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SKJERNØYBROA 50 ÅR 
Det ble en minnerik markering torsdag 29. mai , (Kristi Himmelfartsdag) samme dag som broa ble åpnet for 50 år siden. 

musikkorps i Mandal , og de har dannet et lokalt musikkorps på 
Skjemøy under ledelse av Heidi Berge. Mange av dem som var 
med i korpset var kledd i bunad. De spilte 3 sanger der. De var 
fine og flott å høre på. Formann i Skjernøy vel, Per Tønnes 
Berge, ønsket velkommen til de ca. 150 frammøtte. Så begynte 
marsjen til kapellet hvor resten av markeringen skulle holdes. 
Der ble vi møtt igjen av Skjernøy-blæsten som spilte flere 
sanger. 
Inne på kapellet var det satt opp bord til ca. l 00 mennesker, 
men det møtte fram rundt 250 stk. , så en måtte ta i brok alt 
som var av stoler, men noen fikk likevel ikke sitteplass. 

Forts neste side 

Dagen var værmessig det aller beste med 
sommertemperatur og lite vind. 
På forhånd var broa pyntet med flagg og bjørkeløv og 
to faner i enden på fastlandssiden som fortalte at broa 
hadde jubileum. Disse var sponset av Sjøsanden 
grafiske. Som markeringen for 20 år siden var det også 
denne gang frammøte ved broen på fastlandssiden kl. 
15.00 hvor Slgemøy-blæsten hadde møtt opp. Denne 
består av Il stk. som er medlemmer i forskjellige 

Det var rene 17. maistemningen. 150- 200 mennesker fulgte toget 
til kapellet 
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Her overtok Sverre Gunnar Syvertsen ledelsen av det som skulle 

foregå videre. Til åpning ble det sunget Skjernøysangen ved Lotte 

Ordfører Tare Askildsen holdt talen og 
utdelte kr 5000.- til veiet og 

historielaget. 

Ploug Aalvik ved pianoet, så 

holdt ordfører i Mandal, Tore 

Askildsen, en fin tale, han 

hadde med seg første nummer 

av Skjernøyposten hvor han 

leste opp noe av det som var 

skrevet der, bl.a. det var rundt 
190 mennesker på øya da broa 

var åpnet, og når første utgave 

av Skjernøyposten ble utgitt. 
5 år senere var folketallet økt til 

248 personer. Ordføreren kom 

også med pengegaver til Skjemøy vel og Skjernøy historielag som 
fikk kr 5000.- hver og en blomsterbukett til fest lederen. Veldig Skjernøy -b/æsten består av 11 medlemmer. Her utenfor kapellet. 

flott. Så hadde Evert Knutsen et foredrag om 
fremdriften og planleggingen av broa. Allerede i 1932 - 33 var det planer om bro til øya, men planleggingen ble ikke 

vedtatt før i 1958, og arbeidet med vei på begge sider begynte så smått i 

1961. Under brobyggingen var det satt opp stillas med forskaling på 
begge sider med en smal åpning i midten. En frakteskøyte rente i 

stillaset på den ene siden, så arbeidet ble her noe forsinket. Også en 
dykker omkom under 

arbeidet med broa; flåten han 
satt på kantret. 

Evert Knutsen holdt et foredrag om broens planlegging og 
bygging. Slik så det ut under byggingen av broen 1963. 

Så viste Janne Knutsen en 
serie bilder fra tiden broen 

ble bygget, og det ble vist en 

filmsnutt på ca. 1,5 min . som ble tatt 

opp av NRK dagsrevyen til åpningen av 
broen i 1964. Lotte Ploug Aalvik ved pianoet 

Det var kafe - salg av pølser og mange forskjellige kaker som var bakt av 

medlemmene i komiteen for markeringen, og det var innkjøpt en stor 
marsipankake og salg av kaffe og brus . Som nevnt tidligere kom det flere 

mennesker enn en hadde regnet med, men det ble mat nok til alle. 

Flott sang av to jenter fra v: Mi a Hagen 
Weidel og Maria Ploug Aalvik 

Etter matpausen var det sang av 

to jenter på 8 år: Mia Hagen 
Weidel og Maria Ploug Aalvik 

sammen med Lotte Ploug 

Aalvik på piano, og etter det sang 

Lotte en sang til alene. 

Rita Dyrstad hadde etter det intervju med tre personer fra øya om 
hvordan de opplevde tiden'omkring broåpningen. Det var Magnhild 

Brovig, Sigurd Aalvik og Arild Jenssen. Men først leste Rita opp en 

sang som var skrevet av Magnhild Brovig til 30-årsjubileumet. (Denne 

sang er skrevet i Skjemøyposten nr. 4. 1994.) Den er på 9 vers og går på mel: Pål sine høner. Hun leste 3 vers før 

intervjuet og så de siste 4 etter. Magnhild bodde i Skjernøysund da broa ble bygget og hun fortalte om hvordan det var å 

bo der når arbeidet pågikk. 

Forts. side Il 
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Fisken ytt 
Så er våren 2014 i ferd med å gå over i sommer, og 
alle har nok for lengst fått båtene på vann. Mye fint 
vær har gitt en tidlig start på båtsesongen, og 
aktiviteten i skjærgården har vært stor. Den første 
makrellen meldte sin ankomst allerede tidlig i mai , det 
meldes om gode fangster av torsk og sei, så det er bare 
å komme seg ut om man ikke allerede har vært ute. En 
del dorger etter sjøørret, eller blege, som den lokalt 
heter, og fangstene har vært bra. Til dette fisket brukes 
helst lette dorgesluker, slukfluer eller wobblere, et 
meget spennende fiske, som flere burde prøve. Fisket 
er ofte best på våren og litt tidlig på sommeren, da er 
den mest på hugget. 
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Tidligere var det svært populært å fiske blege med 
garn, men det er forbudt, og mange fisket med en l i ten 
not som kalles "slupsegarn". Noten ble satt over 
mindre bukter om kvelden og natta, hvor blega 
tradisjonelt holder seg på vårparten. Deretter rodde 
man stille inn i bukta, for så å plaske med årene, eller 
kaste stein i vannet for å skremme fisken på garnet, 
som deretter ble trukket. Man flyttet så til neste bukt. 
Det var et meget effektivt fiske, sikkert for effektivt, så 
dette er i høyeste grad forbudt. I tillegg til blege, 
kunne det vanke mye annen fisk. 

For yrkesfiskerne har vårsesongen gitt gode fangster 
av torsk og lyr. Noen fisker også makrell med 
drivgarn, og de fikk brukbare fangster i oppstarten, 
men senere har det vært problemer med omsetningen, 
så de fleste har sluttet av. Folks spisevaner har 
tydeligvis endret seg i de seneste tiårene. Rekefiskerne 
melder om bra fangster. 1. juni starter fisket etter 
leppefisk, flere fra øya deltar i dette. 
Lakseoppdretterne sliter mer enn noen gang med 
lakselusproblematikken, og til nå er det ikke funnet 
noen bedre metode til å bekjempe lusa. 

Evert Knutsen 

Våren kom tidlig i år 
og det ble svært tørt. I påsken sto påskeliljene i full 
blomst. Bjørketrærne var nesten utsprunget til l. mai . 
I april var det lite nedbør så det var svært tørt. Det ble 
forbud mot å tenne opp bål og grilling i skog og mark. 
I påsken var det fine og varme dager, så det var stor 
utfart. Mange hadde allerede fått båten på vannet, så 
det var bare å legge utpå. 

Terna var sen i år, 
og ble ikke observert her før 11.mai. Nå blir det 
spennende å se om noen av dem får fram ungekull , det 
har dessverre vært tynt med det de siste årene. Det ser 
ut til å være nok med mat, så det må være andre 
grunner til at det stadig blir færre. Det er lite mink å 
se, så det er tvilsomt om den har skylden. 
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Skjernøy kapell 
Virksomheten på Kapellet i vår har vært av mange forskjellige innslag. 
Vi begynner med den årlige store utlodningen, palmelørdag, i år 12. april. Godt frammøte, ca. 130- 140 stk. med 
smått og stort var møtt fram, mye god mat, en kjempegod komite og mye penger kom inn, ca. 62 .000 kr netto. I år 
går hele beløpet til driften av kapellet. Kassa å bli litt slunken, så det er fint med litt påfyll. 

Fra barneforeningens utlodning. Til høyre lederne Mia 
Hagen Weidel og Karl Otto Aanensen. 

Kvinnemøter har vi hatt flere av, og de har slått godt an, på det 
meste var det rundt 40 damer i alle aldre. Vi forsetter med dette 
til høsten. 
Ved aftenbønn ved Bjarne Christensen har det ikke vært så stort 
frammøte. 
Sameforeningen hadde også utlodning 30 april, det var mange 
folk og mange gevinster som de selv hadde laget, og Karl Otto 
sammen med Mia Hagen Weidelledet det hele. Vi var 
kjempeglad med resultatet på vel 17.000 kr. I år sender vi 
pengene til Bangladesh. 
9. mai var det konsert med Fantasy. De har vært her flere ganger 
så de liker seg godt her ute. 60 - 70 personer var møtt fram. Det 
var dugnad på kapellet 7. mai. Ca. 20 stk. var møtt fram på det 

meste. Vi fikk gjort en god selv om noe gjenstår. Været var ikke det beste, så noe maling og utearbeid er igjen. 
Vårfest har vi hatt. Norunn H. Walvick holdt andakten, og noen mannfolk stilte opp med deilig kveldsmat. 
Strikkekafe har vært populært, og skal til igjen på høsten og vi ønsker at flere mannfolk også stiller da. 17. mai 
samlet mye folk til fiskesuppe, pølser og is. Det ble vist bilder fra øya- en koselig ettermiddag. Plantemarked var 
24. mai (omtalt nedenfor). Nå gjenstår en uformell tur til Y stev åa søndag 13. juni kl. 13.00. Der håper vi å samles 
store og små, sånn folk imellom. (værforbehold). 
2. aug. er det Skjernøydagen. I år er det Ungdomsforeningen l menighetsutvalget som står som arrangør. Vi håper 
på mange frivillige som vil hjelpe til, og fint vær. Da skulle det være duket for nok en fin dag. Velkommen til alle 
der. Men først en kjempefin sommer til alle. 

Plantemarked ved kapellet 
~--~~~~~~~ 

Det var mange planter av forskjellige slag, til en god pris. 

folk satt og koste seg i det fine været. 

Lørdag 24. mai var det pantemarked ved kapellet. Det var 

brakt fram mange planter fra fjernt og nært. Et bord ved 
langsiden av kapellet var stufullt av planter. Det var 

prydbusker, stauder, sommerblomster og grønnsaksplanter. 
Det var også 

godt 

frammøte, så 

det ble solgt 
mye. Det var 

også kafe 

med bord 

utendørs, og 

Totalt kom det inn 10.000 kr som i helhet går til utbyggingen av 

kapellet. 

pølser. 

Å.Aa. 
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Portrettet 
Denne gangen er det Åse-Karin Haugstad Aanensen som er vårt portrett. 
Det er en nydelig vårdag i april jeg besøker Åse-Karin i sitt hjem på 
Dyrstad. Åse-Karin sitter ute på verandaen og hekler, sammen med sin 
datter Olaug Gesine, Olaug Gesine har fri dag fra barnehagen denne 
dagen. De to ser ut til å ha en god stund sammen. 
"Det er en fascinerende utsikt dere har her oppe", sier jeg i det jeg ser 
utover, "helt fantastisk med hav, horisont, skjær og Ryvingen fyr". 
"Ja", sier Åse-Karin. "jeg tenker mange ganger det er som et levende stort 
maleri, som skifter farge fra dag til dag. Noen ganger helt stille, for så 
neste dag vise musklene sine. Fantastisk, egentlig! Alltid noe å se på". 
Øynene mine forlater utsikten, og jeg ser meg rundt. Hagen er en liten 
minipark, fylt av figurer i steinkløfter og fyrtårn på topper, og mange 
vakre blomster, frukter av alle slag og drivhus. En liten lekehytte til 
ungene ligger passelig gjemt inne i skogen. Alt så fint plassert i ordnede 
forhold. Her føles det godt å komme! 
Jeg slår meg ned i en god stol fylt av myke puter og blir servert deilig is 
te, og den gode kringla til Åse-Karin. 

"Ja, her har du det godt, Åse-Karin", sier jeg, "tenk at du skulle havne her på Skjernøy, du er jo Mandalsjente?" 
"Ja, jeg er født her i Mandal 17.07.67. Men er vel egentlig en Rogalending født på Sørlandet, siden mi mor var fra 
Nærbø og far fra Vigrestad på Jæren". 
"Okay, men du traff en Skjernøymann?". "Ja, er gift med Arnt Otto Aanensen, og vi har to barn. Karl Otto 9 år og 
Olaug Gesine 5 år. Jeg selv var yngst i en søskenflokk på 8 som kunne vært 9. Mine foreldre mistet ei jente 3 mnd. 
gammel som var født med ryggmargsbro~ Men 5 gutter og 3 jenter vokste opp. Jeg kan ikke huske at vi alle har 
bodd hjemme sammen. Det var 21 112 år mellom meg og eldstemann Arnfinn Haugstad. Det var forresten han som 
sammen med Nils Reidar Christensen i 1973 fant vraket av seilskuten Olivia, som er omtalt i boken Skipsforlis 
utenfor Vest-Agder. Nest eldste bror, Frode Haugstad giftet seg og flyttet hjemmefra da jeg var 3 mnd. gammel. 
Det var han som hadde Miniparken på Vestre Skogsfjord på 70- og 80-tallet om noen husker den? Og noen av mine 
brødre dro til sjøs. Da den eldste kom hjem fra sjøen trodde yngste broren min han var en onkel! Ja, sånn er det når 
en er en stor søskenflokk!" 
"Men hvor vokste du opp, Åse-Karin?" 
"Jeg vokste opp på Rennes. En fredelig liten halvøy ikke langt fra Sånum ved Mandal. Utenom mitt barndomshjem 
var det 4-5 andre hus. Det var et godt sted å vokse opp. Der plukket jeg favnevis av liljekonvaller om våren. 
Foreldrene mine dyrket jorda, og jeg kunne gå og plukke bær, epler og grønnsaker, alltid friskt! Jeg lærte tidlig å 
ro, og rodde ofte til skolen i ungdomsårene, Blomdalen ungdomsskole lå jo så og si rett over fra Rennes til 
Kallhammerveien hvor skolen lå, så det var mye fortere og ro enn å sykle dit. De~, hendte ofte at vind og bølger 
gikk kraftig imot meg når jeg skulle hjemover, men som oftest klarte jeg å ro hjem .. " 
"Du er jo utdannet kokk, var det et bevisst valg?'' "Ja, jeg visste tidlig at det var kokkjeg ville bli. Gikk i 3 klasse 
første gang jeg skulle hjem og lage kompe til middag, eller komle som vi sa påjærdialekten vår. Mor hadde 
skrevet på en lapp hva jeg skulle ha i og forklart hva jeg skulle gjøre. Husker ennå hvor spent jeg var da hun kom 
hjem fra jobb til ferdig middag. "Kunne ikke gjort det bedre selv" sa hun. Og som barn vokser man på sånt. 
Konfirmasjonsmaten min ordnet jeg selv. Husker kjelleren vår var full av fat med smørbrød. En av kakene hadde 
jeg ikke laget, det hadde min søster Solveig laget til meg. Etter ungdomskolen søkte jeg på kokkelinja på 
Yrkesskolen i Mandal, som det het den gang. Men jeg hadde for dårlige karakterer til å komme inn. Det hjalp lite 
med 6-ere i husstell - forming og søm. Men så, dagen før skolen startet ringte de likevel og lurte på om jeg ville ha 
en plass som var blitt ledig. De skjønte kanskje atjeg inderlig ønsket plassen, siden kokkelinja var det eneste jeg 
hadde søkt på. Året etter gikk jeg andre året i Kr. sand på kokk, sjø, land. 

Forts. neste side 
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Men det var vanskelig å få lærlingplass i de tider, så da bestevenninnen min spwte om jeg ville flytte med henne til 
Sandnes, svarte jeg ja. Da jeg pakket for å dra spurte mor" skal du ikke ha med deg noe mer enn det der?''. "Nei, 
jeg kommer hjem om en uke allikevel", svarte jeg. Menjeg ble der noen år. Fikkjobb på KNA-hotellet i Stavanger 
som koldjomfru. Bodde først i Sandnes, men da venninnen min fikk jobb i Nordsjøen flyttet jeg til Stavanger like 
ved der jeg arbeidet. Rundt 1991 flyttet jeg tilbake til Mandal. Fikkjobb på Mones Vertshus. Der fikkjeg en 
skrekkopplevelse på kjøkkenet. Frityren eksploderte!! Men til alt hell slapp jeg med skrekken. Det var visst 
termostaten som hadde hengt seg opp. Reparatørene f01talte de hadde hatt den oppe i 280 grader C, men torde ikke 
mer, så hva den var da den smalt vil jeg ikke tenke på. 180 grader C var normalen! 
Fagbrev som kokk tok jeg som privatist i mai 1994. Hadde en tid et vikariat på Solborg hotell- Mandal. Ja, det var 
travle dager med mye jobbing tidlig og sent. Jeg hadde oppdrag mange plasser. Stelte i konfirmasjoner, brylluper 
og andre selskap på mange forskjellige plasser. Og det meste var dårlig betalt. Filadelfia hjalp jeg en hel helg med 
frokost, middag og kvelds til 400 pers. Jeg fikk låne kjøkkenet til Nøding. Blir svett bare med tanken nå." 
"Første gang jeg traff deg jobbet du på Fiske laget i Mandal." 
"Ja, Fiskernes Salgslag NS som det het den gang var jeg i flere år, det begynner å bli ganske lenge siden nå. Der 
har jeg stekt mange tusen fiskekaker og kokt mange liter fiskesuppe. Og det var der jeg ble kjent med min mann , 
Arnt Otto. De kom jo inn til kai med reketråleren Basken og leverte fangsten sin. 
Så ble det Piren Fisk hvor jeg fortsatte å steke fiskekaker, og mye annen god fiskemat ble laget og solgt. 'Men våren 
2000 ble jeg satt helt ut pga. en flått. Det ble en brå stopp på en aktiv tilværelse. Det tok lang tid å finne ut av. Jeg 
sliter fremdeles med vonde knær og bein, og min mobilitet er sterk svekket, dessverre. 
"Dere har to flotte barn ." 
"Ja, Karl Otto ble født i 2005. Det var spesielt å bli mamma 37 år gammel. Olaug Gesine er født 2009. Det er mye 
liv og røre med barn i hus. De finner på mye rart. Og nå er de så store at de løper fra meg. Jeg skulle gjerne vært 
med dem på mer, men det blir pappaen som er med dem til og fra. Jeg fungerer best hjemme i og rundt huset. 
Heldigvis, her har vi alt på et plan! " 
"Du har mange hobbyer Åse-Karin, og er ei kreativ dame, og kringla di har mange av oss vært heldige å få smake 
på." 
"Ja, har laget mange kringler. Og jeg er glad i blomster og bruker litt tid i hage og drivhus, som vi har litt gjemt bak 
huset vårt. I drivhuset trives en druestokk Otto har fått av sin onkel Håkon Karlsen. Håkon hadde den da de bodde 
på Bårdsbekken- Rosnes. Og her hos oss er den blitt stor og med deilige druer på. Jeg liker også å strikke, sy og 
hekle. Så om jeg er mye alene har jeg som regel alltid noe jeg driver med." 
"Vi i Skjernøyposten er jo veldig glade for alle bildene du sender oss, som vi kan bruke just som vi vil! Hadde det 
ikke vært for dine bilder så hadde ikke Skjernøyposten blitt så bra som den jo er, bilder sier mye, og vi hadde ikke 
vært til stede akkurat der til rett tid, som du ofte er. Og nå for mai måned i Skjernøykalenderen har du et 
kjempeflott bilde fra Ryvingen med strandnelliker, nymalt rød benk og havet i bakgrunnen. En blir veldig glad og 
fredfylt av slikt et bilde. Så du gleder mange!" 
"Ja, foto er en kjær hobby, så det er godt å høre at dere liker bildene mine." 
"Du trives her på Skjernøy?" 
"Ja, synes jeg er privilegert som får bo på slik en fin plass. Barna trives og har gode venner å leke med. Det er mye 
positivt som skjer her på øya for både for barn og voksne. Naturen her er nydelig, og jeg har gode naboer og venner 
rundt meg. Jo, jeg trives godt!" 
Jeg forlater Åse-Karin og takker for en koselig stund, og vinker "haddååå" til Olaug Gesine som har klatret høyt 
opp i et tre. Hun er heldig som kan få utfolde seg i pakt med naturen her på vakre Skjernøy. Olaug Gesine er 
forresten kjempegod til å ro sin båt også - forøvrig den samme båten hennes mor rodde. 

Rita 
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Skjernøy Historielag 
Årsmøte 18. mars 2014 

Leder, Knut B. Knutsen, ønsket velkommen og gjennomgikk innkalling og saksliste. 
Innkalling og saksliste godkjent. 
Møteleder: Knut B. Knutsen 
Referent: Janne Ø. Knutsen 
Signatur referat: Sigurd Aalvik og Rita Dyrstad 
Leder leste opp årsmeldingen for 2013, som viste at historielaget har hatt nok et aktivt år: 

~ 7 styremøter holdt 
~ Allmøte med foredragsholder Jostein Andreassen - felles steinalder i Søgne og på Skjemøy 
~ Naturlostur -losstien Skjemøysund-Grottevarden-Dyrstad skole 
~ Feiring av Historielagets 25-årsjubileum i oktober, med foredragsholder August Fjeldskår. 

Historielagets 3 første æresmedlemmer utnevnt 
~ Allmøte i desember med Finn E. Isaksen fra kartverket som informerte om stedsnavn og 

skrivemåter 
~ Julefest på Dyrstad skole 5.januar 2014. 

Saker historielaget har gjennomført: 
~ Grundig vedlikehold av Dyrstad skole hvor Otto har vært prosjektleder og gjort en kjempegod 

innsats 
~ Alle lerketrærne på eiendommen felt 
~ Sittebenker laget av stammene 
~ Søknad til jordstyret om overtagelse av skolehuset 

~ Befaring i Skjernøysund 7.mai - Kapittelheia hvor man mener det har stått kirke i eldre tider. Her 
vil man fjerne bl.a. et elektrikerskap. En mulig gravhaug ved Østerkjødna ble også undersøkt. 
Historielaget har hittil ikke fått tilbakemelding fra arkeolog Ann Monika Bueklev, som var med 
på befaringen 

~ 5 nye infotavler satt opp: Slottsborg, Stavfjord, Valvikstranda, Navnesteinen, Skjernøysund. 
Totalt 11 tavler er satt opp, og hver gang har Roger Karlsen stilt opp med boreutstyr. 

~ DYD med bilder fra Skjemøy i eldre og nyere tid utgitt i forb. med jubileum. Hadde forventet 
større interesse 

~ Mottatt gaver fra Ingrid Berge: Lærer Georg Berges fiolin han hadde kjøpt da han gikk på 
lærerskolen for ca. l 00 år siden, samt et 1-strengers instrument 

~ Opprettet egen side på Face book. Ta kontakt med Herbjørn for innlegg 

Plan for videre arbeid: _, 
~ Videreføre arbeidet med overtagelse av Høgevarden. Dette er et ønske fra historielaget. Hvis 

dette kan gå i orden, er det også ønske om å sette opp kopi av signalmasten som tidligere var i 
brok. Det er sendt søknad til riksantikvaren om fredning - kommer han til Skjernøy i forbindelse 
med besøk til Mandal kirke? 

~ Dobbeprosjektet: Har fått tillatelse fra veiet om å henge opp dobbene på grendehuset. Har mottatt 

2 dabber foreløpig. Det er ønske om å få inn de eldste dobbene. Informasjon om hver enkelt 
dobbe vil settes opp i tilknytning til dobbene 
Alder eldre bygninger: Prosjektet synes å ha dødd hen fra fylkeskonservatorens side. De er veldig 
opptatte på det kontoret 

~ Rett navn på rett sted med rett skrivemåte: Planlegger å lage kart, med rette navn, over øya, 
holmer og skjær. 

Forts. neste side 
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);> Dyrstad skolehusdag foreslås til 29.juni. Forslaget godtatt av årsmøtet 

>- Kursvirksomhet: Innbinding av kuler, spleising, garnbøting. Arnt Otto vil være kursleder. Venter 

til høsten så det kan gå over vinteren. Info legges inn i Skjernøyposten 

>- Tur til Søgne !! .mai. Arkeolog vil fortelle om Sol-funnet, utgravd i 1994. Det vil komme oppslag 

på tavlene og på FB 

>- Naturlostur rundt Ystevåa 29.mai (Kr. Himmelfartsdag) 

>- Skjernøybroa 50 år 29.mai. Samarbeid om feiring med Skjernøy Vel? 

>- Skjernøykalenderen: Ungdomsforeningen har avsluttet prosjektet, og Historielaget tar jobben 

videre 

Regnskap 
Kasserer Terje Jørgensen redegjorde for regnskapet, historielaget har en balanse på kr 31 350. 
Forslag om å øke kontingenten til kr 200 pr. husstand ble enstemmig vedtatt. 
Dette bidrar til at historielaget vil kunne opprette et fond på kr 15 000 for fremtidig mulig overtagelse av 
Høgevarden. 
I budsjettet som er planlagt skal komme ut med kr 21 350 i overskudd er det lagt inn innkjøp av biodo og 
fond på kr l O 000 til mulig overtagelse av skolehuset. 

Valg: 

Styret har i 2013 bestått av: 
Leder Knut B. Knutsen er på valg - tar gjenvalg Nestleder Arnt Otto Aanensen er ikke på valg 
Sekretær Otto Lehne er på valg, avslutter etter 4 år i styret Kasserer Terje Jørgensen er ikke på valg 
Medlem Hanne Arntsen går av etter totalt 7 år Medlem Gerd Jakobsen er ikke på valg 
Medlem Kurt Dyrstad er ikke på valg Medlem Herbjørn Pedersen er ikke på valg 

' 
Nye medlemmer: Arild Jenssen og Sigurd Aalvik 

Diverse: 
>- Styret i historielaget ønsker en bygning som kan brukes til museum. Forslag fra salen: 

Høgevarden på sikt. Sette opp bygning ved skolehuset? Begge forslag er noe usentrale. Vanskelig 

å få sentral tomt. 

Hvor er den originale skjenkebevillingen tilhørende det kongelige Gjestgiveri i Skjernøysund? 

Den kom på avveie da diverse eldre dokumenter ble utlånt til Mandal museum, men en ledetråd 

kan være arkivet i Kristiansand. 

Pause med kaffe og kaker. 
Carl Erik Kilander ved Statens Naturoppsyn holdt et interessant og veldig informativt foredrag om uttaket 

av 6 636 reinsdyr på Sør-Georgia i Sydishavet. Norske hvalfangere hadde for l 00 år siden tatt med 17 

reinsdyr til Sør-Georgia, beregnet som matauk for overvintrende hvalfangere. De brakte også med høy til 

reinsdyrene, og dette høyet satte frø, noe som medførte en unaturlig gressart på øya. Nedbeitingen av 

vegetasjonen på øya har medført en stor nedgang av bl.a. sjøfugl, og britene som er eiere søkte bistand fra 

Norge til å ta ut dyrene. 

8 reinsdyr ble av ulike årsaker igjen, og disse vil bli tatt ut ved skyting ved et senere tidspunkt. 
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Kystkvinner på tur 
- ,..--------. Tidlig i vår stod en annonse i avisen ang. bakstekurs for 

kystkvinner i Ny Hellesund. Budstikka gikk, og fra Skjernøy 
var vi 4 kystkvinner, og en fra Fagerli på fastlandet. Det var 
kvinner helt fra Setesdal som også hadde karet seg ned til 
kysten, for dette ville de være med på. Da vi kom fram til 
Verftet ble vi mottatt av Hanne Bentsen (eier av «Bentsen
bygget»), som fortalte om livet i Ny Hellesund og om 
bygningene. 

Fra venstre: Lise Knutsen, bake/eder, Karin Abrahamsen, 

Turid Hoven, Janne Knutsen og Kirsten Jenssen 

Fredag kveld (etter at mange deiger var satt) var det samling 
i 2.etasje på Verftet, og her fikk vi foredrag om kystkvinners 
liv og levnet «i gamle dager». Charlotte Kåløy og Roberta 
Dyrstad ble beskrevet, blant flere andre hederskvinner på 

Sørlandskysten. 
Etter dette var det 3-retters middag i restauranten til Bølgen & Moi, og maten smakte fortreffelig. Mqt 
midnatt var de fleste av oss med på tur oppover til det høyeste punktet på Kapelløya. Det var spesielt, 
med lommelykter for å se hvor vi satte foten ned på den nylig lagde stien. De to mennene som passet 
ovnen (gift med hver sin kvinne fra Søgne kystkvinnelag- som holdt kurset) var med på turen som 
guider, og på toppen var det utdeling av «en skarp en» til den som ville ha. Morsomt innslag. 
Lørdag morgen var det etter frokost utbaking av deigene 
som stod på programmet, og deretter steking av brød, 
kringler, boller og kjeks i steinovnen i bakstebua. Den 
ene av mennene er baker hos Geheb i Kristiansand, og 
dette kunne de. 
Lunsjen bestod av selvbakte brød, ;med pålegg fra en 
lokal dame som lager syltetøy av det meste av markens 
grøde. Nydelig. Og kringlene og kjeksene til kaffen 
etterpå var vidunderlige. 
Det var et veldig interessant og lærerikt døgn, og lørdag 
ettermiddag var vi hjemme igjen. 

Her blir brødene tatt ut: 

Vi kan bare anbefale alle jenter/kvinner å melde seg på nest gang kystkvinnene i Søgne holder kurs! 
På veien hjem foreslo Karin at vi andre 4 kunne komme til henne senere, og prøve ut oppskriftene på brød 
i hennes bakerovn. Og dagen opprant, onsdag 14.mai var vi samlet i Valvika med hver våre deiger som 

Turid pensler brødene 

ble stekt i bakerovnen. Mennene våre var også invitert. Torvald Anton 
var fyrbøter, og brødene ble kjempegode. Her ble det også nystekt 
kringle til kaffen, nydelig. 

Torvald Anton setter kringlene inn i ovnen 

Janne 
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17. mai på Skjernøy 

Dagen opprant med fint vær, kanskje litt kaldt fra morgenen, men det var sol hele dagen så det ble 
varmere etter hvert. På Skjernøy var feiringen som det har vært de siste årene, Toget startet fra 
idrettsplassen kl. 12.30 og gikk til Ytre Farestad, snudde rundt huset i Glova og så tilbake til kapellet. 

Torunn og Beate og Eilif og Leif sammen i toget. Moria, Jakob og Lotte i toget. 

Musikken var aspirantene til Blomdalens jentekorps som fulgte toget hele veien. Det var stort frammøte 
ved toget og mange sto langs veien og fylte på etter hvert, så toget var langt ved ankomsten ved kapellet. 
Tror ikke det har vært så mange med toget før. 
Denne 17. mai er det også 200 år siden Norges grunnlov ble vedtatt og Svein Berge holdt en veldig god 
tale hvor han gikk tilbake til riksforsamlingen på Eidsvoll og hva grunnloven som er blant verdens eldste 
har betydd fram til i dag. Han mintes 
også de to fra Skjemøy som falt under 
siste krig, og Ja ned krans på 
minnestøtten. 
Gudstjenesten startet kl.13 .30 til fullsatt 
store- og lillesal og ble forrettet av 
sogneprest Borgenvik. Samtidig var 
kafeen åpnet på grendehuset for de som 
ville ha seg en kopp kaffe og en matbit. 
Det var fullt kjør der til den stengte kl. 
15.30. De var idrettsleker av forskjellige 
slag for barn, og det var premieutdeling 
på grendehuset. V æret var da på sitt 
aller beste, og folk koste seg ute i solen. 
Til slutt var det fiskesuppe og visning av 
film og bilder på kapellet. 

Jentekorpsets aspiranter gikk tørst i toget. 

,l 

Vi blar i arkivet 

Vi forsetter videre i nr. 4. 1977. Der kan vi lese om at det spirer og gror på øya, til tross for at alle 

gårdsbruk er lagt ned. Men bjørketrærne gror som aldri før, ja så tett at det er vanskelig å ta seg fram. Før, når 

det gikk kyr på skauen åt de opp alt som kom i deres vei, men nå har vekstene fått fritt spillerom. Men hvorfor 
i all verden er det bjørka som gror mest? 

Ellers blir det dyrket en god del poteter og grønnsaker, bringebær og jordbær til eget behov. 

Forts neste side 

l 

' 
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Potetene ble i år ganske fine , og til dels store mengder mot de senere år, da det var litt for tørt i jorda. Epler, 
pærer og plommer ble det heller mindre av, og eplene var fulle av mark. Solbær og rips var det heller ikke 
som i fjor. En del av grunnen var at var vel at det var en så kald vår. 

Av og til har lokalradioen innslag her fra øya. Denne gangen hadde den fulgt med Paul og Arne M. 

Kristiansen ut i teinebåten, både den dagen de la ut teinene og i det første trekket. Her kunne vi følge med i 
alt som foregikk, og kommentarer til både når teinene var tomme og «når han satt der». Været var jo ganske 
røft første trekk, så NRK.s representant fikk virkelig føle hvordan en fiskers liv kan arte seg. Den gang 
sendtes distriktsprogram 6 dager i uken fra kl. 12.00 til kl. 12.20 og fra 17.45 til 18.00. 

Det er kommet en ny redningsskøyte til øya. Det er 45-foteren «Ragni Berg» som tidligere har vært 

stasjonert på Flekkerøya. Det er en hurtiggående båt, og er beregnet for trange og grunne farvann. 

Det er mannskapet på redningsskøyta <<Hjelm Våge» som skal betjene dem begge. Denne siste 

tilveksten er særlig beregnet på sommertrafikken og kystfiskerne, og det er veldig fordel at den kan 

komme hurtig frem. 

Skjernøybroa 50 år. Forts fra side 2 

Sigurd fortalte om hvordan det var å 
komme seg fram og tilbake til jobb i 
Mandal før broen ble lagt, og om 
biltrafikken på de smale veiene da broa 
var åpnet. Arild fortalte om spesielle 
hendelser med ferja som gikk hver dag 
fra Farestad og til Skjernøysund. Det 

Skjernøy-blæsten består av 11 personer, her er 3 stk. ikke med på bildet 

var 
ikke 
alltid 
det var 

like 

To faner som viser at broen er 50 år. 
Sponset av Sjøsanden Grafiske. 

lett. 
Til slutt var det et 
musikkstykke av 
Skjernøy-blæsten. Og helt 

til slutt sang aii~ . «No 

livnar det i lundan>. Hele 
markeringen gikk veldig 
greit fra begynnelse og til 
slutt. En fin festdag. 

Sigurd 

-
Lobbe-muftins, makrellen e komme-

muffins, sparebøsse-muffins, Heilo Kitti 
og kattespor i snø. Laget av Olaug 
Gesine og Åse Karin Aanensen. Disse 
ble solgt sammen med alle de andre 
kakene på jubileumsfesten 
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Los-tur 29.mai 
Kristi Himmelfartsdag opprant med sol og nydelig vær. Skjemøy Historielag arrangerte, los

turen denne gang gikk rundt 
Y stevåa, og 27 interesserte var med 
på turen. Gerd Jacobsen var los, og 
hun fortalte engasjert om Rosnes, 
både fra eldre og nyere tid. Det var 
stopp med informasjon etter at vi 
var kommet over broa, ved Slyhåla, 
ved steinalderboplassen og i 
Bådeviga, der det var rast med 
medbrakt kaffe og mat. Arild 
Jenssen var også med på turen, og 
supplerte med informasjon på 
Farestad-siden av våa. 

Los-turer på øya kan anbefales, man kan få mye informasjon om historie, stedsnavn etc. 

Skum i Dyrstadstranda 

meteorolog og fått følgende svar: 

I forrige 

nummer viste 

vi bilder av 

skum i 

Dyrstadstranda 

24. febr. i år da 

Dyrstadstranda 

bokstavelig talt 

boblet 

over. .. Det var 

dytta godt opp 

på land. Åse

Karin har 

henvendt seg til 

en yr-

«Det er stor sannsynlighet for at det er planteplankton, og de produserer mye slim som fører til 
skum når de blir «pisket». Det har antakelig vært en del bølger, som har pisket opp planteplankton. 
Det kan også være døde plankton.» 

Hilsen yr-meteorologen Elin Baggerånås 

Janne 
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Bilde fra svunnet tid- den gang man trimmet i skaut og kofte 

Bildet er tatt på Farestad skole i 1962, nå Skjernøy Grendehus 

Fra venstre nederste rad: luslruktor Ellen Herstad, Ruth Dyrs/ad, Henny Kristensen, Målfrid Dyrs/ad Berge, Ellen Be/1/seu og Marit Kristiansen. 
2. rad: Marie Aalvik, Be/sy Watlme, Helga Jenssen, Kjellaug Jacobsen, Gudrun Abmlwmseu, Torborg Aneuseu, Birgit Jenssen, Anna Berge og Olga Berge. 
J.rad: Ragu hild Knutsen, Au u a Pedersen, Karen Kristiansen, Pauli ne Jeusseu, Ingeborg Berge og Aljltild Wilhelmsen. 



r 
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Ryddeaksjon i Bådeviga og Skiftensviga 22.mai 2014 
Fotballgruppa med Ingrid Tlebekk i spissen tok torsdag 22.mai turen ut til Bådeviga, og ryddet bukta for 
masse søppel som hadde kommet inn med vind og sjø i løpet av vinteren. De fikk oppfordringen til å 
rydde for at det skulle se fint ut til los-turen uka etter. Jobben kom fra Statens Naturoppsyn ved Carl Erik 
Kilander, som kontaktet Ingrid, og som betalte gruppa kr 5 000 for jobben. Han kom ut og så på mens de 
jobbet, og han var kjempefornøyd med innsatsen. 

Bakfra venstre: Ju/ian Bøe, Carl Ollo Aanensen. Olaug Gesine 
Aanensen, Maja Bent sen. Silje Larsen. Kaia Hagen Weide/. 
!midten fra venstre: Ruben Walvick, Lars Bem sen, Hcivard Wathne, 
Eivind Wathne, Marius Torgersen, Andreas Bong sted , Simon Ski stad 
Foran f ra venstre: Ludvik 1/ebekk, Thomas Svindland, Erik 
Svind/and, Benjamin !lebekk. 

Anja Hagen, Carl Otto Aanensen og Amt Otto 
Aanensen kom i hver sin båt, og tok barna med til 
Skiftensviga, der de også ryddet vekk all søpla. Flere 
foreldre deltok. 
35-40 sekker med søppel ble plassert i strandkanten 
ved «Dokka», men det har foreløpig vært så lavt 
vann at båt og folk fra kommunen ikke har kunnet 
komme inn for å hente dem. 
Alle hadde med egen sekk med niste og saft/bros~ og 
Åse Karin Aanensen hadde bakt deilige kanelsnurrer, 
som ble fortært etter vel utført jobb. Barn og voksne 
var kjempeflinke, ikke noe søppel var å se etter utført 
jobb. 

Kjegler og fotballer etc. skal kjøpes inn 
for pengene, samt at gruppa senere i 
sommer vil ha en sosial sammenkomst 
med grilling og fotball. 

Det er fotballtrening hver torsdag fra 
1730 til 1830. 

Janne 
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Matrikkelgård 25. Skjernesund. Forts. fra forrige nummer. Skrevet av Svein Berge 

Egentlig Navn på Sundet mellom Skjernøy og Fastlandet. Inneholder vist nok som l ste led det gamle 
Navn på Øen; men de 3 Haandskrifter, hvori Sundet er nevnt, vise desværre forskjellige former. Da Øen 
er indskaaret aj flere, tildels dybe Viker, ligger det nærmest at sætte dens Navn i Forbindelse med Verbet 
skeroa, egentlig: gjøre Skaar, Jndsnit i, og antage *Skeroandfjor den rigtige Form. Men da dette aktive 
Particip ikke kan passe direkte som Navn paa "den indskaarne Ø", synes man isaafald at maatte antage, 
at *Skeroandi opr. har betegnet den storeS-formede Kile, som gaar dybt ind i Øen forbi Farestad, og at 
Bro gen aj dette Navn senere er udvidet til at gjelde hele Øen. Man har jo mange Exempler paa, at selv 
·mindre Fjordes Navne have gaaet over til at blive Navn paa den omliggende 
Bygd. En opr. Brog aj dette Navn som Fjordnavn vilde ogsaa stemme vel med det grammatiske Kjøn, 
Skeroanda- er Gen. aj et Hankjønsord, og Fjordnavne ere mest aj Hankjøn, medens Ø navnene som Regel 
ere Hunkjøns- ord. Hvis Skeranda- er det rigtige, vil Betydningen kunne være omtrent den samme, 
medens der vanskelig! vil kunne findes no gen antagelig For- klaring til Skiarranda- . Så langt O. Rygh, 
som her tar til dels grundig feil. 

Vi kjenner navnet på sundet som Skjemesund, allerede fra senmiddelalderen i form av et brev som kong 
Christian I skriver til biskopen i Stavanger, og daterer dette; 

Datum Skersund crastino beati Mauritijo sub secreto anno domini mcdquinquagesimo. (Skjernesund 
morgenen etter den hellige Mauritius dag Herrens år 1450). 
Mauritijo sub secreto anno domini mcdquinquagesimo. (Skjernesund morgenen etter den hellige 
Mauritius dag 1 Herrens år 1450). 

Siden har skrivemåten av navnet på sundet variert på forskjellige måter, frem til dagens feilskrivning, 
Skjernøysund. Det er Sundet som har gitt øya navn, ikke omvendt! 
Så innledningsvis hadde O. Rygh rett i sine betraktninger. Sundet skjærer seg gjennom. Jf amtmann P. 
Holms beretning "Lister og Mandals'amt", fra 1790-årene. 

Matrikkelgård 21. Berge, eller Berje. 
Berge ytre. Udtales; bæ2rje. --a Bergge DN. VI 662 c. 1500. [Bierge ASt. 87]. Yttre Berge 1604.111. 
Serie 1610. Berge 1630. Yttre Berge 1668. 1723. a Bergi, aj berg n. (Jndl . S. 43). Kaldes "ytre " i 
motsætning tilGN. 41. GN. 2125 ligge på Skjernøy. Udt. bæ2rje. -- [Bierge ASt. 87]. Øffuerberge 1601. 
Så langt O. Rygh. 

Matrikkelgård 22. Rossnes. 
Her føler jeg det er påkrevet med en utdypning av fenomenet at Norrønt hadde mellom annet både hestr 
og hross som benevning på hesten. 
l den første er det bare å ta bort r-en, som er merket på nominativ entall i svært mange norrøne 
hankjønnsord, så har vi vårt ord hest. Ikke noe moderne norsk ord kan begynne på h- framfor r, så den 
moderne formen av intetkjønnsordet hross må være ross, som ikke fins i stimdardnorsk, og snaut nok i 
dialektene, men i mange stedsnavn. I dialektene finnes hunkjønnsformen rossa, som naturlig nok betyr 
"hoppe", og det fins også et sammensatt ord rossigle, som betyr hesteigle. Av den same roten har nynorsk 
fremdeles 'hors' og 'horsa' , som begge betyr 'hoppe' . Det er ikke lett å finne ut hvorfor den ene av disse to 
hestebenevnelsene, ross, har blitt borte. Hross finnes fortsatt i islandsk, sammen med hestur. Færøysk har 
ross, men mest i stedsnavn, det vanlige ordet er hestur. 

Ikke bare matrikkelgårdene skiftet navn; 
Også "hei ane" har skiftet litt i navnene, om enn ikke så radikalt. I "Norges Sjøkartverk nr. l O fra l 856 ", 
ble Grottevarden kaldt Grotevarde. Etter opprinnelig hollandsk "Der Grote Varde" og betyr "Den store 
varden", men er senere blitt forvansket til dagens Grottevarden. 

Forts neste side 
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Slik kan vi fortsette, blant annet er det en hei på Farestad som i daglig tale kalles "Å/da" . l samme sjøkart 
fra 1856 ble den kalt "Oxsla"= Aksla. Hvilket kan tilskrives topografien, som sett fra sjøen ser ut som 
skulderen/aksla på en person som ligger nede. Men det er ikke bare på land navn har endret seg. 

Også sjøområdene har skiftet navn opp gjennom tidene. Det mest påfallende er trolig at" Hellersifjorden" 
har skiftet navn, og til og med flyttet plass. Igjen til "Norges Sjøkartverk nr. 10 av 1856 ", her heter 
dagens Oddefjorden "Hellefjor". Dette kan muligens skrive seg fra en feilplassering, men det betviles dog 
sterk. 

Øyas mest "forunderlige" særegne stedsnavn. 
Mange byer i Norge, og ellers i verden har gatenavn oppkalt etter kjente og mindre kjente personer. De 
aller fleste nå levende kjenner navnet på Oslos hovedgate, "Karl-Johan", og trolig også bakgrunnen for 
navnet. 
Imidlertid er det vel de færreste i Mandal kommune som kjenner til at også i vår kommune finnes en 
"Karl-Johan", om ikke just en gate- så i all fall en vei. Denne veien befinner seg på Skjemøy, nærmere 
bestemt tettbebyggelsen Ytre Farestad. Det er den forholdsvis bratte bakken som går fra endesnuplassen 
på fylkesveien og opp til bebyggelsen oppe i heia. 

Hvorfor dette ganske spesielle navnet? Det er nok et spørsmål mange besøkende har stilt seg første gang 
de har møtt navnet på denne bakken. Som alt annet i denne verden, har også dette sin nahtrlige forklaring. 
Denne veistubben, bygget en gang på slutten av 1800 tallet, og bekostet av en sjøkaptein ved navn, 
nettopp, Karl Johan. 
Karl Johan var født på Dyrstad- (SkjernØy) i 1868, som yngste sønn av Torkel Johannisen og Maren 
Marie Christensdatter. Han flyttet til Farestad omkring 1890, da han giftet seg med Sara (pikenavn er 
ukjent). 
En gang på begynnelsen av 1900-tallet flyttet han og familien til Trondheim, dette hadde sin begrunnelse 
i at den gode kaptein seilte for et Trondheimsrederi, og deres personalpolitikk gikk ut på at deres 
kapteiner skulle bo i byen. At han senere ble grunnleggeren av "Torkelsens Skipsrederi", - Trondheim, 
og at hans barnebarn skulle fremstå 'som forfatter, er en annen historie. 

I neste nummer tar vi med slutten av fortellingen. 

Grågåsa 
Grågåsa er i sterk økning langs vår lokale kyst, og i år har to par hekket i Nordfjorden like utenfor 

Juvik. Et par med 6 unger og et par 
med 5 unger viste seg fram allerede 
29.april, og de har siden holdt seg i 
området. Grågåsa er vegetarianer og 
spiser mye gress, og det er ikke 
vanskelig å se når de har gjort 
strandhugg, og det ligger store 
hauger av visittkort. 
Nå, mot slutten av mai, er begge 
kullene fulltallige. De er ekstremt 
gode til å holde vakt og holder 
svartbak og andre rovdyr på 
god avstand fra ungene. Det er et 

flott syn når de kommer svømmende, begge parene tett samlet og på vakt. 



Anders Valand, som bor i Skjernøysund, har 
imponert oss alle i styrkeløft. Han har vunnet 
flere konkurranser, nylig vant han VM i 
strongman under 90 kg. Vi gratulerer. 

Barnedåp på kapellet 
Søndag 16. mars ble lille Jack døpt. Foreldre er 
Nina og Erik Bentsen og de bor på Nedre 
Fares tad. 

Søndag 4. mai ble lille Caroline døpt. Foreldre 
er Vivian og Bernt Kristiansen, og de bor også 
på Nedre Farestad 

Historietur til Hummerviken 
i Søgne. 11. mai var Skjernøy historielag 
invitert til Søgnes historielags tur til 
Hummerholmen i Søgne. Det møtte opp 10 
stykker fra Skjernøy. Været var kaldt med 
regnbyger, så utflukten til holmen var heller 
kjølig, men ca. l 00 var møtt fram. Det er på 
denne holmen funnet av hodeskallen 
steinalderkvinnen Sol som levde for ca. 9000 år 
siden er funnet. Dette er Norges eldste 
levninger etter mennesker som er funnet. 
Jostein Andreassen holdt en god orientering om 
hvordan dette ble oppdaget. Senere er det på 
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samme sted funnet rester etter ytterlige tre 
mennesker fra samme periode. En av 
arkeologene som sto for utgravingene fortalte 
også hvordan de arbeidet under utgravingene. 
Det ble også servert reinsdyrstek laget på 
samme måte som steinalderfolket gjorde det, på 
oppvarmede steiner dekket til med torv. 

Søndagskolens utflukt 

Sommeravslutning nede i Tjostdalsbukta 
søndag 25. mai. Det var fint vær, og en koste 
seg sammen med barna. 

Monica Gundersen får utdelt en gave for lang 
og trofast innsats i Søndagskolen. 



Fiske måka 

har funnet sin hekkeplass i Juvika - mot 
Nordfjorden. Her er 9-1 O reir. To tjeldpar har 
også laget sine reir her, og det ene tjeldreiret er 
plassert ca. 3 meter unna et av 
fiskemåkereirene, så de må være vel forlikte i 
hverdagen. Tjelden har 2 egg i skrivende stund, 
fiskemåka har 3. 

Nå ser vi fram til spetakkelet som setter i gang 
når ungene er klekket ut og skal «oppdras». 

Janne 

Svanene 
har ikke ruget her i år, de har nok funnet ut at 
det ikke er noe blivende sted med mange 
svartbak som snapper ungene en etter en. I fjor 
var det flere kull , og det så ikke ut til at en 
eneste unge overlevde. 

Svala rakk akkurat fram til l. mai-feiringen, og 
gjøken ble hørt 12.mai. Så det meste er i mte. 
Evert Knutsen 

Gjøken ble hørt på Rosnes 5. mai. 
Så kom gjøken til Dyrstad den 12. mai -og gol 
hele dagen, så glad var den! 
Rita 

Vi merker mer trafikk 
på veiene når vi kj ører på jobb om morgenen. 
Fra Brennevinsmyra til E- 39 er det mye 
motgående trafikk. Det er folk som skal på jobb 
på Jåbekk industriområde, hvor det er mange 
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arbeidsplasser, og det er også en del som skal til 
Brennevinsmyra søppelplass. Når en kommer 
tilbake fra jobb møter en den samme trafikken i 
motsatt retning. Ofte må en stå lenge i kø for å 
komme seg ut på E-39. Tidene forandrer seg. Vi 
merker også nye mer trafikk ute på øya, mange 
lastebiler som har forskjellige oppdrag. 

Ved en feil 
ved trykkingen ble ikke siste side av 
Skjernøyposten trykket i forrige nummer. 
Derfor måtte vi trykke den siden på egen 
maskin og vedlegge den i sort- hvitt utgave. 
Vi må bare beklage det som skjedde. 

Skjernøykalenderen 2015 

Skjernøy Historielag har overtatt 
Ungdomsforeningens utgivelse av 
Skjernøykalenderen, og kalenderen for 2015 vil 
være i salg i sommer, senest klar til 
Skjernøydagen. 

Fra ryddeaksjonen 



l 
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Kunsten og musikken fylte Y stev åa 

Du kom opp Kniben. Rett før der hengebroa går over til vakre Rosnes. Musikk! Vakker sang! 
Hva var det som skjedde på Skjernøy søndag 11 Mai? 

· Bamekunstutstilling og konsert på Skjernøy. Et skjønnsomt utvalg av vinterens bilder fra l O 
barn er sirlig montert. Vi snakker om Mandal kulturskoles avdeling på Skjernøy. Nærmere 
bestemt Ytre Farestad. Hver onsdag har de vært sammen og arbeidet med felles-bilder; og 
alene. Mange fine tegninger og malerier henger i det nydelige lokalet. Låven er bygd og 
innredet for barn. Barn må få gode rammer for å utvikle seg. Få fram sine skapende evner og 
uttrykke det de ser og opplever, sier Randi Ullestad. Hun veileder kulturskoleelevene og står 
bak utstillingen. 
I tillegg fikk naboer og venner oppleve en vakker konsert i haven ved sundet inn til Ystevåa, 
lengst sør på øya. Dyktige kunstnere framførte nydelig musikk, sang og fortelling for en fullsatt 
have. Musikerne som deltok var Anne Karin Kaasa, Stein Austrud, Kjell Åge Stoveland og 
Peter Wemø. Vi som var til stede gikk hjem en stor opplevelse rikere. 

Bjørn Vikøyr. 

Kunst fra kunstutstillingen 

Siden sist 

Bildet er tatt av Tore Dag Bøe og viser Kjell Åge Stove/and, bratsj, 
Anne Karin Kaasa, sang, og Stein Austrud, tangenter. 

Som tidligere nevnt kom våren tidlig i år, ja det har vært en fin vår og forsommer. Nå i juni er det i 
skrivende øyeblikk full sommer, med temperaturer på rundt 20 grader og lite vind. Fra sist vi utgav 
Skjemøyposten i mars var det lite regn, så utover i april ble det svært tørt, og temperaturen steg så det 
begynte å spire og gro over alt. De første plenene ble klippet like over påske, som regnes å være svært 
tidlig. I mai fikk vi en del nedbør, så det satte fart i blomster og vekster. 
Ja våren er en vakker tid, nå står alle blomster og trær i fullt flor, blandet med fuglesang og måkeskrik. 
Nå står sommer med skolefri og ferie for døra og det vil bli mange andre aktiviteter både på og i sjøen 
og på land. Vi husker sommeren i fjor som var god og varm. Vi håper på en like god og varm sommer i 
år. 
Med dette runder vi av for denne gang og ønsker alle våre lesere en riktig god og varm sommer, så 
møtes vi en gang i sept. 

------------ --- --




