


I(4. RSM0TE .JAN. 1998 J I(GAMMELSKOLA J 
Del viI bli avhoJdt arsTI10te i Skonseng UngdomsJag onsdag 21. pnuar I Vi i hovedstyret haT kommet fram 
1998 pa Gammel skol a kl. 1800, hvor det vj l kom me app nocn ta saker i til en ny lItleieregeJ i forbind el se 
fra hovedstyret under SAK 8. INNKONfNE SAKER, og hvis Dere haT med utleie ti l konfirmasjoner, dette 
Boen sa1.er sam Dere mcner bOT tas opp under SAl< 8, ma disse sakenc [er for at det skal bli en mer 
vrere styret i hende senes! onsdag 7. Januaf ' 998. Dissc sakene kan sendes I renferdig behandl ing blant s0kerne. 
skriftlig til Skonseng Ungdomslag Saghciveicn 1 8632 SKONSENG, eHer (Denne regekn gar lit pa at de scm 
IiI Jedercn i hovedJaget Trygve Karstensen Skonsenghagen 93 8632 10nsker a. Jeie Gammeiskola for en 
SKONSENG. Sakslisten pa arsmelel vii bli som Felger: 

i SAK I. APNING 
1 SAK 2. GODK.lENNI NG A V INNKALLINO 
ISAK 3. GODKJENNINO A V SAKSLISTE 
SAK 4. VALO A V ORDSTYRER 00 REFERENT 
SAK 5. ARSBERETNfNOER 
SAK 6. REONSKAP 00 BlJDS.lETT 
SAK 7. KONTIOENT 
SAK 8. INNKOMNE SAKER 
SAK 9 VALG 
Annonseringcn av arSTI10tct vi! hli i Rana Blad onsdag 17. og mandag 29. 
desember 1998 Oet vi1 ogs~ bli san opp plakatcr pa Joke r - og Hydro pa 
Rossvall. 
Vi oppfordrer aile vare medlemmer til amote pa arsmolet !I 

I[ARSFEST 24. JAN J 
Arsfesten for J997 vii bil avholdt l@rdag 24 Januar 1998 VI bapcr at aile 

IYa re medlemmer som ha r tenkt seg pa arsfesten, er ute I god tJd med a 
Isknve seg pa I!sten sam vii bil lagt ut pa Joker - og Hydro pa Rossvol l. VI 
I gjer oppmerksom pa at det er 

81 NDENDE P.hIELDlNG. FF:STEN GJELDER KliN 

FOR MEDLEMMER AV SKONSENG llNGDOMSLAG OG 


KliN 2 PERS. PRo pAM ELDTE NA VI\' pA LISTA 


! 

l OBS ! ~et er ca. 140 sitleplasser pa sam funnshusel og mngangsb illetten 
I er kr. 1)0,- pr. pers. ,Annonsering av arsfest~n viI bli pla kater pa .foker og Hydro, og da vii 
ogsa li stene hli lagt ut.I

j - ,
iSponsorpadri ver ? 

: Er du interessert i en spesie ll oppgave innenfor lagarbeidet '! Vi i Styret i 
!Skonseng Ungdomslag soker en som kan tcnke seg til a arbeide mcd ii,
j skaffc sponsorcr til lagct, samt 0\ koordinere den ne typen arbeid innefor 
lagels undergrupper og hovedstyret. !Denne personen ta r ingen slyremessige funksjoner innen slyre t, og vi
ikrcver ingen form for kvalifikasjoner av deg, men har du eriaring fra 
: IIgnende arbc id cr dette en fordcl. Meld din interesse til 
: Solfnd Slonno p~ Iclefon: 75 14 83 24 , .-- - - --- - - 

Ikonfinn asjon J mai 1998, ma 
i komme !TIed en seknad om detle ti l
!hovedstyret innen arsm0tet som 
Ihal des i januar 1998. Det VII pa 
; dette arslD0te foretas en trek-ning:blant s0kerne. Denne regelen viI

Igjelde for hvert ar herener. 

i 
! Ki0kkenet pJ. Gammelskola: 
I 
Skonseng Ungdomslag har nettopp 
skiftet ut den gam ic kJ0kken 
innredning pa GammeJskoJa . .leg . 
den nyc kj0kkeninnredningen, er av 
t:ypen "Furu Portal" og rcsultatet ble 
veld ig bra synes de i styret. .leg 
oppfordrer derfor aile som skal leic 
Gammelskola am a behandle meg 
som om jeg skulle vrere din egen 
innredning. Pa forhand takk for 
omtanken, hilsen 
kj0kkeni nnredning. 

Nvtt ~u Jv Gammelskola: 

Det er ogsa lagl nyu gul v i den ene 
sa len pa Gammelskola, og vi i 
stYTCI hiper at fa lkel kan visc litt 
hensyn til dette . 

Styret i Skonseng UngdomsJag kan 
bare beklagc a l det ikke har 
kommet noe mere konkrete 
opplysninger angaende Word- ku rs. 
Arsaken til dette er al vart 
styremedlcm, Svenn Helge 
Andersen, som hadde ansvaret for 
denne oppgaven dessverre har 
n~ttct i fra bygda var, og det har 
ikkc Kommer noen elterfoJger pa 
den ne 0 uaven. 

! 




JULENOTTERETTERLYSNING 

Skonseng skolekorps jakter 

fremdeles pa div. Effekter. 
 GANGVEIKONKURRANSE 
Vi mangler folgende: 

Uniforrncr / luer HVOR SKAL GANGVEIEN GA? 
Notestativ 

Deler av cymbalstativ 


[1 Til Sagheia Notemapper 

lnstrumenter 
 [l Til Rakers hage 
Svart yeske mI glidelas, full av 

[l Til Hrelsike 
trommestikker 

Sa derfor, ta dokk pa tak og RVOR 'IlL GANGVEIEN LlGGE ETIER 
endevend husan. Det kao jo luw 

godt i f0rbindels medjulsjauen. 
 V ARfLOMMEN? 
Utstyret kan leveres hos 

Gre'e R0dvand, ,If 75 14 82 3 1 


[1 I elvaJohn Andersen , ,If 75148159 

o Utover ftkeran hans Per Olsen 
Hilsen Styret. 

[l 11'0 og mak 

( ROMJULSMARSJEN J 
KRY55 AV FOR RIKTIG SVAR. 

, 
IRomjulsmarsjen 1 ar starter [ra 
Gammelskola pit ski, spark eller til VINNEREN AV KONKURRANSEN VIL FA EN 
fots ca. 3 km. rundt Skonseng den SPARKTUR. rnA TOPPEN AV LEIRDALEN OG 
28112 kL 13.00 - 16.00 
Med pa turen blir det hester med og NEDOVER MOT KJELLA pA H0VELE BLANKlS. 

uten slede + fakler. Nissen kommer 

pa hesteslede. 


Frivillig startkontigent til de som LUS POG OG DATADYR 

onsker romjuispins + sineunderlag. Pog og datadyr er forholdsyis kurant a destruere. Mens lusa ser ut til A. 

(samJepinsen er ny hvert ar) vrere vanskeligere a bli kvitt. 


VokSne kr. 50,- Vi viI derfor gj0re oppmerksom pa at lusa ikke star pa WWS liste over 
Barn kr.35,- truede dyrearter. 

Etter marsjen blir del sa lg av gJegg Derfor felgende oppfordring: 

og kaffe pi! Gammelskola. Kr. 2, - HVIS DU LUR 
pc. kopp mlpepperkaker . IKKE STUR 
Vel 1ll0n begdafolk mlomegn. En TA EN LITEN LUSEKUR 
runde rundl Skonseng gj0r bare 
godt Mye sos ial t er det jo ogs",. 
Husk forhandspamelding til ski
cupen. 

GOD JUL TIL DERE ALLE 
onskes av turngruppa og 
barneid rettsgruppa. 110 e; gtld tlg lusl,; ;ul... 



T1LBAKEBLlKK pA ARETS FOTBALLSESONG 

Trening/kamper 

Skonseng UL har i 1997 sesongen deltatt med 5 lag: 2 miniputtlag, et Iilleguttlag, et smAguttelag og et 
jenlelag. Miniputter og Iillegutter har spilt 7-er fotball ,mens smagutter ogjenter har spilt 11-er fotbalL 
Vi har deltan t tumeringer i Sandnessjoen, Mosjoen, Ylleren og po Mo og i til1egg spilt ea 70 seriekamper. 
Det har blitt noen tap, noen uavgjort og ogs<i en god del seire, men fmst og fremst har vi lagt vekt pa det a 
ha det artig p§ og utenfor fotballbanen. 
Pa gnuUl av utbygging av fotballbanen har det i de st0fste alderstrinnene ikke v<eft mulig a spille 
hjemmekamper i aT, noe som har feft til dobbelt sA mye rei sing som det cllers hadde V<Eft behov for . Detto har 
igjen skapt ekstra arbeid med aTa Iant baner til hjemmekampene yare, skatTe dommere og garderober, i det 
hele tatt ra avviklet kampene. Det har ogsa vrert vanskelig a ta skikkelig utbytte av treningen da vi ikke hadde 
mulighet for atrene pa stor bane. Vi var sa heJdig at vi fikk lov til atrene pa den Jille banen ved skola, def 
avviklet vi ogsa hjemmekampene for de alief minste (miniputtene). 
Vi vii takke tTenere og foreJdre som har stilt 0PP og tatt et tak der det har trengtes, kjering, organiserillg etc. 
Etter endt sesong har aBe lagene hatt kosekveld med p0:Jser og brus og utdeling av diplomer 

0konomi 

Det har va::rt en del svingninger i 0konomien, noe som til dels skyldes store utgifter ved innkj.0p av drakter. Pit 
innteh."tssiden har det gatt relativt bra. Vi tikk tildelt mer S0ppelplukking enn vi hadde regnet med og vi rna 
ogsa si oss fonwyd rued sal get av "Topp-Korl" na i host. Takk til aile som har arbeidet med a fa penger i 
kassa. 

F otballferie 

Vi har for tiden ferie fro fotballtrening og seriespill for aile som er under 13 ar. Treningen for disse vii startc 
igjen rundt midten av januar 1998. Det viI bli satt opp oppsJag ",ir det er oppstart igjen. For aile fra 13 ar og 
oppover har fotball og ski fellestrening i gymsaien hver IIrsdag kI 1900-2100, hovedansvarlig for denne 
treningen er Espcn Kalkenberg 

Orakter 

~ Del er enna mange spillere sam lkke har levert inn spilledraktene (troye, shorts og slrompel) 


Disse ma innleveres Iii Irener snaresl. 


Fotballgruppa 
A.G. 

L _ ___________________ ______________________________~ 

http:innkj.0p


,de 'I",tettth,d 4'6 

o 

@ @f? 

o 

APNINGSTIDER: 
Mand. -l¢rd. kl 09.30 - 21.00 

S¢ndager k117.00 - 21.00 


William Jacobsen AS 
01utsalget Storforshei 

Apningstider: 

15112·23/12 10.00 -17.00 

Julaften 10.00 - 13.00 

Romjula 11.00 - 17.00 


01utsalget Storforshei. 
Godt utvalg i 01 og brus. 

GODJUL OG GODTNYTTAR 




FJELLTUR MED SKIGRUPPA 

Siste helga j August ble det arrangert Jjelttur med Skigruppa. Turen var lagt opp rued et visst individuelt 
tilsnirt der de e ldste a ktive ut0verne skul1e padle over Kaldvatnet med start fra Steintippen (Gmnntjel1dal ) til 
Kvitsteindalstunet (Lilleumlia), for derfra ga til Blediken, overnatte i telt, 
s~ ti l bake til kanoene for apadlc til Batstrandlandet, hvo r siste overnatting skulle skje j merheten av hytta til 
Fam. Anders Bergli, med retur til Steintippen. Videre skulJe yngre utovere samt interesserte familier kunne 
ga. eHef event. ta bat fra Steint ippen direh'1e til ovennevnte hyrte. 
Vrergudene hadde forbannet seg over oss med et stralende vrer, og a[t Ja til rette for en kjempetur. Etter en 
desperat jakt pa en til henger med kapasitet for 5 kanoer ( Vi retter en srerlig takk til William Jacobsen som 
Ihjalp oss ut av denne knipa) sta rtet et Iyst ig gieng turen til !jells. Felgende var med: Espen Bergh, Mari us 
I Gje lstenli, Sttg Leirdal, lahan og Toralf Alte Westman. Andre Nyjordet, Erik GaskjennJi . Tor 0yste in 
I Adol fsen, Harald E. Hagen samt Geir Alte. Videre fulgte Anders Bergli og undertegnede med i f0 lgebat. 
Padleturen skulle snart avslere ulike ferdigheter med hensyn til tempo, fartsretning, arebruk og evnen til a 
rasjonere krefter, men etter et par timer (inkl. en fortjent pause) bJe kanoene forsvarlig anbral...1: p:1land. sagar 
kraftig pa land - opptil flere hundrede meter fra strandlinj a. Derfra ble vi ledet av Tor Clystern i et (for meg) 
drepende tempo 0PP til Bledeken ( ca 45 min. gange) hvor vi teltet . Her sku lle vi pf0ve fiskelykken, plukke 
multer, sia etter mygga og kose ass. Oet skulk fort vise seg at det med mygga ble det enkleste, for multene 
var til de ls frosset, og fisken satte bare pris pa flua til Ge ir - men til tross, vi storkoste oss. Evnen til a sovne 
under de r!dende omstendigheter var h"Yst ulike, men jeg ble kraftig imponert da jeg paf0\gende morgen 
kunne iaktta aile ut0Vcme foreta morgenvasken svemmende i det ekstremt kalde vatnet. 
Va::ret var fremdeles praktfullt, men kj0lig, og etter ytterligere et par timers fiske, bading og andre aktiviteter 
satte vi kursen mot kanoene. Her er det pa sin plass a nevne at Geir bar den tyngste sekken ned, og 
forklaringen pii dette handlet om fiskeJykke ( for det var vel bare flnks .... ). Uten aavslere for mye kan vi si at 
han fikk ikke sa mange - 4 stk., men stor - den minste pa ca I kg og totalt ca 7 kg sl0yet fi sk. 
Det skulle snaft vise seg at turen til Batstrandlandet krevde betydelige krefter, da det etterhvert blaste en 
noksa kraftig vind. Men til tross for periodevis store b.0lgehoyder og mye "sjesPfelyt" ble denne etappen regnet 
som hoydepunktet med hensyn til selve padlingen. 
Vel til bake til det torre element, ble det slatt leir i nrerheten av hytta til fam . Bergli . Her hadde ogsa en del 
familier ankommet, samt to av yare aktive ut0Vere pa jentesiden - Vanja Bergli og Wenche Pedersen. Resten 
av dagen ble brukt tit grillkos og 50sialt samvrer. Spesielt rna nevnes den gOllnnet iske opplevelsen sam Geir 
sto for. 0rretene var bare NYDELIG!! 
Jeg ma erkjenne at utevem e stadig imponerte, og da vi litt mindre velkondisjonerte folle akutt behov for 
besok av Ole LukkeDye, kunne vi se giengen sitte nede ved vannet rundt et svrert leirM!. Oette var ikke bare 
estetisk vakkert, men det vannet ogsa. 
Siste dag startet som de 0Vrige , rned skyfri himmel, stckende sol og hum0ret pa topp. Men her var det ogsa 
andre topper som skulle bestiges. 
StartJe ll et ( 982 In. o.h.) virket litt for storsian og arrogant for cnkelte av oss, men for ut.0veme i skigruppa 
samt tre optimistiske foreldre ble det betegnet som en passende lreningsokt og etter et par timer kom gjengen 
fra skigruppa ned. Na var det tid for bading, "kanorulle" treningsprat m.m. For ordens skyld skal det sics at 
ingen av de tre fore ldrene er meldt savnet, sa de kom ned de ogsa, men de hadde vist tatt seg bedre tid for a 
nyte utsikten ... 
S iste etappe tilbake til bi lene forl0P uten den store dramatikken, dog ble felgeb,hen vitne til en kraftig intern 

konkurranse mellom de ulike kanoene om hvem som ankret opp fNsf. 

Til sist viI vi rekke en spesicll takk til Fam. Bergli som stilte opp med bade folgebat og apent "hus". Vi takker 

ogsa Mj01an videreg. for lanet av kanoene. 


IPa vegne av Skigruppa 
, Kurt Gjelstenli 

-




,-~------	 -----~--~~Tlr---------~~~ 
Vi st¢tter 'Ungdoms{agets arDeid for et godt 

mi{j¢ og ¢nsK:§r m.ed{emmer og sympatis¢rer en 
(jod Ju{ og et (j odt '1I{yttar. 

Hydro Texaco Rossvoll 
Rossvoll Bilservice / Avis Bilutleie 
8632 SKONSENG 
Tlf. 75 1481 57 Fax. 75 148322 

~)lROSKILTNORD A.S 
~ SKILT &EMBALLASJE 

8630 Storforshei 

TIt. 751 60400 Fax. 751 60470 


Sorlond~veien 54, 8600 Mo 

rtF. 75 15 75 20 
l3arartikler Kjokkcn Rammer 
Gaveartikler Verktey + Mye mere 
Apningstider 9 - 17 (19) Lerd. 10 - 14 

Imauren lakker I"r 6idragene "g "ppl"rdrer line lelere d 

INFO FRA SKIGR UI'PA 

! 

I	Sa star VI atter foran en ny 
skisesong, selv Om vi i skrivende 
stund ikke har sn0 nok til a bruke 
verken skl eller spark. Dene Ii I 
glede for noen og ergre!se for 
andre. Sa snart muligheten byr seg 
vii imidlertid Jys10ypa bli preparert 
og Jysene tent, slik at aile skiglade 
bogdavxringer kan boltre seg j 

bakkene. 

6.Januar starter VI cupen pa 
Emilmyra. Vi har mottan onske om 
a avvikle en pameldingskveld fer 
cupstart, slik al \.j slipper unna den 
vers1e koen forste kvelden. Det vi i 
bli forhandspame.lding pa 
Gammelsko la under 
romjulsmarsjen 28. Desember. 
Dette bor vi kunne fa liL men hvor ! 
og nar rna vi fa komme tilbake ti! I 
scnere. 

Parallel! med cupstart mclder jo 
ogsa behovet seg for mannskap til a' 
hjelpe til bade med kaffe og 
vaffelsalg og ved start og innkomst. 
{Del behover Ikke bare va;:re darner 
til asteike vatler og herrer ved start i 
og mal. J Hvis noen har Iyst, sa t3 I 
kontakt med Toril ellcr Sten pa 

tlf. 75 1482 11. 
Alleredc den 10. Januar 
Skonseng UL arrangm av 
kretsrenn pa Emilrnyra, ogsa 

• 0

seller \'1 stor pns pa am noen I 
melder seg sam hJelpemannskap. I 
Sa far vi bare hape pol Jill rne·r SilO 

og nyuer samtidig anledningen t il a 
onske ai le e n rikTig god Jul og vel 
mon den 6. Januar. 

For styrct i Skigruppa 
Sten Hagen 

er ! 
el l 

heq 
I 

,-I________S1t111£ ~__ _ _________'_[_______________J_____nnO_n_S_t1R_£n_£. 

i 



Dc.:'kl~ NATUR har ein st!ntral plass i min produksjon og van t'0rste gongen fram fort i 
forbinncls me dn skoleutflukt ifrO. Ravnaga videregaende skole - eg tru del va 1 f&mogflti. 

NATUR av S0fVt! Marbakli 

DER STAR TORRGRANA SAFTI OG SIEVJE MJUK

LA EI AVOKSEN SIELJA FA 5TO SEG 


D.,fM E BRAIT DI HlioR LIEN EG SLIT ME I AR 

VA DET ElGlORT EG JUST VA A TRODD I 'J 


SKOIDDA L1GG TJUKK OVER DYV AT MYR 

DET E BRATTlEINT OG TONGT OPPFOR PAIlLAN 


EG BI FOKTI OG KLAM NEPA - FOTN - UTEN 

SkNAGRES VART DAOM NOK ROT N 


ME EITT E EG OPPE - EG SIETT MEG A K Vil 
TAR FRAM POS N ME RETT I KOPPEN

FOR EIN FOlELS DET E - A V A KOMMEN HEllT 

FRAM - A KUIN SEI - AT EG NO HA NADD TaPPEN 


EI H.4:GRA GLl VAKKERT MOT GYLDEN SK Y

HO E SLANK NOK - M.4:N SLIETT IKKJ E MAG ER 

HO SErND MEG ET SMll - A KIK SKJEMTSOMT 


pA MEG - FOR EIN SKAPNING A SJA - HO E FAGER 


DER STAR SP.4:LSAUEN FIN - I SI NYVASKA UILL 

DET E VAKKERT A SJA - RlETT I SOLA 


DER STAR STORVERN A LU R - HA N VEL HA SEG ET

M 4:RKE A GUill - FOR DElN FINESTE SKR01T N 


pA JOlA - HAN E KRONSK DER HAN STAR A DREKK COLA 


sA E DAJEN pA HEILL - DET E Tl A TA KVEILL 

EG MP HElM AT METT HUS - A FOR KATT A 


DET E LANGT NE AT BOGDA - pA KNOKKElSTEIN STI 

EG MA SKYND MEG - DET MAKJE BI NATTA 


VA DET HUILDRA EG HAUL - FOR EI1T M4:RKELE UL 

EillER VA DET BlOTT VINDERNES SUS 


SKA TRU KE HO VEL - VEL HO RIETT A SLiETT - PUSK 

MEG I HARE - A FRI MEG F0R LUS

EILLER HJOLP MEG A STEILL GNAGs ARE 


DET VART SEINT - KJIERE HJEM - DET VA GODT A 

KOM HElM - EI N SANN SONDAGSTUR GJ/ER GODT I SKR0TT'N 


EG BI UGGAN A TENKJE pA HUIlDRA EG HAUL 

VA [JET MAT HO VIl HA - ELLER -

FUILLMAN sA KAST SETT SOLVBLANKE SKJENN OVER GAMMEL 

SKROTT - DET BI GODT A SOV UT - EG E TROTT 



