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RED. HJ0RNE 

Forrige utgave av 
Mauren vart en 
skikkelig lIar be ids 
maur tl , Vi fikk 
dessverre ikke plass 
til alt stoffet som 
korn ass i he nde. Det 
later til at vi dekker 
et visst informasjons 
behov i ungdomslaget. 

Det er jo litt godt a 
f~le seg nyttig. 
Ettersom dette blir 
arets siste Maur , rna 
vi fa lov a takke aIle 
som har bidratt ti l at 
t1auren bestar . En 
spesiell takk til ho 
Kirsten Elvebakk 30m 
skriver ut a Il e 
handskrevne manus og 
gj¢r det leselig for 
folk . Vi haper vi ikke 
tar knekker pa ho 
innimellom all korsang 
og denslags. 

Herved ¢nsker vi aIle 
i b¢gda e1 GOD JUL og 
e t GODT NYTTAR 

Hilsen redaksjonen. 

ARSM\lTE 1991 

Det var en stolt 
formann Svein Ove 
Monsen som 0nsket 
de framm0tte velkommen 
til arsm¢te i ar. 
Etter en kart oriente
ring om framdriften i 
arbeidene ved " gammel 
skola", uttrykte han 
bade glede og begei 
string over a kunne 
avholde rn¢tet i eget 
hus. Saksliste og 1no
kalling ble godkjent 
uten bemerkninger. 

Arsberetnlngen, 
regnskap og budsjetter 
ble sa gjennomgatt Cor 
hovedlaget og hver 
undergruppe. Dette ble 
ogsa godkjent og 
vedtatt. 

Det hele foregikk i en 
lun stemning med kaffe 
og mye godt attat. 
Konklusjonen ette r at 
beretninger, regnskap 
og budsjetter var 
behandlet var entydig 
positiv. 

Som om dette ikke var 
nok sa kunne Steinar 
Arnesen pa vegne av 
deltakerne i 
"Optimisten" overrekke 
en fin pokal for meget 
hederlig plassering i 
denne landeveisstafet
ten. Det ble knyttet 
en del kommentarer til 
dette og inskripsjonen 
pa pokalen 
(Optimisten) passet jo 
fantastlsk godt som 
"slagord" for Skonseng 
Ungdomslag og dets 
virksomhet. 

Det ble videre en 
frisk debatt angaende 
bruken og m¢blering av 
"gammelskola ". Hvilke 
behov b¢r den 
tilpasses? Hva slags 
m¢bler er best egnet? 
Hva skal det koste a 
leie den? 

Det ble vedtatt at det 
nye styret sku lIe ar
beide med disse sp¢rs 
malene og sa presen
tere ei insti l ling 
i et medlemsm¢te pa 
nyaret. De som har 
synspunkter og menin 
ger om dette b0r ta 
kontakt med formann 
Svein Ove og legge 
Cram disse 
¢nskene/behovene slik 
at de kan bli vurdert 
og eventuelt tatt med 
i innstillingen. 

Et annet viktig tema 
sam ble tatt opp var 
lagsdraktene. Det er 
klart at ungdomslaget 
i dag mangler 
"profilering1'. Til 
tross for godt omd¢mme 
bade hos presse og 
forretningsstanden 
Rana sa er vi for lite 
synlige i bybildet. 
Tilgang pa overtrekks
drakter/lagsdrakter er 
et minimum i sa mate. 
Den drakten sam har 
vrert utstilt hos 
R¢ssvoll Mat kan 
p.g.a . fargen if¢lge 
NIF 's reglement ikke 
brukes av S.U.L. 
Det skal vrere fargene 
fra emblemet som skal 
brukes ogsa i 
draktene . Sa na 
arbeides det videre 
med den saken. 

Siste pkt . var valg . 
Beklageligvis var det 
ingen representanter 
fra valgkomiteen til 
stede for a 1egge fram 
sin innstilling, men 
dette til tross, det 
ble valgt inn nye 
medlemmer 
F¢r m¢tet ble hevet 
ca. kl 23.00 var det 
overrekkelse av 
blomster til de av 
troppe nde i styret. 
M¢tet ble for¢vrig 
tradisjonelt gjennom 
f¢rt og Maurens 
utsendte har det 
inntrykk at det var 
forn0yde medlemmer som 
dro heim. 
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FESTRAPPORT 


Arets fest f¢yer seg 
pent inn i rekken av 
srerdeles vellykkede 
arrangementer. Maurens 
utskremte kunne 
allerede fra entreen 
merke en usedvanlig 
god stemning i 
lokalet. Og den ble 
ikke d~rligere 
ettersom resten skred 
fram. Hyggelig var det 
ogsa at mange av de 
mellom 40 og 50 hadde 
funnet veien til bake 
til arsfesten. 

Sam vanlig var det 
ungdomsgruppas med
lemmer som sto for 
serveringen av de vel 
100 gjestene . Vi har 
heller ingenting a 
utsette pa maten eller 
tilberedelsen. Alt var 
perfekt fra ende til 
annen, MEN, vi rna lov 
til a komme med en 
etterlysning av 
underholdningsgruppa, 
h vem er de, hvo!"' bor 
de, og hvar har de 
tatt veien? Syar kan 
sendes til formannen 
for hovedlaget. Takket 
vrere Odd Pruglhei og 
Steinar Arnesen fikk 
vi allikevel under
holdning fra seenen. 

Nap fo lk ogsa var 
forn¢yde med musikken 
sa var utgangspunktet 
for en vellykket fest 
perfekt. 

Feststemt fest del taker 

LESERBREV 


Nu rnA noen snart ta affrere ang~ende den sakalte 
underholdningsg ruppen i laget . Hvern er det de 
underholder, seg selv eller??? 

Ni er huset ferdig, sa de kan ikke dekke seg 
bakom husmangel lenger . Nu rna ungdomslaget ta 
affere snart. Det rna utnevnes en ansvarlig 
leder for denne rabiate gjeng med rimsmeder og 
spilloppmake r e. Hvis ikke sa vil kulturen 
i bygda ga nedenoID og hjem . Hvis det ikke blir 
underholdning pa neste arsfest, ja da har de 
tapt sitt ansikt for godt. 

Hilsen skuffet kulturnyter 

NA FLYR VI 

HELGELA ND- OS LO 


nAG L I G (c,.L¢RDAG) 

VELKOM~lEN OMBORD: 

I.~~J.~
""Iue,ee 

TELEFON : (087)48088 
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JULETREFEST 

pa R0ssvoll og 
Skonseng Samfunnshus 
s¢ndag 29/12 (5 . jule
dag) kl 11>.00 . 
Kr 10, - inngangspenger 
Alle er hjertelig 
velkommen 

Siste konkurranse i 
Mauren var et kryssord 
hvor det rette 
l¢sningsordet skulle 
bli appelsin. Blant de 
rette svarene har vi 
trukket ut en vinner . 
Vinneren ble 
1-. r.l ' .1..
0('\ \.,....1'(. ~ r' "', '" t 

GRATULERER 
------- - .. --.-- - - . 

GOD JUL OG GODT NYTTAR 
TIL ALLE LESERE AV 
BARNESIA ! 

Vi tenner fire lys i 
kveld 
og lar dem brenne ned 
for l engsel , glede, 
hap og fred 
men mest a llikevel 
for fred pa denne 
lille jord. 
der menneskene ber . 

ii\ flesh c;. 

Ju.\e.t\c\~(\- t\')r fort {O,L,I. 
\Y\e.c\. men.:. .~e. '>t OC~ j u.h.. -~*.-'i. 
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Gru.f\ecv \ ".~~e.I- blQ."'-\:. v"iS(\1!.. -tC-Qr 
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BETRAK TNI NGER ETTER ARSMITET 1991 

En ny milepffil I Skonseng UL ' s historie ble nadd 
da laget den 27/11 i gjen kunne invitere til 
arsm¢te i eget hus. Det var bade med spenning 
og en viss forventning jeg m0tte fram. 

"Vesterrommet " var dekt 0PP til et forventet 
framm0te pa ca. 50 personer, med serve ring av 
nystekte vafler, kaker og brus . Fanen og 
vandrebjerka var beh¢rig hen gt OPP pa veggen, 
ga rd iner var det ogsa blit t og det luktet godt 
av gr 0nnsape Celler var de t bananlik¢r?). 

Dette var noe helt spes ie lt. Tenk a kunne ga 
opp trappa og inn i et l oka l e som en f¢rst og 
f remst visste var ens eget, men ogsa det a vite 
at laget he r har et helt spesielt hus som det 
knapt nok finnes maken til og som har blitt 
restaurert og tat t rede pa slik som det har 
blitt gjo r t her . Dette er noe laget kan vrere 
stolt av og jeg n¢ler ikke med a kalle 
"gammelskola ll for b¢gdas nye storstue . Her 
ligger det 
hyggelige l a

an 
g . 

til nye aktivitet og mange 

GRATULERER , SKONSENG UNGDOMSLAG! 

Da m¢tet ble satt ca. kl 19.15 var det kommet 
22 pe raoner ink lusive styret (det korn senere 3 
til). Je g tror nok de f leste var bade litt
skuffet og noe forundret over det forho ldsvis 
lave framm¢tet . Det er j o he It klart at 
un gdomslaget har en viktig (avgj¢rende?) rolle 
i utviklingen av nrermilj¢et vart . Det er derfor 
merke11g at det ikke er st¢rre interesse for a 
kunne delta i og pavirke de nne utvikiingen . Jeg 
tror hver e nkelt rna sette seg ned og tenke over 
den rollen ungd omslaget har i b¢gda og vurdere 
betydningen av denne innsatsen . Sa rna vi ga i 
oss sj¢1 og se pa hvilke t omrade vi kan vrere 
til nytte for a st0tte opp om dette arbeidet . 

Kan du tenke deg e i b¢gd uten den aktiviteten 
som i dag foregar i regi av ungdomslaget? Dette 
ment sam et lit e tankekors . 

Jeg takker for meg og ¢nsker det nye styret 
lykke til i sitt videre arbeid . For¢vrig et 
etter min mening handlekraftig og solid sty r e 
som jeg er overbev i st om viI gj¢re alt for 
fortsatt a utv ikle ungdomslaget i e1 posit1v 
retning til det beste for b¢gda og lagets 
medlemmer. 

Med hilsen avtroppende styremedlem 
Leif Sretermo 

Vi ¢nske r aIle vare 
kund er og forretnings 
forbind eiser God Jul 
og Godt Nyttar . 

R¢ssvoll Hat 
tlf. 48 100 

Hobil R¢ssvoll 
tlf. 48 157 

J & H Strandjord 
tlt'. 48 136 

R~dvand Sand & Grus A/S 
tlf. 48 153 

Rana Regns~apslag 
tlf. 48 122 

Veidekke Asfalt 
tlt'. 48 174 

Nilsson R¢rlegger
forretning 
tlf. 50 999 

R¢ssvoll Taxi 
tlf'. 090-91 018 

Anita Pruglhei 
tlf. 48 024 

Euroskilt Nord A/S 
tlf. 60 400 



TURN "- r---->----e. 

Vi har tr eningstide r 
pa mandager, som vi 
a ll tid har hatt. 

De som kanskje er mest 
ivri ge er de aller 
minste, 4-8 a r, og det 
er Mellem kl 18 . 00 
19 .00 . Ca . 20 stk . 
Hellom kl 19.00 
20 .0 0 er det alders
gruppa mellom 9- 13 ar, 
og den gjengen bestar 
bade av jenter og 
gutter . Dero ¢-ver blant 
annet pa div . under
holdning , dansing 0.1 . 
Ca. 10 stk . 

SA er det da trimmen 
fra kl 20 . 00-20.45, 
bra oppm0te, men kunne 
ViErt bedre. 

Det er Mona Med ia som 
har bade cngan og de 
voksne pa trimmen , som 
vi er vel dig glad for, 
men pa t rimmen har vi 
bare Mona fast annen 
hVer mandag, sa er det 
noen som Melder seg 
frivillig, sa er det 
flott. 

Den avsluttanes gjen 
gen er "Truppen'! som 
starter opp med sine 

'¢velse r darner II 
(fellestabell) fra 
kl 21.00 -22 .0 0 . Vi har 
fatt nytt program i ar 
og det er en veldig 
artig 0velse. Og de n 
skal ¢ves pa til vi 
skal pa stevne til Mo 
i ar, som Basmo/ 
ytteren skal arrange 
reo 

Men ikke nok med det , 
vi skal ogsa pa Nord 
Norsk stevne til 
Bardufoss 19 - 21 . jun1 .
Sa vi hal" virkelig noe 
a se fram til. 

Treneren i ar er Karl 
Brel~ke Arnesen I som vi 
ogsa er veldig glad 
for. 

Og innimellom disse 
treningstidene har vi 
det veldig sosialt med 
kaffedrikklng og lodd 
salg. 

Sa korn og bli med . 

Hilsen "Truppen rr 

SKIGRUPPA 

Skigruppa er kornmet 
godt i gang med 
treninga. Sam tl d
ligere ar har vi 
mattet sette en nedre 
grense pa 8 ar, dette 
pa grunn av for fa 
ledere. Nytt av aret 
er at Geir Alte hal" 
startet opp med hopp 
trening, sammen med 
langrennstreninga gir 
dette en mer allsidig 
aktivitet for ungene. 

Vi vil pr¢ve a fa til 
et aktivitetsleder
kurs for hoppl 
kombinert/langrenn, og 
der haper vi pa a fa 
god oppslutning fra 
foreldrene. 

Pa siste trening val" 
vi ca . 2 0 stykker, det 
er virkelig fIatt 
(bevis for at vi 
t renger flere lede re). 

Ellers haper vi at 
flere voksne til vin 
teren viI gj¢re ski
eupen til en ukentlig 
trimtur. Kom med tips 
til css hvis dere har 
en god ide am hvordan 
dette kan legges opp. 
Vi har ogsa planer om 
a ta kontakt med de 
andre gruppene for om 
mulig a samar-beide 
mere am yare aktivi 
teter for ungene. Vi 
¢nsker aIle en god 
trim og treningsh0st. 

Skigruppa 

FOTBALLNYTT 

Ja, na er fotball 
serien over for mini 
puttene og li11e
puttene. Innsatsen har 
vert pa topp, og det 
har vert en fIatt 
sesong. Eli Bohlin har 
vrert trener for 1111e
puttene. Rune Sretermo 
og Eirik Tetlie for 
miniputtene. 

Na starter vi opp med 

innetrening for seson

gen 91/92 . Gunnar 

Johansen pa Plurheia 

skal trene lilleput

tene. Det er nye 

treningstider i ar: 

Onsdag 18 .3 0-21.00 og 

Torsdag 18.00-21.00. 


Pr o idag er det ikke 
treningstilbud for 
aldersgruppen 12-16 ar 
Hvis det er interesse 
og det blir nok barn 
skal vi pr0ve a fa det 
i gang denne sesongen. 
Vi oppfordrer defor 
barn i denne alders
gruppen am a ta 
kontakt med BARD 
PEDERSEN TLF. 48083, 
snarest, kansk j e det 
kan bli serie i ar. 
Til opplysning kan det 
nevnes at vi har hatt ~ 
hrerverk i bua pa fot
ball ban en • Det er 
knust et vindu, t¢mt 
noe lim pa gUlvet og 
oppover veggene. Vi 
haper at vi slipper a 
oppleve slike ting 
flere ganger. 

Vi regner med at vi 
ogsa denne sesongen 
stiller pa turnering i 
Ranahallen og muligens 
en turnering utenfor 
Rana. 

Vi ¢nsker gamle og nye 
medlemmer, jenter som 
gutter velkommen pa
treQ-ing. 

Styret 

http:18.00-21.00
http:21.00-22.00
http:00-20.45


TIL EIERE 	 AY SAMFUNNSHUS KOMBINERT MEO SKOLElOKALER 

ANG. BRUK 	 AY AlKOHOL I KOMBINERTE ANLEGG 

RAdmannen har tlare gan90r avalAtt 8~knader om bevilling tor 
akjenking av alkohol i forbindelao mod arrangement.r i samtunnahus 
som samtidiq or qymnast!kksaler 09 som 1 sKolot ida brUkoG til 
undervisning. 

Avslaqen8 	har vert qjort med bakgrunn i S10 i Grunnskoleloven av 
13. jun! 1969 alate 8venitt: 

"p! sko1ar 09 i kombinerte anl eqq tor skole. og a.ndre t~rem!l 
m! det i~je.Bervera8t alkohol eller taka.st mod alkohol til 
nytinq." 

En del sko ler har kanallsert utloie av novnto lokalar til 8qne
styrer/parsoner 09 ~ente derfor at S10 1 Grunnsko leloven der~ed 
var satt ut av tunkajon. vi var ikke tnlge i detta, lIIen tor A fA 
en avklarinq, okrav vi til Departe.entet"og ba om dares 
tortolkninq av nevnte paragraf. 

Vi har nA tAtt &var fra Kirke-, utdannings~ oq foraknings
dep~rta~entet SOD skriver: 

.pA grunnlaq av loven. ordlyd, samt forarheider, leqqer 
departementet til qrunn at det iltke er tillatt med bruk 
av alkohol i Kombinerte anlegq utenom sKoletiden. v 

Vi ber om 	 at detto qjoree kjent tor leietakerne. am dette akal 
gj0res via ut12iereqlemontet og/eller pA annen mAte, rnA hver 
ankelt utleier avqj¢re sj~l. 

Vi visor forevriq til alkoholiovens §10-1 om stratteansvar for 
den som overtrer oller medvirker til overtredelse av bestemmelser 
som or gitt i alkoholloven, bl.a. o~ skjenkinq i Iokaler som 
vanligviu 	er almant tilqj enqelig tor otfentligheten. 

Radmann~nana 15. oktober 1991 
'~/L._ ,-0 

H!konA~ 


Gjenpart: 	Politimesteren 

Skolesjeten 


Dette brevet fikk form ann en utI eve r t 

skulle s¢ke om ambulerende skjenkebevilling 

Elsa Ha 

da han 
i 


forbindelse med arsfesten: 


Hvilke konsekvenser vil dette fa for festlige 

arrangement pa Samfunnshuset? 


Hvordan skal vi i Ungdomsiaget forholde oss til 

dette? 


Har du 5ynspunkter/meninger om dette, 5i din 

mening i Nauren. 


Hvilke konsekven5er vil dette fa for festlige 

arrangement pa Samfunnshuset? 

Hvordan skal vi i Ungdomslaget forholde ass til 

dette? 

Har du synspunkter/meninger om dette, si din 

mening i Mauren. 


SETTOG H0RT 
En samb0gding har 
ringt red aksj on en for 
a fA vite nar den 
h0yt i del ige apning av 
det nye kanalanlegget 
pa Sko ns eng ska l finne 
sted. Vi foreslar 
herved at apninga blir 
lagt til den tia pa 
aret at sj etvass 
flommen ifra Plurdalen 
gj0r seg gjeldende . 

Vi har ogsa h¢rt at ho 
Helga Thomassen e oPP 
rikti g glad f0r a 
slrepp a lregg pa s v¢m 
kvar gong he ska hent 
tedes i kjeller ' n. 

En lese r pas tar at han 
har h¢rt ryk ter om at 
kommunen tenkte a 
legge asfalt for kr 
70000,- ent en pa
Pruglheiveien eller i 
Utskarpen . Men heldig
vis sa korn vin teren og 
berga drem ifra a matte 
ta den bestemmelsen. 

SETTOG H0RT 

Maurens utskremte har 
fatt inn et forslag 
til navneendring pa en 
sentralt beliggende 
plass i b0gda. Stedet 
det gjelder e Lappheia 
og det nye navnefor
slaget lyder pa 
"Parabolheia" . 



U: i 1/~5 Ma~-J;"'1l orv>!. cldt.. p..if 
A hOf ~. /lU h' c,'rd ;!vi 0'1 d &edl 
Ny/; I/r 

BYGDEKVELD VED SKONSENG SKOLE 

I forbindelse med grunnskolens uke J ble det 
arrangert bygdekveld torsdag 7. november. 

Rana Kormakeri deltok med korsang, ellers var 
det aIle elevene fra og med 1. klasse til og 
med 6 . klasse som underholdt foran en full 
satt gymnastikksal med et forventning sful lt 
publikum . 

Noen av elevene hadde sin f0rste sceneopp
treden , mens andre har fAtt mer rutine etter 
hvert . 

Underholdningen var sv~rt varierende. Publikum 
fikk h¢re bade kor - sang, "rapping", se teater 
og noen av elevene spilte f10yte, gitar og 
piano. Det var god stemning bade pa scene og i 
salen. I salen lot b~de sma og store seg rive 
med av 
uventede 

fine refrenger, 
ting som 

kjappe 
skjedde 

replikker 
pa scenen 

og 
. 

Det var 
kaffe, 

Elevkafe i rest
brus og kaker. 

auranten med salg av 

Tusen takk ti l Rana Kormakeri J elever og la1rer e 
ved Skonseng Skole for en tri ve le kveld . 

~~~:?'- Klipp 'ra 

GAMMELMAUREN 


Nytt ar. 

1935 er gatt over 1 
historien og vi er 
kommet over i ett 
nytt ar. Skal vi Be 
til bake pa det ar som 
gikk, rna man 51 at 
det har vrert noget av 
bade godt og vondt. 

Vort lag har dog
arbeidet seg fremover 
tros den darl1ge
1ntrese og frernr.10te 
pa m¢tene . 

Av de ting sam vi rna 
ta lrerdom av, og s0ke 
rette pa er den dar
lige intrese for 
m0tene. 

La ass fa opp
intressen for m0tene i 
kommende ar. La OSSfa diskusjonsemner zja ikke bare pa 
programet, men 
innledet og diskutert. 
Lett opplesning og 
en sang iblant tror 
jeg ikke skal skade. 

Der pastaes at alt 
er perjodisk . Sa er 
vel Skonseng U. lag 
ogsa det. Ja, la~et 
har sikkert hatt S1ne 
gode og darlige
perjoder vad intreser. 
angar. Sa er laget 
nu sikkert inne i en 
av de darlige 
perjoder vor intressen 
er ganske pa O. 

Oet er vel ikke na a 
gj0re med det da, det 
er vel bare a la 
humlen suse og hape pa
bedre tider og st0 rre 
intresse for vort 
lag. 

Red. 

Hvero sa at his tori en 
ikke gjentar seg? 


