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Dagen ble markert med BRUFEST, og behørig feiring ble det. 
Feiringen begynte på selve brua kl 15,00. Ca 200 mennesker var 
møtt fram, sammen med guttemusikken fra Mandal. (Den samme musikken 
var med den gang da brua ble åpnet, med den forskjell at noen av dem 
som var med i musikken den gang , er foreldre til dem som er med i dag) 

Ved fastlandssiden åpnet formannen i Skjernøy Vel. Bjørn Vikøyr 
festen med å fortelle om brua og trollet. Så ledet guttemusikken folke
toget over brua og videre helt fram til grendehuset. 
Det var som 17 mai, folk haddet tatt med seg flagg, og langs veien sto 
folk oppstilt. Brua var pent pyntet med flagg og bjørkeløv,og været 
var også på sitt aller beste. Mange båter passerte under brua. 

Da korpset sto oppstilt ved grendehuset og spilte kom 
det en kraftig regnbyge så en måtte komme seg i hus, men det 
blinket opp og været var like fint etterpå. 

På grendehuset var det utstilling med bilder og avis utklipp 
fra den gang brua ble åpnet, og fra tida før. Der var også en god 
del brev fra korrespondansen mellom Skjernøy Vel, Halse og Harkmark 
Herredstyre og vegmyndighetene i for bindelse med byggingen av brua, 
noen over 50 år gamle. I andre etasje ble det vist video fra åpningen 
av brua, denne ble tatt opp av NRK og ble sendt i Dagsrevyen den 
ga ng . Det ble også vist lysbilder. Nede var det kaffe og nystekte 
vafler å ta KjØpt. 

Fars. side 2 
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Kl. 17.00 begynte festen på kapellet. Det var forhåndsbestilt til 
150 gjester så det var fullt hus. Innbudt var også Olav Håland 
som var ordf ører da brua ble åpnet og var med på åpningen og festen 
da og nåværende ordfører Kirsten Huser Leschbrandt. Med var også orga
nist Tallaksen og Skjernøykoret som sang to sanger. 
Festen ble ledet av Bjarne Christensen og til å pni ng bl e Skjernøy
sangen sunget. så leste Bjarne en prolog som ha n s krev og leste 
ved bruf esten 1964. så f i kk Olav Håland ordet. Ha n var meget glad 
for å være med på denne dagen og minnes godt å p n i ngen a v brua for 
30 år siden. Han er nå 81 år gammel. Han fortal t e om forskjellige 
ting fra hans ordførerperiode som gjaldt Skjernøy og veianlegget og 
brua, men som han sa så kom Mandal til ferdig bo r d, da kommunesammen
slåingen med Halse og Harkmark og Holum var fra å rskiftet 1964. 
så alt arbeidet med å få bru til Skjernøy sky ltes Halse og Harkmark 
herredstyre og ikke minst lokalpolitikerne fra øya som sto hardt på. 

Ordfører Kirsten Huser Leschbrandt takket for innbydelsen og ønsket 
Skjernøyfolket fortsatt l ykke til med bruforbindelsen. Hun overrakte 
en blomsterkurv til komiteens formann, Betty Hagen. 
Til bevertning ble det servert smørbrød og marsipankaker. Smørbrødene 
var blitt smurt av komiteen og bløtkakene, i alt 8 stk., sto Hilde 
Anensen for. så var det sketsjen der 2 kvinner og 4 menn utkledd som 
for 30 - 40 år siden satt rundt et bord og diskuterte om det gikk an 
å legge bru over Skjernøysundet, hvor det går "Listalus" og andre 
fartøyer igjennom. Men når det ble ropt at nå stimer makrellen på 
Kirkeviken var det bare å forlate det hele for nå gjaldt det å få 
fange makrellen. En festlig sang var også laget for anledningen og 
ble også sunget av forfatteren Magnhild Brovig (fra Dyrstad). 
Evert Knutsen hadde et historis k tilbakeblikk fra p lanleggingen av 
brua f or a l vo r tok ti l og fr a m t il i d a g. Ha n gikk t i l bak e til 1932 
hvor v e iopp s yn s ma nn To r bjørn Ha ug e n l a nser t e tanken om e n b r u til 
Skj ernøy . Det var nok mange som ha dde f abulert over e mne t l e nge f ø r 
den tid, særlig når havis og høst- og vinsterstormer gjorde det umulig 
å kaste fortøyningen. Men som kjent skulle det gå mange år til den 
første skuddsalven smalt. 
To personer fra Skjernøy skulle stå meget sentralt i planleggings
arbeidet. Det var German Gabrielsen som lokalpatriot og kommunestyre
representant og Th. O. Berge som stifter av Skjernøy Vel, og en av 
pådriv erne i bruforberedelsene. Knutsen nevnte også en veisjef som 
hadde et originalt forslag til løsning av fastla ndsfor b i ndelsen. 
Hver båt som gikk g jennom Skjernøysundet skulle s l i ppe e n sten , s å 
ville forbindelsen komme av seg selv. Går ut fra det mått e være e n 
spøk. 
så første søknad om bru ble satt opp på fylkes veibud s j e tte t i 1952 , 
men først i 1958 ble klarsignal gitt, og forarbei d e t b le satt i ga ng. 
Veien mellom Skjernøysund og Farestad ble tatt me d i bud s j e tte t i 
1961, så var det hele i gang. Byggearbeidet gikk r a dig u n na, og s nart 
var forskalingen så hel at dæ første uoffisielle innvi e l se kunne fo re
tas. Under opprensking på bunnen under brua, innt r a ff en tragi s k 
arbeidsulykke. Dykker Torbjørn Rølland omkom. Ogs å e n fr a kte s kute 
kolliderte med noe av reisverket til forskalinge n og c e tt e for s inket 
arbeidet noe. 
Men 29. mai 1964 opprant som den kanskje aller s tørs t e d a g e n i 
Skjernøyas historie. øya hadde fått fastlandsforb inde l se. Fastlands
Norge var blitt noe lengere og Skjernøy var blitt Norges s ydligs t e 
landfaste punkt. Noen motforestillinger av betydning mo t brua fa ntes 
stort sett ikke, bortsett fra noen av de eldste som var noe mer 
usikre på dette nye, og enkelte følte nok at noe av romanti kke n var 
borte. 
Prisen for vidunderet var kr. 425.000 inkludert omsetningsavgift. 
Det hadde nok ikke holdt i dag. 

Forts. s. 3 
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Vi e r n å nesten midtsommers, og 
l a k sen s kul le forlengst ha vist 
seg, men i skrivende stund har 
j eg ikke hørt om noen som har 
fått fangst. Temperaturen på sjø 
og land har vært alt for lav. 
Men makrellen har vist seg på 
drivgarna, 5 timer av land. Og 
det har heller vært bedre dags
fangster enn de siste årene, opp 
til 2000 - 3000 kilo på de beste 
båtene som leverer i Mandal. Og 
med rekordpris på de første fang
stene, kr. 27 pr. kilo, mens det 
på de store fiskedagene har vært 
nede i kr. 10.- pr. kilo. 
Det har også vært tatt noen få 
makrell av og til på rigle ved 
Kråka. De første ble fisket al
lerede rundt 20. mai. 
Det har også vært godt med reker 
på Revet en periode i mai, med 

rekefangster på opp til 1000 kg. 
på turen, og med bra værforhold. 

Ellers har fisket her under land 
vært elendig nå den siste tiden. 
Garnfisket etter lyr, sei og 
torsk tok helt slutt. Garna ble 
fulle av alge og søyle og fisken 
forsvant, så det siste har det 
bare vært kokefisk å få. 

Vi får håpe at når dette leses er 
forholdene i sjøen bedre, og at 
den første laksen er kommet i 
garna. 

xxxxxxxxxx 

forts. fra s. 2. 

I de senere år har armeringsgjer
net fått betydelige korrosjons
s k a d er, og i fjor sommer ble det 
foretatt v edlikeholdsarbeid etter 
en helt ny metode, og dersom den 

') ViSer seg å være vellykket, vil 
den også bli brukt andre ste~er. 

Betydningen brua har hatt de sis
te 3 0 år, har vært positiv ut
v i k ling for ø y samfunnet Skjernøy. 
Uten den ville vårt øysamfunn 
høy st sannsynlig i hovedsak ha 
blitt et sommersted, og lidd sam
me skjebne som flere av øyene i 
vår nærhet. 
Havet som alltid hår vært øyas 
bindeledd mot uteverden, og også 
viktigste kilde til arbeid og 
inntekt, kunne lett blitt det mot
satte i en ny tid, den såkalte 
moderne tid. Takket være brua 
har vi et livskraftig samfunn, 
hvor stadig nye mennesker etab
lerer seg. 

Til slutt - folketallet på Skj
ernøy har steget fra i underkant 
av 200 i 1964, til i overkant av 
300 i dag. 

####### 
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Ungdomsforeningen 
Ja, så ble kjøkkenet ferdig da og det hadde en fin innvielse på ut
lodningen lørdag 26. mars. Formann Åshild Aalvik fortalte innled
ningsvis hvordan det var gått med dugnadsarbeidet under veis, og 
det ble lagt fram en album med bilder som ble tatt. Hun overrakte 
en hjer~elig takk til alle kvinner og menn som hadde stått på kveld 
etter kveld og gjort det mulig. Arild Jenssen, som var en av formen
nene i dugnadsgjengen fikk overrakt en ny tommestokk. 
Kjøkkenet er blitt bra, ja virkelig bra, med god skap- og benkeplass. 
Kanskje mangler kjøkkenet en komfyr? 
Selve utlodningen var godt besøkt og det kom inn ca. kr. 30.000.
som er ny rekord og ca. 10.000 mer enn året før. !Lindesnes" avis 
var ute og tok bilder og laget en reportasje og avisen kunne kon
statere at nå var kjøkkenet gjeldfritt. Og sant nok, når en legger 
sammen det innsamlede beløp pluss pengene som kom inn på utlodningen. 
Men pengene fra utlodningen skal gå til kapellets drift, og skal 
ikke brukes til kjøkkenet. så det utestår fortsatt en del penger før 
kjøkkenet er finansiert. 
videre fram er det så torsdag 9. juni konsert med musikk- og korgrup
pen "Kantoriet" fra Mandal. 
Skjærgårdsgudstjenesten blir søndag 3. juli kl. 16.00. Hvis dårlig 
vær blir den i kapellet. 
l. juli er det den årlige fisketuren, og da blir vel Arne Stensager 
me d , s om ha n ha r vært d e 20 s i ste å rene. 
Ka pel l e~ vil og så i so er b l i be _y t t e t til tu rer og tflukter for 
f o ren i ge r og lag C r a a ndre ka t e . 

GOD SOMMER! 

ÅRSBERETNING FOR SKJERNØY HISTORIELAG 1993. 

Det var en stille vår inntil vi i samarbeid med VeIet, arrangerte Skjernøydag på 
friområdene på Rosnes/Farestad. Dette ble en vellykket og flott dag, været var 
nydelig og folk koste seg. Senere på sorrmeren arrangerte Historielaget tur til 
Ryvingen. Mottakelsen vi fikk av fyrvokteren var ille, men ser vi bort fra det, 
fortalte Bjørn Arild Hanse~ mye interessant fra Ryvingens historie. vi slapp om
sider inn på plassen der vi koste oss med mat og kaffe. 
Etter at en del av styret var på kurs i Søgne i høst (kurset var veldig interessant), 
ble ideen til langhus i Skiftensvika født. Søknad ble sendt miljøutvalget som har 
stilt seg positive, og søknad videre til fylkeskonservator er klar til og sendes. 
Skolehuset på Dyrstad skal males i løpet av våren, få tilbake de gamle fargene. 
Juletrefesten på skolehuset ble holdt i januar og det var vellykket. Ser ut til at 
det kan bli en tradisjon. 
Fem styremøter har vært avholdt i løpet av året. 

DYRSTI\D SKOLE. 

Dyrstad skolehus-dagen arrangeres søndag 3. juli kl. 13.00. 
Det blir arrangert på tradisjonelt vis med underholdning, konkuranser og matsalg . 
Har DU ting å selge/stille ut, så kom. ALLE ER VELKOMMEN! 

Video fra bruåpninga 1964 og 30 års markeringen. 
Det vil bli laget en videokasett som blir i salg fra høsten. Pris Yx. 200 .
Interesserte kan kontakte Betty Hagen, tlf. 382 68631. 
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S.S.H.-VETERANTREFF I KANADA. 
Nandag 23. mai møttes ca. 100 veteraner (Sjøforsvarets skytteravd. 
for handelsflåten) i LUijenburg, Kanada til et 50-års minne for mari
nwleir og skytterskolen"Camp Norway". De kom fra hele Norge, samt fra 
USA og Kanada. En god del ledsagere (koner) fulgte med, samt en del 
marinepersonell, så alt i alt var der nok over 200 samlet. 
Av sørlendinger møtte Søren Brandsnes og Tormod Gjertsen fra Kr.sand, 
samt undertegnede her fra øya, og G.F.Dalen fra Grimstad. iuren ble 
også dekket aven fra NTB + en fra forsvaret. Det var samtidig flåte
besøk ved OOr t'Horten It som lå i Lunenburg hele uken. 
Dette var et stort apparat som var s~tt igang og det Var arbeidet mea 
det i lang, lang tid. Ildsjelen i det hele var nok den norske konsul 
i Halifax, Steinar Engseth, men også det norske forsvaret, sammen med 
vår veteranforening, hadde mye arbeide med planleggingen. 
ugså i Lunenburg Var folk satt i sving og det kunne synes som halve 
byen var med i arbeidet for å forberede vår ankomst og å gjøre vårt 
opphol d så interessant og minnerikt som mulig. - og vi må også si vi 
fikk en f in mottakelse. Alt var lagt til rette f0r oss •. først ble vi 
~ot~att på flyplassen i Halifax og kjørt i buss til 'Legion Hall' 

-egionær enes hus) i Lunenburg. Her ble vi registrert og fikk utlevert 
en ~ppe med masse brosjyrer, kart og opplysninger, samt innbydelse 
-~l forskj e l lige mottakelser. Derpå ble vi kjørt i privatbiler til de 
rcSFektive s t eder der vi skulle bo. - Bare det å finne plass til over 
~ i en l i t en by på under 3000 inb. var jo litt aven jobb. Men alle 
:i - lass , noen privat. 
=an i kor thet nevne litt av programmet; Tirsdag kjørte vi til Halifax, 
~i irkegården hvor der er ca. 25 norske krigsgraver. Alle Var pyntet 

ed norske flagg og små trekors med navn og årstall. Gamle pastor Hin
dal (85), som var sjømannsprest i Halifax under krigen og også betjerr
te de norske styrkene i Camp Norway, holdt en kort minnegudstjeneste 
og evnt e hver enkelt med navn og takket for deres innsats. Det ble 
også lagt ned krans på hver enkelt grav. Til slutt sang vi:Gud signe 
vår~ dyre ~edreland. 
O. sdag var det avduking av et monument i selve Camp Norway. Vi marsje
r t e f r a kommunesenteret og ned til leiren. Først"gikk et musikk-korps 
fulgt av mannskap og elever på KNM ''Horten ti, samt en del marineperso
ne l l. Så fulgte alle veteranene og damene til slutt. underlig Var det 
å marsjere gjennom samme porten som for over 50 år siden, fremdeles 
med navnet "Camp Norway" over, og å se de samme brakkene vi bodde i 
(nå brukt til andre formål). Der Var taler og kranspålegging aV t i orges 
ambasadør i Kanada, Bjørn Kristvik, konsul Engseth, kanadiske og nors-
~mYR~igh-eter, samt representanter for vår veteranforening. 
Og begge lands nasjonalsanger ble spilt. Det var ganske høytidelig. 

Lignende arrangementer ble også holdt i byene Liverpool og 
Chester, nær Halifax. - Damene ble også invitert en dag til fruen til 

generalguvernøren for Nova Scotia til lunsj og prating. 
Selve hovedarrangementet foregikk i sentrum aV selve Lunenburg. Det 
var på lørdag, i strålende solskinn. Alle samlet seg ved Legionærenes 
hus og stilte seg opp tropp for tropp. Det var et fargerikt opptog, 
fra det kanadiske ridende politi i sine røde jakker, tmen uten hest) 
til den norske og kanadiske marine, samt de kanadiske legionærer i 
sine uniformer. Og ikke minst de norske veteraner, hvis uniform var 
blå blazer og grå bUkser, og med de norske farger og medaljer. Og bak 
oss sluttet damene opp, alle med norske flagg. Byen var pyntet med 
norske flagg, både fra foretninger og offentlige byggninger. Langs hele 
rnt.en V8 r eipt f 1l 11 t. 8V ti lRKu pr e of! ne v i n ket n e; k1 8~I'P.t. når v i mar
sjerte forbi, under vår SSH fane og det norske flagg. 
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Minnesteinen var en granittstein som var donert av StatOil og fraktet 
over fra Norge. Der Var 2 norske flagg i kryss på toppen og innskrif
ten var noenlunne slik; Til minne om kongelig norske marines perso
nell. De norske sjøfolk som kom til Lunenburg og trente i Camp Norway. 
Alt for Norge. 1940 -1~45. 
Avdukingen skjedde ved admiral Prytz,Qg der Var taler og kranspåleg
ging av byens ordfører, Norges ambassadør, millitære ledere og rep
resentanter for SSH veteranforening. MUsikk-korpset spilte den kana~~ 
diske og norske nasjonalsang, og feltfrost H. Utaker og en kanadisk pr~~ 
avsluttet med b~nn. Og helt til slutt spilte de; Gud signe vart dyre 
fedreland. En minnerik dag. 
Som nevnt ble vi veldig fint mottatt og der var mange arrangementer 
og mottakelser. Bl.a. en tilstelling hvor ambassadøren delte ut minne
medaljer til alle veteranene, også til konene. 
Det er ikke mulig å komme inn på alt som foregikk, men det ble en gan
ske hektisk uke. 
Søndag var siste dag med tilstellinger. Da marsjerte vi til den Luth
erske kirke (samme kirke som vi brukte å marsjere til hver søndag 
under vårt opphold i Camp Norway). Det var en norsk/kanadisk gudstjen
este hvor en kanadisk prest, feltprost Utaker og gamle pastor Hindal 
forrettet. Salmene Var velkjente salmer med tekst på begge språk, men 
ble sunget på engelsi. Til slutt sang vi Gud signe vårt dyre fedreland 
og kanadas nasjonalsang, Oh Canada. 
Etterpå kjørte vi i buss til Chester, hvor siste avduking fant sted. 
Det var her de hadde et rekonvalesenthjem under krigen. Etter en bed
re lunsj i Legion Hall, Var egentlig vårt program over. 
Det hadde vært en ganske hektisk uke, me. du verden hvor moro det Var 
å treffe noen en hadde vært sammen med for over 50 år siden, samt å 
st i f t e bekj entskap med vet eraner s predt over s tore områder . 
Dette stedet, sam:nen medvflyvåpenets leir f;' Toronto HLittle Norway" 
var jo tross alt en del av Norgeslikrigshistorie. 
Dette arrangementet, sammen med Kanada, var samtidig første del av 
deres feiring "Kanada minnes" som vil vIi holdt utover sommeren. Men 
dette var første gang en kontingent fra Europa Var kommet over til 
Kanada for å være med på slike minnehøytideligneter. Og det ble derfor 
ganske populært. 
Vi sitter igjen med et minne om opplevelser vi aldri vil glemme, og 
om kanadisk gjestfrihet og vennlighet ~s.m var ganske enestående. 

H. Karlsen 

KLOAKK - PLAGER. 
I hele vinter har det rent kloakkvann ut på jordet i Valvik. 
Komu~en ble gjort alrede i høst oppmerksom på det, og var ute 
~g klkket men fant ikke noe galt. En mente fremdeles at ledn
lngen var. tett ett eller annet ~ted ; . og komunen ble gjort opp
merksom pa det flere ganger uten rea~dØn n fra deres side. 
F~rst når bladet "Lindesnes" tok det opp ble det reqgert og røret 
var tett ,~ Rørene ble spylt med stort trykk, likeså ble alle kumm
ene konbtol~~t t og funnet i orden. 
Valvik.og Drrstad nar hatt offentlig kloakk siden 1973, og har i 
alle dlsse ar betalt kloakkavgift til komunen på lik høyde med 
Mandal bykjerne. 
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ALLMØTE -14/4 1994. 
Den 14/4 ble endelig allmøtet 
for lokalplanleggingen på Skjer
nøy avholdt på kapellet. 
Med dette var 3 1/2 års arbeid 
bragt til en foreløpig avslutning. 
Elle r som lederen for lokalplan
prosjektet, Terje Jørgensen, sa: 
"All e har nok hørt historien om 
l Ol nat t, men her gjaldt det 

247 dagers arbeid, som var bragt 
-e 1 i h a v n II • --- --------------

_ter essen s yntes å være stor, da 
_36 stemmeberettigede fylte loka -
e~, samt en god del andre inte

r esserte med tilknytning til øya. 
~e~ ' e ørgensen ledet møtet på e n 
= ~r. a~e, sli k at alt gikk grei t 
~~~a . _ eferent var Evert Knutsen. 

ec e~ for øv r ig han som har f ørt 
~ 8e~~e~ referatene fra nesten 
c::e ~~e~ . arealgruppa. 
~~: s~e-e -ar også plan s j ef B. 
~~e~-2_ =~a ko unen og Olaussen 

-C=je~ ~ ø~ e~ var at lederen for 
~e =ors j ellige t e magruppene re
-eg "orde for arbeidet innen sin 
g~~ppe og forslaget som gruppa 
\-a r kommet fram ti l ble stemt ov
e~, p nkt f or punkt. Hvis noe var 
~~ : 2~ ~, bede be lyst a v gruppas 
e-er. Je forsk j el li ge grupper 

var : _ ~ r, l eder; Svein Berge. 
He l se og sosial, l eder; Tove Lai
l a Johansen . æringsliv/turisme, 
leder; Ann e La ns Syvertsen, og 
endelig arealgruppa med leder 
J on Tore Øien. Sistnevnte gruppe 
er jo den som har vært absolutt 
mest arbeidskrevende, og vel også 
den som har tatt de mest kontro
versielle avgjørelser. Det var da 
også Jon Tore som var mest "i il
den" med forklaringer og redegjør
elser. 
De fleste punkter i de 3 første 
temagruppene ble mer eller mindre 
enstemmig vedtatt. Ett unntak var 
et forslag om totalfredning av 
vilt. Det ble nedstemt med stort 
flertall. Alle vedtak krevde 2/3 
flertall. Også den foreslåtte 
kloakkplanen for Rosnes/Farestad 
områdene ble faktisk enstemmig 
vedtatt, og det var jo et av de 

viktigste punktene. 
For areal gruppas vedkommende ble 
det stemt over forslagene som 
hver enkelt gård var kommet fram 
til. Alt gikk glatt igjennom. 
Angående framtidig forbindelse 
til Rosnes ble det hevdet at skul
le det fortsatt bli helårsboset
ning på gården, krevde det en ny 
og bedre bruforbindelse og vei 

-på~lve Rosnes. Dette ble vedlagt 
referatet. Den som har vært pris
gitt forbindelsene vinterstid vil 
nok være enig i dette. 
Også punkter som: Spredt bebyggel
se, kulturlandskapsområder, fri
tidsbebyggelse, indre skogsomrø
der osv. ble vedtatt mer eller 
mindre enstemmig. 
At byggeforbud rundt Farestad
tjønna vakte reaksjoner fra noen 
av grunneierne, var jo rimelig. 
Men flertallet mente området var 
så verdifullt som friområde at 
det måtte forsøkes vernet. så måt
te en prøve å få til en aksepta
bel løsning med grunneierne. 
Nevnes må også at de-t er satt av 
områder ved Kjosdalsbukta/Salt
vol l a til eldreboliger med til
hørende servicesenter, utv idelse 
av idretts- og lekeplass, kombina
sjonshus for skole, butikk, gren
dehus, parkering og informasjons
senter for turister, slamskiller 
osv. -- A gå mer detaljert inn 
på alt dette nå, har vel liten 
hensikt. 
Men planen er vedtatt av et meget 
godt repressentert allmøte, og 
ligger nå til gjennomsyn hos de 
kommunale myndigheter. Og så får 
vi håpe at det som kommer ut a v 
dette må bli til Skjernøyas beste 
og for den oppvoksende slekt. 

P.S. Det er i stø rst utstrekning 
helårsboliger som er tegnet inn, 
og det er ikke få hus som er øns
ket på hver gård. Dette er i tråd 
med rundspørringen og hva folk på 
øya øns ker. Men det er også tegnet 
inn en del fritidsboliger, men 
disse er i størst mulig grad prøvd 
holdt adskilt fra helårsbebyggel
sen. ---
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\ÅRSMØTE 1993 SKJERNØY VEL 
Dato: 22.3.94. 
Antall fremmøtte; 32. Antall stemmer i parentes. 

Styret i Velet: 
l. Bjørn Vikøy r valgt til møte- Valvik: Torvald Abrahamsen (17) 
leder. Sigurd Aalvik (15) 
2. Torstein Dyrstad valgt til Berge/Skjernøysund: Knut Knutsen 
referent. , (21) og Tor Hugo Johansen (10). 

~~mf~!~~r~~:i~~s~r:vG~~~~~h~~ ~ Nedre Farestad: Ase Bornøy (31) 
Heidi Tjomsland (l) 

Dy r
k
S

t
tad

7
• For kommentar: se under Rosnes/Ytre Farestad: Bjørn 

pun regnskap. V'k (31"\\ • o , . l øyr u....L- No .cman v' a g 6v-el l < 'l \ 

4. Arsmeldlng for Barr:e l:lage - k&ffil - ~ -ne øvrige gårder var ikke på valg '. 
teen ble opp~est av Hllde Anensen. Grendehuskomiteen: Tom Inge Dyr-
6. Arsberetnlng ~or Sk?ernøy Vel stad (16) Svein Walvick (15) 
ble opplest av BJørn Vlkøyr. Idrettskomiteen: Trygve Anensen 
Kommentar: Velet har samarbeids- (29) Jorund Christensen (2) 
problemer m~d VESTA vedr. ve~li- Barnehagekomiteen: Ingen på valg. 
kehold av ll~bøyene. Dersom lkke (Ref.anm. De ujevne stemmetall 
probleme~ b~lr løst, oppfordres kandidatene i mellom, skyldes at 
styret tll a ta kor:ta~t med andre enkelte hadde bedt forsamlingen 
selskap fo: omomullg a opprette ta hensyn til ønsket om varamanns-
et samarbeld pa dette. plass). 
7. Regnskap med revisjonsberetning 
ble opplest av Unni Liseth. 
Kommentar: Alle må reklamere for 
!Skjernøypinsen" da dette g i r 
til t rengt e p e nge r i ka s s en ! 
De t ny e styre t v il arbei d e me d 
å videreføre o ppbygg i ngen av lys
punkter på Vesterøya innenfor en 
ramme på kr. 24.000. 
Styret har avsatt kr. 3.000 til 
fond for utstyr til oppvarming 
av grendehuset. Man har behov for 
ca. 10.000 for å få dette gjen
nomført. 
Styret gis fullmakt til å vur
dere/endre/diffrensiere leiepri
sene for Grendehuset i nødvendig 
omfang. 
8. Sammenslåing av gårdene Skjer
nøysund/Berge og Rosnes/Ytre 
Farestad. Dette er vedtektsend
ring og krever 2/3 flertall. 
Bakgrunnen er at gårdene er så 
vidt lavt befolket at det er van
skelig å skaffe folk til de 
nødvendige verv. For ordens skyld; 
"sammenslåing" betyr ikke annet 
enn at gårdene sees under ett i 
valg til styret i Skjernøy Vel. 
Forslaget vedtatt mot en stemme. 
9. Valg. Tellekorps; Henry Abra
hamsen og Ivar Kristiansen. 

Sommerbutikk på Grendehuset ble 
også luftet, uten at det ble tatt 
noen avgjørelse. 
Betty Hagen informerte om bro
festen. Den gikk av sta b e l en 
den 29/5. 
Videre var det snak k om vann som 
kommer på parkeringsplassen ved 
kapellet, samt snørydding av sam
me plassen. Sk.uf. og Grendehus
komiteen skulle prøve å få ordnet 
med dette. 
Veien over øya s ynes ikke å bli 
ferdig. T. Dyrstad lovte å ringe 
veivesenet. 
Velets mann på Dyrstad skulle ha 
ansvar for å si fra når strøing 
og brøyting var nødvendig. 
Videre snakket de om 'langhuset' 
på Rosnes som Historielaget øns 
ker å bygge opp . 
Rettighetene til Krambubrygga måt
te fåes rede på og likeledes lig
getiden ved de kommunale brygger 
som bør forlenges fra en time til 
ett døgn. 
Sauene er en gjenganger. De flestE 
ønsker at de stenges tidligere 
om våren. 
Siste post var fartsbegrensning 
i Rosnesvåa, som de ikke mener 
blir respektert. Et nytt skilt 
vil kanskje hjelpe. 

Møtet sluttet kl. 22.00 
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Smånytt fra øya 
. mai ble feiret som vanlig, 

ed bra vær og godt frammøte til 
- oget rundt øya. Gunhild Hågan 
~a -ick talte ved kapellet og 
~a e d k ra n s ved minnestøtten, 
o gutt e musi kken spilte. 
e~ -ar g udstj e neste, bevertning, 

~e~e~ for barn , humoristisk fot
~a ~ _ ~am_ og rebuskonkuranse mel
~ ~= ga~-e_e på øya. Dyrstad fikk 
~ ~ ~ s~ t fø rste napp i vandre-
~ ~a _ e~, s o må v innes 3 ganger 
= ~~ a~ ~2r -en får den til odel 
~ e~e . - E_ fin dag ble a v slut

~e~ =e~ _re i e u tdel ing i kapel-
_e-=. . 

Je~ e~ s a' ~g elg å se her ute. 
:=:::: a-.- ø-:;-a s i -ri gst e turløpere 
~~a== e~ aag e elgku med 2 ny 
=z~ ~e ~a~ -er, nesten på toppe n 
~ . - ~~e-arde . ----

~e= - j e vå r me d arbeider, 
-e =g ~a v ick intervjuet a v Sør
~a d sendinga i radioen. Der ble 
' _a spurt om forskjellige ting 
og forta lte om hvordan VI drev 
a - · sen . Samtidig ble Elinor Kris
~~a ~ se oppringt og de hadde åp
e~ ~~~~e og s n a kket seg i mel lom. 
~_~ ~ ~ -a~ år tidligere kontakt 

e:::- -e~ i fl e r e år . Da hun ble 
SJ~=~ o h a hun s yn tes om bladet 
S-2=- e h n at hun fremdeles satte 
5~O= p ris på det og at det var 
os a yt t fra øya" hun først så 
e~ter . så vi får prøve å skjer 
pe o ss der . - Et artig innslag. 

S-anebestanden er stor her hos 
o ss . I å r og de siste årene har 
e t svanepar hatt reiret sitt i 
Ystevågen, men i år er det minst 
2 ny e svanereir på holmene i 
Nordfjorden. Håper at folk ikke 
fors tyrrer dem, for det er jo 
et fint s y n i den Sør landske 
skjærgård om sommeren. ---

Vi får opplyst gjennom 'Velet' 
at veien forbi Kjødna vil bli 
gjort ferdig i aug.-sept. Rek
verket (autovernet) vil forhåp
entlig bli satt opp før ferien. 
Asfaltering er ikke aktuelt, og 

ligger langt fram i tid. --

Kommunen og Velet/Barnehagekomi
teen vil i samarbeid prøve å få 
opprustet/utbedret lekeplassen 
ved grendehuset, i tråd med nye 
sikkerhetsforskrifter. Det blir 
dugnad 20. aug. kl. 13.00. ---

Det var i år to konfirmanter her 
på øya. Det var Elisabeth Chris
tensen, Valvik og Nina Jenssen, 
Dyrstad. De ble konfirmert på 
kapelle~ 8. mai. - vi gratulerer 
dem og øns~er lykke til videre i 
livet. ---

Vi gratulerer hjerteligst Lisbeth 
Syvertsen, Farestad og Morten 
Aalvik, Valvik som forlovet seg 
17. mai. ---

Det er i år 3 russ fra øya, og 
d e er alle blå. Det er: Mona Jens
sen, Ingrid Jenssen og Bernt 
Kristiansen, alle Farestad. 
vi gratulerer og ønsker alt godt 
videre, enten til mer skolegang 
eller~il jobbing. ---

Den 10/4 var det barnedåp på ka
pellet. Foreldre; Erna og Torstein 
Dyrstad. Barnets navn, Chatarina. 

Og det var igjen barnedåp 2. pin
sedag. Foreldre her var Anne Lise 
og Jarl Pedersen. Barnets navn, 
Jarl Håkon. Vi gratulerer for
eldre og barn. ---

Mens flere av de norske sjøsports
fiskerne har for fine båter til 
å fiske og ha fisk i, har de t ys 
ke sjøsportsfiskerne helt over
tatt i skjærgården utenfor øya. 
Tidlig om morgenen er de ute og 
fisker, har talt opp til 15 båter 
med 2 - 3 mann i hver båt, bare 
i et lite område. Og de ligger 
helt inne i Ystevågen og Dyrstad
vågen og fisker opp småtorsken. 
Mesteparten kommer fra Tregde 
Marina, men en del har også båt 
med seg fra Tyskland på tilhenger 
eller bobil, eller leier seg inn 
privat. De er veldig ivrige fis
kere og de fisker fra tidlig om 
morgenen til sene kvelden. De 
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kommer fra tidlig i april og er 
her til slutten av oktober, så 
om de ikke får så mange fisk om 
dagen hver båt, kan det bli man
ge fisk · i antall i løpet av 6 
månder med fiske nesten hver 
dag.-------

Skjernøy Vel arrangerer tur til 
Hidra søndag 24. august. Merk 
dagen og hold den av! De er all
tid morsomme og interessante de 
turene. Nærmere kunngjøring 
følger sikkert.--------

Vi leser i "Lindesnes for 50 år 
siden" a t Hara ld Pettersen , Ros
nes i slutten av mai fikk en 
laks på 23 kg. samt en på 10 kg. 
samme dag. Slike store rugger 
er skjelden kost nå for tiden.--

De som håpet på at den forholds
vis strenge vinteren ville ta 
knekken på flåtten, ble nok skuf
fet. Den lever i beste velgående. 
Og den er etter hvert blitt en 
s annferdig plage. Koen gode r åd 
til beskyttelse, hAr vi ikke. 
Den som sitter inne med et slikt 
råd vil vi gjerne høre fra. 
Vi kan bare foreslå en rask un
dersøkelse hver kveld for å se 
om noen av dem skulle ha bitt 
seg fast. F.r du tatt dem innen 
24 timer, skulle det gå bra. 
Et godt råd hvis du har en på 
deg er en bomullsdott med sprit, 
eter eller annen be døvende veske 
i noen minutter. 'l'a s å en pinsett 
og fjern den. Vaselin eller lig
nende kan også brukes. 
Og la deg for all del ikke skrem
me fra å ta turer i skog og 
mark.----------

Innbetalingsblanketter for med
lemskap i Øistorielaget for 1994 
følger ' vedlagt i dette nr. Pri
sen er den samme som i fjor kr. 
35.- De som måtte ha betalt tid
ligere, kan bare se bort fra 
dette. Historielaget driver med 
mye interessant stoff, fra reg
istrering av forn minner til ~ 
ta vare på alt verneverdig på 

øya og er glad for din støtte. 

Som det ble nevnt under '~ngdoms
foreningen", skulle Mandals Kan
tori ha en konsert i ~apellet 
torsdag 9. juni. Og det ble litt 
aven sang-og musikk stund. -
Med et 50-talls stemmer, under 
sin eminente dirigent Tormod 
Lindland, sang de så taket nesten 
løftet seg. Det Var en opplevel
se aV de skjeldne, SOll burde ha 
samlet fullt hus. 
Vi sier hjertelig takk for en 
fin kveld og ønsker dem velkommen 
ti l bake. --------

Vi rakk å få med oss en barnedåp 
i kapellet 12/6. Foreldre:Torill 
og Kurt Dyrstad. Barnets navn; 
Marilena. Vi gratulerer.-----

Selv om våren kom forholdsvis tid
lig, så Var det surt og kaldt ut 
hele mars og april. Men gresset 
grodde og pl enkl ipper en måt t e 
f r am helt i beg. av mai . Vi hadce 
noen fine, varme dager 2. uke aV 
mai, men det varte bare så altfor 
kort. Og noen sommervarme har vi 
ikke hatt siden. Men det har vært 
mange fine, stille dager, så sånnt 
sett kan vi ikke klage. Men de par 
siste dagene aV mai fikk vi det 
vi kan kalle en liten forsommer
storm. Og vi vet jo fra før at 
den kan slå til midt på blanke 
sommeren. - La det Være et lite 
hint til båtfolket om å Være litt 
på vakt. Husk værmeldingen, husk 
å ha båten utstyrt med alt nød. 
vendig redningsutstyr - og ha en 
fin båtsommer. 
Det er spådd tropesommer i år, men 
la oss ta det med stor fatning og 
se hva juli vil bringe oss. 
Pr. i dag har vi frisk vestavind 
og slett ingen sommervarme. 
Så takker vi for denne gang og 
ønsker vel møtt hen på høstparten, 
etter en forhåpentlig alle tiders 
sørlandssommer. 

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


