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En typisk seilsjekte fra 1920 . R å perso.er hvor vi k' 1 osnesv gen. båten har 6 , Jenner navnene på 5 Den 6 å k nr, 4 fra venstre Navn •• m være vinn en 
Tomally Christens;n, BO~~~ii~aKv~n~!er skal være,?: Olav Olsen, 
Norvald Jensen. r s 1snsen, ? , German~ Gabrildsen, 
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SKJ ERN0Y HISTORIETJAG SKRIV ER : 

De t haT væ~t fotoutstilling på 
Dyr stad skolemuseum i sommer. 
Vi er strålende fornøyd med opp
slutningen. I overk8 nt av 4 00 
mennesker h8 r besøkt utstillin
gen i løpet av de 6 søndagene 
vi hadde åpent. Det er blitt liv 
i det koselige gamle skolehuset 
igjen, noe vi håpe r det fortsatt 
vil bli. 
Men om vi har JOO bilder i fra 
Sk j ern øy , er vi interessert i 
flere. Hovedformålet med innsam
lingen er å få gitt ut en ny 
Sk je r n øybok, med historier og 
bilder fr~ øya, og da var det 

en fordel å ha et godt utvalg å 
velge i. Det vi spesielt er inter
essert i er bilde~ fra krigen, 
evakueringen, klassebilder og 
situasjonsbilder fra det daglige 
liv. Så ta en titt i ditt album. 
Har du noe så send det til Skjer
nøy Historielag ., Det er en fordel 
om du skrive r navnene på person
ene og en liten historie til 
bildet. 
Du skal helt sikkert få dem i re
tur når vi har fått avfotografert 
dem. på forhånd takk. 

Fra Ri ta. 

Ryvingen fyr har altid vært knyttet til Skjernøy, hvor 
en stor del av betjeningen har kommet derfra. Da det nye 
fyr var bygd og å~et i 1895,var det hele 32 fastboende der 
ute, Det var egen skole for barna med guvernante til å 
undervise. Annlegget,med veien opp fra havna ble me~et 
kostbart, fyret var som kjent da mpdrevet og transport av 
kull fra land og helt opp til fyret var heller ikke billig. 
Fyrla mpen v a r eletri sk , såkalt lysbuelampe og gav et : veldig 
lys, det kunne kjøres på tre trinn og det sterkeste gav , 
34milioner normallys. (et normallys = lyset av et sterainlys) 
Bildet vi ser Ryvimgen fra d en gang hvor vi s er skorsteinen 
s o~ je t fremdeles li~rre r rester etter og ble revet i 192~og 
til høyre kullboden. ebs. ~2 fas tboende var fyrfolket me4 
sin e familier. 
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I tI' 
fiskeprat 

----- _.~' ' ~"'< , 

- i er på god vei mot høst, etter 
en fa ntastisk sommer. 

f i s ket begynner vi med laksen. 
e r ble fangstene bare halvde-

l en av i fjor, og heller under 
et også. Ja, noen fikk nesten 

' ngen ting, eller bare noen få 
f isker . 
Så er det reken og makrellen, 
so de t er store mengder av. 
: en de t store problemet er at 
es tepa rten av reken og makrel-

i 2 - 3 hai, så er det bare å 
legge seg i land resten av uka. 
Makrellkvoten forandres stadig, 
men i skrivende stund kan de bare 
levere 150 kg. pr. mann, 4 dager 
i uka, og den makrellen må ikke 
være mindre enn 3 stk. pr. kg. 
En som dorger må da dra opp, og 
hive på sjøen" igjen kanskje 500 
kg. med små-makrell, for å få 
150 kg. stor. Og det er jo en 
forferdelig sløsing med ressur
sene og en sørgelig ordning nå 
midt i beste sesongen, hvor en 
kan dra alt en vil, helt inne 
ved land. 
Man har ventet på en russisk fry
sebåt til Farsund," som Skulle ta 
imot all fisken, men den har til 
dags dato ikke vist seg. 
Den eneste trøsten ef at all den
ne små reka og småmakrellen blir 
stor til neste år, men da kan den 
jo være langt unna Sørlandsfis
kemes rekkevidde. 
Her er ennå mye småtorsk og små
sei på 15-20 cm., mens større 
fisk av torsk, sei og lyr nesten 
ikke fi:nnes-'i Så ,~.t._.får:J1åpe på 

, bedre tider, rekrutteringen er det 
'\ i alle fall ingen ting i veien 

med.) 
I Det ~este fisket i sommer har 

vær,t krabbefisket. Det har vært 
en masse av dem og de har vært 
veldig fine. Fiskerne har fått 

" kr. 5 pr. stk., men nå er skall
skiftet i full gang, så det er 
mest bare vasskrabber. 
Når dette leses er det like f ør 
hummerfisket er i gang. Den sorte 
kardinal har alrede vist seg i 
ålrusene og krabbeteinene. vi 
kommer tilbake med resultatene 
i neste nummer. 

_n er så små at den ikke kan 
sett es. Trålerne prøver å fin

ne de feltene hvor reken er størst 
o de har fått en kvote på 900 

Hvis bildene vi har med blir 
noe mørke, kan vi bare beklage. 
Det er nok maskinen vår som 
begynner å bli slitt, så vi 
trenger noen nye deler . 

. i uk8 på en 2-manns båt, alle 
sorter . Denne kvoten bli r tatt 

Vi håper å kunne f.å ordnet det-
te snart. -----------
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Fra Ungdomsforeningen i so.mmer nevnes; 
'. 

Samling i kapellhagen fredag 15. og frammøtet var godt, både av 
juni, i strålende vær, og fram- smått og stort. . 
møtet var godt. Det ble loddet Videre nevnes at fisketuren i beg. 
ut kaker, ~olgt pølser, vafler av juli ble avlyst p.g.a. nedbør. 
o.l. Inntektene av det hele gikk Lørdag 4. sept. Bibeltime kl. 
til stolene i kapellet, og gav 10.)0 og kl. 18.00. Samlingsfest 
godt resultat. for året 90 - 91, søndag 9. sept. 
Båtturen i juni gikk til Landøy. 
Da var været også på sitt beste 

GARDSTUR FOR ROSNESFOLK, MED UTGRENINGER, SOMMEREN 1990. 

I år så samltes vi igjen og flokken den ble stor. 
Ryktet hadde nok gått at det ble vellykket i fjor. 
Kjellaug ønsker hver og en velkommen til denne dag, 
og håper så at liten og stor vil trives i dette lag. 
Så koselig at Daniel ble med, han trekker gamle minner frem 
fra folket som levde før nittenhundre-fem. 
Og Birgit, hun er jo her, hun har en "husk" som få. 
Alt kan hun minnes i fra vi var ganske små. 
Andreas har også noen ord han ville sagt, 
så leser han et gammelt dikt om "Vardevakt". 
Egil forteller fra krigen og miner de fant da. 
Der var så mange skumle ting som slett ikke var bra. 
Kalle går rundt og koser seg i solen. 
Når han vil ha en liten hvil, han setter seg l stolen. 
Spilling var ikke friSk, stakkar - og feberen steg. 
Nei, være syk om sommeren er ikke noen lek. 
Kari, Marit, Miriam de bader og plasker uti vann 
og roper: "Kom uti alle som "pyser" og står der innpå land. 
Velkommen til Aagot og mannen som for første gang er -med oss i Sandøy
bukta. Kanskje de kom hit fra Oslo by, da de kjente kaffelukta. 
Guttorm står med kaffekjelen og fyrer så trutt. 
Heri har så godt med kaffe på, for denne må være sterk som "krutt". 
Betsyer lur, hun har lapskaus med seg. 
Dersom den blir for tynn, kan de jo spise den med Skje. 
Gerd og familie griller og steker makrell, det vil de ha. 
Det synes den flokken er svært så bra . 
Andre bruner koteletter, å du så godt det lukta. 
Snart dufter det av middag over hele Sandøybukta. 
Trygve og Sven Erik de møttes og fikk seg en prat. 
Trygve og Therese kom forresten så sent, så de fikk ikke noe mat. 
Vi synger og vi prater og koser oss som best 
helt til vi ser at solen daler i vest. 
Håkon han trives og mener at det bør være slik 
at gårdens folk kan samles på slikt et fredelig vis. 
Wivestad er høflig, han takker for dagen og for seg. 
Så drar vi fornøyde hjemover, alle hver vår vei. 

Torborg Anensen 
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" PEDERSEN FAMILY REUNION'" 
SLEKTSTEVNE I U. S .A. 

2J juni 1990 reiste noen av Pau- pris på. De 100 kopiene vi hadde 
lus Kristiansens barn, barnebarn forsvant som dogg for sola. Det 
og oldebarn til USA for å være er nok en musikalst familie. For 
med på slektstevne. etter at vi hadde sunget 4 vers 
Paulus hadde 4 brødre som - på norsk, kunne de melodien, og 
rundt århundreskiftet - bosatte sang med av full hals på den 
seg i Amerika. I dag har de mange engelske versjonen. 
etterkommere i forskjellige sta- Familien kunne også synge på 
ter i USA. norsk. Bordverset var en gammel 
JO. juni 1990 skulle så mange som tradisjon. De fleste kunne "I 
mulig av disse samles i Woodbridge,Jesu navn går vi til bords". 
Connecticut . Stedet ligger i nær- Flere fra de yngre generasjoner 
heten av New Haven, der tre av kunne lage enkelte norske mat-
de fire brødrene i sin tid hadde retter som kjøttkaker og fattig-
slått seg ned. Det kom 108 del- menn. "Bestemor har lært meg det". 
t akere til stevnet, deriblant lJ Vi fikk smake. De hadde lagd det 
fra Norge. Noen ' hadde også tatt til ære for oss. Det var tydelig 
t uren helt fra California. Alle at de satte stor pris på at fa-
deltakerne fikk utlevert T-skjor- milien fra Norge var representert. 
te r l aget for anledningen. Et De er stolte av sin norske av-
fint minne å t a med seg hjem. stamning. Det merket vi ikke bare 
Stevnet foregi kk i og rundt fri - ' i praten, men også i hvordan de 
kirken i Woodbridge, med god plass pyntet med norske flagg både på 
t ·l t l' kt"t t t bord, kaker og ballonger. 

1 spor s ~ge a1Vl e er u e og V li h t hJ'erterom og omtanke f estmJ,ddag lnne. Programmet start- enn. g e,. . . 
t kl. 10 -med- ]caffe og kaker "" ,_pr~g~t_vå!, ~ ame~l~a~ske famllle. 

e . , Vi flkk også hllse- -på ,....ve·nner av 
d .v.s . folk ankom etter hvert. familien i New Haven. De hjalp 
Noen møttes for f ørs!e gang, andre til for at vi skulle få et vel
etter flere. års atskl1lelse~ Det lykket familiestevne; stilte som 
va~ flantastlsk.å møte ~å rna ge kjøkkenpersonale og serverings-
ukJente slektnlnge r . Vlfantkon- h' l D traff vi blant annet 
t akten med en gang , og oppdaget Je p. a . 
også slektslikheter . .tnkel te del- Bet~:y lAnn Olsen, datter av Ellnor 

, t akere fra Norge traff omtrent Fog 
.11-, er. ltf de for 

. d bb It . bl t 4 aml . len se. v sørge or -
s5 1ne ? e'r gJengere . an og skjellige' underholdningsinnslag 

-mennlnge . d 'dd båd . 
Kl. 12 spiste vi lunsj. Deretter u~ er ml agen, ~ sang, mu-

' . .. slkk, konkuranser, lnnslag av 
d~ev Vl ~e~ forskJelllge sports- barna o taler. Det ble en ufor-
11ge aktIVIteter som softball, fot- l l~ d 
b 11 11 b 11 g. emme. 19 ag. 

a . . . og vo . . ey a ... '. Det betyr noe "å ha røtter". 
De mlnste bolt r et ~eg 1 små plas- Amerikanerne våre håper at neste 
kabasseng . Sola ~klnte og tempera- slektstevne kan bii der hvor de 
turen var god. VJ. hadde også en f' b d . te fra .. ' . t t lre rø rene emIgrer -
ly~bl ldetlme der.vl presen ~r e å Skjemøy _ kanskje om 4 år 
SkJ~rnøya, me~ Slne naturs~Jønne l 1994. ' 
o~glvelser. Vl hadde også lnforma- Vårt 2 ukers Amerikaopphold ble 
sJo~ ?m den no r ske slektes hus og rene eventyret. Noen var først 
famllle: . en uke hos Peder Pedersens fami-
Under mIdda gen ~l. 17 , sang Vl lie. Han var den eneste som hadde 
l~ fra Norge Slq ernø:ysangen. Det bosatt seg i New Jersey. Siste 
gJorde sto~ lykke. Vl hadde tatt uke var vi i Connecticut hos 
oss den !rlhet å oversette hele Christen Pedersens familie. Vi 
s~ngen t~l engelsk .. D~t satte møtte fantastisk gJ'estfrihet 
va r amerIkanske famI11e stor ' 



- 6 -

og alle gjorde utrolig mye -for 
oss. Det er med stor glede og 
takknemmelighet vl tenker tilba
ke på vår hyggelige familie i 
USA. Vi får bare håpe at de vil 
besøke oss her i Norge, slik at 
vi kan g jøre litt g jengjeld for 

alt de gjorde for oss. En spesi
ell hilsen til alle dere der over 
som leser Skjernøyposten. 

Hilsen fra oss 

13 nordmenn. 

N~vnene er, bakerst fra venstre: Guri Tysil, Per Ove Tysil, Øyvind 
Tysil, Anne Turid Tysi l, Agnes Fasseland" Jan Petter Kristiansen, 
Solveig Kristiansen, Inge Tysil. Midtre rekke: Henrik Tysil, Pål 
Fasseland, May Britt Tysil. Og foran: Hilde K~istiansen og Siv 
Kristiansen. 

PÅ TUR MED SKJERN0Y VEL. 

27 forventningsfulle møtte opp 
til tur med Skjernøy Vel fredag 
31/8. Været var det aller beste. 
Turen gitt først til Sjølingstad 
Uldvarefabrik. Her var det om
visning og forklaring ved Karl 
Arre, veverimester fra 1948-84. 
Bedriften ble grunnlagt i 1894, 
men måtte innstille i 1984 p.g.a. 
dårlig lønnsomhet. -- Det var i 
sin tld en moderne bedrift med 
ca. 70 ansatte. De hadde, og har, 
eget el-verk med energi fra bek
ken som renner rett forbi . Det 
er i dag den eneste fabrikk i 
lAndet med produksjon fra rA-ull 
til ferdig produkt. Det er nok 
ennå mange fra øya som minnes da 

de var inne der med ull, og fikk 
tilbake ullgarn, ulltepper, gen
sere eller andre fine ullvarer. 
Fremdeles går det an å få kjøpt 
ullgarn og forskjellige ferdig
produserte ullvarer. 
Alle maskinene står der, ferdige 
til bruk. Der er vaskeri, fargeri, 
spinne- og vevemaskiner. vi fikk 
dem til og med demonstrert. Men 
nå er det altså slutt. De klarte 
ikke å hevde seg ikonkuransen 
med billige utenlandske tekstiler. 
Men planen er å gjøre det hele 
til et industrimuseum. Alt skulle 
ligge til rette for det. 
De har derfor startet Sjøling
stad Uldvarefabriks venner 

til s. 8 
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Denne gang tar vi med en vise av Margrethe Munthe, 

GEITERAMS. 
Mel; Du og jeg og vi to -
1 jeg vet en ' seter 
med så mange gjeter! 
Noen har en bjelle 
når de går i fjelle' 
Geitene de springer 
bjellene de klinger; 
Singe-linge-linge-linge, lang, lang, lang. 
Horn i toppen 
ragget på kroppen, 
blakke og svarte og hvite og grå. 
Lang i kjaken, 
skjegg under haken, 
listig og lystig og lett på tå. 

Alle springer løse, 
skynder seg av fjøsel 
Geitebukken fore, 
oppigjennom går'e. 
Killingene leker, 
alle sammen breker; 
M~ æ æ æ-æ-æ-æ-æ ... æl 
Viltert vinden ' 
tuter on tinden, 
snøen den skinner på heyeste topp. 
Men i hellet 
nedover fjellet 

~- ~ YQkser gi! ~v~,kJ.~JJ t e _2J. 911!.~t er ,..?,EJ>_ • . __ . 

Bei da, hvor de skjener 
over stokk og stener, 
over mos og grener, 
gjennom lyng og enerl 
Bekken oppi heien 
synger hele veien; 
Klonke-Ionke-Ionke-Ionke-Ionk-Ionk-Ionkl 
Tunge,tette, 
gode og mette 
kommer de hjem når det lir mot kveld. 
Hele flokken 
stanser ved tråkken, 
Sola har gjemt seg bak høye fjell. 

Og ~å kommer Anne, 
melker oppi spannet. 
Nå må de stå stille 
ellers kan hun spille.-
Siden ut på kvelden 
strør hun salt på hellen; 
Sikke-sikke-sikke, sikke, sikk, sikk, sikkl 
Alle tripper, 
napper og nipper, 
hopper og stanser og stanger på snei, 
nikker, nyser, 
står litt og fryser, 
går inn i f 'j øset og varmer seg. 

. ... :0_ .. . .... .. , ___ .. ... ~·_ · H. 
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På tur med Skje Vel. Fra s. 6. 
Og alle kan tegne seg som støtte
medlemmer der, for kr. 60 pr. år. 
Skrivet de har gitt ut er meget 
interessant lesning og de som 
var omtenksomme og fikk kjøpt et 
med seg, burde studere det nøye. 
Derfra gikk turen til Korshavn 

hvor vi spiste en deilig middag .~ 
på rorbuene åer. Turen hjem gikk > 

via Spangereid. 
Takk til vår guide, Tove Johansen 
og vår utmerkede sjåfør. Og takk 
til Skjernøy Vel som arrangerte 
~uren. --------

BRYLLUP PÅ DYRSTAD I 1870-ÅRENE. 
Det skulle være b~Jllup på Dyr
stad, og som skikken var måtte 
bruden 8 dager før bryllupet gå 
rundt til slekt og venner og na
boer for å be til bryllup. 
Nærmeste familie lrom gjerne da
gen før bryllupet og til kvelds
mat fikk de grøt og fisk. 
Vielsen skulle være 'i Mandal, og 
for å få plass til dem som skulle 
være med, lånte de makrellbåten 
eller losbåten. 
ut på formiddagen dro de i vei. 
Hvis det var vind ble seilet satt 
og det kunne mangen en gang bli 
en våt trøye. Ellers måtte de ro 
og det var fast bestemte steder 
hvor de skulle bytte folk ved 
årene og da måtte det alltid en 
dram til. 
Når de da kom hjem igjen, sto 
det alltid en rykende varm kjøtt
suppe på bordet. Og så fortsatte 
bryllupet med mye spising og 
drikking og med dans og moro tre 
dager til ende. 
Før bryllupet var det brygget 
sterkt øl og minst et anker (1/8 
tønne) brennevin måtte kjøpes. 
Kjøgemesteren var en meget vik
tig person i bryllupet. Han måt
te være flink til å synge, og 
dessuten kvikk og munter. 

Han måtte underholde med spøk og 
moro og være allesteds nærværen
de. Dag og natt måtte han være 
til stede og fram for alt måtte 
han ikke glemme å skjenke drikke; 
Når folk kom ble de møtt med 
flaske og glass og når festen 
var slutt skulle de ha avskjeds
drammen. 
Søndagen etterpå var det annen
dagsbryllup og da skulle gjerne 
de yngste gå til kirken i Mandal. 
Uken etterpå var det å ta fatt 
med havrelefse og striskjorte i 
hvert sitt hjem igjen. 
Det er ikke skrevet noe om 
mannsdrakten, men bruden var 
kledt i sort kjole med myrte
krans og stort tørkle over skul
drene. Helst skulle det være 
ekte W~enersjal, gulbrunt. De 
som ikke kunne skaffe seg det 
selv, - lånte gjeme. 

Dette er en beskrivelse av et 
bryllup som far forteller om i 
sin livshistorie. 
Jeg har også skrevet om mitt liv 
og jeg har så mye å takke onkel 
Andreas og tante Olevine for, at 
jeg synes de kan få et lite . 
minne i Skjernøyposten. (Se for
rige nr. ) 

Jeg er nå 85 år. Jeg takker for Skjernøyposten. 
Skjernøyer et godt minne for meg. 

Bjarne Val vik. 
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SMÅNYTT 
Ge rman Gabrielsen døde den 16.6 
vel 92 år gamm el. German er 
født på Farestad og ha r bodd 
der hele sitt l dnge liv, med 
unntak av noen år i Ame~ika i 
sin ungdom . 
Han var svært opptatt av lokal
politikken og var en tid vara
or dføre r i gamle Ha lse og Hark
ma rk kommune. } ~an var også me
get inte r essert i loka lhistorie 
og hadde en usedvaplig god hukom
melse. Også i fiskeriorganisa
sjonene va r han mye med. 
Som vi vet va~ han med i hjem
mefronten under krt~en og s a tt 
i tysk fangenskap i l ang tid. 
Selv i de senere år va r han ~å 
pass s prek at han kunne bo hjern-

e , med noe h je l p . Men den ~iste 
t iden va r han på Manda l sykehjem, 
hvo r han altså døde den 16. g. 
vi lyser fred over hans min~e. --
St . Ha.ns var svmrt blåsende, og 
ka ld. Lite med bå l va r det ,å se 
og l it-e -bå ter ut-e på --Dlord-f-j ord ....... . 
en , l angt mindre enn tidligere 
å r. Men på Monevollaa og ved 

oloen på Dyrstad brant bålene 
i allefa11 lystig. ------- .~ . 

Vi har i å r hatt en strå lende 
fin s ommer, med hele 60 sommer
dager med temperatur rundt eller 
ove r 20 gr ader i s kyggen, og 
fl e r e dager med 19 - 20 gr~der 
i vannet. Ja, nå helt til begyn
nelsen av september har vannet 
hold t 18 g r a der. -------
Slik kan det også gjøres~ 
Da Hilla og Ha rald Haagensen . 
bygde hytte ute i Ystevåa , frak
tet de ma te r i a lene ut fra ytre 
Farestad med helikopter. Nå r 
transpor tveien er lang og van
s kelig e r dette en veldig fin 
måte å g j øre det på . Selv om 
det er høy timeb et a ling , får 
den g jort unna enormt mye på 
den tiden. ---------

FRA ØYA 
Som vi nevnte i forrige nr. var 
det ventet flere brylluper i lø
pet av sommeren. Og det må en 
vel si har slått til. Hele 8 av 
øyas sønner og døtre har, hittil 
i år, blitt smidd i Hymens lenker. 
Av disse valgte 5 par å bli vidd 
i Skjernøy kapell. Og det må vel 
være litt aven rekord, på ~n 
sommer. 
Vi har alrede nevnt .Arnt otto 
Anensen, Dyrstad. 

Som nr. 2 var Bente Dyrstad, Dyr
stad og Eivind Jortveit, Spange
reid, den 16/6. Vielse på kapel
let. 

Den neste var Fred Roger Karlseh, 
Rosnes og Inger Lise Moland, Man
dal, den 23/6. Vielse på kapellet . 

Den 30/6 giftet Marianne Gabriel
sen, Farestad seg med Kjetil 
Aasen, Songdalen. Vielse på 
kapellet. 
Neste ute var Jarl Pedersen, Fare
stad og Anne~-I.i-s-e-.. EgelJ, Farsund. 
Vielse i Lyngdal. -

Som .nr. 6 kom Alf Yngvar Peder
sen,: Valvik og Kari Hårdnes, Sun
møre den 21/7. Vielse i Mandal 
kirke. 
Jørn Andre Vågsvoll, Rosnes og 
Monica Bjelland, Vågsbygd giftet 
seg den 28/7. Vielse på kapellet. 

Og endelig har vi Ruth Kirsti 
Syvertsen, ytre Farestad og Tom 
Ivar Stie, Søgne som giftet seg 
den 10/8. Vielse i Mandal kirke. 

Vi gratulerer alle sammen hjerte
lig og ønsker lykke til. 
Men ennå kan det komme flere! 
Mer om det neste gang. ------
Vi gratulerer Anja Hagen, Dyrstad 
og Ruben møll, Holum som forlovet 
seg i august. -------
Det var i år 3 nye skolebarn fra 
øya, nemlig: Charlotte Jørgensen 
og Oddvar Jenssen, Farestad og 
Anders D. Solvang, Dyrstad. 
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De begynte på Ime barneskole i 
, August. Vi ønsker dem lykke til, 

i deres streben etter kunnskap 
og visdom.---------

Den 22/7 ble 2 barn døpt i kapel- . 
let. Foreldre; Hilde og Trygve 
Ånensen. Barnets navn; Anniken. 
Foreldre; Gry Møll og Roy Bjørne
stad, Holum. Barnets navn; Nils 
Kristian.--------
6 fireåringer fikk første søndag · 
i sept. "Min kirkebok" under 
familiegudstjenesten i kapellet. 
De seks var; Eva Jenssen og Nina 
'Wilhelmsen, Farestad. Trine Han
sen og Sindre Greipsland,Valvik. 
Samt Steffen Dyrstad og Anette . 
'Walvick, Dyrstad.--------
Blå Kors i Mandal hadde lotteri 
over en ny Toyota Corolla bil 
nå i august. Det ble solgt 2000 
nøkler å kr. 150 og den som had- . 
de den rette nøkkelen fikk bilen. 
Trekningen foregikk under krab
befestivalen i Mandal den 11/8 ' 
og ~en heldige vinner var Leif 
Jenssen, Farestad. Vi gratUlerer. 

Det har i år vært stor måke død 
på bl.a. Store-og Lille Vengels
holmen. Nesten ingen måkeunger 
tsærlig sildemåker) vokste opp, 
men lå døde i hundredevis. Det 
Kar vært diskutert hva årsaken 
kunne være, matmangel, mink, 
pest, uten at de er blitt ~ige. 
At minken er en farlig fyr, er 
hevet over tvil. Den har i flere 
år utryddet terne-og småmåke-ko 
lonier på små-holmer rundt Skjer
nø'y. Nå har de endelig satt opp 
skuddpremien til ~. 50 pr. mink. 
Vi har hørt om .en'veidemanrr her 
på øya som har greid å få tatt 
22 stk. på ganske kort tid. 
Godt gjort!----------
På den annen side, så ble det 
klekket ut et kull med grågås 
på den samme Vengelsholmen. Vi 
synes dette er litt gøy.-----

Der har vært noe rent eventyrlig 
med kirsebær i år, sikkert re
kordh0st. Det ':'samme 'kan en kans-

kje si om Viktoria-plommer. Der 
ble bare så altfor mange, hvis 
de ikke var kraftig tynnet ut. 
Epler er der også bra med, men de 
fleste er fulle av makk.-------

Grant~ne som for et par år si
den mistet nålene og så ut til å 
dø, har våknet til nytt liv i 
sommer. De står grenne og frodi
ge og ser ikke ut til å ha lidd 
noen nød.-------
Som det står nevnt tidligere,har 
,vi hatt en alle tiders Bommer i 
år. 
Hvis vi fortsetter der vi slapp 
i forrige nr., fj.kk vi en fin 
periode midt i juni. Men altså 
en kald St. Hans aften, og fra da 
aV og til omkrinl~ midt i juli Var 
det kaldt og regnfullt. Så store 
deler av fellesfHrien var en hel
ler trist værmeslsig c·pplevelse. 
Men så slo somme:ren til for alvor. 
Ikke de ekstremt høye temperatu
rer, men noe over og omkring 20 
gr. for flere uker. Noe tørt ble 
det, men 'ikke særlig plagsomt. 
Og når det regnet, kom det i . sto
re mengder. Mandag 20. aug. var 
den dagen skyene ~ falt ned. Da kom 
det ca. 100 m.m. på ett døgn. 
Men så ble det li.ke fint igjen. 
Og det fortsatte og fortsatte -
til nå snart midt -i sept. Sol og 
rolige Vindforhold, nesten ikke 
kuling, langt mindre en ekte høst
storm. Selv om tempen er noe 
lavere nå, er det fremdeles b~ 
hagelig varmt og fint. Så en 
gjennomsnittskarakter av sommeren 
1990 må lyde; Helt ut fantastisk! 
Men vi kan ikke underslå at det 
er høsten Bom står for døren. 
Dagene blir kortere og bjerka 
begynner å gulne. 

Og med disse små betrakt
ninger takker vi for i sommer og 
ønsker vel møtt igjen når det 
lir mot jul. 


