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Julen blir som regel kalt etterta nkens tid. Skulle jeg da, som jeg 
blir bedt ~m, skrive litt om noen juleminner, ja, da måtte det bli 
om noen minner fr a min ba rndoms jul hos bestefa r og mormor på Fare
stad.- Trekkspillhuset ble det kalt. For nesten hver jul korn vi -
barn, svigerbarn og barnebarn i store mengder. vg alle skulle ligge, 
alle ha mat. Det med sengeplass en var jo ikke så nøye den gang. 
Vi lå hvor det var plass, men den som kom f ørst var jo selvfølgelig 
heldigst.- På kottene va r det også senger, men smått med lys, og dår
li g med dyner. Man tok det der var, gamle frakker var gode og varme de. 
Kaldt var det om morgenen, ingen varm dusj, nei. Utedo og en rask 
kattevask fikk holde. 
Mormor hadde et stort bord i stua, der skulle alle spise. Men stoler 
var det ikke til alle, så ei planke med et teppe over og to krakker 
utgjorde den ene langsiden.- Så var det melka da. Den kom ikke sånn 
ferdig på papp som nå, nei den fikk vi servert i mugg. Og da var det 
noen lure fettere hadde lyst til å mobbe litt. Når min mor kom med 
muggen, ja da gjalt det å dra glasset unna når skjenkimgen var i gang. 
Så ble det skjenn og latter sånn om hverandre. 

Med jula hørte det også med en tur til Anna Eriksen. Der var det 
å sitte musestille og spise løvtynne kromkaker uten å søle, for det 
var så fint der. Tenk om det kom en smule på den stive hvite duken r 
Julekvelden var alltid moro. Hvem skulle Være julenisse denne gangen. 
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Presangene var ikke som nå de heller, men tror vi syntes det var 
$pennende likevel. Og nissen var alltid oppfinnsom, sånn som å tenne 
ei pipe, og røyken kom ut bak maska. Min fetter var nok litt redd 
nissen, og for oss andre satte jo det en ekstra spiss på det hele.
Bestefar leste alltid juleevangeliet når vi hadde fortmrt hummer og
torsk.- Fisk smakte godt for oss barn den gangen. 

Så var det julefesten, alltid spennende det også. For når det var vok
snefest, ja da hadde alle vi fettere og kusiner det gøy hjemme. 
Men et sjyr var det å få alle vaska og pynta til festen. Vaskefat ble 
fylt og tømt. Og så var det nesehåra, de måtte også trimmes.- Inn på 
en stol midt i stua, og i gang med saks. Vi barna fulgte nøye med, 
og fikk oss mang en god latter. 
Barnefesten gikk heller ikke upåaktet hen. Bestefar hadde ei skoeske 
på loftsganga. Det var julegaver til alle, blyanter og slikt. Og nis
seb var med der også, og delte ut til alle var fornøyde. 

Slike småting, ja de sitter i dag, som gode minner. Nå kan sikkert 
flere av de impliserte trekke fram andre ting, men dette er ting som 
jeg husker. Tror jo tida i dag er mye mere kravstor, men at vi like
vel holder tradisjonen oppe, og samler oss om det glade budskap og om 
familien. Det med familien hører. jo ganske sterkt jula til. Tror vi 
er inne i ei tid nå som vi må ta oss tid til vennskap og familie. 
Og at barna kan se tilbake på juleminner s om er like gode som dem 
deres foreldre har hatt. 
Med disse enkle tanker vil 
en riktig god jul. 

jeg ønske alle Skj erneypostens l esere 

Uod jul. Hilsen Åshild. 

GRODEVARDEN 

At det er lagd en ny sti opp til 
Grodevarden, er visst noe som er 
blitt kjent over hele øya. Og den 
er blitt flittig brukt, både av 
80-åringer og små barn på 2-3 år. 
Så er det også koselif at det ik
ke bare er øyfolket som har funnet 
stien opp til varden. Det viser 
seg i gjesteboken at folk fra bå-

de øst-og Vestlandet, og ogs å ut
lendinger fra Tyskland og Holland 
har skrevet sitt Gnavn og adresse 
der. Det er nemlig skrevet ca. 
475 navn der. Vi har gjennom som
mertiden stadig sett folk som 
gikk opp eller ned til varden. 
Vi satt der en søndags formiddag 
med kaffe og niste og nøt den flot
te utsikten. Vi kunne bl.a. se et 
makrellstim som trakk ut og inn 
i Kirkevika. Andre ~ar stått her 
oppe og sett på elgene (4 stk) 
som ruslet omkring ned forbi dem. 
Andre igjen har hatt bøker og le
sestoff og kost seg med der oppe. 
Dette kan en lese om i Grotte~ards
boka. Den er nå tatt ned for vin-

teren, men til våren vil det bli 
lagt opp en ny. 
Til de som spør i boken; Hvor er 
grotten? kan vi bare svare at der 
er ingen grotte. Grodevarden er 
et svært gammelt navn og vi uJtror 
at det betyr høy eller stor varde. 
Under krigen med England var det 
en vaktstue her oppe, og folk som 
alltid holdt vakt, for å se om 
engelske krigsskip nærmet seg. 
Det var da ordnet slik åt det sto 
folk på heiene nedover t il det 
gamle 'gjestgiveri' (skys~sta
sjon) i Skjernøysund. Så gikk da 
budet fra mann til mann om at nå 
var fienden underveis. Og der lå 
alltid båt ferdig til å gå ut å 
møte fienden og om mulig få jagd 
dem tilbake igjen. 
Just hvor denne vaktstuen lå der 
oppe, er vanskelig å stedfeste. 
Men at dette er et historisk 
sted, er det ingen tvil om. Men 
det er dessverre svært lite skre
vet og bevart fra denne tid. 

T. hensen 
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Den store begivenheten siden 
siste "Skjernøypost" er jo hum
merfisket. Deltakelsen er jo ik
ke som i gamle dager av yrkes'is
kere, men det er fremdeles mange, 
både små og store, som deltar med 
stor iver. 
Men det ser ut til at fisket be
gynner altfor tidlig. De første 
dagene var fangstene helt elen
dige, med bare. noen få hummer 
pr. båt. Tror beste båt på øya 
bare fikk 12 - 15 hummer første 
trekket. Men det tok seg veldig 
opp lenger ute i fisket, og når 
dette skrives har vel beste båt 
på øya fått mellom 300 og 400 
stk. og 3-4 stk. pr. teine i 
gjennomsnitt for de beste, i l ø
pet av fisket. Tror de fleste 
har større fangster enn de siste 
årene, og at det er tatt mere 

hummer ute ved de ytterste holme
ne, hvor fisket har vært dårlig 
i mange år. Men det er lite smi
hummer, så noen stor lysning e r 
neppe i vente. Prisen blir vel 
noenlunne som i fjor, 140-150 kr. 
pr. kg. 
Mens mesteparten av fiskerne var 
opptatt med hummer~å : fisket Dyr
stadgudan med "Gulskjær" med garn 
etter kolmule og fikk gode fangs
ter. Opptil 200-300 kg. om dagen 
aV denne dyre fisken, pluss litt 
lyr og torsk. Kolmula ble i be
gynnelsen betalt med 48 kt. for 
den over 4 kg. og 33 for den mel
lom 2 og 4 kg. Så dette fisket 
ble mye bedre enn om de hadde fis
ket etter hummeren. Men nå i det 
siste er fangstene blitt mye min
dre. 
Reketrålerne får jamt bra fangster 
når været er lagelig, men prisen, 
især for råreker er blitt dårlig
ere, så det skal mye til for at 
det skal bli lønnsomt. 
Ja, nå må trollgarna gjøres klar e 
for det går mot tiden da juletors
ken skal fiskes. Ser mest ut som 
det er torsk mellom l og 2 kg. 
som det er en del av, mens det 
er langt mellom de orntlige sto
re. Men det blir nok torsk på 
julebordet også i år. 

Lykke til og god jul.------

++++++++++++++ 

Mild og varm September -
Vet er som en sommer. 
Men vinteren lurer 
og roper; 

"Jeg kommer"l 

Det har vært 425 besøkende 
på Grottevarden i sommer. 

Med ny sti og bro og 
skilterL som viser vei 
har mange besteget toppen. 
Men der er noen som etter
lyser 

"Grotten" 

Hanne-Sofie 
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UNGDOMSFORENIGEN 
0å går det atter en gang mot jul, .og det er like før vi går over i 
et nytt år. Ungdomsforeningene årsmøte er onsdag 4.desember. Da 
blir Per Løvås med som taler. 

f 

lier på Skjernøy foregår det mange t 'ing, men virksomheten i kapelle t 
har holdt seg stabil, likesom f ør. Men oppslutningen til møtene har 
vært mere ustabil og heller dårlig. Det har vært satt opp flere 
temamøter i høst, med forskjellige talere. 
Det var møteuke fra 15. - 20. okt. ved Per Løvås, hvor det var satt 
opp emner for de tre første kve l dene. Disse møtene var, som vanlig, 
godt besøkt. Krabbefesten var freda g 18. okt. Her var SKUK med og 
s ang, etter et par års pause av ma.ngel på dirigent. En grei fest 
med mye folk. Avslutningsmøtet var søndag kl. 17.00. 0ALTO barnekor 
fra Mandal deltok og storesalen var stuvfull av folk. 
I høst har det også vært 4 bønnegrupper i virksomhet, som består av 
5 - 7 personer fra Ungdomsforening og Ungdomsgruppe. De samles ca. 
en gang i månden. 
Videre blir det å synge julen i nn, i menighetens regi, søndag 8. 
des. og grøtfest (vi synger julen inn) fredag 13. des. 
Julefesten blir som tradisjonelt lørdag 28. des. og søndag 29. 
(søndagsskolefesten). 

Vi tar med regnskap og resultat av utlodningen med inntekt t il or
,g:elfondet. 
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NOEN MATTE' DØ -----. 
De fleste av oss eldre vet at Norvald Jenss en omkom ved krigsforlis 
med DIn "Annavore" i desember 1941, men de nærmere enkeltheter er tlet 
vel de ferreste av oss som kjenner til. Vi har sakset et utdrag fra en 
a r t i kkel i SSH's (Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåten) vet
eranbla d, som forteller litt mer om hva som hendte. Det er ikke akurat 
be~gelig lesing, men ikke desto mindre var det ting som skjedde et 
utal l av ganger under krigen. Også andre Skjernøyfolk har, i større el
ler mindre gra d vært 
med på noe lignende, 
men ikke med s å tra
gisk utfall. ---
Og her fø lger beret-
nin.gen ; 

-.. m·oien. som forøvrig hadde 
egnelsen HG i6, gikk ut fra 

G~tar natten til 14. desember 
I - I. Den bestod av 32 allierte han
deltssli;:i'p som \-af eskortert av hjelpe-
~~ . pet «Audacitp> samt 

=et"e g mnetter. De norske ski
pene i muien var dis «Annavore» 

FarnInd og dIs «Lisbeth» av 
Ha gesund, begge lastet med hen
holdsvis 4800 og 4450 tonn jern
malm fra Huelva i Spania. Ved 
avgang fra Gibraltar ble «Lisbeth» 
plassert i kolonne 1 på babord side 
av konvoien med «Annavore» tvers 
om styrbord i kolonne 2. Om mor
rungen 15. desember var konvoien 
ommet så langt til havs at den ikke 

lenger hadde britisk flydekning fra 
Gibraltar. Derimot dukket et tysk fly 
opp fra horisonten i nord. Man 
Yisste nå at konvoien var oppdaget, . 
og økende tysk radiokommunika
sjon varslet om at ulveflokken sam
let seg. 

Ubåtene var plassert i område 
med konvoiens sansynlige kurs, men 
uventet tok den en sving i sydlig ret
ning og omgikk uten videre den før
ste ubåtgruppen. Ubåtene måtte 
omdirigeres, en operasjon som tok 
noe tid. 

En morgenpatrulje fra hangar
skipet «Audacity» meldte den 17. 
desember at en ubåt skygget konvo
ien fra en posisjon 22 n. mil akterut. 
Fem eskortefartøyer og et fly fra 
hangarskipet gikk til angrep, men 
ubåten satte seg til motverge og skjøt 
flyet ned. Etter dette ble ubåten gjen
nomhullet av granater og sank under 
bena på dem som var på dekk. 

Neste morgen la det forholdsvis 
gode været forholdene til rette for 
eskorteskipenes andre senkning. En 
utkikk på jageren «Stanly» oppdaget 
en ubåt som forfulgte konvoien på 
ca. 5- 6 n. mils avstand. To jagere 
gikk til angrep, tvang den opp med 
synkeminer og la den under ild. 
Mindre enn 30 minutter etter at den 
var meldt, gikk U-434 til bunns mens 
det tyske mannskap kom seg fra 
borde og ble tatt til fange. 

Så langt var konvoien uskadd. 
Den gikk nå i sikk sakk mot vest og 
nord med en fart av 6-7 knop. Noe 
senere ble en tredje ubåt observert, 
men den unnslapp. Eskorten vendte 
tilbake til konvoien og forberedte seg 
på en søvnløs natt. Samtidig skygget 
U-579 skipene. «Stanley» som patru
ljerte bak konvoien meldte, «Ubåt i 
sikte». Den neste melding varslet 
«Torpedoer kommer aktenfra». 
Orlogskaptein Walker på jageren 
«Stork» som lå nærmest «Stanley» 
tørnet rundt for å assistere. Mens de 
to skipene kommuniserte eksplo
derte plutselig «Stanley». U.574s tor
pedoer hadde funnet sitt mål og 
utløst en eksplosjon i «Stanley»s 
magasiner. Jageren sprang i luften 

med et øredøvende brak som både 
kunne sees og høres over hele konvo
ien. Ikke før var flammene fra 
«Stanley» dødd hen, før natten på 
nytt ble opplyst. Alle handelsskipene 
i konvoien hadde fulgt standardin
struksene som gjaldt ved torpede
ring, og skutt opp sine Snowflake
raketter for å hjelpe til med å 
opplyse sjøslaget. Nå var alle - ubå
tene inkludert - i stand til å se hele 
området. Bare øyeblikk senere gikk 
et handelsskip ned. 

I mellomtiden jaget Walker mot 
området hvor «Stanley» var blitt 
truffet og ble belønnet med fast 
asdic - kontakt på kort hold. 
«Stork» oversådde området to gan
ger med synkeminer og var i ferd 
med å tørne for den tredje runden da 
U-574 steg opp til overflaten 60 
meter forut. Ubåten forsøkte å unn
slippe ved en krapp dreining, men 
Walker opptok forfølgelsen. Kam
pen hadde pågått i II minutter da 
«Stork» rente den i senk. I det de 
gled fra hverandre, gjorde en siste 
sereie med synkeminer det av med 
U-574. «Stanley» var hevnet. Men 
samme morgen varslet en melding 
fra Admiralitetet at tre ubåter til var 
underveis for å delta i slaget. En av 
dem var under kommando av kap
teinløyntnant Engelbert Endrass. 
Han har vi hørt om før, og nu var 
han selve trumfesset i Dønitz under
vannsflåte. 

Om kvelden 21. desember, ca. 
20.30 fikk Endrass med sin U-567, 
inn en fulltreffer i det norske skipet 
«Annavords babord side. Ettersom 

"Lisbeth" gikk i ytterste kolonne på konvoiens babord side, med "Anna
vore" tvers om styrbord i kolonne to, var det naturlig å tro at torpe
doen var beregnet på ''Lisbeth n. "Annavore gikk ned i løpet av sekunder, 
29 mann omkom og bare 4 ble reddet. 
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LOKALPLANLEGGING FÅ SKJERNØY. 

Som de fleste vet foregår det lokalvlanlegging på Skjernøy, og det 
er noe som vil prege denne utgaven av Skjern~yposten. 
Det har vært arbeidet med dette et års tid, og vi kan begynne å skim
te konturene av hva som kan komme til å skje. Men ennå står mye a/
beide igjen før en ferdig reguleringsplan for hele øya kan legges 
fram. 
Der er flere grupper som arbeider selvstendig, men også i samarbeide 
med hverandre. Vi lar først AREALGRUPFA komme til orde, med et innlegg 
fra hver av de 7 gårdene Vå øya; 
YTRE FARESTAD: 

+ Aktiviteter vi har lagt bak oss; 
Gårdsrnøter for å bestemme retningslinjer for utnyttelse av gården. 
Samtaler med kommunen vedrørende kloakk, kulturvern og fortetning 
av bebyggelsen. 
Undersøkelse vedrørende byggebehov. 

+ Hva vi ble enige om; 
- Begrenset boligbygging og noen hyttebygging. 

Fortetning av den eksisterende bebyggelse. 
Verning av innmarka som kystlmlturlandskap. 
Snarlig utbygging av ledningsnett og pumpestasjon for kloakken, 
finansiert av kommunen. 
Gi muligheter for konvertering av låver til hytter/kårstuer. 

+ Hva skal vi gjøre fremover; 
Få bekreftet byggebehovet av nye hus. 
Undersøke for hvor mange boliger grunnvannet på gården kan gi 
drikkevann. ++ 
Etablere binnende avtale med kommunen vedrørende tilkoplingsavgift 

for kloakken og omfanget av ledningsnettet finansiert av kommunen ++ 
- Samtale med fylkesantikvaren vedrørende konvertering av låver, for
tetning av bebyggelse og kulturlandskapet. 

++ Aktivitetene utføres i samarbeid med Nedre Farestado ---------

NEDRE FARESTAD hadde gårdsmøte 7/11-91. 
Godt med folk var møtt fram, så interessen for hva som skal skje 
framover er stor. 
Et sammendrag av spørreundersøkelsen ble referert. Dette viste at en 
del var interessert i husbygging på sine eiendommer, men da bare til 
nær slekt. Noen hytter var det også interesse for. Imidlertid var 
det kloakkspørsmålet som ble det store diskusjonsemnet. 
Det var på forhånd delt ut flere alternativer til løsning. En midler
tidig løsning med avsluttede ledninger inne i Våa, ble sterkt imøte
gått. Skulle noe gjøres måtte ledningene samles og føres ut Vågs
kjeften til dypt vann. Dette s ammen med Ytre Farestad og Rosnes. 
En forespeilet kostnad pr. bolig på kr. 10-12000, inklusiv 6-7 ho
vedledninger inn i bebyggelsen, ble sterkt betvilet. Enkelte hevdet 
at totalkostnaden for den enkelte heller ville ligge mellom 30 og 
40.000,- Imidlertid var stemningen stor for at noe ble gjort og at 
det ble arbeidet videre med saken for å avklare forskjellige forhold 
og kostnader.-------
ROSNES; Det er avholdt to gårdsmoter, det første for å fp valgt 
representanter til de forskjellige temagrupver. Det andre for å 
diskutere og komme frem til en videre gang i planleggingenfor ev. 
ny bebyggelse av hus og hytter på Rosnes. 
Som første steg blei det enighet om å sende kopi av kart over Rosnes . 
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t il alle s om har eiendom på 5 dekar e ller mer. på kartet kunne da 
vedkommende tegne inn sine byg~e øn s l : er for hu s eller hytter (med 
aill(oIDstvei) og deretter returnere ko r t et ti l Håkon Karlsen, som er 
gårdsrepresxentant. 
Det te er nu gjort og ønskene til ele f6r skje l lige er tegnet inn påf et 
"saIDlekart Il for da å Jmnne brukes i de t videre arbeide i Arealplan
Gruppa. Det er, som alle vet, l øsn ing av kloakk-problemet som må 
gjø res f ør det kan bli noen ny ut bygging.-------
BERGE 
==~~, Gårdsmøte på Grendehuset for Berge 12/11-91. 
De t var lite fremmøte her, men det va r vel ikke å vente. De fleste 
e i ere ønsker ikke noe utbygging nå . De som var interes sert ønsket 
no e spredt boli gbygging og noen hytter. 
Alle ønsker ble tegnet inn på kartet og d.er Var ingen innvendinger. 
Tekstdelen for dette er viktig. Det øns ke s lys grønn farge, L N F 
vanlig, som før. Dette må også bli gjort f~r Bergeneset. 

3KJERN0YSUNjh 
Det er avholdt to gårds rn øter, 24/5-91 på skolehuset 

på Dyrstad og et på grendehu s et på Fa re s tad 12/11-91. Fremrnøtene har 
vært nokså moderate. Svarprosenten på utsendte spørreskjema har vært 
ora . 
Int eressene f or videre utbygging på gården er begrens et og lite kon
:~ret e . Noe helårshus og fritids bebyggelse er skissert hos 3-4 grunn
e iere . To grunneiere er også interessert i å selge fellesareal om 
Je tte skulle bli aktuelt. 
l Skjernøysund er en av de gamle eiendommene s olgt til nye eiere, og 
v il på grunn av konses jonsbes temmels e i fr emtiden blihe1årsbebodd.---

)IRSTAD, Sl· tIdt t· ·1;....1 b- - t pøTres CJeIDa e s om a rea gruppa s en e -u l aprLL- u -e esvar 
n.v 8 grunneiere, som har over 5 mål e i endom. (Total t 9 s tk). 
ge t ble registrert ønske om bygGing aV 13 hu s i løpet av de neste 
10- 20 år. Seks grunneiere var villi g t il å selge eiendom til felle s
a real. 
Gårdsmøte ble avholdt i august på Dyrsta d skolehus. Det ble vist 
lit en ænteresse for møtet, bare 10 personer var tilstede. 
Det er utarbeidet planer for boomr å der og fellesareal, samt områder 
SOID bør holdes fri for utnyttelse. ---- - - - - ---

VALVIK, To gårds rn øter har vært holdt i Va l v ik, med god oppslutning. 
Det har vært di s kut ert frem og ti lbaJ:e om v i s ka l gå inn for spredt 
'c ebyggelse, et lite byggefelt eller r;å samme n med Dyr s tad om et stør
r e f e lt nord for Dyr s t a d-heia . 
De t kan virke s om om det er mes t interess e for spredt bebyggelse, som 
nå . 
S; ' ll1arbeide t med Dyrs t a d vil vi komme tilbake til ved et senere gårds-
rn0 t e.----------
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NYTT FRA HELSE- OG SOSIALGRUPPA 

Etter den forbredene perioden med konstituering og tankearbeid ble øyas befolkning før 
sommerferien servert et omfattende spørreskjema. Svarene fra disse spørreskjemaene er 
gjennomgått i løpet av høsten og et sammendrag satt opp. Gruppa har jobbet svært 
aktivt og målbevist. De har hatt møte med skolesjeg Wiig og sosialsjef Lie for å få 
kommunens syn på de forskjellige sakene gruppa jobbet med . De har hatt kontakt med 
Helselaget på øya og sammen med et par derfra har de besøkt et "moderne" eldresenter i 
Søgne. 

Tirsdag den 12.november hadde gruppa kalt inn til stort temamøte på grendehuset. 
Gruppas medlemmer, Lie og Wiig møtte et 50-talls mennesker som var møtt fram for å 
diskutere "øyas framtid". 

For barne- og . ungdomssektoren var hovedkonklusjonene at man ønsket å jobbe for en 
heldagsbarnehage på øya med et variert tilbud tilpasset barna og deres foreldre . Videre 
ønsket de å få til en ~O-klasse (6-åringer) enten kombinert med barnehagen ev. kombinert 
med l.klasse. Det var også ønskelig å starte opp med fritidshjem for 0-3-klasse (et 
fritidshjem er et frivillig tilbud til skolebarna. etter skoletid). Tidsperspektivet på dette var 
1994-95. 

For de eldre var hovedkonklusjonen at forholdene må legges best mulig tilrette for at 
man kunne bli boende på øya og få en god alderdom der. Dette kunne gjøres blant 
annet ved et bedre hjemmehjepstilbud. Mange så for seg et eldresenter der man kunne 
treffe andre mennesker, få utført tjenester som hår- og fortpleie. Få seg en matbrt-. 
Knaskje ha en lege/sykepleier der en gang i uka mv. Det kom også fram at mange 
ønsket å bytte ut boligen sin med en mindre, lettstelt leilighet. 

Gruppa så for seg et "Allhuslflerbrukshus" der alle funksjonene 
barnehage/skole/eldresenter/forsamlingslokaler var samlet. Eldreboligene måtte ligge i 
nær tilknytning til dette senteret. De fleste, spesielt " .. __ , de eldre ønsket at 
dette lå sentralt på Nedre Farestad. Et område som var oppe i debatten var området 
rundt Saltvol1a. 

Både Wiig og Lie var positive til forslagene, men henviste til kommunens økonomi og 
mente at vi nok måtte regne med at hoveddelen av finansieringen måtte være privat, men 
med tilskudd mv. fra stat og kommune. 

t 
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NYT!' FRA KULTURGRUPPA 

Også Kulturgruppa har hatt ute en god del spørsmål som de nå har fått inn folks svar på. 
Disse svarene og de ideene som gjennom disse er kommet fram er bearbeidet og vi har 
fått svarene og gruppas kommentarer i postkassa. 

Tirsdag den 19.november hadde gruppa kalt inn til temamøte på grendehuset. Det var i 
tillegg til gruppas medlemmer og en representant fra Kulturkontoret i Mandal møtt fram 
et trettitalls mennesker. 

Gruppa startet med å si at begrepet "kultur" i dag var et svært vidt begrep med alt fra 
Kunst, sport, fritid, kirkeliv, byggeskikk osv. osv. Når det gjaldt foreningslivet på øya så 
var hovedinntrykket at de fleste var godt fornøyd. Gikk man inn på aldersgrupper så 
viste det seg at mange av ungdommene på øya ønsket seg et tilbud i tillegg til 
aktivitetene på kapellet. Gruppa mente at dette var et viktig satningsområde, slik at man 
kunne heve "debyalderen" i Mandal. Mange kunne ønske seg et mer anvendelig 
grendehus/allhus, enten det vi har i dag eller et nytt hus. De fleste var også godt 
fornøyd med tilbudet på kapellet, men svært mange ønsket seg mer musikk. Dette er en 
"ball" vi regner med at kapellet "tar opp". 

Spørsmålet om byggeskikk ble tatt opp. De fleste ønsket at vi i de gamle områdene tok 
vare på den gamle byggeskikken, men likevel ikke slik at vi påtvang folk som hadde 
endret vinduer mv. til å få det tilbake til opprinnelig stil. Det var også folks oppfatning 
at boligområdene skulle forbli boligområder uten "innblanding" av hytter og også slik at 
det ikke ble tillatt å gjøre sommerhus av tidligere bolighus. 

Det virket på svarene fra spørreundersøkelsen som om de fleste gårdene ønsket sine egne 
områder til sport og lek. Det var kritiske røster på møtet til at det ble satt av spesielle 
områder til dette. Noen mente at dette ville ordne seg på naturlig måte slik det alltid 
hadde gjort. 

Man ønsket at vi tok bedre vare på minnen fra gamle dager ved bl.a. opprusting av disse 
og merking. Sundsveien må for alltid bli en fredet plett. 

En konklusjon av dette møtet var at man ved spørreundersøkelsen og i møtet hadde fått 
mange gode innspill og ideer fra folk. De sakene som naturlig hører inn under Vellet, 
Kapellet, Helselaget osv. og som ikke trenger stor utreding, plass mv. bør kunne .være 
nyttige tips som man kan begynne å jobbe med allerede nå. Det er ikke alltid de store 
ting som skal til for å få bedret på en del ting som mangler/irriterer. I dette ligger en 
oppfordring til alle om å gjøre en liten ekstra innsats for trivselen her på Skjernøy. 

• 



- 10 -

ET LITE UTDRAG FRA TEMAMØTE FOR 

NM,RIN GSLI V/TUR I SM E GRUPPA. 

Møtet ble holdt på skolehuset 19/11-91 kl. 19.30. 

Det var rundt 30 fremmøtte, utenom panelet. 
• 

Olausen fra fylket var også tilstede. Svarene fra spørreundersøkel
sen ble gjennomgått. 

Spørsmål l om eventuelle aktiviteter som kunne skape arbeids
plasser på øya var der flere for slag til. 

Eks. Turistfisking, koordinert krabbesalg, kiosk, gatekjøkken, 
videoutleie, brukskunstsenter, liten kveldsåpen kaf~, husflid
arbeid, bensinstasjon og marina osv. 
Panelet oppfordret til å ta kontakt hvis der var noen som var 
interessert i disse tingene, eller andre forslag. 

spørsmål 2. ~nske om økt turisme var der heller negativ stemning 
for, utfra spørreundersøkelsen. 
Panelet stilte åpne spørsmål til s a len om dette, og da ble 
konklusjonen vel at turistene er kommet for å bli. 
Det ble også nevnt kulturområdene, med stiene som er anlagt av 
kommunen, som positivt. 
Turistene er også en resurs som kan utnyttes i form av salg av 
vafler, båtutleie, brukskunst med mer. Dette kunne kanskje 
engasjere ungdommen på sommers tid. 
Gruppa hadde også v~rt i kontakt med Mandal Turistkontor, som 
så interesse for hytte, hus og båtutleie her ute o 

+++++++++++++++ 

Det kan synes som høytflyvende 
planer de forskjellige temagrup
pene har. Bygging av eldrebolig
er/institusjoner, barnehage, nytt 
grendehus osv. er neppe realis
tisk i dagens situasjon. Men hvis 
arealgruppa lykkes i sine forte 
sett, må en regne med at det vil 
bli en del boligbygging i årene 
som kommer. I så tilfelle, regner 
de med en økning av befolkningen 
her ute på ca 150 i løpet av 10-
20 år. Og da vil nok noen av de 
planene bli aktuelle. Og derfor 
er det nok riktig, alrede nå, å 
finne arealer ; til slike formål, 
som blir tatt med i en ny regu
leringsplan. 
Men en ting må vi Være enige om, 
disse temagruppene har lagt ned 
et enormt arbeide med alt dette. 
Spørreskjemaer, svarskjemaer, 
samtale med og innkalling til 
møter av folk fra teknisk etat, 
skolesjef, sosialsjef og folk fra 
fylkesadministrasjonen. 
med en slik iver og glød, må en 

inderlig håpe at det må komme 
noe positivt ut av dette, som 
må v~re til et gode for øyas 
framtid.----------

KON TI GEN TEN • 

Det er igjen tid til å minne om 
kontigenten for neste år. Vi 
vedlegger innbetalingsblankett 
i dette nr. Vennligst ikke legg 
den vekk. Sett den på 'oppslags
tavla og send den ved første an
ledning. Kontigenten er den sam
me som i fjor, Kr. 35.- og • 6.
Vi sier på forhånd takk for 
raskt oppgjør. , ------
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SMÅNYTT FRA ØYA 
Det var moro å se av de spørre
skjemaene kulturgruppa hadde sendt 
ut til besvarelse i forbinneIse 
med lokalplanleggingen at Sdnds
veien bør bevares slik som den 
er. Av 102 svar, svarte 92 stk. 
ja. Og en del av disse ønsker den 
stengt for mopeder. 
Sundsveien er den som er igjen 
av den opprinnelige veien som 
var lagt rundt øya før brua kom. 
I sommerhalvåret kunne den Være 
stengt mange ganger med grinder 
mellom eiendommene. Men når bil
ene begynte å kjøre på den, var 
det for smalt mellom lestolpene 
eller steinene, så en del av dis
se ble fjernet. pet ble også man
ge bilskjermer ødelagt på stab
besteinene i Kirkevika og rundt 
husene i Skjern0ysund, hvor fjel
let hadde mange sl~gs farger. 
Nå er heldigvis veien stengt 
for biler. 
Det er bare ett minus. Etter regm
vrersdager står myra i Skjernøy
sund unner v ann -og -lfkeså~veren , -
så for turgående er det så å si 
umulig å ferdes uten å ta av seg 
på benene og vasse over • . Vannet 
går langt over støvIeskaftet. 
Det er mange folk som går turer 
der, både fra by og land, særlig 
i helgene. 
Vi lurer på om det er noen mulig
het til å gjøre noe medvdette. 
Kanskje prøve å ta opp dikene 
som går ned til sjøen.--------

Hus nr. 23 er nå reist på Dyrstad. 
Det er Lillian og Arnt otto Ån
ensen som har bygd på øvre siden 
aV gamleveien, mot Skjernøysund, 
med en fantastisk utsikt over 
Dyrstadvågen og mot Ryvingen. 
Mens det på øya er en masse h~s 
som står tomme om vinteren, er 
det veldig positivt at det på 
Dyrstad og Valvik, hvor det nå 
er 38 hus, bare er ett eneste 
hus som nå som ikke er bebodd 
hele året.--------

Svanene er kommet tilbake. Om 
det er de samme, er ikke godt 

å si, da der har vært flere for
skjellige p4r. Men et par med i 
unger holder seg her jevnt. Og da 
har de funnet ut at Paul er svært 
god mot dem, og holder seg mye 
ved hans brygge. 
Det ville Være gøy om det også 
til spmmeren ville Være svaner 
med unger å se rundt bryggene 
våre.-------

Vi gratulerer Elin og Jan øystein 
Dyrstad med en gutt den 23/9.--

Den 13/10 var det barnedåp på 
kapellet. Foreldre; Erna og Tor
stein Dyrstad. Barnets navn; 
Iselin.---
Den 3/11 var det igjen barnedåp. 
Foreldre; Elin og Jan eystein 
Dyrstad. Barnets navn; Jens ø'rjan. 
Vi gratulerer samtlige.-----

Og endelig gratulerer vi Venke 
Kristiansen og Rolf Rosenlund, 
Dyrstad med en gutt den 22/11.--

Parkeringsplassen ved kapellet 
er- blitt pyntet fint op p a v kom
munen. Først fylte de jord på 
veiskråningen ned mot parkerings
plassen og plantet ca. 140 busk
furuer. Så ble plassen, utenfor 
den gamle veien, planert og gru
set og hele plassen, med oppkjør
sel, asfaltert. Den fremstår nå 
som en flott parkeringsplass, 
for øvrig den eneste offentlige 
på øya, med plass til minimum 
30 biler. 
Hvis det nå kunne bli ordnet opp 
rundt "Tyskerhåla" kanskje med 
blomster og benker, kunne vi få 
et fint lite parkanlegg mellom 
kapellet og skolehuset.------

Arbeidsledigheten blir som be
kjent bare høyere og høyere i 
landet vårt, og Mandal er intet 
unntak D Også her på vår øy har 
det gjort seg utslagD Industrier 
som Båtservice; Vestamarin og 
Kjettingen, er bedrifter hvor 
mange Skjernøyfolk har hatt sitt 
virke. Ettersom disse har trap
pet kraftig ned, er mange blitt 
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r ennitert eller oppsagt. Det er 
vel i dag ca. 8-10 stk. som må 
karaktiseres som arbeid31edi~e.-

Her er nå minst 5 elg på øya, (L. 
iet er sett en flokk på 2 kuer, 
2 kalver og en okse. Men det k::w 
v~re flere, d~ det også er sett 
enkelte dyr a lene. Her er ogs å 
mange rådyr, det er i kl{e r.d"j el dell 
at en ser flokker på 3-4 stk. ~& 
noen tipper at det må v~re mel
lom 20 og 25 rådyr her ute. Og 
så ha.r vi sauene som går løse 
på denne tiden av året, s å bil
f 0rere, kjør forsiktig! 
Det har v~rt flere ne s ten ulyk-
ker og en dame fra øya som kol i 
derte med et rådyr, ble lettere 
skadet, mens bilen fikk store 
ska der. Rådyrene og elgene har 
den egen skar a t de plut s elig 
hopp er ut i veien, fra bu s keneo 
så kj~re bili s ter, pas s dere, 
Nesle g~ng ka n det v~re en elg 
s om lig~er over pa nseret.-- ---

!\ dvent s ljernen er tent i de man
ge hjem, og det går fort mot jul 
og julefest. Arrangementskomit~en 
for julefesten vil gjerne øn ~ke 

.alle hjertelig velkommen til 

fe~~tell. K2.nckje spe s ielt til de 
~ e d LilknyLning til øya, som 
bor andre steder. Og tidspunkt e t 
er 2P. des. kl. 19.00. Velkomrl'Cll· 
til julefest.--------

' ~ ild og varm september' sto det 
c t annet s ted i bladet. Det s amme 
kan en vel si om både oktober og 
:lOvember, om enn ikke i like stor 
Gr a d. Vi har bare hatt noen gan
::51, e f:1 fro [.; Lnetter, arr til nå, 

" . 

i begynnelsen av des. 
~ et VRr mye kuling i okt. og l. 
halvdel av nov. En flott uke i 
plutten av okt. og 2. halvdel av 
nov. med stort sett rolige vind
forhold. Hegn har vi hatt rikelig 
~v, s. det skulle ikke v~re noen 
f a re for grunnvannet her hos os s . 
:: en nå er vi alt s å inne i jule-
;. ånden og lmn undre s .rå hvordan 
vinteren vil utvikle seg Værmes
s ig. Rimeligvis blir den mj.ld 
også denne gang, men det får vi 

o 
11 3 . se. 
Vi er kommet til veis ende for i 
år og takker alle våre lesere for 
følge gjennom våre 4 nr o Og vi 
vil benytte anledningen til å øn
s ke a lles ammen, både på øya og 
hvor de enn måtte befinne seg, 

en riktig gledelig jul. 
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