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Fra brygga i Valvikstranda lørdag 8. januar. Sjøen er på vei ut etter å ha gått helt opp under sjøbugolvet. 
Av Georg Walvick, 

To stor-stormer besøkte oss på nyåret 2005. Første storm som hadde navnet "Gudrun" kom 8. januar. Fire 
dager senere den 12. kom en ny storm som hadde navnet "Inga," begge med vindretning fra syd som dreide 
til vest og nord vest med en veldig tung sjø. På Lindesnes fyr ble vindstyrken målt opp til full orkans styrke i 
kastene. Tror det var orkan i de verste vindbygene her ute hos oss også. Vi må nok tilbake til høsten 1987 
for å finne liknede vindstyrke, men to like sterke stormer med få dagers mellomrom må en nok mange år 
tilbake i tiden for å finne maken til. Det var også veldig høyvanne og dragsug, især i Valvik og 
Dyrstadstranda. Vannet gikk nærmere 60 - 80 cm over bryggene når dragsuget var på det høyeste. 
Båtene var godt fortøyd og alle redskaper og andre løse ting var berget høyt på land. Det ble heller ikke 
mange store skader etter uværet. 
Lørdagen tiltrakk svært mange skuelystne. I Valvikbakken sto bilene tett fra topp til bunn i perioder om 
ettermiddagen, for å beundre det opprørte hav som var litt av et skue. Og mange skuelystene var også nede i 
Valvik og Dyrstadstranda for å se. 

Fors. neste side. 
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Kln l1 Y1(TPYI som skimtes i bakgrunnen. Det var litt av et syn. 

Arsmøte/Utlodning i Skjernøy Helselag for 2004. 
11.januar 2005 

Ca. 30 damer møtte fram på årsmøtet, og Kari (Pedersen) åpnet med å ønske velkommen, og med et 
ønske om at mange vil komme på formiddagstreffene i dette året, også. 
Hun leste et brev fra avtroppende fylkesleder, Asborg Vårdal, som så gjeme ville vært hos oss, men som 
hadde dobbeltbooket denne kvelden. 
Deretter leste hun et dikt av Sigrid Flåt : "Røtter og Vinger", 
og så sang vi "Hver dag er en sjelden gave". 
Kari etterlyste forslag/ideer til underholdning på formiddagstreffene. 
Årsmeldingen ble lest av Janne (0. Knutsen), og Bodil (Aalvik) redegjorde for regnskapet som også i 
2004 gikk i pluss, kr 638 i resultat. 
Bodil leste et brev fra Nasjonalforeningen i forbindelse med hjerteforskning og stipendiater. 
Kari leste opp et takkekort vi har fått fra Ungdomsforeningen i forbindelse med at Helselaget har kjøpt to 
nye kaffetraktere til Kapellet. 
Valget ble kjapt unnagjort; Kari, Kjellaug (Jacobsen), Bodil og Janne var på valg, men ble klappet inn 
Igjen . 

Bordverset ble sunget, og vaflene gikk unna, sammen med kaffen. Praten gikk livlig, og etter hvert startet 
loddsalget. Ca. 350 årer ble solgt, og to loddbøker ble utskrevet denne kvelden, så ca. kr 1l.950,- brutto 
kom inn. 
Masse flotte gevinster hadde vi fått, og noen få hadde vi kjøpt. , 
Takk til dere som er så flittige med strikking, og til dere som hadde med andre gevinster. 

Janne. 
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Litt 
Fiskeprat. 

Det har vært et veldig dårlig sjø-vær etter 
nyttår. Den ene stormen etter den andre har 
stått i kø mot sørlandskysten, så det har nesten 
vært umulig å komme på sjøen. Det er veldig 
mye sei i størrelsen l - 2 kilo å ra i seigarna på 
30 til 60 favners dyp, men helst lite med lyr 
torsk og annen bunnfisk. Det er ikke uvanlig 
med 100 til 150 kilo med sei på en enkel 
garnlenke med 5 - 6 gam. Prisen til fiskerne er 
helt på bunn, helt ned fra kr 0,74 til 1,11 pr. 
kilo de siste 3- 4 ukene. Dette er priser en fikk 
for 30 - 40 år siden. 
Reketrålerne har ratt mye reker i det nye året, 
med opp til 1000 kilo i et enkelt trålerhal på 
revet. Men også rekeprisene har falt mye den 
siste tiden på grunn av store rekefangster og 
veldig effektive og moderene større båter og 
redskap. 
Litt om den store krabbeplagen (paltorsk) som 
går i garnene til fiskerne . Somme tider er 
garnene som et perleband, med krabber i store 
klaser, især når det er mye fisk, da er det flere 
ganger det er bare bein igjen av fisken. Det ser 
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ut som det er verst på de ytterste og dypeste 
fiskeplassene, og ned på sandbunn. Krabbene 
er nesten tomme bare klørne er det noe mat i. 
Men en ting er iallfall sikkert der er et veldig 
arbeid å ra renske garnene. 
Nå håper vi at storm og kuling har roet seg for 
i år og vi ser fram til en vår med varme og 
sollyse dager. 

Lørdag 5. mars tok det fyr i en 
norsk tankbåt som hette "Fjord Champion" 
som da lå rett syd for Rvvingen fyr. 
Mannskapet som var av indisk opprinnelse 
kjempet mange timer med å slukke brannen 
som ikke lykkes. Skipet var på ca. 30.000 tOllil 
drev med god fart inn i skjærgården i Søgne og 
grunnstøtte rett syd av Uvår. Mannskapet på 28 
mann ble reddet med helikopter. 
Redningsskøyta "Ægir" med skipper Tor Hugo 
Johannesen som er bosatt på Berge på 
Skjernøy var de første som kom tilstede og 
fikk sleper om bord. Sammen med et annet 
skip prøvde å holde tankbåten fra land til 
taubåthjelp kom. Sleperen brakk på det andre 
skipeCog "Ægir" fikk- sleperen i propellene og 
ødela både ror og propell. Så den måtte ra 
hjelp av folk fra Søgne dykkerklubb. 
Flere voksne og barn var oppe på både 
Grottevarden og Høgvarden for å se båten som 
lå i brann nede bak Tåneset. Det var stor 
røkutvikling. 
Dette kunne blitt en miljøkatastrofe av de store 
på sørlandskysten hvis været hadde vært 
dårligere. Båten var i ballast men hadde 750 
tonn tungolje om bord (bunkers). 
Først langt på ettermiddagen kom det 
taubåtassistanse og brannslukningsutstyr. Så 
båten ble tauet ut i åpen sjø og forsøkt slukket. 
Senere ble båten tauet inn til Kristiansand. 



·. ~frJ[illI~Ø)f[APEfIJ . . 
I dette vår~ni.unmer må vi hert tilbake tir Juletrefesten 28 . des . for å få med alt som har foregått på 
kapellet siden siste ~'Skjernøypost" . Juletrefesten blir en tradisjonell fest med skjemt og alvor. 
Jostein Handal holdt festtalen for oss. De unge sang, og Tor Anders hadde underholdning. Det var 
en god komite som gjorde det greit for oss. 
Årsmøtet i foreningen var onsdag 12. januar. Det var ca: 25 fremmøtte. Årsmeldingene viser stor 
aktivitet i alle lag. Ungdomsgruppa og Yngres har stor oppslutning. Det har også barnekoret med 
mellom 25 og 30 deltakere. Må nevne spesielt julegudstjenesten med julespillet som koret sto for, 

. som var veldig fint. 
, En merker det 9gså på Skjernøy som alle andre steder at det er vanskelig å få folk til å stille i de 

forskjellige styrer. Det skjer at noen må sitte et eller to år ekstra for det er ingen som vil stille til 
valg. Her er,edet en utfordring til oss alle, må ikke glemme å be for foreningen vår. Samtidig må en 
heller ikke glemme å takke for alle de som er villige å stille til valg år etter år. Disse er et viktig 
redskap i arbeide for Guds rikes fremme. 
Økonomien er god for foreningen og kapellet. Styret i foreningen består :!v: Roald Syvertsen, Allis 
Hansen, Jan Harald Syvertsen, Tom Inge Dyrstad, og Åshild Aalvik. 
Ungdomsgruppa: Jan øystein Dyrstad, Gunn Siri Amundsen, Reidtill Jentoft og Trygve Ånensen. 
Yngres : S:v'erre Gunnar Syvertsen, Karin Dyrstad, Bjørn Vikør og Alf Tore Gundersen. 

Det har vært to temakvelder 26. jan og 2. febr. Innledere var res. kap. Håkon Borgenvik og den 
nye diakonen i Mandal som heter Jostein Obrestad. Disse kveldene er lagt opp som 
kveldsbibelskole med kaffepause og samtale over emnet. Jevnt godt frammøte. 

Videre var det en møteuke fra 8. - Il. febr. ved Ivar Krossen hvor han talte over forskjellige 
emner. På onsdagen var: "Å tvile på tvilen." og 'Hvile i troen." og på torsdagen var emnet: 'Hva 
sier bibelen om den tiden vi lever i?" Ut fra bibelens ord forklarte han om dette. Møtene var godt 
besøkt, og det var sangkrefter til hver kveld. 

På fredagen arrangerte ungdomsgruppa også godt frammøte. Det var tre ungdommer 
fra Søgne som sang. Også en fin kveld. 

Aa. 

Årsrapport fra Skjernøy Menighetsutvalg . 
. '. tvalget består av: Vigdis Hågan Walvick (leder), Ingebjørg Handal (pr. ansvarlig), .Anne Karin 

Jenssen (kasserer), Tore Dag Bøe (sekretær) og Per Ragnar Haraldstad (prest). 
I 2004 har det vært 22 gudstjenester, av disse 6 familiegudstjenester og enskjærgårdsgu~eneste. 
Det har vært nattverd på 9 av disse og det har vært kaffe etter de fleste gudstjenester. 
Totalt besøkene på gudstjenestene i 2004 er 1658 personer. Det er i snitt pr. 79 personer. I snitt pr. 
familiegudstjeneste 137,5 personer. Av ri'åttverdgjester har det vært 398. Antall døpte l, og 
konfirmert l. Antall vielser 3. 

Fors. side 8. 
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Portrettet. 
Portrettet i årets vinternummer henter vi på Nedre 
Berge. 
Og "offeret" denne gang er Tønnes Berge. Han så dagens 
lys på sommerdagen 30. juli 1948, og hører dermed til de 
som er født i første halvår av det forrige århundre, "men 
dog som en ungdom frisk" som det heter i et kjent dikt. 
Vi spør om hans stilling og rang. Etter den obligatoriske 
skolegangen, ble det utdannelse til elektroingeniør i 
Grimstad. Og deretter i jobb på Norsk Wallboard i 
Vennesla. Så fulgte 6 år i Radio Elektro i Mandal. I 1980 
startet jeg i Nordsjøen, som siden har vært min 
arbeidsplass. 

Tønnes med barnebarna Morfen og Kim Erik. Arbeidet har omfattet ca 15 forskjellige installasjoner, fra 

drilling til anlegg og faste plattformer. Jeg har vært i flere selskap, blant annet 15 år i Elf. Nå arbeider 
jeg i Norsk Hydro, på Osebergplattformen. I dette selskapet har jeg også i en periode vært verneombud 
for Norsk Hydros offshore virksomhet. 
For oss som holder oss mest i nærheten av Fastlandsnorge forbinder vi Tønnes med en allsidig 
herremann, med mange interesser og hobbyer, og vi ber han nevne litt om de viktigste. 
Ja, det er så mangt, men mye dreier seg om lokalmiljøet, min kjære Skjernøy. Vedlikehold og drift av 
kulturlandskapet, og sauehold som en del av dette, lokalhistorie, fiske og videreføring og styrking av 
lokalsamfunnet for å nevne en del. Det er svært viktig at fast beboelse prioriteres foran fritids bebyggelse, 
det er i dag alt for stort press fra fritidsinteresser, og vi har etter min mening ikke flere arealer som bør 
benyttes til fritidsbebyggelse, dersom miljø og muligheter for fast fremtidig bebyggelse skal prioriteres. 
Det må kun være snakk om utfylling i allered~ eksisterende områder. Folk som bosetter seg på Skjernøy, 
gjør det av spesielle interesser, man ønsker det lille lokalsamfunnets spesielle miljø. 
Tønnes har deltatt aktivt i lokalsamfunnet gjennom mange år, blant annet som formann i Skjernøy Vel, 
arealplangruppen og kulturlandskapsgruppen. Hans kunnskaper om lokalhistorie og livet i en for lengst 
forgangen tid er meget stor. 
Tønnes er en familiemann og har tre barn og tre barnebarn som han skjøtter vel om. For to år siden mistet 
Tønnes sin kone Synnøve som etter hard kamp måtte gi tapt for kreften. Dette var selvsagt et meget 
hardt slag, som endret hans liv fullstendig. Etter et meget godt samliv sto han plutselig uten sin nære 
livsledsager. Dette var en svært tung tid, men med god hjelp fra barn og barnebarn og en fin vennekrets 
er det tross alt mange lyspunkter i livet. 
Jeg vet at du liker å reise, kan du si noe om det? Ja, reising har alltid interessert meg, og jeg har fått 
anledning til å farte ganske mye rundt, både til de vanlige turiststedene i Europa, og til mer fjerntliggende 
mål som Thailand, Kambodia, Laos og Karibien. Jeg liker også storbyer og har hatt gleden av å besøke 
svært mange i Europa. Badestrender er ikke min høyeste prioritet, men kulturseverdigheter. 
Vi stiller til slutt det obligatoriske spørsmålet, om han er fornøyd med det lokale tilbudet til barn og 
voksne på Skjernøy? Jeg har ikke all verdens anledning til å delta på grunn av mitt arbetde, men sett ut 
fra lokalsamfunnets størrelse tror jeg det er bra. J ! 

Jeg trasker hjem over Tønnes velholdte gårdsbruk og sier til meg selv, dette kunne stå,som modell for 
hvordan det skal gjøres. 

Evert Knutsen 

Lokale dialektuttrykk fra kysten. 
Det er dukket opp noen få lokale varianter, men vi vil sette stor pris på om våre lesere legger hodene i 
bløt, og forsøker å finne flere . 

Trandle. 
Å så nå 
Å så 

Tytm stokk av greiner eller tytme trær, som senere deles opp til ved. 
Ja vel ja. 
Ja vel. 



.- 6 -:· 

Referat fra årsmøtet i Skjernøy vel, 
16. febr. 2005 

Sak 1 Åpning ved formann Ivar Kristiansen. 

Sak 2 Godkjenning av innkalling og saksliste - Godkjent. 
! 

Sak 3 Møteleder - Ivar Kristiansen - valgt . 
. R~ferent - Gerd Jacobsen - vålgt. 

To til å underskrive protokollen - Arild Jenssen og· Karin 
Abrahamsen ~ valgt . 

. Sak 4 " Arsmelding Skjernøy vel: 
'Styret har bestått av: Leder: Ivar Kristiansen. 
Nestl,eder: Arthur Tallaksen. Sekretær:. Gerd Jakobsen . 

. ~~r . 

",;. Kasserer: Stein Atle Toresen. Styremedlem: Even Christensen. 
y aramedlemer: Jan Atle Abrahamsen, Knut Knutsen, Svein Berge, Betty Hagen og 
Arild Jenssen. 
I tilegg har lederen i Grendehuskomiteen Terje Bydahl møtt fast på styremøtene. 
Det har avholdt 8 styremøter, allmøte vedr. arealplanen for Skjernøy, møte ved Mandal 
Kommune vedr. overlevering av arealplanen, samt allmøte med orientering om flått. 
Det er blitt behandlet 32 saker, samt mangereferatsaker. 
Når det gjelder saker som er blitt behandlet kan følgene nevnes: . . 
Oppsetting av livbøyer og reparasjon av eksisterende bøyer. - Oppsetting av Skilt: "Barn 
leker". - Div. vedr. areaIplangruppa. - Båtopptaksplass. - Nye ventebuer. - Flåttplagen 
på øya. --:: Div. saker / velikehold av grendehuset. -:- 17. mai arrangementet. 
Skjernøy vel - Godkjent. ' '" . 

. Årsmelding GreDdp.h·uset. . 
I 2004 ble grendehuset ma:ii i 'strøk, bådcVInduog hu~:T-2005 bør huset :ta et ansiktsløft . 
innvendig. Huset er mye i bruk: og dette medfører en del slitasje. Tiden er innefor å gjøre en 
dugnad innomhus. Dette er ikke det helt store kostnadsmessig, men arbeidet må gjøres for å 
opprettholde standarden som bør forventes av et slikt anlegg . 
. Grendehuskomiteen har bare hatt l møte, og dette var egentlig for å :ta klargj~e en del nye 
regler, samt diskutere ny person som kan overta etter Gerd Hansen. Gerd er i år på valg, og vi 
takker for den kjempeinnsatsen hun har bidratt med i komiteen. Hun har stått på både tidlig og 
sent for at vi andre skal kunne komme til et hus som er kontrollert og klargjort for utleie. 
Gerd's jobb som koordinator for leie utenom sommerutleie er nå blitt overtatt av Inger Lise 
Herstad. . 
Nytt av året er at vi i grendehuskomiteen har bestemt at utleie heretter skal leies med vask. 
Grunne til dette er at vi da er sikret at huset til enhver tid er klargjort til neste leietaker . 

. Vaske tillegget for helger er 500 kr, og for ukedager 200 kr. + leie. Det er også bestemt at 
siden huset er et aktivitetshus for øyas beboere, til møte aktiviteter og lignende, vil det ikke 
koste noe for vask, da dette dekkes av vellet. Vi oppfordrer alle til å vise hensyn når slike 
arangemang holdes, slik at det blir minst mulig arbeid på de som skal utføre denne jobben. 
Huset ble brukt 107 ganger i 2004 utenom sommerutleie som utgjorde 5 uker. 
Vi minner også om· dette med leie for konfirmasjon, man kan tidligst melde sin interesse 2 år 
før, og er det flere så blir det loddtrekning. Barn på øya har selvfølgelig førsteprioritet ved 
loddtrekning. . 

Kafeen: 
Totalt harjentene holdt 12 kafeedager, og det har vært Gerd Hansen, Inger Lise Herstad, 
Hilde Herstad, Gerd Jacobsen, Jonna Tallak$en, Rita Dyrstad og Betty Hagen. Stor applaus 
for deres innsats, som for 2004 innbringer ca 13-15.000 kr til vellet. Jentene har et sterkt 
ønske om at disse pengene blir ført tilbake til grendehuset i forbindelse med nytt gulvbelegg. 
Oppfordringen til alle på øya er at de tar kontakt med en av disse dristige jentene og tilbyr'seg 
en bakst eller to til kafeen, så gjør vi deres jobb litt enklere. 

Fors neste side, 



Skjernøydagen: 
Vi minner om at det i år er Vellet som er arangjør av skjemøydagen, og håper vi får masse 
lopper og hjelp til dugnad, slik at vi også i år kan bidra med et betydelig overskudd til vellet. 

Grendehuskomiteen - Godkjent. 

Sak 5 Regnskap. 

Regnskapet ble gjennomgått av Stein Atle Toresen. 
Regnskapet ble godkjent. 

Budsjett. 
Budsjettet ble gjennomgått av Stein Atle Toresen. 
Budsjettet ble godkjent. 

Sak 6 ltulkOlllile forslag. 

a) Søknad om leie av grendehuset til Naturbarnehage. 

-Terje-

Vedtaket i styret i Skjemøy Vel av 28. september 2004, samt anken av 31. januar 2005 ble lest 
opp. 
Hanne Arntsen og Monica Gundersen presenterte deretter saken. 
Følgende hadde ordet i saken: Torstein Dyrstad, Gerd Hansen, Ema Dyrstad, Eivind Syvertsen, 
Stein Atle Toresen, Karin Abrahamsen. 
Torstein Dyrstad framsatte følgende forslag til vedtak: 
Arsmøte gir fhllmakt til styret å inngå en avtale med Hanne Arntsen og Monica Glmdersen om å drive 
familiebarnehage/naturbarnehage fra midten av august og ut året på grendehuset. 
Forslaget ble vedtatt med 19 mot l stenllile. 

Sak 7 VALG. 
DeCvar 20 stemil1eberettigeae tilstede. 

~ ~ - --

Berge/ Skjernøysund: 
. Medlem Arthur Tallaksen enstenllilig 
Varamedlem Tove Laila Johansen enstemmig 

Dyrstad: 
Medlem Stein Atle Toresen enstelllilug 
Varamedlem Betty Hagen enstemnlig 

Valvik: 
Varamedlem: Jan Atle Abrahamsen enstenunig 

Grendehuskomiteen: 
Else Grøsfjeld enstemnlig 
Revisor: Gerd Jacobsen 
Elin Walvik enstemnlig. Ref. 

" ---- '-~-- 'o' , ": ' ,'o .oo __ ::::o~ , ."""., ~-o - " 
Styret i Skjernøy vel 2005 o Fra venstre kasserer Stein Atle Toresen, leder Ivar Kristiansen, nestleder 
Tallaksen, styremedlem Even Christensen, og sekretær Gerd Jakobsen. ~ 



Rapport Skjernøy MenighetsutvaIg... fors . fra side 4. 
Gudstjenesten mlfrokost 2. påskedag i 2004 møtte 70 opp til frokosten og 110 til gudstjenesten. 
Godt oppmøte og fint arrangement. 
Gudstjenesten 2. pinsedag var med leker og aktiviteter etterpå: Kirkekaffe ute, med leker og 
ballspill for barna, ca 100 framøtte. 
Skjærgårdsgudstjeneste 1. aug. Fint arrangement. Ca 150 framøtte. Folk kom både til fots og med 
båt. Kaffe, kaker grilling og arrangering av sporlek etterpå. 
Gudstjeneste juleaften var helt spesiell. Skjemøy barnekor og Søndagskoien hadde øvd inn en 
musikal over juleevangeliet. Dette julespill utgjorde nesten hele gudstjenesten. Prost Sjelsbekk ledet 
gudstjenesten og var også forteller i julespillet. Bama formidlet juleevangeliet på en vakker og 
kraftfull måte. Det musikalske og sammen med flotte kostymer og et fint scenearrangement 
utgjorde en gripende helhet. 
Av særlige tiltak i menighetsutvalget kan nevnes: Bønnering, Besøktjeneste, Bibelgruppe, 
Utdeling av 4 årsboka og dåpshilsner. 
I 2004 har . det også vært en god økene oppslutning om gudstjenestene. Vi har høy grad av 
involvering memghetens medlemmer i gustjenester; med SBK, Søndagskoien, spill og sang, samt 
hjelp til kirkekaffe og andre arr. Før og etter gudstjeneste. 

, Skjemøy menighetsutvalg v/sekretær Tore Dag Bøe. 
(Innlegget er ~pe forkortet. Red) 

Lekterhavariet. 
Vi skrev i forrige nummer om lekteren som ble skylt på land nord for Gillerodden. Etter at stormen "Gudrun" 

og "Inga" hadde arbeidet med den, og skylt den langt høyere på land med svære huller i bunnen, ble det 
besluttet å kutte lekteren opp i 5 deler og fjerne disse. Det ble gjort i midten av februar, og nå er det ingenting 
tilbake. Den andre lekteren som sank ved Stoodden er blitt skylt ut på dypt vann utforbi Bådvigen og vil 
sannsynlig bli liggende. Vi viser noen bilder etter at stormene "Gudnm" og "Inga" hadde lagt seg noe. 

Orienteringsmøte om bevaring ~v kulturlandskapet på Skjernøy. 
3.mars ble det i regi av Landbrukskontoret og Villsaulaget avholdt møte på grendehuset for å få en 
orientering om tilskuddsmuligheter for mindre bruk. Til stede var representanter for kommunens 
landbruksnernd, fylkeslandbruksnemda og fylkesmannens miljøvernavdeling. 
Som de fleste kjenner til gror Skjemøy mer og mer til, og ganunelt kulturlandskap forsvinner i kratt og 
villniss . Men ennå er det en god del bruk som holdes i hevd, og dette er lagt merke til av 
landbruksmyndighetene. Selv etter at alt tilskudd er tatt bort til mindre bruk, noe som omfatter alle på 
Skjemøy, har eierne drevet videre med noenltmde samme antall beitedyr. 
Landbruksmyndighetene åpner nå for at flere kan slå seg sammen, og danne et selskap, som da vil kunne 
ra frigitt tilskuddsmidler, enten i fornl av kulturlandskapstilskudd eller produksjonstilskudd. Man 
trenger heller ikke nødvendigvis ha dyr for å kumle delta i et slikt selskap. Dette er et nytt tiltak som h.'Ul1 
er utprøvd i enkelttilfeller, så dersom grunneiere på Skjemøy blir enige om å starte, vil det være et 
pilotprosjekt. 
Det ble på møtet nedsatt en gruppe på tre grunneiere som skal arbeide videre med opplegget, 
Tønnes Berge, Terje Byrge og Jan Harald Syvertsen. Evert Knutsen 
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Juletrefest i skolestua på Dyrstad 
Mange måtte kjempe seg gjennom stormen "Gudrun" på vei mot det vesle skolehuset 

vårt for å bli med på den tradisjonsrike julefesten denne lørdags ettermiddagen i januar. 
Og mange måtte rett og slett bli hjemme for å se til båtene sine. "Gudrun" raste, det pøsregnet, 
og springfloa lagde mye trøbbel for mange. 
Kanskje det hadde møtt opp enda flere dersom været hadde vært roligere. 
Men vi var da mange nok. 15 voksne og 25 barn satt benket rundt den nydelige einerbusken, mens 
det ulte rundt hushjørnene. 
Vi sang Skjemøysangen og mange vakre julesanger. Vi hørte eventyr om de tolv månedene i året, 
og Randi fortalte oss om en annerledes julefeiring i Kamerun. 
Selv om vi savnet gitarspill var stemningen god, og barna tegnet på papirdukene tradisjonen tro. 
Det ble tomt for esser og boller, og all kakaoen gikk med. Selv om regnet pøste ned var barna ute 
og lekte med stjernerap mens noen voksne gjorde i stand til juletregang. 
Vi klarte i år, som årene før, å vekke loftsnissen fra sin vintersøvn. Det var stor stas da han åpnet 
takluka og stakk seluvotten ned med slikkepinner til barna .. 
Tenk å ra sitte i en slik liten stue, med varme fra ovnen, ra noe godt i munnen. Kjenne på akkurat 
den samme lune, trygge, spente stemningen som våre kjære forfedre også smakte på en gang for 
lenge, lenge siden. Sitte tett sammen mens stearinlysene brenner ned, og ra julestemning og 
julefred. 
Det er godt å se at barna på Skjemøy rar oppleve slike levende, gode øyeblikk som de kan ta med 
seg ut i livet. 
Nå er rutene mørke igjen i skolestua. Den gamle døra er låst med den store nøkkelen. 
Vi tar minnene med oss ut i livet, i stormen, og gleder oss til neste jul. 

Hanne Arntsen 

Konsert ved Hans Inge Fargervik. 
Lørdag 15. januar var ca: 120 personer møtt fram for å høre den samfunnsengasjerte artisten som 
ville bruke konserten til å fremme sitt engasjement rundt rusarbeid, og Marita-stiftelsen. Denne 
siftelsennar -ratt- navnet etter sangen "Farvel~ lVrarita')-som han framførte. Fagervik orenner for 
forebyggende rusarbeid og kunne fortelle at i Norge er det ca: 12000 narkomane og 6ortimot en 
halv million melmesket som drikker så mye at de skaper problemer for seg selv eller andre. I den 
ca: 2 timene konserten varte fikk han anledning å synge mange sanger kjente og ukjente, og han 
fortalte mange gripende historier om mennesker han hadde truffet i arbeidet med rusmiljøet. 
Fagervik er kjent artist og har utgitt flere CD plater, og han sang også flere sanger sammen med 
SKB - gruppa og det var virkelig fint å høre. 
I pausen var det salg av reketallerken, pølser, brus, kaffe, og salget gikk unna. 
Konserten var preget av blanding av alvor, humor og tro. Hans Inge Fagervik fikk fram både smil, 
latter og alvorlig ettertanke hos de framøtte i kapellet. 
En fin kveld og stor takk til Ungdomsforeningen og de som arrangerte. 
På gudstjenesten i kapellet dagen etter fikk også Jan Inge Fagervik delta med både. tale og sang til 
godt framøte. 
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Vi går 56 år tilbake i tiden og i forrige nummer nevner vi et intervju med to lokale 
fiskere. Depne gang forteller 75 årigen Hermann Syvertsen at han kjøpte en 19 fots båt i sin tid og 
betalte 500 kroner. Vi drev med not mest - ikke slik dorgefiske som nå. Vi hadde en notehytte på 
Ryvingen og lå der om natta. Nota var svær over 100 favner - fikk 10 tonn i et tak en gang. Nå regnes 
jo ikke det for så møe, men i den tid var det møe. På Ryvingen var det dengang to not-lag på 10 mann, 
men så døde de ut etter hvert og så ble det bare 6 igjen, og vi drev med en not. Nå er det jo utdødd. 
Fisket der ute tok gjeme til i mai måned, men ikke så tidlig som nå. Det første kom jeg med som 
leiemann i not-fisket, men det var bare med en liten not på 70 favner. En gang hendte det at de på 
Skogsøy fikk landnotmakrell samme dag som vi hadde fått drivgarnsmakrdl, men det var sjelden 
notfisket begynte så tidlig. 
Ellers drev folk den gang stort sett som nå. Når de hadde fått teinene på lang om høste~ var det ut med 
bakkene - det var ikke noen stans . Min bror hadde ruser her i 1901 . Om det var noen andre som hadde 
det tør jeg ikke si, men det er liksom gått av mote nå. 
Vi drev med kjylping før motorene kom. Det satt en mann alker i båten med to stenger mens en annen 
rodde. Han som satt med stengene smårykket i dem vekselvis . De var ikke så lange, og når det nappet 
så kunne han vippe stanga opp når han halte inn fisken. Den andre stanga holdt han under armen. 
Syvertsen forteller videre at en vinter det var lite fisk å få, var det noen som la seg sammen og begynte 
å brekke opp gamle seilskuter, og solgte jern og metall o.s.v. som følger med skipsopphugging. Det 
siste fartøyet var på 1300 tonn. Dette var på slutten av seilskutetida og arbeidet var et slit. 

"Vi blar i arkivet;' · 
Fra julen 1971. 

Knut B. Knutsen var uheldig å miste sin båt i hummerfisket høsten 1970. Sammen med Tønnes 
Berge og en svigerinne var han ute å trakk teiner. Det blåste stiv vestlig kuling. På odden mellom 
Havnekjærene og Kirkrviken fikk de teinetauet i propellen og motoren ble satt ut av drift. Før de fikk 
sukk for seg var båten på heia og ble slått til pinneved. Det var bare på vippen de klarte å komme seg 
velberget i land. Det eneste som er berget og muligens kan brukes er motoren. Båten var 21 fot og god · 
som ny. 

Det hender så mangt: Det skjedde at Johan Kristiansen holdt på å trekke hummerteiner i frisk 
bør og som vanlig hadde han pipa i munnen. Et kraftig vindkast blåser plutselig pipa ut av munnen hans 
og langt bortover sjøen. Se så, der forsvant den, tenker han mismodig. Men en måke oppfatter 
øyeblikkelig situasjonen og styrter som en pil i sjøen og tar pipa i nebbet og flyr til værs med den. Etter 
noen runder har den vist fått nok røyk for en stund, og den bestemmer seg å gi pipen tilbake til 
eiermannen. Den tar sikte på båten og slipper pipa som havner i sjøen like ved båtripa. Det er bare for 
Johan å bøye seg ned å ta den opp .. Believe it or not. 

Fra vinteren 1972. 
"Skjernøyposten" forteller om store forandringer de siste l O år. Det er kommet bru over sundet og n e 
veger er lagt på øya. Mange mener nok at den fine idyllen langs vegene er forsvunnet. Vi kan være enige 
i dette men vi må følge utviklingen og kan vanskelig leve av idyll. Det var koselig å gå på disse veiene 
en sommerdag hvor trærne flere steder hang som tak over. Men så var det ikke mye kos med vinteren når 
en måtte stake seg fram til knærne i snø. Før var det sånn at når barna vokste til var det motorbåt som sto 
høyest på ønskelista. Nå er det bare biler, og det er snart en til hvert hus. De brummer over øya stadig 
vekk. - Ja det har skjedd' store forandringer og dethar kanskje vært til både-det onde og det gode. Men 
innerst inne er det neppe noen som vil unnvære de forandringer brua har ført med seg. 

Johan Abrahamsen Valvik var 4 . februar ute for en nifs opplevelse. Da han ved 8 tiden om 
morgenen var ute for å trekke trollgama vest for Hjelmen, i stiv nord-ost kuling, stoppet plutselig 
motoren. Og før han hadde fått ut dreggen, var han med den sterke vinden drevet ut i dypa i 
Mannefjorden og med stor fart sto det rett til havs. Men heldigvis drev han mot Klevehausen og ved å 
knytte garnsetteriene til dreggtauet fikk han bunn og feste for dreggen. Slik ble han liggende til 12 tiden 
mens det var disig i været og vinden økte på. Han fester en oljetrøye til en åre som han vinket med. 
Erling Lunde, som drev med å trale reker lenger inne i fjorden fikk øye på han og kom ut og slepte han 
hjem. Johan var heldig da han drev over Klevehausen og fikk feste med. dreggen. Det den var den siste 
grunne før det åpne hav, og mulighetene for redning var da mye mindre. 
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Død i USA. 
En av våre eldste abonnenter Hanne Jacobsen 
som bodde i Gilboa i staten New York, døde 
29.12.04. Hun ble 92 år og har bodd hele sitt 
voksne liv i USA. Men hun var hjemme i 

orge rett som det var. Hun var gift med 
Rosnesmannen Kristoffer Jacobsen, som døde 
for mange år siden. Hanne var den siste av 7 
søsken, som kom fra Sjåheim på Øvre Berge 

Båtopptaksplass. 
På årsmøtet i Vellet ble det også opplyst at det 
jobbes med å få til en båtopptagsplass for å 
sette ut og ta opp trailbare båter i 
Tjosdalsbukta. Det er avgjørende for det videre 
arbeidet at en rar utlgøringstilatelse. 
Veldig posestivt. 
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Innflyttet i nytt hus. 
Pauline, Ingrid og Jan Ludvik nebekk, 
som har bodd 5 1/2 år på øvre Berge, . 
har nå flyttet inn i nytt hus på Nedre Farestad. 
Vi ønsker familien nebekk . til lykke med nytt 
hus. 

Tur til Knaben. 
Også i år har "lobbene" vært på tur til Knaben, 
og det ble som vanlig en veldig koselig tur. 
Været var bra, og denne gangen ble det en vri 
på opplegget. Siden det er kommet ny 
alpinbakke der oppe, ble skirennet flyttet til 
søndag formiddag, med veldig høy 
deltagerprosent (som vanlig). Lørdagen ble av 
mange tilbragt i alpinbakken, mens andre gikk 
tur i "husmorløypa". 
Svømmebassenget ble flittig benyttet, 
gymsalen likeså, og godtebordet lørdag kveld 

• var et stort høydepunkt. Det var også morsom 
Sykkel-stI Skjernøysund - Farestad underholdning for store og små. Vi var 65 stk. 
var et av-spørsmålene-som ble stilt til vellet på - -- -somto:kturerrop~ -
årsmøtet. Det ble opplyst at veivesnet ikke 
legger en sykkelsti som har standard 3 meters 
bredde med så få folk bosatt. Det er svære 
kostnader, så den kan bli langt fram i tiden. 
Skjernøy vel vil nedsette en arbeidsgruppe som 
skal se på mulighetene for en bedre og sikrere 
ferdsel for de myke trafikanter. 

Landkjenning. 
Svein Walvick fra Dyrstad som i vinter har 
fisket med mange garn, fikk god føling med 
Færøyheia, da han var på veg til Mandal for å 
levere fangst, og under arbeid med å renske 
garn og sløye fisk gikk båten på autopilot inn 
fjorden. Han var ikke oppmerksom på at 
Færøyheia var så nær, og traff denne med stor 
kraft i siden. Det ble bare skader over vann og 
på kraftblokk. Ved Villingskjærene ble han 
oppmerksom på at motoren gikk i vann, og 
kom med nød inn til Kastellodden der motoren 
stoppet helt. Han fikk varslet brannvesnet som 
kom til og fikk lenset båten, og senere en kran 
som fikk båten på land. Det var ingen skader 
under vann, men det viste seg at hylserøret var 
blitt brukket under sammenstøtet med land, og 
hvor lekkasjen oppstod. 

Båtbrann. 
Da brødrene Amt Otto og Trygve Ånensen fra 
Dyrstad som trålet etter reker på revet med 
fiskeskøyta "Basken" fredag Il . mars, oppsto 
det plutselig brann i lugaren forut under 
dekket. Skøyta befant seg da 3 timers kjøring 
fra land. 
De prøvde å slukke brannen med pulverapparat 
og stenge alle innganger og luftekanaler mens 
de samtidig ble satt full fart mot Mandal. Da de 
kom inn sto brannvesenet klar på kaia. Da 
var brannen nesten utdødd av seg selv. 
Lugaren fikk en del brannskader, særlig opp 
under dekk. Det var oljebyssa som var årsaken 
til brannen så den måtte fornyes . Etter noen 
dager med reparasjon var båten i full drift 
igjen. 
Sikker en nifs opplevelse som heldigvis ente 
bra. 

Giroblanketter. 
Av regnskapsmessige årsaker vedlegger vi 
giroblankettene i dette nummeret. Tidligere har 
vi alltid vedlagt blankettene i siste nUmmer i 
året. 
Kontingenten har vi også øket til kr 80,- pr. år, 
og ~ 15 i USA. 



Skj ernøydagen. 
Blir i år lørdag 6. august. Styret i vellet tar 
gjeme imot forslag som kan bidra til enda 
større aktivitet denne dagen. 
Lopper og ting til aksjonen ønskes. Tidspunkt 
for innsamling kommer på oppslagtavlene. 
Spørsmål eller forslag til innsamling/aktiviteter 
kan rettes til Ivar Kristiansen på tlf. 38 26 86 
45. 

Vi vil gratulere Anne Kariri 
Haugstad og Amt Otto Ånensen Dyrstad, med 
en gutt som ble født 16. mars. Han har:fatt 
navnet Otto. 

Sjøboder. 
Det 'søkes ofte om oppsetting av sjøboder, og 
nesten like ofte blir søknadene avslått. Og det 
er nesten alltid fylkesmannen som står bak 
avslagene. 
Fred Roger Karlsen som har bygd hus like i 
strandkanten på Farestad har søkt flere ganger 
om å bygge sjøbod og utvide brygge. Han har 
:fatt klarsignal av planutvalget i Mandal. Men 
fylkesmannen har hver gang avslått søknaden, 
mot at det ikke skal bygges noe i 100 meters 
beltet. 
Nå har planutvalget :fatt nok av fylkesmannen~ 
overkjøring i så godt som alle byggesaker 1 

strandsonen melder bladet "Lindesnes". Derfor 
vil planutvalget at denne saken skal helt til 
topps i Miljøverndepartementet. 
I søknaden fra Fred Roger Karlsen hadde han 
også en tinglyst erklæring fra fisker Amt Otto 
Ånensen på Dyrstad som kunne bruke 
bryggeanlegget til sin fiskeskøyte etter behov 
og når været var dårlig. 
Som tidligere meldt er det også søkt om 
oppsetting aven sjøbu på Dyrstad, hvor 
fylkesmannen ·har avslått søknaden flere 
ganger. 
Folk flest her på øya har ikke noe imot sjøbuer 
i områder der det ligger boder fra før. Det 
pynter heller opp med brygge og sjøbu isteden 
for der det fra før det ligger en steinrøys. En 
sjøbu hører også til i miljøet, men vi ønsker 
ikke på noen måter tilstander som på 
Flekkerøya og områder rundt Kristiansan~ der 
det er satt opp rekker med sjøboder og båthus 
som blir benyttet som hytter. 
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Takk - tusen talP<. 
Like sikkert som de første vårtegn viser seg, 
med store flokker med stær på gjennomreise, 
går kapellets store utlodning av stabelen. 
I år var det den 19. mars (palmelørdag) . 
Styret og komite vil på denne måte bringe de 
hjerteligste takk til alle som var med å støtt~ 
opp om denne utlodningen m~ gaver. tIl 
gevinster og bakverk til bevertnmg, og ikke 
minst alle de som kom ogokjøpte lodd. 
Det var også i år veldig mange gevinster, langt 
over hundre, men det var nok ca. 50 mennesker 
mindre enn året før da tallet var ca. 200. 
Resultatet ble ca. 4000 mindre enn i fjor kr 
40.800 som også er veldig godt. 
Kapellet trenger ' vedlikehold og kanskje en 
forestående utvidelse, så midlene trengs. 
Vi tar også med at de 2 gudstjenestene i påsken 
samlet mye folk, særlig familiegudstjenesten 2. 
påskedag med fullsatt hus. 

Siden sist. 
Denne gang er Vi sent ute med 
vinternummeret. Har aldri . før utgitt 
"Skjernøyposten" etter påske. Vi beklager 
dette men det har sine grunnef., først og fremst 
at pfu;ken kom veldig tidlig i år. 
Siden jul har været vært veldig mildt med mye 
vind fra vest og syd vest. To stormer og dager 
med stiv og sterk kuling. Dag-temperatur på 8 
- 9 plussgrader enkelte ganger helt fram til 21. 
febr. Da kom vinteren med snø og kulde, en 
natt helt ned i Il - 12 minusgrader og mest 
med vind fra øst. Det vanligste med 
nattetemperatur minus 4 - 5 grader og noen :fa 
plussgrader om dagen. Snøen tinte innimellom 
men det kom stadig ny snø, til sammen var det 
ca. 15 - 20 cm. 
Slik var det helt fram til påske, da siste rest av 
snøen tinte. Det var glatt på veiene, en rutebuss 
ble stående ved Massebekken, hvor den måtte 
ha hjelp. 
Kort sakt, mars måned har vært kald. Blomster 
som begynte å spire i februar har ikke kommet 
fram før nå. 
Hele påske-uken så nær som fredag ' hadde fint 
vær en kunne merke hvordan sola varmet. Det 
har 'vært en veldig utfart av mennesker til øya. 
Folk kunne en treffe over alt på alle heier og 
knatter. Dette er et sikkert Vårtegn. 
Nå ser vi fram til ny vår med sol og varme, 
Vi takker for denne gang og ønsker vell møtt i 
første halvdel av juni. 

Red. ' 


