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INFO FRA HOVEDLAGET
JULETREFEST
Det vil bli juletrefest for store og små på
Samfunnshuset onsdag 29. des. 99 kl. 17.00.
Nissen kommer, montro hva han har i sekker i
år?
Inngang kr. 25,- pr. barn. Salg av kaffe og
kaker.

TURN
ROMJULSMARSJ 2. JULEDAG 26.12.99
KL. 15.00
Det arrangeres i år som i fjor romjulsmarsj. Vi
tar som vanlig utgangspunkt fra Gammelskola
og
går
"runden".
Det
blir
salg
av julegløgg og pins. MØT OPP ....... MØT
OPP.....
Husk også at det er påmelding til Skicup.

ÅRSMØTE I SKONSENG UL.
Turngruppa
Årsmøtet vil bli avholdt på Gammelskola
onsdag 26. januar kl. 18.00. Saker som
medlemmene mener bør tas opp, må være
styret i hende senest onsdag 12. januar 1999.
Disse sakene sendes skriftlig til:
Skonseng Ungdomslag
v/ Hovedlaget
Sagheiveien 1
8615 SKONSENG
Styret håper at flest mulig av medlemmene har
anleding å møte opp.
ÅRSFEST....
Den første årsfesten i et nytt årtusen legges til
lørdag 29. januar. Ta med godt humør og møt
opp. Vi kommer tilbake til nærmere
opplysninger
med
plakat
på
Joker.
UAVHENTEDE LAGSDRAKTER...
Drakter som er bestilt og ikke avhentet kan
hentes hos Eva Johansen. Hvis draktene ikke
er avhentet innen 31.12.99 ser vi oss nødt til å
selge de videre til andre. Vi kan ikke sitte inne
med alle draktene mens det står folk på ny
bestillingsliste.
Styret SUL

SKI
SKICUPEN….
starter 11. januar 2000 kl 18:00.
Vær tidlig ute første gangen du møter på
cupen, slik at du blir registrert i god tid før
cupen starter.
Hilsen Skigruppa

BARNESIA

FRA MILITÆRLIVET
En ungdom fra nabobygda som var inne til førstegangstjeneste, var kjent som en liten luring.
En dag gikk han inn til kompanisjefen med søknad om perm. Under rubrikken ”Formål”
hadde han satt: ”Familieforøkelse”. Kompanisjefen fant det både rett og rimelig at gutten fikk
perm.
Ei uka senere kom han tilbake og meldte seg på kontoret.
Kompanisjefen var riktig hyggelig, klappet han å skulderen og sa: -Nå Olsen, får jeg gratulere
med arvingen! Ble det gutt eller pike?
-Det vet jeg ikke for om 9 måneder, kaptein!

Navn:
Alder:
Hobby:
Interesser:

Anja Mathisen.
13 år.
Korps.
Synge og å spille i korps.

Hvilke forventninger
har du til år 2000 ?

Fred i hele verden.

Har du noe
Millennium's forsett ?

Ikke begynn å røyke !!!!!!

Hva tror du blir den
største forskjellen fra
år 1999 til år 2000 ?

At det blir et nytt tusenår og mer penger på
ungdommen.

Hva har du tenkt å bli
når du blir voksen ?

Sanger som nr. 1, politi eller kontordame.

Navn:
Alder:
Hobby:
Interesser:

Katrine Andersen.
12 år.
Korps og dans.
Ridning og å spille i korps.

Hvilke forventninger
har du til år 2000 ?

Fred i hele verden.

Har du noe
Millennium's forsett ?

NEI !!!!!!

Hva tror du blir den
største forskjellen fra
år 1999 til år 2000 ?

Det vet jeg ikke.

Hva har du tenkt å bli
når du blir voksen ?

Eg har ikke pippling.

AVHOLDSFOREDRAG
Det var avholdsforedrag på lokalet, og foredragsholderen la ut:
-Vi skulle ta hver eneste brennevinsflaske og hver eneste ølflaske og senke dem på havets
bunn!
-Bravo! skrek en i forsamlingen, og det var ikke ende på klappingen hans. Etterpå syntes
foredragsholderen at han måtte snakke med denne mannen.
-De er avholdsmann, skjønner jeg, sa han.
-Nei, det er eg no ikke. Eg driv med reketråling eg, ser du!

Navn:
Alder:
Hobby:
Interesser:

Mariann Rostad.
14 år.
Trompeten min, fotball og teater.
Trompeten min, fotball og teater.

Hvilke forventninger
har du til år 2000 ?

Eg håp og trur at det ska bi meira likestilling
meilla rike og fattige, og svarte og kvite.

Har du noe
Millennium's forsett ?

Ja ! Eg ska bi flenker å spæll trompet åssa ska
eg bi litt meira lur.

Hva tror du blir den
største forskjellen fra
år 1999 til år 2000 ?

Eg trur at dein største forskjellen e at staten får
mye mindre pænga å bruk tell skola og hælse
osv. Dæm bruk jo 270 mill. på feiringa.

Hva har du tenkt å bli
når du blir voksen ?

Eg ska bi skuespæller på Nordland Teater, åsså
ska eg bi så flenk at dæm send meg tell
Hollywood.

Navn:
Alder:
Hobby:
Interesser:

Marie Rødvann.
13 år.
Fotball, korps, dans og dyr.
Fotball, korps, dans og dyr.

Hvilke forventninger
har du til år 2000 ?

Jeg håper at det skal bli et godt år, og at all
galskapen rundt i verden skal ta slutt. At
ungdom skal få mer betydning for samfunnet og
at skola skal få mer penger.

Har du noe
Millennium's forsett ?

Nei ikke noe som jeg kommer på.

Hva tror du blir den
største forskjellen fra
år 1999 til år 2000 ?

Den eneste forkjellen jeg kan se er jo at vi går
inn i et nytt tusenår, og jeg tror folk blir mer
late.

Hva har du tenkt å bli
når du blir voksen ?

Det vet jeg ikke, men jeg vil i alle fall gjøre noe
med spenning i.

Navn:
Alder:
Hobby:
Interesser:

Marit Kristoffersen.
14 år.
Musikk, fotball og venner.
Musikk, fotball og venner.

Hvilke forventninger
har du til år 2000 ?

At det blir brukt meir pænga på ungdommen.

Har du noe
Millennium's forsett ?

NEI.

Hva tror du blir den
største forskjellen fra
år 1999 til år 2000 ?

?

Hva har du tenkt å bli
når du blir voksen ?

Kjent fotograf.

NOK EI MILITÆRHISTORIE
Korporal Pedersen hadde vært heime på
langperm og besøkt kona for første gang på et
halvt år. Vel tilbake i leiren på oppstilling neste
dag, ble han kalt fram til troppsjefen.
-Nå korporal. Har de hatt en hyggelig perm?
-Ja takk, fenrik!
-Fortell oss hva du gjorde aller først da du kom
hjem til din kone!
Korp Pedersen trådte helt fram til fenriken og
hvisket at han syntes spørsmålet var både
ømtålig og temmelig inndiskret. Fenriken nikket
samtykkende.
-Vel, vel, korporal, men hva var det neste du
gjorde?
-Da, fenrik, da tok jeg av meg ryggsekken!
Navn:
Alder:
Hobby:
Interesser:

Nina Lauritsen.
15 år.
Fotball, trompeten og keyboard.
Fotball, trompeten og keyboard.

Hvilke forventninger
har du til år 2000 ?

At dem bruk meir pænga på ungdomman !!!!

Har du noe
Millennium's forsett ?

NEI !!!!!!!!

Hva tror du blir den
største forskjellen fra
år 1999 til år 2000 ?

Bi det nå forskjell utenom år's tallet ? Og at vi
skriv år -00, e litt rart.

Hva har du tenkt å bli
når du blir voksen ?

RIK.

SETT OG HØRT
Mauren har over et lengre tidsrom observert en voldsom restaureringsaktivitet borti sørenden av bygda
våres. Rundt en spesiell garasje stilles det ut alskens framkomstmidler, kjøretøy og arbeidsredskap,
fortrinnsvis i veteranklassen.
Det mekkes og kausest både sent og tidlig ørk og helg. Når det ikke mekkes så ryker det i pipa på
storstampen selvfølgelig. Med sånn aktivitet e det nok ein heil jobb å hold seg sånn høvele rein.
Ettersom vi synes det e et prisverdig tiltak, ønsker vi herved å gi dem litt gratisreklame og noen tips til
videreutvikling av opplegget. Hva med å selge biletter til teknisk utstilling, kombinert med stampbad
for de som måtte ønske det !

A/S REINFORSEN MEKK & DREKK
FELLESBAD OG ROMPEVASK
Bill. Priser:
teknisk utstilling:
kr. 25,teknisk utstiling inkl. Rompevask:
kr. 50,Vi reparerer all den sjit som verden eier.
Såfremt det har hjul eller meier.

Vi ønsker innehaverne lykke til med videre
utvikling av forretningsideen og God Jul !

NISSEFARS JULEFUNDERINGER
Snart er det jul, den på dørene
banker,
og nissen går rundt i de dypeste
tanker
der stilt mellom uthus og stue han
vanker.
Hva skal jeg gi til barna i år ?

En svepe får Anders, med den kan han
smelle.
En dukke får Stina, med den kan hun
stelle,
og Tor får en trehest med tømmer og
bjelle,
og Vesla et lam som breke bæ-bæ.

Et juletre finner jeg nok borti bakken,
og fuglene fikk seg et nek, hør på
takken !
Et kjøttbein får Trofast, og havre får
Blakken,
og selv får jeg sikkert et stort fat med
grøt !
Felix Körling

SKRØMT I BYGDA
Denne særoppgaven inneholder følgende elementer:
Forord, Generelt om skrømt, Bakkengården, De underjordiske, Bjørnehiet,
Varg og andre udyr, Den grå mainn og Etterord.
og vil komme i Mauren i tiden framover. I denne utgaven av Mauren tar vi for oss
Generelt om skrømt og Bakkengården
Forord
Med denne oppgaven ønsker
jeg å fortelle litt om sagn og
skrømt i bygda mi i gamle
dager.
Jeg vil prøve å gi et innblikk i

fortidens måte å underholde
hverandre på, finne ut hvorfor
det
fortelles
såkalte
”skrømthistorier”, og få frem
hvilket formål disse hadde.

Jeg har valgt dette emne fordi
jeg gjennom hele min
oppvekst har blitt fortalt slike
historier, og har alltid
interessert meg for dette.

Generelt om skrømt.
I gamle dager, da det ikke fantes verken TV
eller radio, ble det ofte fortalt skrømthistorier.
Folk hadde jo ikke annet å underholde
hverandre med. Derfor gikk det også sport i
dette med historiefortelling, og det var mange
gode fortellere på den tiden. Det skulle derfor
ikke mye til før folk rundtom på gårdene
begynte å innbille seg at det var skrømt både
her og der. Mange barn og unge ble ofte
skremt med for eksempel ”Langvasstrollet”,
da de var på bading, eller ”Solfjillmainn”, når
de skulle ferdes i fjellet. De voksne brukte
disse skremslene for at de unge skulle være
forsiktige, og de unge trodde selvfølgelig på
alt dette. Var man på bading, gikk man aldrig
for langt ut i vannet, av redsel for
”Langvasstrollet”.

Ingen tømte kokende vann rett på bakken, av
redsel for at underjordiske skulle få det på
seg. De underjordiske var et småfolk som
bodde og levde underjorda. ”Huldra” var et
vakkert kvinnemenneske som lokket med seg
både folk og fe til sitt underjordiske rike.
Både de ”underjordiske” og huldra kaltes
”huldrefolket”, og disse kunne både skade og
gagne. Derfor var det lurt å holde seg på
godfot med disse. Historiene som ble fortalt
hadde ofte en moral, likesom de skulle være
til
underholdning
for
andre.
Historiefortellingen utviklet seg etter hvert til
å bli en bygdekultur, der historier ble fortalt
fra generasjon til generasjon. Jeg vil i denne
oppgaven gjengi noen av historiene jeg har
fått fortalt.

Bakkengården.
Bakkengården er en gammel nedlagt gård på
Skonseng, som i sin tid var en av bygdas
største. I dag er det enste som er igjen av
gården, et gammelt uthus. Gården hadde mye
tjenestefolk, deriblant en tjenestejente som
fikk en unge utenom ekteskap. På den tiden
var dette ikke akseptert. Natten etter ungen
var født, tok moren ungen og druknet den i
brønnen på gården.

Moren ble i ettertid dømt for dette og fikk
straff på livstid. Etter at denne ugjerningen
hadde skjedd, hørte mange barneskrik. Det ble
sagt at ungen gikk igjen på gården. Mange
som var å fisket i elva, som renner forbi, har
mang en sen høstkveld hørt barnets klagende
skrik. De som har fått hørt dette, forteller at
gråten er så gjennomtrengende grusom at
uhyggen sprer seg gjennom marg og bein.

Alt som er igjen av Bakkengården i dag, er et gammelt uthus som brukes som båthus.
Særemne av Anette Røssvoll 1999-12-02
Storforshei Skole

FOTBALL
Årtusenets siste sesong er nå vel i havn.
Fotballgruppa har ca 80 barn i alderen 6-18
år, som er aktive. Vi har vært heldige og hatt
god tilgang på trenere. Og heldigvis finnes det
en Gunnar Johansen som "brenn" for
fotballen, og som vi må ta vare på. Uten han
hadde det vært lite fotball på Skonseng. Vi
har også aktive foreldregrupper, noe som er
veldig positivt. Økonomien har vært dårlig,
og det har vært tungt i motbakken, men en
ungdomsfest ordnet litt på det. Vi mister noen
av trenerne til neste år, men vi håper å få tak i
nye til sesongstart.

P.g.a dette kan vi ikke komme med noen
treningstider nå, så dere må se etter oppslag
på skolen og butikken. Det ser ut som det er
vanskelig å få tak i folk som vil sitte i styret
og stell. Jeg tror vi må bli flinkere å dra lasset
i lag for ungenes skyld, for det er jo morro
allikevel. Vi vil takke trenere og
foreldregruppa for dette året som er gått, og så
får vi håpe at vi får det like bra i Skonseng
UL
fotball
i
det
neste
årtusen.
LYKKE TIL!
Fotballgrupa.

Jøssadall`n
Løsningen på forrige oppgave
AVSKJEKLAN = ved siden av veien, i utmarka, ødemarka
Her kommer neste oppgave:

ATTANI
Har dere noen gode uttrykk å komme med til Jøssadall`n, kan dere sende det til :
Trygve Karstensen Skonsenghagen 93 8615 SKONSENG,
eller på E-mail til redaksjonen mauren@c2i.net
(Jøssadall`n = en som røper hemmeligheter).

Dekte "MOTGANG" ha opprinnelig tittelen, "TOMGANG", men e seinar vørt'n nokka
omskreven eitte at Lov om forbud mot tomgangskjøring i tættbøgde strøk tredd i kraft i 1986.
"MOTGANG" av
Sørve Marbakkli
SNYEN LIGG DJUP OPPI
DALAN I ÅR DÆM
MÅRDD 12 METER SNY
BORTI RASTA - PÅ
LANGS
I
HØST
FÆKK
EG
BAKSMEILL PÅ SKATT'N
DET
VART
SPRÆNGFRØST - EG E
SNØTTFRI FØR VAT'N
DEIN SÅ HA HATT SEG
EIN
PC

I NATT SKREA ELVA DET SKJEDD KLOKKA TO
- EITT ISFLAK STÅR
HEILT OPPI TRØPPA EG
SKA LUR PÅ - KE KATTA
E FØR'N HÆN ? NEI
- SJÅ ! - DER SETT HO
MØKERDONINGSIRI SÅ
KRY - HO HA TATT
PERMANENT ME PATENE
PRO - V - MÆN EG TRUR
DET MÅ VA "UTEN
VINGER"

JA SÅ ORALT - DET VART
- DET DET MÆSTE I ÅR DET GJÆKK TØRRØT I
MANDEL'N - BOSOL'N
DET VA EITT FRØKTELE
GNEILLER Å GNÅL OPPÅ
STÆRN EG TRUR HØVE
GÅR SUINT - HAN MÅ
SLUT - EG BI GÆRN - HER
KJÆM SKLÆTTA HAN
MEILDT I GÅRAFTES

DET E ORALT Å LÆGG
SEG OM KVEILLAN AILL
TÅGEN STEKK FRAM
UTA HØLAN OVERAILT E
DÆM SUINN DET HÆR
FEILLAN BAROMETERE E
IKKJE - I GOLAG - I DAG
Å PÅ DASS E DET FRITT
FØR AVISA
EG GÅR ÅT SKØTE Å
SÆTT MEG - DET GJÆR
OE SÅ MEINN

EG TRU KNAFT DET KAIN
BI NOKKA SOMMAR I ÅR
I
FJOL
FAILL
JO
SOMMAR'N
PÅ
EIN
TORSDAG
SKA EG SÆTT HAGE MØB - ELAN - UT - NO I
ÅR - EILLER RÆTT Å
SLÆTT KVIL MEG PÅ
SPARKEN ? VI HAR
SKARA TÆL ST. HANS DET BAINNEST EG PÅ FØR EITT ÅR - EG VIL SPY
- FI TÆL FARKEN

MÆN - EITT LYSPONKT DET SIR EG OM SKYAN
LIGG TONG - BORTPÅ
RØSSVOILL
STÅR
KJEILLRAN I VATN I
OLJEHYR SIR EG - DÆM
STÅR DER Å AUS - EG
VEL HÅP AT DÆM
LENGJE FÅR PLAGEST - Å
PLAGEST - Å PLAGEST - Å
PLAGEST

1989

Hva heter du,
gammel er du?

Tilbakeblikk

og

1999

hvor Hva heter du, og hvor gammel er du ?

Jeg heter Gaute, og er 8 år.

Jeg heter Gaute og er 19 år

Hvilken klasse går du i, og på Hva jobber du med ?
hvilken skole ?
Jeg er lærling ved Skogeierforeninga Nord, og har litt under
I 2. klasse på Skonseng skole. ett år igjen.
Hva liker du å gjøre i fritida Hva liker du å gjøre på fritida di ?
di ?
Om vinteren går jeg på ski og Kjøre snøscooter, og besøke kompiser.
aker, og om sommeren liker
For ti år siden spilte du fotball og gikk på ski, når sluttet du
jeg å sparke fotball.
med disse aktivitetene ?
Hva heter fotballaget du
spiller på ?
Fotballen ga jeg meg med i barneskolen, mens
langrennssporten inkl. skiskyting holdt jeg på med til i 9. ende
Miniputtlaget til
klasse.
Skonseng UL.
Hvor ofte har dere trening ?

Bor du fortsatt på Skonseng ?

Nei jeg har bodd i Mosjøen p.g.a. skolegang de siste 3 1/2
årene, men jeg regner med å komme tilbake til Skonseng til
Hva gjør dere på treninga ?
våren. Så hvis noen har en hybelleilighet ledig ved den tiden,
Vi trener mest med ball, øver er jeg veldig interessert.
oss på å lage mål.
Hva er det du blir når du er ferdig med utdannelsen ?
Hvor trener dere ?
Jeg får fagbrev som skogsarbeider, som innebærer tar vare
Om sommeren trener vi på på skogen helt i fra beplantning, rydding, tynning og hogst.
fotballbanen, og om vinteren
inne i gymsalen.
Hvilken mulighet har du for arbeid når du kommer hjem til
En gang i uka.

Er det noe du synes er spesielt Skonseng ?
artig på treninga ?
Jeg har fått muntlig lovnad på arbeid ved Skogeierforeninga
Alt er like artig, men jeg liker Nord sin avdeling på MO.
aller best å spille kamper.
Den siste kampen spilte vi Redaksjonen vil takke Gaute B. Arnesen for dette intervjuet ti
mot Båsmo/Ytteren og det ble år etter.
2-0 til Båsmo/Ytteren.

Nr. 1 Juni

1989 · Årgang 1

~ LAGSAVIS FOR SKONSENG UL ~

SKONSENG UL starter lagsavis
Det som er på denne siden er
et utdrag av forsiden fra den
første avisen som ble gitt ut i
dette formatet for 10 år siden
(1989). Så avisen har et aldri
så lite 10-års jubileum i år.
Jeg vil i den anledning få
takke alle som har bidratt til
at avisen har kunne holdt det
gående i alle disse 10 årene.
" Ingen nevnt, ingen glemt "
Jeg håper at med en fortsatt
god velvilje fra våre
samarbeidspartnere vil avisen
" Mauren " fortsette å kunne
bestå i mange " tiår " til.
Mauren er et flittig insekt med et utpreget
sosialt levesett. Hvor flittige vi er, vi som
bor på Skonseng og Røssvoll, skal jeg ikke gi God Jul og en god start på det
meg ut på å vurdere, men utpreget sosiale er neste årtusen ønskes til alle !!
vi i alle fall, og i Skonseng Ungdomslag får vi
Redaktøren
god anledning til å dyrke trivelig samvær med
sambygdinger, sier formann i laget, Kristen E.
Rødvand.

God Jul og Godt Nyttår ønskes til alle
dere, fra alle oss i Mauren !

Maurredaksjonen ber våre lesere om stoff til vår lokalavis, og vi oppfordrer også alle
barna i bygda om stoff til barnesia, som er et fast innslag i avisa. Frister for innlevering
av stoff er innen utgangene av FEBRUAR, MAI og NOVEMBER.
Innslag til avisen kan sendes til: Trygve Karstensen Skonsenghagen 93 8615 SKONSENG
Eller på E-mail:
mauren@c2i.net
Mauren er også lagt på internett:
http://home.c2i.net/skonseng/sul/mauren
Besøk gjerne SUL sin hjemmeside: http://home.c2i.net/skonseng/sul
Redaktør:
Trygve Karstensen
Medlemmer: Geir W.Stormo, Leif Sætermo, Øystein Mediå, Kari Gåskjønli,
Ann Kristin Alte og Solfrid Stormo.

