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Medlemskap i Skonseng UL.

Vi har nå startet salg av
medlemskort for 2003 og ber folk
ta godt i mot våre tapre
kontingent selgere som tråler
rundt i bøgda. Vi håper å være
ferdig med salget før årsfesten
slik at det går raskere i døra på
festen. Vi setter oss høye mål for
medlemskontigenten i 2003. Vi
ser det som naturlig at alle
familier på Skonseng og Røssvoll
er medlemmer. Vi tror de fleste er
enige om at alle på en eller annen
måte nyter en godt av tilbudene vi
har innen kultur, idrett og andre
sosiale tiltak og at vår virksomhet
er en berikelse for bøgda. Det er
spesielt viktig at alle barn står
som medlemmer med navn og
alder. Da er de dekket av
forsikringsordningene når de
besøker våre anlegg og er med i
grunnlaget for beregning av støtte
til idrettsvirksomhet, som er en
viktig inntektskilde til laget.

Skonseng Bøgdalag

Bøgdalaget er i full aktivitet med
en rekke saker som er viktig for
bøgda. Vi kan blant annet nevne:
gang og sykkelstier, gangbru over
bruene våre, ny E6,
boligbygginga, fremtidig
eldresenter, søppeltippen. Alle
slike ting er tatt opp i
kommunedelplanen for Røssvoll
– Skonseng og bøgdalaget lager
nå en uttalelse til denne.

Advendtslotteriet

For å få inn noe av årets
manglende inntekter til
hovedlaget bestemte vi oss for å
ha et adventslotteri. Utstillerne på
julemessa var så snille å sponse
premiene, tusen takk til dem.
Trekningen ble foretatt på
styremøtet 2. Desember.
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Hva vil folk bidra med til ungdomslaget

Skonseng ULs virksomhet er basert på frivillig arbeid og folk har ulikt syn
på hva en vil bidra til. Vi har ofte hørt folk si: jeg kan gjerne gjøre …. Hvis
jeg bare slipper…. Det er bare så vanskelig for oss i styret å få med oss
slike uttalelser slik at vi kan bruke det. Derfor gir vi nå folk muligheten til
selv å bestemme hva de kan tenke seg å gjøre for laget. Vi har distribuert
en liste der hver enkelt i bøgda kan velge hva en vil bidra med. Her krysser
man av og legger det i vår postkasse på butikken. Vi håper en ser på dette
som en mulighet til å velge og at vi Ungdomslaget dermed kan utøve mer
respekt for folks fritid.

Skonseng UL har fått postkasse på butikken

Denne måneden sender vi ut en del ark der vi vil ha svar fra folk i bøgda
(dugnadsarket og fyrverkeri-bestilling). For at folk skal kunne post dette
enkelt å uten tvil om hvor det skal har vi satt opp en postkasse på butikken,
dette sjekker vi flere ganger i uken.

Kjøp fyrverkeri via Skonseng UL

For å tjene penger og gi bøgdaværingen mulighet til litt rimeligere
fyrverkeri har vi laget et tilbud om å kjøpe fyrverkeri via Skonseng UL. Vi
har delt ut noen ark og flere ligger i skapet vårt på butikkveggen. Vi håper
en vil benytte seg av tilbudet

SKI

Skigruppa

er allerede i full gang med våre vinterlige aktiviteter. Til tross for
manglende snø, har en rekke utøvere vært på skisamlinger bl.a. ved
Meråker og i Sverige. Skiskytterne har deltatt på det første kretsrennet, der
Skonseng tok sju av ti mulige førsteplasser, og for øvrig en rekke strålende
plasseringer.
Rekrutteringen er kjempebra innenfor skiskyting (gutter), men vi savner
flere utøvere i andre disipliner. Og spesielt til dere jenter, møt opp – vi er
behjelpelig med instruksjon og noe utstyr.
Vi starter Cupen 7 januar kl. 18.00 på Emilmyra. Mandag 6 Januar
på Gammelskola begynner vi med forhåndsregistrering av cupen.
Skulle det vise seg at det blir lite snø, blir det ”ganger-cup” inntil videre.
Men vi er blitt lovet at det blir snø. For øvrig oppfordrer vi alle gamle og
nye deltagere velkommen, og husk at cupen er et sosialt tiltak som passer
like godt for de som er 4 år eller 80.
Hvis noen ønsker å bidra på kjøkken, start el. tidtaking blir vi kjempeglad.
For øvrig ønsker vi heile bygda og våre sponsorer ei riktig fin Jul.
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Samarbeid mellom lagene i
regionen
Tidligere år har det vært en del
koordineringsproblemer mellom
lagene når det gjelder
arrangementer. Eksempelvis
kunne det bli arrangert
ungdomsfest på Skonseng og
Heia samme helg. I høst hadde vi
et møte på Heia der vi bestemte at
det skulle bli slutt på slikt tull der
man ødela for hverandre. Det har
derfor vært en god tone mellom
lagene i høst. Vi bestemte også at
vi skulle prøve et prosjekt
sammen. Vi valgte da å arrangere
et juleball 3. Juledag på
Skytterhuset.
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Barneidretten

Heldigvis fikk vi barneidretten i gang. Det så mørkt ut i August og som
vanlig er problemet å finne noen som er villig til å påta seg å være sammen
med ungene. Det gikk bra og vi gir all honnør til Eirin, Elin, Wenche og
Marie som tar seg av dette i tillegg til foreldrene som kommer sammen
med ungene på tirsdagskveldene.

    

Arrangementer framover
27. desember kl. 2100 Juleball på Skytterhuset i samarbeid med andre lag i regionen
29. desember kl. 1500 Romjulsmarsj med suppestasjon og start på gammelskola
30. desember kl. 1700 Juletrefest på samfunnshuset
22. januar kl. 1800 Årsmøte på gammelskola. Frist for saker til årsmøtet er 10. januar
25. januar kl. 1900 Årfest på samfunnshuset med vanlig program, musikk og sånt
28. – 30. Mars Jubileumshelgen med en rekke arrangement
29. mars kl. 1900 Jubileumsfest

Juleball.

3. juledag (27. desember) blir det
juleball på Skytterhuset med
levende musikk og velkledde
festdeltagere.
Arrangementet er et
samarbeidsprosjekt mellom
Skonseng UL, Skolekorpset,
Skytterlaget, Røvassdalen UL,
Storforshei IF og Grønnfjelldal
UL. Dette blir et spennende
samarbeid som skal bli et bra
arrangement for deltagerne og en
nyttig erfaring for samarbeid
mellom lagene.

Jøssadall`n
Løsningen på forrige oppgave

BEGGE = Øyværing som er fisker.

Her kommer neste oppgave:
BEKKEL

Har dere noen gode uttrykk å komme med til Jøssadall`n,
kan dere sende det til :

Skonseng U.L. Sagheiveien 1
8615  SKONSENG,

eller på E-post til redaksjonen skonsengul.mauren@sensewave.com

(Jøssadall`n = en som røper hemmeligheter).

Takk til Trygve. Tips om ny redaktør

Dette er siste nummer som Trygve Karstensen er redaktør for. Med sin kompetanse har han vært en stor
ressursperson og pådriver for å få ut Mauren i mange år. Vi takker han for en stor innsats og håper at han er
like velvillig som han har vært til nå, når vi trenger en håndstrekning i Ungdomslaget.
Når Trygve gir seg, betyr det at denne oppgaven nå er ledig for person(er) som vil jobbe med avis og tilegne
seg erfaring gjennom Mauren. Vi håper å få inn tips fra publikum om personer som egner seg. Ring da Mette
på telefon 990 31 354 / 75 15 31 80.

mailto:mauren@c2i.net
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Julegrantenningen

Hvorfor ikke lage et arrangement
av julegrantenningen tenkte vi i
fjor ? Trur du ikke vi klart å husk
det et helt år, bra hva?
Skolekorps,

barn som tente grana med å
”hoppe på lyset”,

risengrynsgrøt, kaffe og kaker og
over 100 mennesker

gjorde dette til en suksess. Dette
tror vi blir en tradisjon 1. Søndag
i advent.

SKI  OG  FOTBALL 

Fotballsesongen

er nå avsluttet med hensyn til dugnad. Det har vært mye aktiviteter dette
året. Huset er stort sett ferdig, men det gjenstår å gjøre i stand en garderobe
samt noe småtterier her og der. Til neste år skal vi ta til med å mure opp en
grillplass ute. Etter sommerferien har det vært arrangert to fester (ilag med
skigruppa.) Vi har også avviklet ei julemesse.

På den var det ca. 250 besøkende over to dager. Vi hadde ikke riktig så
mange utstillere som i fjor, så vi får si oss fornøyde med antall besøkende.
Vi har også hatt ett loppemarked i lag med skigruppa.

  
En STOR TAKK TIL DERE ALLE som har hjulpet til på dugnadene og
gjort disse til noen koselige ettermiddager / helger.

Fotball 12 – 14 år
Vi hadde en del ustabilitet med det eldste fotballaget i vår slik at en
vurderte å trekke laget fra serien. Ledelsen i fotballgruppa bestemte seg for
å kalle inn til et møte for å sjekke interessen blant spillere og foreldre. Det
ble bestemt at en skulle fortsette hvis en fikk nye trener. Kåre Jørgensen og
Kenneth Johansen i samarbeid sa seg villig til oppgaven. Dette har gitt
gode resultater, det ”tapende” laget i vår er snudd til en glad gjeng som vil,
og de har i høstens kamper klart både uavgjort og seier.

Til slutt vil jeg ønske alle ei riktig god jul. Jostein Wedvik



Helt si istia ha jorlåga kleve
bøgda i to ei færja sto før sjyssen
men det va no et styr før å kom
seg tæl mo

Ettje krigen vært det mytje snakk
om bru politikera, bønder og
bøgdas store menn, diskutert og
visst så vel ke den sku ligga hæn

Så i 1954 vart det åpning med
baluba fin å blank, med nyskørn
plank glea va stor, men ingen
spælt på tuba

I næst'n 50 år ha ho lie over ælva
så stri med kul på mett'n og høge
tårn kem så ana at ho eindag sku
skap splid

Ein dag i 2002 vart bøgda snudd
på høv ho mått renoverest, lakken
vaitje og det kun jo bi litt støy og
støv, det e no løv å prøv men nei,
det går jo ittje an å va så sløv
igrunn så va det heile bære tøv

No mått ho pakkest inn i plast så
flagra hit og dit ittje eingong trast
å måse fann plass å sett å sjit

Vi sykla og jækk med pøsa og
sækk ja vi kun ittje ainna før på
Reinforsheia vart dæm ulite
førbainna

Herre min skaper før et håloi,
over dammen vi smått fekk kjør i
konvoi med lysregulering,
barneparkering og portførbud
han Robert han mægla som ein
gud

Men nu e våre sorger ein saga
blott vi ha tørka støv a hagebolan
atter ein gong ha vi nybru fått

Det e ittje mange førunt å bi åpna
to gong tæl hornmusikk og blæst
tolmodigst av dalens folk,
velkommen hit tel fest

Hilsen Sørve tel trøst.
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Brufest !

Den 17 Juni ble Skonseng brua befolket av en gjeng arbeidskarer som
hadde jobben med å påføre brua et nytt strøk lakk. Brua ble stengt og folk
ble tvunget til å kjøre over Reinforsheia. Dette likte Reinforsheias beboere
dårlig, noe som førte til en voldsom veidebatt. Det hele ble ikke  bedre av
at arbeidsgjengen ikke greide å holde tidsskjemaet.
 Etter over en og en halv måneds beleiring ble arbeidsgjengen endelig
ferdig. Dette måtte selvfølgelig feires.  Den 20.09.02 var det duket for
bruåpning,  med korpsmusikk, lysseremoni (akkompagnert av bru-demarsj,
improvisert på skarptromma!) og fyrverkeri. Det var satt opp et partytelt
ved siden av veien og utenfor var grillingen i full gang på to store oljefat-
griller.
 Vår kjære heimplassdekter Sørve Marbakkli var selvsagt på plass, til hest
denne gangen. Han fremførte sin hyllest til Skonsegbrua til stående
applaus og forlot så festen på sin trofaste ganger.
Diskjåkkien Knut Storvik var innleid for kvelden, og da han børstet støv av
anlegget, da ble det virkelig liv. Folk danset og hygget seg til langt på natta
og partyteltet var stappfullt. Trur ikke det ble stille før i fire-fem tida. Det
er lenge siden det har vært så mye liv under et SUL arragement.

            

Høyhastighets internettforbindelse (Breiband) til Skonseng ?

For de som bruker internett er det en kjensgjerning at det går tregt slik vi
har det i bøgda (vanlig telefon/ISDN). Nå er det tatt initiativ til å forbedre
dette. Vi har hatt samtaler med Monet om fastlinje til Skonseng og
radioantenne slik at det etableres en trådløs internettforbindelse til
husstandene som vil ha raskt internett. Hvis minimum 25  hustander
melder seg på blir dette realisert og prisen satt til den samme som i byen
(1990,- i etableringskostnad og 399,- pr mnd). Tildelt hastighet blir 512
Kbit mot dagens 64(/128) Kbit på ISDN.
Interesserte melder seg på ved å kontakte Finn på
e-post: finn@heim.as eller telefon 990 28 009   /   75 14 80 79.

mailto:finn@heim.as
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-Siri kan du skift vann på
fiskene?
-Nei mor. Fiskene har ikke
drukket opp det gamle
vannet ennå.

-Kjære Jens Petrus, sier
læreren en dag. Du har så
mange feil i matteleksen for
tiden. Har du ikke en søster
eller en bror som kan hjelpe
deg litt?
-Ikke enda, svarer Jens
Petrus,-Men jeg får snart
en.

-Hadde dere en fin ferie på
Kanariøyene, Monica?
-Jada, men neste år skal vi
ta med vår egen TV.
-Hvorfor det?
-Jo, fordi ingen i familien
forstår spansk.

-Hunden min har ikke nese.
-Hvordan lukter den da?
-Forferdelig.

Tre år gamle Marie møtte et
annet barn, og spurte:
-Er du gutt eller pike?
-Det vet jeg ikke!
-Vet du ikke hva du er?
Men hva heter du da?
-Stina.
-Da er du en katt, for det
heter katten min.



HAN AMANDUS I HAGEN  Del V av XI
Skrevet av Peder Andersen (Far til John Andersen) 1907 – 1986

Forord
For de som ikke kjente Peder Andersen, så var han veldig kultur
interessert. Takket være ham finnes det et kart med oversikt over
gamle ferdselsveier og stier samt ca. 70 stedsnavn i utmarka på
Skonseng. Dette stykket om Amandus og øvrige folks liv og
levnet rundt omkring i bøgda ble dessverre ikke ferdig før han
døde, men vi synes det er så interessant at vi ønsker å gjengi det
i Mauren
K. E. R.

Del VI av XI

En annen omvankende kar, som
gikk under navnet Mathias
Finnlender, gjorde forretninger i
medisin på flasker. Den var
enestående god for mange slags
besværligheter for kvinner, og i
sær for de unge tausene som var
belemret med plagsomt utslett, og
for ikke å snakke om dem som
droges med bleikskott. Under
tiende bytte gikk salget strykende
og beholdningen kunne ta slutt.
Kundene uttalte seg sin skuffelse
over det, men han trøstet dem
med det at han kanskje hadde noe
for borgen, så de måtte bare ta det
med ro. Da han kom igjen hadde
han en slump på flaska. Så kunne
forretningen fortsette. Noen kailla
hadde stått og sett på handelen.
En av dem fikk selgeren litt
avsides og sa: Eg tru du ha pessa
på flaska? Svaret kom omgående:
Jå-å, mange fine frøkner har
drukke Mathias – pess.
Tiderne førte med seg at det ble
litt mer penger i omløp, og flere
og flere ble det som bare ved
hjelp av penger kunne skaffe seg
det aller nødtørftigste til å holde
liv i seg med. De vandrendes  hær
var stor og mangfoldig. Man
husker en del av dem: Kolportører
og skreppehandlere trasket
bygdene rundt, krumrygget under
de tunge børene, i slitte klær og
fottøy, mens de prøvde å holde
stilen og humøret oppe for ikke å
gjøre dårlig inntrykk. De skulle jo
komme igjen på nye runder. L
engere framover i tiden kom en
annen type: Agentene.

Det var maskinagenter,
separatoragenter, symaskin- og
støvsugeragenter og
livsforsikringsagenter, osv. De
snakket med stor overbevisning
og brakte folk i svære fristelser,
med sine betalingsvilkår og
varenes spesielle overlegenhet i
forhold til konkurrentene.
Så var det noen reisende som det
ikke er greit å si noe sikkert om.
Det var de som holdt
oppbyggelser i grenda, ettersom
det var hus å få. Etter møtene tok
de gjerne imot kollekt for en god
sak.
En episode fra den tida: På en
gård på Skonseng var det
kveldsmøte. Etter tidens skikk
stod ei seng i stua og gubben i
huset tok kveldssjømingen der.
Mens møtet var i god gjenge,
rånte gubben med seg og sa: Hør
dåkk ke slarkjen sei? Etter
sigende virket ikke replikken
forstyrrende på forsamlinga eller
predikanten.
Et minne fra mine guttedager: En
morgen vi kom til skolestua var
en plakat festet ved sia av døra og
der stod å lese:
MANASSE BUDBÆRER
HOLDER MØTE OSV.
Vi stod en gruppe barn på trappa,
ivrig opptatt med å studere
plakaten, da skolemesteren kom.
Han løftet opp en hånd, sprikte ut
med fingrene og rev ned plakaten
med et rykk, knuget den sammen
til ei kule og kastet den. Så sa han
noe som visst ikke var beregnet
for våre ører og vinket oss inn

Men tilbake til nittiårene. Det var
en gammel oppfatning at det
kunne være rikdommer i
Ranafjellene. Litt utvinning hadde
det jo lenge vært, men i nittiårene
økte det på. Skuddsalvene fra
Båsmogruvene hørtes på lang lei
og ryktene om bergverksdrift i
Dunderlandsdalen ble sterkere.
Det kom menn med interesser bak
seg som spekulerte i fremtiden.
De ervervet malmfelter, tomter og
trase for jernbane. Peder Olsen på
Bruk 5 solgte Sørhagen og sin del
av Reinforsen. Ja, Reinforsen, hva
skulle vel en bonde og båtbygger
med den? Den kunne ikke brukes
til noen ting, og når en da fikk
like mange penger for den som
for et titalls storbåter, måtte en
være dum om en ikke solgte. De
som visste bedre snakket om en
mann i Amerika som hette
Thomas og var som en trollmann
å kalle. Han kunne ved hjelp av
noe som kaltes elektrisitet ta kraft
ut av en foss, og ved å bruke noen
kobberstrenger kunne du føre den
til et annet sted, og der kunne du
bruke kraften til å lage belysning
og til å drive maskiner. Denne
trollmannen i Amerika var uhyre
populær, og troendes til å få til alt
mulig. Da han også fant opp en
separator som skulle kunne skille
jern og gråberg fra hver andre, var
pengesterke folk straks på pletten,
for her fantes muligheter for å
skaffe seg enda flere. Og ryktene
gikk.



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:
Anne Lise Kvåle 75 14 80 86.

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: Skonseng U.L. Sagheiveien 1  8615  SKONSENG
Eller på E-mail: skonsengul.mauren@sensewave.com
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   t.o.m. 31.12.2002
Medlemmer: Kristian Rødvann, Kristen Elias Rødvann

Maurredaksjonen ønsker alle sine lesere og annonsører:
GOD  JUL  og GODT NYTTÅR !

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

