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Full k aff for Skjernøydagen. 
Det kom inn kr 55.000-, som i helhet går til å betale gjeld på oppussingen av grendehuset . Et meget godt resultat 
og som også er rekord, både av oppslutning og lopper som ,-ar lagt ut for salg. 
Dagen var lørdag 4. august. Været viste seg fra sin beste side, med sk)fri himmel. Og frammøtet måtte være 
flere hundre. Fra kl 13 .00 til kl 17. 00 var det loppemarked, salgsbod hvor en kunne få kjøpt grillet laks med 
reker og tilbehør på tallerken og tallerken med krabbe og reker med tilbehør, salg av grillet pølser, nysteikte 
vafler fra Skjernøy helselag, nysteik-te lapper, salg av n~Tøk'te makrell av Harry Larsen, flotte dreide treboller og 
utskåter veggklokker laget av Olaf Moland Mandal, Steffen D)Tstad hadde utstilling av forskjellige hønsefugler, 
og salg av kyllinger, og interessen var stor. I tillegg var kafeen oppe på grendehuset, og loddsalg med trekning 
kl 16.00. 
For bam var det hesteriding , krabbefiske, fiskedam hvor en kunne fiske gullpenger, og salgsbod hvor en kunne 
få kjøpt kunstig hår , neglelakk div. 
Det var veldig mange lopper, og her var det alt mulig som gamle gjenstander, klær, tepper, forskjellige 
redskaper, glass, kopper og kar, mugger, pyntegjenstander, gamle bøker, leker, møbler og mye, mye mer. På 
slutten av dagen kunne en få kjøpt det som var igjen av lopper for kr 1.00 pr stk. Da ble det solgt en del, men 
det var mye igjen. Resten ble hentet av Mandal seilforening som skulle ha loppemarked senere. 
Det var også auksjon som ble ledet av Arthur Tallaksen på Berge. Her var det også litt av hvert som gamle 
gjenstander, fiskeruser, gamle fiskegarn med glasskuler, møbler, slåmaskin og en gammel Marna båtmotor. 
Auksjonen trakk mye folk og det var stor stemning. 
Som for nevnt var det mange mennesker og det var vanskelig å parkere bilene. Biler sto parkert over alt, fra 
toppen av Kapellbakken til ut på Ytre Farestad, men det gikk tålig greit, om noen fikk seg en lengre spasertur. 
Det var et helt apparat i sving for å få Skjernøydagen vel i havn. Mange frivillige hadde lagt ned et stort 
forarbeid, og de sto på fra tidlig morgen til sene kvelden med til og avrigging, med salg, kaffe'n, ja alt for at det 
hele skulle fungere. Og fungerte gjorde det -------- En hjertelig takk til alle. 
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Føljetongen over Stjernøens økonoln iske forhandlinger 
1918 - 1937 - del 2. 
Fra Skjemoy posten nr.l. 200 l skrev vi om en bok som var skrevet av Christian Pedcrsen Dyrstad. 
Boken er fylt med referater over moter fra 1918 til 1937. Vi tar mcd litt fra denne boken denne gang 
også. 

Mode afl10Ides 13 .desmb.1918 paa S.U.F lille sal. Der behandles: 
Sag. l: Det overIades til kapelbestyrelsen at soge ved underhandling eller ,"ed avertesement at faa 
den billigste presteskys. Hvis ikke bestyrelsen kan apnaa et antagelig bud skal sagen viderebehandles 
paa forste kvegassurance mode. 

Sag2: Der skal fores protokolaal over disse forhandlinger som 311gaar hele øen. Til at fore protokaal 
valgtes Chr.P. Dyrstad som varamand Jens Jakobsen Berge. 

Sag 3: Angaaende bidrag til veien tegnet paa siste liste,naar dette var mindre en paa for tegnede 
liste,bestemtes dette skulde staa bidragsyderne frit. 

Sag 4: Indbetaling af de tegnede bidrag inden 15 januar f.r. skal minst Y4 part være indbetalt, af det 
tegnede beløp til P.A. Farestad eller Gustav Valvig. Enst.vetat. 

SagS: Hvor lang tid skal sættes til oparbeidelse afveien(veien fra Farestad til Valvik). 
Endstemig. Den skal være færdig inden 14 de april 1920. Eller om det skal vise sig ugjorIig at faa 
den færdig til da, kan tiden udstakes til 29 sep.samme aar. 

Sag 6: Al1gaaaende husvær til veiarbeidere. Øens opsidere sikrer plikter og sikrer arbeidsfolkene 
husvær. 
Enst.vetat.Modet hevet. 

Onsdag 18-12-1918 holtes mode paa S.U.F lille sal. Til forhandling forelaa:Veisagen .Formanden 
oplyste at sitationen for veien hadde naaet en sum af Kr. 13685. Formanden fremsatte foreslag at han 
med et mandskap af ca.20 mand var villig til at oparbeide hele veien for Kr. l 1.000. tiden blev sat til 
2 aar høyst 3 aar. 
Spørsmaalet var om Stjernø opsidere "ilde garantere beløpet. 
Mod 34 mod 4 stemmer, ennedes man om at faa veien fremmet paa de af formanden satte 
betingelser. De 4 som stemte mod var:Gustav Syvertsen Rosnes-Julius Knudsen Rosnes-R.Rosnes
samt Edvard Skogso Berge. 
Mod de samme 4 stemmer blev vedtatKomiten faar fulmagt til at opta laan og handle paa beste 
maade. Møde hevet. 

På møde lørdagskveld 18-1-1919 blev det bestemt at veien (Farestad-Valvik) skulde 
paabeg)ndes mandag 20/l.Veien blir at oparbeide af et arbeidslag fra Stjernoen.Petter A Farestad 
som kontraktør. Veien oparbeides for en omforsenet sum af kr. 10.000 + opsynsudgifter m.v. Veien 
skal være færdig l st juli 1921. 
Veikontragten er underskrevet af Petter Farestad. 

Den 20de Nove. 1919 holtes møde i Valvig angaaende veien Valvig-farestad.Man enedes om at 
opta et laan i Foreningsbanken til udredning ~f de løbende udgifter.Start Kr.2000. To tusen kroner. 
Som laantager blev 9J:!$~ Valvig. ' ·Kautionistene Petter A Farestad-Chr.P.Dyrstad D}Tstad og 
Rasmus Dyrstaq.Samt"Chr. Nikolaisen og lb. Tørresen Farestad, Man omtalte at avholde en basar 
borte i februar maaned til intekt for veien. Man enedes om at arbeide og agitere for en basar. 
På møte var følgende-Chr.P.D)Tstad-Petter A. Farestad -Rasmus Chr Dyrstad og Gustav Valvig. 
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Laksefisket med kilenot og krokgarn har i 
ar -æTt bedre enn på lange, lange 
-der. 

De fleste som fisker bruker krokgarn, da 
dette er åiskiIIig lettere å 
håndtere enn kilenoten. Og fangstene har 
variert fra opp i mot 150 laks og 
svele på et enkelt garn, og ned til mer 
beskjedne tall. Når man tar med i 
betraktningen at det kun er lov å fiske ca 
10 dager, sier det litt om 
resultatet. 
En viktig årsak er selvsagt kalking og 
kultivering av de sørlandske elver. 
Dessverre er det nest siste sesongen det er 
lov å bruke krokgarn til 
laksefiske, så da er det kilenoten som blir 
eneste lovlige garnredskap. 
Det gode fisket medførte at det var 
leveringsstopp på fiskemottaket i 

Mandal i dteler av sesongen. men de fleste 
hadde små JProblemer med å 
omsette fafllgsten privat, noe som for 
laksens ved~kommende er lovlig. 

Så er somme.fren 2001 gått over i historien. Det 
har vært en fim sommer også 
for dem som 'driver med fiske . Makrellen har 
vist seg i rikt; monn, både for 
den som fiske"r for egen gryte, og for dem som 
har fiske som levevei. For 
yrkesfiskemt<; ble sesongen en noe blanaet 
affære, da de~ russiske 
oppkjøperen k om så alt for sent. Makrellfisket 
har en tildelt licvote, og når . 
den er oppbmkt er det stopp i fisket, da rar 
man ikke leng;er levert. Den 
sene ankomst~n gjorde at spesielt de mindre 
fartøyene ikke, fikk fylt sine 
enkeltkvoter. ~ or de som fisker til 
steikepannen, Cer det fremdeles ingen 
problem å fiske det man ønsker på kort tid. 
Krabber har det vært noe mindre av i år, men 
kvaliteten har 'vært goo. Nå 
begynner kvaliteten å bli noe blandet, med 
mange skallskiftene. 
Åle-fisket har v.ært noenlunde normalt, og for 
de fleste heller en tanke 
bedre enn i fjOt . 
Prisen på ål h&t vært atskillig hoyere enn i fjor. 
Dette kommer i hovedsak 
av at oppdre~eggene i Danmark har hatt 
problemer med lønnsom drift. 
Det tar lang tid og krever dyre anlegg å drive 
med oppdrett ~v ål. Sommeren 
er også sesong for ulkefiske, eller breiflabb, 
dette fisket har relativt 
stor økonomisk betydning for !i~skeme, og har i 
år vært som normalt. . 
ø yas reketrålf;.)re er fornøyd med resultatet i 
sommersesongen. Prisene i 
~omrnermånedene er som regel bra, og det gir 
initiativ til å stå på når de 
fleste andre har ferie, og nyter sommeren. 
Snart s.tår hummerfisket for døren, og mange er 
i full gang med . 
forberedelsene. Dette fisket har etter hvert 
mistet det me14te av sin 
økono'Tl.i,~ke verdi, men det er en tradisjon og 
en del av vår kystkultur Z0m 
er av stor betydning. Hva er finere enn en klar 
stille oktoberkledd dag i 
Skjernøyas ~kjærgård ? 
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Ungdomsforeningen. 
Etter sonuneren startet vi opp igjen med sensommerfest. Vi solgte pølser og hamburgere med tilbehør -
kaker brus og kaffe. Rundt småbordene tror jeg at alle koste seg. Gro Kjersti Førsund sang for oss. 
Elisabeth Christensen holdt en god andakt. Vi hadde også utlodning hvor overskuddet gikk til 
Normisjonen. 

!4. sept var det samlingsfest. Barnekoret sang og Jan Erik Tallaksen holdt andakt. Menyen var 
kveldsmat. 

Også i år hadde vi felles styremøte 19. sept. Det er samling av alle styrene her på øya, og det er ikke så 
ra, _sonunenighetsutvalg , yngres, søndagskole, ungdomsgruppe, ungdomsforening, og barnekor. 
Så er vi så heldige at vi får besøk av Flekkerøyguttene, og det gleder vi oss veldig til . Det blir fredag 28. 
sept. Kl 19. 30. . 
Det blir også 3 kvelder med kveldsbibelskole i løpet av høsten. 

.. Dette var litt av det som var og skal foregå på kapellet. Vi ønsker alle vel møtt - ha en god høst. 
Å.AA.-

Samlingsfest på kapellet 2001. 
Årlige samlingsfesten i Ungdomsforeningen etter sommeren var fredag 14. sept. Da gjenopptar all 
'virksomhet på kapellet for sesongen 2001 - 02, som søndagskole , yngres, møtevirksomhet osv. 
Samlingsfesten i år samlet rundt 90 personer med stort og smått. Det var sang av barnekoret som sang 
mange sanger. De er utrolig flinke - frimodig synger de av hjertens lyst. Ca. 25 var med og sang. Når 
alle er med er det nærmere 30 stykker i koret. Skjernøy kan være stolt av den barneflokken. 
Det ble servert kveldsmat og de barnekoret var med å serverte. Tom Inge Dyrstad sto for ledelsen, og 
kom med mange muntre replikker. Jan Erik Tallaksen sto for musikk og andakt. Hvor han fortalte om 
sommerens opplevelser med besøk av 7 ungdommer fra Latvia. Det var også leker for barn og voksne. 

Helselagets årlige fest. 
Etter sommeren var det som vanlig laget til fest for dem som er fra 60 år og oppover. 
Dagen var lørdag 8. sept. Kl 17.00 vel 50 stykker var samlet, og det kom folk fra Mandal og Tregde og 
omegn. Bordene var som vanlig pyntet med mange blomster. 
Det ble servert smørbrød og kaker. Dag Strømme spilte trekkspill, og en sang mange sanger av 
forskjellige slag fra et sanghefte som var kommet fra Mandal sykehjem. Randi Ullestad Vikør leste et 
eventyr av H.C. Andersen med et riktig godt budskap. Bjarne Christensen holdt andakten. Som alltid 
før var det også denne gang Oddbjørg Berge som sto for ledelsen av festen , og hun fikk til slutt 
overrakt blomster. Blomster ble det også utdelt til de to eldste som fortsatt bor på øya og som nærmer 
seg 94 år. Det var Alette Syvertsen og Marie Aalvik. 

Valg av nytt menighetsråd. 
Valget blir etter gudstjenesten på kapellet 14. oktober. Skjemøy er nå innlemmet i Mandal 
menighetsråd. Av de som blir valgt inn blir det dannet et menighetsutvalg her på Skjernøy ~ bestående av 
to oppnevnt av ungdomsforeningen og to oppnevnt av menighetsrådet . 

.-------De-to som står i menighetsrådet i dag er Liv Britt Jenssen og Signe AaIvik som ikke tar gjenvalg. 
Det er to nye navn på listen, det er Vigdis Hågan Valvick og Anne Karin Jenssen. Alle som er 
medle~er av dert norske kirke kan stemme. Det er viktig for Skjernøy kapell at noen fra øya blir valgt 
inn, så vi oppfordrer skjernøyfolk til å møte opp og stemme. 

~ . 
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PORTRETTET. 

Reidar Jenssen er ekte Skjemoylobbe, en 
representant for urbefolkningen, hvor begge 
foreldre og alle besteforeldre var fra 
Skjernoy. 

Han er fodt 2. januar 1941, på Farestad, 
midt i den aller morkeste okk.'Upasjonstid. 
Med S111:\ a\ brudd har han bodd der helt 
siden den gang. Godt gift er han med sin 
Kirsten fra Mandal. De har tre bam og to 
bamebam. T 1975 mistet de sonnen Finn 
A.me, i en tragisk tratikkulykke. Han ble 
bare 11 ar gammel. Det tok niange år for 
livet igjen fungerte noenlunde· i nom1al 
gJenge . 

Reidar har i ncstcn hele sitt ,ol--snc li, 
arbeidet som eleliriker, forst omJ.::ring 8 in i 
firma Reierson Elebriske, 12 ar pa Mandals 
Reperbane, og deretter 23 ar i Vest Agder c
verk. 

Som den energibunten han alltid har 
vært, har han i tillegg dreyet sitt gårdsbntk, 
med både honseri, okser og sauer. Og ikke 

har sorget for at store deler av andre garder ikke er blitt gjenerobret av naturen. 
fu., ~n \ ært en meget al..tiv person. Pa idrettsbanen \ a~ han en absolutt ener. nesten i 

::..:: --- :;::"'"" -: ;:.- ITle:;! spesielt pa friidrettsbanen og på sko~teisen . Og S\'ært mange kOnk'Urrenter 
~:r '_ '" i å '~gg'n til Reidar. Sorlandsmcster pa sko~ tcr ble han ikke mindre cnn 11 ganger. 

O; i hans -os'lige stue \;tner premiehyllene om et langt og akti, t idrettsliv. For oss som var noen ar 
~ngre var han et ideal og tm inspirasjon :!:Or yidere tr~ning og forbedringer. En av hans kOnk'Urrenter 
utal " gang: "Det var 1110ro a kClI1kurrere inntil Reidar Jenssen entret banen, da slo han oss alle. for 

, eg på s~\..k '1'11 og s~klet hjem til Skjcmo~a igjen ." 
l sp r han om han har andre hobbyer, i tillegg til de vi har nevnt Jeg er meget 

.eressert i det me.sfe som har med naturen . å ~re både _-på gø og land, så hobbyfukiM ..står 
å ta e et hele året Før drev jeg en god del jakt, men det er det blitt noe mindre av etter hvert. 

Hva synes du er fint med å bo på Slsjernøy? Naturen 9B nærheten til den både_på ~ø 
og land gjennom hele året, dessuten trives jeg godt j nærmiljøet 

\ i spør ommn trives med de tilbud som finnes lokalt. Som godt voksen med voksne 
barn, har man vel ikke det samme behovet som tidligere i livet, og mye av tiden min går med '-' 
til de hobbyene somllllerede er nevnt. Men tidligere da vi hadde yngre barn, ~ne~ vi tilbudet 
var greitt. Ogjeg har inntrykk av at det ikke har blitt mindre etter hvert. Jeg synes folk er gode 
til å få det tiL vi er Jo tmssaltetlite5amfunn 

Hvordan ønsker du at øya skal se ut i fremtiden? Jeg håper at den vil se ut noenlunde 
som i dag

7 
med en naturlig utvikling .uten de store omveltninger. D_ette tror jeg vil bevllre 

stedets egenart og være det beste for de som ønsker å bo her senere. Jeg er svært opptatt av 
at kulturlandskapet ngden dyrkede jorda holdes i hev~ Qgden _eneste måten å.greie nette-på i 
praksis er ved hjelp av dyreholct. Heldigvis virker det som om interessen på dette felt i hvert 
fall ikke er synkende. Når en ~år rundt i kulturlandskqpet_ Qg tar i .øyesyn steirirøj's~r. _gr.øfter 
og steingjerder hår det også med respekt for de som gjennom generasjoner med enkle 
hjelpemidler har -gjort jobben, og man kan bare _ane hvilket 5lit 50m ligger bak hver .eneste 
steinrøys. 

Når jeg ser tilbake på mine drøyt seksti år, er det noe jeg vil nevne som står for meg 
som spesielt fint, og det er miljøet fra barndommen, 9g sæ.r:lig vintrene, da vi var sammen en 
svær flokk i kjelkebakken eller på isen til langt på natt. På høsten var vi ute og demmet opp 
myrer, så _som i Bådevika og i Sto-. for at vi skulle få skøyteis før Farestaq19ødna_. ,og 
0sterkjødna var sikker. Det ble utvist stort initiativ, og vi hadde det skrekkelig morsomt. Ja, 
det har nok vært en viss utvikling siden da. 

Du har gode kunnskaper om gamle skikker, lokalhistorie, stedsnavn og personer, så 
.. vær ikke tl}'gg-for at du snart får.besøk av oss. igjen. 

. ", .~ "-' 
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Nytt fra Skjernøy Vel August 2001 
Skjernøydagen ble arrangert 4 august med meget stor suksess. Fint vær,ve1dig mye 
folk,lopper,auksjon,loddboker,mye god mat både ute og inne,(grillet laks,reker,krabbe,nystckte 
lapper,kaker) og mange aktiviteter for bam.Alt dette ga 55000 kr i inntekter. Disse blir 
oremerket Grendehuset.At Skjemaydagen skulle gi så godt resultat var det vel ingen som hadde 
tenkt seg. 
Vi vil gjerne takke alle som var med å hjalp til eller på annen måte har bidratt slik at 
arrangementet kom vel i havn. 

Vellet har også jobbet med oppfølging av årsmøtevedtaket om arrangering av et mote ang 
.erfaringer med Skjemøyplanen.Her vil det også være naturlig å drøfte om en skal ha en 
revisjon av Skjernoyplanen.Tidspunktet for motet er satt til en kveld den første uken i 
desember. Vi vil komme nærmere tilbake til eksakt tidspunkt. 

Vellet har også uttalt seg 0111 planlegging av 3 hus på Berge. Disse er ikke med på 
Skjernøyplarien ,så styret har på den bakgrunn gått imot dette. 

Skjernøymarsjen ble arrangert søndag 26 august.Deltagerantallet ble noe mindre enn i fjor 
nemlig 190 startende.Været var grått ,med antydning til regn så det kan være en årsak til lavere 
deltagelse.Men de som gikk fikk en fin tur rundt øya. Det var også anledning til å kjøpe mat og 
drikke ved Grendehuset og ved Skolehuset på Dyrstad.Takk til Kjell Gauksås,Lyder Amundsen 
og dere andre som var med og arrangerte marsjen. 

Koblingssentralen på lekeplassen har Telenor sakt om å slippe å bygge om selv om den er 
~ 30-40 cm for høy. Vellet har protestert på dette og mener at høyden må reduseres.Vi har ikke 

motaIt noe svar fra kommunen ennå. 

Grendehuset har vært leid ut til turister i deler av juni,hele juli og deler av august.De som har 
leid har vært meget godt fornøyd og enkelte har tegnet seg for leie til neste år allerede.Hvis det 
er noen av øyas folk som vil leie Grendehuset til selskaper ,overnatting og lignende ,så er det 
bare å ta kontakt med Erna T.Dyrstad 38268717. 

Til slutt vil jeg på Styrets vegne ønske alle en god høst og forhåpentlig mindre regn enn i fjor. 
Hilsen 
Jan Atle Abrahamsen 
Leder. 

Skjernøy vel søker om avgiftfritak for grendehuset. 
Vellet søker Mandal kommune om redusjon eller fritak av kommunale avgifter for grendehuset. 
Årsaken er stram økonomi. 
Vellet poengterer at huset nylig ble ombygget og pusset opp ved hjelp av tippemidler, tillskudd 
fra Skjernøy vel, kafedrift og revy samt private gaver. Det meste av arbeidet ble utført på 
dugnad av øyas befolkning. For å komme i mål økonomisk har grendehuset dessuten måtte låne 
kr 130. 000. 
Vellet florklarer at huset blir brukt aktivt av øyas befolkning, som arbeidstue for barn, 
kveldskafe og hobbyklubb. I tillegg blir grendehuset brukt til hø)tidelige anledninger, 
sammenkomster og revy. 
I brevet til kommunen skriver vellet at fritak av kommunale avgifter vil være til stor hjelp og i 
tilegg vil være en oppmuntring for dugnadsånden. 

_ •••• loor-
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RASJON.ERINGSVISE FRA KRiGEr~S DAG ER. 
MEL: Pål sine hOller. 

No kan du tru det er moro og stcll e.Kjokkcnct mirt cr blitt ··Kullslnercnshu s··, 
For var det lett a koke å stelle,no er det kunst fl f..1 noe i hus , 
Komet det er her,men melet er borte. Kan du forsra kvad det er .:;om ha r gj ort de!' ) 
Vil du ha mel mi du jamcn deg forte. Se a fa kj opt dctlDu kan da \eI det '.) 

~1elet har no slik en underlig farvc,det må da si~l.: c rt ha hoyfjell ssol fait. 
Kanskje du i det kan fi lme en larve-men i en kake de t gjor like godt! 
Kluk-sier hona, men egget er bOlte .Kan du forsta bad det er som har gj ort der) 
Vil du ha egg, må du jamen deg forte- Kjop deg en hane-du kan da vel det ') 

Tenk deg i går fikk jeg tre - fire bonncr,sju-åtte erter og derti l no' n gryn. 
Lageret yokste det alltid seg 10nner, kjope i stort- og sa tenk for et syn l 

Ertene er her, men kjottet er borte.Kan du forstå bad det er som har gjort def) 
Vil du ha kjott, må du jamen deg forte-kjop deg en sau- for du kan da vel det') 

Grynsodd jeg kokte i går på en spiker,den ble sa fei t og så kraftig og god. 
Tilsett en terning lnis smaken du liker, savnes ei flesket-ja det kan du tro . 
_ 'off-sier grisen,men flesket er borte. Kan du forstå had det er som har gj ort det? 
Vil du ha flesk, må du jammen deg forte-kjøp deg en gris, for du kan da vel det? 

T nk deg en dag fikk jeg sju-åtte loker, lite grann pepper og så en tomat 
Lykken er med den som iherdig soker,heng i å hamstre og vær ikke lat! 
_o 'en den er her, men. biffen er borte.Kan du forstå l-.\·ad det er som har gjort det? 
- d ha biff må du jammen deg forte.Kjop deg en stut Ja, du kan da vel det ') 

Like\·ellages de lekreste retter, bare en koker med litt fantasi. 
Derfor \li glade til bordet oss setter,alle i fellesskap stemmc:r vi i. 
Alt har vi hatt her, men no er det borte.Kan du forstå l-.\'ad det er som har gjort det') 
Dpt som har gjort det skal også bli borte- vær optimisti ja, du kan da vel det ? 

D nne sanoen kJejeg for flere år siden av Willy Berge, men han I-unne ikk si noe om hvem som hadde 
skrevet den. Er def noen av leserene som kjenner tekstforfatteren, og eventuelt hvor den ble sunget. så 
er jeg interessert i og hare fra dem! 
f ennligst kontakt Rita D) rstad tlf-382 68 716. 
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Skjernøymarsjen år 2001. 
Gikk søndag 26. august. Været var skyet med litt regn fra morgen, men ble pedre utpå dagen. 
l alt var det 190 deltakere som gikk SkjernO)111arsjen i år, d~t er en nedgang på 30 fra aret 
for. VærerneIdingen var jo nokså dårlig for dagen, så det gjorde jo noe at tilslutningen ble 
dårligere. Men været ble jo ikke så aller verst likevel. 
115 valgte å gå den korte loypen på seks kilometer, mens 75 gikk loypa på en mil. Det er 6 
stykker som har deltatt hvert ar siden marsjen startet for 26 år siden. 
Avisen "Lindesnes" skriver om Oskar Kaaloy fra Skogsøy. I dag er han 37 år og han har 
gått marsjen alle år siden han var Il år. Forste årene gikk Skjerno)marsjen fra Vassmyra 
ungdomskole, men de siste 15 årene har Skjerno:-marsjen vært på selve oya. 

Lokale ord og utrykk. 
Også delUle gang har yi fUlmet fram til noen spesielle ord fra vårt lokalmiljo, men vi samer 
stadig llmspill fra vare lesere. 

Krysstroll eller krysskrabbe 
Såa = 

= vanlig sjøstjerne. 
dragsuget. 
steinbit. Kattfisk = 

Eiderfisk fjesing. 
Spise seg vom i skiIUl forspise seg kraftig. 

En sommer er over. 
Så er sommeren 200 l blitt historie. September er godt i gang og med den hosten. Litt 
vemodig er det alltid når en vet at det går mot den morke årstid. Men en rar se tilbake på det 
som har vært. 
Sommeren 2001 var en flott sommer, med mange "smeigedager", og yrende liv både på sjø 
og land. Noen regnværsdager har det vært med jevne mellomrom, slik at det ikke har vært 
problemer med vannfors)ningen. 
Nå blir det færre og færre lys å se i hytter og andre fritidshus, båttrafikken minker dag for 
dag, og snart er det bare de "faste" igjen. Terna har for lengst dradd sin kos, og snart folger 
flere etter, kanskje både de med fjær og de uten. 
Vi håper alle har fatt mye ut av sommeren og fatt fylt opp "magasinene" for lange host - og 
vinterkvelder. 

Et meget interessant bilde som må være tatt før 1930. Det viser det gamle skolehuset 
som sto noe ovenfor det nåværende grendehuset er. Det gikk ut av bruk i ' 1927, da det 
nye skolehuset sto ferdig. Senere ble det solgt og flyttet til Kloster i Holum hvor no.: 
av det står etmå. 
Bildet viser kanskje bryllupsgjester som har vært på kapellet, og er tatt i krysset ved 
vegen over til Valvik. En kjenner igjen den store steinen til venstre hvor v~ien gikk 
like forbi 
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Smånytt fra øya. 
Steinarbeid i Valvikstranda -
I forrige nummer skrev vi om det steinarbeidet 
som foregikk i Valvikstranda. Slik det var 
skrevet ble det oppfattet som negativ kritikk av 
mange - noe som slett ikke var meningen for 
det anlegget er virkelig fint. 
Dette beklager vi veldig, det er ikke alltid så 
lett å utrykke seg. 
~len det vi ville fram til var de 'to 
motsetningene. Den gamle stranda med sjobuer 
og brygger, og så det nye som virkelig er et 
~n for øyet. 

Grendehuskafeen 
starter opp igjen onsdager fra kl 16.00 til 19.00 
som tidligere. Første dag blir 19. sept. Så 3. 
okt, 17 okt, 14. nov. og 5. des. bvor det blir 
servert middag og kaffe, kaker. I tillegg er det 
aktiviteter for barna. 
I bøst vil det også bli prøvet noe nytt, nemlig 
kveldskafee, fra kl 19.00 til 22.00. Det blir 26. 
septemlJer; 31. dAt.-og 2"8. novemlYer.= 
Da blir det hamburger, toast, pølse og annet 
snadder å ta kjøpt. 

i gratulere Gunnhild Hågan 

- .~~ og Henrik Mikael Stromberg 
a:x::~t.bl S -erige, som giftet seg lørdag 4 . 

...... V.L, ......... kirke. 
nå bosatt i Trondheim, hvor de 

Bryllup på kapellet. 
Tore Liseth og Christina Sætran giftet seg i 
kapellet lørdag i juli. Paret er bosatt i Mandal. 
Vi gratuler hjerteligst. 

Feil. 
Forrige nummer skrev · vi under tittelen 
Ungdomsforeningen at det var kommet en 
testamentarisk gave etter Agnes Gundersen til 
kapellet. . 
Her var det satt en null forlite, så beløpet ble 
på Bare kr 10.00. Det skal selvfølgelig være kr 
10.000 . . 

Jenny Helene Abrahamsen 
do de lørdag 14. juli i sitt hjem i Valvik i en 
alder av 86 år. Hun kom fra Egersund, men har 
bodd på Skjemøy siden 1936, sammen med sin 
mann Johan som døde i 1987. Hun etterlater 
seg 6 sønner, 17 bamebam og 21 oldebam. To 
av sønnene er bosatt i Valvik. Vi lyser fred 
over heIm es minne. 

Husbygging og salg. 
Betty og Reidar Hagen kan snart flytte inn i 
nytt hus i Dyrstad-stranda. Det andre huset 
deres er solgt til Eivind Syvertsen som 
kommer fra Ytre Farestad. Og snart vil han 
flytte inn sammen med sin kone Siri og deres 
datter på 3 år. 

Barnedåp på kapellet. 
-Søndag, lO ... juli. Barnets navn: ·AriaTh-Foreldre 
Monica og Alf Tore Gundersen Nedre 
Farestad. 

Søndag 12 aug. Barnets navn: Marit. Foreldre 
Bente Eriksen og Erik Hoven. De er bosatt i 
Mandal. 

Hytteinnbrudd . 
Nok en gang her det vært iriiibrudd i hytta til 
Silvia og Karsten Berge, på Berge. 
Det er ikke første gangen denne hytta har vært 
hjemsøkt av ubudne gjester. Utbyttet ble etter 
'det vi har oppfattet heldigvis ikke svært stort. 
Innbruddet fant sted i begynnelsen av juni. 

Død elg. 
I vår ble det funnet en død elg; en ung ku. Den 
var falt ned i en glove like ved postveien, 
mellom Farestadskjønna og Stonnyra. 

t _ •• -
. ., . ~ ~ . - . . 
~._~~,--t", - ; •. .;.. 

. . 
I ' . _,~ •• ,~ ", ~....; { _ 



Byggeprosjektene på Saltvolla 
Plan og bygningsrådet hadde befaring for å ~ ''; 
hvordan eldreboligene er tenkt plassert. Da 
valgte rådet å fire litt pa de forste kravene, som 
bestod av tretten punkter som måtte rettes på . 
Bygningsrådet godtar at boligene blir litt storre 
em1 80 kvadratmeter. Rådet mener også at det 
bygges tre og tre garasjer sammen, istedenfor å 
plassere alle garasjene for seg selv. Det kreves 
også at det tas hensyn til terrenget langs veien, 
slik at boligene skyves nærmere sjøen. 

Vellet sier kontant nei til en 
saknad om å bygge tre hus med tilhørende 
bryggeanlegg i Grønnvika på Berge. 
Grunnen er at utbyggingen ikke er innregulert i 
Skjernøyplanen, og da kan den ikke godtas av 
vellet. Men Skjernoy vel er positiv til spredt 
bebyggelse på øya, men vil holde seg til 
S~jernøyplanen. Vellet har imidlertid planer 
om et allmøte i desember for å drøfte 
erfaringene med Skjemoyplanen så langt, og 
da kan det også være naturlig å drøfte om en 
skal gå til en revisjon ay planen. 

Skjærgå'rdsgudstjeneste 
Søndag l. juli, på bryggen i friarealet i 
Ystevågen var ca. 150 mennesker mott fram. 
Det var besøk av Holum menighet, og en 
ungdomsgruppe fra Hald bibelskole hadde en 
dramaoppsetting over dagens tekst. 
Fungerende sokneprest Ragnar Haraldstad 
forrettet. Været var veldig fmt med sol fra klar 
himmel. De som ikke kom landevegen kunne 
gå med båter fra krambubrygga. Etter 
gudstjenesten var der kaffepause og natursti 
med premieutdeling. Håkon Karlsen fortalte 
litt fra Rosnes i tidligere tider og Bjarne 
Christensen framførte det selvskrevne diktet 
om los Salve Evertsen Farestad. 

Været siden sist. 
Vi er kommet midt i september, og det nærmer 
seg tiden da høststonnene setter inn. 
Sommeren 200 l har vært fin. Noe regn en del 
vind, mange ganger kuling styrke, men hoy 
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temperatur. En tropenatt - over 20 - grader, var 
natt til somlag 8. Juli . Natten etter kom det et 
voldsomt tordenvær. Temperaturen for juli og 
august har ligget over gjennomsnittet, like 
under 20 grader, og flere ganger over, og det 
har vært mange solskinnsdager. 
Skjemoy har hatt mye besøk av turister. Bade 
på friarealene i Ystevågen hvor folk kommer 
både land og sjoveien og til andre steder på 
oya. Plassen foran grendehuset er svært 
populær. Der kan en bade og sitte å kose seg i 
solen. Likeså Farestadkjodna, der kommer 
også folk langveisfra for å bade å sole seg på 
jordet ved 1<]odna. 

Så er nr. 3 av "Skjernøyposten" 200 l ferdig 
denne gang. Det ble l O sider mot 14 forrige 
gang. Det varierer veldig på mengden av stoff 
vi rar iim. Er det noe leserne mener vi skal 
skrive om så vær så snill og si fra, vi ønsker 
også innsendte innlegg fra fjernt og nær som vi 
mottar med takk. 
Vell møtt neste gang som blir i forste halvdel 
av desember. 

Red. 

Vi bringer et nytt bilde av Iibertyskipet "Am 
Mer Mar" som forliste på Odd-skjærene i 
romjulen 1946, og som vi har skrevet om 
tidligere i "Skjernøyposten". Bildet som vi 
mener er tatt våren eller sommeren 1947, viser 
at vraket ligger å fl) ter med akterenden like 
utforbi Indre Oddsundet. Holmen i bakgrunnen 
er Sandøy, som ble sterkt forurenset av svart 
tykk fyringsolje. Vi ser også to master som 
stikker opp av den speilblanke sjoen. 


