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Ja slik synger de i en sang, og en ~~ nok s i at ogs~ sommeren 1986 
ugjenk81lelig er forbi . år en t~r et tilb~keblikk rA 8rets Sø r lands 
sommer , må en bare konstatere at den var s lett ikke verst , ja ti l 
dels helt flott. Riktignok kunne den by på litt a v hvert, både a v 
vestavind og kjø l ig v~r , men det ble g jort opp for med perioder med 
det herl igste sme i gevær . 
For å ta det hele litt me r systematisk. Det kalde og regnfulle væ 
ret fortsatte ut hele ooai .og f ø r ste del åv juni . Sommeren med ~sto r 
S k6m søndag den 15 . juni. De t var den dagen alle sørlend i ngene ble 
so l brente . Men så var det også en fantastisk dag , blikkst ille og 
ste i gvarmt he l e dagen . Og go dværet holdt s eg ut månden . Juli var 
l i t t mer variabel , en god del vQstavind, men mye sol - og t ø r t. Det
te forandret seg raskt i slut t en av månden. Da . fikk vi regn- og tor
denbyger så det fors l o . Lyn og torden har vi forresten hatt mye a v 
i sOlruner , og ved et kraftig uvær mid t i august laget det stor ugre ie 
på EL- og telenettet, her i distriktet og oppover i l andet. 
Ellers var det mye bra å si om august. Ikke de hele høye. temperatu
rene , men jevnt over bra , med klar, høy a ugusthimmel som en riktig 
kunne fryde seg over. Men den markerte ogsA s ommerslutt på en tem
mel i g fas~ og bestemt må t e . Da fikk vi en høs tstorm som vart e tre 
hei l e dager til ende. Det blåste øst oG n . o . opp i liten storm, med 
vo ldsomme skybrudd fn'!. den 26 . ti l den 28. Det kom i~ od tover 100 mm 
,lå. de dagene. 
Og så gled vi over i september, som forel0b i g ikke ha r vist seg s om 
de n fine høstmånden den .av og til kan v~re . Og mens vi håpe r på noe 
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av dette kan v i bare slå fast elt sommeren 1986 var en ganske f in 
sommer. ----
Vi faller for friste lsen til å g jengi en sann historie om en kar 
som be søkte øya i sommer. Huset lå slik t il at blinkene fra Ryvin
gen fyr skinte rett inn i sovev~relset hans. Mannen var nok ikke 
vant til å se slike fyr, for da hart snakket med vertskapet neste 
morgen , sa han at det hadde VH~t et veldig lynvær om natta. Men det 
merke lige var , sa han, at han hørte abso lutt ingen torden. --- -

Skjern0yfo lk P8 b8ttur sis t sommer. 

IN f< Ef;-1 0RIAJY,. 

Arthur Jenssen døde plutsel i g den 16 . juni n~r 8 1 år gamme l : 
Selv om han var litt dårlig til bens, var han frisk og rørig helt 
ti l de t siste. - Arthur bygd e hus P8 Farestad straks etter han kom 
hjem fra Amerika i JO-årene, og han bodde der s i den sammen med 
sin famili e. Han var tømmermann (snekker) av fag og arbeidet for 
byggefirmaet Peter A. !(lev & Sønn i mange, mange å r. Det ble 
mange båtturer fra Farestad t il Mandal i all slags v~r , s omme r 
som vinter. 
Arthur var g l a d i sang og musikk og det bar også deres hjem p reg 
av. Han var en drivende kraft i Ungdomsforen i ngen og var også 
formann der i flere år . Bes t husker v i ham på orgelkrakken, hvor 
han villig s tilte opp. Og vi huske r hans g l ade sane , sangen om 
Jesus og om himmelen. 
Arthur hadde også gleden av å få feire gul lbryllup sammen med sin 
kone Helga, Lfor et par år siden. 
Ved b egravelsen forrettet hans gode venn og lesekamerat, dr . teol. 
G. Ous l and. Vi lyser f r ed over hans minne . 
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v~ rt elend ig. Makrellen er for 
s må , L~ -5 pr . kg og mottakerne 
kan ikke f å solgt den. Den enes
te plassen de kan bli av med den 
er til russiske mottakerbåter 
som ligger i fjorden utenfor Far
sund og Flekkefjo rd . Men med 
kuling og uvær er det nesten 
umulig å . runde Lindesnes med åp
ne lasta båter. Så makrellen har 
for det meste gått i fred her 
utenfor i sommer, mens noen er 
reis t til Farsund og har dorget 
derfra. Får håpe at det kan kom
me en " russebå t" på denne siden 
av Lindesnes , for det viser s~g 
at med den lange kjøringen, og 
ventetid på 6-8 timer for å få 
losset f angsten, går det også ut 
ove r kvaliteten og et par notbå
ter fra øya måtte skuffe 2 tonn 
makre ll hver på sjøen igjen. 

fi s k øPr:'~t~-
Dette skull e ikke kunne skje i 
1986, mens tore deler av ver
dens befolkni ng dør a v sult, så 
noe må være galt et sted. Denne 

'- -=--"=---~!T!ffR: _ 'hm -g i kR --11U{ e grennom=--

==~ e_ nå tid fo r en ny fiske
~~~. C for å begynne med den 
~~ .es efisken, l aks en, så bl e 
-e fisket mere av den enn på man 
ge å r, he r utenfo r i s?mme r med 
rekordfangst på 35 kg l ett garn 
en dag, mest fisk på 3-4 kg . 
De t var også flere garn ute i år, 
ca. 10 kilenø~er dg krokgarn var 
plassert fra Od~eknUbben i øst 
ti l vestenpå Færøy., Det med krok
ga rn er noe nytt. De er langt 
mere en~le og kan stå ute i mere 
... --r_ .... øs ",tr."m ; o g er også mye 
bedre å ho lde reine for maneten , 
så de kan settes ut på de ytter
s te oddene, som ser ut til å være 
de beste fiskep l a s sene . 
Så er det makrellen, Som det nå 
på sensommeren har v,~rt store 

russ ernes strenge kvalitetsbe
dømmelse , som følge av altfor 
dårl ig lastekapasitet. 
Ette rs fiskes det en god del ål, 
og prisen er veldig god, 
kr. 37 , 50 pr . kg for stor ål og 
17 , 50 for små, og med 80-90 % 
s tor å l i fangstene blir det en 
god e ~E;tr<l inntekt. 
Ellers er det småsei, små torsk 
og smålyr å f å , så det er ingen 
vanskel ighet med å variere fiske-
middagen . _____ __ __ _ 

Fra s. 4, st. Hans. 

bålet godt og mye folk var samlet. 
Innover i Nordfjorden var det man
ge bål , j a ,det var et helt skue. 
Blikk sti lle og bålene som speil
et s eg i vannet . Biler og skue
lys tne folk var det fra brua og 
langt utover øya. Og båter. Det 
var mange i fjor~ men -i år slo 
det vel all e rekorder ~ Ja, da må 
en ta seg i akt når en farer på 
fjorden. 
st. Hans - af ten ble nok for den 
enke lte en stor opplevelse. __ _ 
Bildet på s. 4 er fra moloen 
på Dyrstad. -- -
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~ - - - S a mcingsfest-e-n h?. r ve·l v=rt av
viklet når dette leses, og høst 
ens program har ve l v~rt presen 
tert. 
Siden i vår har det v~rt 2 tur
er i Ungdomsforeningens regi. 
Så hRT Ungdomsgruppa hatt sine 
turer og Yng res s ine: 
Ungdomsforeningen hadde båttur 
til østsiden av Hille just før 
St. Hans og oppslutningen var 
god. Mange familier var samlet. 
Det plir mer og me r vanlig at 
hver familie tar sin egen båt, 
derfor blir også båttallet stør
re hvert år. Stor deltakelse 
ble det også under s porleken 
som ble arrangert der borte. 
Etter kaffe og brus m.m. var 
det en kort andakt som ble holdt 
av Audun Aanensen . 
Fisketur var det også i år, me d 
pros t Stensager som taler til 
andakten (qg det har vært tra
disjon i mange , mange å r). Tu
ren ble avviklet 25. juli og 
gikk til Sandøybukt a. Oppslut 
ningen var vel som i fjor , hel
ler lite ungdom. Det var litt 
blåsete så det ble litt . kaldt 
utpå kvelden, men bålet varmet. 
I år ble det delt ut premie fo r 

den s tørs t e og den mins te fisken . 

Så står hø s ten igjen for døren, 
b g v i forbereder a s s til vinter. 
lViå vi også fo r berede oss på at 
Gud s ord rnA f å virke i oss og at 
vi må være. med å så det videre ut . 
Hø s t en e r kort og arbeiderne få . 
La oss være med når vi kan , mens 
det ennå er nådens tid. ------ -

Arets s t . Hans -aften va r vel en 
av rle f i neste på ma nge å r, så 
v i dt en kan huske tilbake. Det 
va r h0 1. t unø dvendig å gå inn bak 
s t einer og knatter for å ' søke ly 
for v inden og bu l den, som en 
pl ei e r. De t va r s å stille og 
varmt a t en søkte ut på de yt
t e rste oddene hvor det var godt 
å v:-r r e . I å r savnet vi det tradi
s j onelle bå le t på Farestad, men 
på mo loen på 8yrs tad brant 

t il s . J 
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.. ra lslands-iartens tid. 
E.rindringer fra sjømannslivet (Jl) , 

(Del Il, forts. fra nr. 4/85) . fiupt. Cfir. P. Vyrstad. 
I KAMP MED STADIG' MOTVIND . 

Endelig var vi da bli tt klar 
asten og skul le gå til Sko tt
a nd for å l ast e kull tilbake 

t il Reykjavik. De~ var blitt ut 
i siste halvdel av mai og såle
des langt på sommeren; men de t 
var såre lite som tydet på som-
er. Da vi kom til sj øs s var det 

l ikevel mere moderære værforhold 
med lange , lyse nette r. Hadde vi 
på oppturen lengtet og ventet på 
østenvind, fikk vi nu langt mere 
en ønskelig. Det ble s tåa~Ja 
med østlig vind uavbrutt i uke
vis. Jeg lot skuten gå bidevind, 
godt fullt, i håp om at vinden 
nok ville tørne vestlig nå r vi 
kom over til Skottlands vest
kyst. Men østanen ble stående 
s om skulle det være passat. 
VL_Y:~T~-;L s_lut..t :~~-O-~ 
om å seile rundt Engla nd gj ennom 
Den engelske kanal. Vi kom nemli g 
vesteno~ Lewisøyene st . Kilda og 
Ra ckall. Dette er noen underlige 
landformasjoner. Midt i s t. Kilda 
er det et stort hull s å man kan 
se g jennom øya i østlig og vest
l i g retning. Rockall er en skarp , 
pyramideformet fjellrygg som sti
ger nesten loddrett opp av sjøen. 
Vi hadde her en meget kvass storm 
fra øst, slik at skuten kastet 
ballasten s å hun lå med dollbor
det under vann. Stormen løyet 
~m;. dlertid av , så vi fikk lempet 

. . Llasten tilbake på s in plass . 
_,len øs tanen vedvarte. Det var 
platt umulig å komme østover. 

25 dager fra I s land 
til Skottland. 

Lang reis hadde vi, og l angvarig 
så det fremdele s ut til å bli. 
Men endelig tørnet denne langva
rige østanvind om til syd og syd
vest, så vi kunne styre kurs, og 
ikke mange dager etter var vi 
oppe i Leithsfjord. He r tra.ff vi 
sammen med en danske skonnert som 
gikk fra Island samme dag som oss . 
Vi ha dde vært sammen med den un 
der kryss ingen ved st . Kilda. Vi 
hatlae . b~gge 25 dage r s reise fra 
I s l and. 

Det så stygt ut da skuta 
skulle inn i dokken. 

Vi skulle laste i Dysart, en li
ten by på nordsiden av Leithfjord 
med en liten dokk som er sprengt 
ut i sol id fjell. ' Vi hadde ankret 
opp utenfor byen og ventet på 
høyvann. Dokklosen kom ut for å 
seile skuta inn. når høyvannet 
innfant seg. Det var høysommer
tid; men det var meget koldt og 
regnfullt. Vi satte seil for å 
se ile s kuta inn i dokken. Det var 
ingen assis tans e å f å av taubåt. 
Da vi va r like utenfor dokkpor
ten , s a tte det inn med voldsom
me s tormbyger . Alle sei lene ble 
oppgi tt i gordinger og gitauer, 
men skuta løp i veldi g f art inn 
g jennom porten. Begge anke r ne 
falt, men hun tok med s eg anker
ne og det så ut som vi skulle 
Knus e e n H"augesunas-kut t er som 
In f or t øyd langs kaien. I s iste 
nu s t oppet hun opp . Folkene på 
kutte r en krabbet på land , og en 
70 - 80 å r ing k ravlet og på kaien 
i det han skrålte: "No e mine da
ger s l utt. " Men me rke lig nok gjo
r de vi ingen skade hverken på 
oss selv eller andre. Da vannet 
falt ut viste det seg at ankerne 
hadde huket seg fast i ytre en
den aven slipp , og brekt denne 
opp i en lengde av ca. 20 fot. 
Je g fryktet for at det skulle 
bli en kostbar affære, men jeg 
hørte ald ri noe mere om det, og 
fikk heller ingen regning for 
forvoldt skade. 

En påkreve t oppussing . 

Skuta var meget beg rodd under 
bunnen , så vi måtte gjøre den 
ren og male bunnen med bunnstoff. 
Her var meget greit i Dysart å 
s l i ppsette fartøyet, id~t " det ut
enfor dokken var en meget slett 
og jevntskrånende sandbanke som 
vi fo rhalte til på høyvanne, og 
et par timer ette r s tod skuta 
såpass tørt at vi kunne gjø re 
den ren. Det ble fint tørrvær, 
s å vi kunne begynne å male straks 
ett er. Det gikk meget gre it og 
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fort for hånd. Etter to tidevan
ne var skuta rengjort og mal e t 
under bunnen bare ' ve d mannskap 
ets hjelp. 

Kvikt ekspede rt. 
Da vi var ferdig med bunnmalin
gen, forhalte vi inn i dokken 
hvor lasten var ferdi g . Tre da
ger ,etter at vi var kommet inn 
til Dysart, stakk vi i g jen ti l 
sjøss og hadde da rengjort og 
malet under bunnen samt lastet 
full last med kull, bestemt til 
Reykjavik. Så her hadde det gå tt 
ganske bra . Det var jo sommertid 
og vi ventet rimelig vind og 
vær på denne rei~e. Men all den
ne østanvinden som vi hadde på 
turen til Skottland, var det 
ganske slutt med. Vinden stod 
vestlig, så det gikk greit og 
kvikt å komme bort til Shetlands
øyene. Nu var her ikke mangel 
på vestanvind, og me re vind enn 
vi ventet på denne års tid. 

Tilbake til Reykjavik . 
Det ble såmenn ikke nogen rik
ti§ ønskereisa, om vi så små tt 
hadde ventet. Skuta var jo dyp
lastet, slingret og balerte 
som den alltid gjorde med tung 
last. Vinden gikk omsider mere 
sydlig, og med denne vind kunne 
vi strekke kurs opp mot Island. 
Det var slett ikke så verst 
lang reis, da vi en søndags 
kveld ankret opp på Reykjaviks 
red. Det var jQ ikke så lenge 
siden vi var her 'sist; men her 
var allikevel foregått en stor 
forandring, Alt var da på marken 
så vinterlig og dødt, men nu 
svang islendin~ene sine slåtte
redskaper så det var en lyst å 
se. Jeg har for ' øvrig aldri sett 
slike slåttereds~ape r noget 
steds. Ljåen tro r jeg var om
trent som dem vi pruker, men or
vet var en lang rett stake som 
de likefrem slengte bortover 
marken. Noget rosverdig arbeide 
blev der e~er mitt skjønn 
heller ikke gjort. Det var nes
ten like meget gress tilbake 
når slåttekarene var f erdige 
med sitt arbeide. Gres ~ et bl ev 
likefrem hakket av på midten. 

l" 

Men det e~ ut rol ig hvpr fort 
g res set gror på , di~3 s~ høye bred
d~grader , på r først s omw~ren 
bryter frem . He le lanqs~apet var 
da grønt o~ gre~ sb ~v~~s~t,~s~ 
der var et utmerket p'~~~e For 
husdyr. 
Is l and har ikki så m~get ~ nakne 
f jell s om her i Norg~ I~ . D~r ! er 
langt mere jorddekke, og{om som
meren blir det ~est~n att 'gress
bevokse t, bare lblan4t noget 

a • ~ i 

krekling og pors . Lyng h~r j~g 
ikke sett på Island. l:' 

" 
Bare 7 døgn fr~ R~y~ 
kjavik til , Man~9-iL, . 

t~: , 

Denne gang hadde vi , ~egRt p~nt 
solskinnsvær under vårt : opphold 
på I s land, og det v~~ , ~~ l sær~ 
deles go d s ommer, fortfl-tte , 'ts
lendihgene. Det ~ik~ fo~øvrtg ' 
ganske fo:t med 1os~ipg~n ; d ~nne 
gangen. Yl losset fOt qet m$ste 
las!en tll frf3.ns~e P'~ ~nBelske 
tral ere~ Etter.endt l ut~QS~~pg 

var det a forselle t11 ~allast 
havnen, som ligger en" mil s v,e i t " J , 

b?rte. Det sto med av-la-nqy "c~ 
vlnd dag etter dag ~å , de~ y~r 
en vanskelig jobb ! ', i'å !trysset 
opp med en ganske tOVl ' $}rllltå, men 
det g ikk da. Arbeidet' med å få 
ballast på Island y~r alltid 
forbundet meq. Vqps ~e1Lifgfi~ter , 
da man so~ regel m~t~e grqve ' 
sand og steir sel~ · p~ : før~ . de+ 
ombord i ~gne båter. " Men del"lne 
gang var jeg så hei~i~ ~ f~ ~eid 
nagen tslqn~iq~e~ tt~ å skaffe 
ballasten t+l Sklbss!den. D~ ~ 
gikk derfor både kvikt og ~reit 
å f å ballast. Og så stak~ ~i 
til sjøss - hom~w~tpi R9,v.hd: lyi 
skulle nemlig rq em ttl Mandal'. 
Det blev i matset~ing ' til de 
foregående ture'r ef} r~kilig , stry
ker av god vind, log--den vedvar
,te nesterq lilte ' t,i ~ / T!1ahdal - ' -.7 
d?gknt~rli1 ':'+i' ?~kfl( ~t i,: ~'r?- i~ Rd'e'~j{',~a
Vl 1. '{;l : '. a " ~+>' ~~~ ve ~ijl..L 
lastbrygga ~ Mam.da:t. På; ne,;s!t e 
reise tilbake tii , fr~y'k''j a\r'ik ' 
hadde vi ' JO ' ~ag~ r • . 

Chr. 
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SKJ ÆRGARDS ~jES ;3E I JU V IK!L 

Sk j"Brgårdsmesse bl e ho ld t i Juvika s0ndrlg J O. juni kl. 16 . 00 , i s trå-
el"ld-e~er·v~ . Mang-e o; Le=r }ilidde fu,tIrre t veien o~ ar -.. = 

ogs å mange s om kom l andeveien. Presten hadde tatt pl ass på en a v bå 
t ene inne ved b rygga og det var rigget opp høyt taleranlegg slik at 
al le kunne hø re . Prost Stensager forrettet ved guds tj enesten . Det 
var også 4-5 gutter som spilte trompet til sangene . Et terpå var det 
fram med kaffe og ni ste og folk koste seB i det herlige været. ----

XXXXXYX:XXX XXX 

Enda et hus er under bygging i 
Dyrstadheia. Det er Venke Kris
tiansen og hennes venn som byg 
ger på hennes fars , Klarens 
Kristiansens eiendom, Ett hun i 
Valvik og ett hus til på Dyr
stad er unde r pl anlegging . Det 
er Jan Atl e Abrahamsen og Jan 
Øystein Dyrstad s om prøver å 
få a lle papirene i orden f ør de 
kan sette grabben i jorda . 
Lykke til . - -- - -- - ---
De er begyn t å arbeide med den 
påtenkte garasje- og pArkerings
plassen på ytre Farest ad . Stedet 

ligger på ti dlige r e Sigrid Karl
sens eiendom, på g rensen mot 
tidligere Julie Tørressens eien
dom , e t stykke oppforbi Kniben. 
KonmlUnen ervervet dette stykket 
da Roald Syvertsen overtok eien
dommen . Det har tidligere, fra 
kommunen, vært sendt rundt en lis
te, på Ros nes og yt re Faiestad 
hvor de kunne sktive seg på de 
som ønsket garasje eller par
keringspl ass . Og her skulle det 
sansynligvis bli pl ass til dem 
som har behov for de t. Det er 
~dkomstveien opp ~ il denne plas
sen de arbe i der med nå. ---- - -
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Veien fra snuplassen på ytre 
Far estad og ut til Torge ir Ber
ge e r blitt asfaltert i sommer . 
Veien er overta tt av kommunen 
og er al t så il{ke fylkesve i . De 
som hadde interesse av de t, og 
ville beta le for det, kunne få 
asfal t e r t helt inn til hus og 
i innkj ørsel. -----
Også i år ble det holdt Skjer
nøydag . Det var søndag 6. juli. 
Det var en f in dag og mye folk 
var samlet. Det va r kakeutlod
ning, kapproing , humoristisk 
fotballkamp, salg av kaffe og 
nystekte vafler m.m . Folk koste 
seg og traff venner og kjente 
som de kanskje ellers ikke ser 
så ofte. ------
Flåten a v turistbåter ba re øker 
og øker og båtene blir s t ørre 
og flottere år for år. De har 
funn et ut at bl. a. Ystevåa e r 
et utmerke t overnattingss t ed, 
og de kan komme kjørende som 
"perler på en snor" morgen og 
v.e~d_ Ogs rund± ' vår skjær

gård er de å finne overalt og 
kanskje er Sandøybykta og begge 
Nodevil{ene de mest yndede til
holdssteder. Også Skjernøyfolk 
er ganske vel utstyrt i så måt e , 
og mange drar på båtturer , helst 
østover mot Grimstad og Arendal, 
j a kansk je helt bort mot Sven
skegrensen. Så de angivelig 
trange tider gjør seg ikke så 
veldig store utslag. -- --
Fo lk reiser mye i det s tore og 
hele . ' Ikke bare her i landet; 
det er blitt helt vanlig for 
Sk jernøyfo l k med turer både til 
Canariøyene, Spania , Rhod os , 
Is rael og mange andre fjernere 
himmelstrøk . - ------
Vi hadde selebert bes øk her ute 
i sommer. Det var selveste ver
densomseileren Ragnar Thorseth 
med "Saga Siglar" som fortøyde 
på utsiden ~v redningsskøyta 
en kveld og lå til neste morgen. 
Det var Mandal besøket g jaldt , 
men så var han litt tidlig ute 
og stoppet over he r hos os s . 
De som ønsket det kunne komme 
ombord å beskue den gamle vi
king-knarren. Det var ganske 
art ig,. -- - -- --- - -

De t ha r s kjedd en del på det 
pe r sonlige pl a n siden sist : 

Vi kan gratulere Sve in og Bren
da Walvick, Dyrs tad med en dat
te r den 25/7 . 

' Våre gratulasjoner går også til 
Berit Kathrine Jacobsen, Rosnes 
og Trond Re inert sen, Mandal 
som forl ovet seg nå i august. 

Tr ygve An ensen, Dyrsta~ og Hilde 
Finkenhagen, Ulefoss glftet seg 
i juni og fluttet inn i nytt hus, 
bak Norvald Jenssens hus, ved 
veien mo t Dyrstad skolehus. Der 
ligger huset med en flott utsikt 
utover mot s j øen . Vi gratulerer 
og ønske r Hilde ve l kommen til 
øya. ------
Videre giftet Geir Vågs voll, 
Rosnes og Venke Tronstad, Man
dal seg i juli. 
Berit Langeland, Dyrs tad og 
Johnny Ambrossen, Skien giftet 
s eg i august. Vi gratulerer samt 
lige hjerteligst. ----

Arnfinn Syvertseu_ f yl B~-~----~~ 
J . august . En forsinket gratu
lasjon også til ham . --- -

Johan og J enny Abrahamsen, Val
vik feiret gullbryllup den 5. 
sept. Våre hjerte ligste gratu
lasjoner til dem. ---- -
Vi ta r med at Margrethe og 
Si gurd Svendsen feiret gullbryl
lup samme dag. De bor riktignok 
i Kr . sand, men er det meste av 
somme ren på hytta på Ros nes. 
Vi gratulerer. -----
Det var barnedåp i kapellet i 
sommer aven liten norsk/mexi
kaner. Foreldre Martin og Martha 
Angelica Roa Berge . Barnet s 
navn: Tor-Sven Gregorio. 
Og 17/ 8 var det også barnedåp . 
Fore l dre: Svein og Brenda Walvick. 
Barnet s navn : Anette. 
Og foreldre: Tor Bj ørn og Ge rd 
Hansen, Val vik. Barnets navn: 
Trine. Våre gratulasj oner til 
både barn og foreldre. - --'---
I tillegg t il Trygve og Hilde 
Anensen , har også Si gurd og 
Karin Syrstad , samt Even og 
Jorun Christensen flyttet inn i 
nye hus på Dyrstad og i Val vik. Det 
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er altså 3 unge "koner" som ha r 
flytte t til øya . Vi ønsker dem 
lykke til og håper de vil tri
ves herute. -----
Det er nå bare "Merceno" igjen 
2 V fiskeskøytene på øya idet 
"Bris " er blitt kondemnert. Det 
vil si at staten betaler eierne 
penger for at de skal senke 
gaml e fiskebåter s om ikke er 
lønnsomme i fi ske lenger. De t 
var Terje Larsen og Jarl Pede r 
sen som eide "Bris". -----

Det s ynges om "hvite måke" , me n 
har dere lagt merke til den 
mø rke fj ærdrakten på måkeungene 
i år? De er jo vanligvis g rå, 
men i år er de helt g r å - s varte. 
Dette g jelder ihvertfall s vart
bak og gråmå ke. Hva det kan 
k omme av er ikke godt å si , men 
vi har ihvertfall ikke sett noe 
slikt tidlig ere . ------
Den veletablerte forretningen 
slakter Tobiassen er nå gått ' 
. . -Mange~--sk-jernø y mat 1f1 ha r 
nok i årenes l øp levert s lakte
dyr til TObiassen, og det kan 
de nok fremdeles også g j ø re da 
slakteri e t ennå er i drift. 
Men forretningen er a ltså -Stengt 
og det finne s for øyeblikket 
ikke en slakterbutikk i hele 
byen. --- - ---
Sk jernøymars jen g ikk søndag den 
31. aug . i et aldeles nydelig 
vær. .(De t va r som om augus t vil·· 
le vise at den virkelig var en 
s omme rmån ed - se lv ette r de 
s t ormdagen e i just hadde hatt). 
Det var 11. gangen marsjen ble 
a r r ångert og l øypa va r den sam
me s om i fjor. Men interessen 
dabber av og de t var i år bare 
235 delt akere. De t e r i grunnen 
s ynd, for det e r fint å knmme 
u t i n"aturen en sønda.o-s morgen -
for ikke å s nakke om ~en s ports
lige verdien av det . Det er jo 
en veldig flott utsikt fra 
Høgevarden - og i et slikt vær. 
Og der oppe stod "Bassen" og 
forkla-rt e . En s tor kikkert var 
plassert der oppe og Høgevards -

huse t var åpent , for de som var 
interesse rt. Men a lle turmarsjer 
er på ve i ned. Førs te gang Skjer
n øymars jen ble arrangert var det 
over 1100 deltakere , mot årets 
v el 2 00 . .,..----

Den volds omme brannen på hotel 
Caledonien i Kr . sand den 5/9 
k revde også et offer fra en mann 
so m har s ine røtter på Sk jem
øya . De t var J a hn Fredrik Lyberg 
hvis mor er Julie Lyberg , som 
i~~;jen er datter til John og Gun
hlld Fa restad. Familien Lyberg . 
bor i Sve rige, men er på besøk 
he r på øya hver sommer, hvor de 
har overtatt en de l aM eiendom
men til faren, John Farestad. --..., 

Selv ikke her på vå r øy kan vi 
:r;:pre trygge på å beho lde tingene 
l f r ed. Cm sommeren vanker de t 
mang e s l ags folk, også ut tiloss. 
De hadde kommet seg inn på bu
tikken en natt og forsynt seg med 
d ~t som var i kassa og forskjel-
l] g e Gndre saker Men s EL Sdr~k _ _ 
my e ble det ikke. De hadde også 
vært inne i en bil og tatt for
s kjel l ige ting . Men det er jo en 
ting når en s lipper ødeleggel-
s er . Men å gå fra dørene å pne 
og å la verdisaker ligge synlig 
gå r dessve rre ikke lenger. Det ~r 
bare noe vi må a kseptere. Men 
elle r s har vi det s vært så frede
lig her ute på vår øy. -----

Også i å r har redningss køyta 
" Kar~ne NIoe" drevet med kystpa
trulJe. Den har gåt t fra Svinør 
t il Hasvåg på Hi d ra og tilbake .. ') 19 J en t... ganger i uka. Denne form 
for eskorte tjene s te drives også 
både på Østlandet og Vestlandet, 
og er sikkert en betryggelse for 
den s tadig økende turisttrafik
ken . - Ellers har skøyta hatt 
flere utrykninger i s ommer, både 
til søk e tter bå~e r og personer, 
samt assistanse t il fiskefartøy
er og turistbåte r . 
J a selv på Nebeholmen går det an 
å havarere og be om assistanse 
over Farsund Radi o. -----
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Sondag 7. sept. var det innset
telse av ny res. kap. Inge Bjork
haug, i Skjernoy menighe t . For
mannen i nenighetsrådet, Georg 
Walvick, leste innsettelsesbre
vet fra biskoppen og onsket ham 
og hans familie ve lkommen i me
nigheten. Etterpå var de t dekket 
til kirkekaffe i Lillesalen. 
Her pr esenterte den nye presten 
sin ovrige familie - de ha r 4 
barn fra 4 år og oppov er, og hil
ste på alle ved utgangen.------
Vi rakk også å f å med ankomsten 
aven ny liten Skjernoyborger. 
Det var Lilian og Tom-Inge Dyr
stad som fikk en gutt den 9. 
sept. Vi gratulærer hjerteligst. 

De t blir heller dårlig i å r med 
frukt, grunnet den k alde og regn-

• ~lle blomstringsti den. Og det 
lille som var fikk en hard med
far t i den stormen vi gadde i 
slutten av augus t. 
Men noe detbl ir en sann v elsi g
nelse aV i å r er raunb1; r .. Trærne 
bugner av blodrode bær og er 

_....-"""'"""~ - vi4:"ke1.ig -t s å se. Nå herske r 
d~t forskjellige meninger over 
hva dette betyr. Noen sier det 
blir streng vinte r , andre mener 
a t trærne ikke skal bære byrder 
to ganger. Vi kan bare vente og 
se hva- som skjer. ---- ----

5-6 Sk j e rnoygutter er med i den 
s tore militærovelsen~ Blue Fox 
s om har væ rt holdt pa Ostlandet 
i disse dager.-------

De t ble holdt samlingsfest for 
- Ungdomsforeningen på kapellet 

sondag den 1 4. sept. kl. 16.·00. 
De t var lagt opp som famil i e
f~st og de t var samlet mange , 
bade barn og voksne. Reidar. 
Hau~en tal te. 
Ogsa Skjernoy Ungdomskor (SKUK) 
har start e t opp, med nye :friske 
krefter, med sin dirigent Tormod 
Lindland. Noen av de eldste 
forla ter koret, ti l arbeide el- . 
ler videre-utdanni ng , men n~e 
k omner til. De gledet oss pa 
denne f es t en med sin friske, 
fine s ang. Vi onsker dem lykke 
til.-----
Og så er vi al tså komnet midt i 
september, og de t er host i 
l u f t a . Vi nevnte innledningsvis 
a t sept. i kke hadde innfridd 
fo r v entningene til en fin host
mån ed. Her må vi ile til med å 
si at v---i- :faktisk ........ <~_--.r...L.C\...L.I~.L~IS:iA"'---. _ _ 

riktig fine dage r ., med sOl- og 
hoy hirn.mel. Ska r pt og kj6lig om 
morgenen ri::.ctignok, men deilig 
i sola utpå dagen .. 
Og med dett e runder vi av for 
denne gangen. Sier t akk for i 
s ommer og onsker vel mott i 
julenmnmeret.--- ---


