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EN STOR AVGJØRELSE ER TAT,T 
29.januar var det innkalt til allmøte på kapellet. På dette møtet ble det bestemt at Skjernøy kapell skal 
renoveres og bygges ut. 
Kapellet er i dårlig stand og hele bygget trenger renovering. Samtidig er det mye aktivitet der, og huset brukes 
av mange, både barn, ungdom og voksne. Det er derfor behov for mer plass og et mer praktisk bygg. 

Behov for renovering 
I mai ble langveggen mot øst renovert på dugnad, og delvis betalt med gaver. Men en gjennomgang viser at 

det er behov for å gjøre mer. Kledningen på de andre veggene er dårlig,.Det er behov for ventilasjonsanlegg 
og taket mot øst trenger nye lekter og papp. Samtidig er det behov for mer plass både til eksisterende aktivitet, 
men ikke minst med tanke på fremtiden. Vi blir flere her ute på'øya og mer plass vil gi mulighet for nye 
aktiviteter og treffsteder til glede for alle som bor her og flere ·med.Dette blir ett kraftig løft både med tanke på 

Fasade mot vest. Det er her hovedutbyggingen kommer. 

dugnadsinnsats og på økonomi. 

Hva skal gjøres. 
Planen er å rive utbygget mot vest og 
erstatte dette med et større tilbygg. 
Tilbygget skal inneholde ny kombinert 
møte- og matsal, som kan åpnes opp mot 
storsalen og et stort loftsareal til barne- og 
ungdomsaktiviteter. Det skal legges inn 
ventilasjonsanlegg i hele bygget. Det er 

Samtidig renoveres veggene mot nord og 
syd. Tomten skal dreneres slik at vannet 
ledes bort fra bygget. og det skal legges 
inn kommunalt vann. Det er allerede 
utarbeidet ett godt forslag. Vi vil med dette 

:fa ett bygg som ikke bare er renovert, men som er tidsriktig og gir mer tilpassede løsninger. 

Samtidig beholder vi det "gamle" kapellet som mange har gode og kjære minner i fra. Mulighetene med 
tilbygget blir mange både i forhold til ungdoms aktiviteter men også.i forhold til større arrangementer som kan 
bidra til å opprettholde det gode miljøet vi har på øya. 

F ors neste side. 
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" millioner kroner 
Totalkostnadene er beregnet til ca. 4 millioner kroner. I denne summen er det beregnet at håndverkere utfører 
alt arbeid. For å få ned kostnadene legges det selvsagt opp til dugnad, slik at den summen som vi må samle 
inn tilslutt vil bli mindre enn 4 millioner. Men det er ikke tvil om at dette er et stort økonomisk løft. For å få 
til et så stort prosjekt er ungdomsforeningen avhengig av forutsigbarhet i økonomien. Før utbyggingen starter 
skal det være samlet inn 1 million kroner. 

De klarte det i 1913 
Synes du 4 millioner kroner er mye penger? Det er det, men i 1913 satte de i gang med 300 kroner i 
startkapital. Kapellet kostet til sammen 6000 kroner og det var 1500 i gjeld da bygget var ferdig. De fikk det 
til den gang. Vi håper, tror og vet at vi er i stand til å gjøre det samme. Tross alt er det en tømmermann fra 
Nazareth som står bak det hele. 
Nå må vi spille på lag med alle gode krefter på øya og andre steder - bedrifter, det offentlige og 
privatpersoner. 
Kort sagt alle som er glad i kapellet sitt. Nå rar folk muligheten til å vise dette i praktisk handling - nå må 
alle på banen. Det er nå vi skal gjøre vår innsats for fremtidige generasjoner, på samme måten som de som i 
1913 bygde kapellet. 
Vi skal stå på for at fremtiden skal ha noe å glede seg over etter oss. 

NÅ TRENGER KAPELLET DIN HJELP 
Det arbeides nå på flere plan med forberedelser for å kunne sette i gang arbeidet. Men før "spaden settes i 
jorda eller en spiker settes i veggen" skal det samles inn en million kroner. Dette skal være startkapital til 
prosjektet. '! - - - -

~ Det er behov for engangsbeløp og fast givertjeneste og selvsagt også dugnadsarl;>(fid. 
Vi trenger både store og små bidragsytere. Men det er viktig at mange ser at dette prosjektet krever at noen er 
villige til å gi mer enn det som er vanlig. Håpet er at mange ser mulighetene som ligger i prosjektet og vil 
være med og støtte utbyggingen. 

Det er etablert en komite som skal ta seg avinnsamHngen til prosjektet. Denne består av: Signe Aalvik, Jan 
Harald Syvertsen, Liv Britt Jenssen, Thor Anders Puntervold, 

Komiteen vil selvfølgelig søke offentlige og private tilskuddsordninger, men når alt kommer til alt så er vi 
avhengig av at vi alle ser at vi må bidra med det vi ~~~~lighet til. 

LAGER 
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Planførste etasje. Ny ti/bygging øverst. 

ORGANISERING AV INNSAMLING 
Du kan støtte utbyggingen på følgende måter: 

Givertjeneste, med et fast månedlig beløp. Du 
velger det beløpet som passer for ,deg. 
Det gis skattefritak for inntil 12.000 kroner pr. år. 
(Beløpet trekkes fra bruttolønn) 
Engangsbeløp (Det gis skattefritak for inntil 
12.000 kroner pr. år) 
At du låner ut penger rentefritt til prosjektet. 
Beløpet må selvsagt kunne returneres på kort 

= varsel. 
Dugnadsarbeid 
For å få skattefritak må navn og personnummer 
oppgis ved innbetaling. 
Dersom du kan tenke deg å støtte utbyggingen Vl 
vi gjeme at du tar kontakt med Jan Harald 
Syvertsen, Skjemøyveien 5364516 Mandal tlf 
90734895 eller Signe Aalvik, Dyrstadveien 127, 
4516 Mandal, tlf 3 8268611. 
I 

Du kan også betale inn til prosjektet på konto nr. 280119 06216 .....•.... og merke innbetalingen med 
"Utbygging". . 
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Adresseforandringer meldes til Evert Knutsen 
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86/41668949 mail: evert@hotproducts.no 

Kontakt USA: Mrs. Agathe Tompson 
865 Buck kd., Stone Ridge. 
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Abonnementpris pr. år kr 100,- USA, $ 15 

Fiskenytt. 
Først fisket etter juletorsken. Før jul var det noen 
stille og fme dager hvor en kunne sette gamene ut 
på de ytterste og beste fiskeplassene. Små og 
store hadde ute både gam og snøre, men 
fangstene var ikke helt på topp. Mest torsk 
mellom en til to kilo. 
det var lite torsk mellom to til fem kilo, og torsk 
over dette var en stor sjeldenhet. 
Siden jul har det nesten ikke vært torsk å få, 
hovedårsaken er også det dårlige været. Det har 
også vært mye krabber i gamene. 
Det var mange gam i sjøen, de sto tett i tett 
mellom holmer og skjær, så det var nok ikke 
mange fiskene som slapp levende gjennom denne 
julen. 
Etter jul har kuling og stonn stått i kø, og regnet 
har høljet ned, så fisket har nesten vært helt 
stopp. 
Det har vært et godt fiske etter stor sei som er 
mellom 1,5 til 3 kilo, og de har fått dagsfangster 
opp til 200 - 300 kilo som er solgt til filet til 
Fiskehjørnet i Mandal til en pris av ca: kr 5.00 
pr kilo. 

Upopulær selfangst 
Flere fiskere melder om selgangst i gamene 
i vinter, så det virker som bestanden kan 
være økende etter sterk reduksjon for få år 

\ 

siden på grunn av sykdom. Selen er ikke 
særlig populær blant fiskerne, da den 
er mellomstadie for kveis, en rundonn som 
man av og til finner i fisk. 

Kjosdalsbukta 
nærmiljøanlegg - status 
Etter forespørsel fra vellet ble dreneringen av 
overflatevann i kapellbakken reparert ca 13. 
februar. Så nå er problemet med erosjon fra 
landsiden sannsynligvis borte. 
Målet er at følgende skal være klart innen 15. 

Slik ser ommrådet ut i dag. Sanden til vollybanen er 
dekket av plast.! vinter var den full av sauelort. 

april: Isådd fotballbane, nettingskille mellom 
banene, gjerde med porter rundt lekeplassen, 
tribune mellom steinene midt på begge banene og 
buldrevegg (klatring). I tillegg kommer 
beplantning av busker mv, lyssetting, etablering 
av løpebane og lengdehoppgrop hvis plass. Vi vil 
ta opp med kommunen mulighet for å få et toalett 
og et lite utstyrslager. Dette er mulig etter at vi 
fikk tilsagn om tilskudd fra Gjensidigefondet. 
Tiltakene vil bli prioritert i tråd med vedtaket i det 
ekstraordinære årsmøtet i august og i nær kontakt 
med styret i vellet. 
Det har påløpt kostnader på kr 105 000 for alt av 
arbeid, sand og utstyr knyttet til volleybanen og 
sikker atkomst. Det er ca 24000 under budsjettet. 
Dette er ca.- verdien på dugnaden. Vi har ikke 
mottatt regning for arbeidet på fotballbanen som 
ble gjort i november. 
Bjøt'? Vikøyr 

Vi minner igjen om 
at adresseforandringer sendes til: Evert Knutsen 
Skjernøyveien 254,4516 Mandal 
teVfax 38268686 mobil 41668949 
e-post: evert@hotproducts.no 
Postverket er svært "pirkete"med adressene, 
og kun små feil medfører retur. Vi får ved 
hver utsendelse flere eksemplarer i retur på 
grunn av feil ved eller endret adresse. 
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SKJERNØV KAPELL 
Det er alt blitt februar - Ja, tiden går. Siden forrige nummer av "Posten" har det foregått mye på kapellet. 

Julefesten, for å ta den først, ble en god kveld med det flotte store juletreet som vi fikk i år. Steinar Hansen holdt 
andakten. De unge underholdt, og Elisabeth B. Jentoft sang for oss. Tor Ivar Hansen viste lysbilder som han hadde 
tatt fra øya og ellers andre steder. Tror alle som møtte fram var fornøyde. 

Så har vi også en trofast komite som stiller opp år etter år, og det er bra. 

Årsmøtet 9. jan var godt besøkt. Vi skulle ha opp en stor sak. Utbygging/restaurering av kapellet. Der blir det 
bestemt at at alle som bor på øya, om de er medlem eller ikke, skal få stemme over denne saken på et allmøte som 
skulle holdes senere. På en prøveavstemning der på årsmøtet gikk et stort flertall inn for utbygging, i steden for 
restaurering (som må gjøres og er anslått til 1,6 mill. kroner). 

Ellers vanlige årsmøtesaker. Det ble også bestemt at den store blodbøken utenfor østveggen skulle hogges ned. 

De forskjellige styrene ble det ikke så mye forandring på. Mange personer skal til for at alt skal gå rundt, men det 
har vi jo klart til nå. Vi har hatt en valgkomite igang som har bestått av Tom Inge Dyrstad, Anne Lans Syvertsen, 
Tor Anders Puntervold og Åashild Aalvik. Styret i Ungdomsforeningen er: Åshild Aalvik, Alf Tore Gundersen, 
Arnstein Syvertsen, Anne Karin Jenssen og Jan Øystein Dyrstad. Steinar Greipsland overtar som kasserer etter 
Eilif Christensen som har vært det i mange år. 

Styret i ungdomsgruppen består av: Randi Ullestad, Tor Anders Puntervold, Trygve Aanensen, Steinar Torgersen 
og Elisabeth Lehne. 

Styret i Yngres består av: Jan Harald Syvertsen, Karin Dyrstad, Tom Inge Dyrstad og Hans Berge. 

Videre er det komiteer til kirketjenere, ledere til barnekoret, komite til utlodning og huskomite som tar seg av 
forskjellige småreperasjoner o.l. 

Videre i vinter har det vært 3 temamøter. 2 med Helga Marie De Presno og et med sokneprest Haraldstad. Disse 
møtene har menighetsrådet stått for i vinter. 

Så var det allmøte 29. jan. vedrørende utbygging/restattrering av kapellet. bet var en historisk kveld. Etter 
gjennomgang av det materiale og tegninger vi hadde tilgjengelig, var det mange som hadde ordet fra salen, både 
med positive og negative ting vedrørende finiansering av det hele. En utbygging etter de tegninger som som 
foreligger vil kanskje komme på 3,5 - 4 mill. kroner. Ved dugnadsarbeid vil prisen komme raskt nedover. 
Restauering og ventilasjonsanlegg som en er nødt til å gjøre noe med nå vil komme på 1,6 mill. Den består av å 
skifte ut deler av tak og vegger mot nord og vest. 

Det var 55 som møtte fram, og ved avstemmingen gikk 46 inn for utbygging, 8 for restaurering og en stemte 
blank. Det ble også vedtatt at en ikke skulle sette igang med nyutbygging før en hadde samlet inn en mill. kroner. 

Det er satt ned en innsamlingskomite som består av Signe Aalvik, Liv Britt Jenssen, Jan Harald Syvertsen og Tor 
Anders Puntervold. Det er nå sendt ut et skjema til alle hus tander på øya om hjelp til fmansiering, så en er spent 
på resultatet derfra. Vi har også en konto for innsamJing, og gaver mottas med takk. (se eget skriv side 2 ) 

Lørdag 9. febr. var det konsert ved Tore Thomassen, og Ragnhild Ek som spilte fiolin. Tore Thommassen hadde 
også konsert for oss i høst. Det var en fin kveld, han har mange artige poenger som er til ettertanke. 

Fredag 15. febr var det kompefestlmed gaveutlodning kl 1700. Det var fullt hus med store og små. Det var et 
kjempefint tiltak, alle ble mette selv om de visst ikke hadde regnet med så mange. Tror tidspunkt og alt klaffa. Det 
kom inn mange gaver som ble loddet ut og pengene som kom inn kr 9600 går til utbygging av kapellet. Gjenta 
det! 

Tirsdag 26. og onsdag 27. var det møter ved Steinar Hansen fra Normisjon. Tirsdag var det sang av Beate Frigstad 
og onsdag var det sang Av Nora Christensen. 

Fredag 29. febr. var det skuddårsfest med severing av reker. Det var ungdomsgruppa som sto for arrangementet. 
Alle som deltok på dugnaden med å skifte østveggen på kapellet i fjor vår var spesielt innbudt. Det var ganske 
godt frammøte, og Steinar Hansen holdt andakten. Han som skulle underholde møtte ikke opp, så det var litt dum~ 

men de unge stelte til en grei fest. 

Så står utlodningen for tur, og den blir som vanlig lørdag før palmesøndag, som i år er tidlig. Det er denl5. mars, 
Pengene går jo som kjent til utbyggingen, og en håper på et godt resultat. 

Vær med og be for alt som foregår og skal foregå på kapellet, og for den kommende utbygging. For det er dette 
som er det viktigste, at alt må bli styrt av vår Herre og Mester .. 
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PORTRETTET 
Denne gang har vi vært på Nadre Farestad og møtt Ingrid (Jenssen) Ilebekk. Hun forteller her: 

Jeg ble født 27 august 1975 på Mandal sykehus.Barne- og ungdomsårene 
tilbrakte jeg på Nedre Farestad. Mine foreldre heter Kirsten og Reidar og 
jeg har en søster,- Mette og en bror som heter Jens Reidar. Min far hadde 
i en årrekke vært en aktiv skøyteløper, så alle vi tre barna ble tidlig 
interessert i denne sporten. Så hver en helg dro vi avsted for å trene og 
delta i diverse mesterskap. Jeg ble tatt ut på ungdomslandslaget da jeg var 
15, etter at jeg tre år på rad hadde blitt nr 2 i landsmesterskap i min 
klasse. Deltok i mesterskap i Holland - Herenveen og i Sverige, og det 
ble mye reising rundt om i landet. Pga. isfattige vintre her på sørlandet 
ble det veldig vanskelig å få trene uten is, og jeg hadde egentlig bare ett 
alternativ, og det var å flytte til Oslo hvis jeg skulle satse videre på 
idretten, men jeg bestemte meg for å legge opp. Hadde brukt så mye tid 
på reising hver en helg i vinterhalvåret at jeg var gått litt lei. 
Etter videregående i 1994 reiste jeg til Alta for å gå lærerskolen. Etter 
første året fant jeg ut at det ikke var lærer jeg skulle bli såjeg flyttet 
tilbake til Skjernøy og begynte å jobbe på Mandal sykehjem. 

I mai 1997 giftet jeg meg med Jan Ludvik Ilebekk fra Kristiansand. Vi haddde gjennom hele ungdomstiden 
vært kjærester. Høsten -97 reiste vi til Bergen på bibelskole, hvor vi hadde to fantastiske år med undervisning 
og misjonsreiser. 
Da vi returnerte i -99 startet jeg på sykepleierstudiet, og Jan Ludvik på ingeniørstudiet. Vi var så heldige å få 
leid huset til Knut B. og Janne Knutsen på øvre Berge, og det var så godt å være tilbake på Skjernøy. 
Høsten 2004 startet vi byggingen av vårt nye hus på Nedre Farestad, og våren 2005 flyttet vi inn. Fantastisk å 
ta komme tilbake til Farestad i eget hus. For det har aldri vært tvil i våre hjerter om at det er her på Skjernøy 
vi ville bo og la våre bam få vokse opp. For tre herlige bam har det blitt: Pauline, snart Sår, Ludvik 2,5 år og 
Benjamin, snart l år. Så med foreldre, bror og onkel i nærheten vil jeg si at jeg er heldig som kan få lov å ha 
så mange av de nærmeste rundt meg og mine. I 2007 var jeg ferdig med en videreutdannelse innen 
administrasjon og ledelse, og har for øyeblikket permisjon fra min sykepleierstilling og jobber på 
kommunens vikarformidligskontor. 

For det første så vil jeg si at min største interesse er venner og familie. Jeg er en person som er veldig sosialt 
anlagt og jeg stortrives sammen med andre mennesker. Og noe av det jeg setter mest pris på er at de vennene 
jeg vokste opp sammen med i barne- og ungdomsår på Farestad er noen av de beste vennene jeg har i dag. 
Og det er utrolig hyggelig at de fleste av dem også er etablert og bosatt her ute på øya. 
Vi har hytte på Flekkerøya utenfor Kristiansand. Så når vi trenger litt frtid bytter vi bare "øy" og der går 
turen både sommer og vinter. Er også veldig glad' i blomster og hage så når jeg har en ledig stund .... ! prøver 
jeg å få til noe i vår nylagde hage ... 

Å få kunne bo på en plass som Skjernøy vil jeg si er et stort privilegium. Det å få lov til å bo med tean i 
tanga. Ta seg en tur ut på sjøen når en vil, ta en tur på gamle stier og bare høre sjøen bruse, sette seg utenfor 
og hilse på bekjente som går forbi på veien og få be dem på en kopp kaffe, for meg er det Skjernøy. Det er 
også moro å se at mange av de som var med som ledere på yngres, ungdomsgruppa og hobbyklubben 
fremdeles er aktive i arbeidet. Og det er ikke sjeldent at når vi er en vennegjeng som samles trekker inn 
"gamle" minner fra episoder som skjedde på noen av turene 

Syntes det er et kjempebra tilbud til alle aldersgrupper på øya. Mange spennede ting er på gang: utbygging 
på kapellet som viser at det satses på mer plass. Tjosdalen er under store forandringer og det er fanta,stisk å 
følge prosjektet og satsingen på idrettsaktiviteter. Grendehuset er et populært sted å leie både for folk fra øya 
og fra byen, og jeg må si vi er heldige som har et sånt fint selskåpslokale å leie. Er aktivt med i styret i VeIet 
her ute og vi arbeider med mange aktuelle saker som omhandler nærmiljøet. Tror at der det er et aktivt vel 
bor det mennesker som er engasjert i sitt nærmiljø. 
Kunne godt tenke meg at vi kunne få til en "jentetrim" på grendehuset en kveld i uka i høst- og 
vinterhalvåret. Veldig positivt med trim, som gjør godt både for kropp og sinn. 

Er veldig glad for at det bygges nye hus her ute og at vann og kloakknettet har gitt større muligheter for det. 
Fors neste side. 
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Portrettet. 
Synes det er helt topp når beboere med eller uten tilknytning til øya bosetter seg her ute. Men synes at det 
er litt leit med litt for mange hus som står tomme halve året,skulle gjeme sett lys i vinduene hele året... 
Kunne gjeme hatt en storkiosk her ute som var oppe i sommerhalvåret og som for eksempel var oppe i 
helgene i vinterhalvåret.... 
Vi takker Ingrid for hun ville stille opp til dette interivuet. 

Red. 

Helselagets årsmøte og utlodning 
Årsmøtet for 2007 ble holdt 5. februar 2008. Det var møtt opp 30 stykker . 
Leder Kari Pedersen åpnet møte og vi sang "Gjør det lille du kan" 
Kari leste årsberetningen . 
Det er nå 66 medlemmer, en nedgang på 1. Vi har hatt 7 formiddagstreff og et julemøte 11 desember, og 
høstfest i september. Formiddagstreffet i mai ble en vellykket tur til Lindesnes .. 
Vi solgte 200 hjertelodd, og sendte kr 3550 til demensforskning, det er også sendt kr 2500 til 
tuberkuloseforskning. 
På Skjernøydagen solgte vi lapper til inntekt for vellet, Oddbjørg laget røra, og det kom inn en god sum. 
De 2 3.klassingene på øya klassinger har fått refleksvester. Så har vi gitt blomster og heftet "Når småbarn 
skader seg" til 8 nybakte foreldre, og blomster ved runde dager, sykdom og dødsfall. 
I forbindelse med høstfesten fikk alle som var på sykehjem og aldershjem blomster. Før jul fikk alle over 75 
år , de som er på syke/aldershjem, og vårt æresmedlem Oddbjørg en julestjerne. Vi i styret og våre hjelpere 
fikk også en hver. 
Signe Aalvik leste regnskapet. Det viste et bra overskudd og det ble besluttet å sende kr 7000,- til hver av 
hjerteforskning og demens forskningen. 
Det har vært vanskelig å få nye styremedlemmer, så Signe og Ester som var på valg sa seg villige til å stå 
videre, Kari og Janne var ikke på valg. Bodil fortsetter som varamann. Videre har flere sagt seg villig til å 
hjelpe på formiddagstreffene. :.. . . 
Kari opplyste om turene som regionen for Nasjonalforeningen arrangerer i år. Blant annet til Jomfruland i 
mal. 
Så var det tid for kaffe og vafler og salg av lodd 
Til utlodningen hadde vi fått mange fine gevinster, og vi har også vært rundt med loddbøker, så resultat ble 
tilsammen med kveldens salg kr 12630,-
Tilslutt leste Kari et stykke og vi sang "Hver dag er en sjelden gave" 

Signe 

ÅRSMØTE I HISTORIELAGET 19.februar2008 

På grendehuset møtte det denne februarkvelden ca.20 personer frem for å høre Ingjerd Modal fortelle om 
forfatterskapet til Gabriel Scott. En engasjert dame fra Høvåg tok oss med inn i en verden full av artige 
personligheter, og funderinger over livet. Gabriel Scott har skrevet mange flere bøker enn folk flest vet. 
Modal fortalte utdrag fra "Hollender-Jonas", "Skipper Terkelsen", "Jernbyrden" og den kjente "Kilden", 
samt noen til. Det var et veldig interessant foredrag som absolutt flere skulle fått med seg. 

Helene gikk gjennom årsregnskapet. Hanne refererte fra de arrangementene historielaget har hatt i 
2007: Juletrefest på gamle skolehuset, Skolehusdagen i juni, dugnad, styremøter, Losturen til 
Ryvingen fyr. Det har vært god oppslutning på de forskjellige arrangementene. 

Prosjektet Høgevarden er lagt på is. Kommunen viser liten interesse for at Skjemøy historielag skal 
overta driften. Etter utallige henvendelser har Svein og Ester gitt opp, og vi må nå bare vente på en 
eventuell henvendelse fra kommunen. 

Styret har de siste årene vært ganske stort. Hele åtte representanter: Arnt Otto, Steinar, Helene, 
Ester, Steffen, Kurt, Roger og Hanne. Steffen og Hanne går nå ut av styret. Det ble ikke valgt ny 
leder på årsmøtet. 

J eg takker med dette for meg. Hanne Arntsen 
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REFERAT FRA ÅRSMØTE I SKJERNØY VEL 
Årsmøtet ble avholdt på Grendehuset 7.februar, og det var meget godt fremmøte, 52 personer + styret. 
Styret har bestått av: Varamedlem: 
Leder: Sverre Gunnar Syvertsen Randi Ullestad 
Nestleder: Knut B. Knutsen Terje Berge 
Sekretær: Ingrid Ilebekk Sidsel Hjemdal 
Kasserer: Toralf Christensen Aud Irene Kiev 
Styremedlem: Espen Hageland Arnt Otto Aanensen 
I tillegg har lederen i grendehuskomiteen, Inger Lise Adriaenssens, møtt fast på styremøtene. 
På første styremøte var vararepresentantene innkalt til orientering. Likeså vedrørende planlegging og 
avvikling av Skjernøydagen har vararepresentantene deltatt. 
Det har vært holdt 11 styremøter, pluss ekstraordinært årsmøte i forbindelse med utvidelse av Tjusdalsbukta 
fellesområde. 
Saker på årsmøtet: 
Årsmeldinger: 
Grendehuskomiteen har bestått av leder/utleieansvarlig Inger Lise Adriaenssens, innkjøpsansvarlig Else 
Grøsfjeld, skriver og vaktmester Hilde Herstad. 
Det har vært holdt 3 møter i 2007 (styremedlemmene velges for 3 år). Huset har siste året vært brukt: 50 
dager i l .etasje, 65 dager i 2.etasje + 4 uker sommerutleie, samt Hobbyklubben i kjelleren høst/vinter. 
Inger Lise klaget på elendig fremmøte til den årlige dugnaden; dersom fremmøtet ikke blir bedre, må 
rengjøringsbyrå leies inn. 
Dugnaden i 2008 vil bli i uke 16, vi oppfordrer folk til å møte frem, slik at det ikke blir de samme som må ta 
de tunge takene hvert år. 
Inger Lise orienterte om nye utleiepriser på Grendehuset. 
Skjernøymarsjen: Knut B. Knutsen informerte om marsjen som ble arrangert for 32.gang. Fra Skjernøyer 
det nå Trygve Aanensen og ovennevnte som er medhjelpere til arrangementet. Selve marsjen blir som kjent 
arrangert av Mandal Marsjforening med "marsj general" Rune Stausland i spissen. Skjernøyfolk oppfordres 
herved til å delta i marsjen, de aller fleste deltakerne kommer fra andre steder. 
Arealp1an2;ruppa: Sverre Gabrielsen orienterte om liten aktivitet siste året, men gruppa arbeider videre med 
aktuelle saker. 
Årsberetnine Skjernøy Vel: Sverre Gunnar orienterte om Velets aktiviteter i 2007. 
Fartsbeerensnine på Skjernøyveien: Skjernøy Vel søkte om fartsgrense på 60 km/t fra Skjernøy bro til 
Kigevannet, hvor det tidligere var 80 km/t-sone, nye skilt er nå på plass. Styret i Skjernøy Vel ønsker videre 
at det skal forandres til 60-sone fra Kapellbakken til Valvikbakken, hvor det nå er mulig å kjøre i 80 km/t. 
Dette begrunner vi med økende trafikk, og syklende barn/ungdom som skal til de aktivitetene som foregår i 
Tjusdalsbukta/på Kapellet 
Søknad om fartsdempere på Nedre Farestad: Ingrid Ilebekk informerte. Det er tydelig at Statens 
Vegvesen ikke prioriterer denne saken, men de skal komme tilbake til sommeren og foreta ny trafikktelling. 

Det er denne veggen mot øst som trenger 
reparasjon. Prisoverslaget var begregnet til 
ca: 80.000 kr, men hvis det blir gjort på 
dugnad blir prisen mye lavere. 

Løse sauer i vinterhalvåret: Skjernøy Vel har fått skriftlig 
henvendelse fra personer som plages av sauer som skrangler med 
bjeller, tråkker i bed og skiter overalt. Sverre Gunnar har vært i 
kontakt med jurist, som uttaler følgende: "Velet er en 
interesseorganisasjon, ikke noe lovorgan. Velet bør ikke ta stilling 
til private tvister". Det eneste man kan gjøre er å komme med 
forslag og henstille, og eventuelt ta en dialog med partene ut i fra 
dette. 
Konklusjon fra årsmøtet: 
Dersom interesse, kan de enkelte gårdene holde gårdsmøte for å 
komme i dialog med saueeierne. (Valvik gård holder sauene stengt 
hele året) Styret i S.v. "il i tillegg kontakte saueeierne om det er 
ting som kan forandres. F.eks.: Kan sauene stenges l.april? 
Reparasjon av østre veee på Grendehuset: Veggen er dårlig, og 

det bør gjøres noe i 2008. Årsmøtet gikk inn for at styret i S.v. kan disponere 'midler for å oppruste 
østveggen. 
Terje Bydahl mente mest mulig av arbeidet burde gjøres på dugnad. 
Reenskap: Regnskapet ble gjennomgått av Sverre Gunnar. Det var ingen kommentarer. 

Fors. neste side. 
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Sykkelsti: I forbindelse med at Mandal er utnevnt til sykkelby har kommunen utgitt et sirkulære, hovedplan 
for sammenhengende sykkelveinett. Her står følgende: "Veinettet på Skjernøy består av forholdsvis smale 
veier. Syklistene føler seg utrygge i dagens traftkkbilde. Det har kommet ønsker fra velforeningen om gang
og sykkelvei fra Dyrstad til broa, og videre fra broa til kryss med gang- og sykkelveien fra Tregde." 
Vi forstår at Skjernøy ikke blir prioritert de første årene, så det gjelder bare å stå på for å fremme vår sak. 
Tjusdalsbukta fellesområde: Bjørn Vikøyr orienterte om hva som gjenstår. Vi håper å ferdigstille prosjektet 
inne 15.04.08, og at vi kan innvie fotballøkka til høsten. 
Til prosjektet har vi fått kr 300.000 fra Gjensidige-fondet. 
Navnekonkurranse: På det ekstraordinære årsmøtet 2l.august i fjor kom det forslag fra salen om 
navnekonkurranse for området. Interessen har vært noe laber, bortsett fra at Hilde Herstad og et par til har 
kommet med gode forslag. Av innkomne forslag kan nevnes: Lobbeløkka, øyas arena, Møteplassen, 
Skjernøyløkka, Skjernøy Arena. Det ble ikke oppnådd enighet om navn denne gang, flere gikk inn for det 
eksisterende navnet. Videre ble det foreslått at barna skal få komme med forslag til navn. 
Innkomne forsla2: Forandring av reguleringsplan. 
Ivar Kristiansen og Reidar Jenssen ønsker å fjerne all-aktivitetshus på Saltvolla fra Skjernøyplanen. Saken 
ble oversendt til Arealplangruppa for uttalelse. Flertallet i styret i S.V. og arealplangruppa gikk inn for ikke å 
foreta forandring i denne omgang. 
Lysmast: Ingrid Berge søkte gjennom S.V. om lysmast ved sin avkjørsel. Veistrekningen er kommunal, og 
vil om noen år bli skolevei. Årsmøtet gikk inn for å søke Mandal kommune om å dekke drift og vedlikehold 
til en eventuelllysmast. 
Brøvtin2: Magnhild Brovig ønsket brøyting av veien mellom Dyrstad og Skjernøysund. Veien blir brukt av 
barn og ungdom til skigåing, derfor ønsket ikke styret i SV at veien brøytes. 

Hengebroa anno 2008. 

Hen2ebroa til Rosnes: På årsmøtet i 2007 kom det inn 
forslag om ny bro/vedlikehold av eksisterende bro. På 
forespørsel til Mandal kommune svarer driftsingeniør Roar 
Hjertås at de planlegger å skifte hovedkabler og foreta 
vedlikehold av broa i nærmeste fremtid. 
Gerd Jacobsen har foretatt undersøkelse om hva fastboende 
og hyttefolk ønsker i fremtiden. Det er 11 personer som 
ønsker kjørebro, 8 stk. ønsker ny gangbro. 1 person vil ha 
den eksisterende broa. Styret i s.v. ønsker at det nedsettes 
en prosjektgruppe på Rosnes som arbeider videre med 
brosaken, og rapporterer til styret i s.v. 

Natoanle22et: Eivind Syvertsen ønsket synspunkter vedr. planer ang. Natoanlegget. Forsamlingen mente at 
det var noe tidlig å komme med synspunkter og reaksjoner. Arealplangruppa vil holde seg orientert om de 
videre utbyggingsplaner. 
Va12: Siste punkt på programmet var valg: 
Val vik: Tor Bjørn Hansen, valgt som fast repr. Vara: Aud Irene Kiev. 
Nedre Farestad: Gjenvalg av Ingrid Hebekk og Sidsel Hjemdal som vara. 
RosnesNtre Farestad: Ingen var villig til å stille som representant/vara. Siden det er vanskelig å få 
kandidater fra enkelte gårder må en kanskje forandre vedtektene på neste årsmøte? 
I de tilfeller der gården ikke kan stille representanter kan det bli aktuelt med frivillige uavhengig av gårder? 

IME GRAND PRIX 

For Skjemøy Vel 
Knut B. Knutsen 

Den 13. Februar var det Grand Prix på Ime barneskole. Alle som ville, kunne komme, og alle bam fra femte 
klasse og oppover kunne delta. Dette var ikke en konkurranse hvor noen vant, men et flott show med stor 
variasjon i sjangere. Arrangementet ftkk et stort to siders oppslag i Lindesnes avis. Det var elevbedriften ER 
Ime Live produksjon som hadde ansvaret for alt sammen: mat, konsert, inngangspenger, rigging av lokaler, 
pynting o.s.v. 
Av de totalt 21 ulike innslagene denne kvelden var hele fem av dem med barn fra øya. Frimodigheten og 
gleden ved å opptre har nok mange av "våre" barn fått gj ennom julespill, juletrefester, 17. Mai og andre 
arrangement her ute på Skjernøya. Det er fmt å tenke på at barna har glede av å dele og vise hva de driver 
med: danse, synge, spille. 
Susanne imponerte, sammen med en venninne med en feiende flott dans. De viste stor innlevelse og var 
veldig koordinerte! 

Se neste side. 
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Annette deltok med en sang hun hadde laget selv, både melodi og tekst. Hun både sang og spilte gitar helt 
nydelig. Teksten var sterk og imponerende! 
Bendik og Jonathan fremførte sammen med noen klassekamerater en god gammel Supertramp-Iåt: Brealifast 
in America. Mange fra foreldregenerasjonen satt og nikket gjenkjennende til sangen fra 80-tallet. Det svingte 
bra! 
Hanna og Martine var supertøffe med sorte kostymer og innøvde trinn, når de fremførte en sterk sang om 
mobbing. Uttrykket og tekstens innhold var treffende og tydelig. Sterkt engasjerende. De sang også veldig 
bra! 
Margrethe sang og spilte selv piano til My heart will go on fra filmen Titanic på en vakker og innlevende 
måte. En modig og sikker prestasjon med et personlig og uttrykksfullt preg! 
Overskuddet av lme Grand Prix gikk både til Redd Barna og til investering i lyd- og sceneutstyr til skolen. 

Hanne 

Blobøken ved kapellet 
Den ble felt 8. febr. etter at det ble vedtatt på årsmøtet 9. januar. Den begynte å bli ganske svær, og greinene 

la seg innover taket på bygningen. 
Den ble plantet for rundt 70 år siden. Norvald Jenssen hadde gitt 

penger til dette før han reiste ut på sjøen. Han omkom ved 
krigsforlis i 1941. 
Som nevnt var blodbøken blitt ganske stor. Den målte en meter i 
tverrmål ved roten og 6 meter oppe på stammennvar tverrmålet 0,6 
meter. nå ligger den der, og greinene vil bli kappet opp til ved. Men 
hva en skal gjøre med selve stanimen er ikke i skrivende stund 
bestemt. Det går jo an å lage et eller annet av den. 

- E 

Om storm og høyvann i gamle dager. 
Først litt om de som bodde i gjestgiveriet i Skjernøysund. (huset lengst mot vest). Mine besteforeldre, Jonas 
og Kristiane Hansen, eide og bodde i vestre halvdel av huset. Bestefars to fettere, Ole og Gustav Salvesen, 
eide østre del. Slekten deres kom fra Kleven, da deres fedre var brødrene Hans og Salve Edvartsen som 
kjøpte gjestgiveriet i første halvdel av 1800-tallet. Min bestefar Jonas var født i 1873, mens hans fettere Ole 
og Gustav var noe eldre. Gustav var ikke gift, mens Ole ble gift på sine eldre dager med Marie Sandmark, 
som kom fra Trondhjem. Min bestemor Kristiane kom fra Ytre Farestad. 
Når vi var og besøkte bestefar og bestemor var vi alltid inne og besøkte Ole og Gustav. Ole var veldig god til 
å fortelle fra gammel tid, og de var veldig koselige, og de røykte begge to, og de fyrte godt i ovnen så det var 
godt og varmt inne, så bestefar sa at en kunne steke silda på veggen hos dem. 
En av historiene jeg husker best, og som også bestefar fortalte flere ganger, var en gang det var veldig 
høyvann i sundet. Han fortalte at det var i hans tidligste ungdom, og alle som bodde i huset skulle på 
helligtrekonger-møte i Manda1.. De tok den største ro- og seilsjekta de hadde og tok seg inn til Kleven, og de 
skulle overnatte hos slektninger til dagen etter. Men hjemturen ble utsatt på grunn av et forferdelig uvær, og 
først etter 2 - 3 dager hunne de dra hjem. Men da var det blikk stille, ikke ett vindpust, så de måtte ro hele 
veien inn til Skjernøysund. Da de kom til bryggen hjemme i sundet lå denne helt under vann, så de kunne ro 
over brygga og helt inn til trappesteinen til gjestgiveriet hvor alle hoppet i land! 
Alle de gamle bryggene som er i sundet i dag måtte vel da ligge 50 - 60 cm under vann, da en slik seilsjekte 
stakk nokså dypt med kjølen. Helt utrolig, og de fortalte at vannet sto helt stille, uten dragsug. Bryggene i 
Skjernøysund er alle like høye, også Dampskipsbrygga. Siden har en aldri hørt at bryggene har vært under 
vann, det er jo de samme bryggene som er der idag. De fortalte også om et rim som de hadde på Tregde, som 
lød slik: "Mellom Tregde huse kunne det settes både garn og ruse". Vet' ikke om noen hus som er revet på 
Tregde lå lavere enn idag, men tror nok vannet gikk rundt de nederste husene som står der den dag i dag. 
Dette høyvannet ble også bekreftet av Karl Ludvig Salvesen, bror av Ole og Gustav, som var hjemme fra 
Amerika i 1946.Han fortalte at vannet gikk opp i smoiet mellom husrekkene, og en måtte ha lange sjøstøvler 
for å gå mellom husene og langs bryggene. Han fortalte også at alle i sundet var den gang på helligtrekonger
møter i Mandal. 
Er det noen andre som har hørt om dette høyvannet andre steder på øya? 
Kanskje var det den første varselen om gobal oppvarming? 

Georg Walvick 



Vi blar i arkivet 
Vi forsetter fra Skjernøyposten nr. 3 - 1974 
En liten fugletragedie ble i sommer utspilt like i vår nærhet. Aldri har det vært et slik yrende fugleliv på 
Kopperholmene. Det ble registert 60 - 70 unger av terne og måker, mest terner. Plutselig som ved et slag, var 
alle vekk. Minken hadde gjort strandhugg. Det var observert 5 - 6 stykker av dem på landsiden like før. De 
eneste som overlevde var 2 ~ 3 terneunger som ha~de rukket å bli flyvedyktige. Måkene satt i en forskremt 
flokk over på Stolpeodden, og det var faktisk ikke en eneste fugl å se på Kopperholmene resten av 
sommeren. (forkortet). 

Den nye postordningen ser ut til å fungere greit, selv om en savner et fast postkontor. Den har vart i 4 
månder uten å ha hørt en klage. Postmannen kommer rundt til alle husstander med alle bokførte sendinger, 
og postkassene er plassert greit for de fleste, slik at når en blir litt bedre vant med tidene vil nok det hele 
virke bra. 
Den avgåtte postmannen Sigvald Berge ble hedret med gaver fra øyas befolkning som takk for all innsats, 
samt kongens fortjenestemedalje i sølv, som oble verrakt av postmesteren i Kristiansand, A. Gramsvei. 

En Mandalsmann var så uheldig å få motorstopp i båten da han lå ute på Mannefjorden. Nordvest-vinden 
drev ham ned mot Skjernøy, og han landet i en kløft vest for Bådevigen. Det ble slått hull i båten da den drev 
på land, men mannen selv greide seg fint og kom inn til Farestad og fikk varslet folk som fikk reddet båten 
før den ble istykkerslått. Moral: Ha alltid dregg og godt tau klar for slike tilfeller. 

Her i sommer fant Målfrid Berge ut at hun ville besøke sin mann Torgeir som er kaptein ombord på M/S 
"Maple" av Kristiandsand. 
Hun gjorde det på den enkle og greie måten at hun lot sin sønn Svein og broren Reimot Dyrstad sette seg ut 
tilOddeboene hvor hun gikk ombord i båten som var på vei fra Høyanger til Sundsvall i Sverige. Båten er på 
ca: 18.000 tonn og ruvet nok ganske godt der ute blandt riglere og snurpebåter. 

Snurpefisket etter makrell. 
Vi tar med et par bilder fra snurpefisket etter makrell. Bildet til venstre er ombord i "Flødebøtta" . Amot 

Kristiansen sitter på nothaugen, og i styrehuset 
står Paulus Kristiansen. Bildet er nok tatt på 
1940 -5 O tallet. 
"Flødebøtta" gikk også i rutefart under krigen 
og en stund etter. Den gikk fra Skjernøy, 
Landøy og Tregde til Mandal. 
Bildet under viser snurpe skøyta "Vigdis" med 
nota til tørk på garnvinna som sto på brygga .. 
Nota måtte tørkes etter at den hadde vært i 
vannet, den bestod av bomullsgarn, og råtnet 
fort hvis den ikke ble tørket. Den ble rullet opp 
ved at en mann gikk inni hjulet som dro opp 
noten. Ofte måtte det en tung mann til for å dra 
rundt hjulet.Når noten ble halt ned og vinden 

gikk den rette vei kom støvet av tørkede maneter, det satte seg i 
øyne, nese og hals, og det sved noe helt forferdelig. Ombord i 
skøyta måtte noten dekkes aven tett presenning, som ofte besto 
av seilduk. 
Bildet er tatt før 1964 da skøyta ennå har HR i nummeret = 
(Halse og Harkmark kommune) Det er mye en kunne fortelle 
om snurpefisket. Det begynte ofte tidlig i mai måned og en 
holdt på til hummerfisket i oktober. En kunne ligge ute i mange 
dager uten en fisk på dekket, mens andre ganger var det fangst 
hver dag, ja flere fangster på dagen. En god sesong kunne 
bringe opp mot 100 tonn makrell, mens andre år kunne 
fangsten bli 20 tonn og under det. Sigurd. 
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Ungdommens Kulturmønstring. 
En sau i full størrelse som ble kalt "klappet og klar", laget av kulturskoien 
MandallSkjemøy, sto utstilt på Mandal kino under ungdommens 
kulturmønstring 2008. Denne sauen gikk videre sammen med Ytre 
Farestadjenta Margrethe Lans Syvertsen (11) til fylkesfinalen i Kristiansand i 
april. Margrethe spilte piano og sang "My heart will go on". Sangen vant 
juryens hjerter. 
Mandal kino har 243 sitteplasser og alle var i bruk av foreldre venner og 
bekjente. 
Nå er vi spente på hvordan det går i fylkesfinalen. Vi ønsker lykke til. 

Til fylkesfinalen: Margrethe Lans 
Syvertsen, her sammen med konfer
ansier Svein Lindland.(foto Lindesnes) 

Knabenturen 2008. 
Værmeldingene for helgen 7.- 9.mars var elendige, for både Skjernøy og Knaben, så da hadde det værmessig 
ikke så mye å si hvor man oppholdt seg. Vi pakket bilene og dro av sted. Noe særlig snø så vi ikke så mye til 

før vi var nesten framme, men der var det til gjengjeld nok av 
den, og høye brøytekanter. Fredagskvelden gikk med til å 
finne rommene, spise kveldsmat, prate, ordne med sengetøy 
etc. Barna boltret seg som vanlig foran tavla, i 
svømmebassenget og i gymsalen, og alle koste seg. Ute var 
det ca. + 1 grad, og sluddet lavet ned. Til lørdag morgen var 
det kommet ca. 20 cm. tung snø, men det stopper som kjent . 
ikke lobber. Så slalåm- og brettkjørerne dro til slalåmbakken, 
mens de iherdigste på oppover-Ibortoverski tok Husmorløypa. 
Der var det Alfred som "dro" nesten hele veien, en skikkelig 
tøffmg på 10 år. Sluddet/regnet kom sidelengs, det kjentes 
som isnåler som bombarderte kinnene på turen opp fjellet, og 

En del av gjengen før start i løypene. det var vanskelig å 
holde øynene oppe. Da kjøttkakene ble servert kl. 1800, hadde de 
fleste rukket å ta et varmt bad, for de som kom fra skibakken etter 
å ha vært der hele dagen kunne nesten vris opp, skikkelig 
gjennomblaute var de. Etter middagen ble det kanonballkamp 
mellom de opp til 7.klasse mot de voksne. Og så ble det 
tradisjonen tro godte-/kakebord. Karin hadde en gøy lek med 
hvilket lag som kunne bygge høyest tårn av spagetti og 
marshmallows, og det ble litt aven utfordring. Og gøy for oss 
andre å følge med på. Det ble nokså jevnt, men Kjells lag vant 
med et par cm. Godteribordet bugnet, og det ble til og med nokså 
mye til overs! Etterpå var det volleyballturnering for 
ungdommene + de "eldre", noe som varte til de små timer. Så 
søndag morgen var det mange trøtte fjes å se. Men da var det 
skirenn kl. 1100, så det var bare å gni søvnen ut av øynene og 
stille opp. Rennleder Kjell (Gauksås) var tidlige på plass, og var 
så heldig å treffe på tråkkemaskinen, og han fikk føreren av den til 
å lage løype både til de store og de litt mindre. Så denne gangen 
hadde vi løypernessig optimale forhold. Det regnet til å begynne 
med, men innimellom bygene så vi faktisk blå himmel. Hele 29 

Kake og gotteribordet - Her mangler det 
slett ingen ting. 

barn fra 4 t.o.m. 14 år stilte opp, og innsatsen var det ikke noe å si på. Det ble også fellesstart for menn, 
jenter, gutter og damer. Max. innsats av samtlige! Deilig gryterett ble servert kl. 1400, og den gikk ned på 
høykant. Så var det pakking og utvask mens de minste badet. Da var nok en Knabenhelg over, og vi vendte 
nesen hjemover. 
Og der ble vi sannelig møtt med oppholdsvær! Janne 



- 12 -

SØRLANDETS KRISTELIGE UNGDOMSSKOLE! 
En beretning av Ch. Pedersen Dyrstad. 

Det er mange av «Skjernøypostens» lesere som har vært elever på «Birkeland folkehøyskole" Ungdomsskolen 
på Birkeland begynte sin virksomhet den l oktober. En stor del av elevene var anmodet om å komme den 30 
september. Vi kom med SIS «Lindesnes» til Kristiansand og fortsatte med SIS «Eidanger» til Lillesand. Fra 
Lillesand går tog opp til Birkeland og som går oppigjennom et vakkert terreng, med små dalføre og fmt 
skogplatter heier og åser. Etter l time på toget er vi oppe på Birkeland (* l). Man behøver ikke å spørre hvor 
skolen er, ti en stor 3 etasjes bygning 2 minutter fra banestasjonen viser hvor skolen er. Det er etter våre forhold 
en imponerende bygning. Man far en følelse av her er ikke spart på noe for å få gjort det hele lyst og innbydende 
for elevene og lærerpersonale. 
Det viser en velvilje og offervillighet blant befolkningen som ikke har sin make. Skolen har et fmt beliggende 
med Birkeland gård i bakgrunnen og et fmt stille varm, «Osevannet», i forgrunnen, med et jevnt hellende 
hallbakke ned mot dette. Velstelte gårder, sees rundt på høydene og skogplatte åser sees over alt. Et vakrere sted 
for skolen kan jeg ikke tenke meg. Straks vi kom fra banen gikk vi ned til skolen hvor vi blev møt med et 
hjertelig velkommen fra bestyrer og lærer. Selve huset er som nevnt et 3 etg. hus. Første etasje er spisesaler, 
kjøkken og kjøkken rom. Prektig innrettet både sal og kjøkken: i spisesalen var anbrakt to lange borer hvor 
elevene spiser, Annen etasje er skolesalene som inntar hele husets langside, inndelt i tre saler, som kan omgjøres 
til en. Alle vinduene vender mot S.W. og ned til «Osevarmet». En fin utsikt over hele dalen. På baksiden av 
skolesalen går store korridorer og oppgang til 3 etasje. Hit mellom disse korridorer er lesesal. 
Tredje etasje er innrettet til bestyrerbolig i sørenden med tre værelser. For øvrig er hele husets lengde innrettet 
til elevværelser, på begge sider, med stor bred gang i midten. Alle værelsene er innrettet til tre personer. I fjerde 
etasje er kun innrettet med 2 værelser, men der er god anledning til å bli 4 - 6 værelser til. Alt gir inntrykk av at 
det hele er innrettet praktisk og greit, uten ekstravaganse. Alle jenter bor på skolen. Ved siden av skolen har 
bestyreren kjøpt et forhenværende hotell, «Fritun». Det er innrettet til soveværelser til guttene. Det ligger ca. tre 
minutter fra skolen. Her bor også 2.1ærer Løvdal med sin familie. Tredjelærer Omland bor i et privat hus på 
Birkeland, men spiser på skolen. 
Torsdag l.oktober begynte skolen med en fest kl 10. formiddag. Bestyrer Nordset begynte festen med å ",nske 
både elever og andre deltakere velkomne. Han talte inntrengende til ungdommen om å ta fatt på sin skole med 
iver og gudsfrykt. Redegjorde deretter for skolens gang og det tenkte arbeide i kommende vinter. 102 
ansøkninger var innkommet. 85 var opprinnelig opptatt, men fire forfall anmeldelser var kommet og 4 nye var 
opptatt så tallet 85 var i gjen fullt. Deretter holdt sokneprest Vintertun talen i tilknytning til Pauli andre brev til 
Timotius. Vær mandig og sterk. Et overordentlig formfullt og innholdsfullt foredrag. Han manet ungdommen til 
å bli sterk og mandig i herrens tjeneste. A bli liten i seg selv så Gud kan bli deres støtte. Anså kunnskapen for 
meget anvendelig, men best når de blir forenet innen Guds ånds på virkninger. Talte om nødvendigheten av 
lønnkammeret. Vår tid er meget oppblæst og man synes som om kristenlivet ikke kan trives uten i forsamlinger. 
Det blir en mere kunstig fantasi en riktig kristendom. 
Nei, i lønnkammeret over sin Gud, der er det rette sted å bli målt. Manet så til fordragelighet og tålmodighet, thi 
i livets skole trenger vi meget av den. Sluttelig til kjærlighet og overbærenhet thi det trenges alle i livets 
vilkårligheter. Deretter var det bespisning som foregikk i spisesalen i første etasje. Ettermiddagen begynte prost 
Kobra et mere allment foredrag rettet til ungdom anså kunnskaper, kultur og dannelse for meget godt når de ble 
benyttet rett. Men mange unge mennesker var meget kjedelige å omgåes da de ofte så ned på det kroppslige 
arbeide og anså seg som utlerte. Den som riktig ser kunnskaper anser seg for den som har lite og intet lært. 
Siterte Ludvig Holberg, «Rasmus Berget». Kom til sist til at kunnskaper et gode når de blir brukt i den godes 
tjeneste. Så sang av koret. Sekretær Sætre talte deretter for våre kamerater som i disse dage ligger 
nøytralitetsvakt på knauser og fjell. At vi må huske både dem og vårt fedreland våre bønner. Dog det beste 
nøytralitetsvakt og vern er de kristnes bønner og som representant for misjonen bemerket at også på 
misjonsmarken hadde vi nøytralitetsvern i det de kristne hedninger som i 1905 bad for gamle Norge. 
Nestformarm i husbestyreisen redegjorde for husets finansielle forfatning. Spesielt blev fabrikkeier Mørland 
nevnt med varm takk for hans aldrig sviktende interesse og kjærlighet til skolen og dens eksistens. 
Annenlærer Løvdal hadde ordet og benyttet ordet «Gjør Jesus til konge». Tredjelærer Omland talte for forelder 
at de unge ikke måtte glemme at de ofre og de savn foreldrene måtte ta for å få deres barn frem til skole og at 
kunnskaper ikke måtte dra fra hjemmet og foreldre, men til. 
Et par andre talere hadde ordet, deretter byggmesteren som var meget hengiven for den store tilslutning skolen 
hadde fatt. Talte varmt og inntrengende til elever og alle om det store, herlige mål som også skolen tok sikte på. 
Mørland ønsket til slutt at hans navn ikke var nevnt. Men det navn over alle navn, det ønsket han måtte lyde 
innen husets vegger alle dage. 
Mørland opplyste at grunnet at togtidene var forandret fra 6-112 til 5.00 , måtte festen avsluttes kl 3-112, da der 
skulle være bestyrermøte etter. Mørland avsluttet festen med kort andakt. 

(*1) Det er meg berettet at «Flaksvarmsbanen» ikke kjørte fortere enn at passasjerene kunne plukke blåbær på 
turen mellom Lillesand og Birkeland mens toget var i fart. Det sier litt om hastigheten at det tok en time å kjøre 
denne strekningen. Min anm. 

Svein Berge. 
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smånYtt fra--øya. 
Abonnenter Skjernøyposten. 
For de som måtte tro at Skjernøyposten i stor 
grad bate holdes aV folk Som· bor på 
Skjernøy, kan vi opplyse at dette nummeret 
sendes ut i 252 eksemplarer til abonnenter 
som bor andre steder. Og det er ikke bare 
folk med familiær tilknytning til øya 
som er lesere. Svært mange med 
fritidsboliger på eller i nærheten av Skjemøy 
har vært trofaste lesere gjennom mange år. 
På øya har vi 122 abOnhenter, så til sammen 
skulle dette bli 374 abonnenter. Og 
spredningen er stor, Canada, USA, Mexico, 
Sverige, Danmark. Tidligere hadde vi også 
abonnenter i Spania, Frankrike, Brasil og 
England, men disse er blitt rammet av 
hjemlengsel, og er tilbake i "gamlelandet". I 
Norge har vi lesere helt oppe i det høyeste 
nord. 
Leserantallet er noenlunde stabilt, bortsett fra 
USA, hvor vi nå er nede i 10. Dette har sin 
naturlige forklaring ved_at den norsktalende 
delen av norskamerikanere stadig blir mindre. 

Tidlig vårtegn. 
Den 13. februar ble et sikkert vårtegn observert, 
~ grågjess hadde slått seg ned på Hvedeskjær på 
østsiden av Skjernøy. De var nok tidlig ute for å 
finne den beste reirplassen. Grågåsa har i stadig 
økende antall hekket på holmene utenfor 
Skjernøy. 
Videre så blomstrer det som aldri før, nå er de 
første påskeliljer i blomst. Hestehoven har 
blomstret siden jannuar og krokus blomstret 14. 
febr. Åshild Aalvik melder at det har blomstret 
liblomster i hennes hage siden november, og de 
blomstrer ennå .. Blåveisen er også sprunget ut. 
Et annet vårtegn er de første lammene. Arvid 
Gaberielsen ftkk de to første lammene 9. febr. 
Og nå i siste dager før vi trykker Skjernøyposten 
er også de første stærene oppservert. 
Så våren ser ut til å komme veldig tidlig i år. 

Internettbrukere 
Mange brukere av internett på Skjernøy klager 
over at bredbåndforbindelsen, spesielt i januar, 

har vært helt elendig. Store deler av dagen har 
det vært komplett umulig å komme på internett. 
Problemet er tatt opp med leverandøren Agder 
Breiband, og nå er forbindelsen bra. 

Biluhell 
Vi har tidligere skrevet om flere biluhell på 
Skjernøybroa, og i julen var det nok en bil som 
fIkk betydelige materielle skader. Heldigvis kom 
ingen til skade. 

Lukten fra Brennevinsmyra 
er tilbake i stort monn, og vi har tatt meldinger 
om at den kan kjennes helt til Udøy når 
vindforholdene er de rette. Verst er det 
ved nordlige vinder. Situasjonen er uholdbar, så 
her må det gjøres noe: Så vidt vi har forstått, blir 
forholdene tatt opp fra velforeningene på 
Skjemøy og Omland. Det går i 2008 ikke an å 
forurense miljøet for folk på denne måten. 

Ønsker mer stoff. 
Vi ønsker aktive lesere, og ber om at dere sender 
innlegg dere mener kan ha interesse for de øvrige 
abonnenter. Dette gjelder stoff fra nåtiden og 
fortiden som f.eks. bruåpningen, skoleaktivitet, 
bilder og historier fra den gamle vegen, bilder og 
tekst fra drivisvintre, episoder fra krigen, båter og 
forlis, folk, yrke og fe, o.s.v. 
Kanskje vi kan ha en liten fast post med tekst og 
bilder fra "historisk" tid? 
Det er jo etterhvert kommet mange nye 
mennesker til øya, og nye generasjoner er vokst 
til, så vi tror det kan ha interesse. 

Bryllup og barnedåp. 
Åse Karin Djuve Handeland og Øyvind 
Ramsdal, Skjernøy giftet seg i Sauda kirke 
søndag 30. des. Samtidig ble deres datter 
Matilde døpt. 
Paret med datter er bosatt på Berge, Skjemøy 
og vi gratulerer hjerteligst. 
Videre dåp på Skjernøy kapell søndag 6. jan . 

. Barnets navn: Sandra, foreldre Vivian og 
Bernt Kristiansen, Farestad. 
Søndag 27. jan. Barnets navn Marius, 
foreldre Linda og Steinar Torgersen, Ytre 
Farestad. 



Folketelling 2008 
Det bor pr. 1./1. - 08 347 personer på Skjemøy. 
Siden siste telling gjort 1./1. - 06 har tallet økt 
med ca. 17, da den gang viste 330 personer. Noen 
kommer og noen flytter fra, det er særlig 
ungdommen som flytter fra, for utdannelse og 
jobb andre steder. Nedre Farestad har flest 
beboere med 96 i alt. På andreplass er Dyrstad 
med 83 personer. 
Det bygges både på Farestad, Valvik og Dyrstad 
så folketallet vil nok stige enda mer i årene 
framover. 
Folketellingen er gjort av Håkon Karlsen og vi 
takker ham for jobben. 

Kontingenten 2008. 
l dette nummeret blir giroblankettene lagt ved. 
Alle ting øker pris, det gjør også 
Skjernøyposten. 
Vi har besluttet å øke kontingenten til kr 100 i år, 
mens i USA blir den som før, der er det som før 
nevnt bare 10 stk. . igjen som holder 
Skjemøyposten. 

Prosjekt "Lasarus". 
Påbyggingen av Skriverhaven skoles hytte på 
Rosnes nærmer seg nå slutten. Hytten er påbygd i 
enden mot sør, . og har git;t to soverom og 
baderomsfasiliteter for rullestolbrukere. 
l tillegg er det bygd toaletter som skal være åpne 
og tilgjengelige for allmennheten. 

Shk ser hytten ut i dag. N§r hele prosjektet er ferdig vil 

det bli veldig fint her. (Foto Lindesnes) 

Arbeidet som gjøres er et spleiselag mellom flere 
parter. Agderbygg og deres underleverandører 
står for arbeidet, mens 
flere lokale bedrifter velvillig har ' støttet opp om 
prosjektet som er kalt "Lasarus". 
Det har også vært en del dugnadsarbeid av 
foreldre og ansatte ved skolen. 
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Når arbeidet med hytten er ferdig står arbeidet 
med bryggen for tur, og skal tilrettelegges for 
allmennheten. Hele bryggen skal bygges om, og 
utstyres med heis for rullestolbrukere. Det vil bli 
strand, egen baderampe og grillplass. Kommunen 
skal også gruse opp veien fra brygga til 
hengebroa. 
Hytta er ment som et sted for alternativ 
skolevirksomhet, men uteområdet er en del av 
skjærgårsparken, og tilgjengelig for alle. 
Det vil også 1fi mulig for institusjoner, lag og 
foreninger eller funksjonshemmede og deres 
familier å leie den, for eksempel i skolens ferie. 
Fredag 7. mars var elevene fra Skriverhagen og 
lme skole på tur ut til hytta og de fikk se hvordan 
det nye tilbygget blir. En del av elevene har vært 
med under utbyggingen en dag i uken, og de hsr 
også hatt ute gam og ruser på Vågen. De er 
kjempeførnøyd med stedet. 

Er det noen som har bruk for 
en gammel stensilmaskin? 
Den ble brukt i Skjernøyposten fram til 1983, og 
har siden stått. Det følger med stensiler og sverte. 
Den kan sveives og kjøres elektrisk. 
Er noen interessert så ta kontakt. 

Siden sist. 
Vi har hatt en spesiell vinter. Februar var spesiell 
temperaturmessig. Det ble sammenlignet med 
mai. Men det har vært mye vestavind, flere daget 
med storm, kuling og nedbør. Mye nedbør, regn 
i ukevis. 
Januar var likedan, men da hadde vi en helg med 
snø helt i begynnelsen. Det kom over halvmeteren 
med tung våt snø, som var veldig tung å skuffe 
vekk. Men den forsvant veldig fort, så etter en 
uke var det nesten ikke noe igjen. Vi hadde også 
to kraftige stormer i januar, som ikke gjorde noen 
skade, men det var høy sjø. Den måneden ble det 
også satt nedbørsrekord. 
Nå er vi langt ute i mars, og det er fremdeles 
regnbyger nesten hver dag, og temperaturen 
holder seg fra 4 - 5 til 8 - 10 grader. 
Påsken står jo nå for døren og mange vil nok ta 
turen opp i fjellet hvor det i år er nye snø. 
Så runder vi av delme gang, og kommer igjen i 
begynnelsen av juni. Vi ønsker alle en god vår og 
forsommer. 

" 


