag 14. De hadde med seg Jan Jørgen Holtskog som talte. Som
vanlig synger de friskt og fmt. Gode er de.- Etter møtet var det kaffe og kaker.
Møteuke blir det i okt. Da får vi besøk av Ivar Krossen. felleskoret Sørlandet og Søgne jaktkamerater.
Vi ønsker velkommen til disse samlingene.
Tore Tommassen kommer 4. nov. Da håper vi på fullt hus.
I høst blir det også mye sang, som vi har vært heldige å få til. Så vi ser frem til det. Karin Dahl kommer
også
Utover dette - se programmet.
Så ønsker vi alle velkommen til samling av forskjellige slag.

Skjærgårdsgustjenesten
var i år 1. juli, og i fint sommervær. Frammøtet var godt, 150 - 200 stykker var møtt fram. Prest var Sven
Giljebrekke. Det var mange båter ved bryggen, så her var det helt fullt. Mange kom også landveien.
Det var også dåp. Det var Vetle Abrahamsen Kolås som ble døpt, bildet til venstre (se også smånytt)

Høstfesten 2007
Skjernøy Helselag stelte tradisjonen tro til fest for seniorene våre, og lørdag 8.september hadde vi 49 gjester
på kapellet.
Med de som underholdte pluss oss i styret ble vi til sammen 58 stk.
Mia er vår faste blomsterdekoratør, og hadde også denne gangen laget noen flotte blomsteroppsatser for oss.
Vi ble ikke så mange som i fjor, men det ble en hyggelig kveld, likevel.
Fors. side 6.
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PORTRETTET
Sommerens portrettperson {"mner vi på Kniben på Farestad, i en flott hvitmalt hytte med
oversikt over det meste av Nedre Farestad, og ikke minst Farestadvågen.
Harald Thore Farestad har vært en trofast gjest på hytta siden 1967, ikke
bare i noen få sommeruker, men fra tidlig vår til den sene høst. Harald er
som dere forstår ikke blant de fastboende, men har så visst sine røtter
skikkelig plantet i Skjemøyas historie. Hans far Harald Otto var fra
Skjemøy, hans bestefar, hans oldefar, hans tippoldefar og hans tipp tipp
oldefar. Det er nok få som slår den. På morsiden kan han vise til nesten
identisk liste fra Hille. Så her har vi med skikkelig øyblod å gjøre.
Harald Thore er født i 1938, og hadde sin oppvekst på Mosby i
Kristiansand. Han har utdannelse som bedrifts- og markedsøkonom, og har
arbeidet i en årrekke som salgsdirektør i Noriongruppen, som besto av flere
tekstilfabrikker, mange kjenner sikkert Høie Fabrikker, hvor han hadde sitt
kontor. I de senere år har hans arbeidssted vært Foss Fabrikker og for tiden
kombinerer han pensjonistilværelse med jobb som leder på Gjesdal
Møbelfabrikk, i stor grad fra hjemmekontor fra sin bolig i Halvdan
Svartesvei på Lund i Kristiansand.
Han er gift med Anne Margrete, blant venner og bekjente bedre kjent som Anne Mag. De har 2 døtre og 4
barnebarn. Hele familien er ivrige lesere av Skjemøyposten, og Harald Thore har flere av de aller første
numrene i sin samling.
Jeg spør hvilket forhold har du til Skjemøy utenom 5 slektsledd. Første gang jeg besøkte øya var jeg på
besøk hos bestemor. Siden ble det mer og mer, og jeg kjenner de fleste på Nedre Farestad, og vi har ellers
venner og bekjente over hele øya. Personer som jeg husker spesielt godt fra den første tiden er blant annet
Jonas og German Gabrielsen Brynjulv Wilhelmsen og Paul Kristiansen, personligheter som disse hører nok
historien til, dagens samfunns lager ikke slike mennesker. I de senere år har det blitt ganske store endringer
på Farestad, med husbygging og tilflytting av nye mennesker, og dette ser vi svært positivt på. For vår del
innebærer dette at vi har fått et nytt boligområde som nærmeste nabo, og med dette riktig trivelige naboer.
Inne i hytta bærer mye preg av interesse for lokalhistorien, alt fra teinedobber, skute, rorpinne til gammel båt
og bilder, alt har en historie, som Harald Thore ivrig beretter om.
For meg som kjenner han, kan jeg underskrive på at han er en perfeksjonist i alt han gjør. Men du kan vel
ikke male hytta, stelle i hagen og pusse båten hele tiden? Hva gjør du ellers når du er på Skjernøy ?
Jeg er en ganske ivrig fisker, det vil si fiske med snøre. Jeg bruker de samme fiskeplassene som jeg lærte av
min far, og får bra med både torsk og lyr. Fersk fisk er en delikatesse for alle på hytta.
Hvordan ønsker du at øya skal se ut i framtiden?
Jeg har som nevnt vært på Skjernøy i ganske mange tiår, og jeg er bekymret for all til groingen som finner
sted. øya er rett og slett i ferd med å gro igjen. Dette håper jeg det er mulig å stanse med øks og sag og
dyrehold. Her er det virkelig en jobb å gjøre. Slik som det utvikler seg, vil det utvilsomt også gi svært gode
forhold for vår alles fiende flåtten.
På tampen av vår samtale, forteller han meg at han har en historie som vitner om familiens utferdstrang. Min
bestefar som var født i 1862, og som voksen seilte han som tømmermann, sammen med sin bror. De fant ut
at de skulle ta en tur til Australia, da de mente at det var gode penger å gjøre på anleggsarbeide. Som tenkt
så gjort. Familien hjemme fikk beskjed om at de var der, og moster Maren, som var en eventyrer, fant ut at
hun ville spore dem opp. Bestefar forteller at de satt ved jernbanesporet langt inne i bushen hvor de arbeidet,
og så kom plutselig moster Maren spaserende fra Skjernøy for å se til dem. Det var litt aven reise på den
tiden, før jumbojetens tidsalder. Hun ble i Australia som kokke på anlegget og reiste hjem året etter. Bror til
bestefar fikk malaria og døde, og bestefar tok seg etter hvert tilbake til Skjernøy, og giftet seg med Julie
Hågensen fra Hille.
Mens det normale sommerværet for sommeren 2007 regnet, tar en liten pause, og sola titter fram, tar jeg
farvel med Harald Thore på verandaen på hans sommerparadis på Kniben på Farestad.
Evert Knutsen
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Høstfesten. fors. fra side 4.
Leder Kari Pedersen gjorde som vanlig en god jobb, og styrte festen og oss på kjøkkenet med stø hånd.
Judith og Mathias Bakken besørget trekkspillmusikk og sang, det
ble også allsang.
Etter bordverset ble snitter, kaffe og kaker fortært, og praten satt
løst rundt bordene.
Øyvind Laundal underholdt oss med lune smil fra Sørlandet, og vi
fikk mosjonert lattermusklene. Han avrundet med en personlig
andakt, en selvopplevd hendelse fra tiden som førstereisguu på
sjøen.
Deretter ble det mer sang og spill av Judith og Marhias. før Kari
avrundet det hele med å lese Franz av Assisis bønn fOT oss.
Høstfesten
Judith og Mattias
er Skjernøy
Helselags markering av Nasjonalforeningens
demensaksjon, og kollekten går uavkortet til dette
formål. Det kom inn kr 3.535.
Dette er til god hjelp i Alzheimer-/demensarbeidet,
både når det gjelder forskning og opprettelse av
pårørendegrupper.
Vi retter en takk til Olav, Sigurd, Knut, Signe og
Åshild som hjalp oss å sette opp bordene, Ingebjørg
og Ka som hjalp oss å smøre snitter lørdag
ettermiddag og rydde etterpå, og til Mia som laget de
Nydelig dekkede bord.
flotte blomsteroppsatsene.
Janne

Ekstraordinært årsmøte i Skjernøy Vel.
Ekstraordinært årsmøte avholdt på Grendehuset 21.august, 58 personer til stede, inkludert to uten
stemmerett.
Årsaken til innkallingen var at styret i Skjernøy Vel (S.v.) ønsket at befolkningen på Skjernøy i fellesskap
skulle ta en avgjørelse på hvordan området ved Tjusdalsbukta skal se ut i fremtiden. Det dreier seg om store
beløp, og styret i s.v. må ha årsmøtets samtykke for å ta opp et eventuelt lån iflg. § 8 i vedtektene.
Årsmøtet vinteren 2007 ga styret i oppdrag å prioritere arbeidet for barn og unge på denne plassen. Styret
fikk videre mandat til å vurdere/utrede
båtrampe.
Samtlige fikk utlevert
orienteringsskriv vedr. fellesområdet i
Tjusdalsbukta.
Leder av S.v. , Sverre Gunnar
Syvertsen, ledet møtet, gjennomgikk
saken, og ga en oversikt over
kostnader.
Sverre Gunnar opplyste at plassen nå
er overtatt med tinglyst erklæring fra
grunneierne Henning Jørgensen.
Reidar Jenssen og Ivar Kristiansen.
På årsmøtet i vinter ble det gitt
klarsignal til volleyballbanen, og
denne er nå ferdigstilt. Banen ble noe
Som bildet viser var fremmøtet godt.
større enn først planlagt, dette p.g.a.
forskrifter og muligheten for tildeling av spillemidler.
Bjørn Vikøyr har vært prosjektleder for volleyballbanen. Styret i S.v. retter stor takk til alle involverte, og
håper banen blir til stor glede for alle her ute.
Se neste side.
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området blir stengt ved videreføring av eksisterende autovern.
Selve lekeplassen for de små er kommunalt eid, og det planlegges gjerde med kjøre- og gangport rundt
lekeplassen.
Lyskastere til kr 25.000 er også tatt med for å forlenge sesongen. Det planlegges også en form for tribune
mellom kantsteinene.
Opparbeidelse av fotballbanen skal gjøres etter l.oktober, og hele banen skal være klar for bruk fra
vårsesongen starter. Den "nye" banen blir like stor som den var før utbygging av volleyballbanen.
Det er videre bestemt at kjøring til en eventuell båtrampe skal legges utenom fotballbanen, mot fjellet.
Det planlegges klatreplass i fjellet mot Saltvolla.
Mange i salen hadde ordet, og spørsmålene haglet til styret før skriftlig avstemming ble foretatt.
Årsmøtet avviste fullmakter, siden dette ikke var nevnt i innkallingen.
FØRSTE AVSTEMNING:
Ønsker dere ferdigstilt volleyballbane/fotballbane/lekeplass/klatreplass/fellesutgifter(lyskastere etc.) ?
Totale utgifter ca kr 380.000. (Til volleyballbanen er det allerede kommet inn kr 95.000.)
54 personer svarte JA, l NEI og l blank.
ANDRE AVSTEMNING:
Ønsker dere båtrampe til kr 68.750 ?
37 personer stemte NEI, 17 personer stemte JA og l blank.

En kan forvente at det kan gå et års tid før eventuelle spillemidler utbetales, derfor er det aktuelt å ta opp lån.
_ fax. uttelling av spillemidler vil kunne gi oss ca. kr 200.000.

H\;s spillemidler uteblir (worst case), vil S.v. måtte betjene et lån i samme størrelsesorden.
S _Tet i S.V. har oppnevnt Stein Atle Toresen som regnskapsfører for dette prosjektet.
_-AVNEKONKURRANSE:
Det ble foreslått å lage en navnekonkurranse for området, og herved er navnekonkurransen i gang. Innkomne
forslag til styret i SV. vil bli behandlet på neste årsmøte (2008).
Styret i Skjernøy Vel takker alle som stilte opp til dette viktige møtet og for at dere engasjerte dere i en frisk
debatt.
For Skjernøy vel: Knut B Knutsen.

SKJERNØYMARSJEN 2007.
Søndag 19.august ble Skjernøymarsjen arrangert for 32.gang.
Starten gikk denne gang fra Kapellet, da Grendehuset var opptatt.
78 personer deltok, noe som er det laveste antall i Skjernøymarsjens historie. Men når vi tar i betraktning at
det regnet under hele marsjen, må vi være fornøyde med deltakelsen. Antallet deltakere i marsjene på
Sørlandet har i de senere år gått drastisk nedover.
De aller fleste gikk denne gang den korteste løypa på 6 km. Men Oskar Kåløy løp som vanlig den lange
løypa på 10 km rundt Rosnes. Denne gang sammen med sin kone, og begge fullførte i fin stil, men
gj ennomblaute.
Det er fortsatt 4 personer som har deltatt i samtlige Skjernøymarsjer, disse er Karin Larsen, ÅrnY og Leif
Laudal, og Oskar Kåløy.
Selve marsjen blir som kjent arrangert av Mandal Marsjforening, med "marsjgeneral" Rune Stausland i
spissen.
Fra Skjemøy er det nå Trygve Ånensen og Knut B. Knutsen som er medhjelpere til arrangementet. Vi tar
gjeme imot tips for å gjøre marsjen mer attraktiv, for eksempel legge om på løypene for å komme til
interessante steder på Skjernøy.
Det var mat og drikke å få kjøpt ved start og innkomst, og ved Dyrstad skolehus, hvor Anniken Ånensen og
Gunn Charlotte Amundsen serverte. Vafler og kaffe gikk unna, men issalget gikk tregt i regneværet, bare 4
stk. benyttet seg av det tilbudet.
NESTE MARSJ ER PLANLAGT TIL SØNDAG 17.AUGUST 2008.
Vi takker alle som hjalp til med Skjernøymarsjen.
Skjernøy 31.08.07
Trygve og Knut
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N aturlos-tur 26.08.07
Søndag 26.august var det naturlos-tur til Skjernøy på sykkel. Mandals "sykkelsjef' Eva Saanum skulle være
med, og da måtte undertegnede og Knut B. også benytte sjansen til å mele øyas kake. Vi syklet i kraftig
motvind først opp til turistkontoret, hvor starten gikk. Naturforbundets Gunnar Ervik skulle være "los", men
dukket ikke opp, så da ble Knut utnevnt til "los". Vi fikk vist fru Saanum de farlige svingene vi har her ute,
og vi agiterte
for gang- og
sykkelsti, både
her ute, og på
landsiden. Hun
så
tydelig
behovet,
og
ville informere
kommunen, sa
hun.
Vi var 26 stk.
som startet, og
to til hang seg
på i krysset til
Knut forteller ved Dyrstad skolehus.
Vassrnyra.
Første stopp ble brua over til Skjernøy, der syklistene falt i
Noen av deltagerne på Knollen.
staver over hvor flott det var der.
Vi syklet videre ut til Ytre Farestad, og på veien dit ble vi forbikjørt aven motorsykkelgjeng, det var Moto
Guzzi-gjengen som var på tur.
På snuplassen ved Målfrid fortalte vi om den flotte turløypa rundt Y stevåa, og dermed "mistet" vi 11 stk.,
som ville gå turen rundt før de syklet til byen, igjen.
Da vi kom til Dyrstad måtte vi vente til alle kom med, og mens vi ventet gikk vi opp til "Knollen" der det er
flott utsikt utover havet, og til byen og Bestemor. De fleste kom opp dit etter hvert som de kom fram.
Så syklet vi til Dyrstad skolehus, der det var matpause. Knut fortalte da om øya vår og hva som skjer her ute,
og tilhørerne var fornøyde. Mat og kaffe smakte godt før returen til byen.
Vi to fra øya sa takk for oss i Skjernøysund, vi hadde tross alt hatt turen opp til byen i motvind tidligere på
dagen.
Janne.

Angående protokollene til S. K. U. F.' s avis Fremskridt.
Som bekjent ligger det mange protokoller fra Ungdomsforeningens avis "Fremskridt",. trygt forvart i
foreningens safe.---Dette er håndskrevne opptegnelser, som foreningens medlemmer har bidratt med. helt fra dens spede
begynnelse i 1903 .
Jeg har tidligere lånt disse protokollene ,da jeg visste at min far, Albert Karlsen , hadde vært en av mange
bidragsytere til nevnte avis. - Her er forskjellige betraktninger, dikt, andakter, reisebeskrivelser og mye mer.
Her leste jeg bl. a. at min far, som hadde seilt til sjøs i mange år i sin ungdom, hadde ridd av 2 tropiske
orkaner, sett byen Galveston faktisk utslettet aven slik orkan, og mye mer.
Jeg sakset også et innlegg av Chr. P. Dyrstad, om min tante Johanne Lima f. Hansen -U.S.A- - Men alt dette
er nesten som for lukket bok å regne.- England hadde i sin glanstid en mektig krigsflåte. Den var ikke alltid i
bruk, men de visste at den var der. De hadde et uttrykk for dette, som de kalte "Afleet in beeing" .- Noe av
det samme kan en kanskje si om alle disse protokollene: En skatt in beeing. De er der, men er svært
utilgjengelige.
Og så har det streifet meg- Tenk om noen kunne legge dette over på data, så det ble tilgjengelig for folk flest.
I dag behandler den yngre generasjon data, like lett som vi gamle leser Lindesnes.--- Det vil bli et veldig
arbeide - men tenk på resultatet..
Herved er utfordringen gitt.
Håkon Karlsen.
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.Skjernøydagen 2007
Lørdag 4.august ble Skjernøydagen avviklet. I år var det Skjernøy Vel som sto for arrangementet.
Inntekten denne gang går til Tjusdalsbukta fellesområde, hvor volleyballbane og ny fotballbane er
under opparbeidelse.
V æret var langt fra på sitt beste denne gang, overskyet
og truende det meste av tiden, ja, under tilrigging var
det også regn i lufta. Men selv om været var grått,
strømmet folk til, og flere hundre mennesker var
samlet på "markedsplassen".
Det var stor trafikk til og fra øya denne dagen, bilene
sto parkert langs veien i flere hundre meters lengde.
For første gang ble Skjernøydagen markert med flagg
på Skjernøybroa.
Det var satt opp en masse bord hvor loppene av alle
Fra matteltet hvor severing foregikk.
slag var plassert, og nye lopper ble kjørt frem etter
hvert som det ble plass. På slutten av dagen var det mange som fikk kjøpt lopper til en rimelig pris
under mottoet "alt skal vekk". Det ble likevel masse lopper tilovers, og disse ble gitt videre til
Mandal Seilforening som skulle ha loppemarked senere på høsten.
Det store matteltet ble ivrig besøkt, her ble det servert
fiskesuppe, reker, krabber og grillet laks. Alt forsvant i
løpet av dagen, dvs. 40 liter fiskesuppe, 20 kg reker, 10
kg ferdig kuttede lakseskiver og ca. 150 krabber.
Som vanlig var det åpen kafe på Grendehuset, og salget
gikk "strykende". Spesielt hørte vi mange lovord om
pizzaen sopI ble solgt.
Helselaget hadde stand hvor de solgte lapper og kaffe.
Oddbjørg hadde som vanlig laget lapperøra. Helselaget
sponset Skjernøy Vel med røre og alt utstyr.
De aller minste var engasjert på lekeplassen med
fiskedam, gullgraving etc.
Som en ser var frammøtet veldig stort
Auksjonen pleier alltid å være et stort trekkplaster, i år
var det Sverre Gabrielsen som var auksjonarius, og budene gikk unna.
Det var også trekning i utlodningsprosjektet som
Skjernøy Vel hadde på gang før selve dagen. Det var
flere fine gevinster som alle var sponset av forskjellige
personer.
Nytt av året var skytekonkurranser. Det ble kåret
Skjernøymester i luftgevær, bueskyting og darts
(pilkast). Den beste i hver klasse fikk pokal. Det var
inndeling i barne-/ungdomsklasse og i åpen klasse, dvs.
alle over 16 år.
For øvrig var det noen private salgsboder, hvor 10 % av
salget skulle gå til Skjernøy Vel.
Noen av medhjelperne hadde en lang dag som startet kl.
Auksjonarius Sverre Gabrielsen med hjelpere.
0700 med rigging av telt, stoler og bord, og de var ikke
ferdige med dagen før kl. 1800.
Skjernøy Vel var svært godt fornøyd med resultatet av dagen, det kom inn ca kr. 60.000 netto.
For Skjernøy Vel
Knut B. Knutsen
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TUR TIL RYVINGEN FYR
Søndag I2.august 07 arrangerte
Skjernøy-historielag tur til Ryvingen fyr.
50 - 60 personer hadde tatt sjøveien ut
til Norges sydligste fyr, for å høre Elly Dannevik Aas og Bjørg Staupe fortelle spennende
historier fra barndom og oppvekst på fyret. De var utrolig gode til å fortelle og stemningen var
munter og god.
De fortalte om julefeiring, konfIrmasjon, bryllup og om hverdagslivet. De vokste opp på fIsk i
alle varianter. Og gikk på skole på kvisten i 2. etasje i huset som står der i dag.
Familiene gikk på besøk til hverandre.
De fortalte også spennende historier fra krigens dager.
Etter kaffe og medbrakt nistepakke fortalte Svein Berge om øya Ryvingen og fyrets historie.
En hjertelig takk til alle tre og historielaget for en veldig fin dag.
Tusen takk.
Hilsen Åse Karin H. Aanensen

Vi blar i arkivet.
Vi er i nr. 2 - 1974. Fra USA skrevet en junikveld under tittel "Det lune hjørne" fortelles det: Det var i
en bygd på Vestlandet at det var avholdsforedrag på lokalet. Og foredragsholderen la ut: "Vi skulle ta hver
eneste brennevinsflaske og senke dem på havets bunn". Bravo, bravo skrek en i forsamlingen, og det var
ingen ende på klappingen hans.
Etterpå synes foredragsholderen at han måtte snakke med mannen. "De er avholdsmann, skjønner jeg," sa
han.
"Nei, det e eg no ikkje, eg driv med reketråling eg ser du."
Det har i vår vært stasjonert en av de gode gamle redningskøytene ved Krambubrygga. Det er RIS
"Ragnhild Schanche". RIK "Ambassador Bay" har vært til klassing og foretatt omfattende ettersyn og
reparasjoner. "Ragnhild Schanche" er blitt pusset opp fra "topp til kjøl" og tar seg unektelig flott ut. Den skal
forøvrig skiftes ut med et mere moderne fartøy og vil bli budt ut til salg. Prisantydning 250.000.- Det er et
ypperlig fartøy å foreta en jordomseiling med, så værsågod, gi bud.----

Våren 1974 var svært tørr. Det var rekord-nedbør i januar, men fra 18. mars til 2. mai kom det ikke
regn i det hele tatt. Fram til 22. mai har det bare vært noen dråper regn. Mange brønner er allerede tomme,
og folk må få vann som blir fylt i brønnene fra tankbiler fra byen. Bjørketrærene var grønne til påske.
Utover sommeren forsatte tørken, og bjørkene sto mange plasser brune i begynnelsen av juli. Det er ganske
merkelig å se hvordan regnværet har gått forbi oss her ute, enten nordenfor eller sønnenfor. I Mandal kunne
det regne ganske godt uten at vi ftkk en dråpe. I juli sto også mange nøttebusker nakne som om høsten. Men
det kom senere noe regn så de ftkk bladene igjen. Det var mye vind fra norvest hele sommeren.
Vannbilen har så og si gått i skytteltraftkk hele sommeren for å fylle opp brønnene, noen har fylt opp
brønnen 2 og 3 ganger. Mange hyttefolk henter vann i Mandal.
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Høstetid i Skipskista.
Høsten har sjenket oss sine bugnende gaver i Skipskista. Barna har plukket og sanket nøtter, epler og
plommer i kurv og i lommer og de har smakt, rørt og syltet bær av alle
slag.
I flokk og følge raslende,
ruslende innover
blåbærkongens skoger på
Tofte, flkk vi en dag møte
store blåbærtuer. Bær ble til
vakre perler på strå - mens
hendet og munner ble mer og
mer blå - og blåbærsangen lød
klingene fra hver en busk og
stemme.

Hilsen oss i Skipskista barnehage.

Møte med dronning Sonja
Dronning Sonja's 7i>-c!rsd~g ble feket i Stava~ger._Folkets gave til Dronningen vaLen bC!l1lekJIn~sJ\Jtstilling
æge av barn fra Norges mange kulturs koIer. Mandal Kulturskole, avd. Skjernøy, ble antatt til å stille ut .. .
. Ullestad på Skjernøyer den initiativrike og kreative lærer v/Skjernøy avd.
C isme Toft Dyrstad ble den heldige ut-trukne deltaker fra Skjernøy som skulle representere deres bilde
--=- be". Det var 3 barn på 11 år som flkk møte dronningen i Stavanger Kulturhus "Sølvberget" 4.
l'
007Hele barnekunstutstillingen er samlet og gitt ut i ei bok som heter: Barnekunst til Dronningen fra
e landet.

Christine Toft Dyrstad forteller her om møtet med dronningen .
.juli sto jeg opp veldig tidlig, natten før hadde jeg nesten ikke sovet. Jeg var så spent, jeg ble tatt ut til å
representere vårt bilde fra Skjernøy kulturskole. Jeg og noen flere laget dette bildet, det heter "Lobbe".
Kulturskolelæreren vår, Randi, har lært oss mye. Jeg har gått der noen år nå, og noen av venninnene mine har
begynt etter hvert. Men etter jeg hadde stått opp av senga, var det rett ut og stelle seg, jeg var rask til å stå
opp, når man gleder seg til noe gjør man vel det.. Såjeg løp opp og spiste, og så kjørte vi bort til Randi for å
ta henne med. Ingen av oss kunne veien noe særlig, men vi kom frem. Alle var uenige om hvilken vei toget
gikk, men vi skjønte til slutt hvordan det ble. Da vi satte oss på toget syntes jeg det var nokså kjedelig,
mamma og Randi snakket bare, men jeg snakket litt jeg også, Etter hvert ble mamma litt trøtt, men ikke jeg
og Randi, vi begynte å tulle. Endelig, tenkte jeg, da vi var framme i Stavanger, det var nokså kult, for vi
hørte sånn høy musikk som et band spilte på en båt mens kongebåtene kom inn, Men etter nesten alt var
ferdig, var det endelig min tur å møte på dronningen. Jeg sto spent inne og ventet, det var to andre som var
plukket ut. Det var en politimann og en hund som sjekket om det var bomber der inne.Og det var en dame
som fortalte oss hva vi skulle si til dronningen. Hun sa: Du tar henne i hånden og sier "Christine Toft
Dyrstad, gratulerer med dagen deres kongelige høyhet" mens du neier. Det var litt flaut da hun kom inn. Og
det var ikke bare dronning Sonja, det var hele kongefamilien og mange flere fra regjeringen. Det var en
mann fra NRK som fllmet oss. Men ikke mye. For de flkk ikke lov til å være der så lenge .. Så møtte jeg
mange flere av kongefamilien, og så skulle vi spise noe, og så reiste vi hjem.
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Fikk fire meter brugde i garnet
Kristian Lans Syvertsen (14) skulle bare fiske noen sild til hummerfisket. Sammen med Erlend Gauksås tok
han turen ut til Hammeren.
- Men da vi skulle trekke garnet, fant vi det ikke igjen. Det
hadde sunket. Etter hvert klarte vi å få halt gamet inn, og da
så vi noe stort og hvitt i gamet, forteller Kristian og Erlend.
Vi skvatt noe helt enormt, den var over fire meter lang!
forteller Kristian.
Fisketuren etter skoletid tirsdag fikk med andre ord en
nokså brå vending.
Onkel Eivind Syvertsen hjalp til med å taue gamet inn til
land. Det viste seg at guttene hadde fått en brugde i garnet.
Brugden var 4,02 meter lang, 1,70 meter rundt magen og
veide 400 kilo.

Kristian Lans Syvertsen og Erlend Gauksås

Brugden spiser kun plankton, ikke barn som leker i
vannet.
Storfangsten har vært på besøk på Ime skole og
Vassrnyra ungdomsskole, før den ble kjørt til
Brennevinsrnyra. Kristian har imidlertid tatt vare på
hodet og halen.

Erlend Gauksås og Kristian Lans Syvertsen,
med John Olav Knutsen og Jonatan Christensen
som interesserte tilskuere.

O

smanYtt fra øya.
Elgjakten.
Elgjakten på Skjernøy ser ut til å gå over i
historien. Det finnes fremdeles 1 eller 2 stk på
øya, men noe grunnlag for jakt er det ikke for
tiden. Elgstammen i vårt naboområde på
fastlandet er også svært redusert, så noe
rekruttering derfra er nokså tvilsomt. Sent i
august ble det sett en elg i nærheten av
Bergsdalen. Rådyrbestanden ser ut til å holde
stand, og i skrivende stund er det meldt inn 3
skutte rådyrbukker.

Terner.
I år er det fra flere kanter meldt om at ternene har
fått fram unger, noe det har vært dårlig med de
senere år. Om dette skyldes mindre mink eller
bedre mattilgang har vi ikke noen formening om,
men hyggelig er det i hvert fall å konstatere.
Tema erjo
et av de de viktigste sommertegnene langs våre
kyster, når den ankommer

i månedsskiftet april mai t den kan bli mer
og mer sjelden langs våre kyster med sin
karakteristiske lyd. Fugleeksperter har uttalt
a om ikke mattilgangen blir bedre.

Ekorn.
Ekornet har vært en årviss gjest spesielt når
nøttene modnes på ettersommeren. I de
senere år har det nesten vært borte, men i år
er de tilbake i ganske stort antall, så nå er
det ikke langt mellom "smatringen"
nøttebuskene, og [mt er det.

1. klassinger på Ime
Skole. 2 seksåringer fra Skjemøy
begynte på Ime skole i år. Det er Marthe
Abrahamsen, Valvik og
Arian
Gundersen, Nedre Farestad ..
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Merking av postkasser.
Flere av postkassene på Skjernøyer svært dårlig
oppmerket. Skj ernøy Vel oppfordrer derfor samtlige
til å kontrollere sine kasser, og få dette i orden, slik
ai nye i postvesenet og andre får en lettere oppgave
med å finne fram. Dette gjelder i høyeste grad også
h~ ebeboere.

Skjernøyveien - vikeplikt
Skj ernøy Vel har nå vært i kontakt med Mandal
Trafikkstasjon med spørsmål om hvem som har
. eplikt for hvem ved Brennevinsrnyra, og ved
J 2bekk Industriområde.
gjelder Brennevinsrnyra, er det biler som
er ut derfra som har vikeplikt for trafikk fra
sider. (Lukket område.)
_
_. el har diskutert saken med Maren AS, og
_~G. _ Iøll \il sørge for at det blir satt opp skilt ved
~z:se en fra Brennevinsrnyra Miljøpark.
-:.- J2.bekk Industriområde er det annerledes. Der
'Cfi att eget navn (Doneheia), og den er nokså
- - Deri' er det vanlig høyreregel som gjelder,
som kommer fra byen og kjører opp
.JZX:«SDaUen har vikeplikt for trafikken som
fra Doneheia. De som kommer fra
~cri::-ria
' har \ikeplikt for trafikken som kommer
, \'ei til byen).
iflg, Mandal Trafikkstasjon ikke bli
- - på fylkesveien ved Doneheia, så vi må
• selv.

For Skjernøy Vel
Knut B. Knutsen

-llup.
~

i sommer vært arrangert to bryllup på
på Skjernøy, med etterfølgende feiring på
~emøy Grendehus. St.Hansaften ble Anne Berg
B:een og Jan Knutsen viet.
etter bIet Ingvild Syrdal og Espen Vassby
Ingvild Syrdal og Jan Knutsen er begge født og
'yokst på Skjernøy. Vi gratulerer og ønsker lykke
til framover.
Lørdag 07. 07. 07 var det bryllup i Valvik. Da ble
A d Iren KIev og Alf Gunnar Kylland viet.
\,l eisen og bryllupet ble holdt i deres nye hus i
Yah ik som vi omtalte i forrige nummer av
S .ernøyposten. Det var en regnfull dag, men
feiringen gikk greit under presenninger og oppsatt
panytelt.
Disse vil vi også gratulere og ønske dem lykke til
framover.
_

. ei

Barnedåp.
På skjærgårsgustjenesten innerst i Ystevågen 1.
juli ble Vetle Abrahamsen Kolås døpt av Sven
Giljebrekke. Foreldre Kine Kolås og Stian
Abrahamsen. De er nå bosatt i Mandal, men Stian
kommer fra Valvik.
På kapellet søndag 26. august ble Torben Hansen
Aukland døpt av Håkon Borgenvik. Foreldre er
Kjersti Aukland og Thomas Hansen, nå bosatt i
Mandal, men Thomas kommer fra Valvik, og
familien er i ferd med å bygge nytt hus på
Farestad.
Søndag 16. sept. ble Synnøve Skimten døpt av
Håkon Borgenvik. Foreldre er Eva Cecilie og
Lars Erik Skimten, Nedre Farestad.

Innflyttet til øya.
Inger Lise Anensen har flyttet inn i helt nytt hus
på Dyrstad. Hun kommer opprinnelig fra
Dyrstad, men har bodd i Mandal i mange år.
Vi ønsker tillykke med det nye huset.
Så har familien Rita og Reidar Hågan Walvick
med barna Ruben 4 år og Sara 2 år flyttet inn i
samme hus som Reidars foreldre Vigdis og Georg
på Dyrstad. Huset har to leiligheter, og de vil bo
der inntil videre. De har vært bosatt i Sandnes i
noen år.

Overraskende
elgbesøk.
Hilde Herstad forteller: En lørdag i slutten av
august sto hun ved kjøkkenvinduet og så
nedover idrettsplassen.
Det var nettop kommet noen barn som holdt på
med ballek, og noen voksne var der. Plutselig
kom et stort dyr springende opp av vannet på den
lille sandstranden, hun trodde først det var en
hest, men det viste seg at det var en elg, og den
var kommet svømmende fra Rosnes.
Da elgen var kommet i land sprang den rett i
gjerdet til idrettsplassen, så det ble en stor bulk
der. Elgen ble litt i villrede der før den sprang
videre gjennom den nye strandvollybanen, og
over veien, til den forsvant opp i heia bak
kapellet. Alle dem som var tilstede der ble nok
en opplevelse rikere.
Det fortelles også at noen båtfolk som lå i land
på Hårsøy fikk besøk aven elg som kom
svømmende i retningen fra Skjernøy, og den gikk
i land rett ved siden av der båtene lå fortøyd.
Se neste side.
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Senere la den på svøm igjen, og gikk i land på
Gressholmen.
Kan det ha vært det samme dyret, som utforsket
skj ærgården?

Kloakknettet for Dyrstad og
Valvik. Overvannsproblematikk.
Folk fra Valvik og Dyrstad (v / Karin Abrahamsen)
fikk henvendlese (e-post) fra kommunen (v / Otto
Nodeland) vedr. det nye klaokknettet. Nodeland
skrev bl.a i mailen :"Etter at arbeidet er sluttført og
pumpesystemene er igang, viser det seg at det er
mye overvann som kommer inn på nettet. Alt går
for fullt så fort det blir litt regnvær. dette vil kunne
føre til oppstuving i ledningsnettet og evt. overløp
fra pumpestasjoner i slike perioder. Det er
seperatsystem for avløp, og det skal ikke være
overvann( taknedløp, drenering, veisluk et.) inn på
avløpsledningene"
Nodeland ønsket tilbakemelding på om noen visste
om feilkilder på egne, eller på detkommunale nettet
I samarbeid med Sverre Gabrielsen ( leder av
Arealplagruppa og rørlegger) ble det kalt inn til et
møte på grendehuset 24.09 .07 anngående
"overvannsproblematikken " for Dyrstad og Vaivik:
Karin Abrahamsen ledet møtet og Sverre svarte på
spørmål.
Det kom fram på møtet at mange stakeluker i
kummene på det gamle kommunalenettet står
åpne, og det kommer mye regnvann inn der.
Alle var også posetive til å undersøke sitt eget nett
for å se om det kommer inn overvann.
Det er også mange beboere på Valvik, Dyrstad som
ikke har koblet seg til det nye renseanlegget, (da
må ledningene kobles utenom septistankene, og
disse må tømmes og evnt. fylles med sand stein
o.l.) og det er heller ingen plikt til å gjøre det før
en får sktiftelig beskjed fra kommunen.
Konklusjon: Tilbakemeldinger på observerte feil
ble notert på et kart over kommunens kloaakkenett
for Dyrstad og Valvik. Sverre videreformidler dette
til kommunen.

Innflyttere til øya.

(2)

Nå er alle husene på Saltvolla bebodd. I det siste
huset som ble bygd er ekteparet Helen og Are Bjørn
Ovanger flyttet inn.
De kommer fra Tromsø.
Huset som ble solgt i vinter, og de som kjøpte det er
nå flyttet inn. Det er ekteparet Anne Karin og
Kristen Ribe. De kommer fra Kristiandsand.
Vi ønsker dere velkommen til øya og håper dere vil
trives blant oss her ute.

Siden sist
Så er sommeren over og høsten gir tydelige tegn.
Lauet gulner og er i ferd med å falle av.
Om en uke er hummerfisket i full gang, og mange
er nok spente på hvordan det vil gå i år. Det er
også snakk om å totalfrede hummeren fra neste
høst.
Vi har skrevet om sommerværet annet sted så vi
nevner bare at september har vært forholdsmessig
mild, men det har blåst en del fra nordvest, og det
har vært noe regn. En har høstet epler og
plommer, men blåbær og hasselnøtter har det
vært lite av på øya.
Av forskjellige grunnet er vi en uke for sent ute
med dette nummeret, men vi har greid å få satt
sammen 14 sider.
Vi takker for alt innkommet stoff, og vi er fortsatt
interessert i mer. Eller gi oss et tips om hva vi kan
skrive om.
Neste nummer av Skjernøyposten kommer i
begynnelsen av desember.

Vikinger og kongebesøk
på Sørlandet.

Bildene er tatt i forbindelse med åpningen av
Spangreidkanalen 5. juli. Et vikingskip med 60
roere på vei fra Roskilde i Danmark til Dublin i
Irland er på vei ut til det danske kongeskip
"Daneborg" med dronning Margrethe og prins
Henrik ombord. (bildet under)
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