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Nr. 3. Sommer 
Skjernøydagen 2006. 

- høst 2006 38. årg. 

Lørdag 5. aug. var det atter en gang loppemarked med auksjon på Skjernøy. Denne gang gikk inntektene til 
Skjernøy kapell. Annet hvert år går inntektene til grendehuset og kapellet. Det ble et fantastisk resultat. Hele 
95 .000 kroner brutto kom inn. l __ . . 

"' , II F 

Som bildet viser var det veldig mange ved foppeb ordene. 
Dagen var også like fantastisk med fint, varmt vær, 22 - 23 grader, og helt fra starten kl 12.00 møtte 
fo lk opp, store og små fra by og grend. Tilsammen flere hundre . Bilene sto parkeli langs vegene i flere 
hundre meters lengde . 

.\1ange fine lopper, og også god mat som ble servert i mattelt med fiskesuppe, pølser, laks og krabber.Det var 
også fiskedam for de minste, og en popcorn - og en sukkerspinnemaskin som ble veldig populær blant barna. 

På auksjonen var Torbj ørn Berge auksjonarius. I løpet av halvannen timen han holdt på aksjonerte han bort 
det ene og det andre, bl. a. To mopeder, påhengsmotorer, gressklipper, en 14 fots båt, og en masse 
forskjellige ting av gammelt og nytt. Stemmningen var på topp . 

Fors. neste side . 
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Miniparken sag vi Frode Haugstad stilte opp med modell av et sagbruk montert på en tillhenger, og for kr 10 
kunne en se alty fungere med sag, dampmaskin og mennesker med forskjellige gjøremål. 

Ved loppebordene som hadde alt fra bøker til duker var til enhver tid fulle av nysgjerrige og kjøpelystne, og 
en må si salget gikk unna, alt til en billig penge, og på slutten av dagen kunne alle kjøpe lopper for kr l,-. 
Likevel var det en del lopper igjen, som ble gitt til Mandal seilforening. 

Brynhild Berge, som nå er flyttet fra øya, hadde gitt hele malerisamlingen sin til loppemarkedet. Det bvar 
bilder hun hadde malt selv, og mange var riktig fme .Mange var også ferdig montert i glass og ramme. Det ble 
solgt en god del av denne samlingen, og det kom inn flere tusen kroner. 

Det var rekordsalg av alt, og pengene skal gå til innlegging av kommualt vann til kapellet. Det ble solgt 
mænnere 40 liter fiskesuppe som som ble laget på kapellet an Tor Anders Puntervold & co. Den ble kokt på 
selvlaget hummerkraft og smakte veldig godt. Videre ble det solgt 22 kasser brus, 150 krabber, 20 kilo reker, 
23 kilo laks og et stort antall pølser, hamburgere, lapper og vafler. 

Æ.'I ' ," 
",f . 

Auksjonarius Torbjørn Berge i sving. 
Tekst og foto Sigurd Aa. 

Fiberkabelen. 
I dag 29-8 la de fiberkabelen over fjorden fra Omland i vannlednings traseen, det tok 18 minutter. Så skal 
den i stolpene til Bergsdalen hvor det er trekke rør til Skjernøy sentralen ... 

T~kst og foto : Per Herstad . 

Fiberen med jerntråder rundt og polyester kjerne Så var de fremme med. iberkabelen 

> t 
Kabelen på land og klargjøres til å legges i slangen til stolpen . 
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Litt 
Fiskeprat. 

Ener en rekordvarm sommer og høst er det tid 
til en liten fIskeprat. For å begynne med 
makrellen så ser det til at støreisen på den blir 
mindre og mindre for hvert år. Mens det i fjor 
var mest kult i størrelse 3 - 5 på kiloen, var det i 
sommer bare piren som kom inn til 
sørlandskysten. En kunne nesten bare hive ut 
rigla hvor som helst og dra den full opp av pir 
igjen, det er nesten ikke en stor makrell å få. 
Tror nok det store rovfIske i Nordsjøen, av 
storsnurper fra vest og nordlandet, gjør at 
bestanden av makrell er i fare. Fiskelaget i 
Mandal har bare tatt imot pir til eget utsalg i 
butikken i sommer, så to av fiskene båtene fra 
øya fikk bare levere 50 - 100 kilo en kelte 
dager i uken. Mens en båt, Svein Walvick ,som 
hadde en båtkvote på 27 tonn makrell gikk til 
vestlandet og fikk to turer til Osebergfeltet, 40 -
50 mil syd vest av Karmøya og fikk to turer 
med 3 tonn pr tur, og da yar toltalkvoten for 
dorgerne oppfisket. 

En utrolig fordeling. toltalkvoten til hver 
fiskebåt var altså større enn kvoten 
fiskeridepartementet har satt til fiskerne. At det 
går ann? 
Laksefisket i sommer ble veldig ujevnt fordelt, 
noen fikk veldig lite mens andre fikk tålig bra. 

8 kilenøter var i bruk fra Odd til Stusøy med 
varierende resultat. Det var mer stor laks i år 
med størrelsen fra 5 - 8 kilo, mens veldig lite 
sveler under 3 kilo. Så antall fisk var mye 
mindre enn normalt. Men et par fiskere sa at 
anntall kilo var mest som i fjord eller kanskje 
litt mer. 
AlefIsket var som middels med mange ruser i 
sjøen utenfor her, med ca 50 kr pr kilo for stor 
ål. 
Det har også vært et godt fiske etter krabber i 
sommer, og kvaliteten på krabbene har vært 
bedre enn på mange år, og det er solgt unna til 
turistene og andre som varme hveteboller ,til 10 
kr stk. Lykke til med fiske videre. 

G.W. 

Tyveri ,i garn og ruser. 
Da fiskerne kom for å se til kilenotene etter iaks 
i sommer ved Odd og Ryvingen, var det flere 
store hull i nota. 
Noen tyver hadde rett og slett kuttet laksen ut av 
nota og tatt laksen med seg. Også ålerusene på 
Båtevika var besøkt av tyver, der hadde 
froskemenn kuttet en 20 cm halvmåneformet 
dør i innerrommet i ålerusen og tømt innholdet, 
Antagelig var det krabber og ålen de tok med 
seg. Rusene var ikke trukket, de sto rett strukket 
på bunnen på ca: 5 - 8 meter dyp. Så dette kan 
tyde på det har vært froskemenn og kanskje de 
også har vært i gamene ved Odd og Ryvingen. 
En stor gummibåt av typen RIB med to 
påhengsmotorer ble sett i området på det 
aktuelle tidspunktet, med flere froskemenn 
ombord. Den tok til havs ut Ryvingfjorden og ut 

_ . .((råkerenna og full fart østover. Den hadde 
sikkert 40 - 50 knops fart. 

G. W. 

Vi Gratulerer Elin og Sverre 
Gabrielsen fikk en gutt 6.juli, og han skal hete 
MIKAL 
I følge Sverre er han ikke sjøsatt enda .. ... 
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Skjernøy kapell 
Så er høstens programm ute, og det vil være stor aktivitet på kapellet ut over nå. Samlingsfesten har vi hatt 
som var fredag l. sept. 
Festen var for hele familien og mange hadde møtt opp. Det var sang av SBK, og Alf Halvorsen fra Nornisjon 
holdt andakten. Inger Lise og Loyd Osestad som jobber for Norrnisjon i Mali deltok også med fortelling derfra, 
og viste bilder. Kjøkkel1komiteen serverte god kveldsmat. 
I høst er det også startet opp Alfakurs, som skal gå 10 tirsdagskvelder framrnover. Her er det Arnstein Syvelisen 
og Jan Rune Gulowsen som har ansvaret for disse. 
22.sept. skal det være konsert ved kor X fra Marnadal. Da vil vi samle inn penger som skal gå til prosjektet som 
Elisabeth Christensen har vært med å drive blandt gatebarn i Brasil. Elisabeth som er hjemme nå vil selv være 
med å fortelle om prosjektet (Etter 6 år har Elisabeth tatt en pause fra Brasil, og vil i slutten av måneden reise 
til Havaii for å gå på bibelskole for U. L O.) 
Vi minner om møteuken som skal være 17, 18. og 20 okt. Ved Tor Omar Holbekk. Den 20. er det også 
skalldyrsfest. Da er vi så heldige å få besøk av Søgne jaktkamerater et mannskor som er veldig flinke. Ivar 
Krossen blir med som taler. 
Fredag 3. lørdag 4. og søndag 5. nov. får en besøk av Finnmarksvennene. 
Hvis dere følger med i programmet som er delt ut til hver husstand på øya, vil en se at det foregår litt av hvert 
på kapellet. Velkommen til en fin høst på kapellet. 

Skj ærgårdsgustj eneste. 
Søndag 2. juli var det igjen den årlige 
skjærgårdsgustjenesten innerst i 
y stevågen i et veldig fint sommervær. 
Framøtet var godt, ca: 150 til 200 
stykker, fra Skjernøy, Holum og 
distriktet mndt. 
Det \ar sokneprest Per Ragnar 
Haraldstad som forettet gudstjenesten, 
og det var den siste ordinære 
gudstjenesten han hadde på Skjernøy 
i år. 
I aug.- sept. reiste han og hans kone 
Kirsti til Japan hvor de skal virke i en 
menighet et år, før de vender tilbake : 
til Mandal. 
Etter gudstjenesten var det kaffe og ' 
salg av pølser. Det var også rebusløp 
hvor mange deltok. 

Sigurd. 
Presten medforsangerne. 

Høstfesten 2006 

Å.Aa. 

Lørdag 9.september var det duket for 65 gjester på kapellet, Skjernøy Helselag hadde stelt til fest for seniorene 
våre, og Mia hadde som vanlig laget noen flotte blomsteroppsatser. 
Det ble fullt hus, og en hyggelig kveld. 
Leder Kari Pedersen styrte festen med stø hånd, og hadde oss fire "undersåtter" på kjøkkenet. 
Judith og Mathias Bakken besørget trekkspillmusikk og sang, det ble også allsang. 
Andreas Holbek underholdt oss med både alvor og skjemt. 
Høstfesten er Skjemøy Helselags markering av Nasjonalforeningens demensaksjon, og kollekten går uavkortet 
til dette formål. Det kom inn kr 3.776,- . Dette er en klar økning i forhold til festen i fjor, og til god hjelp i 
demensarbeidet, både når det gjelder forskning og opprettelse av pårørendegrupper. 
Det arbeides med å opprette en pårørendegruppe i Kristiansand nå, og senere er det også planer om å opprette 
en i Mandal. Dette er noe som det absolutt er behov for. 
Takk til Jorun og Ingebjørg som hjalp oss med smørbrød smøring lørdag ettermiddag, og til dere som hjalp oss å 
ta ned bordene etter festen . 

Janne 
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Portrettet. 
Mitt forhold til Skjemøya kan nok best beskrives i et lite dikt jeg skrev for noen år siden, etter at det 
hadde vært noen skriverier i Skjernøyposten om hva som var ekte Skjernøyfolk-
I forbindelse med en notis i Skjemøyposten om innflyttere og Skjernøyfolk,satt jeg og fabulerte litt over 
disse utrykkene 

Skjernøyfolk 
Skjernøyfolk - innflytter - Hvem er hva? 
Lurer på hva jeg kan regnes som da ? 
Ikke født der og ikke bodd der.. 
likevel har jeg den øya så kjær. 

Jeg ble født i Kleven i 194 1. 

Helt fra jeg var en neve stor, 
har det vært det beste stedet på jord. 
Når noen spør hvor jeg kommer fra
Klart jeg svarer Skjemøya da, 
og forklarer at aller sydligst i Norge 
fins hus og hytter, men ingen borge. 
For meg er den øya et paradis, 
men jeg er jo der mest på trekkfuglers vis. 
Jeg nyter sommeren hver en dag 
og kan slippe vinterens ubehag. 
Selv om jeg er bosatt et annet sted, 
er tanken på Skjernøya alltid med. 
Der føler jeg at jeg har røttene mine 
og minner fra hele livet - så fine. 
Men pytt - jeg kan gjerne kalles turist. 
I mitt hjerte er jeg Skjernøyfolk - sikkert og visst 

Bare 2 uker gammel måtte vi evak--uere derfra, og jeg havnet på Skjemøya. 
Etter det har jeg tilbrakt mye tid her ute. Først som en hyppig gjest hos mormor og bestefar
.-\.ntonie og Paulus Kristiansen på Farestad, siden i hytta vår der. 
Jeg oveliok den etter min~ foreldre, og den ligger på veien opp til Høgevarden . 
.\n}sterstien, som det så flott heter nå. 
Derfor må j eg innrømme at når det gjelder steder på Skjernøya, er det nok Farestad som står mitt hjerte 
-ænnest. 
Det: ef b:un en eneste sommer i hele mitt 6S-årige liv - i 1964 - at jeg ikke har tilbrakt sommeren her ute. 
'eg vokste opp i Mandal, men etter gymnaset i 1960 flyttet jeg til Østfold . 
E llifeldig møte med en gutt førte meg dit, og siden ble jeg der. 
\] bor like utenfor Sarpsborg, og der trives jeg veldig godt. 
Fom gikk jeg på sekretærlinja i Fredrikstad, men fant fOli ut at kontorarbeide ikke var noe for meg. 
Det var utrolig kjedelig å sitte på kornmunekassererkontoret og skrive ut vann- og feieravgifter! 
Derfor søkte jeg på lærerskolen i Halden. Det er noe jeg aldri har angret på! 
A være lærer er et herlig yrke. Mange spennende, utfordrende og varierte oppgaver. 
J 32 år var jeg på den samme barneskolen. Dessverre måtte jeg slutte for noen år siden. Helsa ville ikke 
mer. 
Det var hardt å forlate et yrke jeg likte så godt, men nå har jeg slått meg til ro som pensjonist. 
Fordelen er at jeg kan tilbringe mer tid på Skjernøya. 
Jeg var heldig som fant en mann som også liker seg veldig godt her ute, og både barn og barnebarn fører 
tradisjonen videre med å være her om sommeren. Gjerne oftere også, om de har anledning. 
Vi har 3 sønner og 6 barnebarn, så hytta har blitt utvidet for å rømme alle. 
Etter at kloakken kom til Farestad har jo hyttelivet endret seg mye, og vi tilbringer mer og mer tid her, 
fra tidlig vår til sen høst. Vinteren kan dere imidlertid ha i fred for oss! 
Når jeg tenker tilbake på barne- og ungdomstiden - det er jo noe en ofte gjør i min alder, er det alltid 
minner fra tilværelsen på Skjernøya som dukker opp. I weekender og i alle ferier var jeg hos mormor og 
bestefar -
alene, uten foreldre, var best! 
På Farestad hadde jeg mange jevngamle venner av begge kjønn. De fleste er her heldigvis enda. Vi hoppet 
i høyet, badet, var på nøtteslang, lekte "parak" og "vi seiler" (en form for gjemsel). Hele sommeren syntes 
å være en lang, sammenhengende solskinnsdag. Vi kokte kuring og blåskjell, og badet i "laubukta". 

Fors. neste side. 
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Portrettet. 
Guttene kledde alltid av seg i den gamle sjøbua, mens vi jentene hadde vår faste plass i ei skår i fjellet. 
Av og til sov vi i høyet på ei løe - vel, sover nok noe sterkt sagt. 
Jeg er klar over at øya neppe hadde utviklet seg og blomstret om ikke broa hadde kommet. Men jeg er 
glad for at jeg er så pass gammel at jeg med glede husker hvordan det var før den kom. 
Selvfølgelig var det tungvindt med båt i all slags vær. Det blåste ofte temmelig hardt rundt Rennesodden. 
Nei, den broa er nok grunnen til at det på Skjernøya er et levende øysamfunn hele året. I motsetning til så 
mange andre steder langs kysten. 
Da jeg ble eldre, en måtte minst være konfirmert, fikk jeg være med på de tradisjonene ungdommene 
hadde her ute. Lørdagskveldene var det samling på "Saltvolla". Der ble det hoppet "tyven, tyven" og lekt, 
noe som ofte endte i Napoleonsmarsj rundt øya. På fine sommerlørdager var vi ofte ut og tok krabber. 
I pinsa stekte vi pannekaker på holmetur. Røra var temmelig gul og tykk av alle måkeeggene vi .tok oppi. 
Søndag ettermiddag bar det av sted til Mandal i motorbåter. Guttene hadde sine egne båter, eller lånte 
farens, akkurat som bilene nå til dags. 
Den taktfaste gangen arm i arm rundt juletreet på kapellet hører også med blant de mange, gode minner 
herfra. 
For de som er yngre enn meg, høres det kanskje ut som et underlig og kjedelig liv, men vi hadde ikke mer 
moro enn vi lagde selv, og for oss var det mer enn nok Vi manglet ikke oppfinnsomhet! 
Som sagt, jeg er bare en "trekkfugl" på Skjernøya, men det gleder meg utrolig å se at det vokser og gror 
her ute med mange nye bam og familier. 
Jeg er også imponert over dugnadsånden her ute, og over hvor mye penger dere klarer å skaffe på 
forskjellige arrangementer, både i Kapellet og på Grendehuset. 
Om jeg skal våge meg frampå med litt kritikk, må det være at det virker som om det er litt for vanntette 
skott mellom de to stedene. Men kanskje - og forhåpentligvis, tar jeg feil. For i et så lite og naturskjønt 
samfunn bør alle jobbe sammen til felles glede og nytte. 
Skjemøyposten er jo et flott eksempel på dette. Takk til dere ildsjeler som år etter år jobber for at vi kan 
glede oss over å motta den. Kanskje er den spesielt kjærkommen hos aUe oss som ikke bor på øya til 
daglig. Den blir i alle fall lest nøye av meg og min familie. 

Sigurd. 

Ryvingen fyrstasjon og fyrdrift for sommeren 2006. 
Ryvingens venner startet opp sesongen 25 . juni. I 8 uker var det vertskap på fyret. Og 180 personer har 
overnattet, og ca: 300 gjestedøgn. Fyrtornet og dagsbesøk har vært på ca: 500 personer. 
Ryvingens venner sier seg godt fornøyd, og er glade for flere og flere får øynene opp for den gode 
opplevelsen det er å overnatte / besøke Ryvingen fyr. 

Hilsen Rita Dyrstad. 

Foto: Martin Berge. 
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I dette nummeret av Skjernøyposten skal vi bli bedre kjent med ei lyshåret jente fra Valvika. 

H : Hvor gammel er du, Martine? 
M: 10 år. 
H: Og da går du i 5 klasse? 
M: Ja, 5B. 
H: Hvilke andre barn fra Skjernøya 
går i klassen din? 
M : Margrete, Henriette, Joakim, 
Teodor, Susanne, Hanna og 
Christine. 
H: Trives du på Ime skole? 
Yl: Ja. 
H: Hvilke fag liker du best på 
skolen? 
~. Jeg liker godt matte og gym, 
men aller best kunst og håndverk. 

Det blir nok enda 

Hun heter: MARTINE WALVIK. 

morsommere når vi kan være i det nye skolebygget. 
På kunst og håndverk lager vi sånne mapper til å ha tegninger i, forresten. 

H: Kan du fortelle de som leser Skjernøyposten hva annet du liker å gjøre? 
"1: Jeg spiller trommer på Kulturskoien og i Jentekorpset. Det er litt forskjellige trommer jeg spiller 

på. I høst skal vi på helge,tur til Laudal og øve. Så skal vi spille på julekonserten i Mandalshallen. 
H: Hvor øver du på trommer? 
.\1: Hjemme. Jeg har trommesett med syv trommer i stua. 
R: I Stua!? Å, du ha noen tålmodige foreldre! 
.\1: Ja, de vil jeg skal øve. 
R: Går du på andre ting utenom trommer? 

Er du med på noe på Skjernøya? 
.\1: Jeg er med i hobbyklubben, men måtte slutte i barneforening og koret, 

-ordi det var samme dag som trommer. Det var litt dumt. Men jeg er også med i MHI. 
Det er fridrett. Der løper vi på bane og i Furulunden, hopper lengde og kaster kule. 
Det liker jeg godt. 

H: Hya bar du gjort i sommer da, Martine? 
_ 1: \1 ,-ar i Sverige. Vi så der "Emil"-fiImene ble spilt inn. 

\ I yar i Bakkebygrenda, og der Pippi ble spilt inn. 
I Oland var vi på tivoli, dyrepark og badeland. Der feiret vi min fødselsdag. 
Der var en kjempegøy rutsjebane! 

H: Det hørtes ut som en fin ferietur! 
Tror du at du kommer til å bo på Skjernøya når du blir voksen? 

~: Ja, det tror jeg nok. 
R: Hvordan ser det ut da tror du? 
~: Kanskje det er mange som har bygget svære hus her ute da. Det tror jeg. 
H : Hvordan tror du det var å bo her ute i gamle dager? 
M : De måtte i alle fall ro mye i båt. Det var ikke bro her, og ikke biler. 

Så var det noen som fant opp et nytt språk, så tyskerne ikke forstod hva de snakka om. 
Det het visst "Smoi". 

H: Var du hjemme da det smalt når lynet slo ned 2.september? 
M : Ja. Da hadde jeg filmkveld med vennene, og da gikk TV i stykker, så vi måtte se resten nede. 

Men mange har ratt TV og telefoner i stykker. Men det var verst der lynet slo ned. 
H : Helt til slutt, Martine. Er det noe du gleder deg til som du vil fortelle oss? 
M : Vi skal reise til Tunisia i høstferien. Det er i Afrika, og der har jeg aldri vært. 
Det gleder jeg meg veldig til! 
H : Takk skal du ha for intervjuet, Martine, og god tur. 

Hanne Arntsen 
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Dikt om Skjernøya. 
Dajeg var rundt 14 år skrev jeg dette dJktet om sommerøya mi. Nå har jeg funnet det fram igjen, og ønsker å 
dele det med dere. Skjernøya er et fantastisk sted! 

Der bådane dogge rolig, 
udover sjøen. 

Fiskerane har'kje no hast. 
der, på den ydderste, lille øen, 
har mitt hjerte slått seg fast. 
Lokta av sjøen, 
blanda med mormors nystekte lapper. 
og gleden te lillebror, 

når fiskestanga napper! 
Der mi skue udover åbent hav, 
når mørket faller på. 

Høre du tågeluren drønne? 
Høre du an, au når du drømme? 

Du finne ikkje et vakrere sted på jord. 
Her har mi alt mi trenge. 
Stillhed, sjøen, 
ei snekke med fem-knobs motor! 

&n bsp;svaberg, og små vakre strende. 

Med vennlig hilsen Karianne Walvick Dahl 

I skumringa ser du et romantisk par, 
på rotur i måneskinnet. 

Og på fjellet sidde morfar 
med piba si, å mimre. 
-Kan du huske, Anna, da mi va mindre? 

På fjellet løber lobbane. 
Guds egne lam. 

de myge, hvide lokkane. 
All ære te Ham! 

Takk for hver dag på dette vakre sted, 
takk for all din styrke, 
for at vi :far ha fred. 

Takk for denne flotte øya, 

Mi lille Skjernøya! 

HALvARsRAPPoRr FRA SKJERNØY VEL. 
Dette var meningen å ta med i forrige nummer. Vi beklager at det ikke ble gjort. Red. 

Det nye styret ble konstituert 07.03.06, og har følgende sammensetning: 

Leder: Vara: Ikke valgt 
Nestleder: 

Sverre Gunnar Syvertsen. 
Knut B. Knutsen Vara: Tove Laila Johansen 

Betty Hagen Kasserer: Stein Atle Thoresen Vara: 
Sekretær: Ingrid Ilebekk Vara: Sidsel Hjemdal 
Styremedlem: Toralf Christensen Vara: Jan Atle Abrahamsen · 

De større sakene som det nye styret arbeider med er: 

Gangvei rund øya. 
I forbindelse med vann-Ikloakkutbygging er det i første omgang mulighet for å få gruset opp "gangvei" 
fra Berge til Kapellet. 
Fra Kapellet til Dyrstad sies det at "grøfta" blir for smal til å gruses opp. 
Slik står saken pr. i dag, men det arbeides videre med å finne en løsning. 

Fartsdempende tiltak på veien gjennom Nedre Farestad. 
Det er søkt Statens Veivesen om å få 2-3 stk. fartsdumper i dette området, vi avventer svar. 

Utbedring av veien på Skjemøysundsmyra. 
Vi har vært i kontakt med kommunen, og de lovet å komme på ny befaring i juni for å finne en 
fornuftig løsning. 

Utvidelse av idrettsanlegget ved Grendehuset med oppføring av gjerde langs sjøen vil vi prøve å 
prioritere i vinterhalvåret. 
Tiltaket skal skje i samarbeid med parkvesenet. 

Båtopplag i Tjusdalsbukta. 
Vi har undersøkt med Terrengtransport om de kan utføre dette oppdrag, men det ligger nok noen "skjær 
i sjøen" før dette kan realiseres. 
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!rse mindre saker: 
Kontroll av livbøyer og oppsett av 3 nye er utført. 
Ved likehold av oppslagstavler, oppsett av ny tavle på Nedre Farestad i krysset ned til Krambua er utført. 
Plan legger oppsett av 6 flaggfester til balkongflagg på Skjernøybroa når nødvendig tillatelse fra Statens 
Vegvesen foreligger. 
Vedlikehold/utskifting av sittebenker langs Skjemøyveien. 
Sanden til Badestranda ved Grendehuset er nå på plass. 
\'idere planlegges det en del mindre arbeid på Grendehuset. 
Oppdatering av folder "Velkommen til Skjernøy": Skjemøy Vel vil at nye beboere som flytter til øya 
skal ønskes velkommen aven av vellets representanter som overrekker en blomst, folder og siste utgave 
a\ Skjemøypost~n. 

Med hilsen Skjemøy Vel. 

Smutthullet 2? 
I sommer dukket det opp et nytt merkelig fartøy i Valvikstranda. Denne måtte vi ta bilde av! 
Det har vært skrevet så mye om den flytende hytten i Søgne som ble døpt «Smutthullet», så vi lurer på 
~~m dette er «Smutthullet» 2. 

t er guttene Marius Walvik (12) og Erlend (12) og Leiv Kjetil (9) Gaukås som har stått for 
. . ggingen, som er laget på fire plasttønner, og påmontert en 5 hk påhengsmotor. Alt arbeidet har de 
~ o rt selv uten hjelp av noen voksne. 
0e har hatt mye mOITo med denne fare kosten i sommer. Turene har for det meste gått mellom Valvik og 
~ rstadstranda. 

Le .r (u Il f art i llll i stranda, Il/t'd JOi1U{UI7 

. - lc'i1S t'i1 ug Murius /lit/r ik Oil/bord 

. ! 

A"/lIr for (II'g((llg ... Lars Dwswd i. 1". WIIIIl/Ci1 med 
·.I',}hlggt'J"!7t' Erlmd. Lei(J.:ietil og Murins. -"""" ..... 

Sommeren har vært heeerlig .............. . 

Badegjengen i Vågskjeften til Dyrstadvågen. 
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st. Hansaften 2006. 
Det ble en fin fredagskveld, og det så ut som det var god stemmning, både på sjø og land. I Nordfjorden var det 
mye bål og brennene bokser å se fra Skjernøybroa så her var det mye folk og biler. 
Det var tett med båter på fjorden, i alle størrelser og fasonger. 
Det er noe eget med Norfjorden St. Hansaftenen fra kl 22.00 og utover. ' 

Da møtes alle på fjorden. Her 
er redningfartøy, rødekors-båt 
log politibåt. Trafikken på 
Ifjorden gikk greit i sakte 
~empo. En kunne heldigvis 
ikke kjøre fortere heller, fo~ 
det var båter over alt. 
I år prøvde en på vesterøya ål 
samle så mange som mulig tih 
forskjellige akviteter med 
grilling og bålbrenning ved 

moloen på Dyrstad. Det var faktisk 
mange som møtte opp. i 

Mellom moloene ble det lagt sammem-i 
bindene paller som en skulle forsøke ål 
løpe over på tørrskodd. 
(Se bildet til høyre, her er Hanna 
Puntervold på vei over) 
Det var mange som prøvde seg av barn og voksene. En måtte løpe veldig fort 
for å greie å komme over tølTskodd. Mange greide det ikke og bokstavlig talt 
gikk i vannet. 

Tekst: Sigm 
Alle foto: Tor Anders Punteryoll 

Bålet ved moloen på Dyrstad. 

"Vi blar i arkivet" 
Vi går til nr. 2. 1973. Det fortelles det om kanskje ny rekord når det gjaldt været i vinterhalvåret, en vinter 
som har mest lignet tidlig vår. - 4 1/2 grader er det laveste tempreatur som er målt i vinter og en ettermiddag 
med snø er det eneste vi har sett. Litt aven rekord eller kan leserne huske å ha opplevd maken? 
Gjøken ble hørt flere steder på øya 30 april. Er det også rekord? 
Videre var 17. mai en av de fineste på flere år. Årets første sommerdag med utsprunget bjørkeløv og eik, osp 
og raun ikke langt etter, en fantaastisk natur. 

Fra krigens tid 1973, vil minne den oppvoksene slekt at det var to fra Skjernøy som ofret livet, 3 stk. var 
med i hjemmefronten der to ble tatt og fikk lange opphold i tyske kontrasjonsleire. 
Vi nevner også at flere Skjernøyfolk var med i de amerkanske vepnede styrker, og at det var 13 sjøfolk fra øya 
som seilte under krigen. 

Nå står storesalen i kapellet ferdig opp-pusset med helt fornyet utsenede. Det er slik at en vanskelig kan 
kjenne seg igjen. Salen er isolert og kledt med gipsplater i tak og vegger. Alterpartiet har fått et trinn opp så 
det kommer bedre frem. Korbuen er tatt litt inn i bredden, og hevet litt så den får noe annerledes form. 
Alterpartiet er kledt med rødt teppe, samt en rød løper ned mot lillesalen. Galleriet er delt langsetter med 
skillevegg. Alle vinduer i store og lillesal er blitt dobele. Kjøkknet er det kommet opp ekstra skaper og hyller. 
Den eletriske intalasjon er lagt opp på nytt og sjult i veggen. Lysekronene er opp hengt i svart kjetting. 
Talerstol og døpefront er malt i utsøkte farger. (teksten noe forkOliet) 
Vi nevner at fra 1. febr. og utover det året ble alt arbeid gjort på dugnad, kveld etter kveld bortsett fra isolering 
og montering av gipsplater som byggmester Finn Tønnensen hadde ansvaret for. Alf Kjær Mandal sto for 
utsenede og maling. Videre ble det gamle orgelet på galleriet fjernet, og et nytt eletronisk orge kl er satt nede i 
storsalen. 
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StnånYtt fra øYa. 

Sommeren som svant. 
sA ER I DET MINSTE DET BESTE AV SOMMEREN 2006 

ISTORIE. OG VILKEN SOMMER, DEN MA VÆRE A 

SAMMENLIGNE MED BARNDOMMENS SOMMER FOR OSS 

SOM HAR LEVD NOEN AR, FOR DA SKINTE NEMLIG 

SOLEN HELE TIDEN. OG DET HAR DEN SANNELIG 

GJORT OGsA I SOMMER. SJELDEN HAR 

BADETEMPERATURENE VÆRT sA HØYE sA LENGE, OG 

SJELDEN HAR SOLA SKINT FRA EN KLAR HIMMEL I sA 

lANGE PERIODER. EN TID sA DET NESTEN UT SOM 

I.L.&.NGE VAR LEI AV A SOLE SEG, OG ENKELTE KLAGER 

pA VARMEN KOM EN OGsA FOR ØRET. 

DET HAR VÆRT FA UNNSKYLDNINGER FOR IKKE A TA 

SCG EN DUKKERT BADE TITT OG OFTE, OG BADELIVET 

fAR BlOMSTRET TIL UT I SEPTEMBER. DEN HØYE 

ANNTEMPERATUREN HAR FATT BRENNMANETEN TIL A 

Fl.. YKTE TIL DYPERE VANN, ENN LANGS 

3ADESTRENDENE. pA HOLMER OG KNATTER HAR FOLK 

T SEG TIL UT I DE SENE NATTETIMER. OG FOR 

CE SOt.I UKER A FISKE, HAR MAKRELLEN FORMELIG 

I KØ. SMAFALLEN HAR DEN VÆRT, MEN HVA 

88YR DET NÅR DET BARE NAPPER. sA DEN SOM HAR 

TENKT A KlAGE pA SOMMEREN 2006 VIL FA 

PROBLEMER, DEN HAR REn OG SLETT VÆRT PERÆKT. 

Evert Knutsen 

ELGBESTANDEN pA 

~ ER sA LAV FOR TIDEN AT DET IKKE BLIR 

T MED JAKT I ÅR. DE SOM FERDES MYE I SKOGEN 

WE"IER AT DET KUN ER ET PAR STYKKER 

G.EH.. sA EN DEL AV DE SOM VAR IGJEN ETTER SISTE 

=..GJAKT MÅ HA FUNNET SEG ANDRE BEITEMARKER. 

=cS ,ANDEN I NABOOMRÅDENE pA FASTLANDET ER OGSA 

ÆRT LAV. 

EVERT. 

Hasselnøtter og bær. 
ELLERS KAN DET BERETTES FRA SKJERNØYNATURENS 

VERDEN AT DET I AR ER SVÆRT MYE HASSELNØTTER. 

OG VI HAR OGsA BRAGT I ERFARING AT DET ER EN DEL 

SOM ER UTE OG PLUKKER. NØTTENE BØR LAGRES MED 

HAMSEN pA, pA ET TØRT STED, DERSOM MAN IKKE 

FORTÆRER DEM ETTERHVERT. OG NAR DET ER MYE 

NØTTER, ER DET SOM REGEL OGSA EKORN. OG FOR 

FØRSTE AR pA LANG TID, SER DET UT SOM EKORNENE 

ER TILBAKE. DET ER IKKE LENGE MELLOM HVER GANG 

DE SVINGER SEG I "NØDDERONNAN" . DET HAR OGSA 

VÆRT BRA MED BÆR DENNE SOMMEREN, BADE 

BRINGEBÆR, BLÅBÆR OG BJØRNEBÆR. BLABÆRENE FALT 

I STOR GRAD AV NÅR DE KRAFTIGE REGNVÆRENE KOM, 

MEN FLOTTE BJØRNEBÆR HAR DET VÆRT LANGT UT 

OVER HØSTEN. sA VI HApER MANGE HAR BENYTTET SEG 

AV MULIGHETEN TIL EN FLOTT NATUROPPLEVELSE OG ET 

SUNT KOSTTILSKUDD. 

EVERT 

Grevling i taket. 
VI HAR IKKE HØRT AT NOEN HAR HATT GREVLING I 

TAKET, MEN LANGS BAKKEN ER DET IKKE sA SJELDEN DE 

ER pA FARTEN. GREVLINGEN ER ET NATTDYR, sA DE 

SES IKKE sA OFTE, BORTSETT FRA NAR DE KRYSSER 

VEIEN FORAN BILEN. MEN I SKOGEN ER DET IKKE sA FA 

GREVLINGHULER A SE FOR TIDEN, OG NOEN MELDER 

OGSA OM UBUDNE GJESTER I HAGEN. DET ER SOM 

REGEL LETT A SE OM DET ER GREVLING ELLER ANDRE 

DYR SOM HAR VÆRT pA FERDE, DA GREVLINGEN ROTER 

NOE SKREKKELIG I JORDA. 

EVERT 

Båtylykke. 
DE FLESTE HAR VEL FATT MED SEG VIA AVISER OG 

FJERNSYN AT DET VAR EN TRAGISK BATUL YKKE I 

NORDFJORDEN TIDLIGERE I SOMMER, HVOR 2 MENNESKER 

OMKOM. I ETTERTID BLE DET HOLDT EN MINNESTUND pA 

STEDET FOR ULYKKEN, HVOR EN MENGDE MENNESKER 

VAR SAMLET. FLERE AV VARE LESERE VAR BLANT DE 

FØRSTE SOM KOM TIL STEDE ETTER ULYKKEN, OG DE 

GJORDE EN UTMERKET INNSATS FOR AT IKKE SKADEN!;: 

SKULLE BLI STØRRE ENN DE 

ALLEREDE VAR. 

EVERT 

Lyn-nedslag. 
Om kvelden lørdag 2. sept. var det som lynet 
kom fra klar himmeL 
Det rammet Valvik med et kraftig smell. Det slo 
ned i Dyrstadheia og TV antennen til Olav 
Aalvik, som står litt fra huset. Lynet fulgte 
kabelen inn på loftet og ned i stuen, hvor 
kontaktene ble blåst vegg imellom. Det var et 
under at det ikke tok fYr i huset. (husene) Flere 
ledninger var også smeltet. Det gjorde 
omfattene skader. Også Bjarne Christensen, som 
den helgen ikke var hjemme fIkk omfattene 
skader av samme art. Husene var ikke bebolige 
etter dette, da det ikke var strøm og vann. 
Alle hus, og flere hytter i Valvik ble berørt av 
dette lyn-nedslaget. Flere T.V. apperater røk, 
telefoner og data-annlegg gikk istykker. Også 
Dyrstad og andre steder på øya fIkk merke det. 
Hos noen var automatsikringene slått ut, . 
som gikk ut over innboidet i fryseboksene hos 
dem som ikke var tilstede. (på hyttene) 
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FORSLAG OM FARTSGRENSE 
PÅ 10 KNOP I NORDFJORDEN 

Omland Bygdelag og Skjernøy Vel holder i 
disse dager på med å utarbeide en plan for å ta 
redusert farten i Nordfjorden. 
Vi ønsker at det blir innført en fartsgrense på. 
10 knop, fra Skjernøybroa i vest, Vrengen i øst 
(innløpet til Tregde Feriesenter) og 
Spegelaksen lykt i sydøst. 
Det søkes om at fartsbegrensningen skal gjelde i 
tidsrommet l.juni til l.september. 
De siste års utvikling har gått i retning av stadig 
flere hurtiggående båter, og stadig mer 
hensynsløs oppførsel av båtfolk som ikke har 
lært de helt elementære regler for oppførsel på 
sjøen. 
Støyproblemene fra stadig sterkere motorer er 
rett og slett blitt et miljøproblem. 
Stadig flere mennesker klager over at denne 
utvikling er med på å redusere gleden av å 
oppholde seg på og ved fjorden. 
Ved å innføre fartsgrense håper vi at 
Nordfjorden igjen skal bli et sikkert og trivelig 
område å ferdes i. 
For de som ønsker fart er det massevis av plass 
til å teste hestekreftene på utsiden av dette 
områdeL 

For Skjernøy Vei Knut B. Knutsen 

Ny tent skolelys. 
Ved skolestart i aug. var det bare en 6 åring fra 
Skjernøy som begynte skolen. Det var Mathea 
Puntervold fra Valvik. 
Vi ønsker henne lykke til med skolegangen. 

Nyinnflyttet til øya. 
Vi ønsker velkommen til familien Elisabeth og 
Otto Mikal Lehne, som i juni/juli flyttet inn i 
nytt hus på Saltvolla, med barna Tarald Mikal 
(13), Gard Magne (12) og Thea MarielI (7) 
Huset som er bygd i ekte «sørlandstil» ligger på 
andre siden av vegen til de andre husene som er 
bygd der. Elisabeth er datter til Signy og Karl 
Arnfm Syvertsen som bor i Kniben på Farestad. 
Vi ønsker de nyinnflyttede til lykke med huset 
og håper de vil trives godt blant oss her ute. 

Sigurd. 

Legging av vannledningen. 
Vannledningen er nå lagt nesten til veikrysset i 
Valvik. Nå gjennstår 6 - 700 videre til Dyrstad 
før arbeidet er fullført. I samme grøft blir også 

kloakkledningen lagt som skal gå til 
renseannlegget på Farestad. 
På myra i Valvik blir også pumpestasjonen lagt, 
her vil rørene bli lagt dypt for det skal være fall 
fra alle kanter til pumpestasjonen. 
Det blir ennå en god stund før tilkoblingen av 
vann og kloakk til husene foretas. 

Barnedåp på kapellet. 
Søndag 30. juli: Barnets navn: Karen 
Abrahamsen Holmegård. 
Foreldre: Marion Abramamsen og Per 
Holmegård, bosatt i Søgne 

Vi vil gratulere Stine Amodt 
og Ronny Pedersen som giftet seg på Jamaica 
lørdag 1. juli. Paret er bosatt på Dyrstad. 
Videre gratulerer vi Vivian Folkevord Mandal 
og Bernt Kristiansen Farestad. som giftet seg i 
Skjernøy kapell 26. august. 
De har flyttet inn i nytt hus på Farestad. 

Linda og Steinar Torgersen Ytre 
Farestad, med barna Håkon og Rebekka har 
flyttet inn i nytt hus som er bygd hvor fjøset på 
eiendommen til Jostein Handal sto. 
Vi ønsker familien til lykke med det nye huset. 

Skjernøymarsjen 2006. 
Søndag 20. august ble Skjernøymarsjen 
arrangert for 31. gang. Turværet var bra, ca 90 
deltakere ble registrert. 
Marsjen blir nå arrangert av Mandal 
marsj forening. Vi tar oss av mat og 
forfriskninger. Jobben er nå mye mindre enn før 
og kan utføres av alle, en må ikke kunne noe om 
marsj for å være med å arrangere. Etter mange 
år i marsj komiteen vil vi derfor be om avløsning 
nå. Neste års marsj går 19. august (ikke endelig 
bekreftet). 
Skjernøy vel bør også ta opp hvilken rolle en vil 
spille i forhold til marsjen. Deltakertallet går 
ned, men marsjen er et positivt tiltak. Inntektene 
er ikke store og grendehuset er opptatt. 

Forslag til alteruativer: 
Fortsette som nå, og eventuelt engasjere oss litt 
mer i markedsføringen slik vi gjorde før me 

Fors. neste side. 
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bilde og redaksjonell omtale i aviser for å få 
flere deltakere. 
Gi hele marsjen til Mandal marsjforenig om de 
er interessert i dette. 
Med så få deltakere er det mulig å forenkle 
arrangementet og gjennomføre det utendørs og 
dermed ikke okkupere grendehuset. 

Inviter gjeme Rune Stausland (97750799) fra 
Mandal marsjforenig til et styremøte i vellet for 
å finne en god løsning for alle parter. 

Dyrstad 23/8-06 Lyder Amundsen 
Kjell Gauksås 

Ryvingen fyrtårn som i alle år 

bar vært rød med hvitt belte, er i sommer blitt 
malt mørkerød. med hvitt belte. Det er også 
foretatt en del repreasjoner på tårnet. 

Siden sist. 
Så er også nummer 3, 2006 ferdig. 
Som det er skrevet under Smånytt, har 
sommeren i år vært veldig fin og varm, og 
fremdeles midt i sept. holder lufttempreaturen 
seg på over 20 grader og sjøvannet er 18. Men 
når dette trykkes har temperaturen falt litt, for 
det har blåst kuling fra øst de siste dagene. 
Raunetrærene står fulle av bær, og 
rognebærmøllen foretrekker dem. Dette er nok 
årsaken til at det er så fme epler i år. 
År med lite rognebær er det alltid mye makk i 
eplene, da går rognebænnøllen i eplene og 
legger egg der isteden for i rognebær. 
Vi finner også grøfter i jorda og fjell som er 
sprengt og bjørkerot som fliser etter lyn
nedslaget i Dyrstadheia 2. sept. Det er sterke 
krefter i gang. 
Vi sier atter en gang takk for nå, og ønsker alle 
våre lesere en god høst. Vi møtes igjen i des. 

- ... '-- , , .,. ~-.-"! t·.... . . ,' 
~ ,,'o .' •• 

en er til "Am M:M~~" som 'iJliste på Oddkjærene mellom 
jul og nyttår i 1946. Skipet ble liggene som bildet viser med akterenden inn mot indre Oddsundet. Forsskipet lå 
nedsøkt på 8 - 12 meters vann mens akterskipet fløt. 
Bildet er tatt vår - sommer 1947 og viser folk fra Kleven som står på poophuset. Vi ser også at her er stedet 
hvor kanonen var montert under krigen. Skipet var hjemmehørende i New Orleans, og var et så kalt 
"libertyskip" bygget i 1944 og var på rundt 11.000 tonn 
Personer fra venstre: Ovin Olsen, Hermann Lunde, Arne Lunde, Bjarne Lunde og Harry Foss. 
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