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Dåpsseremoni ved Alteren skole 



 
 

God påske! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diverse fra Alteren skole 
 

Etterlysning: 
Det ligger noe utstyr etter speiderdriften på Alteren. Skolen etterlyser eierne til dette. 

Skolen ønsker å benytte dette utstyret og håper en etterlysning kan gi oss noen svar!? 

Enten må utstyret hentes eller så ønsker vi å benytte det til skolens og elevenes beste. 

 

Litt om ståa ved skolestart 2009/2010: 
Antall elever i år er gått ned til 66 mot 74 i fjor og 84 i 2006. Det kjøres med såkalt 4-delt skole. 

Pga reduksjoner i budsjettet har skolen mistet to lærerstillinger. 

Saken om opphøring av kretsgrenser er foreløpig utsatt.  

 

 
 
 
 
Tur til Stortjønna.  
 
 
Stortjønna på Båsmofjellet er 
et populært turmål. Her årets 
6. klasse på tur i vår. 
 
 
 
 

 

Vi ønsker velkommen til et nytt nummer av Heimhug. Egentlig blir dette et ekstranummer siden vi 

hadde lagt opp til kun to utgivelser for 2009.  

 

UL Daggry har imidlertid mange planer for høsten, så vi syntes at et nummer for å synliggjøre dette 

– og aktiviteter som har vært – kunne være på sin plass. Vi har også en koselig reportasje fra skola. 

 

Da har vi kommet til september, og en nydelig sommer har satt sine – forhåpentligvis – positive spor.  

Håper alle har hatt en fin ferie og er klare til å ta fatt på en ny sesong i jobb, barnehage, skole, 

pensjonisttilværelse –rett og slett hverdagsliv. 

 

Høsten er ei fin tid på mange måter. Både inne- og uteprosjekt kan få oss ut av godstolen. Vi 

oppfordrer dere også til å ta del i en eller flere aktiviteter som ungdomslaget legger opp til 

framover. Les om disse i dette nummeret av Heimhug. 

 

OBS! Allerede førstkommende søndag 6. september blir det kulturvandring!!! Les mer i bladet. 

Vi ønsker dere en flott høst i bær- og soppskogen, på hobbyfisket, med gamle eller nye hobbyer. 

 

Hilsen fra redaksjonen; Rolf og Britt Nancy 

 

 
 

  

 

 
 

Heimhug utgis av:    

U.L. Daggry 

Alternesveien 1 

8616 Mo i Rana 

 

I redaksjonen: 

Rolf Einum  

e-post: rolf.einum@no.ey.com 

tlf.: 916 37494 

 

Britt Nancy Westgaard 

e-post: hovedlaget@uldaggry.no 

tlf.: 906 34943 

 

Planlagt neste utgivelse: 

Desember 2009.  

 

Opplag: 230 
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    SMÅNYTT - KE’ SÅ SKJER? – SMÅNYTT – KE’ SÅ SKJER?  
 

 
Kulturvandring. 

Årets kulturvandring blir førstkommende søndag, nemlig 6.september. 

Kjør opp mot Altermarka og følg skiltet til Snefjellåga, kjør til  

enden av veien . Turen starter der klokka 11.00 og går til Myrvold,  

en nedlagt gård ved Langvatnet.  Øyvind Snefjellå er turvert 

og vil fortelle om gårdens historie.  Pakk sekken, kom og bli med! 

En fin tur som passer for hele familien. 

 

Hilsen Idrettsgruppa 

 

Informasjonstreff /  onsdag 30.9. kl. 19.30-21.00 på Steinrøys 

Mange har vært med og gjort en innsats i komiteene gjennom mange år. Noen er ganske nye, mens noen 

kanskje lurer på hva det vil si være i en komite ?  Andre igjen har vært med før, og noen har lyst til å bidra, 

men lurer på hvordan ..? Noen har kanskje ideer og tanker som kan bidra til utvikling for ungdomslaget.  

Alle disse og flere til er velkommen til en kveld der vi setter fokus både på komitearbeidet og på det andre 

arbeidet som foregår utfra UL. Daggrys målsetninger. Er det andre måter vi kan gjøre dette på? Hvordan 

skape vekst og utvikling i ungdomslaget? Er det liv laga? Er folket i bygda interessert i at laget og 

Steinrøys skal bestå? Eller må vi legge ned og stenge huset? Trenger vi et ungdomslag på Alteren egentlig 

…hvordan få ungdommen med ? 

Kom og hør, si din mening, engasjer deg i lokalmiljøet ditt  

Det blir kaffe og enkel servering. Vel møtt !  

 

Hilsen styret   

 

SENIORTREFF   lørdag 3.10  fra klokka 19.00 

 Mange har etterlyst et sosialt treff for de som har svinga seg i dansen en stund… 

 Et sluttalag med ”gamle” bygdaværinger og andre som har lyst til å komme. 

Det er tenkt en kveld med fin musikk, matservering og litt underholdning. 

 Da dette ble diskutert i styret, var det ulike meninger om når vi var gamle nok til å bli med, for dette syns 

vi hørtes artig ut   

Det vil bli sendt ut invitasjoner der folk kan melde seg på. Men sett av datoen , og avtal med kjenninger om 

å bli med . 

Hilsen komiteen   

                           DANSEKVELDER 

 Før i tien var det et must å ha minst et dansekurs i året på 

ungdomshuset. Det ble danset gammeldans med firmannsril og 

seksmannsril og reinlender og annet som ga energi og trim samtidig  

Det var swingkurs der vi lærte grunntrinn og turer, dansa og svetta. 

Nå skal vi ta opp denne tradisjonen, vi starter med et kurs i 

line-dans på huset. Insturktør: Elisabeth Holstad. 

Det er en dans hvor man ikke er avhengig av å være par. Man danser 

på rekke og lærer seg forskjellige trinn. Så enkelt at alle får det 

til, sies det .. 

Så kom og vær med , i første omgang blir det på Steinrøys  

ONSDAG 14.10 OG ONSDAG 21.10 - KLOKKA 18.00-20.00 

Det er tenkt for ungdom i alle aldre fra 13 til 100 år…  

(og kjem det en på 101 år , skal han også få være med ) 

Pris : kr. 50 pr kveld som også inkluderer frukt og drikke.  

Arr. Hovedlaget 
 



HØSTBASAR 

 Det blir basar  på Steinrøys søndag 25. oktober på ettermiddagen. 

 Salg av mat og kaffe, loddsalg og åresalg. 

 Gevinster mottas med takk, det vil bli sendt ut lapper med nærmere 

informasjon  

Hilsen komiteen 
 
 
FØRJULSMESSE torsdag 12.11. fra kl. 15.00 

Vi ønsker å prøve med en liten førjulsmesse på Steinrøys, slik det var 

en gang i tiden . 

De som er interessert i å være med og stille ut/selge produktene 

sine, det være seg håndarbeid, bakverk, treverk eller lignende, kan ta kontakt med Britt Nancy Westgaard 

for påmelding. Tlf  906 34943 evt. e-post: hovedlaget@uldaggry.no. 

Det vil bli kafe med middagsservering, kaffe og kaker. 

Hilsen komiteen 
 
 
(Så må vi være heime og styre til jul, men  såfremt ting går etter planen blir det tradisjonell nyttårssoaret 

lørdag 9.1.2010, så sørg for at danseskoene er pussa ) 

 

Grasrotandelen 

UL Daggry er nå grasrotandelsmottaker. Dette er en fantastisk mulighet til å støtte laget ”uten at du 

merker det!” Du betaler ikke noe ekstra. Evt. gevinster du måtte vinne går i sin helhet til deg selv, det er 

kun Norsk Tipping som blir berørt ved at 5% av det beløpet du tipper for - i for eksempel Lotto - går til din 

grasrotmottaker. Foreløpig har vi 24 tippere som har valgt UL Daggry som mottaker. Du kan benytte 

strekkoden som enten finnes løst i bladet – evt. på baksiden av bladet. Ta den med til kommisjonæren og de 

ordner resten. Se for øvrig på hjemmesiden vår for mer detaljer! www.uldaggry.no 

 

Nøkler til Steinrøys 

Vi ønsker å få en bedre oversikt over hvem som har nøkler til huset, og oppfordrer med dette alle til å ta 

kontakt med Britt Nancy Westgaard for registrering, evt. avtale om å levere tilbake nøkler man ikke lengre 

har bruk for. Driftsgruppa har også lagt en protokoll på kjøkkenet for at alle som låser seg inn skal 

registrere seg i denne. På denne måten vil man kunne dokumentere bruken av huset, og også om spesielle 

ting ble lagt merke til (lys eller varme på, vannlekkasjer evt. annet).   

 

 

Utleiekalender på hjemmesiden 

Vi minner om at det nå foreligger en oppdatert utleiekalender på hjemmesiden vår. Gå til www.uldaggry.no 

Klikk på  Hovedlaget øverst på siden. Finn”Steinrøys/utleie” i venstre marg – og velg aktuell kalender. 

 

Vi oppfordrer til å benytte hjemmesiden vår aktivt. Kom gjerne med innspill til webredaktør Alf Arne Eide 

E-postadresse: idrettsgruppa@uldaggry.no 

 

 

Jubilanter på Alteren / merkedager 

Vi er kjent med at mange alterenværinger har hatt store jubileer dette året. Vi benytter anledningen til å 

gratulere alle som har hatt store, runde dager, alle som ble 

konfirmert og de som har giftet seg. Til de som har fått barn likeså. 

Ingen nevnt – ingen glemt!

mailto:hovedlaget@uldaggry.no
http://www.uldaggry.no/
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Dåpsseremoni ved skola 

 

 
 

Alteren skole har fått to flotte robåter til odel og eie. Polarsirkelen friluftsråd har ordnet med finansieringen. Skolen 

ønsker å stimulere til friluftsliv på vann og hav, samt utnytte den ressurs havet er. Dette kombineres i fysisk aktivitet og 

tverrfaglig bruk av naturfag/gym/mat og helse. 

 

Alle elever skal forsøke å ta rosertifikat( lære å ro samt sjøvett). Berit Bratland ved skolen opplyser at de har fått 

sponset åtte fiskestenger med sneller. I tillegg fikk de ei bevilging på 2500 kr fra fylket til innkjøp av fiskeutstyr. 

 

Alle båter med respekt for seg selv, bør selvsagt ha høytidelig dåp! Så også ved Alteren skole. Dette foregikk før 

sommerferien i fjæra hvor alle ved skolen deltok i ei trivelig markering med taler, sang, historikk rundt båtenes navn og 

dåpsseremoni. 

 

Til dåpsseremonien fikk Thea Meidell Aasheim og Julius Fredrik Einum i 5. klasse være faddere. 

De hentet vann i fjorden med auskar, og døpte båtene h.h.v. Rishatten og Æsjeklompen 

– flotte navn med røtter fra Alteren! Etterpå tilkalte fadderne alle guttene og jentene i 5. klasse for å få hjelp til 

sjøsettinga og jomfruturen. 

 

 

 

 
Vi ønsker alle ved skolen lykke til videre med dette flotte tiltaket! 



STEMNINGSRAPPORT FRA VÅRENS LOPPEMARKED  

 
Hva skal man finne på for å skaffe penger til laget ..?  Det refrenget har vel gått siden   
UL. Daggry ble stiftet for 101 år siden .. 

” Jo, nå er det en stund siden vi har hatt loppemarked , det prøver vi   

 Når skal vi ha det da  ?- til våren passer fint, da rydder folk i skuffer og skap. 

 Vi kan ha det midt i uka, og så kan vi servere middag og så kan folk komme rett fra jobb og skole og 

barnehage og få seg mat ..” 
 
Sånn gikk praten i styret , og dermed var vi i gang . En komite ble satt i 
sving , i tillegg har vi en grepa leder i ungdomslaget som tok på seg å 
ordne med middagserveringen . 
Britt Nancy ho stekte egnehendig 400 kjøttkaker som ble servert i kafeen 
, sammen med pølser med mos , lefser, kaker ,kaffe og annet godt ..  
 
Mange gjorde en innsats for å få loppemarkedet opp og gå. Komiteen 
som tok imot og satte utover saker og ting på bordene. Alle som kom og 
ga saker og ting på Steinrøys den kvelden vi hadde innlevering. Utrolig 
så mye fint vi fikk   
Så hadde vi flere frivillige som kom og tok et tak på kjøkkenet  og i 
salgsbodene. 
 Bra var det , for dette var populært og det kom mye folk.  
 
Kjenninger og naboer møttes ved kafebordene og ved salsgsbodene , og 
praten gikk livlig  

 
 Mange syns det var veldig greit at vi hadde dette arrangementet en ukedag, for det er nå engang slik at 
ranværingen skal på hytta kvar helg  
 
Det ble solgt unna masse, men det er jo et arbeid med å rydde og få unna alt som gjerne blir igjen etter 
et slikt loppemarked : Noe ble brukt til fyllmasse, noe levert til bruktbutikkene og  
diverse klær og sko står enda i kjelleren og skal leveres til Fretex og andre som tar imot sånt som er 
helt og rent . 
 
Det ble et pent overskudd som  kommer godt med når huset skal opprustes. 
Artig å være med på noe som gangner både miljøet og felleskapet. Takk til alle som bidro til et 
vellykket tiltak   
 
Hilsen ” loppe-generalen ” Mette Oddny  
 
 



Dugnadsoppdrag for 

ungdomslaget 

 

UL Daggry ble spurt om å 

ta på seg et oppdrag for 

Mestergull Meyer. Der 

skulle hele butikken 

ominnredes. For å få til 

det måtte den gamle 

innredningen 

demonteres. Øyvind 

Snefjellå påtok seg å gå 

på befaring for å 

vurdere hvor mye arbeid 

dette var. Til sammen 

seks personer lot 

fotballandskamp på TV 

seile sin egen sjø, og 

satset noen timer lørdag ettermiddag/kveld på å få demontert alt av inventar, takplater osv. 

Takk til Aksel Iversen, Krister Salamonsen, Øyvind Snefjellå, Svein Seivaag, Per Arne 

Salamonsen og Britt Nancy Westgaard for innsatsen – som resulterte i kr 5000,- til 

ungdomslagets kasse. 

 
(På bildet ser vi Aksel, Øyvind og Krister på slutten av arbeidsøkta) 
 

 

 

 

 

 

 

Vårdugnad på Steinrøys.  

Takket være noen innsatsvillige 

sjeler ble det ble gjort unna 

både rydding og rundvask.  

Det ble også ryddet skog slik at 

man får utsikt over fjorden 

igjen. 

 
Her er fra venstre vaktmester 

Roger Ulriksen, Ingvild Gjølstad, 

Karianne G. Gregersen, Tommy 

Bjørnådal, en  liten arbeidssom 

frøken , og huskontakt Mette 

Røbergeng. En liten kaffepause ble 

det tid til oppi all ryddinga  

 

 

 

 

 



PLANER FOR VEDLIKEHOLD STEINRØYS. 

 

Driftsgruppa i ungdomslaget har nå planer om å fikse opp huset, slik at det også i 

årene som kommer kan brukes til  ymse aktiviteter, samt utleie. Det har jo vært 

mange år der man har satset på et samarbeid med kommunen slik at man skulle 

få et nytt hus i forbindelse med utbygging av Alteren skole.  Men den planen gikk 

i vasken da spaden aldri kom i jorda bortpå Alterneset. Så vi får bare brette opp 

armene og sørge for oss sjøl, nå må Steinrøys rustes opp utvendig, ellers ”råtner 

det på rot.”  

 

Det er behov for ny bordkledning på vesterveggene , muren  bør pusses, det skal 

opp nye takrenner på framsia , og huset samt taket må males . Sånn i første 

omgang … 

 

 

ØKONOMI 

Takket være teatergruppa som fikk et pent overskudd på sin siste revy, samt 

andre som har tatt i et tak med komiteer og diverse annet arbeid for UL. Daggry 

– har vi nå penger til å kjøpe inn matrialer. Men skal det bli gjort noe, er vi 

avhengig av at folk i bygda stiller opp med dugnadsinnsats når vi starter dette 

arbeidet i oktober. Fint hvis de som kan bidra tar direkte kontakt med en av oss, 

så sender vi ut mer info om oppstart etter hvert. 

 

Vi vil også komme med direkte forespørsler til folk om å stå på dugnadslista, og 

ettersom Alternværingene har en lang og god tradisjon med å gi positive svar på 

sånt blir det nok ei ordning med både det ene og det andre utover høsten . Vi 

skal i hvert fall gjøre vårt beste  

 

Hilsen oss i driftsgruppa : 
 

Bjørn Soleglad , leder 48029619 

Roger Ulriksen , vaktmester  91569732 

Mette Røbergeng , huskontakt 45634853    

Jørn Mikalsen  40475404 

Tommy Bjørnådal  91186704 
 

 
 

 

 

 



17- mai feiring på Alteren 2009 

 
 
 
 

 
 
 
Først var det tradisjonelt tog med 
Båsmokorpset som musikalt støtte. 
Derettet kaffe og kaker på skola. Mange 
benyttet det gode været til å nyte 
nasjonaldagen ute i det fri. 
 
 



 Tegning: Julius Fredrik Einum 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vis tippekommisjonæren denne strekkoden samtidig som du benytter ditt tippekort. Be om at 
du vil ha UL Daggry som din grasrotmottaker! TUSEN TAKK!!! 

UL DAGGRY 

Organisasjonsnummer: 993973831 

 
32774993973831 

 


