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LAGSAVIS FOR SKONSENG U.L.

Vi kom tælfeldigvis førbi og fækk oss ein liten prat med han.
Det va litt vanskelig å oppnå kontakt ettersom han va mett i et
anfall av inspirasjon, men med hans skarpe observasjonsevne
og hans sans før detaljer, kuinn han meld om at han trur det bi
sommer i år. Hvis det bi sommer så bi det osedvanle lite tyt
men forholdsvis godt med hæggbær. Ellers så mein han at det
bi bærrmark i Rasta mæn ittje før i august.
Som dokk ser av forsia på
Tælslut vell han på det stærkeste anbefal all så har muligheten
Mauren, så ha han Sørve tatt tæl det, å fær åt Sverige å hamster alt mule. Det e spesielt
tileferie i år. Han ha søkt ut i vektig no når renta ska auk igjen.
naturn før å finn ro i sjæla, så Det va mange klare meldinge ifrå ein a bøgdas skarpeste
han sei.
hjerner, før audiensen va over.

INFO FRA HOVEDLAGET
Hovedlaget har i år fått tildelt
26 bingoer som er fordelt over
2 perioder. Den første er i juli
og siste er en gang på høsten.
Ettersom at bingoen er
Hovedlagets største
inntektskilde håper vi at de av
medlemmene som får tildelt
tid på Stålsenteret under
bingo stiller opp i år (som i
fjor). En spesiell takk til de av
dere som avsetter tid til det.

Skulle det derimot ikke la seg
gjøre for de å få stedfortredere
så bes de om å ringe Anne
Lise Kvåle på tlf. 75148086.
Vi ser helst at hun slipper så
altfor mange telefoner.
Hilsen Hovedlaget.
Samtidig ønsker vi alle våre
medlemmer en riktig god og
forhåpentligvis fin sommer.

SKI
Skigruppa skal ha lotteri til
høsten, vi treng frivillige til å
selge lodd på Domus / Mega i
uke 44. Ta kontakt med Evy
Bergli på tlf.: 75 14 82 85
Styret skigruppa

Styret SUL

SETT OG HØRT
Asfalt
Telefonen i Maurens
redaksjon ha omtrent ittje tidd
still sia det sto i Rana Blad at
dæm tenkt å asfalter
oppigjøna Plurdalen.
Vi ha fått dokumentert at
sånne meldinger vil gå ut med
jevne mellomrom i et forsøk
på å få det tæl å rabbel før
Plurdalingan således at dæm
kainn eksporteres ”over
fjillet” neddopa og iført
tvangstrøye, kvar og ein. Når
det e gjort kainn dæm græv a
veien rætt neom bøgdas mest
berømte møkerdonge.

Og vips, så spar dæm både
brøyting og skraping.
Samtidig får Rana Blad ledig
plass før å skriv om
kulturlivet i Rana.

Dementi
Vi må dessverre dementer
diverse røkta om at bulldozer
og gravemaskin i hektisk
aktivitet utpå Storneset ittje
ha nokka som hælst med E6 å
gjær.
Politi
Politiet melder om skjerpet
Det va mange observante
beredskap ute på Rana –
matpakkekjørera så rengt oss
veiene i sommer. De har seks å lura på om vi av rein og
biler ute i felten. Men det
skjær medlidnheit med
understrekes at to av bilene
Røssvollsia tænkt å anlægg
går i heilkontinuerlig trafikk nyveien her bære før å unngå
mellom Mo og Reinforsen for at Røssvoll bi lagt øde hvis
å ta seg av alle klagene som
det mot førmodning sku kom
kommer ifra nabolaget.
en vei oppi hågan.

BARNESIA

Sommerleker!!
Nå er sommeren endelig kommet så det er på tide med uteaktiviteter. Her er to eksempler på
leker barn kan gjøre:
Kapproing

Krabbeløp

Lag to lag med flest mulig på hver. Sett dere
på rekke med bena fra hverandre, ta tak rundt
livet på den personen som sitter foran. Når
”skuddet” går er det om å gjøre å humpe på
rumpa framover uten å slippe taket. Hvis et av
lagene slipper taket i hverandre, må de tilbake
til start. Det første laget til å komme seg over
mållinjen vinner !

Denne leken egner seg best utendørs, på en
stor gressplen eller lignende. Alle deltakerne
tar tak rundt anklene sine og prøver å løpe
bort til mållinjen som bør være minst 10
meter borte. De som faller er ute. Denne leken
egner seg like godt for voksne som for barn.

I forrige nummer av mauren utlyste jeg en konkurranse, du skulle tegne eller skrive eller hva
som helst, men der kom ikke et eneste bidrag inn i det hele tatt!!!
Dette synes jeg var litt dumt men ja, ja. Det ble heller en tegneserie som Kristian Rødvann
laget.
GOOOOD SOMMER!!!!!!!!!!!!!

Isfiskekonkurranse 2000
Til tross for regn og et vær som man ikke har lyst og gå ut i,
var det ca. 50 påmeldte deltagere.
Dette er Ole
Kristian
Trones, med
dagens nest
største fisk

Rolf
Sætermo
var også
med.

John Eilert Skonseng
med dagens fangst,
og vel så det.
Her er hele
fangsten
ca. 4,6kg

Oversiktsbilde under oppveiing.

SKRØMT I BYGDA
Vi har nå kommet fram til særemnene " Dvergen på Røssvoll , Varg og andre udyr" og
" Den grå mainn "
Av Anette Røssvoll
I sin fortvilelse tok hun livet
sitt ved å kaste seg i
Det hender faktisk av og til at Reinforsen.Folkene på
dvergene (en underjordisk)
Skonseng lette langs
elvebreddene og soknet etter
kan være hjelpsomme mot
folk som de har noe til overs henne i to dager uten å finne
for. Dette var tilfelle med
liket. Den tredje dagen gikk
dvergen på Røssvoll. Han var en tjenestegutt forbi en
låvebru på gården. Der fikk
nemlig så håpløst forelsket i
Berit Hendriksdatter
han se en dverg ligge å peke
Skonseng. Hun var tjenestetøs med en høygaffel, og liksom
hos handelsmann Knut Jæger by den frem. Gutten ble
forundret, og kom til å tenke
Mo, hvor hun ble gravid. På
grunn av dette fikk hun kjeft på den ulykkelige jenta. Han
av foreldrene en søndag hun tok derfor høygaffelen, og
tenkte at kanskje ville han
var hjemme.
Dvergen på Røssvoll.

finne jenta ved hjelp av
denne. Han fikk med seg et
par av kameratene sine for å
sokne i elva. Første gangen
han stakk høygaffelen ned i
vannet, like nedenfor fossen,
traff han noe som lå på
bunnen. Og ganske riktig, det
var jentas lik. Guttene bar
henne til gårds, og liket
hennes ble begravet, men i
henhold til loven som var da
om selvmordere, ble hun
begravet utenfor
kirkegårdsmuren og uten
jordpåkastelse.

Varg og andre udyr.
Det ble også fortalt mange historier om varg og
andre udyr. Alle hadde stor respekt for
rovdyrene, kanskje særlig for varg og bjørn.
Dette er ei tegning av storvargen i
Heinåklompen. Han var nok for mange et
skummelt bekjentskap…

Den grå mainn gjorde ingen
fortred, men han var allikevel
det skumleste som var på den
På Skonseng er det mange
gode historiefortellere. En av tida. Han kom til bygda hver
dem er Arne Olsen, eller Arne høst, og viste seg bare i
på Hagen, som han blir kalt. mørke. Stort sett alle i bygda
Jeg har vært og snakket med visste at Den grå mainn ikke
fantes, men ingen turde å
han om ”Den grå Mainn”.
utelukke muligheten for at det
Den grå mainn var en
var noe sant i det som ble
fantasifigur som til slutt ble
fortalt. Siden det fantes bare
virkelighet for alle i bygda.
utedo på denne tida, var de
Han var en skikkelse som
fleste snare ute på kveldstellmange mente de så, med en
tur, da Den grå mainn kunne
lang grå frakk på seg.
Den grå mainn.

sitte like bak do-veggen.
Denne skikkelsen ble etter
hvert essensen i datidens
skrømthistorier. For det var
ikke så vanskelig å klekke ut
en skummel røverhistorie når
det var snakk om Den grå
mainn. Han var jo skummel
uansett. Alt dette snakket om
denne nifse skapelsen ble
etter hvert til et massehysteri
i bygda, og alle var ute etter å
ta Den grå mainn. På slutten
av 1930-tallet, ble Den grå

mainn observert på Nystadnes. Folkene i
bygda fikk greie på dette, og det ble satt i
gang en gedigen mobilisering.
Bygdefolket rustet seg med våpen og nå
skulle Den grå mainn tas. Dette var
selvfølgelig uten resultat. Hvis det var noen i
bygda som var ekstra skvetten, la man seg på
lur, utkledd som Den grå mainn. Deriblant
kledde Hendrik på Heistad seg en gang ut.
Men hans lille,
nokså uskyldige spøk, skulle komme til å bli
langt verre enn han hadde planlagt.
Folkene i bygda jaktet en hel dag på han,
og skuffelsen var nok stor da de endelig fikk
has på han, og oppdaget at det bare var
Hendrik.

Etterord
Med denne særoppgaven håper jeg at leseren har fått et innblikk i fortidens måte å underholde
hverandre på. Ved å skrive denne oppgaven har jeg selv fått bedre forståelse av hvorfor folk
før i tida var så overtroiske.
Kilder.

* Norske folkeeventyr og sagn, (samlet i Nordland) av Ole Tobias Olsen,
Utgitt av J. W. Cappelens Forlag.
* Arne Olsen,
* Steinar Røssvoll.

Dette var siste avsnittet i føljetongen om Skrømt i Bøgda, av Anette Røssvoll. Vi i
redaksjonen vil få takke henne for at vi fikk bruke denne særoppgaven i avisa vår, og vi
oppfordrer samtidig til alle andre om og komme med stoff til avisa. Adressen til Mauren
finnes på siste side.

Jøssadall`n
Løsningen på forrige oppgave
ATTSTANNER = en som utvikles sent
Her kommer neste oppgave:
AURMØELAN
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).

17 Mai 2000

Denne gangen
arrangerte Skonseng
skole- og
ungdomskorps, og
Skonseng Ungdomslag
17. mai feiringa i lag.
Og det ble en vellykket
tilstelning, ikke minst
på grunn av det
nydelige været vi fikk.
Og godt var det,
for er det noe som
det er mye av så er
det folk på en slik
sammenkomst som
17. mai feiring er.

Med et så lite
samfunnshus som vi har
her på Skonseng, ville
det ikke ha vært plass til
alle inne, noe som vi
dessverre har merket så
alt for mange ganger
tidligere.
Korpset leverte i år flott musikk som
alltid, og det ser til at det vokser både i
antall og kvalitet år for år.
Drillkorpset fortjener også ros for deres
opptreden.

Hilsen en godt fornøyd i mengden.

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:
Eller på E-mail:
Mauren er også lagt på internett:
Besøk SUL sin hjemmeside:

Trygve Karstensen Skonsenghagen 93 8615 SKONSENG
mauren@c2i.net
http://home.c2i.net/skonseng/sul/mauren
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 Rødvand.

Maurredaksjonen ønsker alle sine lesere og annonsører en

RIKTIG GOD SOMMER !

