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Vi velger å kommentere 

høsten slik:  

Våren begynner om høsten 

Det ryker og fyker fra stengler og strå.  

Det bugner av moden frukt.  

Vinden virvler en sky av små  

former og farger ut i det blå.  

Det vrimler av frø på flukt. 

De danser og stanser.  

Hvert frø er en drøm, en verden hvor våren bor.  

Noen seiler på bekkens strøm.  

I tjernet legger en del på svøm.  

Og noen glir ned i jord. 

Det fryser. Det lyser av snø på fjell.  

Og livet får karrige kår.  

Men vintren taper allikevel.  

Spirer lever bak brune skjell  

og er en ukuelig vår. 

Mange synes høsten er en tid der det kun 

går mot mørkere tider, men vi har valgt å gi dere dette diktet av Dagny Tande Lid. 
Det fokuserer på at selv om det snart er mørkt, så går det mot en vår i andre enden! 
Høsten er ei vakker tid, der vi skal få tid til alt vi ikke har fått tid til i sommer – og 
så må vi jo gjøre oss klar til høstbasar! I dette nummeret av Heimhug får du som 
vanlig litt reportasjestoff om ting som har vært, og det vi vet kommer. I tillegg har vi 
gjort et forsøk på å ta opp „hjemme-hos‟ besøkene – håper det faller i smak.  

 
Vi ønsker dere en aktiv høst – bli med på det som er annonsert – så ses vi! 

 
Brit Nancy og Marion 

 

 

Hussalg på Alteren og nye naboer 
I år har man ikke kunnet unngå å få med seg en høy aktivitet 

hva angår omsetning av hus i bygda! Ca 10 hus har skiftet 

eiere det siste året, og dermed har vi fått mange nye Alteren-væringer i nabolaget! Vi 

vil på denne måten ønske hver og en av dere hjertelig velkommen! Vi håper dere vil 

trives her, og oppfordrer dere til å bli med på arrangement i bygda slik at vi kan bli 

bedre kjente med hverandre! I dette nummeret av Heimhug kan dere lese om hva som 

har foregått de siste månedene, og hva som er på gang fremover! Redaksjonen har også 

vært på besøk hos noen nye alternværinger – kanskje kommer vi til deg neste gang?? 
 

 
 

Heimhug utgis av: 

U.L. Daggry 

Alternesveien 1 

8616 Mo i Rana 

 

I redaksjonen: 

Marion Brun 

e-post: marion.brun@sismo.no 

tlf.: 977 39102 

og 

Britt Nancy Westgaard 

e-post: britt.westgaard@nb.no 
tlf.: 906 34943 

 

Hjemmeside: www.uldaggry.no 

 

Planlagt neste utgivelse: 

Desember 2011   

 

Opplag:  

  75 (trykt utgave)  

200 (distribuert med e-post) 

 

 

mailto:marion.brun@sismo.no
mailto:britt.westgaard@nb.no
http://www.uldaggry.no/
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KULTURVANDRING PÅ ALTEREN  . 

 

Viktig melding fra idrettsgruppa:  

 

Sett av søndag 18. september klokka 12.00  

Da blir det nyåpning av den gamle ” Grøvabrua ” oppe på Åsen. 

Veibeskrivelse:  

Den ligger ved veien opp til Altermarka. Da brua ligger i en krapp sving, 

anbefales det å parkere på Bakkamoan for de som kjem med bil, og deretter gå 

videre. 

Det blir høytidelig åpning, hvem som skal klippe av snora avsløres ikke, men møt 

opp så får du se    

Ta med mat og drikke  og kos deg  ved brua, eller bli med på natursti opp 

skogsveien et stykke. Der kan man løse oppgaver og nyte utsikta utover fjorden 

og den vakre Alterenbygda. Turen passer for hele familien. 

 

Denne gamle steinbrua ble laget for mange hundre år siden, og har vært 

overvokst av skog og kratt siden det ble lagd ny vei. Idrettsgruppa har inngått 

et samarbeid med velvillige grunneiere, og har fått midler fra kommunen til 

rydding og tilrettelegging. Gruppa har lagt ned mange arbeidstimer både i fjor 

og i år. Alt er ikke ferdig enda, men årets kulturvandring markerer at nå kan det 

fine byggverket beskues igjen. Det vil bli lagd infoplakater som forteller litt om 

den spennende historien bak denne brua som er et av UL Daggrys 

kulturminneprosjekt. 

 

VEL MØTT ! 

 

 
”HUSKER DU”  PÅ STEINRØYS  LØRDAG 17. SEPTEMBER KL. 19.00 
 

”Mimretreff ” på Steinrøys for de som var/er i miljøet på Alteren og som nå er 

mellom 50-60 pluss / minus  Ta gjerne med en venn.  

 Servering , musikk og mimring . Pris kr. 150.-  

 

Påmelding til: 

Mette Røbergeng mobil 456 34 853 

Grete Rødvand 957 88 655 

Innen onsdag 15. september (får du ikke Heimhug før torsdag eller fredag, går det 
bra å ringe da også ) 

 

 Vel møtt folkens – la oss treffest mens vi enda ser hverandre ! 
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    SMÅNYTT - KE’ SÅ SKJER? – SMÅNYTT – KE’ SÅ SKJER?  
 

 

Småbarnstreff – det er planer om å få til et nytt arrangement 

for målgruppen førskolebarn – med familier. I skrivende stund 

er ikke dato klar, men følg med annonsering på Alterenlista! 

 
 

 

Kulturmidler - UL Daggry er innvilget kr 10.000 i kommunalt 

driftstilskudd.  

 

Grasrotandelen – Tusen takk til alle dere 73 grasrotgivere som 

har UL Daggry som mottaker! Vi kan nesten ikke tro at penger kommer inn på konto uten 

anstrengelser! Blant annet takket være dere trofaste givere, har vi økonomi til å 

gjennomføre prosjekter for store og små – samt å holde Steinrøys åpent! 

 

Kalender 2012 - Arbeidsgruppa for Alteren-kalenderen 2012 skal snart ha sitt første 

møte. Målet er å ha en flott kalender klar i god tid før jul. Vi tror det kan bli en flott 

julegaveidé! 

 

 

Verket 2011 – Også i år har venner av ungdomslaget stilt opp på 

dugnad som frivillig på Verket. En flott festival som bidrar til å gjøre 

Rana til en enda bedre plass å bo. Tusen takk til de som deltok på kort 

varsel, og dermed også sikret inntekter til UL Daggry.  

 

 

Linjedans og zumba - Det er ønskelig å starte opp med disse aktivitetene igjen på et 

mer regelmessig nivå. Et ønske fra organisator er å få permanent montert projektor, 

høyttalere og miksebord, slik at det ikke brukes så mye tid og krefter på rigging. Her 

får vi foreløpig vise til mer informasjon på Alterenlista. Onsdager kan være aktuell dag, 

ca 1830-2100. Nærmere info kommer! 

 

Arrangement for yngre ungdom 

Det planlegges å få til noe for aldersgruppen 7.-10.klasse. Et rådgivende organ er bedt 

om å komme med tilbakemelding på hva et slikt opplegg kan bestå av, og så snart et mer 

konkret forslag foreligger vil det komme informasjon til 

de det gjelder. Har du ideer – stor eller liten - så kom med 

dem! Vi er åpne for det meste. Kontakt Britt Nancy 

snarest! (Kontaktinfo på s. 2). 

 
 

 



Side 5 av 25 

 

Agurknytt  
”Nød lærer naken kvinne å spinne…” 
På siste styremøte var det ekstra stor iver over å 

komme i gang med sesongen, og ideer haglet rundt 

bordet. Det ble også stilt spørsmål ved hvorfor ikke 

vi var informert om en mulig swingers-klubb i bygda! 

Vi ble enige om at mulige kurs som skal holdes i løpet av høsten bør arrangeres slik at så 

mange ting som mulig blir holdt samtidig når en først har varmet opp huset. For eks. bør 

yogakurs holdes samtidig som fotballkamp blir kjørt på storskjerm. Her er hensikten at 

damene som utfører yoga skal holde munn og gjerne meditere, mens (hovedsakelig) menn 

ser på fotballkamp! Som oppvarming kan man gjerne kjøre et ”swingerskurs” – dermed vil 

minst tre aktiviteter gjennomføres til oppfyringskostnader av én!  

 

Alternesmusa 
Vi har tidligere nevnt Steinrøysmusa. Nå er turen kommet til Alternesmusa! I et hus på 

Alterneset ble det montert varmepumpe i løpet av det siste året. En fantastisk 

investering! I den forbindelse ble det laget et hull i veggen… For å gjøre en lang historie 

litt kortere, så kom plutselig kona i huset på at hun hadde glemt 

igjen et par flatbrødleiver på et brett i kjelleren– flere måneder 

etter at hun hadde vært på flatbrødkurs. Da hun skulle fjerne 

disse var det ikke en smule igjen! Det var til gjengjeld kvittert med 

åtte stk muselort! Skrekk og gru. En kilospose lakris i den ellers 

noe tomme matkjelleren, hadde et lite hull hvor herligheta var i 

ferd med å tømmes gram for gram av ukjente krefter. En ekkel følelse av at det man 

hadde trodd var kaffegrut i kjøkkenbenken under søppelbøtta (kun et rør under 

matkjelleren), faktisk heller var muselort – slo med ett ned i husfruen. Katta i huset ble 

umiddelbart anklaget for å gjøre en særdeles dårlig jobb og fikk nedgradert sin status 

som jeger og ditto lønn. Musefeller ble kjøpt inn – ikke mindre enn seks stykker – hullet 

i veggen ble uskadeliggjort - også ble husets tenåring forlatt av uansvarlige foreldre 

som rett og slett dro ei uke til SUDEN! De forlot henne forsvarsløs i et hus muligens 

fullt av mus og en udugelig katt! Men siden en Rambo-storebror lovte å stikke innom for 

å sjekke fellene daglig, slo alle seg til ro. Med til historien hører at denne Rambo-

storebroren visstnok var livredd rev som barn, og alltid ville ha vinduet igjen om natta i 

fall reven skulle klatre opp i andre etasje hvor han sov. Heldigvis gikk musa – man tror 

det var bare én – i fella rett før SUDEN-farerne kom seg av sted – og Rambo-bror ble 

arbeidsledig den følgende uka.  

 

Som de fleste vet så er det smågnagerår i år, og kattene er så mette at de er ikke til å 

stole på i heimen! Lemen og mus sørger for utfordringer både for de som 

har hus og avlinger. En god kollega gledet seg til å ta opp de 

flotte gulrøttene hun hadde fulgt med i løpet av sommeren. 

På kort tid var både gulrotgresset og gulrøttene borte – oppspist av mus!  
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Alteren andeløp 2011 
 

Årets andeløp på Alteren – det andre i 

historien – ble arrangert samme helg 

som i fjor. Men, i motsetning til første 

året var vi denne gang tilgodesett med 

et fantastisk sommervær! Tre-fire 

hundre mennesker fra hele distriktet 

hadde funnet veien til idylliske 

Litjalteren – nærmere bestemt 

”kulpen” – og for å være helt korrekt 

”Møsbrømhøla” - hvor målgangen skulle være.  

 

Folk storkoste seg på de flotte svabergene med kaffe, is og 

vafler fra kafeen som ble effektivt betjent av damer i 

skytterlaget. Et lite plastbasseng med ender var laget til 

som ventelek for barna, organisert av positive unge damer.  

 
På bildet ser vi Ina Forsbakk med sin datter Liv. De var blant de 

mange frammøtte som fulgte andeløpet med spenning. 

 

Ropertanda – Ingvild Gjølstad – ledet publikum gjennom løpet med oppdatert 

informasjon om – ja, i grunnen alt mulig(!) – til stor begeistring for de frammøte.  

 

Komiteen hadde fått viktig erfaring med seg fra fjoråret og sørget for et strålende 

arrangement! Det var innslusing av endene i en kreativt designet målgang og nylaget 

oppsamlingsstativ for de 16 første endene (se forsiden), som eksempel på noen av de 

fiffige detaljene.  

 

Alteren andeløp har investert i nye ”rallyender” for deler av fjorårets overskudd. 

Dermed slipper man å leie for hvert år med de prøvelser og utgifter det kan medføre. 

Søte og tillitsfulle var de ca 1500 endene, der de kjempet seg nedover Slettaelva. Noen 

ønsket å gå på land for å hilse på folk, andre vurderte å svømme andre veien - for å 

sabotere hele løpet - mens atter andre satte målbevisst nebbet i riktig retning og lot 

seg heie på av et engasjert og nysgjerrig publikum. Barske barføtte gutter gjette 

andeflokken i den iskalde elva, og sørget for at ingen lurte seg på land eller gjemte seg i 

sivet. Dermed hadde alle andelskjøperne en fair sjanse for at nettopp deres and skulle 

kunne være med i konkurransen. Godt gjort Simen, Erik og Christian! 

 

Finalen i fossestryk og skumle farvann skilte de beste fra de nestbeste, og til slutt var 

det ingen tvil om at eieren av and merket 448, ble vinner av hovedgevinsten, et 

reisegavekort på kr 25.000. 

En lykkelig, sympatisk ung mann ble den heldige vinneren. I følge Rana Blad skulle Mats 

Henriksen invitere sin kjæreste med på ferie til Thailand. Vi gratulerer så mye og 

ønsker det unge paret en flott ferie! 
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Her er den endelige resultatlista:  

NR 1: 448 - Reisegavekort Via Tours, verdi 25000 kr til Mats Henriksen 

NR 2: 922 - Gavekort Elkjøp kr 5000, til Brynjar Andreassen  

NR 3: 514 - Gavekort Coop Obs Hypermarked kr 1500 til Ørjan Johansen  

NR 4: 406 - Gaverkort kr 1000 fra Rana Jakt og Villmark til Mette Jensen 

NR 5: 976 - Gavekort Clinique 82 kr 1000 til Bjørn Ræstad 

NR 6:1431- Gavekort dinOptiker kr 1000 til Gudmun Røsdal 

NR 7: 775 Gavekort dinOptiker kr 1000 til Eli Røbergeng  

Lucky Duck nr 13 i mål, 1173, Dusjkabinett fra Brødrene Dahl, verdi kr 5000,- til Britt Flågeng.  

 

 

Simon Kåre Almli – vår pressefotograf – har tatt mange flotte bilder fra løpet. 

Enkelte er benyttet her, og samtlige bilder kan beskues fra vår hjemmeside: 

http://www.uldaggry.no/Andelop/index.htm 

Rana Blads billedserie tatt av journalist Arne Forbord - er også vel verdt et 

besøk: http://www.ranablad.no/bildeserier/article5645395.ece 

UL Daggry og Alteren Skytterlag, som er ansvarlige for Alteren andeløp, vil herved 

gratulere vinnerne og samtidig rette en STOR takk til alle som bidro til arrangementet!  

Vær beredt! Plutselig er det mulig å få kjøpe andeler til neste års andeløp – ypperlig 

som julegave eller bursdagsgave til den som har alt!  

 

 

 

Vakkert målområde. Ingvild Gjølstad med badeandring til venstre i bildet. 

Simon K. Almli - vår 

andeløpsfotograf 

http://www.uldaggry.no/Andelop/index.htm
http://www.ranablad.no/bildeserier/article5645395.ece
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AfterDuck 2011  
 
Etter et fantastisk vellykket andeløp i 

nydelig sommervær, inviterte UL 

Daggry til verdens første Afterduck på 

Steinrøys. Publikum ble møtt av en komité som ikke hadde overlatt noe tilfeldighetene. 

De hadde kledt seg i nye kreasjoner á la Dolly og Donald Duck – designet av Linda 

Lysfjord. I gangen gikk opptak av ”Andungen Kvakk-Kvakk” kontinuerlig, slik at ikke folk 

skulle være i tvil om hvor de var og hva dette dreide seg om! 

 

Meny, bar og pynting av lokalet vek ikke fra dagens tema ett sekund!  

Andefotograf Simon K. Almli hadde også fått dagens bilder fra andeløpet klare til  

non-stop-kjøring på storskjerm. 

 

Gjestene var oppfordret til å la seg inspirere av dagens tema – noe 

enkelte tok mer til etterretning enn andre. Et par stykker hadde 

sågar laget en kjøreand som skulle benyttes til hjemturen… 

 

 

Besøk av folk fra swingklubben 

bidro til et noe høyere nivå på 

dansegulvet enn forventet. En 

av dem, nemlig Mats Henriksen 

som vant hovedgevinsten i 

andeløpet, kunne sågar danse swing også!  

 

 

 

Etter hvert ble det bra med folk på AfterDuck, og i den flotte juninatta kunne man   

nyte aftenen like godt ute som inne. 
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Loppemarked på 

Steinrøys 
 

Siste helga i april ble årets 

loppemarked arrangert.  

 

Mange flotte lopper ble 

levert fra folk i bygda og fra 

øvrige Alteren-venner, så 

det var mye gildt å få kjøpt!  

Enkelte som skulle tømme 

hus og flytte inn i nytt, fikk 

en gylden mulighet til å 

donere ”ting og tang” som 

ble sortert ut. Andre hadde 

vasket rundt og funnet opptil flere gjenstander og klær som endelig skulle få et nytt 

hjem. 

 

Siden dette ble en av vårens første 

finværshelger, hadde nok mange 

prioritert tur- og hytteliv i stedet for, 

og dermed ble det ikke publikumsrekord. 

Men, komiteen hadde gjort en strålende 

jobb med å lage et innbydende miljø av 

loppene slik at det ble oversiktlig og man 

fikk handle godbiter til en billig penge. 

Innimellom all shoppingen er det kjekt å 

ta en pust i bakken, snakke med venner 

og naboer over en kopp kaffe fra kafeen. 

Mange benyttet også muligheten til å 

kjøpe seg middag. 

 

 

 

 

 

Vi vil nevne den flotte innsatsen til to 

yngre medhjelpere i ”kassa”. Maja 

Skjærvik og Marie Vist hadde full 

kontroll når kundene kom for å gjøre 

opp. Det er artig at ungdommen viser 

interesse for dugnadsarbeidet i 

bygda! 
 

Rolf og Lillian Jensen, Anna Steinfjell og Kristoffer 

Bakken møter trofast opp når det arrangeres noe på 

Steinrøys.  
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Nasjonaldagen 2011 på Alteren 
 

Etter mange dager med sol og flott vær, hadde værgudene slått til med fuktig 
vær på 17.mai! Salutten på Åsen gikk kl.07.00 og da var det bare å gjøre de 

siste forberedelsene til togavgang ved skola kl.09.15.  
 
Redaktørene i Heimhug stilte inkognito i bunad og festdrakt for å ta pulsen 

på bygda på en festdag som denne. Skoleklassene stilte opp på rekke og rad 
bak hvert sitt klasseskilt, og avgangen rundt Korsnesveien gikk omtrent på 

oppsatt rutetid. Etter rådslagning med Alter-væringer som har vært på 
17.mai-feiring her i årevis, tipper vi på et antall mellom 150-170 oppmøtte – 
inklusiv 

korpset fra 
Båsmo og 
Ytteren 

skolekorps. 
Toget ble langt 

og flott – og vi 
marsjerte 
taktfast under 

paraplyer og 
regnkapper. 

Ruta via 
Korsnesveien 
var ny av året, 

og det var 
hyggelig å 
spasere en tur 

der nede - det 
ble nesten et snev av rojalisme over det hele når vi endte opp i rundkjøringa 

og vinket til et stilig par på en av de øverste balkongene i feltet  
 
Tilbake på skoleplassen fikk vi korpsmusikk, og vi noterte musikk fra både 

Deep Purple, Postgirobygget og Kaptein Sabeltann – veldig bra! Tilslutt spilte 
korpset 2 vers av nasjonalsangen, før de hastet videre til neste oppdrag på 

Båsmo. Vi konkluderer med det samme i år som i fjor: No må vi lær oss 
2.verset…… 
 

Årets talere var 2 unge herremenn fra Alteren: Simen Bjørge og Vegard 
Steinli. 

 
“17.mai tale 2011 
 
Velkommen hit til 17.mai feiring på Alteren skole. Vi står her med 
stolthet. I dag på 17.mai – vår nasjonale festdag – og vi feirer det som 
skjedde i ore for nesen 200 år siden, nærmere bestemt i 1814. Det var 
da vi fikk vår egen grunnlov på Eidsvoll. Vi fikk ikke vår fullstendige 
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frihet, fordi vi inngikk union med Sverige med felles konge som var 
svensk, men vi fikk vårt eget Storting  og fikk endelig retten til å styre 
landet vårt selv. Gleden blant det norske folket var ubeskrivelig!!!  
Fordi vi er heldige som får bo i dette landet. Vi lever i rikdom og har 
det godt mens andre barn sulter og har det vondt. Så vi er heldige som 
bor i vårt vakre, rike land. Norge i rødt, hvitt og blått….. takk til alle 
foresatte og elever som har hjulpet med å gjøre trinn 1 på 
klatrejungelen ferdig, trinn 2 og 3 blir snart startet på. Gi en liten 
applaus til de som har gjort det her mulig. Og så har vi fjerna det 
gamle utslitte og rustne gjerdet. Så tilbake til feiringa her på Alteren. 
Her vil det være aktiviteter for alle, blant annet skyting, sekkeløp, 
potetløp, stylteløp og kanskje du har lyst til å prøve fiskelykken i 
fiskedammen. Nå åpnes kafeen inne på skolen med kaffe og kaker og 
vi ønsker alle en riktig god 17.mai.  
 
Gratulerer med dagen Norge  - takk for oss!” 
 
All honnør for klar og fin tale! 
 

Etter talen ble det åpnet for servering inne på skola. Det var dekket i alle 
rom, og serveringen var upåklagelig. På lekre fat fant vi både skiver og gode 
kaker. Praten gikk lett og lystig rundt bordene, og vi var så heldige at vi fikk 

hilst på et ny-innflyttet par på Alterneset, og vi fikk reklamert for bygda og 
aktivitetene etter beste evne. Nina og Kim: Vi håper dere vil trives sammen 

med oss på Alteren fremover! 
 
Tippekonkurranse er en årlig happening på 17.mai og i år 

skulle vi gjette vekta på et glass med non-stop. Gode 
forsøk på korrupsjon for å få tips fra selgerne gikk ikke – 

de var ubestikkelige og seriøse i sitt oppdrag!  
 

Nordlandsbunad var dominerende i antall i 

dag, men vi observerte mange andre typer - 
blant annet Lofotbunad, Trønderbunad og Vardødrakt. Mange 
vakre og staselige plagg er plukket frem fra garderobeskapene på en 

dag som denne, men et antrekk som vakte redaktørenes spesielle 
interesse hadde en meget ung mann på seg. Han har arvet pappas 

hjemmesydde bunad fra ca 1977. Kjempeartig at noen er som oss 
og beholder ting på kvisten……slik at etterslekten også får nyte godt 
av historien.  

 
Vi hadde en trivelig formiddag som på ingen måte lot seg spolere 
av regnet fra oven – selv om vi måtte hjem å tørke bunadsskjorta 

litt før vi dro videre på vår ferd i feiringa!  

Hipp-hipp-hipp: HURRA!!!!! 
 

De ubestikkelige..... 

Edwin Sivertsen i pappas 

bunad fra ca 1977 
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Alteren skole 2011-2012 
 

Inspektør Berit Bratland ved skolen opplyser at det har vært en veldig fin skolestart i år! 

Elevene er greie, og de fungerer godt i lag. Det er stor aktivitet ute i bingen og i den nye 

klatrejungelen. Fredag 16.september er det den store strandryddedagen, og elever og lærere 

skal rydde strandsonen rundt Alterneset og fjæra i Stibergan. Kommunen stiller med sekker og 

bortkjøring, og FAU sponser pølser til elevene. Berit opplyser også at det er en assistent pluss 

ca en halv lærerstilling mindre i år, noe de merker godt!  

Personalet for skoleåret 2011-2012 er fordelt slik:  

Kontaktlærer i 1-2 klasse : Vigdis Åsheim 

Kontaktlærer i 3-4 klasse : Hege Larsen 

Kontaktlærer i 5-6 klasse : Svenn Arne Nilsen 

Kontaktlærer i 7 klasse    : Eli Redal Alterås 

Øvrige lærere er  : Helen Aslaksen, Synnøve Strand og Rune Løvhaug. 

SFO-personale  : May Bjørnådal (leder) og Linda Guttormsen (assistent) 

Renholder    : Anne Grete Lund 

Inspektør    : Berit Bratland  

Rektor for Båsmo/Alteren : Rolf Arne Westgaard 

 

 

 

Vi takker for flott bidrag til Heimhug fra 6. klasse. De forteller om 

det nye uteområdet ved skolen: 
 

 

I vår ble det sagt at det skulle bli satt opp en klatrejungel. Men 
først måtte det ryddes rund om kring. Knut Berntsen skulle 
komme å hjelpe til med å lage den. Gjerdet rundt skolen måtte 
bort, og de skulle legge bark på bakken så det skulle bli mykt på 
bakken hvis vi falt ned. Først skulle det bygges en del av 
taujungelen, og senere en til. Til nå er det bygget på to plasser, 
det skal bygges enda en ny del imellom så det til slutt blir en 
stor taujungel istedenfor to mindre. Det er veldig morsomt å leke 
i taujungelen. Når den ble bygd måtte foresatte være med på 
arbeidet. Mange kom for å hjelpe, men ikke alle. Det var Ørjan 
som måtte dra til byen for å kjøpe tau, skruer å mutrer.  
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Taujungelen kostet mange tusen kroner, men vi er veldig fornøyd 
med den. Det er veldig mange som leker i den hver dag. Det er 
også noen som bruker den etter skoletid. Vi gleder oss veldig til 
at den blir bygget ut. I starten, før de begynte å rive ned 
gjerdet, tenkte vi litt på at vi bruker å balansere på gjerdet. 
Men man kan jo balansere i taujungelen også. Gjerdet var veldig 
dårlig. Nettingen var falt ned på mange steder, det var bare 
noen få steder det var netting igjen. De andre stedene lå 
nettingen på bakken. Mange hadde falt ned og slått seg når de 
balanserte på det. Det var mye bedre med en klatrejungel enn 
med et gammelt rustent gjerde. Skolen er veldig takknemlig over 
klatrejungelen og alt arbeidet. Men det skal mye til å lage en 
klatrejungel, mye slit og mye penger må brukes.      
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Seniortreff våren 2011 
 
UL Daggry har i år et aldri så lite jubileum, da det er 105 år siden laget så dagens lys. I 

den anledning ble det invitert til mimrekveld for de som har tilknytning til bygda over 

mange tiår. I underkant av 50 gjester hadde takket ja til invitasjonen og møtte opp 

pyntet til en festaften på Steinrøys. 

 

En spenstig treretters meny med 

tilbehør og ”alle rettigheter”, ble 

servert etter at folk var ønsket 

velkommen. Seks unge jenter fra bygda 

serverte et fornøyd og takknemlig 

klientell. Bildet av servitørene til høyre 

 

 

Øyvind Snefjellå viste bilder og 

fortalte om ”Svartisen – før og 

nå”.Teatergruppa framførte en flott 

versjon av Alteren-sangen. 

 

 

 

 

 

 

Mette Røbergeng 

geleidet forsamlingen 

gjennom bilder fra 

”forna dar” – godt 

hjulpet av Harriet 

Alternes og et 

engasjert publikum. 

Historier og mimring om 

personer og artige 

hendelser kom på 

løpende bånd. 
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Man har ikke vært ”ordentlig” på Steinrøys uten 

åresalg! Og denne gangen hadde vi premiere på å ta 

i bruk helt nye årer! Karsten Lillealter hadde 

overrasket ungdomslaget med å gi et komplett sett 

årer for framtidige basarer. Det er et fantastisk 

arbeid som er lagt i å lage disse, samt nummerere 

og male dem i et logisk system! De tøysete damene 

i komiteen hadde ikke fått helt med seg at årene 

var delt i to bokser, og dermed ble trekningen litt 

mer spennende enn strengt tatt nødvendig – ved at  

det manglet vinnere til enkelte trekte gevinster.  

Men Mette og Ingvild – som er SKAPT FOR kaos og 

for å LØSE OPP i kaos – skravlet og showet oss 

gjennom trekningen slik at alle gevinstene – og vel 

så det – kom i rette hender.     Karsten og Brit Nancy 

 

 

En svingom var det bare få som kastet seg ut i, men det var nok av trivelige diskusjoner 

og muntre passiarer rundt bordene slik at midnatt ble passert før festen tok slutt. En 

rose ble delt ut til hver gjest i ”avskjedskorridoren”. Og hvem vet… kanskje ble det 

etterpåfest på Bustneset eller på Bakken? Det er ikke Heimhugs redaksjon informert 

om, men det skulle ikke forbause oss! 

 

 
                           Kaffe, kaker og mere til ble godt mottatt 
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Alteren misjonsforening 80 år i 2011 
 

Litt historikk omkring  bygdens misjonsforening i anledning jubileumsåret:  

I gamle protokoller i arkivet til Norsk misjonssamband i Stavanger kan man lese at  ”den 6/5  

i aar  1931” ble Alteren kvinneforening  innmeldt.  I lagets egen protokoll står det at første 

møtet ble avholdt 9. november 1931 hos Martin Alternes. Ettersom det var en kvinneforening 

var det nok hans hustru Mathea som hadde kalt inn til møtet, men i tråd med tiden var det 

mannens navn som ble nevnt. Møtene ble holdt omkring på gårdene i bygda bl a hos Jakob 

Alterhaug, Per Sletten, Johan Alterhaug.  

 

Medlemmene i oppstarts-året var Hansine Sletten, Ane Alterhaug, Mathea Alternes, Alette 

Altern, Ane Bech, Olava Alterskjær, Thea Nordvik, Hanna Lillealtern, Ovidie Solbak, Hanna 

Alternes, Kristine Olsen, Jonette Almli, Elise Bjerkly, Johanna Røberg, Kristine Olsen 

Bustnes, Tine Lillenes, Dagny Skjærvik og Karen Bakken. Ser man på navnene ser vi at det 

var damer fra alle deler og alle lag av bygden, fra Løkberg og til Bustnes. Innholdet på 

møtene var vanligvis sang, opplesning fra misjonstidende, utlodning til inntekt for saken, og 

ikke minst kaffe og matservering . Det sosiale var nok en viktig del av det å være medlem, det 

åndelige felleskap et annet.  Inntektene ble gitt til misjonssaken, samt til lokale formål som 

feks. sykestua. 

 

Fra sirlig førte kolonner i regnskapsboka kan jeg lese at kontingenten det første året innbrakte 

hele seksten kroner til den gode sak. Utgiftene var abonnement på ”missionstidende ”. Kan 

bare tenke meg til at i en tid der det ikke fantes tv, og knapt en radio, var det nok spennende å 

lese nytt fra ”misjonsmarkene på Madagaskar ”, og andre fjerntliggende strøk i den store 

verden.  Andre utgifter var innkjøp av garn og utstyr til håndarbeid . Det ferdige produkt ble  

loddet ut. Fra møteprotokollen  kan jeg lese ” møte 5/4 1931 utlåddet 1 par votter ”   

I 1932 hadde de basar, da lånte de ungdomshuset Steinrøys og fikk inn kr 98,18 . I 1934 basar 

på Steinrøys , de fikk de inn 148,14. Av det kan jeg tenke at det i bygda ikke var det skarpe 

skillet mellom den frilynte ungdomlagsbevegelsen og misjonsforeningen, slik det ofte kunne 

være andre steder. I protokollen kan jeg sågår lese at i 1934 ble det på et av møtene loddet ut 

2 ølglass …  

 

En historie var at det på en basar ble loddet ut et par lugger som ble vunnet av prost Widsteen. 

Da slengte Hanna på Bakken dem rundt halsen på han til stor forlystelse for både han og 

tilskuerne. Andre historier forteller om møter med heftige diskusjoner og meningsutvekslinger 

som ikke roet seg før kaffen kom på bordet …  

 

Det har alltid vært høyt under taket hos damene i Alteren misjonsforening. Mangt et sokkepar 

har vært strikket, mang en salme sunget og mang en andakt holdt i de mange hjem. Mange 

kroner har vært samlet inn og sendt videre til gode formål  i lys av Bibelens bud om 

nestekjærlighet . En viktig bit av vår kulturhistorie som fortjener sin plass i historien. 

 

 Mette Røbergeng / Kristoffer Bakken 

 

 



Side 17 av 25 

 

På besøk i Alteren 

misjonforening 
 

Heimhug har invitert seg 

selv på et av foreningas 

møter. Denne gangen var 

Anna Steinfjell vertinne og 

hun hadde laget til mye godt 

på bordet.  

    

Kristoffer Bakken bruker 

vanligvis å være med på ett 

møte i året. Det er når han 

sjøl er vert. Da blir 

sogneprest Torgils Aurdal 

invitert, slik at de kan være to haner i kurven. 

 

De siste årene har det vært 5-6 medlemmer, og av disse pleier to damer fra Selfors å 

være med på møtene på Alteren. Bildet av medlemmene: Anna Steinfjell, Jorunn Jensen, 

Randi Karlsen, Jorid Bøen og Ruth Eriksen.  

( Ragnhild Lillealter er med, men var ikke til stede på dette møtet.) 

 

Kristoffer forteller at han husket godt når 

kjerringene kom gående opp bakken på 

heimgården hans når det skulle være møte. 

De hadde vesker puinn armen med binding, 

håndarbeidet måtte være med. 

Sorte fine skaut på seg, og side skjørt. 

 

Minner fra senere tid: basarene på 

Steinrøys var en viktig inntektskilde. 

Ane Sletten hadde med en egen snor til å 

henge opp gevinstene. Fin snor med blonder 

på.  For det meste var det håndarbeide som 

ble loddet ut. 

 

Man minnest møter hos Dagny Skjærvik. Hun 

dekket på langbordet i kjøkkenet med 

alskens godt.  Rundstykker med mernpølsa. 

Etterpå var det på stua med andakt og møte 

 

Innhold på møtene fulgte en viss prosedyre: Sang, ord for dagen , andakt, åresalg og 

loddtrekning. Medlemmene hadde med gevinster som ble loddet ut på møtene. Det var 

de selv som bidro. 
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Hanna på Bakken, eller Hanna Westvik som hun også ble kalt, brukte å lede møtene. Hun 

hadde ordet i sin makt og var god til å fortelle slik at det ble levendegjort. 

Da hun flyttet til Mo bo og servicesenter ble hun hentet til møtene på Alteren, hun 

hadde også møter hos seg i byen. Hun var en kvinne med meningers mot og var ikke redd 

for å ta ting opp til diskusjon. 

 

Det var mange som stilte opp i årevis i styret. Bl.a. så var Magny Bakken kasserer i 

mange år. Av utgifter som de som ført regnskap holdt oversikt over, var innkjøp av 

stoff til håndarbeide, hos Magnhild Møllesen for eksempel. 

 

Ragnhild i Bustneslia var formann i mange år, og ledet også møtene med opplesning. 

Da hun døde, sa Karen på Bakken at nå ble det vel slutt på møter, for der var ingen som 

hadde evnen til å lede møtene. Men, da ble det bestemt at fra Nord-Rana menighet 

skulle Torgils, Jorid eller Solbjørg komme og være til stede på møtene slik at de hadde 

noen til å holde andakt/ ha et ord for dagen. Dette var ca på begynnelsen av åtti-tallet. 
 

 

Feiring av Alteren misjonsforening 80-år i Ytteren kirke 
 

En verdig heder av medlemmene og feiring av foreningas 80-års jubileum ble gjort under 

- og etter gudstjenesten i Ytteren kirke 22.mai.  

 

Mette Røbergeng fortalte fra foreningens oppstart og dens historie. Gaver og 

hilsninger ble overrekt, bl.a. fra UL Daggry. Mye godt ble servert de mange frammøtte. 

 

Vi ønsker foreningen til lykke med de 80 år, og ønsker alle mange givende møter 

framover! 

 

 
 

 

 

 

 

.  
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Grillfest for småbarnstreffet. 
 
Værgudene kunne ikke vært mere samarbeidsvillige en junidag her nord.  

21. juni møttes 18 små 
Alterenværinger med 

foreldre på Stibergan. 
Det ble ei fin stund med 
grilling og vann-lek. Til 

og med sola tittet frem 
fra regntunge skyer. 
 

Etter denne 
ettermiddagen ble det 

stille fra 
småbarnsgjengen. 
Sommerferie og 

skolestart-uker pleier å 
være hektiske, men nå 

er det på tide å starte 
opp igjen. Planen er å 
ha en aktivitetskveld i oktober med diskotek, ”bowling” og skattejakt. 

Tid og sted kommer litt senere på Alterenlista. Dere oppfordres til å 
informere de som ikke har oppgitt mail adresse til Britt Nancy til å gjøre det. 
Spesielt dere som har fått nye naboer i høst. 

 

 

Våren kom! 

 

og det betød at rundvask og rydding både inne og 

ute på Steinrøys var nødvendig.  

Vi knipset noen bilder og vil med dette takke både 

dem og alle de andre for hjelpen!  

 
 

 

Eplet faller ikke langt 

fra stammen og her er 

beviset: Eirik og Johan 

i god opplæring hos 

pappa Øyvind  (alle 

fra Snefjellåga) 
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Høstens aktiviteter på Steinrøys 
 

 
 
 
Hver onsdag fra uke 41 (fra 12.oktober) danses det linjedans og 
Zumba fra kl.18.30.  
 
Pris: kr 50 pr gang (inkl frukt og drikke i pausen) 
 
Ingen påmelding – møt opp når det passer!  
 
 
 
 
 
 
3 torsdager i høst:  
20.oktober, 27.oktober og 3.november.  
Start kl.20.15 (varighet ca 1 ½ t) 
 
Intruktører: Ståle Bakken og Heidi Otting 
Kursavgift: kr 300 for hele kurset. Kursavgiften i sin helhet går til 
SOS Barnebyer.  
 
Påmelding til Britt Nancy – se kontaktinformasjon på side 2.    
 

 
 
 
 
Nybegynner-kurs i swing arrangeres lørdag 8. og søndag 9. 
oktober på dagtid (fra kl.12 og utover).  
 
Instruktører fra Kom-og-dans.   
Pris: 250 pr pers 
 
Påmelding til Britt Nancy – se kontaktinformasjon på side 2.  
 

Zumba og linjedans 

Yoga 

Swing-kurs 
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Den årlige HØSTBASAREN på Steinrøys 

søndag 23.oktober kl.17.00 
 

Den tradisjonelle høstbasaren går av stabelen på Steinrøys 
søndag 23.oktober kl.17.00.  
 
Her blir det salg av lodd og årer (nye årer av året!) - samt kaffe og 
masse godt å bite i fra kafeen.  
 
Basaren er en kjærkommen inntektskilde for ungdomslaget, og en 
viktig sosial arena for alle generasjoner. Vi håper på donasjon av 
gevinster også i år, og vi oppfordrer alle lesere av Heimhug til å 
finne frem en fin ting du kunne tenke deg å vinne selv. 
Representanter fra komiteen kommer på runde med loddboka, og 
da har du mulighet for å levere donasjoner.... 
 
Gevinster kan også leveres til (eller leveres på basaren):  
Inger, Nesnaveien 396, tlf 90143705 
Ann Kristin, Stibergan 4, tlf 90616497 
 
 

Velkommen til ei trivelig søndagsstund på Steinrøys! 

Eksklusivt kurstilbud – max 10 deltagere (først til mølla……) 

 
Lyst til å lære å bake bondelefse??? 

Da har du en unik mulighet tirsdag 11.oktober fra kl. 18.00.  

 

Det blir kurs i nevnte kulturbakst med Målfrid Bustnes.  

 

Kursavgift kr 300 pr pers. Avgiften inkluderer ingredienser til bakinga, samt kaffe 

i pausen.  

 

Du må ha med deg: Steketakke, kjevle og spøe hvis du har. 

 

Påmelding snarest til Brit Nancy på e-post eller mobil - se side 2 for kontaktinfo.  

Lefsekurs 
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Bilde 
fra 
gamle 
dager 
av Mette 
Røbergeng 

 
Bildet er tatt på 

såkalt "Martovtreff ".  Martovan var en fin slette som lå på fjellet ved 
Rishatten . Folk fra gårdene mellom Almlia og Løkberg brukte å møtest til 
kaffetreff og trivelig samvær. Dette er et gammelt bilde og vi vet ikke hvem 

som er med. Kanskje er det noen av Heimhugs lesere som kjenner igjen disse 
ansiktene? Undertegnede tror kanskje det er noen fra Almlia? 
Siss Løkberg har fortalt at et av disse treffene kom i stand ved at hennes far 

sendte drengen av gårde med ei vedskive som han la på trappa i Almlia. 
Der sto det skrevet " Martovtreff "  og dato. Så var alle spente på  om 

budskapet kom fram , og om hvor mange som møtte fram. Og dem ble en hel 
gjeng tilslutt. De valgte visstnok både formann og  andre fine titler på disse 
treffene, lagde krepp-papirsløyfer som de pyntet seg med og hadde stor moro 

. Så var det fram med matbomma og kaffekjelen og kose seg i lag.  
 

Det er til ettertanke at vi i dag med våre mobiler og andre sosiale medier ikke 
får til sånne uformelle treffpunkt.... Vi bruker så mye tid foran PC-en for å 
oppdatere oss på andre, at vi kanskje glemmer å snakke med hverandre over 

gjerdet. 
Men - på søndag er det Grøvatreff klokka tolv - så ta med kaffekjelen og kom 
! Kanskje du til og med treffer naboen .. 

 

 

    Julemesse på Steinrøys 
blir arrangert den 5. og 6. november. 

 

Åpningstider: Lørdag kl.11 - 15 og søndag kl.12 - 17. 

 

Kafeen tilbyr: kaffe, kaker og middagsservering begge dager.  

Utstillere:  

Også i år satser vi på lokale utstillere som tilbyr egenprodusert håndtverk og hjemmebakst. 

Blant pålitelige kilder i miljøet ryktes det at messa på Steinrøys i fjor var den beste!!!!  

 

Påminnelse vil bli sendt ut via Alterenlista - så: husk å oppdatere oss med riktig e-

postadresse! 
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En lett forståelig 

værstasjon 

Hjemme hos – endelig tilbake!!! 
Vi gjør et forsøk på å ta opp „hjemme hos‟-

reportasjene i Heimhug, og denne gangen har vi valgt 

oss ut en nyinnflyttet familie på Alterneset. For å 

være skikkelig rustet til revolverintervju, hentet 

redaksjonen inn stuntreporter Gjølstad som ekstra ressurs 

(Ingvild: Ikke vikar!), og etter Dagsrevytid på selveste valgdagen 

ringte vi på i Alternesveien 23.  

Her ble vi godt mottatt og invitert inn i en flott stue med en fantastisk utsikt. 

Nå var det skumring og vel så det når vi ansteg, men konturene av 

Ranfjorden som nærmeste nabo var nesten litt magisk i høstmørket.  

Åse Leikny og Arne-Martin Lantz-Juløy hadde hus i Åga, men etter et par-tre 

visninger på diverse hus på Alteren, ble det flytting hit. På flyttelasset ble 

også Arne-Martins morgengave fra Åse med. Ei flaggstang på 10 meter ble 

ikke fraktet landeveien – men sjøveien. Håndbåren fra hagen i Åga, over E6 

og ned til havna, båtfrakt over fjorden (i en 4 m lang båt), og deretter på land 

i Alterneset og opp i hagen. Et fraktoppdrag som skapte mye oppmerksomhet 

og underholdning for tilskuerne! Flaggstanga er ikke kommet opp ettersom 

koordinatene for plassering av sokkel ikke er helt klare enda…  

Men den kommer nok – som bygningsingeniør er det viktig at ting skjer i rett 

rekkefølge: Arne-Martin startet i ny jobb 1.september, og har nå Helgeland 

Betong som sin arbeidsgiver. Åse Leikny  jobber som finansrådgiver i 

Sparebanken Nord Norge, og da syns vi arbeidsfordelingen er klar: Hun skal 

sørge for finansieringen av alle prosjekter gemalen kommer opp med!  

Familien består i tillegg av Albert på snart 3 år. 

Albert hadde tatt kveld når Heimhug ringte på, 

men vi fikk beundret han på flotte bilder som vi 

fant i stua. Han har også egen lekekrok på 

kjøkkenet med ditto utstyr – og vi må 

kommentere den sirlige ordenen som hersket i 

lekekroken.  Et lite telt med puter i så spennende ut, så vi sendte 

derfor en av journalistene inn for å teste: Plassen var flott den – men 

kroppen som vi pressa inn var kanskje i største laget???!! 

Hvordan er det da å flytte på bøgda? 

Arne-Martin er oppvokst på Båsmoen og har i oppveksten hatt mye med 

Alter-væringen å gjøre. Mange i klassen var herfra i tillegg til at faren – Arne 

Lantz – var rektor på Alteren skole i en årrekke. Åse Leikny er ei ekte 

bøgdajente fra Aldersundet – nærmere bestemt Bratland. Når de flyttet til 

Alteren ble avstanden til begges hjemsted kortere, og dette er stedet de alltid 
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har hatt lyst til å bo. For å sitere Åse Leikny når vi kom inn på hva som er 

den “rette siden å bo på”: “Dette er den rette siden for oss!”  

På Alterneset bor andre venner som de omgås med på fritiden. I tillegg har 

de observert at det er flyttet inn nye folk i nabolaget som har barn på samme 

alder som Albert, og håper at ungene kan finne lekekompiser i hverandre 

etter hvert. Medlemskapet i UL Daggry er på plass og navnene deres er 

kommet på komitelistene. Det synes vi er imponerende og oppfordrer alle 

andre nyinnflyttede til å gjøre det samme – det er en flott måte å bli kjent 

med folk på. Vi diskuterte om det finnes en velforening på Alterneset – noe vi 

tror – hvis så: Her er potensielle medlemmer som ønsker å høre om dere.  

Vi observerer et visst musikalsk 

tilsnitt i stua: Her finnes piano, 

gitar, ukulele, trompet og en 

mandolin! Å ja: Musikk er en del av 

fritiden til husstanden – til ære for 

fotografen trylles vakre toner utover 

stua – bare synd at vi ikke gjengir 

bilde med lyd…. Et tips til neste 

arrangør av juletrefest: Kanskje det 

nå er mulighet for å få levende 

akkompagnement til julesangene 

rundt treet igjen? Det finnes også 

et trekkspill i husstanden – men ingen kompetanse 

for å praktisere spilling. Hvis det finnes noen lesere 

som kan lære fra seg noe om dette – er begge 

interessert!  

Tradisjonen tro ved hjemme-hos-reportasjer, måtte vi 

be om å få se duk-skapet. Det hersket litt usikkerhet 

en liten stund om hvor dette skapet var, men så kom Åse Leikny på at det 

var jo ei skuffe de hadde. Ordensgraden i skuffa er mer enn godkjent: Her lå 

ting i orden og det så veldig bra ut! 

Da vi ankom, observerte vi båten som sto på en henger utenfor døra. Etter 

det husherren forteller kan den ikke kategoriseres som plen-cruiser, men 

benyttes til fisking når anledningen byr seg. En ting Alteren mangler, er en 

egen båtutsetter-plass. Skal man sette ut en båt, må en til Ytteren eller 

Utskarpen. Her må det vel virkelig være noen som kan ta utfordringen å få til 

noe??? Det ble mer enn antydet til en tilstedeværende grunneier på 

Lillealteren om at dette må det vel kunne legges til rette for….. vi får se hva 

som skjer  
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Men båt eller ikke – Arne-Martin trekker gjerne vaderne på seg, tar seg en 

tur i fjæra og fisker. På skikkelig fisker-vis, har fiskene vært både blanke og 

store uten at de er kommet på land. Naturopplevelse lot ikke vente på seg da 

de flyttet hit – de har observert både ørn, oter og blank fisk fra stuevinduet!  

Når vi skal takke for oss etter en trivelig stund ved 

spisebordet, må vi kommentere de flotte kaffekoppene vi 

blir servert med. Kopper som de fikk i bryllupsgave da de 

giftet seg for 2 år siden, med en veldig spesiell design – så 

spesiell at den ikke er “drekkan a” for venstrehendte. 

Ettersom Ingvild er kraftig venstrevridd, finnes samme 

koppen spesialtilpasset for det også. Imponerende!  

I hagen har de plantet Lantz-tre. Historien bak er at på 

Båsmoen hadde Arne og Marit Lantz ei søyleosp som var 

høy og tynn – nettopp lik Arne i figur. Dette ble da Lantz-

treet og med avleggere fra det treet, er det kommet 2 stk 

søyleosper i innkjøringen. Planen er et Lantz-tre pr 

familiemedlem.  

Utenfor er fullmånen nesten fremfor skyene når vi takker 

for oss og for en sporty mottakelse! Vi ønsker våre nye 

sambygdinger lykke til videre! 

 

 

 

 

 

 

 

Red.anm:  

Bildene av Lantz-treene måtte knipses neste morra (det minste 

treet kan skimtes hvis du har godvilja på plass), da det var blitt 

bekmørkt når vi dro hjem.  

Vi traff familien på tur på jobb og i barnehage, så vi fikk treffe lille 

Albert også . Han ga oss også tillatelse til å ta bilde av han i sitt 

flotte hus i hagen! 

 

Ligger det an til 

måneskinnstur? 


