
., 
Jtrn . osten 

. '", 
,._ ...-.r:~:h;)I:.-.~A.ll~' :" "'-""'--~~'~:~.~ .. :i~--" '- .... .. -~ 

---:._--. 
.:'-...:.....- --..-...... -.. .. 

"-4. 

- ORGAN FOR SKJKRN0YFOLK UTE 06 HJKHME -

Nr.1. Vinter - 2006 38. årg. 

Nå er arbeidet med vann og kloakkledninger i gang. 
Det graves og sprenges. Veien er innsnevret og sperret flere ganger på dagen. Bilene må vente opp til Y2 time 
pa grunn av sprenging og gravemaskinenes arbeid. 
Som kjent skal det legges vannledning over fjorden fra Kige til Bergstø, og vannledningen skal følge veien 
helt til Dyrstad. Videre er det nå på tale at den også skal legges ut til Ytre Farestad. Kommunen mente at 
vannledningen ikke skulle legges ut til Farestad, da ingen melte seg på for å få vann dengang 
kloakkledningen ble lagt. Den gang hadde folk på Farestad alt for lite tid til å bestemme seg, og en regnet 
med at kommunalt vann var langt inn i fremtiden. Men nå som arbeidet med kommunal vannledning er i full 
gang, er det kommet 39 bindene påmeldinger som ønsker kommunalt vann på Farestad. Så vi tror vannet vi l 
bli lagt helt ut til Ytre Farestad. Det blir enklere å legge vannledningen ut til Farestad da grøftene som 
kloakken ligger i kan enklelt graves opp igjen. Tilkoblingsavgiften for vann blir ca: kr 12000.-

Fra Berge mot Bergsdalsbakken, her Fra toppen av Bergsdalsbakken Her ligger erørene lagret, klar for 
skal det sprenges hele veien. nedlegging. 
Det er ikke mange plassene det går ann å legge grøfter uten å sprenge i fjell fra Berge og til Dyrstad. Det blir 
da også mye overskuddsmasse, som må kjøres vekk, som ingen har bruk for. 
Alle beboelseshus på vesterøya skal koble seg til denne kloakkledningen som legges. Noen må legge lang 
rørledning, mens andre får det forholdmessig enkelt med bare noen få meter. Graving av grøfter fra 
septisktankene og legging av nye rør må huseierne betale selv, mens tilkoblingsavgift er betalt da vesterøya 
har hatt kommual kloakk i mange år, helt siden 1973. Noen av hyttene ønsker også å koble seg på, både med 
vann og kloakk. På vesterøya har en også ventet lenge for å få orden på kloakksystemet som ender bare så 
vidt ut i Vågskjeften. En har også vært plaget med lukt om sommeren. 
Når det gjelder vannet på vesterøya har mange veldig godt borebrønn-vann, så en del beboere ønsker 
foreIøplig ikke å koble seg til denne kommnunale vannledning. Men alle hus som bygges nå vil ra innlagt 
kommunalt vann. Dette blir veldig greit, en husbygger som må bore etter vann i dag og kostnad av alt utstyret 
kommer raskt opp i kr 100.000. Da blir det billigere å koble seg til med å betale kr 12.000 i tilkoblingsavgift. 

Q.; rTl1 .. r1 
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Skjernøyrevyen 2006. 
Igjen har oyas beste «Shlespillere» vært i aksjon. Denne gang med Skjernoyævyen «På J..:.anten» som hadde 
premiere fredag 10 mars . Sa ble det en forestiling på lordag og to på sondag. Til sammen ca 350 
mennesker som besokte de 4 forestillingene som val1e ca 2 timer Det var fullsatt hver gang. med folk fra 
oya. og mange fra by å land. Alle tekstene var skre, 
av noen a, ' de som deltok. Magnhild Brovig. Els 
Grosfjeld . Sverre Gabrielsen. Torb.lorn Berge 
0YVllld Liseth 0yvind sto også for musikken 

Det var forskjellige emner. og «skuespillerne» gl 
en veldig god .lobb. sa vi ble veldig godt underholdt. 
latteren satt lost. Det var virkelig mOlTo. 
Det begynte med at Mangnhild Brovig i en nonne 
kIkkelse onsket oss vell mott med velkomstsang . 
Torbjorn Berge holdt prestens tale. utkledd som 
med mange gode replikker. Det var impOl1el1e brud 
fra hennholdvis Tailand og Pakistan (Ranghi1d Vikor 

Svvel1sen. som var veldi fInt ·ntet. Det var mote ved tekIlisk forvalting(Torbjorn Berge) og en 
bonde som hadde fått kloakk 

id Gabrildsen)Det legges .lo 
Dyrstad - Farestad . Det var også 

av Rasmus (Rita Dyrstad) og han hadde som 
mange gode poenger. helsa hans er Ikke så 

ig god. Det Val' vel 'mote med mange saker 
nesten ikke var noen ende på Av saker som 
diskutel1 var om krambu brygga hadde 

·mpet. den er mye nundre nå enn for Hvorfor 
ikke Skjernoy fa sin kanal siden Spangreid og 

"" skal ha sin. Den hl1lne jo bli lagt fra 
stevaa og over til Skiftensviga Det var ogsa 

Tre glade loksejiskere: Kimol/Il Hjemdo, Geir LarseIl og saker som sjogående trak10rer og fIske på ovel1id. 
Arthur Tol/aksell Vel 'motet nr 31 An-id Gabrildsen. Rita (Rasmus). 
Else. Magnhild . Atle. Sverre og Jan Ludvig som motte svært sent. Ordstyrer , "ar S,"erre Gabrielclsen. 
Stelll Erik provde å selge biodynamiske gressklippere til en bygutt (Jan Lud,ik) Her var det snakk om å 
selge sauer som gæssklippere . Tre laksefiskere kom inn og sang om ' "allskelige ticlsbegrensinger. (J..:.imann 

emdaL Geir Larsen A11hur til fra 0VVllld LISeth Så var det 

Til slutt stilte olle deltokerene opp og sang sO/llmenmed de ji'o/ll/llotte: «Her utpå S~iernoya 
j insjo verdens herligste kl 'ins )) . 

Skjernoypostens utsente 
(Stein Erik A1nundsen) 
som sexy kvinne skulle 
intervjue et eldre ek1epar 

historier fra krigen 
(Magnhild og Else) 

noen god hIstorie 
fikk hun ikke De eldre 

synes 
skriver 

Var det 

noen 
ernO'Te,\"er siden 
en mIdten av 70 

arene . r..fen det er ikke 
IneI1 ar Magnhild hadde 

under ovelse tirsdagen for væl1 så uheldig a falle på glatte veien og brukket ankelen, men re'"yen skulle hun 
være med på uansett. Men det er i hvel1fall sikkel1. alle gjorde en god jobb . Lykke til neste gang 11 11 1 

Sigurd 
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Litt 
Fiskeprat. 

Det var en del torsk i trollgarnene før jul, helst i 
størrelsen 1,5 til 2 kilo. Men det evar veldig lite 
me~ større torsker. Tror alle fikk nok torsk til jul, 
ogsa ;fislelaget i Mandal fikk det de trengte. Men nå 
etter Jul har det vært mye mindre fisk å ra, hela st på 
grunn av kulde og vind, og strømmen i sjøen har 
vært stri. Når en satt garnene litt dypt ble de også 
fulle av krabber som tar fisken og eter store huller i 
garnene. Det er også et veldig arbeid med å ra 
krabbene ut igjen. De må mest bare knuses og riste 
?em ut i småbiter. Det er lite lyr, men en god del sei 
l størrelsen ca: 1 kg, men den blir den blir alltid 
veldig dårlig betalt. Det ser ut som når seien blir 
større og bedre betalt forsvinner den. Før kunne vi 
få sei på 4- 5 og kanskje oppimot 10 kg, men det får 
vi sjeldent nå. Tror den forsvinner til bankene i nord 
og på vestlandet når den blir større, hvor det i vinter 
er blir tatt mye storsei på garna der. 
Ellers er det en god del sild å ra, men det er bare det 
som går til markedet i Mandal en rar solgt. Silden 
er stor å fin , men den må helst gies vekk. 
Nå håper jeg vi får en fin vår med lite vind og godt 
fiske. Tvi - tvi - og lykke til. 

Georg Walvick. 
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Reketråleren «Basken» er solgt. 

En av de to reketrålerne fra øya er solgt. Det er 
brødrene Arnt Otto og Trygve Aanensen som har 
solgt den ca: 50 fots reketråleren «Basken» til 
Kalvåg i Sogn og Fjordane. Vi synes det er trist at 
deltagelsen i et av de el ste yrkene på øya minker. 
Nå rar vi bare håpe at noen av de unge på øya vil 
starte på nytt, så ikke fiskeyrket dør ut. Det viser 
seg at muligheten og fortjenesten er gode for dem 
som satser på større båter på fiske. 

G.w. 

Skjernøypostens abonnenter. 
I dette 'nr. er giro for innbetaling av kontingent 

vedlagt, og vi henstiller til alle å betale, da 
Skjernøyposten er selvfmansierende, og vi er 
avhengige av at alle betaler. 
Kontigenten er den samme som året før kr 80.- og 
$ 15 i USA.. 
På Skjernøyer det 108 abonnenter inkl. oss i 
redaksjonen .. I Mandal er det 92 abonnenter, i Norge 
for øvrig er det 127, i Sverige 5, i Danmark 1, i 
Brasil 1, i Mexico 1, i Canada l, og i U. S.A. er det 
13 . Til sammen blir dette 349 eksemplarer 
av Skjernøyposten som sendes rundt. 

Janne 

Reidar Hagen døde 22. febr. etter en 
stund sykdom, 64 år gammel. Han var født og 
oppvokst i Oslo. Han giftet seg i 1970 med Betty 
Dyrstad som er fra Dyrstad, og etter noen år bygde 
paret hus på Dyrstad og flyttet dit. For noen år siden 
bygde de igjen nytt hus helt nede på brygga. Reidar 
jobbet som blikkenslager både på land og offhore. 
Reidar etterlater seg kone og to døtre: Anja og Siv 
og et barnebarn som ble født for jul. 
Vi minnes Reidar som han var, god nabo og 
medmenneske og lyser ferd over hans minne. 

Sigurd. 



-4_ 

f\rrmnJIlI'f["J nnT r . t)J~JIiI\~tOJ \iirJ,lI~1 
Årsmøtet for 2006 var (l. januar. Det var godrframriløte. Alle kandidater til forskjellige verv var spurt på 
forhånd og vi hadde i år også klart å få det hele til å gå i hop. Årsmeldinger ble lest opp fra 
Ungdomsforeningen, ungdomsgruppa, yngres og fra barnekoret. Alle fortalte om forskjellige aktiviteter, 
og tilslutningen er noen ganger ganske mange, mens andre ganger bare noen få. Dette gjelder alle fra 
ungdomsforeningen som barnekoret. Tilbudene har vært mange og gode som møter, fester, utflukter og 
turer. Så de som sitter i alle de forskjellige styrer har har hatt litt å stelle med. 
Styret i ungdomsforeningen har 5 medlemmer.Det er Åshild Aalvik som er kontaktperson, inn kom to nye, 
det er Arnstein Syvertsen og Alf Tore Gundersen. Tom Inge Dyrstad og Roald Syvertsen gikk ut av styret 
etter å ha sittet der en del år. De øvrige i styret er: Jan Harald Syvertsen og Allis Hansen. 
Tom Inge Dyrstad gikk over til styret i yngres og Alf Tore Gundersen som hadde sittet der gikk 
over til ungdomsforeningen. De øvrige i yngresstyret er Sverre Gunnar Syvertsen, Karin Dyrstad 
og Hans Berge(ny). Styret i ungdomsgruppa er som tidligere: Reidun Jentoft, Jan øystein 
Dyrstad, Gunn Siri Amundsen og Trygve Aanensen. 
I tilegg ble det valgt huskomite 2 stk,(står for velikehold av kapellet) fyrere 4 stk, (de som har 
ansvaret for å holde lokalet varmt foran en gustjeneste eller et sammvær) utlodningskomite 4 stk., 
(står for vårens utlodning) og to medlemmer til menighetsutvalget. 
Med alle disse styrer og komiteer på plass, håper og tror vi at vi skal ra et fmt og rikt semester. Vi 
har jo utenom dette også SKB og barneforeninga. 
21 januar var det konsert med keltiske salmer fremført av Christina Jølstad Moi, (se nedenfor) 
Det var full storesal og en fm stenming. 
På nyåret har det også vært. tre temamøter, de godt besøkt og med aktuelle temaer som blir tatt 
opp. Vi synes det er møtene, som er et sammarbeid med menighetsutvalget, bør forsette. 
Onsdag 25. jan. var temaet: «Hvordan forklare og forsvare vår kristne tro». Innlder var Bjærne 
Christensen. Videre onsdag 1. febr. hvor temeet var om engler, og innleder var Lillian Bjørkhaug. 
Så var det onsdag 15. febr. som hadde temaet «Nattverd» her var innleder Håkon Borgenvik. 
Kvelden ble avsluttet med nattverd. 
'22.febr. var det Kosekveld. Andreas Holbek holdt andakten og vi hadde besøk av Arne 
Kvålelmed flere som underholdt med lysbilder og sang. Det ble servert fiskesuppe som også 
smakte godt. En kjempefin kveld. 22. febr.var «Salt», et kor fra Lyngdal på besøk. Det var prest 
Ullestad som holdt andakten. En fm kveld med mange framøtte. 
Tirsdag 7. og onsdag 8.mars var det møte ved Frank Nilsen, fra Normisjon. På tirsdag var det besøk av 
Beate Frikstad, hun spilte piano og sang, onsdag var 'det sang av Ulf Singstad som også hadde en til å 
spille piano. Fredag 10. stelte ungdomsgruppa til Rekefest. De hadde dekket til ca: 70 mennesker og det 
var nesten fuldt, av unge og gamle. Rekene smakte utmerket, og de hadde en veldig fm underholdning. 
Kvelden ble avsluttet med andakt av Frank Nilsen. 
Kapelles utlodning blir i år 1. apr. kl 1700. Altså en uke tidligere enn vanlig. (den pleier alltid å 
være på lørdag før palmesøndag) Det er allrede kommet inn mange gevinster så vi håper på stor 
oppslutning. 

Å. Aa./Sig. 

Konsert på kapellet. 
Løtdag 20. januar var det konsert basert på keltisk musikk og sang ved Christina Jølstad Moi. Og med seg 
hadde hun Kjell Age Stoveland på fiolin og Reidar Skåland på piano. Jon Kleveland som sto for 
opplegget hadde melt forfall. Det var ca: 60 fremmøtte til konserten som varte ca: 1 1/2 time. 
Christina Jølstad Moi har gitt ut flere CD'er med keltisk musikk med norske tekster. Hennes eD'er spilles 
ofte på radio og hun er en annerkjent artist. 
Keltisk musikk er irsk inspirert ikke ulikt Secret Garden. Sangene som disse tre fremførte har sitt opphav 
i klostere på øya Lindisfame på østkysten og øya Iona i Irskesjøen. 
Her på Skjernøy fikk vi en veldig god opplevelse med fin sang og musikk. Takk for at de ville komme. 

Sigurd. 
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Portrettet. 
Idette nummeret av Skjernoposten får vi et innholdsriktinter~ju av 

en spennende og engasjert dame på øya vår. 
Gauksås er en av etter hvert flere selvstendig 

'vende jenter her ute i havgapet. I april 2002 stal1et 
sitt eget firma hvor hun selger Aloe Vera produkter. Det er 

'"'~.'"~."~ imponerende å høre om denne merkelige planten og om 
Marianne bruker sin tid på å hjelpe folk. Hun har 

_a., ... ., ... skapt sin egen arbeidsplass og hadde en omsetning på 
2 millioner i sin organisasjon i fjor. Så les gjerne videre om 

...... "onalia: Marianne Gauksås fodt i Mandal 9/9-61. Gift med Kjell 
~a.u ..... ,,,a,, fra Undheim på Jæren i'90. Bam: Tor Olav '92, Erlend '93, 

Kjetil ' 97, Liv Kristin '99 & Bodil '04. . 
forteller at hun er hjemmearbeidende mor til de 5 bama, men 

eltid med livsstilsveiledning og nettverksarbeid. Hun er utdannet 
lærer og manager, og har vært bosatt i Mandal,.yaldres, Oslo, Stavanger, Vestby, Nordkapp og til sist 
Skjemoya. 
Hva er dine inreteresser? 
Jeg er opptatt av helse, samspill mellom mennsker, friluft, Jesus, det å få ut potensialet av hvert enkelt 
barIL det å ha det godt sammen. Livet består av hverdagsligs øyeblikk, derfor er det viktig å leve nå. Jeg 
m'er meg på å forholde meg likegyldig til likegyldige ting. La bagateller være bagateller og heller få til 
den gode samtalen om ting som oker livskvaliteten. Jeg mislykkes dessvelTe ofte, men da er det å prove 
IgJen . 
Hva synes du er bra med å bo på Skjernøya? 
Jeg synes godt naboskap er bra og det har vi. Vi setter stor pris på en flotte utsikten. Lek på tvers av alder, 
ar barna mr være barn og leke lenger enn om de bodde i "by" . Barna treffer de voksne i flere roller. De 
, 'oksne er medvirkende. Gode arena: Knabentun:r, aIT. på kapellet, grendehuset m.m. All den frivillige 
innsatsen blant befolkningen gjør at jeg opplever øya som et godt sted å vokse opp og bo, med nok av 
tilbud. Tusen takk til alle frivillige ledere & arrangører av diverse arrangementer. 
Har du forslag om hva som kunne vært bedre? 
VeL VI har et trivelig sted å bo for liten og stor, med diverse gårdsfester og samhold. Jeg føler 
takknemlighet for å være inkludert i nænniUøetForbedringer? Ja, f.. eks felles Sankt Hans . Kanskje ved 
grendehuset! Jeg kunne ønske bedre saI~jøring av baIna til ak1iviteter. Det hadde vælt bra med 
søndagsskole samtidig med Guds~jenesten, så barna kan få noen fri-søndager. 
Fortell meg om deg selv og det du gjør, Marianne. - Mange vet du selger Aloe Vera, men kanskje 
ikke så mange vet hva du egentlig gjør. Hvordan begynte det hele for deg? 
Jeg hadde vært mye syk under de fire første svangerskapene og fryktelig sliten innimellom. Måtte legges 
inn på sykehus og orket lite. 11999 oppdaget jeg at årsaken var mineral/vitamin-ubalanse i kroppen. Litt 
feil kost daglig merkes ikke, men over tid kan det slå ut i det vi kaller livsstilssykdOlmner. Jeg VaI' mye 
trett og "grinete". Jeg la om kosten, tok kosttilskudd og leste alt jeg kom over om emæring. Jeg ble lettere, 
og kroppen og jeg ble mer glad. Og dajeg gikk SVaIlger med Bodil var det et godt svangerskap fordi jeg 
fikk i meg det kroppen min trengte Jeg prøvde mye forskjellig for å få overskudd. Jeg ble veldig opptatt 
av helse og hva jeg og familien min spiser. 
Vinteren 2002 ble jeg kjent med Aloe Vera drikken. Jeg skrev kontrakt med Forever Living Products, som 
er et gigantselskap og verdens ledende innen Aloe Vera: De gav meg mulighet til å selge sine produkter 
slik at jeg kunne starte mitt eget firma, Skjernøy Aloe Vera. 

Skjernøy Aloe Vera. 
Jeg er med på å bygge opp en stor internasjonal virksomhet i Skandinavia. Jeg viser folk som har 
drømmer, behov og er villig til å gjøre en jobb at de har samme mulighet. Ogjeg anbefaler Aloe Vera fordi 
jeg ser hvor mye bra denne planten gjør for mange. Jeg er manager og lærer opp andre. Opplæring innen 
salg og service, personlig utvikling, det å står foran ei forsamling m.m. Vi reiser på seminar og turer. Jeg 
kontakter folk og gir de muligheten til bedre helse og livskvalitet. I begynnelsen drev jeg bare med salg, 
men innså etter hvert at skulle mange få muligheten til å drikke Aloe Vera Gel, så måtte flere hjelpe meg å 
selge. . 
Hvorfor ønsker du å arbeide med dette og faktisk si opp lærerjobben din? 
Som sagt så brenner jeg for helse og har lest mye om kroppen og ernæring. Aloe Vera har 2 effekter. 

Den renser tarmen og tilfører kroppen næring. Når tarmen er dusja kan kroppen lettere nyttiggjøre seg alt 
vi putter i munnen. 

Fors. side 7 
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Topedobåten «Tjeld» 
Islutten av februar kunne vi lese i avisene at noen dykkere hadde vært nede på vraket av Torpedobåten 

«Tjeld» (ikke Kjell som det sto i avisene).som ligger på ca: 50 meters dyp i 
nærheten av Troneboen. 
Båten ble senket av engelske fly fra 248. Royal Air Force skvadron 28. sept 1944. 
De tre dykkerne har funnet både støvler og hjelm, kanonen står forsatt, og en ser 

' rester etter topedorør. Tjeld var den eneste som hadde 67millimeters kanon. De 
andre hadde 37 millimeters kanoner. Torpedobåten ble ved krigens begynnelse 
overtatt av tyskerne i Marvika i Kristiandsand. 
Det var dramatisk da denne 
båten ble senket, og vi gjentar 

det som Alf Pedersen Valvik fortalte til Skjernøyposten 
nr 3. 1995: 
«Det var en liten sigarformet båt, lurer på om ikke 

Guttorm Jenssen var ombord i denne da «Altmarlo> ble 
bordet i Jøssingfjorden. Jeg husker Rolf Walvik og jeg 
sto på strandveien, vi var ikke redde - vi hadde vel 
ikke vett til å være det. Det var en volsom skyting. 
Båten lå ikke langt fra Vengelsholmen i retning 
Ryvingen, det tyske mannskapet var i ferd med å 
utskadeliggjøre miner. De hadde satt ut en eller to 
gummibåter og den ene lå ute ved Makrellskjær. Vi så 

SLIK: KNM «Kjell» slik den så ut før 
flyene komme opp bak Vengelsholmen (sydøst fra) og den ble senket aV engelske flygere 28. september 1944. 
pepret løs på torpedobåten, og vi sto her å så båten FOTO: HORTEN MARINEMUSEUM 

gikk ned. Den reiste seg på ende og gikk ned med 
akterenden først. Når de sprenkte miner ble det alltid mye fisk som fløt opp, og Rolf og jeg tok båten og 
skulle ut å plukke fisk, men det ble å plukke opp tyskere istedet. Vi tok ombord ialfall 6 - 7 stykker. Rolf 
måtte iland på VengeIsholmen å plukke opp noen der. 
Tonning og Birger Gundersen lå å dro gam, og de tok også opp noen. Det var flere som hadde store 
skader. Rolf fikk dradd opp en som lå i dragsuget ved Vengelsholmen, vi fikk lagt ham på tvers på 
brønnen i båten. Han var skutt tvers gjennom øynene. Vi kjørte til Tregde med dem hvor de ble tatt hånd 
om. - Vi fikk belønning for denne jobben, - en diplom som jeg kunne bruke for å få ut geværet, så det fikk 
jeg ut. Et brenn nytt gevær. Vi fikk også noe som kaltes «Printmann», en slags tobakk dårlig kvalitet, en 
slaks subbus. Så fikk vi en flaske brennevin. Vi sammles ute på Ryvingen for å ta imot dette. Diplomet har 
jeg desverre brent opp så den er ikke mer og det angrer jeg på.» 

URK\JNDf '. 

\ ., 

Som Alf Pedersen forteller mottok de et 
Dokument! Attest for redningen av de tyske 
sjøfolkene. Det samme fikk Tonning Gundersen 
som bodde på Ytre Farestad. 
Dette dokoment har vi fatt låne av Herbert 
Gundersen som er sønn til Birger Gundersen som 
den dagen var med Tonning og reddet tyskere. 

Vi har oversatt det sånn nogenlunde og det 
forteller: 
Dokument! Attest for redning på sjøen. 
Herr Tonning Gundersen, Stjernøy pr. Mandal, 
jeg taler på vegne av kommandanten Admiralen i 
Norge(es). Vest kyst. Annerkjennelse for 
handlekraftig hjelp ved redning av tyske sjømenn 
den 28.9. 1944 i skjærgården ved Ryvingen. 
Kristiandsand - Syd, den 8. Februar 1945. 
Det er underskrevet av Kaptein for sjøen og 
Komadant for sjøforsvaret Kristiansand - Syd. 

Vi har ikke fatt rede på hvor mange som ble reddet, 
og hvor stort mannskapet var på torpedobåten som 
var dampdrevet og bygget tillig på 1900 tallet, men 
vi vet at 7 mann omkom. 

Sigurd. 
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Knabenturen 2006! 
Fredag l7.februar pakket vi bilene og dro på vår årlige tur til Knaben Leirskole. . o • 

Det var elendig vær på Skjernøy denne dagen, men da vi var kommet ut av byen var veiene fine ~ kJør~ 
pa. Helt til vi kom opp til selve Knaben, der føyk det noe veldig, og flere av bile?e fra øya ble staende I 
den siste bakken. Kjettinger ble lagt på i den iskalde vinden, og det var en del blafrosne mennesker som 

ankom leirskolen noe senere enn planlagt. 
. . .' Men sånt stopper ikke Skjernøyfolk, så humøret var på topp fra 

første stund. Noen var mer febervarme enn andre, og tok det mer 
med ro, dette var jo midt i den verste influensatiden. Men til Knaben 

vil vi, samme hva. 
Fredagskvelden forløp som den pleier der oppe, vi finner rommene 
våre, spiser kveldsmat, og barna spiller ball i gymsalen eller bader 

mens vi voksne prater i stua. 
Lørdagen var det også kald vind, men da ville de fleste i 
alpinbakken, og der var det lunere enn på deponiet ved skolen. Noen 
av oss gikk på ski i løypa ved bakken, og der var det fint føre. 

Fra skirennet søndag. Middagskomiteen hadde ordnet med deilig kjøttkakerniddag til oss 
ener en lang da ute, og etter volleyball-turnering arrangert av volleyball-jentene fra øya var ~et kosekvel~ 
med et bugnende godtebord som alle har med noe til. Det var kaker, godter, peanøtter og chips, og var VI 

ikke gira fra før, så ble vi det i alle fall etter alt godteriet. . 
~ikolai sto for litt underholdning, og etter at de aller minste var lagt var det duket for volleyball-turnermg 
for de største. Voksne og barn fra 7.klasse var med. Det var lite å si på innsatsviljen, alle ga alt! 

Etter at alpinbakken kom har vi måttet forandre litt på opplegget, og 
nå er det alpint på lørdag, og Knabenrennet på søndag. 
Rennkomiteen hadde laget løype, og de minste startet. I 
Knabenrennet kan man heller ikke klage på innsatsviljen, og alle 
gikk det de var gode for. Da det ble damenes tur ble det bestemt at 
det skulle være fellesstart, og Monika knuste resten av feltet. 
Mennene hadde også fellesstart, og der ble det også bestemt at de 
skulle gå uten staver! Det ble en morsom kamp for oss som sto på 
sidelinja og heiet, og det ble litt uklart hvem som kom først i mål. 
Tre-fire stykk lå i ei røys over målstreken, og det var bare en lykke at 

Gottebordet lørdag. Alf Tore i ikke ski eller bein knakk. 
kjøkkenkomitee 'n. Etter skirennet og en tur til i bassenget var det duket for middag, nå 

var det deilig gryterett kjøkkenkomlt6en hadde stelt i stand for oss . 
Før vi startet på måltidet var det utdeling av diplomer til barna som deltok på skirennet. 
Etter at vi hadde spist var det utvask, og barna fikk et siste bad før avreise mens vi voksne gjorde rent. 
Turen hjem gikk bedre enn turen opp, og så var enda en vellykket tur til Knaben over. 
Vi gleder oss allerede til turen neste år. 

Janne 

Aloe Vera ---fors. fra .side 5 
Før vc;r det : "a ~ppl~ a da~, keep the doctor away". Nå er det "5 om dagen". Jeg tror noen næringstoffer 
har gatt tapt pa veien. Nar Aloe Vera trolig er verdens nyttigste grønnsak ønsker jeg at alle skal få 
mulighet til å drikke den. 
J eg sy~es dette er gøy og spennede å fortelle om til folk og dessuten er det ypperlig å kombinere med å 
være hjemme med egne barn. Jeg kan jobbe når det passer for familien og meg selv. Det kanjeg ikke som 
lærer. Og jeg liker å hjelpe folk til bedre helse og livskvalitet. 
Men kan du tjene noe på dette? Er det noen som kjøper produktene dine? 
Ja, det blir litt lønn for å lære opp andre og det er faktisk mange på Skjernøya som har fått øynene opp for 
at dette er gode produkter og som derfor drikker Aloe Vera Gel. 
Hvordan er dette firmaet ditt fungerer? 

Det er Team ~ar~eting. Nettverksmarkedsføring handler om å anbefale videre det en sjøl er fornøyd med, 
og anbefale tmg gJør jo de fleste daglig. Sist år ble det omsatt produkter for over 2 millioner kroner i min 
organisasjon.pette hadde ikke jeg klart alene. Dvs jeg fortalte til ei venninne at hun sjøl kunne kjøpe 
produktene direkte fra firmaet og selge til sine venner. Så fortalte hun det videre til sine venner . . .. . På den 
måten har mange fatt mulighet til kvalitetsprodukter til en rimelig penge, og kanskje tjener de noen kroner 
også. Fortjenesten går til forhandleren, istedenfor reklame og andre fordyrende mellomledd. Det er direkte 
salg. Jeg får lønn av firmaet for hver person jeg lærer opp. Det kan sammenlignes med når en 
forfa~er/arti~t far b~talt alt etter hvor mange bøker/plater som selges. Jobben jeg legger ned i dag, vil gi 
meg Inntekt I fremtiden. 

Hanne Kathrine Arntsen 
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Isfest 2005. 
Så ble det isfest i 2005 også! 
Og for første gang i "nyere" tid på 0sterkjødna. 
På etterjulsvinteren 2005 ble det aldri så kaldt at de store kjødnene holdt, det var bare Sto og kjødna på 
Smedbakken som kunne skøytes på. 
Men så! 
Det hadde vært nokså kaldt (2-3 minus) noen dager, og mange hadde vært på Sto og skøytet noen dager 
allerede. 
Så, på juletrefesten 29.des., var det noen som fortalte at på Farestadkjødna hadde det vært råk så lenge, at 
den ikke kunne skøytes på, men 0sterkjødna var trygg. 
Det ble da pratet om å la jungeltelegrafen gå om isfest neste dag, fredag 30.desember. Vi måtte bare se om 
været holdt. 
Fredagen opprant, og på ettermiddagen var det allerede over 20 barn som skøytet på 0sterkjødna. 
De hadde brøytet bane, det var 3-4 cm snø på isen. 
Jungeltelegrafen gikk, og da vi kom dit ut i 6-tiden, var det ca. 40 store og små på isen. 
Fakkelbokser sto og lyste opp både på land og ute på isen. 
To pølsebål var brent ned til perfekte glør til grilling, og det ble grillet pølser, pinnebrød og 
marshmallows. Gløgg ble også kokt på glørne, og vi koste oss der ute på isen. 

Se neste side. 
De som hadde vært der ute nesten hele dagen med skøyter på, var nokså møre i beina, men de fleste holdt 
ut. 
Noen hadde med litt fyrverkeri, og det lyste opp og smalt godt i akustikken mellom heiene. 
Det begynte å regne og sludde mens vi var der, så det spørs vel hvor lenge isen blir liggende. 
Er vi riktig heldige, kan vi kanskje arrangere isfesten 2006 om ikke så mange dagene .. 

Jmme 

Havcarusser. 
En forholdsvis sjelden fisk ble fanget i gam ved Relmesodden pa ostsiden av Skjernoy 
25 , januar i ar, Fisken ble fanget på 40-50 mtr dyp , Den veidde hele 3,2 kilo , I faglitteraturen står det at 
den er sjelden hos oss, og har sin utbredelse i sydligere områder. 
Undertegnede som fikk fisken, har aldri sett en slik en for, Ryggfinnene vm' sylskarpe, Den ble fi1elt og 
stekt og smakie fOltreffelig, fullt på hoyde med breiflabb, 

Evelt Knutsen 

Skjernøys befolkning pr. 1./1. - 2006. 
Etter en uhøtidelig opptelling av øyas befolkning, viser det seg at tallet holder seg forholdsvis uendret i 
forhold til for to år siden. Det er litt vanskelig å fa det helt nøyaktig, men det skulle pr. 1.11. - 06 bli ca: 
330 personer. 
I Valvik / Dyrstad var det for noen år siden mange unge familier med flere barn. Flere av disse barna er nå 
voksende og flyttet ut. Det er på Ytre / Nedre Farestad tilgangen er størst nå. Men her har også 
byggaktiviteten vært stor. På bare noen ganske få år er det kommet opp rundt 10 nye hus. 

F ors. neste sidt 
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Fra foirride side. 
~å bør jo ikke størst mulig folketall være noe mål i seg selv. Men heller at de som flytter ut til øya må 
trives her - og trives sammen med den øvrige øyas befolkning. 
Det vil helt sikkert komme flere hus til her ute og det er det også plass til, helst som spredt bebyggelse. 
Veien til Mandal er kort, bussforbindelsen bra, særlig i skoletiden. Veilysene er bygd ut, nesten som i 
bynære srtøk. Aktiviteter skulle det også være, for de fleste interesser. Og ballløkka i Tjustedalsbukta blitt 
et samlingspunkt, både for lek og andre aktiviteter. 
Så i store trekk, er det godt å bo på Skjernøya. Og det håper vi vil forsette. 

Håkon Karlsen. 

Referat fra årsmøte Skjernøy vel 8. febr. 2006. 
Sak 1 
Sak 2 
Sak 3 

Åpning ved formann Ivar Kristiansen. 
Godkjenning av innkalling og saksliste - godkjent. 
Som møteleder ble valgt - I var Kristiansen 
Som referent ble valgt - Gerd Jacobsen 
To til å underskrive protokollen Gerd Hansen og Halvdan Jentoft. 

Sak 4 Årsmelding Skjernøy Vel 2006. 
tyTet har bestått av: Leder:Ivar Kristiansen, Nestleder: Arthur Tallaksen, Sekretær: Gerd Jakobsen, 

, asserer: Stein Atle Toresen, Styremedlem: Even Christensen. 
Varamedlemer: Tove Laila Johansen, Svein Berge, Betty Hagen, Arild Jenssen og Jan Atle 
_-\bramhamsen. 

tilegg har lederen i grendehuskomiteen Terje Bydahl møtt fast i styremøtene. 
Det har vært avholdt 9 styremøter, samt to møter med arealgruppen i forbindelse med vann og kloakk. Det 
er blitt behandlet 41 saker, samt mange referatsaker. 
_ -år det gjelder saker som har blitt behandlet kan følgende nevnes: Vannprøve av Kjødna, - Oppsetting av 
=ye livbøyer og reperasjon av eksisterende bøyer, - Gang og sykkelveg - gruppe, - Sjenerende lukt fra 
3rennevinsmyra, - Skjernøydagen, - Oppsetting av skilt «barn leker», - Båtopplagsplass, - Nye ventebuer. 
Behandlingsgebyr fra Teknisk etat, .. Uttalese vedrørene salg av helårsbolig til fritidsformål, - Protest på 
:-1\ing..av gamle fyrlykter, - Kulturarrangement på grendehuset, - Flått, - Div. saker/velikehold av 
§Tendehuset. Blant annet legging av nytt gulvdekke, - 17 mai arrangementet. 

årene som Vel'et arrangør av Skjernøydagen, går mye av tiden til dette arrangementet Også i 2005 ble 
Skj ernøydagen avviklet på en flott måte. Mye folk god stemning og ikke minst kjempeflott vær. 

"el'et vil takke alle som stiller oppsom frivillige under dette arrangementet, uten hjelp hadde vi ikke greid 
et., og ikke minst vil vi takke alle som bidrar med laks, reker krabber og lopper. Skjernøydagen er blitt et 

tradisjonelt flott arrangement både for fastboende og tilreisende og ikke minst er det et kjærkommet 
] skudd til økonomien i Vel'et. 

Årsmelding vel'et godkjent 
Arsmelding grendehuset: 
Det har vært en stille tid for grendehuskomiteen ang. møteaktivitet. Mye har foregått på telefon mellom 
Hilde og Inger Lise. 
Av dugnad i 2005 kan vi nevne følgende: - Div. maling innvendig. - Lagt nytt gulv. - Innkjøp av div. 
kj økkenutstyr_ 
Grendehuset har vært brukt ca 75 dager i 2005, og da er ikke sommerutleie, kafeen, eller hobbyklubben 
ratt med. Sommeren 2005 ble grendehuset leid ut 5 uker. 
Av arbeid som må gjøres i 2006 er å få malt vinduene utvendig og innvendig, samt få lagt ferdig gulv ute i 
gangen. 
Det siste året har stort sett "jentane" styrt og stelt her, og jeg har stort sett vært fraværende, pga. jobb. De 
har gjort en utmerket jobb som de alltid gjør. Men jeg vil oppfordre alle på øya til å tenke nøye igjennom 
dette med leie av grendehuset til privat formål. Vi som bor på øya får leid dette "billigere" en de utenfra. 
Dette er en fin ordning, og det skulle egentlig bare mangle. Men som alle andre verv her på øya, så består 
disse av mennesker som stiller sin fritid til rådighet på dugnad gang på gang; og da er det tungt å oppdage 
at noen utnytter dette med å leie dette "billigere" ved å opplyse at det er øyas beboere som leier, og så 
leier de det egentlig for andre. Vi ønsker ikke å snakke til den enkelte direkte om dette, da vår jobb er å 
leie ut etter de direktivene som vellet har satt, og må stole på det den enkelte opplyser. 
Her på øya føler jeg at alle blir regnet som naboer, og naboer skal man ikke lure eller kjefte på, så vi håper 
dette ikke gjentar seg. 
Ellers vil jeg nå gå ut av grendehuskomiteen for en stund, og overlater styringen til de driftige jentene. Jeg 
håper om noen år, at jeg igjen kan ha tid til å bidra med verv enten i grendehuskomiteen eller i vellet, det 
har vært-en utrolig spennende tid. -Terje-
Årsmelding grendehuskomiteen godkjent. Se neste side. 
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Inger Lise A. Herstad gaven utfyllende orientering vedr. utleie og 
Og dugnad på grendehuset. Hun rettet et spørsmål til årsmøte vedr. utleie til feiring av 18 
års gebursdag. 
Årsmøte vedtok følgende aldersgrenser for utleie av grendehuset: 
De fra Skjernøy - 18 år. Andre - 20 år. 
Skjernøymarsjen - Godkjent. 

Sak 5 Regnskap. 
Regnskapet ble gjennomgått av Stein Atle Toresen. 
Budsjettet ble gjennomgått av Stein Atle Toresen. 
Regnskap og budsjettet ble enstemmig vedtatt. 

Sak 6 Innkomne forslag: 
a) Forslag til utbedring av veien på Skjernøysundsmyra: 
Bekken mellom Østerkjønna og Vesterkjønna går stadig over sine bredder. Det medfører at veien på myra 
blir stående under vann'i lengere perioder når det har vært nedbør av betydning. 
Som kjent har det vært undersøkt om muligheten for å senke utløpet av bekken som renner ut på Renna, 
men ifølge eksperter blir dette forholdsvis svært dyrt. 
Vi foreslår derfor at Skjernøy Vel undersøker muligheten av å anlegge en lav bro (i tre) over dette 
området, i høyde 25- 30 cm. Den må selvfølgelig være så sterk at en traktor kan passere. 
Veien mellom Skjernøysund og DYrstad blir mye benyttet av fotfolk og syklister, og det er jo mest trivelig 
å slippe å vasse i vann. 
Forslaget er innsent av Janne og Knut Knutsen. 

Årsmøte vedtok enstemmig å be vel' et ta saken opp med kommunen, for å finne en løsning på 
vannproblemet på veien ved Skjernøysundsmyra. 
b) Gangvei rundt øya. 
Ivar Kristiansen har utfordet oss. Med basis i allmøtevedtak og nær forestående vann / kloakkutbyggingen 
fra Berge til Dyrstad, å vudere gangvei eller lignede rundt øya. Vi har arbeidet med mål om at det skal 
være mulig å gå utenom bilvei på strekninger der det er tillat å kjøre fortere enn 40 km i timen. 
Vi er villig til å arbeide videre med utredningen aven gangvei rundt øya i ca: barnevognbredde. Dette 
innebærer at det er mulig å sykle, men det blir ikke en sykkelvei etter veiomtalen. Det er ikke tatt stilling 
til om det er et mål å ha rullestolstandard på hele eller deler av turveien. I deler av trasee'n mener vi det er 
hensiktmessig å utrede to alternativer. 
Det er ønsklig med tilslutning fra Skjernøy Vel som grunnlag for videre arbeid. 
Vi ber om tilslutning for å gå videre i arbeidet og fullmakt til å inngå sammarbeid/forhandle med offenlige 
etater for å :ra en gangvei rundt øya. 
Forslaget er sendt av arbeidsgryuppen: Bjørn Vikør, Janne Knutsen og Jan Atle Abrahamsen. 

Årsmøte vedtok enstemmig å gi sin tilslutning til arbeidet så langt, Og ber arbeidsgruppen fortsette med 
arbeidet. 
c) Søknad om tilskudd til tiltak i Tjusdalsbukta. Av Bjørn VikørlIngeborg Vikør på vegne av Skjernøy 
fotball og noen vollyballintersserte ungdommer. 
Det er ca: 30 fotbsllspillere i Skjernøy fotballklubb. Banekapasiteten er en begrensing. 
Utvideles av hovedbanen samt mulighet for aveksling med minifotball eller vollyball vil være flotte 
alternativer. Det er i tillegg syv Skjernøyjenter som ~raktive i vollyball i Mandal. Det ligger godt til rette 
for etablering aven vollyballbane i Tjusdalsbukta. Vi tror dette vil være et veldig bra supplement for 
mange brukere/nye brukere av Tjusdalsbukta, grendehuset og kapellet. Det vil være spesielt bra å :ra et 
tilbud som er populær blant jentene. Alle som har vært på Knabentur vet at vollyball og Skjernøy er tb 
sider av samme sak. Det vil være et vesentlig bidrag til å gjøre Tjusdalsbukta til enda mer populær 
treffplass enn den allrede er. 
Vi søker om kr 15.000,- til gjerde langs sjøen, forlenging av gressmatta, justering av fotballbanen og 
etablering av vollyballbane samt noe utstyr. 
Tiltaket skal skje i sammarbeid med parkentaten i Mandal kommune senvinteren 2006, så snart vi har fått 
tillatelse fra kommunen til å sette opp gjerde og kommunen har tid til å gjøre grunnarbeider. 
Ønsket er følgene: Forlengelse av gressmatta til fjellet i sør, dog slik at det tar høyde for kjøring til 
brygge/evt båtutsettningsplass. Fotballmålene flyttes slik at de gir plass til en vollyballbane i nord. 
Etablering av gjerde (samme som rundt lekeplass) langs buskrekke mellom lekeplass og overnevnte 
utkjøring til brygge i sør. Etablering av vollyballbane (9 * 18 meter i lengderetning øst - vest) vest for 
lekeplassen (i svingen), dvs oppsetting av et solid høydejusterbar vollyballnett på eksisterende gressmatte. 
Kjøp av to små mål til minifotball (på vollyballbanen). Kjøp av merkevogn for merking av baner. 

Se neste side. 



Årsmøte ser meget positivt på det arbeidet som gjøres for barn- og unge på Skjernøy. 
Årsmøte vedtok enstemmig å innvilge et tilskudd, stort kr. 15.000,- til videre arbeid med Tjusdalsbukta. 
Tilskuddet må brukes til de utbedringer som fremkommer i søknaden. 
d) Fartsdempende tiltak på veien gjennom Nedre Farestad. 
I de siste årende har biltrafikken gjennom Nedre Farestad økt og mange bilister kjører farlig fort.Det leker 
mange barn på og langs vegen og de utsettes for meget stor fare da bilistene ikke respekterer fartsgrensen. 
Følgene underskrevene personer har et ønske om fartsreduserende tiltak i form av fartsdumpere 2 - 3 stk. 
gj ennom Farestad. 
Forslaget er undertegnet av 23 av Farestads beboere. 

Årsmøte vedtok enstemmig å be Vel'et ta saken opp med Statens Vegvesen for å finne en løsning, slik at 
farten gjennom Nedre Farestad dempes. 
e) 17. mai arrangementet - alle vil ha arrangementet, men nesten ingen vil være med å 
arrangere - hva gjør vi ? 
Etter en del debatt vedtok årsmøtet å oppheve vedtaket fra årsmøte 2004 om at vararepresentantene er 
l . mai komiteen. Vel'et utpeker en 17. mai komitee' Arsmøte vedtok også at 17. mai arrangementet bør 
a luttes ca. 15.30. Dette er en prøveordning for 17. mai 2006. Forslaget ble vedtatt med 34 mot 1 
stemme. 
n Orienteringssaker. - Trafikksikkerhet.( se smånytt ) - Vann og kloakk.(side 1 ) - ADSL, bredbånd. ( se 
smånytt) 
Sak 7 Valg. 

Det var 35 stemmeberettigede tilstede. 
Berge/ Skjernøysund - medlem 1 år - Knut Knudsen. 
Valvik - medlem 2 år - Toralf Christensen 

Nedre Farestad -
varamedlem 2 år.- Jan Atle Abrahamsen 

medlem 2 år - Ingrid Ilebekk. 
varamedlem 2 år Sidsel Hjemdal _ 

Ytre Farestad/ Rosnes - medlem 2 år Sverre Gunnar Syvertsen 
Ingen varamedlem har sagt seg villig. 
Valgt revisor - Elin Walvik. 

Alle valgene ble enstemmig vedtatt 
Eventuelt: Hanne Arntzen tok opp på vegne av Historielaget om en eventuell plassering av et bokskap på 
grendehuset. Årsmøte ba Historielaget ta dette opp med grendehus komiteen. 

Eivind Syvertsen tok opp problemet med info-tavlene som er i dårlig forfatning. Vel' et bes jobbe med 
saken. 

Vi går 57 år tilbake i tiden. 
Vi forsetter her med fortellingen fra avisen SKAGRAK fra 1. mars 1949. 

Gerd Jacobsen 
Referent. 

I forrige nummer skrev vi om fiskerne som samles på Krambua, og vi forsette litt til: Fiskerne forteller at 
året før var der veldig mye makrell-størjer å se og de lurer på ossen en kan fiske den. I Oslofjorden blir 
størjen fisket på en amindelig line med håbrannkroker, en kunne vel få det til her også. Videre forteller · 
fiskerene om interssante ting om fisket der den . amerkanske lastebåten «Am Mer Man> sank for et par år 
siden. Den var som bekjent lastet med soyabønner for flere milioner kroner. Vi kunne ta 100 til 150 kg fisk 
på båten stadig vekk, og sist vinter kunne vi få opp sekker med soyabønner som var like gode som friske 
bønner. Det var mest kolje omkring vraket, men også lyr og stor lange av og til. Den første tiden var det fisk 
på hver krok - knakende godt fiske sier en av fiskerne på Krambua denne kvelden, han legger til at også var 
godt med hummer der. Iår var det også mye sild på de kantene, men de måtte la silden gå fra nøtene for de 
kunne ikke få solgt den. Den lå imanneter og mye av halvdelen av stengene var gått til bunns, da makrellen 
kom kunne de ikke ha silden stående lenger. 

Her avslutter vi fortellingene i «Skagrak» fra 1949. 
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"Vi blar i arkivet" 
Fra julenummeret 1972. , 
Et drama var under oppseiling i vår sørligste skjærgård lørdag 11.111. En av fyrbetjentene på Ryvingen ", 
fyr Jens Vium, oppdaget en båt som lå og drev et lite stykke vest av Slettingen. Det blåste stiv s. w. -
kuling med grov sjø. RIK « Ambassador Bay» ble varslet og i løpet av ganske kort tid var den på I 
pletten og ftkk sleper ombord, og ikke lenge etter lå den trygt fortøyd i Mandal. " 
Det var en 60 fots båt som var innkjøpt i Norge av et Puertoriansk ektepar som var i ferd med å kjøre i 
den hjemmover. De kunne lett ha endt sine dager et sted mellom Slettingen og Oddkjærene, og vi I 
sender nok en vennlig tanke til ham som oppdaget dem og ftkk varslet redningskøyta som berget dem. 
«Ambassador Bay» hadde forØvrig et oppdrag til samme dagen. 
Det gjalt kystfartøyet «Lofotøy» med 6 manns besetning som hadde fått motorstopp utenfor 
Gjeslingene.(mellom Lindesnes og Ryvingen) også her opptråte den som den reddende engel, som ftkk 
slept båten inn til Mandal. Hurra for redIiingskøyta! 

Nå ser jordene i Valvik ut som slagmark. Myra ble senket fot 3 år siden, men den ser verre ut nå. Det 
er kommunen som er i ferd med å legge kloakkledning som skal føres ut i havet. Så skulle da 
kloakkproblemet på vesterøya være løst, mot å betale tilkoblingsavgift. 

Der ,er nå innstallert automatisk telefon på Ryvingen fyr. Den virker presist som en vanlig telefon, 
"bare at ,det er en liten sender/mottaker plasert på fyret og på telebygget i Mandal som besørger den 

trådlØse del av oppgaven. Vi har fått nummeret 63058 for dem som ønsker kontakt. 

Så er elgjakta over og elgen vandrer fritt omkring, Her forleden ble den obsevert i hellingen til 
, Grottevarden. Det ble påstått at den var ganske tapl, da noen ungdommer prøvde å nærme seg den. En 
elgku med to kalver er stadig blitt obsevert i det siste på strekningen SIgernøy - Toftevegen, 
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Bredbånd. 
Det blir nå anledning å ta bestilt bredbånd på 
Skjernøy. 
Den som ønsker seg det er bare å ta kontakt 

, på telefon eller internet til Agder Breiband 
for å melde seg på. Oppstart på Skjernøy 
skal være før sommerferien. 
Det er også mulighet for IP telefoni. Det som 
skjer er at Agder Breiband kjøper seg Acess i 
sentralen på Farestad, og setter inn apperatur 
for å sende ut ADSL signaler på eksisterende 
linjenett. 
PÅ Skjernøy kan vi valge to alternativer ang. 
kapasiet. 1. 400/400 kgps. 2. 1000/1 000 
kbps. 
Man kan gå inn å lese på deres hjemmeside: 
http://www.agderbeiband.no 
Ved bestilning ring: 88 00 44 70, så sender de 

, søknadskjema. 
Mvh Terje. 
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Mopedkjøring og hesre-r 
på gamleveien ~ Dyrstad - Skjernøysund. 
På årsmøtet i Skjernøy vel kom det fram en 
oppfordring om å vise hensyn. 
Oppfordningen er til ' foreldre som har barn 
med moped, tar ansvar og påvirker dem til å 
kjøre den veien de skal,(ikke gamleveien) 
Det har allrede vært en del «nesten» ulykker, 
og det er bedre å stanse p'aflkken nå" før det 
skjer noe alvorlig. , , 
I alle år har mopedungdommen fra vesteøya ' 
brukt denne «snarveien» for å komme seg 
fram og tilbake fra byen. , 
Men nå er trafIkken av ridenepå hester, 
fotgjengere og syklister langt større enn 
tidligere, og en mopedkjører vet ikke hva ' 
som befinner deg bak svingene. 



Hus solgt som fritidsbolig. 
"Omilia hus" i Skjernøysund er nå solgt, og det 
er gitt tillatelse til omdisponering til 
fritidsbolig, så vidt Skjernøyposten har bragt i 
erfaring. Huset har ikke vært i bruk som 
helårsbolig på mer enn 60 år, bortsett fra en 
kort periode. Dersom man står på brua er det 
hus nummer to fra venstre i tettbebyggelsen. 
Som vi har nevnt tidligere anbefalte ikke 
Skjernøy Vel at huset ble solgt som fritidsbolig. 

Ørn over Sundsdalen. 
En majestetisk kongeørn svevde over 

dsdalen på Skjernøy første nyttårsdag i år. 
S~[y om rovfuglebestanden har øket kraftig i de 
~e~_ ~ _ ~ år, sa er det sjelden man rar nyte synet 
c -, == !':ongeøm_ Den ble observert av flere som 
-. 3:..- __ ~ på årets første trimtur. 

Barnedap på kapellet. 
=-.:::~ __ jan. Barnets navn: Lars. 
F::-e:ille _ 'ina og Erik Bentsen, bosatt Sandnes. 
_ -=2 er -;xh og opvokst på Dyrstad. 
_ ndag 19. febr. Barnets navn: Sander. 
F :-:- e- dre Stine Grøsfj ell og Kristian Aanensen, 
_: -:>kso:-. Stine kommer fra Farestad. 

'~i gratulerer Gunn Hilde og 

_-\,-:1Stein yvertsen, med en gutt som ble født 5. 
.1 2. uar. 

:\ye innflyttere. 
= e: ..oy e nye husene på Saltvollea har Ole Kr. 
::.- r- dal sammen med sin kone Sidsel flyttet 
L::.:-~ Paret har vært bosatt i Kristaandsand. 
H-..:.sct til Ivar Kristiansen på Saltvolla har Jan 
::-:2.~ld Bokstrand leid og flyttet inn. Han 
:-:-:::uner fra Nord Norge. 
\ l Jnsker dem velkommne til øya, og håper de 
i: "rives blandt oss her ute. 
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Nytt lyd- og bildeanlegg på 
kapellet 
Skjernøy kristelige ungdomsforening har 
investert mye penger på nytt teknisk utstyr til 
kapellet. Det er kjøpt inn nytt lydanlegg, med 
stor miksepult, to trådløse mikrofoner og mygg, 
samt nye høytalere til både store- og lillesalen. 
Det er også kjøpt inn lerret og prosjektor 
("videokanon") til begge rom, samt en bærbar 
PC. 

Ungdomsforeningen fikk i fjor høst 42.000 
kroner fra LOS-fondet. Disse pengene er for 
lengst brukt opp og kasserer Eilif Christensen 
forteller at det nye anlegget har kostet omtrent 
det dobbelte av LOS-støtten, 84.000 kroner. 

Et kombinert Iyd- og bildeanlegg gir mange 
nye muligheter. Vi kan for eksempel se film på 
"storskjerm" eller vise tekst og bilder. 
"Videokanonen" ble testet under gudstjenesten 
12. mars, da vi kunne lese liturgien og 
salmetekster på lerret foran i salen. 

Skjernøy barnekor bruker det nye anlegget 
og er så langt veldig godt fornøyd. Vi tror også 
det vil bli flott med gudstjenester når presten 
bruker "myggen", for da vil vi kunne høre hva 
han sier, uansett hvor han står. 

Framover vil alle som er interessert, ra 
opplæring i å bruke det nye anlegget. 

Anne. 

Siden sist. 
Så er vi atter i gang i et nytt år. Nå er vi inne i 
38 årgang. Må si årende går. 
Vi skriver nå 19. mars og det er vinter 
fremdeles . 
Det har ligget snø mer eller mindre siden nyttår. 
Vi har hatt tre litt store snøfall. Et i slutten av 
januar med tung våt snø, så et snøfall i februar 
og et i månedskiftet febr. - mars. 
Ikke de helt store snømengder, det meste var 
ca: 38 - 40 cm. Men det kunne til tider være 
svært glatt på veiene. 
Mars har også vært svært kald. Helt nede på 
minus 11-12 grader om natten her ute. Dag 
tempreaturer har vært over O noen dager, men 
det har vært kald vind fra øst. 
Men vi har hatt mye sol, og veldig fmt skiføre 
helt ute ved kysten, så det har vært aldeles fine 
vinterdager, med flotte solnedganger. 
Men våren må bli sen i år. Snøen ligger 
fremdeles med 10 - 15 cm, og det er forsatt 
meldt noe kaldere vær. 
Ja så runder vi av for denne gangen også, vi 
håper på god vår med varmere dager og møtes 
igjen i første halvdel av juni. 
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Forsetteise fra nr. 3. 2005. 

N oaord1 i fiske og sjøfart. (del 2) 
Av Svein ø. Berge 

Når det falt seg at stor menger agn nærmest "datt oppi nevene på dem", så de dette som et dårlig varsel. I 
denne sammenhengen kan det passe og minne om den såkalte "nasefiksen". Når de fikk fisk med det samme 
snøret var sluppet ut, eller spesielt stor fisk ble de slettes ikke begeistret og menet at naSefisksen skjeldret er 
god. (Et utrykk vi kjenner den dag i dag). 
En annen "overtro" som knyttes til agnet er at dersom man gikk tom for agn på sjøen og fikk agn av andre 
måtte en på ingen måte takke for dette. 
Om man takket på vanlig måte trodde de at fisken vill slutte å bite. Fra Vestfold fortelles det; "Vist man får 
agn av en, og man takker for det, får man ingen fislC' . På Hitra hette det; "Agn kan gies bort, men måtte ikke 
takkes for, da mister både giver og mottaker fiskelykken". 
En måte å vise sin takknemmelighet uten å si ordet varå vinke med handa til den en fikk agnet av. 
Imidlertid kunne det benyttes Nohaord. Slik som; "Når æ for ska dufå igjen", eller man kunne si; "Godt å 
vell", eller "Heile neven". Utrykkene var mange og de ble forstått av giveren. 
Ikke bråk og snakk. 
I gamle dager var det selvsagt at når en var på sjøen og fisket skulle det være stille og rolig i båten. Di 
hadde sterk uvilje mot all slags støy, det skremte fisken mente de. 
Spesielt var plystring tabu på sjøen. En skal aldri plystre i båt - det kan være farlig, mente de gamle. Dette 
henger sikkert sammen med den vanlige troen at plystrelyden har en vis evne til og "å løsne" alle vonde 
makter, ikke minst vinnen. Selve lyden likner erfaringsvis mye på uler rundt hushjørnene, eller piper i 
riggen. De gamle mente plystring var å herme etter stormen. Ellers ble faktisk plystring, sammen med det å 
"klø" masta, ofte benytte i vindstilla for å påkalle brukbar seivind. Det å "klø masta" har trolig vert henledet 
på lyden av knakingen i riggen når vinden presset på. 
I nyere tid ble forbudet mot plystring ofte begrunnet med at man skremte fisken. Dette kan sammenkobles 
til det at man ikke måtte snakke eller bråke i båten. En annen og langt nyere diskusjon er striden om motor i 
båtene. Motorene var noe herk, bråket fra motoren ødela fisket mente de gamle. 
Fisket har alltid vert et yrke som krevde av sine folk at de holt tankene samlet og alltid var på vakt. Dersom 
de tenkte på uvesentlige ting og spesielt om de var sint eller opphisset for noe som hadde hent, slik at 
tankene skapte ulykkesfølelser av noen art - var straks fiskeren indisponert for arbeidet om bord. 
Tradisjonen vet eksempelvis å fortelle at en nygift fisker ble reknet som en dårlig fangstmann. 
Varsel om fangsten. 
Arbeidet til fiskerne gikk ut på å oppnå så store fangster som mulig. Fangsten var selve grunnlaget for 
eksistensen, av den skulle de hente det" daglige brøcf'. Det gjaldt å passe godt på denne slik at de kunne 
nyte godt av strevet sitt. 
Man skulle vokte seg vel for å ta noe for gitt når det gjaldt størrelsen på fangsten. Og forberede seg til 
storfangst ville ofres medføre at resultatet ikke ble hva man la opp til. Det var best å ikke skru opp 
forventingene, da ble heller ikke skuffelsen så stor. 
På sjøen, dersom det lå andre båter på meane hadde de forskjellig måter å narre og gjemme bort hva de 
hadde fanget av fisk. De måtte ikke gi opplysninger til noen. Dersom to båter lå på samme meet og den ene 
fikk fisk og den andre ikke, - og den som ikke fikk sa til den andre; "Hå dypt går an?" Vist den som fikk 
fisk gav de fornøde opplysninger var det ute med fiskelykken hans. 
Heller skulle man ikke telle fiske man fikk, dette gav dårlig fiskelykke. Det var bare barn og guttunger som 
talte fiske de fikk. To smågutter som var med bestefarsin og fisket; "Bestefar, nå har mi fått ein fisk, og nå 
ein te". "Hys gutt/' Du målge telle fisken." Freste gamlingen. 
De gamle var "smålåtne" De kunne ikke noe med å vise seg "storkaraktige" og oppføre seg som "her er 
gutten sin". De mente at slik oppførsel ville hevne seg på, fiskelykken. De likte ikke skrytemakere. Spesielt 
måtte en passe seg når en kom i land, en måtte ikke på noen måte skryte av stor fangst. En kunne si at man 
hadde fått til "koka", eller at det var ei "drøy, eller god koke". 
En måtte heller ikke fortelle hva slaks fisk en hadde fatt, det kunne også være farlig og ødelegge for 
fiskelykka i lange tider. Og heller ikke måtte en nevne noe tall på fangsten, også dette ødela fiskelykken. 
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