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30 ARS HUSN(?JD OVER!!!
ARSM0TE ISKONSENG UL

PA gammelskola onsdag 27. no~. kL 1 9.00. ~ake r som skal
behandles p~ arsmete m~ vaare Innkommet til styret senest
20. nov.
Hovedlaget

I skrivende stund ser
det ut som am vi skal
kunne avvikle arsm0te
pa gammelskola .
Arneinn og Ei nar er na
stort sett ferdige med
utfo r inger og listverk
det
gjenstar
da
sliping og l akkering
av
golveto
Dette
gje l der
rommet
mot
¢ s t , rommet mot vest
hal" stAtt f erd i g
i
la ng tid og fo r tiden
e r r ommet utlant sam
¢vingslokale for
et
orkester o Det sam da
gjenstar
i
f¢rste
e t asje er garderoben .

Ang
lof'tet
sA
er
ingenting gjort
del"
enda ,
bortsett
fra
trappa opp
sam
er
komme t pa plass . Endel
av lo f t e t er tiltenkt
kontorplass .
0

" Trupp e n" ha l"
kj0pt
inn stoff til gardiner
og ette r s i gende akal
IINattuglen " sta
for
sying
av
disse .

LOkalet ma jo
ogsa
m\t>bleres , styret
utfordrer herved
lagets medlemmer til a
komme med ideer am ut 
forming
og
type
m¢bler . KjQkkenutstyr
trenge r vi ogsa , og i
den fo r bindelse vi I vi
minne
om
kroneruI 
lingen vi hal" gAende
for innkj0p av opp 
vaskmaskin .
Det
er
ikke tvil om at alt
dette viI ~oste
en
masse penger og vi er
takknemlig for ethvert
bidrag ,

lister

er

utlagt pa R~ssvoll Mat
og Post kontoret .

INFORMASJON FRA HOVEDLAGET
F.LGENDE TRENINGSTIDER ER SATT OPP FOR SESONGEN I
91/92

MANDAGER: TURI/GRUPPA
1800 - 1900 5- 8 AR
1900 - 2000 9- 13 AR
2000 - 2200 TRIM OG TURN MED INNLAGT
KAFFI;;PAUSE .
TIRSDAGER : SKIGRUPPA
1800 - 1930
ONSDAGER : AVSATT TID TIL HANDB AL L 1700 - 1830 ,
PROBLEMET ER AT VI MANGLER EN TRENER ,
HVIS NOEN FILER SEG KALLET TA KONTAKT
11ED STY RET
FOTBALLGRUPPA
1830 - 2030
TORSDAGER : FOTBALLGRUPPA
1800 - 2000
FREDAGER : AVSATT TID TIL DIV . AKTIVITETER FOR
TILARSKOMNE . DET VERE SEG BASKET ,
VOLLEYBALL, BADMINTON ETC, ETC .
HER TREI/GER VI OGSI Ell PERSON TIL A
ORA DET HELE I GANG .
ANGAENDE SV0MMEHALLEN PA SELFORS SA
ER DEN UNDER OPPUSSING . RANA KOMNUNE
REGNER MED A VERE FERDIG MEDIO
DESEMBER . TRENINGSTIDER BLIR OP PSA!T
ETTER DEN TID .

0.KULTVRGRUPPA ·
-_.

y

-

--

Den sagnomsuste kul 
turg r uppa pa Skonseng
¢nsker nye medlemmer .
Etter mange ars slit i
medgang og mot gang er
det et vi sst behov for
a fa nytt blod inn i
gruppa .
Det beh0ver
ikke a v~re folk
med
erfaring i a "dum seg
ut'l, men gjerne
folk
til scenearbeidl
kulisser og denslags .
Har drem i~ke lyst til
d arbeide eller stA pa
seenen kan d~m fa lov
A hold seg helt i
ro
og
p¢nsk
ut
gode
ideer .

Ta kontakt med
tlf.

LJ 8024

KRONERULLlNG
Gammelskola begynn no
verkele a skap seg .
detaljer
Kun
sma

gjenstar .
I den forbindelse er
det satt igang krone 
rulling for a skaffe
opp v askmaskin (og
m¢bler?) . Gi sa det
monner sli k at vi fAr
tatt i bru k bygdas nye
storstue sa s nart som
mullg . Liste
ut l agt
hos

R0ssvo l l

Mat.

Bel¢p ,
start
eller
lite , kan ogsa 1nn 
betales
ti l
SUL
postglrokonto nr .

341 65 59 .
Hjertelig

takk . . ...

OVERTREKKSDRAKTER
Ungdomslagets
pris 
til bud var basert pa
e1
bestl11ing
pa
minimum 100 drakter .
If01ge
bestillings 
listene var det kun
kommet bestilling pa
knapt
50
drakter .
Dette gj¢r at vi rna
fortland Ie
am
nye
priser/nytt
tilbud .
Det arbeides med saken
og vi haper
det ikke
skal ta alt for lang
tid f¢r vi har et nytt
til bud
pa
bordet .

TnADISJONELL ARSFEST BLIR DET L0RDAG 30 . NOV8M 
BER . TRADISJONELL MENY , SALTKJ0TT OG KALRABI 
STAPPE , QUATRO SPILLER TIL DANS .
VISSE RYKTER GAR UT FA AT TEATERGRUPPA IlAR NOE
I GJERE TIL ARSFESTEN .
DEN SOM M0TER OPP FAR SE .

Kern ti l Skonseng som
9- Aring og begynte po
gammelskola hos Asmund
Jacobsen og Per Dahl 
berg . Idag er skole 
huset
Ungdomslagets

eie .

Ungdomshuset

pa

Skonseng
var
et
sentralt samlings
punkt pa den
tida .
Husker godt kosekvel
dene med revyer
og
musikk
av
RuHaRu,
Asbjo;l)rn

Ruud,

Harry

Hansen og Tom Ruud .
Odd Pruglhei med sine
gode viser
var
en
sentral skikkelse
i
Ungdomslaget .
Det
var
flere
av
voksne og halvvoksne
ungdommer som tradte
til oar et arrange
ment skulle avvikles .

Men po 50- 60 - tallet
begynte det a ga ned
over med aktiviteten i
laget.
Huset
var
darlig vedlikeholdt og
pa vinteren matte det
fyres opp pA morran
oar det skulle v~re
fest,
enkelte ganger
dagen f0r. Rekrutte 
ringen til tillitsverv

var
blitt
d~rlig.
Dette hadde med skole 
gang og arbeidssitua 
sjen

a

gj¢re.

Pa

Me

var det oppblomstring
med
arbeid .
Darlig
forbindelse med tog og
buss gjorde
at mange
syntes det var bedre
be pa Mo . De som hadde
hatt
tillitsverv
i
mange ar gikk lei , til
slutt
vart
laget
nedlagt .

a

Huset ble solgt i 1964
for 2000 kroner, det
som var av verdi ble
tatt rede pa og oppbe 
vart
rundt
om
pa
bygda . Skonseng
Ungdomslag var borte.

Pa

midten av 60 - tallet
var vi en del unge
familier
som
hadde
etablert oss i
bygda
og fAtt barn. Vi hadde
et
godt
forhold
familiene imellom . Men
det
var
noe
som
manglet
i
bygda.
Tenkte tilbake pa da
ungdomshuset sto
og
laget var i drift. Na
hadde vi unger sj¢l og
lysten til a sende dem
til Mo for a vere med
pa noe, eventuelt i et
lag, var ikke pa topp.
En kveld i april 1969
m¢ttes 22 stykker i
spiserommet pa
saga
hos han Joar som osa
ble med i det f¢rste
styret ,
med
Anders
Andersen som formann .
Spise rornmet pa
saga
vart m¢te lokale
den
f¢rste tida . Det var a
starte med blanke ark.
Ikke var det hus. Fot 
ballbanen/hAdballbanen
som var der skola er i
dag
var
tatt
til
skoleplass. R¢ssvoll 
bakken der mange store
renn var avholdt var
ikke aktuell lenger,
det samme Storbrensela
der skibua er idag,
stillasen var ratnet
og Sagheiveien kuttet
flata .

Allerede pA det f0rste
m0tet den 23. april
1969
foreslo
Joar
Strandjord at styret
matte ta kontakt med
kommunen angaende et
samarbeide om samfunns
hus i forbindelse med
U~Dygg~ng av oy skale.

I 1971
fikk
laget
avtale
med
Thomas
Leirdal am a lage fot 
ball bane i
grustaket
pc\. Skonsengheia.
Maskiner ble l~nt hos
M0llersen
Willy
og
H0gas og ikke lenge
etter var et
trist
grustak forvandlet til
en fin arena.
1972 kj¢rte Ole Kr.
Pedersen 300 m2 subb
for en sum av kr 3900 
pa banen . Roy Rostad
som hadde vrert en star
padriver hadde
fAtt
sin bane . Senere kom
Roar Mikalsen mere med
og han var en utrolig
entusiast og fargerik
person
i
sommer 
idrettsgruppa son det
den gang het .
I

Ny hoppbakke korn ogsa
pa trappene i - 72 . Det

var en naturlig tins
at bakken burde ligge
pa R~ssvoll . Det har
vel opp gjennom arene
vmrt en del gnisninger
mellom
R~s3voll
og
Skonseng . Dette
har
heldigvis
forsvunnet
med arene . Personlig
har jeg aldri
f¢lt
dette, har sett bygda
under ett og har gode
venner pa begge sider
av elva .

Har ry Hindrumsen ble
kontaktet
for
en
befaring sammen
med
undertegnede og gru nn
eier
Kr .
R~ssvoll .
Harry Hindrumsen had de
representert laget
under mange st ore hopp
r enn i sin ungdom og
val'" en god ambassad ¢r
for laget. Det
var
natur l ig at han ble
mod.
Bakkeemne ble funnet
og skog og kratt ble
ryddet aller ede i jan.
1973 . I desember - 73
val'" bakken
hoppklar
med flomlys og nesten
fe rdig.
Lysl~ypa
i
n~rheten av skala
val'"
ogsa
pa
trappene .
Trase ble
oppgatt,
2 . 3 km. For a fa dett e
til matte vi sp¢r re om
grunn fra 6
grunn 
eiere . Det val'" bare
fa'
positive svar a,
over al t,
noe
sam
gjo rde la gets medlem
mer enna mer entusi 
astiske for a fa dette
til.
I 1974 var det ogsa
full aktiv ite t med ny
skol e og samfunnshu s .
Lagets
sty re
va l'"
aktivt med i
plan leg 
gingen og den stor e
administrator val'"
Anders Andersen .
And~rs
gjord e
en
fantasti sk jobb
for
lag et gjennom 7 ar sam
formann .
Laget val'" uten hus og
alle sa fram til at vi
skull e fa nytt . Ung 
domsl aget solgte
en
del av sin
ei endom
(Trekanten) pa Skon 
seng for kr 7000 ,-.
Disse pengene gikk i
sin helhet inn i Sam 
funns huset . Hele bygda
jobb et pa dugnad, de
flest e var vel ogsa
ungdomslagsmedlemmer .

For a ga noen ar til 
bake i tid til 1970:
Vi hadde fatt Hakon
(skolestyreren) og
Hil dur
Nilsen
til
bygda. Hakon og Hildur
vart et mid tpu nkt pa
skala . Hakon hadde et
hjertebarn, og det val"
skoleko rps, Og i
1970
ble ogsa skolekorpset
startet . Hakon hadde
e r fa ring fra samarbeid
skole -samfunnshus
og
var vel den sam val'"
mest
realistisk
og
mente at alt ikke val"
bare
rosenr¢dt
med
skole/samfunnshus . Det
hal" jo vist seg senere
at Ungdomslaget
val'"
like fr i for hus. Ikke
en gang et rom til
lager.
18 .01.75 holdt laget
a rsm¢te i
det
nye
samfunnsh uset . Det val"
en stor dag, Vi slapp
i allefall a fryse.
F¢r jul samme ar hadd e
vi ogs a fAtt lys i
lysl¢ypa. Nar vi ser
tilbake pa a rene fr a
1970 til 197 5 var det
en
kolossalt
aktiv
5-arsperiode.
Skole 
korps,
fotballbane,
hoppbakke,
lysl0ype
val'" kommet i bygda.
Fram til idag hal'" det
vmrt holdt
utallige
fester og arrangemen 
tel"'. Fotbailt urne
ringer, flere omra de

og kretsmest e r s kap pa
ski. Har selv v~rt sa
heldig a fa vrere med
sam reiseleder i det
ganske land med del
takere
fra
laget.
Kan ikke un nga nevne
det
helt
spesielle
klubbmerket la get har.
Det val'"
mange
som
matte nmrmere for a se
hvor dette korn fra.
Ikke mange visste hvor
Skonseng
Ungd omslag
var
fra.
Men
det
visste vi,
fra
ei
fantastisk fin
bygd
hvor det i dag er stor
av
yngre
tilvekst
familier .
Vi hal'" vel kanskje den
beste
barneskola
'i
kommunen,
med
gode
stabile ler ere . Her rna
det et samarbeid til
lag/skole.
Rekrutte 
ringen til de
for
skjellige aktiviteter
fins her.

Hvis jeg kan fa korome
med et ¢nske, rna det
bli
at
medlemmer
st¢tt e r aktivt opp om
Iaget, ikke bare med
kontngen ten . Tr¢ til
og ta et t i llitsverv.
Alle kan
gj¢re
en
innsats, alle kan til
f~re et
eller annet .
Fa un gene rned hvis de
viser int eresse for en
eller annen aktivitet.
Kanskje andre aktivi 
tet er
er
aktuelt.

BYGGMESTER

STEINAR PffiERSEN as

USHNHUS

Entreprenmforretning M o I Rena
Postadr.: SoI\J; 77. 8601 MOo Ko<1ror: &.:iri(tsgI.8. Grubohei, T!f. (1)87) 30 622, Teielax (007):l2 622

Vi utf0re r all innen bygningsa rbeider
Forskaling • Armering • Betong . Snekkerarbeid

Var spesJalitet:

Var styrke:

Belong arbeid

Kort byggelid

Systemhus lorh.: Rana· Nesna - Hemnes

St¢tt opp om

de

(HOBBYEN MIN)

til

litsvalgte sam sitter
i
forskjellige til
litsverv og ¢nsker a

gj¢re bygda
god for

trygg

og

voksne,

sine

egne barn
og
barn. Har selv
fulgt mine tre

dine

fAtt
barn

opp
gjennom
arene
gjennom
forskjellige

aktiviter, og pr¢vd a
yte min skjerv
som
takk. Husk, arene gar
fort, sa er det forbi,
da har vi all verdens

tid

a

disponere som vi

vi!.

Ida g ligger

anleggene

og hAper pA A
bli
brukt. Som medlemmer
har vi aIle et

for

a

ta

ansvar

pa

rede

disse . Idag

represen 

terer dette
ca 1,5

en
2

pa

og uten

verdi
mill.

gjeld.Gammel 

skola som
ogsa
er
kj¢pt med
tomt er
snart
innf ly ttings 
klar etter et flott
restaurer ingsarbeide.
De fleste av a nleggene
ligger

pa

Ieid

grun n.

Derfor rna vi aIle vise
ass tilliten
verdig
overfor eierne. Hold

det

rent

og

ryddig,
vi
ei
tivelig bygd A bo i .

gj¢r vi det , viI
ogsa i framtida fA

Lykke til, Skonseng UL
Med hilsen Arne Alte

0RRFUGLLEIK OM VAREN Plutselig v&kner
Jeg traske r
lett OPP
gjennom 11a , noen fA
sn~dot ter ligger igjen
etter vinterens leven .
Na er det yar.
Igar
h~rte
jeg 0rrfuglens
spill oppe
fra denne
lia . Nettopp her
skal
jeg ligge i natt. Helt
opplastet ay fotout 
styr og objektiver nar

jeg

til

slutt

telt

plasse n.
Karnuflasj e 
teltet blir satt opp,
og Masser ay ky1ster
og greiner blir lagt
pa, slik at det skal
ga i ett med naturen .
Klokken
er
blitt
20.00, og
jeg legger
meg inn .
Her er
jeg
n0dt til a ligge helt
stille til
i
morgen
tidlig . 0rrfuglene er
sky~
fugler,
og
rna
ikke
forstyrres
i
spillet . En ugle rop er
i
det
fjerne,
og
naturens stillhet
legger seg over meg og
lia .

jeg ,
klokken,
og
at
den
cr
04 . 33,
reiser
meg
forsiktig opp og ser
ut ay kikkehullet
i
teltduken, der er dc ,
ca .
10
praktfulle
hanner
i
vl.1rdrakt .
Fotoutstyret er klart
og det klikker
i
ett
sett . Sa,
etter noen
timer komm er o~rh0na
pi leiken. NA blir det
b~de
sloss ing
og
smelling . Ende lig skal
jag fa bilde av 0rr 
h0na. Hun kommer sakt~
gaende forbi teltet ,
jeg
stiller inn
kameraet , og sa ...
kl.ikk.

ser pa
merker

Jeg
vakner
morgenen
etter , og gar hjem.
Naturens skuespil l
er
over for
denne gang.

Tekst og
Saetermo .

foto:

Benny

INNLEGG

TIL

MAUREN,

v/R E DAK T ~RE N

BYGDAS BEFOLKNING HAR
SI KKERT LAGT MERKE TIL
ET NY TT
INNSLAG
I
IDR ETTS VERDEN (LUFT A) .
MANGE HAR KIKA sA opp
I LUFTA AT NAKKEN ER
GATT UT AV LEDD. HER
F0LGER EN BESKRIVELSE
lV HVO RDAN DET F0R STE
HOPP ER.
kaldsv ett e n d~iv a e t
skjelvanes vrak
30m star del'" s a bl e ik
og urols
ha n tr udd ikkje de t
here sku bi nakka sak
nei, de t verka gans~ e

utrule
ha n kjenn a t p e sse og
sj i t.en sp reng pa

han r,l det bi bllttj
innj i

skrC2va

at han ikkje sku h¢r

pa

da

mo r si e nj da
ha han v¢re t0 rr

atti rreva

med kl appranes tennjer
og e t tape l e glis
han entrer s eg i n n i
maskina
ha n ka nnj ik kje an n ja
ennj a slrepp en fis
da han tenkje pa
utl¢se r li na

st il j i d0 ra - ha n
skvett sam en oppjaga
s au me n s le mma n gr ip
ettje stage
han kr yp uta d¢ra , han
e nes te n da u
nrens han innji seg
t ak k f¢ r la ge

ska tru om ho hell
han nj es t on ge k ro pp
han veg ju sna r t atti
kilo
ne i, det kunnj ikk j e
skje ved hans f¢rste

ett tusen t o tuseD 
og han vakn e bratt
me ns r eime n kni p te l
om pongan
ha ns g led e va sto r ,
det va oversta t t
og gammelluft peip uta
l o ng an

h oW

det va ti le
silo

a

l e gges i

pa sjang sa
og s ta ti st ikk
han ser ne pa den
trygge bakken
ke hj¢lpe det vel me
et muntranes nekk
nar smaj rev la n kri bbel
i nakken

han tenkje

jubel og stoltheit
pr res s a s e g f ram
mens still j heita renga
i ¢ran
han hapa det vart
lennje tel neste gang
han s ku ut a den der
helvetes d\tlra

~.~ ~\~ f·t.
tJf'(>ey ;

TRUPP-TREFF pA NESNA
Den 3iste helga f¢r
skol estart val'" sto r e
deler av "Truppen"
i
Ungd omsl a get samiet

pa

Nesna Camping. Med seg
h add e de store og sma
familiemedlemmer . De t
val'" 3. aret pa rad at

det ble

arr a nge r t e t
og det
ble ve dt at t
at
vi
skulle terminf e ste de t
til siste helg
f0r
skolen begy nn er hv er t
ar. ( Vet dere Skonseng
UL ' e rs h vor dere s kal
neste
helg
pa de
tider?)

sli kt

treff ,

Aktivitetene er fie r e
og absolutt varierte ,
men s os ia lt s amv re r er
det viktigste
bade
bla nt s tor e og s ma , Og
trivelig er det , enten
det e r " handletur pA
byen lr , k rab bef i s ke i
fj~ra eller
grillfest
pa kv el den .

ar

vi s te ungene eget
initiativ ogsa ,
Arrangerte
barnefest
fo r u ng ene pa cam pi n g
plassen, med spesiell
in vi ta s jon til
barn
fra Svei ts , Ty sk l a n d,
Sve rige
og
Norge !!

I

~&(e.

Det t e
startet
en
in ns aml i ngs a ksj on s om
resulterte i kr ~32
t l Ba rne av de li ng e n pa
sykehuset , Men det kan
vel ik k e st i kke s unde r
en sto l at de t sre rl ig
var noen s venske r i
na bo-hytt e ne s om bi d ro
til det sto r e bel¢pet .
t , o . m,
(De
kj¢pte
rtlan gt ed es u t il kr 2,
pro stk . )
Konklu s jo n:
En vellykket tUl" for
s ma ,
ba de s to re og

~~

,.-

--"@"
, '

, ,, ,

BarneSIA

KONKURRANSE
siste
nummer
av
Mauren hadde vi
to
konkurranser . I
den
ene oppgaven
skulle
leserne finne navnet
pA en by i Europa.
Rett
svar :
London .
I

Det var to stykker sam
visste
svaret
og
sendte inn. Premie til
dem: Gratulerer Espen
Langs e th
og
Silje

Se cpp, sn¢r det .
Mel.: Gubben Noa .

Se opp , snwr det
ja, det gj¢r det

tett i tett i tett
Sn¢ i nakke , nese
Sn¢ i hele fjeset
Se opp , sn\tlr det

ja, det gj¢r det

tett i tett i tett

Hansen.

Vi fikk cgs' inn noen
fine sommerbilder .
Takk til aIle sammen.
En far premie, og den
som ble trukket ut er
Aina Hansen.
Gatulerer, Aioa !
Sett i
gang og
kryssordet.
Ogsa her vil det
premie til

en

av

l¢s
bli
de

som klarer a l¢se hele
kryssordet.

~s ~'" to.\1.1-; ~o;- de.\. +'I"\~ $Offimu \:',\Jel'V
'i3 e.K\0. ~ e..r Q.;\ ,,; f 'Kh \<.01'\.
ck ~i"e.. ~o.r"Jen<!- cJl..( ~o.r

Vannrett
1. Dye

2. Frukt

3. Ete
4. Tall

5. Lyskilde
6. Framkomstmiddel
7. Ikke ut
8. Guttenavn

I

Loddrett
1 . L¢sningsord (spises
ofte i pasken)
Send inn svaret og vrer

pa

med
trekningen av
en fin bokpremie .
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PROSJEKT "BEDRE
UTNYTTELSE AV
N£RHI LJ0ET"
Sko learet 1990/ 91
deltok

rektor

Hilmar

Granmo og undertegnede
pa ei kursrekke i regi
av sKoled irek t¢re n i
Nordland for a veile de
i
milj~lffire .
Som et
1edd i
dette skulle
deltakerne gjennomf¢re
et prosjekt pA egen
sk al e.
Vi

sa pa

milj0-1~re

dette med
i
et vidt

perspektiv.

Utgangs 

punktet vart var a t
ved a legge forhold
ene til rette for at
barn og voksne
far
oppleve naturen ,
vil
de bli glad i
den
og

dermed villi g
ver ne om den.

til

Vart utgangspunkt
det aller beste
mAte.

Skolen

a

var
i

sa

ligger

ideel t til i
forhold
til stor e na turomr ader
og ved a samarbeide
med
andre
brukerel
eiere i dette omradet
sa vi muli ghet er til
kunne l egge forho ldene
til rette for ¢kt bruk
bAde av skolen og den
0vrige befolkning
i
bygda. Etter
a ha
kontak tet grun nei ere,
og Skonseng UL
sam
eiere av Iysl¢ypa , var
det klart for videre
planlegging . Jeg m¢tte
velvilje og posit ive
holdninger hele ve ien.

a

Hovectmalet var at vi
sku lIe fa hele lys 
l0ype - trasseen rustet
opp sli k at en kun ne
ga t¢rrskodd rundt,
enten det var s¢n da gs 
tur el ler planter og
dyr sam sku lIe stude 

res i en skoletime . I
tille gg ¢nske t vi a fa
til "fa ste " balp lasser
ved
et par omrader,
gjerne med enkle sitte
plasser til . Til tross
for velvilje fra park 
ag idrettsvese n,
B.
s~rl ig
fra
Tor
Hakonsen, gre ide
vi
ikke a fA midler i
tide til den
store
aksjongsdagen som
skolen planla .
Vi
fikk
imidlertid
gjort en hel
masse
likevel .
Noen
fa
ette rmiddag stimer
en
fin da g i juni ble det
Iaget grillplass
m/sitteplasser bade pa
T0rrbekksletta og ved
Engjestua.
Dessuten
ble hele den ne der ste
delen
av
lysl¢yp a
ryddet for ris og tr~r
som
vokste
inn
i
10ypetraseen.
Dette
var faktisk mulig uten
at vi hadde fatt noen
pen ger ti l
arb eide t .
Grunneierne Per Olsen
og Jon Andersen
ga
tillatelse
til
a
an legge
bAlpla ss er.

Petter NYSffiter ga sand
og
Rune
Pedersen
stilte med opp las ter
og la stebil.
Rester
etter Landbruksdagene
i tillegg
til t¢mmer
fra Kristen R.
R~s8vall
gav
sitt e 
plasser et ter at Roald
Granseth hadde hatt de
saga.
Nar
sa
pa
foreldre
og
elever
sti lte mannsterkt opp
var arbe id et gjor t pa
1- 2 tim er .
Anleggene
er pr0vd, og fungerer .
I ettertid , nAr den
kommunale behandli ngs
ru nden va r gjennom f¢r t
ble
det
bevilget
kr 50000,  til
forma let ,
sa
det
skulla kunne bli bade
sk ikkelig
dekke
i
l ¢ ypetraseen og bord/
benker ved Emilmyra .

Sa

takk til aIle som
har bidra tt og
ve l
m0tt ute i
skogen
og
s ommer
vinter !
Hilsen Kari Brekke
Arnesen

S-Butikken
But1ldcen 1 dlH

ncsrm1lJ"
Du finner 05S i Aga. Dalselv,
Langmohei, Storforshei. Hernnesberget

••
•
nnmpns
m1ferskvare

GRUBEN - SE:UORS - YlTEREN

.

