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Skjernøydagen 2009
Skjemøydagen l. aug. forløp etter vår mening
veldig greit. Det kom inn over 110 000 i brutto.
Helt fantastisk . Vi vil benytte anlcdninge!'l til cl
takke alle de involverte hjelperne for en
glimrende innsats. 45 personer var i sving og
gjorde en utmerket jobb. Uten all den
velvilligheten dere viste, hadde ikke dette
arrangementet vært mulig. Hjertelig tusen takk
skal dere ha alle sammen.

I

På evalueringsmøtet kom det inn flere positive
innspill til endringer i fut. framtidige
skjemøydager, så som at det opprettes en egen
prosjektgruppe for Skjemøydagen, gjeme i
samarbeid med kapellet. Av generelle tiltak ble
Det var et y rende liv rundt teltene som var satt opp, Bilene sto parkert
det nevnt flere matstasjoner, annen prising på
langs veien til toppen av Kapellbakken, og langs veien utover til Ytre
varene i forkant for auksjonen, flere folk på
Farestad
Foto : Jann e
kjøkkenet, mer mat! m.m.
Utrolig, vi gikk tom for alt. Disse innspillene vil bli
tatt til etterretning ved neste arrangement.

Vi lurer på om det ble satt publikumsrekord i fut.
antall besøkende. Nå viste også værgudene seg fra
sin beste side. En utrolig flott dag.
For Skjemøy vel Tove Laila Johansen .

Fra teltet med "loppene", Med så mange mennesker ble det
trangt ved bordene, Foto: Jann e,
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Stor gave til Skjernøy Vel

-(

Skjernøy Vel vil hilse så mye til Per Lyberg:
Tusen hjertelig takk for den unike gaven på 100 000, som veIet har mottatt.
Denne flotte og ikke minst uventede gaven kommer veldig godt med nå når vi bl.a. skal til å restaurere
vestveggen på Grendehuset.
Per og Elise Lyberg og barna bor i Sverige, men ferierer hver sommer i sommerhuset sitt på Kniben. Elise har
tilknytning til og familie på Skjemøy.
Tove Laila Johansen.
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Prosjektet Tjusdalsbukta
Nå er prosjektet i Tjusdalsbukta vedrørende ballbanen ferdigstilt. Innvielsen var søndag 30.august kl. 11.00 med
innbudte gjester og fotball- og volleyballkamper
mellom Skjemøy, Tregde og Harkmark. Det ble
en festforestilling av dimensjoner. Med fanfarer,
velkomsthilsen ved Bjørn Vikøyr og seremoni
ved teppefall, - dvs. da nettene rundt banen ble
dratt ut for å skille banene samt stoppe ballen mot
sjøen. Deretter var det åpningstale av 16-årige
Vetle Abrahamsen,
Bjørn stilte med en egen sang til Tjusdalsbukta
som barnekoret framførte til
trompetakkompagnement, fantastisk opplevelse.
Deretter ble det utdeling aven egen datert
Tjusdalsplatte - "Plate de Tjus" til alle små og
store hjelpere som takk for innsatsen.
"Plate de Tjus" er laget og gitt av keramiker
Trond Skog, og framstår i fargene, gult, grønt og
Dagens kor synger sangen om Tjusdalsbukten Foto Janne.
blått som symboliserer gresset, sanden og havet.
Regle om regle, ble framført av Randi Ullestad, og handlet om hvordan
forholde seg på området. Disse reglene var festlige og en vil finne disse
innrammet på grendehuset.
Deretter fulgte det taler og positive lovord fra sponsorene, Gjensidige, LOS,
samt tidligere ordfører Åse Lill Kimestad.
Åpningsseremonien ble avsluttet med en hilsen fra leder i Skjemøy vel, som
uttrykte en
kjempestor takk til
prosjektleder Bjørn
Arian Gundersen ga alt og taklet
Vikøyr og alle
så det luktet svidd!
dugnadshjelpere, for
den enorme innsatsen og de utallige dugnadstimene
stipulert til over 700 timer han og hjelperne har lagt ned i
dette utrolig flott utførte prosjektet. Uten deres innsats
hadde ikke dette vært mulig.
Før utøverne startet kampene, kunne det inviteres til å
smake på flotte kaker laget og gitt av Hilde Aanensen.
Igjen, tusen hjertelig takk for den geniale åpning av
ballbanen og gjennomføring av denne festdagen.
Deretter må det nevnes at den samme Bjørn alt har et nytt
prosjekt på gang, toalett tilrettelagt for
Tilskuere til jotballkampene.
Foto: Janne.
funksjonshemmede, som er under bygging i nær
tilknytning til ballbanen og lekeplassen.
Den neste utfordringen for veIet blir å forbedre lekeplassen og helst få den tilrettelagt for funksjonshemmede så
langt det er mulig.
Husk å betale kontingenten, på denne måten kan ditt bidrag hjelpe oss i arbeidet når vi skal tilrettelegge
forholdene for alle her på Skjemøy.
På vegne av Skjernøy Vel Tove Laila Johansen
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Fiskenytt
Vår fiskerirnedarbeider helt fra starten av
Skjemøyposten, Georg Walvick, mener han har
holdt på lenge nok, så han har meddelt at han
trekker seg. Dette fremgår også av månedens
portrett.
Undertegnede har fått i oppdrag å overta jobben.
For tiden er 7 personer yrkesmessig engasjert i
fiske enten på heltid eller deltid, og naturlig nok
er en stor del av den øvrige befolkning i større
eller mindre grad opptatt av fiske, fra det enkle
sommerfiske med harpe etter makrell til den mer
"profesjonelle" hobbyfisker, som driver med gam
og teiner.
Laksefisket med kilenot har lange tradisjoner på
Skjemøy, og var tidligere en viktig inntektskilde.
Nå dreier det seg stort sett om hobby. Fangstene
har i år vært svært variable fra sted til sted,
men totalt sett nokså beskjedne. Dette er samme
trenden som i elvefisket, hvor oppfisket kvantum
er betydelig redusert. Ekspertene mener det har
noe med mattilgangen i havet å gjøre. Så får vi
se hva de "vise" kommer fram til, men mye tyder
på at det blir ytterligere restriksjoner i dette
fisket. Vi får håpe at de som har investert i dyre
redskaper får anledning til å fortsette.
Makrellfisket har vært noe variabelt, men i det
store og hele, har vel de fleste fått det de trenger
til steikepanna eller grillen. En av fiskerne fra

øya er på Veslandet for å delta i dorgefisket etter
makrell, og en annen fisker leverer til Fiskelaget i
Mandal.
Krabbene har vært kvalitetsmessig svært variable
i sonuner, avhengig av hvor man fisker. Langt
ute har kvaliteten vært dårlig. Kanskje er det for
mange i forhold til mattilgangen.
Reker er populær sonunerrnat, og så vidt vi har
oppfattet har fiskerne greid å holde markedet
dekket med førsteklasses vare i hele sonuner.
3 fiskere på Skjemøy er heltidsengasjert i
rekefiske på sanune fartøy.
Nå går tiden raskt mot hummerfisket, som starter
1. oktober. Nå blir det spennende å se om de
restriksjoner som ble gjennomført på fjorårets
hummerfiske har hatt positiv innvirkning på
bestanden, fluktåpninger og økning av minstemål
til 25 cm. Resultatet av fredning av hummer med
utrogn vil det selvsagt ta mye lengre tid før man
ser resultatene av. Mye tyder på at bestanden er
økende.
Et fiske med lange tradisjoner, ålefisket, er nå
slutt for en forhåpentligvis lang periode. Fra
utgangen av august er ålen fredet i Norge.
Ekspertene mener at bestanden er meget lav, noe
som er uforståelig for fiskerne som driver dette
fisket, som i år har vært bedre enn begge de to
foregående år. Fisket i resten av Europa fortsetter
i hovedsak som før, selv om bestanden her er
betydelig mindre enn i Norge. Ålen som fiskes
eksporteres i sin helhet levende til Danmark.
Evert Knutsen

Et koselig bilde
Svanemor har tatt to av ungene på ryggen, mens
den tredje lurer på om det er plass til ham, også.
Foto: Janne.
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Skjernøy kapell
Høsten er i anmarsj og ting begynner å starte opp igjen på kapellet etter sommeren. Høstprogrammet med
oversikt over aktiviteter er nå klart, og vil snarlig bli distribuert til øyas beboere. Vi vil forsøke å få til litt
flere familiearrangementer i høst enn vi har hatt tidligere.
Når det gjelder restaureringsarbeidet på kapellet er nordveggen nå ferdig restaurert. Agder restaurering har
blitt leid inn til å utføre dette arbeidet. En stor del av arbeidet har imidlertid blitt utført på dugnad. Veggen
mot sør (inngangsparti) skal også restaureres nå i år, og Agder restaurering begynner på denne veggen i
månedsskiftet september/oktober.
Når det gjelder planene for et eventuelt nybygg, er byggetegningene nå ferdige. Gjenstår kun noen få
branntekniske detaljer. Eksisterende bygg har arkitekten også tegnet digitalt. Når dette er ferdig vil
byggekomiteen sette seg ned for å få med spesifikasjoner på bl.a. el-punkter, mikrofon-/høyttaleranlegg,
kjøkken, overflateskjema for gulv og vegger (fliser, panel, belegg, plater etc.). Vi håper å få ut
anbudsdokumentene i løpet av 2009 .
Den nye skjernøykalenderen for 2010 er nå ferdig, og vil kunne fås kjøpt for kr. 150,-. Det ble også produsert
Skjernøy-båtvimpler nå i år - her er det enda noen eksemplarer igjen for de som ikke har fått kjøpt dette
(koster kr. 150,-).
Vi er veldig takknemlige og glade for alt det frivillige dugnadsarbeidet som blir lagt ned på kapellet. Det er
veldig mange som er med og hjelper, og dermed bidrar til at vi har et livskraftig og levende forsamlingshus.
Alf Tore Gundersen
(på vegne av Skjernøy Ungdomsforening)
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Skjærgårsgudstjenesten 2009

G~

var i år søndag 5. juli. Det var prost S.
Skjelsbæk som forettet.
V æret var fint og de framøtte som var ca: 100
- 150 koste seg i solen. Etter gudstjenesten
var det kaffe og det var fyr på grillen så en
kunne grille pølser o.l. som en hadde med
seg. Etterpå var det natursti og
premieutdeling til det beste laget.
I sommer har det vært to kveldsgudstjenester
på kapellet. De har begynt kl 20.00 og
frammøtet har vært ganske bra.
Gudstjenesten 6. sept. var til vanlig tid
kl.l0.30, og da var det også presentasjon av
vårens konfirmanter som er 5 stykker.
Det var godt å sitte i solen under gustjenesten.
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Nytt fra økonomikomiteen Skjernøy kapell
Økonomi:
Selv om den første millionen er passert er det langt fram. Vi oppfordrer folk til å kjøpe kort og kalender. De
kan brukes som gave til alle anledninger. Ellers er det flere utlodninger/kollekter i løpet av året hvor en kan
være med å bidra.
Den kanskje viktigste måten er å bli fast giver enten med et månedlig eller årlig beløp, slik at en får en mer
forutsigbar økonomi. Det er noen som har gått inn på en slik avtale, men vi trenger enda flere. Kapellet blir
stort sett brukt av alle på øya i flere sammenhenger og det er viktig at vi tar vare på huset og bygger det ut
slik at alle grupper kan bruke det.
Når godkjente tegninger og økonomiplan foreligger vil vi selvsagt søke alle aktuelle instanser om støtte.
Vi forsøker også å finne ideer og tiltak for å få inn flere penger til utbyggingen . Gode ideer mottas med takk.
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Portrettet
Vår medarbeider i Skjernøyposten Georg Walvick trekker seg nå ut av redaksjonen. Han har
vært med helt fra starten, og nå i en alder av 77 år og etter 40 år i
Skjernøyposten mener han at andre får overta . Alle vi i
redaksjonen av Skjernøyposten vil takke ham hjertelig for alle de
årene han har vært med som medarbeider. Det var særlig spalten
"Fiskenytt" som var hans felt og han har skrevet den 161 ganger,
men han har også skrevet om mange andre ting.
Så til avslutning bad vi ham stille opp i portrettet, noe han var
villig til. Helsen er ikke som før, og han sier han ikke er så god til
å huske ting lenger.
Georg forteller at han er født i Broklyn USA 25. mai 1932, og
etter vel tre måneder flyttet foreldrene og han tilbake til Skjemøy,
som var hans foreldres fødested .
Etter å ha bodd litt i Valvik og Skjernøysund fikk faren kjøpt
gården på Dyrstad i 1936, som siden har vært i familiens eie.
Georg giftet seg i 1969 med Vigdis Hågan fra Holum. De bygde
nytt hus på Dyrstad, men solgte dette huset etter noen år, da han
overtok gården fra sin mor. Da bygde de på huset som hun bodde i
Georg med barnebarnet Ruben.
og flyttet inn der.
Nå har sønnen Reidar overtatt gården og flyttet inn i
barndomshjemmet. Og før jul i fjor flyttet Georg og Vigdis inn i helt nytt rødmalt hus innerst i fidja hvor de
nå nyter pensjonisttilværelsen.
Georg og Vigdis har tre barn. Det er Norunn som er bosatt i Bergen, Reidar som har overtatt gården, og så
Gunnhild som bor i Søgne, men som om kort tid vil bygge nytt hus på Dyrstad og bosette seg der. De har
fem barnebarn og tre av dem bor på Dyrstad.
Interesser og hobby har i alle år vært fiske. Helt fra han var ganske ung har han drevet med fiske. Han var
mye sammen med sin far, og de kjøpte snurpenot og snurpebåt som ble kalt "Bausen" , som de fisket makrell
med i sommerhalvåret. Han forteller at de var tre mann ombord.
- Den tredje var gjeme en skoleungdom men en tid var min onkel Toralf med som fast mannskap. Dette holdt
vi på med til begynnelsen av 70- tallet. Dette fisket kwme noen år være ganske bra med over 20 tonn for
sesongen, mens andre år var magre og fangsten kunne være under 10 tonn .
Hummerfisket sammen med min far var også et godt fiske. Vi fisket med 180 teiner hvert år og jeg husker et
år vi fikk 185 hummer i første trekket og over 100 i andre trekk. Vi fikk veldig med hummer. Det første
trekket den gang ga gjeme omtrent 1 hummer til teina. Vi fisket også med laksegam, og her kunne vi også få
mye laks.
Om vinteren var jeg noen år med på sildefiske. Jeg var med som mannskap på en skøyte fra Flekkerøy, og vi
lå stasjonert i Måløy. Dette var på 50-tallet og det var mye sild på Vestlandet. Fisket foregikk med bunngarn
og drivgarn og vi fikk mye sild. Første gang på sildefisket var jeg med Gunvald Nørgård i Mandal og da var
også min far med. Det var like etter krigen og vi fisket da fra Haugesund og Egersund.
Jeg var også med på makrelldriving om våren og var med en skøyte fra Høvåg ved Lillesand .
Men etter at vi bygde nytt hus begynte jeg å jobbe i industrien i Mandal. Jeg var på Vestamarin fra
begynnelsen av 70-årene til jeg gikk av på uførepensjon på begynnelsen av 90-tallet. Vi bygde hurtigbåter av
aluminium og jeg var mange ganger med som mannskap for prøvekjøring av disse.
Etter at jeg sluttet her har jeg gjennopptatt fisket noe, men mest som hobby. Jeg har fisket hummer med
noen få teiner og har drevet med ålefiske om sommeren. Jeg hadde 25 ruser og i starten var det mye ål, men
det ble mindre etter hvert. Likedan med hummerfisket, nå kan en jo bare sette ut 10 teiner. Jeg skal fiske i år
også, men da sammen med min sønn Reidar. De siste vintrene har jeg fisket med gam og det har blitt noe
fisk av og til, men nå blir det lite garnfiske for meg også.
Ja, så var det Skjernøyposten da. Som før nevnt har jeg vært med helt fra starten og har alltid fortalt fra
fisket. Jeg vil ønske Skjernøyposten lykke til og håper den vil komme ut i mange år fremover.
Her på Skjemøy har jeg vært med i styret i Skjemøy vel, vært søndagskolelærer i flere år og vært med i
yngres . Jeg har også vært med i menighetsrådet og hatt et par perioder som formann der.
Forts. neste side
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Dette har vært meget interessant. Jeg liker å treffe folk og slå aven prat med dem, så jeg trives i bomiljøet.
Jeg liker å bo på øya, her er det fritt og greit. Det er veldig fint naboskap og nænne sjø og båt.
Hvordan tilbudet til folket her ute er, synes jeg er greit som det er. Jeg vet ikke om noe kan gjøres annerledes.
Hvordan øya skal se ut i fremtiden synes jeg at det er greit som det er nå, med litt spredt bebyggelse. Jeg
ønsker ikke at husene skal stå for tett.
Til slutt vil jeg nevne at vi har det greit her innerst i Dyrstadfidja og vi gleder oss hver gang vi får besøk av
barn, barnebarn, familie og venner.
Vi takker Georg for at han ville stille opp i portrettet og ønsker ham en god fremtid som pensjonist i deres
nye hus på Dyrstad.
Sigurd

Høstens førsteklassinger på Skjernøy
Det var hele 10 stykker fra øya som i år begynte i første klasse på lme skole. Vi har fått et bilde av den
forventningsfulle flokken som skal igang med de første studiene i 10 år framover. Vi ønsker dem lykke til.

Fra venstre: Ruben Walvick, Ole Henrik Dyrstad, Alette Kristine Syvertsen, Ruth Amanda Rudaityte,
Emely Hjemdal, Pauline Ilebekk, Hanna Gabrielsen, Julian Bøe, Gabriel Christensen og Even Bjelland
Syvertsen.

Høstfest - Helselaget
Lørdag S.september ble årets høstfest arrangert, og 46 gjester ankom, pyntet til fest.
Leder Kari Pedersen ønsket velkommen, og så sang vi "Vennskapsvise" akkompagnert av Beint
Ove Larsen fra Lindesnes Trekkspillklubb.
Sturia Erzeid kåserte deretter om innholdet i bøkene som var utgitt etter en lærer på Lunde i Søgne
som hadde skrevet av stilene til elevene han hadde. De stilene kunne fortelle mange dagligdagse
ting. Denne læreren ved navn Storaker praktiserte fra 1860 og utover. Av de stilene han hadde rettet
og skrevet av ble det 8 bøker og Ertzeid hadde to av dem. Det handlet om overtro, kjerringråd og
overnaturlige ting. De to bøkene Erzeid eier heter: "Arbeid og menneske" og "Sykdom og
forgjøreise" .
Smurte snitter gikk ned på høykant, og kakene til kaffen så også ut til å smake godt, da det ikke ble
mye igjen av dem.
Forts. neste side
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Høstfest fra forrige side.

Vi hadde kalkulert med mange flere gjester, så det var mye mat igjen. Heldigvis var det gjester som
kunne tenke seg å ta med noe hjem - til frokost neste dag.
Beint Ove spilte en feiende vals mens bordene ble ryddet, og så sang vi en annen utgave av
Skjernøysangen som går på melodien "Sørland, Sørland".
Vi hadde laget et eget sanghefte i anledning festen.
Hanne Arntsen fortalte en historie om Oups som kom fra Hjarteplaneten. Det var en fortelling på
nynorsk om kjærlighet. Budskapet var at for å kjenne lykke må en åpne øynene og hjertet.
Kari fortalte litt om Nasjonalforeningens Alzheimer- og demensforskning, som kollekten hvert år
gis til. Hanne leste diktet "1 skumringslandet" som omhandler det å være pårørende til dement
person, og så var det kollekt. Det ble gitt kr 3.210, som uavkortet går til forskningen. Helselaget
plusser på kr 5.000. Vi sang "Blåveispiken" etter kollekten.
Mia hadde som vanlig laget de flotteste blomsteroppsatser for oss, og disse ble delt ut på slutten av
festen. Sturia Erzeid, Beint Ove Larsen og Hanne Arntsen fikk en oppsats hver, og Inger Lise
Aanensen fikk en som en liten oppmuntring i en hverdag som kanskje ikke alltid er så lett.
Til slutt leste Kari en bønn og ønsket oss alle vel hjem.
Vi takker Erling, Sigurd, Normann og Knut som hjalp oss å rigge til og av, Karin Larsen som hjalp
oss å smøre snittene, de som bakte kake for oss og sist, men ikke minst, Mia som laget de nydelige
oppsatsene.
Janne

Vest-Agder Sivilforsvarskrets møte på grendehuset torsdag l1.juni
For tredje år på rad avholdt Vest-Agder Sivilforsvarskrets møte for operative ledere på grendehuset på

Farestad. Distriktssjef Geir Ellingsen uttalte at de trives meget godt på Skjernøy. På programmet sto blant
annet poster som fylkesmannens beredskapsarbeide, utrustningsplaner, materiell og annen faglig
informasjon. I distriksstaben finner vi også Halvdan Jentoft fra Skjernøy, som mange vil kjenne igjen på
bildet.
Evert Knutsen
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Ryvingen fyr
Sommersesongen på Ryvingen har i år vært en ny suksess. En økning fra 350 overnattingsdøgn i
-08, - til 495 i skoleferien i år er kjempebra. Det er bare glade tilbakemeldinger fra fornøyde gjester.
Både små og store koser seg med krabbefiske, bading og turer, og få savner TV'en. Koser seg gjør
tydeligvis også dagsbesøkende. Havna ligger stadig full av båter, så kapasiteten er til tider for liten.
Heldigvis er øya stor med plass til alle. Sjøbua er også mye utleid, til brylluper, bursdager og
firmafester. Alle pengene Ryvingens Venner tar inn på utleie, medlemskonting. og salg - (ca kr.
90 000 i år)- går tilbake til vedlikehold og nyinnkjøp til fyrbolig og sjøbu, og hundrevis av timer
blir lagt ned av dugnadsfolk og vertskap.
Kystverket er svært fornøyd med måten anlegget blir
drevet og vedlikeholdt på. Det er kystverket som har
ansvar for tårnet, og i år måtte de bla. skifte vinduer i
selve tårnet. De fortalte da at noen av de nye vinduene
var fra gammelt av og antagelig over hundre år.
Skoleprosjektet med elever 2 dager i uken i
vintersesongen gjør en fantastisk jobb. De pikker rust,
maler rekkverk, hogger ned trær, gruser, og i år vasket
og malte de hele den hvite muren rundt fyret.
Vintersesongen tegner også til å bli bra, melder Rita
Dyrstad tlf.48897358. Hun har ansvar for utleie hele
året utenom skoleferien, og gjør også en kjempejobb
som den ildsjel hun er. Det er folk fra hele verden
som besøker fyret, seilende i robåt fra Trondheim,
skotte som hadde padlet fra Kirkenes, og i år var vel
de mest eksotiske overnattingsgjester fra Nepal.
Mandal Kommune er nå inne i sluttforhandlinger med
eieren Kystverket om fortsatt leiekontrakt på
Ryvingen. Denne gang skal Hatholmen Fyr være med
i prosjektet. Vi håper da at Ryvingens Venner får
drive fyret som før i skoleferien. Vi mener at alle
parter, både gjester, Kystverk og Mandal Kommune
er tjent med at ildsjeler er de beste til å å ta vare på
og å se hva som trengs av fasiliteter der ute.
Betty Hagen (leder Ryvingens Venner)
Nærbilde av Ryvingen fyr.
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Skjernøymarsjen 2009
Søndag 16.august ble Skjernøymarsjen arrangert for 34. gang.
Været var ikke på vår side denne gang, de første deltakerne hadde føling med noen regnbyger, og
det blåste hele tiden vestlig kuling. Men ut på dagen kom solen fram, og deltakerne ble fornøyd
med dagen. Det var ganske mye sjø på utsiden av øya, og mange av deltakerne var svært fascinert
av sjøen. Flere av deltakerne var også begeistret for flagging på Skjernøybroa.
Denne gang var det 95 personer på startstreken, og dette er en liten oppgang fra de to foregående år.
67 personer gikk den korte løypa på ca. 6 km, og de resterende 28 gikk den lange løypa rundt
Rosnes, ca. 10 km.
Det ble registrert at 32 barn deltok, ellers ble det notert at 21 personer deltok for første gang.
Forts. neste side
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Flere deltakere kommer langveis fra for å delta i marsjen, medlemmer fra Steinkjer Turmarsj var de
som
hadde lengst reise.
Det var ikke mange voksne fra Skjemøy som stilte opp, kan årsaken være finanskrisen? Derimot
var Skjemøybarna godt representert.
Superveteranene ÅrnY og Leif Laudal og Karin Larsen gjennomførte sin 34. Skjernøymarsj i fin
stil. Ellers er det 2 personer som har deltatt 33 ganger.
Fotballgutten Theodor Anensen var den første rundt løypa i år, hyggelig å se MK på toppen av lista.
Selve marsjen blir nå som kjent arrangert av Mandal Marsjforening, mens representanter fra
Skjemøy hjelper til. Overskudd av salg av forfriskninger går til Skjemøy Vel, som denne gang ble
beriket med kr 1.100.
Det var mat og drikke å få kjøpt på grendehuset, mange hygget seg i koselige omgivelser, og kaffe,
vafler, is og pølser gikk unna.
Noen av deltakerne savnet matstasjonen på Dyrstad skolehus, så dette får vi ta til etterretning og
gjøre noe med det i 2010.
For å gå tilbake i historien ble de 5 første Skjemøymarsjene arrangert fra Vassrnyra ungdomsskole.
Den lengste løypa var da 2 mil. Marsjinteressen var på topp de første årene, i 1979 ble det registrert
973 deltakere.
Er det noen som har tips for å gjøre marsjen mer attraktiv, tar vi gjeme i mot.
I følge Rune Stausland i Mandal Marsjforening må marsjene planlegges i god tid for at dette skal
passe for de øvrige marsjene på sørlandet.
Neste Skjernøymarsj er derfor planlagt til søndag 15.august 2010.
Trygve og Knut

Vi blar i arkivet.
Vi er nå i nr. 3. 1975 og kan melde at det året var minken igjen på ferde på Kopperholmene, men med et
annet resultat. Den ble tatt på fersk gjeming, men hadde da klart å gjøre kål på de fleste måkungene.
Terneungene var så store at de hadde greid å fly unna. Etter en intenst jakt måtte en mink late livet, men to
andre svømte inn til Gulesteinen og ble jaktet på der, men de kom seg unna.Noen dager senere var
gamle katta på Bårdsbekken i vill kamp med en mink og greide å holde den unna til folk kom til og fikk has
på den. Nok to mink ble tatt i felle i Davidshåla og det var nok mesteparten av det kullet.
Vi tror at alle dyr og skapninger har livets rett, og vi skal være forsiktige med å ødelegge naturens balanse,
men minken bør holdes innforbi solid netting da den ikke hører hjemme i vår frie natur.
Det fortelles i "fiskenytt" nr. 3 / 1975 at den sommeren var det fisket veldig mange krabber. Vi leser i
aviser og hører i radioen at det er "kvinneår" men i sjøen er det "krabbeår". Teinene er mest fulle, noen har
ratt 40 - 50 stk. i en teine, så da må en passe fingrene når en tar dem ut. Sigvald Berge fikk 58 stk i en teine,
slå den. På høstparten var mange av krabbene gode og fulle og fiskerne selger dem for kr 2.00 pr stk.
Det siste er at noen kjøper opp krabber og kjører til Oslo med dem. Og når en hører at det er levert opp til
1000 krabber fra en fisker sjønner vi at det er store mengder av dem .
Det fortelles videre at i nevnte nummer at Per Dyrstad var tidlig ute med høyinga det året. Han satt opp
hesje i mai måned, og det var før godværet satte inn, og han opplevde å ra hagl og sludd i den før han fikk
høyet i hus.
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Litt historikk
, Et utklipp fra "Lindesnes" datert 29 ./5. 1964 er det interju med noen av
Skj ernøyas elste den gang.

Tønnes Emanuel Berge hører til den eldre gruppe av Skjernøyfolk. Han har en
av de største gårdene på øya med en skyld på 4,46 mark. Vanligvis hadde han før
om åra 5 - 6 kyr, hest og 12 - 18 - 20 sauer. nå er det slutt på kretturholdet, han
har bare hesten og sauene igjen. Men hest det har han hatt i alle år, i sin tid var
det 5 hester her ute på øya, nå er det bare to. Den andre har Aalvik i Valvik. Og
han har vært over hele øya tidligere og hjulpet med vårvinna.
Det var fast, en måtte jo hjelpe der det var mulig. Ved produksjonen på gården
forteller han at hver onsdag og lørdag året rundt rodde vi til Kleven og leverte
Tønnes Emanuel Berge melk og andre produkter til husholdninger der. Vi hadde små spann for hver
enkelt kunde. Det var folk fra 5 bruk der ute som rodde til Kleven, og det bodde dengang atskillig flere folk
enn nå. Jeg husker bl.a. frk. Kjerulf - hun med venteværelset - var en av våre faste "melkefolk" . Det var visst
to liter hun fikk hver gang og prisen var 1O øre literen. Det var mange penger for oss den gang. På den annen
side betalte vi kr. l ,20 for en kilo kaffe, 14 kroner for en sekk hvetemel og 10 øre for en kilo sirup. Den
melken vi ikke solgte til Kleven kjernet vi smør av. Det smøret vi ikke brukte selv solgte vi også når vi kom
til Kleven, foruten dette hadde vi med oss kjøtt, egg, løk, grønnsaker og poteter i båten. Vi hadde ofte så mye
med oss at vi ikke kunne få "ledd et bein på tiljan". Vi var gjerne en fra hvert av disse fem bruka med i båten,
ofte også kvinner, det hente også at det bare var en mann og resten kvinner når vi rodde av sted. Det var
alltid bare rob~ter vi brukte. Motorbåten kom ikke til øya før omkring 1910.
Tønnes Emanuel Berge døde 12. febr. 1969.
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Bildet viser gården Valvik tatt fra Dyrstadheia, Det må være fra 1920 - 30 tallet. Det var lite vegetasjon den
gang. Fjellene ligger nakne.

Smånytt fta øya
st. Hans

Julemesse

Midtsommerdagen var virkelig fm i år. Godt og
varmt og stille vind. Det var et yrende liv på
holmer og skjær.
Når kvelden kom var det mange bål å skue.
Særlig var det folksomt på brua i Skjernøysund, i
hele lengden var det skuelystene på begge sider.
Nordfjorden var full av båter, alle med lanterner.,
De kjørte fram og tilbake, tett i tett, noen flere
ganger. Det var en fm kveld.

Lørdag 28. nov. vil vi i år lage en liten julemesse,
til inntekt til nybygget til kapellet.
Det blir salg av mat, forskjellige ting og
utlodning.
Julegrana vil også bli tent denne dagen.
Vi håper dette kan bli en fm ettermiddag i
inngangen til advent.
Detaljert opplegg kommer senere.
Med hilsen komiteen for tiltaket.
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Grøfting på "myran"
Hoveddikene på Myrene på Ytre Farestad er i
sommer blitt grøftet. Det er et omfattende arbeid
som er foretatt i regi av sauelaget i området.
Harry Wathne har stått som koordinator for

har man kunnet se rimelig store ungeflokker. Hva
årsaken er til dette, kan sikkert bero på flere
forhold, men at det har vært mindre mink å se,
kan vel være en av årsakene, den forsyner seg
grådig av både unger og egg. Næringsforholdene
virker dessuten også å være bedre, og hyggelig er
det i alle fall at noe går den rette veien.
Det er også svært mye ærfugl å se, med rimelig
store ungekull.
Evert.

Vår medarbeider

jobben, som i meget stor grad er utført på
dugnad, med et visst økonomisk tilskudd fra det
lokale landbrukskontor. De som ferdes i området
har erfart at det stadig har blitt vanskligere å ta
seg fram tørrskodd over området. Det er kun
hoveddikene som er grøftet, og den enkelte
grunneier må sel v grøfte sine områder.
Dette er et flott tiltak, som gjør at
dette unike kulturlandskapet kan vedlikeholdes, i
stedet for å forfalle til et villniss som så mange
andre områder i vårt nærmiljø.

i Skjemøyposten Hanne Arntsen, har tatt ca. ett
års permisjon fra redaksjonen. Hun har begynt i
full jobb i skolen, og får en del ekstra ting å gjøre,
men som hun sier ønsker hun å komme tilbake
senere. Vi ønsker henne lykke til.

Vi gratulerer Cecilie og Jens Reidar
Jenssen med lille Julie som ble født 28 .juli
Likeså vil vi gratulere Marit og Arne Svinland
med Erik, født 24. august..

Ny vei til Bakstuvågen
Det er i sommer lagt ny kjørevei fra hyttefeltet
ved Farestadtjønna og ned mot sjøen i

Slik ser "myran" ut etter ferdig grøfting.

Evert.

Lyspunkter i naturens verden
De siste par år har det vært mye snakk og
skriverier om at ternene, et av Sørlandets
symboler er i ferd med å forsvinne fra våre
kyster. I år har den korrunet tilbake i stort monn,
og på flere av de små holmene hvor tema hekker

Bakstuvågen.Veien stopper ca: 100 meter fra
sjøen, og videre ned er det lagt gangvei ned til

Forts. neste side

- 12 båtplassene. Veiene er fint lagt i terrenget.
Første gang de søkte ble det avslag, men det
virker som om en aldri må gi opp, for tillatelsen
ble omsider gitt med stopp 100 meter fra sjøen.
Hyttene i feltet er eid av folk fra Rogaland, og de
står også for leggingen av veien.

sauer vil helt sikkert gjøre dette fine området enda
fmere. Området tilhører statens friluftsområde.
Evert.

Nytt Toalett

Slektsstevne 2010
Slektsstevne (Pedersen Reunion)
Er det noen som kunne tenke seg å leie eller låne
ut hytte eller hus for ca 3 dager?
Stevnet vil være 2.- 3. - og 4. Juli 2010.
Ta kontakt med: Anne Hege Hansen mobil
97596800
Kontakt i Amerika er: Donna Timmone og
hennes e-mailadresse er:
love2flyoverseas@yahoo.com
Det er også behov for å låne barnevogner disse
dagene. Vi håper det kommer folk fra fjern og
nær, spesielt fra Sunnmøre og Amerika, og vi
regner også med at noen ordner seg selv.
Anne Hege står som leder for stevnet.

Bryllup
Lørdag 8. august ble Anne-Kathrine Abrahamsen
og Tharald 0verlie, Mandal viet i Skjemøy
kapell.

Som sikkert mange har registert er det nå arbeid
med et nytt bygg ved siden av trafokoisken ved
grendehuset. Det er det offentlige toalettet som
Skjernøy vel har søkt om.
Det var først gitt tillatelse til å sette det opp ved
ventebua, men det mente veIet ville bli noe
tungvint da folk som oppholdt seg på
idrettsplassen måtte krysse veien for å bruke
det.Men nå fikk en plassert det ved denne
koisken, noe som er en meget bra løsning.
Det er veIet som står for omkostningene og renIvedlikehold, men de har fått støtte til det.
Toalettet blir koblet til det offentlige kloakknettet
og får innlagt strøm og vann.
Det er noe vi og mange har ventet på lenge.

Barnedåp på Kapellet
Søndag 14. juni.Barnets navn: Maya, foreldre
Nina og Erik Bentsen. De er bosatt i Sandes, men
Nina er født og oppvokst på Dyrstad.
Samme dag ble Olaug Gesine døpt, foreldre er
Åse Karin og Arnt Otto Aanensen og de er bosatt
på Dyrstad.
Søndag den 6. sept. ble Fillip Elander døpt,
foreldre: Inger Marie Gundersen og Geir
Hj orteland, Mandal

Inngjerding av sauebeite
på Ytre Farestad.
Et stort lyng- og skogområde på Ytre Farestad,
syd for Myrene er nå inngjerdet for å nyttes som
sauebeite. Det er lagt ned et stort arbeid fra
grunneiernes side, og mer intensivert beite av

Sommerstorm
Nest siste dag i juli var ikke som andre julidager.
Om kvelden røk det opp til sydvestlig sterk storm,
med kraftige regnskyll. Det blåste og regnet noe
helt vilt. Bølgene på sjøen vokste og vokste. På
Vesterøya fosset sjøen over alt. En hadde en svare
sjau med å fortøye båtene, i Val vik og Dyrstad
ligger det fullt av båter om sommeren. Det gikk
heldigvis godt, ingen skade var å se, men det er
ytterst sjelden det er slik storm om sommeren, og
sjøgangen var så stor at den heller ikke er vanlig
høst - vinter.
Sigurd.

Sommerens båtliv
Det har vært et yrende liv av alle slags farkoster
på sjøen i sommer. Vi har en følelse av noe
mindre "råkjøring" enn tidligere, selv om mange
Fors.
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fremdeles har langt igjen til noe som kan kalles
båtvett. Blandet vær i juli la litt demper på
båtlivet, men så snart solen sendte noen spede
stråler, var det fullt liv igjen.
En flott aktivitet som har øket svært i år, er
kajakkpadling. Og det var ikke uvanlig å møte
både 5 og 6 padlere i samlet flokk, helt ute ved
de ytterste skjær, både i solskinn, regn og vind .
Det må være en helt spesielt fm naturopplevelse
med en slik nærkontakt med sjøen, ingen
motordur og i tillegg kjempefin mosjon. Men
samtidig krever det aktpågivenhet fra det øvrige
båtliv. Heldigvis har det ikke vært de store
ulykker i skjærgården vår i år.
Evert.

Til salgs
I et halvt års tid har huset like ved broen i
Skjemøysund vært til salgs for 6,5 mill. kroner.
Det har stor tomt med brygge og båthus med fm
utsikt over Nordfjorden.Nå hører en at det er
solgt for 6,2 mill. kroner.
Huset i Valvik er fremdeles til salgs for 5,5 mill.
kroner.

Grendehuset.
Abeidet er nå igang med å skifte kledningen på
veggen mot vest. Det blir gjort på dugnad, og det
går fort frammover, men de kunne trenge flere
dugnadsfolk.
Den gamle kledningen var litt råtten men det var
på tide å skifte den. Veggen har aldri vært isolert
tidligere, men nå blir veggen foret ut så det blir
plass til ny isolasjon.
Neste år blir det veggen mot veien som må
skiftes.Kledningen der er mye mer råtten, og det
byr på en del mer arbeid. Det er jo også rett ved
veien så det er mye å ta hennsyn til.

Skjernøykalender

2010

Kalenderen er ferdig trykket og klar for salg.
(Se siste side)
Mange takk til alle bidragsytere, interesserte og
sponsorer. Mye arbeid ligger bak, men vi er godt
fornøyd med resultatet og håper den vil bli godt
mottatt.Den kan også fåes kjøpt på bokhandelen
"Bok og media" og på Fargerike i Mandal
Telefon til Jan Harald Syvertsen 38268829
Telefon til Signe Aalvik 38268611
Telefon til Liv Britt Jenssen 38268675

Skjernøykalender 2011
Allerede nå vil vi oppfordre folk til å tenke på og
sende inn bidrag for neste kalender. Det greieste
og enkleste er å samle bildene på en CD eller
sende dem på mail til signe.aalvik@gmail.com.
Tema er valgfritt og vi ønsker mest mulig
variasjon, men bildene må være fra Skjernøy eller
skjærgården rundt.

Siden sist
Sommeren er nå over og høsten gjør sin innmarsj.
De første lauvbladene har allerede falt til jorden.
Temperaturen har holdt seg godt, i hele sommer
og helt til nå har det ligget på mellom 15 - og
oppimot 20 grader på dagen. Det har vært
varmere enn normalt, og temperaturen i sjøen er
også oppe i 15 - 16 grader. I begynnelsen av juli
var sjøtemperaturen oppe i 21 - 22 grader, men
det var ikke mange dagene.
Sommeren i år har nok vært dårligere enn
normalt. Vi hadde en tålig bra junimåned og fra
St. Hans og utover ble det veldig fint med vind
fra øst og høye dagtemperaturer. Det ble ganske
tørt og grassplenene ble brunsvidde hvis en ikke
vannet. Men når en har koblet seg på det
kommunale vannet så må en betale for hver liter
så det kan bli dyrt å vanne for mye.
Men denne tørken varte bare til den andre uken i
juli, da fellesferien begynte, så var det slutt. Det
kom regn og vind fra vest. For å si det sånn, det
regnet nesten annen hver dag helt til begynnelsen
av sept. Ikke de store mengdene, men det var nok
til å ødelegge utelivet.
De siste dagene har vi igjen fått sommer, det er
godt å varmt på dagen, opp mot 20 grader og sol
fra klar himmel og lite vind.
Nå er også Stortingsvalget unnagjort. De siste
årene har valget blitt gjort på lme skole, og det så
ut som det var en god valgdeltagelse fra Skjernøy.
Ja, så runder vi av Skjernøyposten nr.3.- 09 og
ønsker alle lesere en fin høst.
Så møtes vi igjen i begynnelsen av desember.

