
Her har Mauren samlet aile store og sma 
cupdeltakere etter premieutdelinga 

, ' 

1 t . 

-
~-'.. J , 

-- "'" . , -- -



RETTIGHE'fER OG PLIKTER 
I ET KLUBBFELLESSKAP 

Det &vrere medlem av en klubb gir oss visse rettigheter, men 
ogs~ klare pliktcr. Det I.'!r viktig;\ vrere klar over. Av 
rettigheter kan nevn~s : 

Retlen til A delta i et sosialt fellesskap. retten til areise pit 
arrangementer sammen rued klubben, retten til asi sin 
mening om det som skjer i klubben, retten til askape en 
positiv holdning i klubben. retten til a nytc godt av klubbens 
okonomi. For 10perne gjelder ogsa retten til adelta i 
arrangementer ifmt klubbens drakt og med klubbens navn pa 
lua. Dette er rettigheter vi tar som en selvfolge uten A tanke 
videre over det. Men i disse retlighetene Jigger del ogsa klare 
plikter. I fetten til avrere med i et sosiall fellesskap, liggeT 
det ogsa en plikt til ii delta aktivt for a gjore dette fellesskapet 
positivt og tilgjengelig for aile og pa en slik mate at aile foler 
seg velkommen. I retten til Ii reise pa arrangementer med 
klubben, ligger det en plikt til agjore en jobb for lopcme pa 
slike reiser. Samtidig skal en vrere klar over at rciseledere og 
aktive er kJubbens ansikt utad og aile har saledes en plikt til A 
represent ere klubben pa en verdig mate. I retten til ii si sin 
mening am ting som skjer i klubben, ligger det en klar plikt til 
Avrere apen og rerlig og si fra am ting sam en synes ikke 
fungerer. Det viser seg at der hvor mennesker skal dra et lass 
sammen, er alltid konfliktrnuligheten tett oppunder 
overflaten. MAlet er ikke en klubb uten konflikter. En god 
klubb er ikke en klubb uten konflikter. En god klubb er en 
klubb hvor man rcgner med et utan av konfliktmuligheter og 
sA pmvcr afinne gode mater ammc dem pa. Det rna avsettes 
tid til astoppe opp og identifisere konflikten. NAr det gar sA 
langt at konflikten er apenbar for aile, sa er ofte store skader 
skjedd. Det er ofte ikke kontliktstoffet sam har den farhge 
sprengkraften i seg, det er gieme tausheten omkring. En kao 
misforstA, en kan g}0re feil , en kan bli sint, men det er viktig a 
forholde seg til del og snakke om del. Eller min mening har 
medlemmene ogsli plikt tii A si fra am ting som fungerer. det 
er minst like viktig, men dersom en har negativ kritikk, sA 
fremsett den pA en konstruktiv mate. Det vii klubben og 
fellesskapet vokse pa. I renen til askape en positiv holdning i 
klubben, ligger en klar plikt til agjefre det samme. Heldigvis 
er skiidret1en blitt en idret1 hvor del sjelden og aldri 
forekommer fusk. La oss ta yare rerligheten og verne om den, 
det er vi alle tjent rued. Det at vedkommende som ble nr. 2 og 
3 i skirennet gar bon og gratulerer vinneren med seieren og 
samtidig gleder seg pa vinnerens vegne, viser en holdning del 
star respekt avo Selv kan nok de som ikke ble best vrere 
skuffet over egen plassering, men det er en annen sak. 

I retten til anyte godt av 
klubbens okonomi, ligger del 
en plikt gjennom ideer og 
arbeid avrere med pa a tilf.0re 
klubben penger. Det er et 
omfanende og meget 
tidkrevende arbeid. Hva med 
a pAta seg verv i klubbcn, er 
det en plikt ? Ja, vii noen si, 
mens andre vii si nei. noen 
kan (enke seg A gjere det, 
andre ikke. Vi har bruk for 
aIle for det er svrert mange 
oppgaver som rna leses i en 
klubb utenom det sam blir 
giort i styret. Styret er til for 
klubbens del og ikke 
omvendt. Samtidig cr det 
viktig at sa mange som mulig 
tenker over og motiverer seg 
selv og ander til a I~ta seg 
styreverv. Oet er helt klart at 
det er en belastning asitte i 
styret, men sarntidig en 
utfordring. En rar vrere med i 
en beslutningsprosess og en 
ffl.r j star grad vrere rned pa a 
pAvirke klubbens drift. Som 
medJem i styret ser en gjerne 
tingene fra en litt annen 
vittkeL Dersom nest mulig er 
villig til apata seg verY, blir 
det !lere adele pa og denned 
mindre belastning pa hver 
enkelt av ass. Flere Taf innsyn 
i "klubbens indre liv" og det 
er viktig at flest mulig kjenner 
organisasjonen en er med i til 
bunns. Det skaper st0rre 
forstaelse som igjen er med 
pa ii styrke fellesskapet. I 
S. U.L har vi et godt 
feJlesskap. La oss ta yare pA 
det og utvikle del videre. 
Ogsa vi kan nok sikkert bli 
enda bedre. 
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Forelopig Organisasjons Plan 


ROVED KOMITE 


Formann 

Svein 0 Monsen 


Nestleder 

I I I I I I 
Sekreta:r Innkvartering Markedsf 0konomi Tcknisk Seremoni Forpleining 

Soonsin. Kasserer Premie 
.  - . - ._-- - .

RENNKOMITE 


Form. Rennl. 
Arne Alte 

I I I I I I 
Renn L"YPe Tidtaker Ordens Anleggs Arena Samband 

Sekreta:r Skief Skief Skief Skief Skief Skief 

Pa grunn av et forestAende KM ( Krets Mesterskap ) pa ski vinleren J996, 0nsker ski gruppa at begdavreringan viser entusiasrne og vilje til a 
vrere med p3. dette kjempe arrangementet. Vi oppfordrer derior at Defe melder Defe enten til Svein Dve Monsen tl f. 751 48068 eller Arne Alte 

tlf 75 1 48193, hvis Defe er interessert. Har Defe spesielle emsker sA rna Dere oppgi dette, men vi kan ikke garantere at Deres I. onske kan 
innfris. Til opplysning trenger vi ca. 100 personer + - for A administrere de ca. 600 ut3Vcme som salUlsynligvis vii komme. 

HOVED KOMITEEN & RENN KOMITEEN. 
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Hvordan ta disse trekantene til abli fire trekanter ? 

Hvilken trekkfugl cr dcttc? 

% $.R. -95 

NATTA EG PASSA FJ0SEN av: Maja L. Sretenno 

Oct va Vc\T igjen og larnmi nga sk'u ta tel og det va eg scm 
sku ta nattvakta. Ute va del froktele kaldt og del 13 over en 
meter me SilO pd marka sjeJ om del va maio Klokka va bare 3 
n&r det f0rste 0kta s10 tel. Gjett om cg va ITott 1Senga 
kjcntes alt for vann ut tel ~ st<\ opp dr-a. Eg korn meg i ein 
iskald fj0sdress og sprang mot (jasen det fOTtestc f0't'n bar. 

Det vaT bedre inoafor, her vaT 
det iallfalliitt varmere. De fa. 
sauan som va vAken lag 
fremde les og gomla pA siste 
rest av kveldsmaten. I den 
innerste stakken sAg eg at 
nAkka va pA gang, og del va 
jo aklcural del eg hapa pA. No 
badd eg ansvaret og det sku 
eg ook tao Det va merkclig a 
sett def helt sti lhno aleina 
natters tid, det va nesten litt 
f0r stilt, fer som rege l va det 
ett sorgele leven i fjasen. 
Mens eg salt der og venta pa 
at lamminga sku begynn, 
dokka det plutselig opp 10 
sma mus i sau eta. De visste 
ka drem leila ette, for mellom 
bordan i eta lag det rester fra 
kraftfOr $Om sauen ikke ha 
ete. Melt og f~nn0gde pilt 
dem til gjemmestedet sin 
igjen. Etter mye jammer og 
slit korn det fersle lam met til 
verden, all gikk greit for det 
Iii som det skulle. Da det 
oeste var pA tur forsto eg at 
noe matte vrere galt, for lit 
korn verken hade eller fetter, 
nei, det korn en kort liten 
haletipp. Jeg visste at det 
viktigste var aITt tak pa 
fettene ferst. Dermed var del 
bare apresse inn stumpen pa 
lammet og A tak pa 
bakbeina. Det var fmlctele 
tungt og ikke lite skummelt Ii 
ha dene ansvaret aleina, men 
jeg klarte jobben for i 
stakken IA det to velskapte 
lam. Da jeg tm11 og sliten 
rusla inn fra fjesen var eg 
ikke rent lite stolt, men glad 
det bare skulle bli med denne 
ene natta. 



(ODD PRUGLHEI - TIL MINNE ) [ FOTBALL J 
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Onsdag den 7 juni kom budskapet om at Odd Pruglhei var 
gAtt bort . 

Odd startet sin "karriere" i Skonseng Ungdomslag allerede j 
1929. Han har siden deltatt aktivt i Ungdomslagets 
aktivilClCr. 
De neste husker vel Odd best for hans engasjement i revy og 
underholdning. Han var av den oppfatnig at del sosiale 
arbeidet inneofer Ungdomslaget vaT spesielt viktig for a 
kunne skape sam hold og trivsel, og han mente at dagens 
sportslige og idrettslige aktivileter i laget nok hadde saU 
tilside det sosiale og kuhurelle tiLbudet 

For sin innsats i Ungdomslaget ble Odd i 1973 utnevnt til 
reresmedlem. Han har siden v<ert tilstede pa Ingets sosiale 
aktivitetcr. sisle gang pA Arsfcsten i januar i Ar. Han tfivdes 
spcsielt godt i selskap med bAde gammel og ung. 

Vi vii for framtiden savne hans tilstedevrerelse. Han var et 
selvfolgelig midtpunkt og en interessant samtaiepartner. 

Takk Odd for din innsats for Ungdomslagets beste. Vi lyser 
fred over ditt minne og lar vAre tanker ga til de etterlatte 
sam sitter igjen med savnet. 

Vi er blitt tildelt 30 stk. bingoer utover sein$Ommeren. 

Formiddag: 7-8-9-10-111 8 4-5-6-7-8 / 9 25-26 / 9 
Ettenniddag: 7-8-9-10-11-12-13 / 8 4-5-6-7-8-9-10 19 

23-24-25-26/9 

Det vii bli saU 0PP doningslister og sendt til de sam st~r pA 
doningslista. Noen viI kanske ViEre !itt uheldig arnA pA 
bingo for Skonseng Skolekorps ogsa innenfor samme 
tidsrom, da korpset er tildelt bingo i samme periode sam 
Ungdomslaget. 
Vi hapcr vi I1Ir full oppslutning pa Stal-senterel. 

NB: Hvis du blir san opp pa doningslista sa la da ikke 
irritasjoncn g;\ utover styretlledelsen i Skonseng U.L. kan du 
ikke m0te nar du er oppsatt, sa pr0V A bytte rued noen andre 
som er san opp en dag du kan. 

Vi har nn kommet igang med 
fotballsesongen. Det er 6 lag 
med i serien og del skal 
spilles 68 fotballkampcr 
rundt om pA Helgeland, 
50/50 hjemme og borte. Uten 
en kjempeinnsats fra 
forcldrenes side hadde det 
blitt vanskelig Agjermomfere 
transporten til aile 
bortekampene. S;\ lusen takk 
til dere som stiller opp. 
Til de som ikke har tau det 
med ,eg: Vi har begynt a 
selge kalfe og vatler 0.1. ved 
fotballbanen. Vi er i mangel 
av fotballdrakter. sa hvis du 
er en av de som haT slutt3 ;\ 
spille og glemt ! levere 
tilbake drakten din ville vi bli 
svrert glade hvis du korn med 
den. 

Til slutt kommer vi moo et 
onske og ei bonn til deg $Om 
bruker rotballbanen som 
rallybane: SLUTI' MED 
DETTE SNAREST ' Vi 
legger ncd ti mcvis med 
arbeid hvert ar for aordne 
opp eller deg. Det folger 
ansvar med akjere bil, 
motorsykkel eHer moped sA 
viEr sA snill A ta det ansvaret. 
En spesielJ takk til dere som 
gjorde det mulig Ii 111 ryddet 
fotballbanen . 

P.S. Vi syncs at enda flere 
foreldre skulle mote opp pa 
hjenunekamper og se deres 
"hapcfull e" i aksjon. 

~____________________________________________~____~~====__~f 



(JNG - FOTBALL 


Er du mellom 15 og 25 Ar +++, og har Iys< til! spille fotball 
for moro skyld, da er ung- fotball del rette tilbudet til deg. 
Det vii spilles en Rana-serie i fotball med 7'er lag. 

Vi trener sammen med Bondesligaen p3 Skonseng. 

Tirsdager kl. 19.30-21.00. 
Torsdager kl. 19.30 - 21.00. 

Er du interessert sa ta kontakt med fotballgruppa i Skonseng
u.L. for namnere informasjon: 

Borge Johansen 
tlf: 751 48287, eller 

Steinar Jakobsen 
tlf: 751 48028. ~ posten 

-


http:19.30-21.00


Stopp opp litt 

og gi deg tid til d puste. 


Duhartid. 


Du har masser av tid. 


Tiden k;per ikke fra deg. 

Tiden • den er din. 



[~SKJ_~_J 

Skigruppa har hatt en meget aktiv sesong med flere gode 
resultater bade lakalt og i stoffe stevner. Vanja Bergli nr. 8 i 
hovedlandsrennet, Andre Nyjordet vinner av 
Nordlandscupen i skiskyting, bare for §. nevne noe. Vi vaT 
ogs§. presentert i NNM skiskyting i Tana med gode 
pJasseringer. Sesongen ble avsluttet med 2 renn i Sverige, en 
stonTl0nstring med bade idrettslig og sosialt aspekt. 1'otalt 
21 stk. med stort og smart vaT med pa denne turen. 
Det har som vanlig vreret avholdt ski cup og 
klubbmesterskap. Totall 130 deltakere har deltatt pa cupen. 
Dette er meget bra. Videre haT ski,b'Tuppa stitt som teknisk 
arrang0T av ei skisamling i Helgeland region av Nordland 
Skikrets. Dette vaT meget popuhcrt det er deTfoT enskelig Ii 
fa denne samlinga terminfestet. Gruben I.L. har vist interesse 
for aarrangcre i ar og arbeider bl.a. med a fa Trond Jeran 
Pedersen som foreleser. 
- Organisert skitrening (bannarkstrening forluipentligvis) 
starter opp etter ter;:.!n. 

Skonseng U.L. har ogsa blitt tildelt KM langrenn i 1996. 
Oette er et stort arrangement som vii kreve en innsats fra de 
alief fleste i bygda. 
Til slutt vii vi gi vare gratulasjoner til Arne Alte for den 
hedersbevisning han har blitt tildelt av Nordland Skikrets. 

(SErf OG H0RT J
C_.__ 

Gang og sykkelveg 
I forbindelse med bygging av 
gang og sykkelveg langs E6 
har en av grunneicren funnet 
et kart som viser at han cier 
grunn helt fram til gulstripa. 
Derfor vii det om kort tid bli 
saU opp Iwitt stakittgjerde 
langs tom1egrunnen. 
Vegdirekt0ren og 
skiltfabrikken pa Heia er i 
ferd med autvikle et skilt 
som infonnerer turistene om 
fenomenet. 

ANNONSE 
Vi i Maurens redaksjon har 
forstiiu det sann at Maurens 
nye redakt0f svrert gjeme vii 
tilbake til 5i bamdoms bygd. 
hvis muligheten skulle dukke 
opp. Derfor: Hvis noen har 
eller veil om ei ledig tomt sa 
gi oss beskjed snarest. 

DONING 
Hva skal vi gj0fe nar 
Gammelskola er ferdig? Har 
noen tenkt pa det? Oet oor 
styre i Skonseng UL. ta 
ansvar for i god tid for siste 
spiker er slAtt inn i den 
Gammelskola . Vi risikere 
ellers at halve bygda blir 
gaende rundt med mevan full 
av verktoy og virranes blikk i 
sakalt doningsabstinens. 
If01ge leger er dette en 
ti Istand som kan resultere i 
fullstendig kollaps. F.eks. 
nabokrnngel. familiekrangel 
og hreIVrerk. P. S. Mauren 
finner saken sa alvorlig at vi 
vii tipse styret: -FA hand om 
Riisbygget, sa har vi arbeid i 
30 iir tel. D:S: 
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R0Ssvoil Mat 


En regntungjuni kveld drar Maurens utsendte p~ bes0k til 
ho Undis. Denne kvelden gar vi forbi butikkdora, finner en 
an nen inngang og gar ei trapp opp. Der blir vi tatt imot av 
Undis j en hyggelig leilighet med panoramautsikt over elva. 
Vi benker oss ved kaffebordet og snakker lin om 
nyleiligheta. Huset i Rasta er solgt, hele familien er flytlet 
irm po\. butikken og ITives godt. 

De fleste av bygda kjenner ho Undis, men vi vii gjeme 
presentere henne!itt nrermere for Mauren~ lesere ~g lurer p& 
om hun kan fortelle litt om bakgrunnen sm. Arbclds 
karrieren startet hos Odd. A Wik som drev butikk pa Selfors. 
Etter endt fartstid bak disken sa Undis "aldri mer butikk" og 
fikk seg jobb som telefonvakt pa drosjesentralen. Sle . 
stemmen pa Domus, messepike i utenriksfart i 3 mnd, vlkar 
for landpostbud i 7 tiT, og sa den jobben hun hadde fOT hun 
startet opp med butikkdrin nemlig salgsfremOler pA 
Meieriet. 7. september 1987 overtok Undis Matbua etter 
Steinar Arnesen, og drev der mens byggepianene for et nytt 
butikksenter ble satt ut i livet. Det var nok en del skepsis til 
di sse til disse planene, men litt etter litt reiste nybutikken 
seg. Oct sier seg selv at det er mye atbeid med A sette opp et 
stort bygg, bestaende av butikk, lokale for postkont~r og 2. 
etg. bestaende av en leilighet og en del hybl~r. Undls, 
familie og venner gjorde en god del av arbeldet med bygget 
selv, blnnt annet grunnarbeid, rnaling, beising og andre 
hffilclige arbeidsoppgaver. Turngruppa i S.u.L. patok seg 
ogsa maling og lakking pa hyblene og fikk utbetalt et fUndt 
belop for dette. Eskil Olsen satte opp selve bygget, mens Per 
Andersen og Per Olsen la golvbelegg. Ved St. Hans 1988 ble 
butikken Apnet og i august samme ar flyttet Postverket, inn i 
samrne lokale r. Undis bcskriver den fefste sommeren I 
nybutikken sam hektisk og lettere "kaotisk", det vaT 
vanskehg it beregne st0rrelsen pa varelageret. 

Men butikkdrifta gikk bra og 
ornscttinga okte i forhold til 
gammelbutikken. 

Undis fikk et opphold i ca. 
ett ar rra 15. januar 1989. I 
den tiden fikk Undis og Rune 
en liten datter. Men heldib'Yis 
hadde Undis ogs§ da gjreve 
arbeidstakere, sam tok ansvar 
og utf3rte aile 
arbeidsoppgaver. Undis 
kommer flere ganger i lopet 
av samtalen tilbake til 
betjeningen pa butikken, og 
bemmmer dem for den 
jobben de gjer. Betjeningen 
bcstJ.r av folk fra bygda, tre 
hele stillinger og fire vikarer. 
Arbeidsmiljoet er godt og 
Undis fOrleller am artige 
episoder fra butikkmilj0ct, 
turer rned betjcningen og 
sosialt fe llesskap. Undis 
mener del er viklig asatse pa 
samarbeid, informasjon, og 
felJes ansvar. 
Hele arbeidstokken gior der 
samme og det sam rna gjmes. 
Ndr Undis har v<ert pd ferie 
og karnmer til bake er det 
"blast" pa butikken. 

forts. nesle side 



Drifta gikk jamt og trutt helt fram til sommeren 1993. Da 
skjedde det noc som aile ville vrert for uten. I lopet av natta 
den 28. juli 1993 begyntc det abrenne i 2. etg., mens II 
stykker 1ft og sov, Heldigvis reddet aIle seg ut. 

Undis fikk beskjed om brannen mens hun var pa feric med 
familien i Skelleftea. De reiste hjem snarest mulig og da var 
det et trasig syn som motte dem. 
0verste etg. var totalt 0delagt, mens betongdelen sto med 
en del vannskader. Det var Ingen annen mulighet enn 1\ reise 
bygget pa nytt igjen, og Undis roser forsikringsselskapet 
UNI for en god jobb under hele prosessen. I 3 1/2 mnd. var 
butikken helt ute av drift. Da november kom ble butikken 
gjenapnet og i januar 1994 ble hele huset tatt i bruk. 2. etg. 
besto da av 4 hybler og 2 leiligheter. rde farste manedene 
etter gjenapninga var det SlOT omsetningssvikt fordi folk n~ 
hadde lagt om handle vanene sine. Men i h}pet av sommeren 
nonnaJiserte dette seg. 
N.'ir vi spm Undis om hennes fremtidsplaner. nevner hun at 
data er noe hun vii here seg ."Hva hvis posthuset legges ned 
og lokalene bllr iedige," undrer Maurens utscndte 
medarbeider. Undis sier at hun har vrert inne pA tanken om 
en kTO eller en cafe. 
En cafe med tilbud til aile aldersgrupper, gjeme rued 
ak'tivitetstilbud til ungdommer. (Kanskje et biljardrom?). 
Her tar vi en diskusjon rundt bordet am behovet for et 
motested i bygda for ungdommen. Tankene gar til tiden da 
vi selv var unge, og mattes i Neset og pll Flykroa. Undis 
legger til at hun stadig har planer, men ikke aile reatiseres. 
Som en lagsavis bringer vi samtalen inn pit samarbeid med 
lag og foreninger i bygda, og dette er noe Undis ser positivt 
pa. Varelevering til de fleste arrangementer i regi av 
bygdelag og sponsing av fruk"tkurver til utlodding. Hun har 
ogsa et sarnarbeid med Posten som kanskje ikke aile er kJar 
over. Kundene kan ringe inn sin varebestilling til Undis for 
klokka 09.30 (det er mulig d ringe ifr. 08.30). 

Oa leveres varene med 
posten helt til postkassen for 
kr7,- og helt pA 
kjekkenbordet for kr.14,-. 
Aile som har vrert innom 
butikken om sommeren har 
vellagt merke til at det blant 
kundenc er en del turi ster. 
Det er faktisk slik sier Undis 
at oJl1settingen om sommeren 
oker med 1/3 i forhold til de 
andre manedene. Da er det 
travelt pa butikken og det 
kan bli lange dager pA Undis. 
Men hun poengterer at det er 
viktig Afa seg rri nar en har 
fri, deNe b0r en srerlig passe 
pit n~r en har familie fi ta 
hcnsyn til. Maurens utsendte 
snakker om betydningen av a 
ha en nrerbutikk I bygda, der 
det er slik at naboer treffes 
og betjeningen har tid til Ii slii 
av en prat med kundene. 
Undis sier at hun synes det 
gar bra med Ressvoll Mat og 
ser positivt va fremtiden. 
Maurens utsendte takker for 
kaffen og en hyggelig prat og 
",nsker henne lykke til videre 
og vi kommer tilbake i ir 
2012 med et 25 ars
jubileumsintervju. 



DEN AVSKYELIGE SN0MANNEN (D.A.S.) 

Dagen eUer den store gl1upefesten vart del observert et sell 
med serddes mestrenkele sparborti snyen. 
Folk sa rengt Maurens redaksjon va hell overbevist Olll at 
D.AS. har slrekt i Rana. Det sensasjonelle va del al spAran 
vart observert i Idglandet og ikkje pa Hogtuva eller 
Kuh:igfjiIJe. Men Maurens undersekende joumalistikk ha 
brakt del pa del rene at ein uta frestdeltakeran i sin salige 
Iykkerus, rett og slett ha glomI a kle pi! seg pa fot 'n for han 
jekk heim. 

Losninger fra barnesia: 

Trekkfuglen er en linerle ( mekerdong-siri ). 

PAminnelse: Frivillig abonnementsavgift kan betales inn 
pA kontonr. 4510 20 38219. 

I redaksjonen: 

Kristen E. Roovand 
Ann-Krist in Alte 
Kari Goskjonli 
Elin Alte 
Leif Sretenno 

P6 PC: 

0 1a Andersen 
Trygve Karstensen 



Tro ingen som sier at det 


gode livet kommer senere. 

Livet kommer ikke, livet er. 

Hold om og hold av - nd! 


