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INFO FRA HOVEDLAGET

Tirsdag den 25 september startet vi opp med barneidrett på
Skonseng. Vi vil ta pause når ski-cupen begynner. Vi krever
ikke noen kontingent utover medlemmsskapet. Målet er at vi
skal drive allsidige aktiviteter uten hovedvekt på noe spesielt.
Vi skal bl a få opp pulsen, danse, ha forskjellige typer
ballspill, synge og leke sangleker, rocke litt, ha aktiviteter til
musikk med mer. Vi skal være to instruktører ved hver
trening.

17:30-18:30 4-5 åringene både gutter og jenter

18:30-19:30 : Jenter i 1 , 2 og 3 klasse

(med hensyn til tilbud for gutter og jenter som for øvrig ikke
vil benytte dette tilbudet, ta kontakt med fotballgruppa)
Ta med en flaske med vann, gode sko og lette klær.
Så håper vi på godt frammøte , og en svett og trivelig høst.
Hovedansvarlig for dette er:

Grethe Stavem Limstrand og Trude Ågheim Kalkenberg

Vi har vært så heldige å få sponset mye utstyr til denne
aktiviteten og vi takker for velvillig støtte.

Gubb-gym

Nå blir det et tilbud for de som vanligvis ikke trimmer, men
som fortsatt er så ung (og hydden) at en husker at det kunne
være morsomt i gymsalen på skolen. Vi starter nå opp med
Gubb-Gym torsdager kl. 20.00. Vi møtes i Gym-salen på
skola og finner etterhvert ut hva vi skal gjøre.
Forutsetningene for å delta er følgende:
1. Gubbe over 25 år.
2. En må ikke være i god form (i alle fall må en ikke vise

det)
3. Folk med alderstillegg og en ”liten skavank” er spesielt

velkommen.
Formålet er at vi skal treffes, ha det hyggelig, røre på oss og
kanskje i løpet av en viss tid bli litt bedre form.
Det blir ikke noe formelt opplegg, men vi har funnet trener.
Årsaken til at det ble Kåre Jørgensen var at han hadde lyst å
være med, men ikke tilfredsstilte forutsetningene for å delta
(punkt 2). Dermed var trenerjobben  eneste mulighet.
VELKOMMEN !

Inntektsbringende
aktiviteter i sommer
For å få inn penger til alle
gode formål og aktiviteter i
laget har det vært en rekke
aktiviteter i sommer.

NM i Jegertrapp på
Mangholmheia
ble et vellykket arrangement
hvor Skonsenveringa bidro
med parkeringsvakter og
kjøkkenpersonell.

STCC på ACR
engasjerte mye folk fra
Skonseng. SUL skulle selge
mat og i et kaotisk opplegg
fra arrangørene stilte
Skonsengværingene opp og
fikset saker og ting slik at
ACR også i år kunne smykke
seg med et vellykket
arrangement.

Bingoen
er som vanlig en god
inntektskilde. Ca 60 personer
fra Skonseng har bidratt til at
vi i år også har kunnet ta på
oss de dagene vi fikk tildelt.

Styret i Ungdomslaget vil
rette en STOR TAKK til
alle som har stilt opp på
aktivitetene i sommer.
Kassereren har trolig fått
igjen nattesøvnen etter at
økonomien nå begynner
å rette på seg.



Fotballbanen anno 2001

Hei, her får dere ei lita
orientering om hva som
foregår i og rundt
fotballbanen for tiden.
Den gamle brakka som har
stått ved fotballbanen er nå
borte.

I stedet er det
kommet fire brakker som er
satt sammen. Disse skal med
tiden bli til et fint klubbhus.
Det er en god del ting som må
gjøres i forbindelse med dette.
Vi må bygge tak over
brakkene, vinduer må flyttes,
vann og kloakk må til, samt

en del forandringer innvendig.
Ny bordkledning utvendig blir
det også.
Ellers er det blitt veldig fint
på fotballbanen. Vi har fått en
binge som går under navnet
"Gunnar-bingen". Her kan vi
spille tennis og fotball. Denne
bingen har fått navnet etter en
som legger ned et enormt
dugnadsarbeide for fotballen i
bygda. Nemlig
GUNNAR JOHANSEN.

Strandvollyball er det også bane til, samt en veldig fin sykkel-crossløype. Vi har hatt to
ungdomsfester og en  familiefest (sangthansaften). Alle disse tre tingene var vellykkede.
TAKK TIL DERE ALLE som har hjulpet til.
Fotballhilsen fra
Jostein Wedvik
(formann)

Fotballgruppas
Sankthansfeiring

Fotballgruppa inviterte i år til felles
Sankthans feiring på fotballbanen. Knut stilte
opp med sitt ”bærbare stereoanlegg” og sørget
for at ingen fikk sove denne kvelden. Været
var fint og stemningen  god. Store og små
deltok og hele anlegget ble brukt, bingen,
volleyball banen og fotballbanen til
fotballspill, selskapsleker og dansegulv.
Midsommerfesten trakk ut i de tidlige
morgentimer og de mest observante kunne
rapportere om at enkelt faktisk var litt ustøe
da de prøvde hjemveien. Takk til
fotballgruppa som arrangerte dette for bøgda.

Jøssadall`n
Løsningen på forrige oppgave

AMØRING = Svak og dårlig utseende

Her kommer neste oppgave:
ASKFIS

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-post til redaksjonen
mauren@c2i.net

(Jøssadall`n = en som røper hemmeligheter).

mailto:mauren@c2i.net


Damelag til Optimisten, kunne det være noe å få til?

Etter å ha jogget litt i bygda
viste det seg at jeg slettes ikke
var alene om denne hobbyen.
Det er bare det at vi damene er
å oppservere joggende på de
underligste tider av døgnet, og
som regel alene. Etter at en
mannsperson til og med uttalte
at noe sånt som et damelag til
Optimisten det kunne vi IKKE

få til, ja da var det gjort. Alt
som skulle til var å ringe litt
rundt og så hadde vi et lag.
Tilsammen syv stykker og to i
reserve. Etter å ha lært oss å
jogge i lag, fikk vi noen
uforglemmelige treninger. Vi
hadde det rett og slett
kjempeskøy. Selve dagen kom
og vi hadde løs mage alle

sammen. Ville dette gå bra?
Og bra gikk det!!!!!
På gammelskola står det nå en
fin pokal med minne om at det
første damelaget som har vært
med fra Skonseng fikk en fin
tredjeplass på Optimisten.
(I sin klasse)

Laget bestod av:

Bak fra venstre:

Ann Mari Kindsbækken,
Janne Bjørnslett,
Trude Å.Kalkenberg og
Marianne Fineide.

Foran fra venstre:

Grete S.Limstrand,
Trine Solbu og
Lillian Brendmo.

TAKK FOR AT DERE STILTE SPORTY OPP JENTER..
Samtidig vil jeg takke for støtten fra ski- og fotballgruppa som sponset Skonsenglagene med
fine t-skjorter. (Unni Hoem og Vanja Bergli stilte opp som reserver)

Optimisthilsen fra Lillian Brendmo

SETT OG HØRT

Takk for sei

Når det hære læses e vår kjære
sambøgding Kari Skjæringstad
nyetablert på Ranas
Skyggeside i Langneset. Vi lik
det dåle når utpræga ja-følk
fløtt i frå bøgda, men kan ittje
anna enn å ønsk ho løkka tæl.

Her må vi bære konstanter at
bøgdas ongkara ha gjort før
dåle arbei!

Kugalskap

MPR styret ha tæl fulle vist oss
betydninga a ordet kuvending.
I fleire saka der dæm ha fatta
velbegrunna vedtak, ha dæm
påfølgende møte gjort
kuvending før å vedta det stekk
motsatte. Maurens politiske

journalist mein bestæmt at
dæm før ettertida med fordel
kan gjær om vedtakan i samme
møte. Så vil dæm spar tid og
møtegodtgjerels samtidig så
vedtakan vil bi fornuftig.
Supperådets hederspris
overbringes herved.



HyperDiskoen

Som vel alle i Rana vet ble
det 16. mai i år ble arrangert
HyperDisko i RIIS-bygget.
Det var skigruppa som sto
som arrangør av dette. Håpet
var at arrangementet skulle gi
en god slant i skigruppas
kasse til de prosjektene en står
overfor på Emilmyra.
Planleggingen og
gjennomføringen gikk meget
bra sier leder i Skigruppa Kurt
Gjelstenli. Det var mye mer
arbeid med dette enn vi hadde
forestilt oss på forhånd.

Det gikk greit med alle
formaliteter rundt søknader,
branngodkjennelse og
”velsignelse” fra politiet, men
en rekke praktiske forhold
som strømforsyning og
toaletter gav mer jobb og
kostnader enn forventet.
Arrangementet ble vellykket.
Kurt sier at det enn er mest
fornøyd med er de positive
tilbakemeldingene enn har fått
fra ungdommen, voksne,
politi, brannvesen m.fl.
Dessuten at det jo fantastisk at
en hel bygd kan stille opp

å hjelpe til slik Skonsengværingan gjorde i forbindelse med
dette arrangementet. Skigruppa vil gjennom Mauren takke
alle som hjalp til med arrangementet som også gav et
overskudd som en er fornøyd med. Det skulle gjerne vært
større, sier Kurt, men dette var første gangen og neste gang
vet enn hva en kan forbedre. Med denne uttalelsen er det
avslørt at en vil prøve dette igjen. Skigruppa synes imidlertid
at arrangementet er for stort til at gruppa kan ta dette alene og
vil derfor diskutere dette nærmere med fotballgruppa og
hovedlaget. Vi håper at en 16. mai fest på Skonseng kan bli en
tradisjon. og at det ordner seg med lokaler. Hvis en ikke får
RIIS-bygget  må vi lete etter andre bygg, hvis noen har et tips
tar vi gjerne imot dette avslutter Kurt.



HAN AMANDUS I HAGEN

Av Peder Andersen

Del II av XI

Ull var en dyrebar vare, og
den skulle til så mangt; vøtta,
høsa, lugga og mye mere. Til
lofotvøttan gikk det mye ull.
Til vømmel likeså.
Spinnerokk og vevstol måtte
finnes i hvert hus, og de måtte
brukes flittig. Sauskinnsfellen
var det viktigste sengeplagg.
Men tilbake til Amandus. Hva
skulle en ”skølp” (det vanlige
navnet på fiskere nordfra) ta
seg til her i Rana? Han nevnes
som ”logerende” på Røssvoll
i 1865 og der traff han vel
også sin tilkomne. Vi får
tenke oss til hvordan det gikk.
På Skonseng var det på den
tid en sjøleiandes bonde som
hette Per Jansa. Det var ein
drivandes kar. Han nevntes
som jektstyrmann, var også
ordfører i Rana et års tid.
Foruten båtbygging og
jordveien som ble drevet, ble
det i hans tid satt opp nye hus.
Fjøs, kornlove en svær
stuebygning, siden kalt
gulgården, alt laftet av grovt
tømmer. Til all denne
virksomhet trengtes gode
arbeidsfolk. For å knytte en

slik som Amandus fastere til
gården, fikk han slå seg ned
som rydningsmann på
elvebakken i Skonsenghagen.
Og hvem vet? Lokkemat kan
være så mangt, løfter også.
Skjøte ble utstedt på plassen
først i 1924, men da hadde
Amandus ligget et år i sin
grav.  Det som betegnes for
tiden er vel alltid under
forandring. Menneskenes kår
svinger opp og ned på
tidsbølgen, nye forhold
oppstår og alltid tapes noe av
det som har vært. Slik var det
for beboerne i Skonsenggryta
og. I Skonsenggryta er
bunnen, botnet av en bredemt
sjø. Nå er bare elvene igjen;
Jordåga deler gryta i to og
Langvassåga bryter seg inn
fra sia, men den gjør ikke noe
”væsen” av seg, den vil bare
bli med sin søster på veien
mot havet. Så vokste det da
opp ei grend på hver sin side
av elva, men skal en tru hva
en gammel rimesmed diktet,
utviklet de noen
forskjelligartende gemytter.
De som levde på nordsida
elva ble som kongelige
vesener, mens de på sørsida
ble det rett og slett varg av.
Slik oppstod Røssvollkongan
og Skonsengvargan. Det var
flere ting som var
bestemmende for utviklingen
i Skonsenggryta. At Jordåga
delte grenda i to var ikke så
ille fordi elva var lett farbar,
om sommeren med båt, og om
vinteren lå jo isen der, den
gjorde samkvemmet lett.
Verre var det med
Langvassåga, den gikk jo på
tvers av dalen. Ei stille
flytende elv er vel ingen
hindring i og for seg, men den
vestre breidden var ei høg og
stupbratt bergol som ikke uten

videre lot seg forsere. Det var
de såkalte Lappnes eller
Lendingsbergan, Risfjellets
forlengede arm som tar sin
slutt ved Lappnesskjæret et
stykke nedfor elvemøtet. Der
renner Nilsbekken ut i
Storelva eller Ranelva som
den også blir kalt. Hva denne
Nils var for slags kar er det
ingen beretning om, men
bakken som går opp fra elva
på venstre side av bekkedalen
har også navn etter ham.
Oppe på bakken er gårdene
Reinforsheia og der var det i
gammel tid Nilser. Du kan
også fare opp i fra elva på
høgre sia av Nilsbekkdalen.
Du kommer da straks til
gården Lappneset, den ligger
på ei høgd med godt utsyn
over Røssvoll - Skonseng
terrenget. Lappnesnavnet er
vel et minne fra
reinflyttingstiden. Det sies at
vår og høst forflyttet lappene
sine reinjorder mellom
Langfjellet og Risfjellet og
videre bort. Hvis det var så
uheldig at det var flom i elva
just da, kunne det snart skje at
dyr ble dradd med strømmen.
Da bar det rett til fossen, og
der ble intet liv spart. Fossen
kalles Reinforsen, og den har
sin egen historie. Litt vestafor
Lappneshåjen frampå
bergrasta som stuper seg
hengbratt ned i Langvassåga,
og der jordåga ender sitt løp,
lå to boplasser som i flere tiår
var med på å forandre
trafikkbildene i området
totalt. Her bodde de første
fergemenn.
Fergemennsvesenet kom til å
vare i nitti år, fra 1864 til
1945. I attenhundreogseksti
åra var vegbygginga i
Dunderlandsdalen kommet i
gang for alvor.



BARNESIDA!

Hvor mange rundinger?
Svar:_____

Hvilket land hører til flagget? Følg linjene.
Andorra                Bosnia                  Egypt          Storbritannia

Løsning på er:

Sporan atne like va laga a svære lugga, og i vindfanget tel hytta sto blant anna et par svære
lugga. Dem va før stor tel både han Johannes – offerets bror – og ho Amanda – offerets
kjæreste. Då står vi igjen med han Peter, som då mått va luggans eier. Konklusjon: Peter
Borgan drap Artur Bergfjell pga at han va ulykkelig førelska i ho Amanda.



Mauren søker med dette medarbeidere til
redaksjonen, vi håper at du er litt interessert i
journalistikk og kan tenke deg å bidra med noe i
den forbindelse til avisa. Ta kontakt med
redaksjonen ved hjelp av adressene nederst på
denne siden. Vi håper å høre i fra deg !

Ved
valg -
komiteen

Valgkomiteen søker etter personer som kan tenke seg å drive med
lagsarbeid innenfor Skonseng Ungdomslag. Det er spennende ting på
gang i SUL, og det er en ypperlig måte til å komme i kontakt med
andre sambygdinger på. For nermere informasjon, ta kontakt med:
Hans Artur Heggli 90 65 14 09

Maurredaksjonen ber våre lesere om stoff til vår lokalavis, og vi oppfordrer også alle
barna i bygda om stoff til barnesida, 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: Kristian Rødvann, Kristen Elias Rødvann og Finn Løkås

Maurredaksjonen ønsker alle sine lesere og annonsører en
RIKTIG   INNHOLDSRIK   OG   FIN   HØST !

mailto:mauren@c2i.net
http://home.c2i.net/skonseng/sul/mauren
http://home.c2i.net/skonseng/sul

