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”Nytt år og nye koster” er det ikke omtrent 

sånn det kan sies. Etter mange år som leder 

av U.L. Daggry har jeg i år fått avløsning. 

Arnstein Remmen ble valgt som ny leder 

fra og med årsmøtet i år. Jeg følte nok at 

jeg begynte å bli på overtid som leder av 

ungdomslaget, det er nok sundt både for 

laget og den det gjelder at det blir 

utskiftninger med ikke så alt for lange 

mellomrom, men ennå en god stund vil jeg 

nok blande meg inn i det arbeidet som 

tilhører den nye lederen  

 

Det meste av arbeidet som har vært i min 

tid har omhandlet ”Nye Alteren 

Grendahus”. Mange timer med møter, 

telefonmøter, brevskriving og finregning 

av økonomi. Vi er fremdeles ikke i mål, 

men vi er på ny kommet i dialog med 

kommunen etter at de brøt avtalen med oss 

i 2005. Vi arbeider fremdeles for at bygda 

skal få nytt grendahus til beste både for 

Alterens befolkning, Alteren skole og 

kommunen forøvrig. Så følg med på 

informasjon fra ungdomslaget, vær 

engasjert og bli med på dugnad når den tid 

kommer. 

 

Ellers så er det nok revyn våres som er den 

mest synlige delen av U.L. Daggry, mange 

av disse har jeg også vært med på, den 

første ”Alteren Badeland” i 1996. Det er 

fantastisk artig å være med på revy, og trø 

litt små nervøst rundt seg selv, rett for 

teppefall og så få en god tilbakemelding på 

det en gjør. Første gang jeg var med på 

revy så var jeg den første som skulle 

komme inn på scenen, og det var ikke fritt 

for att Karianne og Ina, som hadde fått 

meg med på gærnskapen akkurat da hadde 

en lav status hos meg, men det snudde 

straks da teppet gikk opp og hele revyen 

fikk en fantastisk mottakelse. Siden den 

gang har det blitt mange opptredener, og 

sammen med andre fra teatergruppa. Vi 

opptrådte på Revy-festivalen på Høylandet 

i 1997. 

 Vi blir vel som en familie når vi har 

øvinger hver dag den siste tiden før en 

premiere og det er utrolig vemodig når vi 

er ferdige med den siste forestillingen. 

Dette er faktisk noe som må oppleves. 

Og nå er vi i full gang med en ny, stor 

oppsetning, 100 års jubileumsrevy. 

 

Selv om jeg ikke lenger er leder i U.L. 

Daggry, så er jeg valgt for 2 år som 

styremedlem og skal i allefall i første 

omgang ha hovedansvar for det videre 

arbeidet for realiseringen av det ”Nye 

Alteren Grendahus” 

Det er viktig for alle bygder/bydeler å ha 

sitt eget lokale samlingspunkt, dette er det 

U.L. Daggry som sørger for på Alteren og 

det er viktig at alle tar vare på dette 

arbeidet, om en er medlem eller ikke, men 

allikevel er med på det som skjer. 

Jeg føler at U.L. Daggry har fått en ny og 

positiv giv i jubileumsåret, både 

”Heimhug” og idrettsgruppa som har slitt 

litt aktivitetsmessig i de siste årene, er fullt 

oppe og går og jeg er sikker at vi kommer 

til å se mye positivt også fra disse delene 

av U.L. Daggry i framtiden.  

Vi har også lagt opp til et spenstig program 

for jubileumsåret og jeg regner med at 

mesteparten av arrangementene vil jeg på 

en eller annen måte delta på. 

 

Vi har allerede hatt soaré og det gleder 

meg at det igjen er uhyre populært. I fra at 

vi måtte stå på trappa når Jensen åpna 

butikken for å få plass på påmeldingslista 

til at det ikke lenger ble fullt, nå er det 

igjen fulle påmeldingslister, men butikken 

er borte. 

  

Selv har jeg vært med på alle soarèene 

enten som arrangør eller som aktiv 

deltaker siden den første jeg var på, i 90 

eller 91 trur jeg. Jeg og Stig i fra 

Altermarka vart uthevet av vakta i fra 

Litjalteren fordi at vi bare var 15 år. Dette 

er nå tilgitt selv om vi ble uthevet i alle fall 

5 ganger. 

Jeg håper at alle i og utenfor Alteren 

støtter opp om U.L. Daggry på sin måte i 

framtiden. Selv kommer jeg nok til å 

fortsette, med et eller annet i U.L. Daggry. 

Det har jeg hatt stor glede av og håper at 

jeg kan ta med de to skøyeran jeg har på 2 

år på revy, både bak og framom teppet. 

Samt idrett og andre sosiale begivenheter i 

regi av U.L. Daggry.  Hilsen Øyvind. 
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Rapport fra 

årsmøte 
 

23. februar var det duket for årsmøte i UL 

Daggry, og i alt 16 personer var møtt frem 

på Steinrøys. 

 

Til behandling var vanlige årsmøtesaker 

samt valg av nytt styre.  

 

Status nytt bygg ble gjennomgått av 

avtredende leder Øyvind Snefjellå. 

 

I praksis har saken stått i ro siste året, men 

en aner nå et lite håp om en mulig løsning. 

En har hatt ny kontakt med kommunen, og 

kommunen er fortsatt ikke låst på løsning 

med tanke på skoleutbygging. Det er derfor 

satt ned en komité med tanke på videre 

arbeid med dette.  

 

Videre ble det en del debatt om hovedlaget 

og de enkelte underlagenes drift og 

økonomi. Hovedlaget har pr i dag ikke 

tilstrekkelig inntekter til å dekke driften, 

alene, og er avhengig av tilskudd fra 

undergruppene.  

 

Den ble debattert om hvorvidt en 

sammenslåing av hovedlag og 

underlagenes økonomi var ønskelig. Noen 

egentlig konklusjon kom en ikke frem til. 

Men teaterlaget som har hatt de største 

inntektene og reservene var klar over at 

overføringer til hovedlaget ville være 

nødvendig fremover. 

 

Det ble lagt frem en orientering om driften 

av huset og investeringer i 2005. En har 

skiftet ut den tidligere fyrkjelen som i beste 

fall var problematisk å drifte.  

Videre ble markering av lagets 100 års-

feiring diskutert.  

 

Som ny styreleder ble Arnstein Remmen 

valgt. For øvrig vil følgende være medlem 

av styret i 2006: 

 

Hilde Anita Snefjellå, Bjørn Tore Hansen, 

Arnold Bjørhusdal, Lars Forsbakk, Arild 

Bjørge og Øyvind Snefjellå.  

 

En har følgende planer for arrangementer i 

2006: 

 Alterenmesterskapet (sist helg) 

 Jubileumsrevy med tradisjonell 

pubaften 28. april 

 Kulturvandring i juni 

 Til toppstur 

 Barneteater 

 Jubileumsfeiring lørdag 28. 

oktober. 

 

Forbud mot 

søppeltømming på 

Stibergstranda: 
 

Etter at en del ikke greide å begrense seg 

til brennbart avfall til bålet. Kommunen 

har nå satt opp skilt som forbyr all 

tømming av søppel, også hageavfall på 

stranda. Mange har reagert på at 

jernskrammel og annet søppel har blitt 

liggende igjen etter den årlige St. 

Hansfeiringen. I tillegg har noen vært så 

ivrige med å bygge bål at de har begynt å 

legge opp neste års bål alt noen dager etter 

St. Hans. Dette er det altså nå blitt forbud 

mot. 
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 Stemningsrapport fra 

Jubileumssoarèen. 

Rett over jul var det klart for ny julesoarè på 

Steinrøys. 

 

Jubileumssoarèen var i fare for å bli avlyst, da 

bare 50 stykker hadde meldt seg på innenfor 

fristen. Men da ryktene begynte å gå om at 

Ingvild Gjølstad og Mette Røbergeng hadde 

starta ”førfesten” allerede på mandag, ble 

påmeldingslistene forrykende fort fulle. Med 

hele120 påmeldte og fullt hus, var kvelden 

dømt til å bli en suksess. Monrad startet meget 

riktig og formelt soarèen med 

velkomstmelding og presentasjon av menyen. 

Særlig ble Bodils saus reklamert for, da den er 

tilpasset laktose intoleranse. Alter`nsoarèene er 

ikke til å spøke med, her er ting på stell!! 

Publikum fikk utmerket traktering fra 

komiteen (se en del av medlemmene på bildet.) 

Særlig var vi fornøyde med de kjekke 

kvinnebedårerne som serverte. Bygda er 

heldige som har slike staute og stødige 

mannfolk, det gav en ekstra god smak på 

maten.  

 

Da lysene ble dempet til et mer festtilpasset 

nivå, var jubelen stor fra publikum. Det var 

tydelig at samtlige var klare til dyst og ”party, 

party.” Prugel og Stern stod for musikken og 

det var tydelig at de visste hva de gjorde og de 

var dyktige til å tilpasse musikken etter 

publikums alkohol- og formalitetsnivå. 

Musikken var så absolutt en bidragsyter til at 

stemningen var på topp hele kvelden. 

Terningkast 6! Ut over natten var det gode 

innslag på dansegulvet og ellers rundt om i 

lokalet, verdt plass både på dansefeber og idol.   

 

Festens deltakere kom fra fjern og nær og 

lokalet inneholdt en god blanding av ”nye” og 

”gamle” Alter`nværinger. Det var til og med 

Korgenfolk som kom rekende for å ta del i 

kveldens begivenhet. Da undertegnede gikk 

rundt for å få stemningsrapporter fra 

festmedlemmene, var det enkelte som gav 

uttrykk for at det var skuffende lite intriger og 

”nævekamper”, til tross for spede forsøk. Det 

kan dessverre derfor ikke rapporteres om noen 

store skandaler denne gangen. Bedre lykke 

neste år?  

 
Konklusjon: En riv ruskende suksess. 

Velkommen tilbake til neste år for nye høyder.     

Undertegnede vil benytte anledningen til å 

takke for maten, den gode sørvisen, dansene, 

musikken, det gode humøret og entusiasme fra 

samtlige i salen. Vi møtes igjen på neste 

jubileumsarrangement.  

 

Hilde Anita Snefjellå 
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100 års 

jubileumslotteri 
 

U.L Daggry har i forbindelse med 100 

årsjubileet startet et lotteri til inntekt for 

ungdomslaget. 1. premien er et 

reisegavekort fra Via ferieverden på 5000 

kroner, 2. og 3. premien er gavekort ved 

Mestergull Meyer på 800 kroner. Vi har til 

sammen 1320 lodd å selge. Loddene vil bli 

solgt under revyene og vil ellers være i 

omløp rundt omkring på bygda. Håper alle 

kan bidra, med enten å kjøpe eller selge, 

eller begge deler.  

 

Vennlig påskehilsen fra kontaktperson: 

Hilde Anita Snefjellå (Tlf: 970 42 107) 

 
Utvidet jubileumsnummer? 
På årsmøtet i ungdomslaget ble 

jubileumsbok diskutert. Dette har det vært 

gjort forsøk på få til, men arbeidet har 

dessverre strandet. Vi kaster derimot ut 

forslag om at vi til jul lager et utvidet 

nummer av Heimhug der historien til laget 

og bygda blir gjennomgått. Dette krever 

imidlertid at historiekyndige/interesserte i 

bygda involverer seg. I og med at begge 

medlemmene av redaksjonen er tilflyttere, 

og relativt historieløse med tanke Alterens 

og ungdomslagets historie. 

 

Dersom dette blir bra kunne vi eventuelt få 

utgivelsen trykket i et finere format. 
Godt fiske i fjæra 
I vinter har det vært mye fin kattfesktorsk å få i 

fjæra på Alteren. Med høvelig grovt redskap og 

40 grams stingsild har jeg passet å fesk litt før 

floa står på sitt høyeste, og hver gang har jeg fått 

kattfesk i massevis. Torsken var kvit og fin i 

fesken og kunne sikkert ha vært brukt til 

menneskemat også i og med at fjorden er 

freskmeldt. 

Nå forteller ryktene at det er i ferd med å 

komme inn godt med sjøørret som beiter på 

fjæremarken.  Så derfor kan et tips være å prøve 

med gummijigs etter ørreten mens den sesongen 

pågår.    Hilsen Rolf 

Bacalao ala 

Solbakken 
Vi har i en tid hørt gjeteord om familien 

Olsens bacalaomiddager. Redaksjonen har 

etter en tids påvirkning avlistet Berit og 

Roger hemmeligheten: 

 

Denne oppskriften passer for middag til 6 

personer 

Du trenger: 

 750 gr utvannet klippfisksfilèt 

 250 gr løk 

 150 gr tomatpurè 

 1 boks hermetiske tomater i biter 

 5 ferske tomater 

 1 paprika 

 300 gr epler i skiver 

 1 kg potet 

 Noen oliven (etter smak) 

 Spansk pepper eller ferske 

pepperfrukter hakket i biter (nb. 

Forsiktig, dette er sterkt) etter smak 

 Et fedd hvitløk (mer eller mindre 

etter smak). 

 1,5 dl olivenolje 

 1,5 dl vann 

 

Slik går du frem: 

Rens, skrell og del alle grønnsakene i 

skiver. Legg råvarene lagvis i en gryte. 

Tilsett ønsket krydder, vann og olje. Kok 

opp og la det småkoke inntil potetene er 

passe møre, anslagsvis en time. 

 

Berit og Roger anbefaler øl og akevitt til 

denne retten. 

  

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

I hvert nummer vil vi forsøke å ta med en 

rett eller en oppskrift anbefalt av noen her 

fra bygda. 

Ps. redaksjonen ønsker tips til flere retter.  

Neste nummer er planlagt til 17. mai. 

Hvem lager Alterens beste 17. mai kake? 
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Ut på tur? 
I dette nummeret anbefaler vi  

skogsveien på Åsen opp til Stortjønna 

og Båsmofjellet 

 

Skogsveien opp på Båsmofjellet har 

vært frest i hele vinter. En del har trolig 

benyttet seg av dette allerede. Turen 

passer veldig godt for barnefamilier. 

Fin utsikt og mange fine plasser å raste. 

Morsomt både med akebrett og ski. De 

sprekeste kan også ta seg en tur i 

løypene som er laget i forbindelse med 

Skjerperrennet. Alternativt kan en ta 

skiheisen opp Alpinbakken på 

Skillevollen. Derfra gå over fjellet til 

skogsveien på Åsen eller kjøre ned den 

alternative veien til Alterneset. 

 

Skogsveien starter rett etter 

nedkjøringen til golfbanen. 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

I hvert nummer av Heimhug vil vi komme 

med forslag til turer på Alteren eller i 

nærområdene. 

 

 

 

 

 
 

Her er andre klasse på tur oppi lia sist vår 

 

Alteren teaterlag presenterer: 

 

Alter`nativ Medisin 

100 år uten resept 

 

 

 Torsdag. 27. april 19.30 

 Fredag 28. april 19.30 

 Søndag 30. april kl 16.00 og 19.30 

 

Om billettbestilling med mer se oppslag. 

 

Husk at det er pubaften på fredag etter 

forestillingen. Alle er velkommen på 

denne. 

 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

Lyst å lære å padle 

kajakk?  

Ryktene forteller at på grunn av mildt og 

fint vær blir det ekstra tidlig oppstart med 

padlekurs ved Lillealteren.  

 

 

 

 
Bilde fra romantisk padletur på 

Ranfjorden… 
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Gubbetrimmen 

 30 år. 
Informerte kilder forteller at 

Gubbetrimmen på Alteren har 

30 års jubileum i disse dager. 

Som en ser av bildene under er 

det en aktiv gjeng som møtes på 

mandagskveldene for 

styrkeøvelser, innebandy og 

volleyball. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport fra 

Alterenmesterskapet. 
Det var god stemning blant tilskuere og de 

42 deltakerne som var møtt opp til renn. 

Start og mål var på Bakkamoan. Med 

innlånt løypelegger og scooter hadde en 

lagt opp fine løyper. I det strålende været  

ble det en flott dag for alle. Det var 

premieutdeling på Steinrøys umiddelbart 

etterpå. Et trivelig innslag i bygda som vi 

gjerne skulle delt med flere. 

 

 

 
 

Vegard Jensen og Ane Meisfjord var 

fornøyde deltakere.  

 

 

 
 

Bente Sørhøy var sprekeste kvinnelige 

deltaker. Her fra premieutdelingen. 
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Redaksjonen er: 
 
May Britt   

 mobil 97752486   

 maybritt.meisfjord@monet.no 

 

Rolf  : 

 mobil 91637494  

 einum@monet.no 

 

 

 

Ytterligere planlagte 

utgivelser 2006  
 Mai: 17. mai nummer 

 Høst nummer 

 Julenummer/muligens utvidet 

jubileumsnummer 

 

Vi ønsker forslag til stoff og 

innslag! Har du skrivelyst er 

det bare å ta kontakt! 
 

 

Sudoku: denne vil trolig gi de fleste noe 

å bryne seg på! 

 

 

 

 

Letekryss for de små 

I dette virvaret av bokstaver skjuler det seg 

navn på tolv GRØNNSAKER. Ordene står 

vannrett, loddrett, forlengs og baklengs. 

Din jobb blir å finne ut hvor ordene er i 

diagrammet. Merk av med en penn etter 

hvert som du finner dem. 

 

 

Abonnement på 

Heimhug? 
 

Dette nummeret har vi delt ut gratis til alle 

i nærområdet. Fremover må vi imidlertid 

vurdere om vi kan gi ut bladet som gratis 

avis eller om vi må ta betalt for 

kostnadene. Redaksjonen er av den mening 

at kostnadene ved å gi ut/trykke avisen er 

såpass små at en bør vurdere andre 

finansieringskilder, siden det viktigste er å 

ha et organ som kan nå ut med informasjon 

til alle i lokalområdet. Redaksjonen vil 

arbeide mer med dette.   
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