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INFO FRA HOVEDLAGET
17.MAI FEIRING I ÅR
I år er det første året at Skonseng Skolekorps
og Skonseng Ungdomslag går sammen om å
arrangere 17.mai.
Vi håper at bøgdaværingan store som små tar
med seg flagg, slik at vi får satt et finere blide
på dagen. Av erfaring så vet vi jo at det er
ikke mange flagg å se i toget, så leit det opp
folkens og lag et 2000-års tog som vi vil
huske.

KLUBBEN
PARELIUS STEDT CLUB
startet opp igjen 4. februar d.å. Vi har hatt
flere klubbkvelder og diskotek. Vi skulle vel
ønsket at besøkstallene hadde vært høyere,
men de som er der virker som de trives.
På klubbkveldene har vi spill som lånes ut
samt at det er vanlig disco. De kveldene det er
diskotek er det musikk som spilles samt salg
av kioskvarer.

Utover våren er tanken at vi skal bruke
Emilmyra på klubbkveldene, dette vil bli gitt
opplysninger om på plakatene som henges
Vi tar et stort sprang fra påske til
opp. Til sommeren ønsker vi å bruke
adventstiden. I år vil vi i regi av SUL tenne
idrettsanlegget både til klubbkvelder og
julegrana på Gammelskola 1. søndag i advent. diskotek.
Samtidig vil vi prøve å arrangere basar og
Skonsengs Håndverksmesse, alt vil skje på
Styret består av 14 "kjæmpedøktige"
Gammelskola. Hvis noen av bøgdaværingan ungdommer, i tillegg er det leder, nestleder og
skulle være interessert i å holde stand så kan kasserer. Vi har styremøte 2.mandag i hver
plass bestilles på telefon 75 14 80 86 (Anne L. måned. Lederen sin filosofi er at selv om det
Kvåle) eller 75 14 83 24 (Solfrid Stormo). Vi ikke kommer så mange på de kveldene vi har
regner med å få plass til ca. 15 stk. Hvis det klubb/diskotek er det tross alt 14 ungdommer
vil vise seg å bli en suksess lager vi en
som har det artig.
tradisjon av det.
Vi har hatt et møte der vi inviterte
foreldre/foresatte/andre interesserte til å høre
MOHEIA BAD
om klubben. Vi sendte ut ca 40 brev, det
Det har vært en del diskusjoner frem og
møtte 6 voksne...........................................
tilbake om vi skal leie et basseng der kun
Dersom det er noen voksne som kan tenke seg
Skonsengværinger møtes. I første omgang
å hjelpe oss, kan de ta kontakt med:
vil det ikke bli gjort noe fra Skonseng
Ungdomslag sin side, da vi er usikker på
Eva på telefon 751 48287.
interessen blant folk i bøgda. Vi må nemlig
PLAKATER HENGES OPP PÅ SKOLEN
bestille en fast time en bestemt dag.
OG PÅ BUTIKKEN
Styret

For styret Parelius Stedt Club
E. Johansen

BARNESIA
- Nils, hvordan synes du den perfekte skole
burde være?
- Stengt!

-Hva er det som har fire bein og ingen ører?
-Bikkja til Mike Tyson!

Fra Hollywood:
Han til den sexy jenta:
Kona kommer løpende inn i huset og roper
- Hvor skal du i kveld med de sexy bena?
fortvilet:
- Tja, hvis det ikke kommer noe imellom, skal - Kom fort! Dine barn og mine barn sloss med
jeg på kino!
våre barn!
Anders til Stine:
-Siden du har brutt forlovelsen, vil jeg ha
diamantringen tilbake!
- Du misforstår, det er deg jeg er lei av, ikke
ringen!

Den nye presten skuffet etter gudstjenesten:
- Så du hvordan han der Alfseth bare reiste
seg midt under prekenen, sa han til klokkeren.
- Ta det rolig, Alfseth pleier å gå i søvne!

Denne gangen her på barnesida skal jeg arrangere en konkurranse!
Denne konkurransen har veldig enkle regler:
Du skal bare tegne, skrive dikt, lage et rim eller hva du en ønsker.
Temaet er sommer!
Du lager det du sender inn på et A4 ark eller mindre.
Det er ikke noen store svære premier som skal gis ut men premien er helt enkelt at hele
Skonseng får beundre ditt mesterverk nettopp her på Barnesida i neste utgave!

Adressen du sender til er:

Marita Øvre
Skonsenghagen 93
8615 SKONSENG

Eller hvis du har tilgang til PC og Internett, kan du sende ditt bidrag til E-post adressen
mauren@c2i.net

Lykke til !

SKRØMT I BYGDA
Vi har nå kommet fram til særemnene " De underjordiske " og " Bjørnehiet " av
Anette Røssvoll
De underjordiske.

Bjørnehiet.

De underjordiske var et småfolk som levde
under jorda. Disse vesenene finnes i mange
forskjellige typer, men de har det felles at de
er usynlige. Bare under helt spesielle
omstendigheter viser de seg, enten frivillig,
eller når de overraskes av fremsynte, eller når
de mister sitt artsmerke*. Det fortelles at de
underjordiske stammer fra Adam og hans
første hustru, Asmava. Asmava var så ulik
Adam, at de var flaue overfor hverandre, og
de møtte bare hverandre i nattens mørke. Som
straff for deres skjulte omgang, ble både
Asmava og barna deres gjort usynlige, men de
fikk lov til å bo og bygge nær menneskene.
Som erstatning for Asmava fikk Adam en
andre hustru, Eva. Asmava’s avkom er den
dag i dag kjent under forskjellige navn:
Dverger, drauger, tomtegubber, tuftefolk,
alver og nøkker. Disse avkommene bor i
lunder og berg, i fjell og daler, elver og
fjorder, i hav og brusende strømmer.
* Artsmerke var noe som alle underjordiske
hadde med seg uansett hvor de gikk hen. Jeg
har ikke klart å finne ut akkurat hva dette
artsmerke var for noe, men hvis en av de
underjordiske mistet dette ble han synlig for
menneskene.

Ikke langt unna Sagheia ligger en av
Skonsengs mest uhyggelige plasser. Denne
plassen kalles Bjørnehiet, og ligger ikke mer
enn 50 meter fra veien. Ingen vet nok helt
sikkert hvorfor denne plassen har fått dette
spesielle navnet, men mye mystisk har funnet
sted her. Helt fram til et par år siden har det
stått en gammel tømmerstue her, som har vært
brukt til både likhus og oppholdssted for
forbireisende taterfolk. Denne bygningen er
nå flyttet og står på Skonseng. Når man går
forbi Bjørnehiet, merker man med en gang en
intens uhygge sprer seg i hele kroppen. Til og
med dyrene værer ett eller annet uhyggelig i
dette område. Ofte rir jeg forbi denne plassen,
og hver gang vi nærmer oss Bjørnehiet,
begynner hesten å rygge og nekter å gå
videre. Jeg må alltid leie hesten forbi, da den
synes det er greit å gå videre når jeg går først.
Men hvorfor oppfører hesten seg slik? Jeg kan
i alle fall ikke komme på en fornuftig løsning
på dette. Siden veninna mi, Maja, bor et lite
stykke bortenfor Bjørnehiet, har jeg mange
ganger gått, syklet eller sparket oppover
Sagheiveien, men har bestandig godfart forbi
Bjørnehiet.

Fjelltun Leirskole
Det ser ut for at tradisjonen med en
storframføring mellom revygruppa, Skonseng
skole og Ungdomskorps og innleide musikere
er kommet for å bli. Helga 17. – 19. mars var
"Fjelltun Leirskole" i ord og toner satt opp på
Skonseng og Røssvoll samfunnshus. Det ble
en fin opplevelse for de omtrent 450
tilhørerne som fant veien dit. Tekst og regi er
gjort av revygruppen selv, og med mange
kreative skjeler virket det som at man var
kommet til en profesjonell scene når man fikk
se kulissene. Med så mange dyktige utøvere
som i tur og orden framførte noe på scenen, skulle man
tro at halvparten befolkningen på Skonseng og
Røssvoll gikk med en skuespiller eller solist i magen.
Den røde tråden i stykket var at en skoleklasse i fra en
storby, og en skoleklasse i fra landsbygda skulle på
samme leirskole samtidig, og hvilke konflikter og
motsetninger som da dukket opp i mellom klassene.
Skuespillet ble flott delt opp av korps, sang- og
instrument solister, som framførte musikk som hadde
tilknytning til innholdet i "storyen". Framføringen tok
ca. to timer, pluss en halv times pause, hvor det ble
solgt kaffe, brus, kaker med mer. Så sum av
summarum var det virkelig verdt å spandere
på seg et slikt kulturelt innslag, og det
anbefales på det sterkeste at så mange som
mulig setter av tid til neste år og får med seg
neste oppsetning. For jeg, og sikkert mange
med meg, håper at denne tradisjonen kommer
til å fortsette i mange år framover.
" FLOTT LEVERT "
Fornøyd tilskuer

Jøssadall`n
Løsningen på forrige oppgave
ATTANI = bakom
Her kommer neste oppgave:
ATTSTANNER
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).

Festen ble i år, som andre år, startet
på kjøkkenet dagen før. Der har
vært et fast gjeng som har skrellet

potet og kålrabi, kokt kjøtt
og pyntet kaker. Det er for
de fleste på kjøkkenet årets
høydepunkt, der det mellom
potet, kålrabi, kaker og
krem kommer en og annen
likør eller noe sånt..
De medvirkende på
kjøkkenet er, Øystein og
Inger Mediå, som sammen
med Toril og Sten Hagen
stiller opp på lørdagen for å

koke maten ferdig. Ellers
på kjøkkenet Arne
Gåskjønli,Kari Brekke
Arnesen, Anne Lise
Kvåle. Anne og Terje
Solbu, Anne Lise
Sætermo, Solfrid og Geir
Stormo, for ikke å snakke
om Gunnar Johansen som
tar hand om alle brente
kasseroller.

Det er ikke alle som er det forundt å
feire dagen på årsfesten, men det har
Toril Hagen gjort i de siste åran. Ho ha
starta på kjøkkenet og avsluttet på
festen. I år ble det en litt spesiell
anledning da hun feiret sin 45 årsdag.
Det ble blomsteroverrekkelse fra styret
som takk for innsatsen.

Et lite oversiktsbilde av festen
som var etter det man har hørt i
ettertid ”fullklaff”. Stemninga var
på topp fra første stund av.
Musikken ble presentert av Smith
& Wesson Underholdningsgruppa
ha laget enda en fortreffelig
forestilling, All honnør tel dem.
Håper vi får ha dem i mange år
frammover.

Skonseng Ungdomslag
Består av følgende personer i år 2000
Tlf.:

HOVEDLAGET
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
1. Styremedlem ( Utdann.kont./ Lagsdr. )
2. Styremedlem ( Ansv. Doning Ettersyn )
Vararepresentant

Anne Lise Kvåle
Finn Løkås
Solfrid Stormo
Rune Gullesen
Anne Lise Sætermo
Hans Artur Heggli
Kari Skjerdingstad

75 14 80 86
75 13 22 89
75 14 83 24
75 13 30 09
75 14 82 49
90 65 14 09
75 15 33 65

E. Johansen

75 14 82 87

GAMMELSKOLA
Ansvar Gammelskola

TURNGRUPPA
Leder
Kasserer

Midlertidig
ute av drift

FOTBALLGRUPPA
Leder
Kasserer

Per Thomassen
Berit Sakrihei

75 14 83 64
75 14 83 50

Kari Brekke Arnesen
Evy Bergli

75 14 80 72
75 14 82 85

E. Johansen
Fred Oldbrekk

75 14 82 87
75 14 81 49

Harry Pedersen
Anita Pruglhei

75 14 80 63
75 14 80 24

Jo Strandjord

75 14 81 12

Hans Artur Heggli
Nina Eidem
Geir Stormo

90 65 14 09
75 14 82 17
75 14 83 24

SKIGRUPPA
Leder
Kasserer

FRITIDSKLUBBEN
Leder
Kasserer

REVISORER
Revisor
Revisor

REGNSKAPSFØRER
Regnskapsfører

VALGKOMITEEN
Leder
Medlem
Medlem

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, Solfrid Stormo og Kristian Rødvann.

MAURREDAKSJONEN ØNSKER ALLE SINE
LESERE OG ANNONSØRER EN
RIKTIG GOD PÅSKE !

