
/ : ', 

---' 

',' 
~ 't:"' .~ ~.~~ ~. lo 

--

. ;1' 

• •• er 

-...--~ . -'- _.-
"~ 

__ o - '- - ~ ,~~~~~ ~ .....------- ' . ------ --
-------_ .. 

> . 

. ' .. .. -:;-- "'---"'-- .' . 

,ORGAN fOR ·': SKJt:RNØ'f'FOLK' .UTE 06 HJEHHa~ 
• • • • • - • ', j 

• 

-

NR·2 VÅREN 1991 23. ARG. 

MAI, DU SKJØNNE MILDE 
Så går vi sommeren i møte. Yi er i slutten av mai og vi har feiret 
nasjonaldagen og like etter pinsehelg. En stor prosent av nordmen
nene vet ikke hvorfor vi feirer pinse. Radioens Ukeslutt på pinse
aften kunne bekrefte dette. De fleste visste det hadde noe med reli
giøsitet å gjøre, men mange kom ikke lenger. 
Det vi vet er at det er den femtiende dag etter påske og etter Det 
Gamle Testamente en takkefest for f0rnhøsten, hvor pinsebrødene ble 
båret fram for Herren. Akkurat på denne festen i Jerusalem, 50 dager 
etter at Jesus ble korsfestet, kom den Hellige And og satte seg som 
ildtunger på hodene på dem som var til stede, både jøder og hednin
ger. Og den dagen ble 6000 døpt og tillagt menigheten. Så kort sagt; 
Pinse er kirkens og menighetens fødsel, og som fremdeles er i ferd 
med å bre seg over jord. 
Bjørkelauvet har vært utsprunget fra begynnelsen av månden, og nå 
står alt i sin fineste prakt, med blomsterenger og fuglesang. Og 
ikke å forglemme gjøken som er meget aktiv, synes den galer både 
natt og dag. 
Søndag 5. mai ble 9 ungdommer konfirmert på kapellet - et stort tall 
for Skjernøy å være. Det var et va~kert vårvær som gjorde konfir-
mantfesten enda større. , 
Mai har mye å by på. Fredag 17. ble feiret - fremdeles i vakkert vår
vær. Mange var med i toget rundt øya, og på kapellet og grendehuset 
etterpå. Bekransningen ved minnestøtten var i år ved Betty Hagen. 
En hflsen til unge - eldre; Løft hodet og se fram, mulighetens vei 
er der, og har mye å gi oss, og vi lhar mye å glede oss over. ------

'\ 
_~ __ ,I 
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LOKALl'LANIrEGGING PÅ SKJ2F:N3Y 

Som n eVrit i forrige nUIIlIIler av Skj ernøypost en er cl- , 
temagrupper SOJl skal jobbe IDE,ei .sine spesielle fel tel· .. 
i gang og vi vil gjerne orienter e l i tt om dette; 

]-I ... :u6iCiet er 

Næ:rings .. iylT:us:oi3me .. (Anne Lans Syver tsen .. ) 

Or ganisert krabbe salg - Turfisk ing m"v .. - Lokaler c~ L 
c-·· ' 1: ]:5-

.{uns t. Helse og sosialø (Tove Laila Johansen). 

Barnegage/f0!'skole 

Kultur (Svein Berge) 

Eldrebol iger - Nytt .1<-.l:,jJ.~.~·' ~ 

Vern av kulturlandskap - Bruk av kapell og grendehuv. 
Barne-og ungdoillsakt iviteter .. 

Arealdis.oneri~g (Jon Tor e fiEn ) 

Gruppa sta::tet med å sende . ut Et Sl- ::J:':, esk j em.::. for ... ,-
ningen til hus-og hytt ebygging. Svarl)rOsent ::m va:;.~ S'v~_ ... _.~y fl og det 
var generelt stor interesse ~~de for hus- og hyttebygg~ng. 
Her vil de~ nok bli gårdsmøt8~ fo r å diskutere rCLliteten" ?las
sering, hytte- og boligfelt lD.V . 

18. apri l var Jon Egil Vinje fra f yl ket og Otterdal l:~ AOI~~nen 
i nnbudt -ti:!. o0te på Kvisten f JT å orientere or:1 d8:,es syn på kloak
ken på øyao Va: nok mest st_ ~c ~or et kommunalt r~ns .r n18gg for 
Farestad/Rosr ... es, med u tS.l. ipp rå ::iypt van~J. .. x::.. os.::' "-, hyl'.-
s tad er coså - S?Tengt og må ut !iiies • Otterdal ru: .. - .' , ';.-

~~ __ l irlgaaY&f~~. '" ~.lle ligge å ~r & 10 -:- 15.0CO. - Fylke t "-' ~ __ "e S0g hel 
ler ikke avv::'se~'lde til Itmini:t c,," s e8.nl egg" .. - Dette vi: - ~ i u l.. edet 
nærmere flår u.tbygg':"ngsplanene er blitt mere }:J::lkr0te 

Dette var en kort orienter i ng i stikkordsfe 
s om har noe "på hjertet" om å komme med dette. - T~ . 
Ti l slutt kan vi nevne at gn~:.~=-e :1e vil sende ut et fe::"les S?0r re
skj erna for å høre ditt syn på de for sk j e11ige J)~i:'CM! :'fj~e . 

Søndag 28/4 arrangert e Historie
l a get t~r ti~ Mønnesland~ Rer 
fortalte Rar.s Møller om en e~i
sode han hadde vwrt med på 1:ric;s
vinteren 1945" Ran og en ka .. linE:rc.t, 
Lars LarsE;n~ hadde fått i OPF.e. 
dr ag å OP?Tette en radiostasjon 
i traktene ved Mønneeland 9 hvor 
han Var godt kjent fra. f ør. 

De kom over f~a England i en 
MTB og la~det ~idt på natten 
u te på Rel::"ersøy~ Han hadde hele 
r apor ter-l om turen, som Var ~:T·l~=:_ 

ve t av sjefeL på MTB' en. Dette 
er s penDe:de lesning, men nok 
l itt for lang å ta med her . 
Men i snøbyge!' og dårlig v<,;~ 
kom di,; Ov)) under Ryvingen Datten 

~ - I 

t il 1.(-., · febrUar og fikk først 

k jenning av ~imannsskjær. De 
fortsatt e til Odd og inn Oddfj
orden og landst ~~ts~~& Re ler 
~zy hvor ~3 :_ ~t-

s tyr .. 'De hedcl.c ~.l. ~~ \Jo ... _1 norsk 
r osjekte son: d.e stulle frakte 
u t styret videre med. Men denne 
var så lekk (3:t ,- J i~rl~n. l.unne 
brukes. De fo·· r - _ 2en , 
men det lyktes :::. ... '-'. ( U0 e e 
f ant Tonning og Birger Gunder
sen den drivende nede ved 8må-
2k ~ ~1 e{~e, ~,; -' - ," SOlTi 

cen ~re ble "'::. .... t . 
til notebåten, ~ b ~0ill frem deles 
lever på ytre Farestad). 
j) e mL-~ ·te da -"',rlJ ' : "' :~TB t €-r. S l i v -
båt, og dc~.·'" .~ re,'" ~~'ne re 
til England U c • 
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Vi har just passert 17. mai, og 
det er på tide med en ny fiskeprat. 
Makrellen har nå vist seg i driv
garna 5 timers kjøring av land. 
Det er Arnt otto og Trygve Anen
sen, nyrstad med "Gulskjær" som 
har vært der ute og fanget årets 
første makrell. De har tatt natt
fangster fra 60 til 1100 kg. og " 
prisen til fiskerne har vært re- p 

kordsItor, kr. 20.- pr. kg. nå i 
begynnelsen av sesongen. 
Det ser ut til å være en del fisk 
også i år, men nordavinden har 
vært lei og hindret fiskerne i å 
komme ut. Reketrålerne har også 
bli tt hindret mye av nordavinden, , 
men de ukene de har kommet ut på 
Revet har fangstene vært gode, 
med ukefangster på vel 1000 kg. 
Garnfisket etter sei og lyr er 

nå dabbet av., men det· ble i 
april tatt fangster opp til 200 -
300 kg., mest l" kg. sei og lyr. 
Det er også en del små-torsk å 
få påde på pilk og sjølrigle, 
men det er langt mellom de store 
'torskene. 
Nå håper vi bare Rå at varmen kom
mer, da har vi nok snart både 
laksen og makrellen på de gamle 
fiskeplassene ute i skjærgården. 
God sommer. --------

Historielaget - fra side 5. 
Kapittelheia, brev til ordføreren 
i Mandal angående bygdeboken for 
Halse og Harkmark. Enn videre 
brev til en professor i historie 
for å utbe hjelp om videre infor
masjon om adelsmannen Finn Rempe, 
og til sist et brev til Norges 
Sjøkartverk med anmodning om kart~ 
verk over signalstasjonen på 
Grottevarden. 
Styret har også mottatt diverse 
brev fra forskjellige institusjo
ner og lag. Den mest interessante 
henvendelse av denne art er nok 
den vi mottok om samarbeide med 

. -miljø,vemkonsu--lent-en - ;i saken om 
kulturlandskap. Her har vi fått 
et godtsamarbeid. 
Styret har også mottatt en hen
vendelse fra Aage Wilhelmsen i 
Kleven, om et samarbeide å utgi 
capt. Christian Pedersen Dyrstads 
memoarer i bokform. Noe styret 
ser positivt på. 
Til slutt skal nevnes at det gam
le skolehus har "sett lyset". 
Ved hjelp av respektabel dugnad 
har vi fått lagt inn strøm, og 
kan således i langt større grad 
benytte stedet. 
Til sist er bare å nevne at laget 
har mange uløste oppgaver som 
ligger og venter på at noen skal 
begynne på dem. En utfordring til 
såvel gamle som nye medlemmer. 
Dette er en utfordring til alle 
historieinteresserte mennesker 
å gjøre sitt til å avdekke biter 
av lokalhistorien. Uten den lokale 
historie som den jevne mann og 
quinde skapte med sitt daglige 
virke, kunne ikke overklassen 
eksistert og skrevet den nasjo-
nale historie. Svein B. sekretær. 
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ÅRSMØTE FOR SKJERN0Y VEL i991 . 

Årsmøtet ble holdt på grendehuset tirsdag 5. april 1991 . 
Referent f or årsmøtet, Agnethe Kj ellin. ' 
Årsberetning for Grendehuskomiteen ble lest av Aase Bornøy og godk j ent 
Årsberetriing f or Idrettskomiteen ble lest av Terje J ørgensen og godkj e 
Årsberetningen for Barnehagekomiteen ble l est av Karin Abrahamsen på 
vegne av komiteen, og ble også godkjent. 
Årsberetning for Skjernøy Vel ble lest og godk j ent . 
Regnskap for Skjemøy Vel ble på vegne av kasserer Unni L,iseth lest 
opp av Svert Knutsen og godkjent. 
Kaffepause. 
Forslag om at formann og s ekretær velges i nternt i styret ,ble ' enstem
mig vedtatt. 
VALG; Følgende står 
Forslag fra styret : 

på valg: 
Dyrstad, Agnethe Kjellin og Trygve Anens en . 
Skjernøysund, Lise, Knutsen og Knut Knutsen. 
ytre Farestad, Anne Lans Syvertsen og ' Bjørn Wikøyr 

Resultat av valget: Agnethe Kjellin, 2) stemmer 
Trygve Anens en, 19 ,'; Il 

Lise Knutsen, , )2 ti 

Knut Knutsen, 10 " 
Anne L. Syvertsen, 22 ti 

Bjørn Wikøyr, 20 Il 

, .. ' t!'~ , 

Fors lag til medlemmer i Idrettskomiteen; Rei dar W8.1vick og Tove 
Johansen. Vedtatt enstemmig ved muntlig valg . ~ . 

, , 

- Forslag ti l Grendehuskomiteen; Svein Walvick, Eivind Syv'eIj;sen . 
Til Grendehuskomiteen ble valgt Eivind Syvertsen . 
Til revisor ble valgt Norvald Jenssen. 

Styremedlemmer i Skjemøy Vel 1991: 
Lise Knuts en, Tønnes Be rge , Agnethe Kjeilin, Even Christensen, Unni 
Liseth, Esther Vågsvoll og Anne Lans Syvertsen . 
Forslaget fra Asbjørn Skeie angående spillearrs,ngement ble trukk et 
tilbake. 
Ellen Herstads brev angående å sette istand l1'yskerhola" samt fylle 
opp den gamle veistumpen ved "Tyskerhola" ble , l est opp. 
Ri ta og Georg orienterte om et mø,te med Hallfri d Jostedt og Henrik 
Lund om mulig forSkjønnelse av veiområdet ve d kapell et , i f orbindels e 
med kulturlandskapsplanen . 
Ellen tas med på eventuelle møter angående "Kapellområdet" og "~sker
hola". Saken får høy prioritet. 
Eventuelt: 
Norvald Jenssen; Gammel armatur på lyspunkter. 
Det skal jobbes videre med kart legging av gammel lysarmatur samt 
kostnadaberegning ved utski ftning . Opprustning av gammel armatur pri
oriteres fremfor oppsetting av nye lyspunkter i dette Vel-året. 
Ny søknad om lyspunkt på Bergeneset sendes. 
Ivar Syrdahl; Forsikring av utstyr i Hobbyklubben , 
Kan den forsikringen gå på inventarforsikringen som Grelf..d,ehuset har? 
HObbyklubben betaler da event. sin del. 
Det undersøkes muligheten for dette. 
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Betty Hagen etterlyste de gamle Knaben-turene Som Idrettslaget hadde. 
Idrettskomiteen tar saken opp. . . , 
Ri ta D. Solvang; Vedlikehold av benker som holder på å gå i stykker. 
Det skal i sin tid ha vært oppnevnt en komite som skulle ta seg av 
disse tingene. . . . . 
Tom Inge Dyrstad tar opp med Ungdomsgruppa om de vil ta vedlikeholdet 
av benkene mot kompensasjon. '. . . 
Ventebuene er ved å bli ødelagt. Event. materialer til reparasjon 
fra parkvesenet. Disse tingene bør gjøres før 17. mai. / 
Ivar Kristiansen tok opp saken ang. sauene med bjelle som forstyrrer 
nattesøvnen. Henstilling til Vellet om å ta dette opp i Skjernøy
posten. 
Det møtte 42 personer. 

Ivar Kristiansen Eivind Syvertsen 

HISTORIELAGETS ÅRSBERETNING . 
Et nytt år er passert over i hi
storien, og Historielaget er som 
sådant blitt et år eldre. 
Laget kan se tilbake på et rime
lig godt aktivt år. Styret har 
også i året som gikk bestått av 
de samme personer som tidligere. 
Nemlig; leder Rita Solvang, nest
leder Inger Lise Anensen, sekr. 
Svein Berge, <kasserer Kj elI Erik 
Grøsfjell og medlem Hilde Herstad. 
Varamenn;Everl Knuts en~ Hjalmar 
Hansen og Karl Kristiansen. Re
visor, Terje Jørgensen. 
Medlemstallet har holdt seg rime
lig konstant, ca. 115 mennesker. 
Hvem som er støttemedlemmer av 
disse, har ikke i skrivende stund 
vært mulig å bringe på det rene. 
Likeledes har kontingenten ligget 
på et stabilt og behagelig nivå, 
nemlig kr. 30.- for alle kate
gorier medlemmer. 
Av lagets aktiviteter siste år 
kan nevnes følgende: 
Ett årsmøte avholdt på skole
huset på Farestad. Ett· medlems
møte avholdt på Dyrstad skolehus. 
Tre styremøter avholdt hjemme hos 
medlemmer av styret. 
Av mere praktiske aktiviteter kan 
nevnes; En ekskursjon til "Bak
midtiskauen" med Reimert Berge 
som eksklusiv guide. En oppgave 
han løste på en utmerket måte. 
To dugnad~r, den første var å rei
se den såkalte "Navnesteinen" på 
Skanes.Dette er en bautalignende 
sak som igjen er kommet på "rett 

kjøl" takket Være historielagets 
medlemmer. 
Den andre dugnaden gjaldt klar
gjøringen til en fotoutstilling. 
Dette prosjektet, en utstilling 
av gamle Skjemøybilder, må be
tegnes som årets flaggskiJ>. 
Utstillingen gikk over 4 week
ender og ble avsluttet Sammen 
med Skjernøymarsjen. Prosjektet 
v~r til øe grader vellykket at . 
man vll~søke å viaer:erøre de~te 
på en eller annen måte på et se
nere tidspunkt. 
Videre skal nevnes at laget i 
sommer var repressentertpå et 
s~minar i regi av Agder Historie
lag. Dette foregikk på Evje og 
hadde .okupasjon 1940-45 Som tema. 
Tilstede var Rita Solvang, Inger 
Lise Anensen, Kirsten Jenssen 
og fra Skjemøyposten Sigurd 
Aalvik. 
Av spesielle prosjekter forøvrig 
er avskriving av gårdsprotokol
lene kommet til en milepel. 
Nemlig at. Liv Brit Jenssen har 
skrevet av alt som forefinnes 
på Sorenskriverkontoret i Mandal. 
Formodentlig går jakten videre 
på statsarkivet. 
Intervjuene med "Skjemøyfo1k 
som har levd en stund", .går for 
fullt. Siste intervjuobjekt var 
Paul Kristiansen, Martha Berge 
og Birgit Jenssen. . . 
Sekretæren har for sin de1 skre
vet brev til Oldsakssamlingen i 
forbindelse med kirkeruinen ved 

til side :3 -
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'fur til Mønnesland - " .,~r.a< s. 2. ' . ~, .~ 

Etter å ha skjult utstyret best 
mulig, lastet de alt radio4tstyr 
og en del våpen i båten og fort
satte inn til Kige-stranda. Den 
kontakten de hadde regnet med 
til å frakte det opp til Mønnes- ~ 
land var ikke hjemme, men omsi
der fikk de en mann med hest og 
kjerre til å kjøre det opp. På 
veien opp ,mistet Møller sin pis
tol i Stibakken og denne ble 
funnet aven kar neste dag og 
levert inn til lensmannen. Han 
kontaktet tyskerne som forsto 
at noe var på gang. 
For å få hjem mer utstyr prøvde 
de å få lånt en motorbåt. De kon
taktet Mauritz Jørgensen, men 
han ville nødig bli blandet opp 
i noe slikt. Han kjente ,litt til 
Jonas Hansen og de henvendte seg ·· 
til ham. Men nei, kan kunne ikke 
låne dem båten, men om den ble 
stjålet, kunne jo ikke han noe 
for det. Så der fikk de altså 
hjelp. 
De fikk bygd en hytte i heia opp 
forbi Øvre Mønnesland og her inn
stalerte de sin radiostasjon, 
som snart kom "på lufta". .-

,Tyskerne hørte jo snart hva som 
foregikk og prøvde på alle måt-

er å peile dem inn. 
Det var mal\genervepirrende epi
soder med tyskerne trålende rundt 
i terrenget på jakt etter dem. 
Ja, det kunne skrives en lang be
retning om denne spennende til
dragelsen i krigens siste månder, 
men det har vi dessverre ikke 
kapasitet til her i vår lille 
pUblikasjon. Det blir bare noen 
få spredte trekk vi får plass 
til. Men her holdt de altså ut, 
og sendte sine opplysninger helt 
til krigen sluttet. -
Det hadde samlet seg ca. 70 inter· 
esserte tilhørere for å lytte til 
Hans Møllers spennende historie. 
Han nevnte også at hans gode venn 
Stråleberg, som da bodde på Nedre 
Mønnesland, hadde vært til stor 
hjelp. 
Også yår gamle sokneprest G. Ous
land var med på samlingen. Han 
er jo lommekjent i de traktene 
og fortalte mye fra Mønnesland 
i gammel tid. Heller ikke han 
hadde bare " rent mel i posen" 
overfor tyskerne og hadde grunn 
til å værer forsiktig. --
Det var i det hele en hyggelig og 
interessant tur som Historielaget 
hadde fått i stand. 

<tHQ88Y:fISKER~/!(S ORØM» 
fl 

S O M rvl Gn, 
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Her kommer en annen liten barnevise. Men vi vet ikke bestemt 
hvem som har skrevet den. 

Vi satt i Kristiania 
og seilte til Kristiansamd. 
Og gyngestol ~n var dampskip 
og Finn var styremann. 

Og 0yvind førte posten 
og alle hans poser var fulle. 
på brevene stod det Bestefar, 
det var til ham de skulle. 

De hadde været der i fjor 
de kjente nok saktens ruten. 
F'å Horten tok de en mann ombord 
og de~ var Nilse-gutten. 

Alt gikk godt og sjøen var med 
nu hadde de Ferder på siden. 
Men lillegutt stod i en krok og gråt, 
de sa at han var for liten. 

De sa han tålte ei sjøen han, 
han sa at de var så stygge. 
Så ropte en av dem i land 

-a-t'nan kunne- vær e - bry gge. -~ --

Da ble han kry den lille mann 
og krabbet seg opp på bordet. 
Nu var han brygge i Kristiansand 
og lekte seg med de store. 

De for til havs gjennom skum og sprøyt, 
sjøgang det var kan du skjønne. 
Og gyngestolen den vippet så høyt, 
da lie var ved Tønsberg-Tønne. 

Den vippet så fløyt at de alle falt 
og buler de fikk som var stygge. 
Lillegutt synt es det var ei så galt 
bare å være brygge. 

Hvis der er noen som har tignende små barneviser ville vi 
gjerne ha dem tilsendt. 
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SKJERN0Y HISTORIELAG SKRIVER; 

De t nærmer s eg sommeren og Skj er
n0Y Historielag vil ogRå denne 
s ommeren ha foto-utstilling p& 
Dyrstad skolemuseum. Men denne 
gang bringer vi fotografier av 
eldre hus, s jøbuer, låver, po
t e thus og s ommerfj" s . 
!ivert e t foto vil ha Rin egell 
l ille historie skrevet under. 
Det er mange flotte bilder. 

Vi har også fått inn litt 
flere klassebilder av øyas bebo
ere, disse vil også være utstilt. 

En dame ved navn I ds. 
El isabeth Jør gensen er kjent for 
sine koselige malerier, med mo
tiver av hus rundt i Norges land . 
En del av motivene er hentet fr a 
~andal og et fra Skjernøysund. 

Di s:3e vil vi ha ut s tilt for ~;idG . 
Apn:Ln gs dagen vil vmre [::" 111 -

da g 30 . juni kl. 15.00. Da vi l 
Je t også fore gå andre aktivit et
er . Akt0r er fra ~kjernøy-r evyen 
vil fremf~re e t skuespill om 
utviklincen på skolen i Ar e nes 
l!'?l p. Ell e r r: vil de t bli kr11,eut
lodning , ti ppekonkuranse. RtØV
lekaet og sa l g av ma t og drikke . 

Apnings tidene ellers~ 
vil være alle s0ndagene i juli 
f ra kl. 16.00 til kl. 19.00, + 
s'~ ndag 25 8.UgUS t, da :3kj ern~y
!Tl,::,rsj en går av st a belen. 

Vi håper på god oppslutnin G 
og s ier hj e rt el ig velkommen ti l 
,?l Ie. 

Hit a Dyrst ad Solvan L. 

Her bringer vi et nytt skolebilde f r a ca . 42 -43. Navnene fra 
venstre er; Kåre Berge, John ';/ olvick, Heimert Berge, lnger f. Pe d
ersen, Jonny Olsen, Sigurd :3yvertsen , lærer Georg Berge, Gustav 
Kris tensen, ~inn Arvid Olsen, As l aug f. Berge, Astrid f. Jenssen. 
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SMÅNYTT FRA ØYA 
~ø rdag 20. april hadde Skjernøy 

" storielag dugnad hvor det ble 
opparbeidet en ny sti til Grot
, evarden. Det ble hugget en del 
. nær og satt opp rekkverk på 

satte steder, og det ble lagt 
e ny bro over en kløft. Veien 
er nå adskillig bedre enn før. 
e ette er på stien fra Dyrstad 
sol ehus). Vil samtidig rette 
en hjertelig takk til alle som 
var med på dugnaden. 
Jan gamle veien til Grottevarden 
s er ut som den har gått op~ på 

ordsiden, i retning Østerkjød-
na , og det er spor etter trap
er og stier der. ----
j ueri på Skjernøy. 
et har i vår vært ) frekke 

gjenger som har herjet langs hele 
Sørlandskysten, på jakt etter 
narkotika og medisiner. (Slike 
ting oppbevares ikke lenger i 
flåtene). Men de tenker ikke på 
at det kan gå ut over andres liv 
og helse. -----
Vi vil gratulere Jan Atle Abra
hamsen og Hilde Skrøvje, Valvik 
med ei jente den 17.). 
~ikeledes gratulerer vi Randi 
Ullestad og Bjørn Vikøyr, ytre 
Farestad med ei jente den )1.). 

Som nevnt foran var det i år 9 
fra øya som ble konfirmert den 
5. mai, og disse var: 
Marit Handal og Arnstein Syvert
sen, Y. Farestad. Stine Grøsfjell, 
Mette Austrud og Vibeke Kristian
sen, N. Farestad. Rolf Christian 
Aalvik og Endre Abrahamsen, Val
vik. Helene Jenssen og Stein Ove 

tyverier her på øya. Først et 
i nnbrudd i en hytte ved Fare
stadk jødna hvor de hadde brutt 
s eg i nn og gjort hærverk og 
st jålet en masse ting. A~rahamsen, Dyrstad. 

å ble den oppblåsbare rednings- V1 gratulerer dem alle og ønsker 
l åt-en_ til "MArCeno"_ kuttet ll.t _ ___ d_em-.!n lys 0lLgod_ f~m}~d:_ ... ___ -: ~ 

av stativet og stJålet .. Den ble Det var i år 5 russ fra øya. 
senere funnet på 1nners1den av Øyvind Liseth, Morten Aalvik og 
øya, men da var den åpnet og. Mattis Kjellin var rødruss, mens 
~dproviant, raketter og med1- Merete Syrdahl og ASbjørn Skeie 
s1ne: var borte. . var blåruss. Våre gratulasjoner 
Så l1ke før 17. ma1 ble også også til dem. -----
r edningsflåten til "Gulskjær" 
kuttet og åpnet og innholdet 
s tjålet. Begge fiskeskøytene 
l igger i Syrstadstranda, og Jan 
Øystein og Tom Inge Dyrstad 
var om natta kommet et stykke 
utenfor Ryvingen, på vei til 
Revet, før de ble klar over at 
flåten var stjålet. En nifs si
tuasjon å komme i ved en ulykke 
el ler et uhell på sjøen og opp
dage at redningsflåten var bor
t e. De største av disse flåtene 
koster over kr. 20.000 og når 
de er åpnet må de inn til spe
sialister for å pakkes om igjen 
og kontrolleres, pluss at alt 
utstyret ombord må fornyes. 
Dette koster fra ).000 - 6.000 kr. 
Ingen er tatt for tjueriene, 
men politiet har mistanke om 

Ungdomsforeningen hadde sin vår
fest fredag 19. april. Også i år 
vil de ha sin utlodning og grill
fest i kapellhagen. Det blir 
lørdag 15. juni kl. 17.00. Det 
blir salg av nystekte vafler og 
nygrillete pølser, samt kaffe 
og brus . Stensager blir med. Det 
blir også sang og musikk. 
Håper på godt frammøte fra by 
og bygd. 
Fisketuren blir i år 5. juli. 
Også her blir Stensager med. ---
Det er kommet ny flaggstang ved 
kapellet. Den gamle var nå svært 
dårlig. Men så har den også gjort 
sin tjeneste. I følge Kristian 
Anensen var det hans far, Otto, 
som gav stokken til stanga og 
Martin Pedersen som lagde den til. 
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Og det skal ha vært omkring 
1935. Foten var av eik og kunne ' 
sikkert ha stått i mange år ennå. 
Den nye er aV aluminium, både s t 
stang og fot, og vil forhåpentlig 
stå i mange,mange år. ~ 
Kan noen huske om det var flagg
stang ved kapellet før i 30-åre
ne, og eventuelt når den første 
ble reist?--------

l 
Bernt Ole Abrahamsen, Dyrstad og 
Inger Johanne Finsland, Laudal 
giftet seg i Laudal kirke l. juni. 
De vil bo i Mandal foreløbig, 
men ønsker nok senere å få bygge 
på øya. Vi gratulerer hjerteligs t. 

Rosnesfolk satser også i år på 
en gårdstur, en godværsdag rundt 
15. juli. ·så velkommen til alle 
som føler tilknytning til Rosnes. 

St svanepar har holdt seg rundt 
i Rosnesvåa de siste årene (spe
sielt om vinteren). Nå har de 
bygget reir og ligger og ruger 
på egg ute i Ystevåao Det har 

øya og .ellers langs kysten. AI~e 
vil gjerne ut og prøve båtlivet 
på fine sommerdager, og det er 
sikkert både sundt og morro. 
Bare en liten påminnelse~ Det 
skjer båtulykker ikke så svært 
skjeldent. Og det er dessverre i 
ikke alle som er like båtkyndige. 
Ha respekt for været! Overlast 
ikke båten, og ha nødvendig red
ningsutstyr ombord. Med litt 
sundt båtvett skulle alt gå bra . 
Ha en riktig god båtsommer.----

En kan nok hevde at det ble tid~ 
lig vår, men noe varme ble det i, 
slett ikke.- Hele april og det 
meste av mai var det surt og ka ldt 
og først mot slutten av mai fikk 
vi noe varme. Men takket være 
lIlye mildvær tidligere, var bjørka 
faktisk ute i slutten av april. 
Det er vanskelig å glede seg over 
alle vårblomstene, når det er s å 
surt og kaldt, men det håper vi 
det skal bli en forandring på nå . 
Det begynte å bli svært tørt, da"" 

_ a.l_dr.i~f_QrekommeLt tidligere,_ og 
nå er vi sv~rt spente på om vi 
skal få se svanene med unger rundt 
brygge~e våre. Vi får bare håpe 

<tet faktisk ikke hadde r-egnet i--~ 

hele mai. Men så fikk vi noen 

a t minken lar dem være i fred. 
Svaner er blitt mer og mer van~ 
lig på Sørlandet, men de har som 
sagt aldri hekket ute hos oss.-
Vi går en ny sommer og båtsesong 
i møte. Det er etter hvert blitt 
en enorm båt park, både her på 

gode tordenbyger den 2. juni og 
det hjalp no~ litt. Med noe mer 
r egn og varme skulle det ligge 
godt an. 
Og så slutter v~ av med å ønske 
a lle våre lesere en riktig god 
s ommer - minst like fin som den 
i fjor. 

Nt B,En liten korreksjon angående utlodningen i kapellhagen. 
I ste~et for lørdag 15. juni, som nevnt annet sted i dette bladet, 
blir det fredag 14. juni kl. 17.30. Hjertelig velkommen til hver og en. 

l 


