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Verv i UL Daggry for 2013 

 
Hovedlaget  Teatergruppa  

Leder Britt Nancy Westgaard Leder  Ingvild Gjølstad 

Nestleder Ann Marit Flågeng Medlem – repr. i styret Mette Røbergeng 

Kasserer Ketil Røbergeng Kasserer Mette Børstad 

Sekretær Hilde Vist Sekretær Simon Kåre Almli 

1.Vara Mona Skjærvik Medlem Geir Johansen 

2.Vara Oddny Eivindsen Medlem Ina Forsbakk 

  Medlem Karianne Gjølstad 

Idrettsgruppa  Driftsgruppa  

Leder – repr. i styret Robin Andersen Leder Arnstein Remmen  

Medlem Alf Arne Eide Medlem – repr. i styret Bjørn Soleglad  

Medlem Morten Growen Medlem - husutleier Mette Røbergeng 

Medlem Arne Martin Lantz-Juløy Medlem Elisabeth Bakken 

Medlem Grete Halvorsen Medlem Geir Johansen 

Heimhug - redaksjon  Valgkomite  

1. Marion Brun 1. Merete Soleglad 

2. Britt Nancy Westgaard 2. May Britt Meisfjord 

Revisjon  3. Marion Brun 

Revisor Marianne Sletten 

Vara Ingvild Rydning 

 

 

 

 

 

 

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: 

September/oktober 

 

Opplag:  

70   (trykt utgave)  

230 (distribuert med e-post) 

 

Bilde på forsiden: Cuprenn 2013: 

Guro Bjerkli Edin, etterfulgt av 

Jacob Gulla og Thomas Lillealter 

Nygård  

‘No livnar det i lundar, no lauvast det i 

lid, den heile skapning stundar no fram 

til sumars tid.’. Ordene er skrevet at 

Elias Blix og brukes i en salme, men kan 
så absolutt betegne tiden vi går imot.  

Det er ikke akkurat snøsmelter-

temperaturer utenfor døra for tiden, men 

en optimist vet at det kommer. Bare 

snøen ligger i ro i påska sånn at vi får 
gått litt på ski, spist kvikk-lunsj og 

drukket kakao – da gjerne med ski på 

beina.  

På våren yrer det av liv, og det yrer også 

på Alteren. Småbarnstreff, skirenn og 

revy engasjerer mange i nærmiljøet og 
vitner om stor aktivitet i ungdomslaget. 

På årets årsmøte var det veldig mange 

som sa ‘ja’ til et år til i styre og stell, og 

det vitner om at folk syns det er hyggelig 

og energigivende å delta i fellesskapet vi 
har på og rundt Steinrøys.  

Billettbestillingen til revyen er gjort noe 

om fra tidligere år – så vær oppmerksom 

på det der ute! Se egen side om dette i 

Heimhug.  

Vi har sydd sammen et Heimhug 
innimellom revyøvinger, og snart er vi 

klar for Kvikk-Lunsjen mens vi skal 
pugge tekster.  

Vi ønsker alle ei riktig god påske! Velg 

rett smøring og sus av gårde!  
 

Hilsen fra  

Britt Nancy og Marion 
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SMÅNYTT - KE’ SÅ SKJER? – SMÅNYTT – KE’ SÅ SKJER? 
 

Prisvinnere fra Alteren: Heimhug vil gratulere vår sambygding og leder i 

Rana Hagelag May Britt Meisfjord, med den gjeve prisen «Årets Hagelag i 

Nordland». I følge opplysningene i Rana Blad vant det lokale hagelaget pga. et 

allsidig program som inkluderer barn og voksne, samt at de har hatt en 

medlemsvekst på hele 120 prosent. Godt jobba! 

 

 

Eget 17.mai-korps i 2013: 10-15 personer på 

Alteren, med Trond Vassvik Snefjellå i spissen, har satt seg som 

mål at bygda skal ha eget korps til 17.mai. Viktig motivasjon for 

oppstarten er bl.a. at Alterens bebyggere skal slippe å stå opp i  

«gryotta» for å gå i tog på 17. mai. Snakker vi om oppstart kl. 

1100? Nærmere info kommer etter hvert som brikkene faller på 

plass. Målet er å få øvd inn et par-tre marsjer samt nasjonalsangen, selvsagt – DA blir 

det 17. mai! Vi ønsker lykke til med intensivøvingene mot mai måned, og vi gleder oss til 

resultatet. Kan du spille litt og har instrument, og er av den impulsive typen – så ta 

kontakt med Trond. E-postadresse: dnort182@gmail.com Kan det være behov for en 

tamburmajor fra Heimhugs redaksjon tro…? 

 

Årsmøte ble arrangert 14.februar. Protokollen fra møtet finner dere annet sted i 

bladet. Det gjør også årsmeldingen fra hovedlaget. Mye positivt! 

 

 

Nyttårsaften 2012 – Vardetenning 

Et perfekt vær var rammen om vardetenninga – den niende i sitt slag.  

73 personer hadde 

skrevet seg inn i 

«boka». Disse var fra 

småbarnsalder til de 

godt voksne.  

Fra varden var det god 

utsikt til kommunens 

oppskyting av 

fyrverkerier. Flere 

hadde med 

forfriskninger som 

belønning etter å ha 

tatt den forholdsvis 

krevende turen. På 

bildet ser vi tre av 

deltagerne rundt bålet. 

 
Det nye året blir hilset velkommen fra varden på Alterenfjellet.  

Foto: Bente Solvoll 

mailto:dnort182@gmail.com


SMÅNYTT - KE’ SÅ SKJER? – SMÅNYTT – KE’ SÅ SKJER? 
 

 

Medlemskontingent 2013: Vi takker for tilliten og rekordmange medlemskap i 2012! 

Nå er det nytt år og vi håper å få like mange medlemmer – og helst enda flere – i 2013. 

For de som ikke har mottatt giro, eller på annen måte har blitt gjort oppmerksom på 

årets kontingent – se annet sted i bladet for detaljer rundt betaling i nettbank. 

 

 

Rundvask av Steinrøys: Etter årets revy med avslutning 21. april og 

før årets konfirmasjoner i mai – blir det rundvasking av huset. Med 

andre ord i uke 17 og/eller uke 18. Vi trenger frivillige!  

Kontakt Mette Røbergeng for påmelding/info på tlf. 456 34853 eller 

e-post: mette.robergeng@online.no 

 

 

 

 

Internkontrollsystem: Driftsgruppa har utarbeidet et godt system for internkontroll på 

Steinrøys. Dette skal sikre at utstyr som varmepumper og brannslukkingssystem med 

mere, blir fulgt regelmessig opp.  

 

«Geisyr» i privathus i Altermarkveien: Øyvin Salamonsen og Hilde Skogsholm Hansen 

og to småbarn samt huseiernes leieboere, måtte evakuere huset etter at flomvann fra 

bl.a. åkrene på oversiden – etter langvarig nedbør – samlet seg nedenfra 

og presset seg opp gjennom golvet i hybelleiligheta - til beboernes 

forskrekkelse. Vannet sto som en stråle rett opp, og etter noen 

øyeblikk fløt møbler og løse gjenstander omkring. En skremmende 

opplevelse, da man til å begynne med lurte på om huset ville rase 

sammen. Vi krysser fingre for at huset så snart som mulig blir renovert 

og de kan flytte hjem igjen! 

 

 

 

Vinterhelga 6.-7. april i regi av Idrettsgruppa 

Lørdag blir det isfiskekonkurranse i Snefjellåga fra kl. 1200.  

Søndag blir det Altermesterskap i tradisjonell stil, med start kl. 1200. Etter 

rennet blir det premieutdeling på Steinrøys. Her blir det også salg av bl.a. 

middag og kaffe. Det vil bli påminnelse på Alterenlista 

samt annonsering i forkant. 
 

 

 

 

 

mailto:mette.robergeng@online.no


Jule-/nyttårssoaré 2013 
 
En meget vellykket og tradisjonsrik fest fikk trivelige 

festdeltakere ta del i, da «LAG 6» med gode hjelpere sto 

for arrangementet. Nydelig salt fårekjøtt med 

hjemmelaget kålrabistappe var hovedretten. Rikelig med 

mat og tilbehør ble effektivt servert. Etter kaffe og kaker, 

spilte Kørvan opp til dans. Det meldes om god stemning både 

på kjøkkenet og i festsalen. Ingen større problemer med 

verken avløp eller strømtilførselen. Fantastisk! 

 
Da sykdom satte stopper for en del i komiteen, sørget 

ektefeller, slekt og 

venner for nødvendig 

hjelp. Det er stor 

stas å ha mannskap 

tilgjengelig ved behov.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Årets fest hadde 118 innbetalte gjester, og 

regnskapet viste et flott overskudd på 

29.333 kr. 

 

En eksklusiv fest med skikkelig mat og 

levende musikk. Nesten sjeldent i dag! 

 

Takk til alle som bidro til en flott fest, 

både i komiteen og til våre gjester! 

Hege Rølvåg og Øyvind Sivertsen i komiteen,  

auser opp på serveringsfatene 

Ungdommen hjelper til med både servering, 

loddsalg og loddbretting:  

Nora Westgaard Salamonsen og Maja Eide 

Hans Gullesen og Mikal Martin Olsen i passiar over gammelbordet. 

Ingvild Gjølstad og Mette Røbergeng tester 

akevitten i baren. Alf-Arne Eide og Elisabeth 

Bakken bak disken. 

 



ALTEREN ANDELØP 2013  

 
Våren nærmer seg, og etter den følger sommerens 

flotteste – eller var det våteste - eventyr!  

Alteren Andeløp arrangeres lørdag 15.juni,  

og endene slippes kl. 12.00 - med målgang i Kulpen på 

Lillealteren som tidligere. 

 

Gevinster: 

1. VIA Tours reisegavekort, verdi 25.000 kr. 

2. Brillehuset Ytteren, gavekort 5000 kr. 

3. Skjærvik scooter og Mc, gavekort 1500 kr. 

4. Mestergull Meyer, gavekort 1000 kr. 

5. NOKAS A/S, gavepremie 

6. Rana jakt og villmark, gavekort 1000 kr. 

7. Felleskjøpet, gavekort 1000 kr. 

8. Statsskog, Nord-Helgeland, gavekort 1000 kr. 

9. Tools Løvold, avd. Mo i Rana, gavepremie 

And nr. 13 i mål, Lucky Duck, Gavekort fra Coop Obs kr. 5000,- 

Kun 1500 andeler á 100 kr. 

For kjøp av Andelodd, ta kontakt med:  

UL Daggrys representanter: Unni Lillealter, Alf Arne Eide eller Britt Nancy Westgaard.  

Alteren skytterlags representanter: Arild Bjørge eller Hans Gullesen. 

Mer info og bilder på vår hjemmeside: http://www.uldaggry.no/alteren-andelop/  

Det blir Afterduck på 

Steinrøys, følg med for 

oppdateringer!  

Noen arrangerer til og med 

«BeforeAfterDuck» her er 

et uoffisielt bilde fra 

Røbergenget i 2012. 

Først andeløp, så 

«beforeAfterDuck» så 

«AfterDuck»…. 

 

mailto:unni@lillealter.no
mailto:alf.arne.eide@gmail.com
mailto:arildbj3@online.no
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Årsmelding for hovedlaget i UL Daggry 2012 

 

I 2012 har styret bestått av følgende: 

Leder:   Britt Nancy Westgaard 

Nestleder:  Hilde Vist 

Kasserer:  Ketil Røbergeng 

Sekretær:   Ann Marit Flågeng 

Vara 1:   Mona Skjærvik 

Vara 2:   Mikal M. Olsen 

 

Teatergruppa er representert av Mette Oddny Røbergeng 

Idrettsgruppa er representert av Øyvind Snefjellå 

Driftsgruppa er representert av Bjørn Soleglad 

 

UL Daggry har i 2012 har hatt følgende aktiviteter: 

- Årsmøte 29. februar. 

- Det har vært avholdt fem styremøter. I tillegg har praktiske spørsmål vært diskutert på  

   e-post og på telefon underveis. 

- I 2012 har laget hatt 62 (51 i 2011) medlemskap. Dette innebærer individuelle medlemskap og 

familiemedlemskap. Til sammen blir det 129 medlemmer. Dette er en økning på ca. 20% fra 2011. 

- Hjemmesiden har vært regelmessig oppdatert. Ny web-redaktør i 2012: Simon Kåre Almli. 

- Heimhug har også i 2012 kommet ut med tre numre. Disse har blitt distribuert trykt og elektronisk, 

samt blitt gjort digitalt tilgjengelig fra arkivet på hjemmesiden. I tillegg har eldre numre blitt digitalisert og 

lagt til arkivet. 

- Alterenlista inneholder nå ca. 250 e-postadresser til folk med tilknytning til Alteren, en økning på ca. 

20 % fra året før.  Den har vært benyttet 52 ganger - ca. 10 % mindre enn i 2011.   

- Styret har vært representert på årsmøtet i Alteren montessoriforening.  

- Bygdas 13 eldre på 80 år + fikk en liten julehilsen fra ungdomslaget. 

- Det ble satt i gang en Facebook-aksjon i regi av Sparebank1 «Gi en tier». Dette førte til 580 kr til laget.  

- UL Daggry fikk 15.000 kr. fra Rana kommune etter søknad om driftstilskudd/kulturmidler. 

- Søknad om momsrefusjon resulterte i ca. 7.500 kr tilbakebetalt. 

- Grasrotandelsordningen med 86 givere (74 i 2011) har bidratt til i overkant av kr 39.000 - en økning på 

nesten 20 % fra året før. 



- Eksternt arbeidsoppdrag på Verket og Smelteverket ble utført av frivillige. 

- UL Daggry fikk i 2012 utbetalt kr. 36.207 som partner/mottaker av andel av pott i bingodrift. 

- UL Daggry tildelte totalt 17.000 kr. til gode lokale formål (med hovedvekt på barn/unge)som har ført til 

positiv aktivitet i bygda. 

- «Jungelboken» med teatergruppa/elever fra Alteren skole kjørte tre utsolgte familieforestillinger i april. 

- Det har videre vært arrangert:  

 Nyttårssoaré med ca. 120 gjester 

 Høstbasar med vel 100 gjester (underholdning med utdrag fra Jungelboken) 

 Førjulsmesse – bra besøkt - mange benyttet også muligheten til å kjøpe seg middag i kafeen. 

 «Gjenytelseskveld» i februar for UL Daggrys støttespillere, med ca. 50 til stede. 

 Det har vært holdt lefsekurs med 11 deltagere. 

- Alteren andeløp 2012, ble gjennomført i samarbeid med Alteren skytterlag. Ungdomslagets andel av 

overskuddet ble på 58%, noe som utgjorde ca. 56.000 kr (48.000 i 2011).  

- AfterDuck - pubkveld - ble arrangert etter andeløpet. 

- Det har vært arrangert fem småbarnstreff i løpet av året (fire i 2011). Oppmøtet har variert mellom 20 

og 50 personer inkludert foresatte. 

- Bygdas egen kulturkalender: Alterenkalenderen 2013 - ble ferdigstilt før jul. Tilskudd på kr 10.000 fra 

kommunen til prosjektet. 

- Det ble gjennomført kulturvandring med tilknytning til gruveområdet i Altermarka i september. 

- Tradisjonsrike cuprenn – tre stk. – Altermesterskap og isfiskekonkurranse ble arrangert februar-april. 

- Det har blitt installert to stk. varmepumper og arbeid med forbedring av strømtilførsel er kommet i 

gang, likeså er det lagt varmekabel i forbindelse med kloakksystem fra kjellergarderobene.  

- I samarbeid med Alteren skytterlag er det kjøpt inn betalingsterminal   

- Øvrige anskaffelser/innkjøp: kjøleskap (gave) og projektor.  

 «Steinrøys 2020» - prosjekt for utvidelse av Steinrøys. Interimsstyret kom i gang med forberedende 

arbeid i løpet av året. 

 

Sluttord 

Laget har igjen hatt et aktivt år med flittig bruk av komiteer og øvrige frivillige. Grendehuset har vært 

mye i bruk og alle aktivitetene har ført til at masse folk i alle aldre, har kommet til Steinrøys. 

Økonomien har hatt et solid løft fordi de fleste av de mange aktivitetene har generert overskudd. Det 

har derfor vært mulig å bruke en betydelig sum på innkjøp og vedlikehold også i 2012. Midler blir også 

avsatt til planlagte utbedringer av Steinrøys fremover. 

 

Vi vil til slutt ønske de nye tillitsvalgte i styret og undergruppene, lykke til i det videre arbeidet.  

 

Styret 



Protokoll fra Årsmøte i UL Daggry 
Torsdag, 14. februar 2013, kl. 19.00-20.35 på Steinrøys 

tilstede: 13 medlemmer (inkl. styret) 

 

 

 

1. Åpning av årsmøtet 

Forslag til underskrivere av protokoll: Geir Johansen og  Ingvild Gjølstad 

Forslag til referent: Ann Marit Flågeng 

Forslag til ordstyrer: Britt Nancy Westgaard 

Alle forslag enstemmig vedtatt. 

Ingen kommentarer til innkalling, som ble utsendt elektronisk via alternliste og pr. post 

til medlemmer som ikke har epost. 

 

2. Årsmeldinger 

Styrets årsmelding ble opplest av styreleder Britt Nancy. 

Kommentarer til årsmelding: 

Utdeling av pengebeløp til andre lag/foreninger i bygda fra laget må nøye 

gjennomtenkes da ikke alle ønsker at midler innsamlet til UL Daggry skal komme 

andre foreninger til gode. 

Det ble også ytret ønske om å vite hvem som fikk midler og til hva og dette ble 

orientert om  på årsmøtet. Navn og beløp ble publisert i lagsavisen Heimhug høsten 

2012. 

For øvrig godkjent. 

 

Årsmelding fra teatergruppa ble opplest av Mette Oddny Røbergeng. 

Kommentar til årsmelding: 

Karianne heter nå Gregersen til etternavn. 

For øvrig godkjent. 

 

Årsmelding for driftsgruppa ble opplest av Arnstein Remmen. 

Godkjent uten kommentarer.  

 

Årsmelding for Idrettsgruppa ble opplest av Øyvind Snefjellå. 

Godkjent uten kommentarer. 

 

3. Regnskap 2012 

Regnskap for styret ble gjennomgått av Ketil Røbergeng 

Anmerkning til regnskapet: 

Diverseposten bør være minst mulig og ønskes oppdelt slik at det opprettes en egen 

investeringspost (da store deler av beløp som er lagt dit gjelder innkjøp av 

varmepumper og el-installasjon.) Det kan være viktig i forhold til bl.a. søknad om 

momsrefusjon som man kan få på dette. 

Det ønskes også tilføyd en note om at leieinntektene egentlig er kroner 14500 mer enn 

det som fremgår av regnskapet pga. forsinket utsending av fakturaer. For ettertiden vil 

innkrevingen bli effektivisert, noe som ble kommentert som viktig slik at leieinntekter 

kommer inn i regnskapet for det året leieforholdet har vært. 

Overføring av overskudd fra revy gjelder revy 2011. Overføring for revy 2012 er 

overført i 2013. Kommentar på at inntekter fra Andeløp 2012 er Afterduck lagt under 

tilstelninger, mens det i 2011 var sammenslått med inntekter fra selve andeløpet. 



For øvrig funnet i orden etter revisjon og godkjent av årsmøtet. 

 

Regnskap for Idrettsgruppa- orientering fra Øyvind Snefjellå. 

Ettersom kasserer er flyttet ut av bygda har det vært vanskelig å skaffe utskrifter fra 

banken og det er derfor ikke laget noe regnskap for 2012. Det er for øvrig ikke noe 

overskudd i idrettsgruppa, som drives med utgangspunkt i balanse. Ny kasserer må 

velges og årsmøtet vedtar at idrettsgruppa selv kan sørge for å peke ut ny kasserer. 

Fullmakt til banken vil styreleder i UL Daggry (Britt Nancy Westgaard) sørge for å 

ordne. 

 

Regnskap fra teatergruppa ble opplest av Mette Børstad. 

Godkjent med note om at overføring kroner 117.000,- til hovedlaget gjelder 2011. 

  

4. Budsjett 2013 

Budsjettpostene ble opplest av Ketil Røbergeng. 

Kommentar til budsjett fra årsmøtet: 

Forventa strømutgifter bør økes når vi ikke lenger bruker olje. 

Vedlikeholdsposten bør økes til 150.000 (foredelt mellom investeringspost og 

vedlikeholdspost) 

For øvrig godkjent 

 

Budsjett for teatergruppa ble opplest av Mette Børstad 

Godkjent. 

 

Det foreligger ikke budsjett for idrettsgruppa jfr. tidligere orientering angående 

regnskapet. 

 

5. Kontingent  

Det ble enstemmig vedtatt etter forslag fra styret at kontingenten holdes på samme 

beløp som i 2012. 

 

6. Innkomne forslag 

Det var ikke innkommet noen forslag til årsmøtet. Det kom et spørsmål fra medlem 

om hva som kunne meldes inn som forslag til dette møtet og det ble da nevnt som 

eksempel at man kunne foreslå statutter for tildeling av midler. 

 

7. Vedtektsendringer 

Ingen vedtektsendringer ble foreslått 

 

8. Valg 

Marion Brun fra valgkomiteen leste opp forslag fra valgkomiteen: 

 

 

Styremedlemmer 

Leder: Britt Nancy Westgaard 1 år  Tar gjenvalg   På valg 2014 

Kasserer: Ketil Røbergeng   2 år       På valg 2014 

Styremedlem: Ann Marit Flågeng  2 år  Tar gjenvalg   På valg 2015 

Styremedlem: Hilde Vist   2 år  Tar gjenvalg   På valg 2015 

Vara: Mona Skjærvik   1 år   Tar gjenvalg   På valg 2014 

Vara: Oddny Eivindsen,   1 år  Ny    På valg 2014 



Driftsgruppa 

Arnstein Remmen leder   2 år       På valg 2014 

Mette Røbergeng    2 år  Tar gjenvalg   På valg 2015 

Bjørn Soleglad    2 år  Tar gjenvalg   På valg 2015 

Elisabeth Bakken    2 år   Ny    På valg 2015 

Geir Johansen    2 år       På valg 2014 

 

Teatergruppa 

Ingvild Gjølstad, leder  2 år  Tar gjenvalg   På valg 2015 

Mette Røbergeng,    2 år  Tar gjenvalg   På valg 2015 

Simon Kåre Almli    2 år       På valg 2014 

Geir Johansen    2 år       På valg 2014 

Mette Børstad    2 år       På valg 2014 

Karianne Gregersen   2 år  Tar gjenvalg   På valg 2015 

Ina Forsbakk     2 år   Tar gjenvalg   På valg 2015 

 

Idrettsgruppa 

Robin Andersen, leder – først for 1 år  Ny    På valg 2014 

Arne Martin Lantz-Juløy   2 år  Tar gjenvalg    På valg 2015  

Morten Groven    2 år       På valg 2014 

Alf Arne Eide     2 år      På valg 2014 

Hallgeir Vist – utgår 1)  2 år       På valg 2014 

1) Det nye styret får i oppdrag av årsmøtet å finne en erstatter for Hallgeir Vist 1 år. 

 

Redaksjonskomiteen for Heimhug 

Marion Brun     1 år   Tar gjenvalg   På valg 2014 

Britt Nancy Westgaard   1 år   Tar gjenvalg   På valg 2014 

 

Revisor 

Marianne Sletten    1 år   Tar gjenvalg   På valg 2014 

Vara: Ingvild Rydning  1 år   Tar gjenvalg   På valg 2014 

 

Valgkomité 

May Britt Meisfjord    3 år  Tar gjenvalg   På valg 2016 

Merete Soleglad    3 år     | På valg 2014 

Marion Brun     3 år       På valg 2015 

 

Valgkomiteens forslag ble vedtatt enstemmig av årsmøtet. 

 

9. Avslutning 

Styreleder takket for oppmøte 

 

For Årsmøtet 

 

Ann-Marit Flågeng (ref) 

(sign.) 

Geir Johansen              Ingvild 

Gjølstad(sign)          (sign.) 

   



CUPRENN PÅ 

BAKKAMOAN  

 

 Foto: ArneMartin Lantz-Juløy 

 

Årets første (og eneste?) 

cuprenn gikk av stabelen 

søndag 17. mars. 

Idrettsgruppa har hatt 

skikkelige utfordringer i 

vinter. Det første 

cuprennet skulle arrangeres 

i februar. Det var flotte løyper klare til bruk, men pga. alt for mange 

kuldegrader måtte man avlyse. Neste cuprenn gikk heller ikke som planlagt – 

etter at mengder av nedbør sørget for bekker og ødelagte muligheter for å få 

til løyper på kort tid. I tillegg har tilgjengelig utstyr blitt redusert og 

kommunens tråkkemaskin har vært mindre tilgjengelig. Våre flotte 

representanter i Idrettsgruppa fikk imidlertid has på sakene, og gjennomførte 

oppsatt cuprenn sist søndag. 32 startende og et engasjert publikum bidro til et 

klassisk cuprenn i et flott vær. Nytt og historisk for dette cuprennet var 

imidlertid FELLESSTART i «Åpen klasse» og her ser dere de tre startende like 

før Alf Arne sender dem av gårde. 

 
Nr.40: Trond Vassvik Snefjellå, nr.41: Stig Meisfjord, nr.42: Bjørn Olav Lillealter 

 

Idrettsgruppa satser på at vinterhelga 6.-7. april går som planlagt – med isfiske 

på lørdag og Altermesterskap på søndag. Påminnelse om dette vil gå ut på 

«Alterenlista». 

For øvrig så ligger flere bilder samt resultatene fra søndagens cuprenn, på 

hjemmesiden vår: http://www.uldaggry.no/idrettsgruppa/cuprenn/.no 

Albert Lantz-Juløy nesten i mål! Ikke bare «barneskirenn»! 

 

http://www.uldaggry.no/idrettsgruppa/cuprenn/.no


På plakaten finnes opplysninger om billettbestilling. Design: Simon Kåre Almli.  

 

 
 



RIFT OM 

BILLETTER TIL 

ÅRETS REVY 

 
Ansatte ved 

Nasjonalbiblioteket ligger i 

kø for å sikre seg billetter 

til teatergruppas oppsetting 

av revyen «Sånn sett»!  

 

En av Heimhugs redaktører 

jobber ved 

Nasjonalbiblioteket, og 

opplevde å komme på jobb 

tidlig om morgenen, for så å 

se sine kolleger ligge i 

soveposer utenfor sitt 

kontor – salgskontoret for 

revybillettene.  

 

 

 

Utsultet som de er på kulturopplevelser, døgnet rundt, hadde de bunkret med kaffe og 

annen drikke – og selvsagt høytlesing til den siste ikke lengre klarte å holde øynene 

åpne. Ja, hva skal man si? «Kulturen ut til folket» heter det… her opplever man at folket 

kommer etter kulturen! 
 

Med til historien hører det faktum at de engasjerte bibliotekfolk ikke fikk lønn for sitt 

strev. De må, som alle andre, 

vente til billettene offisielt 

legges ut for salg. Billettsalget 

kunngjøres i dette nummeret 

av Heimhug, så løp og 

kjøp!!!!!!!!!!!!!! 

 

 

 
PS: Karin, Mette, Trond Kenneth 

og Marianne: «Hjertelig velkomne 

til Steinrøys på forestilling!» 

  



Alterenkalenderen 2013 
 

Vi er stolte i ungdomslaget over å ha fått på plass en egen kulturhistorisk 

kalender også i år!  

 

Mette Røbergeng, Kristoffer Bakken og Inger Anne Sletten har vært i 

redaksjonen. De har ved hjelp av bidrag fra flere, fått til en innholdsrik og 

interessant kalender, med mange bilder. I år er det en blanding av eldre og litt 

nyere bilder. Vi får glimt fra hverdagsliv, hobby og fritid, supplert med artige og 

informative tekster.  

 

Det er artig å vise nye generasjoner smakebiter av tiden som har vært. Alteren 

skole har fått et klassesett av begge utgavene, til mulig bruk i 

lokalhistorieøyemed. Selvsagt har Nasjonalbiblioteket fått sine 

«plikteksemplarer» som de også får av alle «Heimhug», og ikke minst av 

teatergruppas materiell i forbindelse med forestillinger. 

 

Stor takk til alle som har bidratt til årets kalender! 

 

Det er fremdeles mulig å få kjøpt både årets og fjorårets kalender. De er 

absolutt å betrakte som samleobjekter. Ta kontakt på tlf. 906 34943 om du vil 

kjøpe. Kr. 150,- pr stk. 

 

 



Kjære pensjonist!  
 

Vi inviterer til et formiddagsmøte på 

Steinrøys onsdag 15.mai kl. 1100.  

 

Vi ser for oss å kunne være i lag et par 

timer – eller det som trengs, for å ha 

det trivelig og å snakke om forskjellige saker. 

 

 Vi trenger blant annet litt hjelp til å avklare en del personer på eldre 

bilder som vi har.  

 Vi ønsker også gjerne at dere tar med bilder som kan være aktuelle til 

kommende utgaver av Alterenkalenderen.  

 Kanskje noen vil ta med litt håndarbeid og bare drikke kaffe og skravle 

litt med gode venner?  

 Vi ser også for oss å snakke litt om «Steinrøys 

2020» - utbyggingsplaner for grendahuset.  

 Kanskje dere vil snakke om ei bok dere har lest, 

eller ønsker å lese i en «lesesirkel»?  

 Er det ønskelig å møtes uformelt på Steinrøys 

noen formiddager i den litt lysere årstid når 

Steinrøysbakken er framkomman? 

 Andre ting dere vil ta opp / snakke om? 

 

Du trenger ikke ha fasitsvar på noe som helst. Kom som du er! Gi gjerne noen 

som trenger det, en «dytt» sånn at de kommer seg ut av godstolen! 

 

Det blir enkel kafferservering med litt attåt. 

 

Vi - Mette og Britt Nancy - gleder oss til å møte dere! Kanskje kommer det noen 

flere fra ungdomslaget, det finner vi ut av etter hvert. 

 

For å få en liten pekepinn på om det kommer noen i det hele tatt, hadde det 

vært kjekt med ei tilbakemelding fra de som kunne tenkt seg å komme. 

 

Telefonnumrene våre er: 

Mette:   456 34 853 

Britt Nancy:  906 34 943 

 

Velkommen!  



 

MEDLEMSKAP / KONTINGENT I UL DAGGRY 
 

Har du ikke fått betalt medlemskontingent enda, og fristen på giroen er gått ut 

den 20. mars? Vi er klar over at ikke alle har fått melding om betaling, så vi 

utsetter betalingsfristen til 10. april. 

 

Ved hjelp av bl.a. nettbank kan du registrere deg som medlem. 

 

Husk og skriv i meldingsfeltet hva innbetalt beløp dreier seg om og hvem som 

betaler. OBS! Vi har fått noen innbetalinger hvor ingen navn går fram av giroen, 

kun et fremmed kontonummer. Det kan være vanskelig å finne ut av, men med 

litt help oppklarer vi det til slutt! 

 

Innbetaling gjelder: Kroner 

Medlemskap i UL Daggry og Norges ungdomslag – voksen  200 

Medlemskap i UL Daggry og Norges ungdomslag – barn -  100 

Medlemskap i UL Daggry  – voksen -  150 

Familiemedlemskap i UL Daggry – (inntil 2 voksne + 3 barn)  300 

 

Beløpet betales inn til: UL Daggry – hovedlaget – kontonr: 4516.10.97571 

 

Tusen takk! Jo flere vi er desto sterkere står vi sammen! 

-------------------------------------------------------------------- 

 

Vi takker vår hovedsamarbeidspartner Helgeland Sparebank, 

for konstruktiv og viktig deltagelse  

 i forbindelse med  

revyprosjektet «Sånn sett» 
 

 



Besøk på småbarnstreffet på Steinrøys onsdag 20 april.  
 
Tema var påskeaktiviteter m.m.  
Ble møtt i gangen av glade barn som sprang omkring og var i godt humør. De hadde fått 
pølse med brød kunne de fortelle, og det var bestandig godt. 
Inne i salen var det satt opp langbord der noen klippa og lima og noen tegna fine 
påsketegninger. 
På gulvet var det byggeklosser og biler, og det var stas å kunne sende småbilan laaaangt av 
gårde på det store golvet inne på Steinrøys! 
Etter hvert ble det både dans og hopp og sprett, og tilslutt ble det 
jammen gele med vaniljesaus før det var tid for å dra heimover . 
Tror eg må dra dit flere ganger, med så mye god mat og så mange 
trivelige store og små. 
Kjempeflott tiltak. Onger og foreldre møtes , og Steinrøys blir en 
kjent plass for kommende medlemmer i ungdomslaget J  

 
For Heimhug 
bestemor Mette  

 
Merete Soleglad, til venstre, er engasjert 
småbarnsmor og en av de som er primus motor 
for å arrangere treff. Her sammen med 

yngstemann Marius. 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 

 

 

  

Aller nyeste Alternværing på treff.  Håkon 
Sandnes , 2 uker gammel. Bor sammen 
med bror og foreldre i Alterneset, 
Solbakken. 

 

To danseglade 4-åringer :  
fra v. Albert Lantz-Juløy og Isak 
Leander Stensland   

 

Odin Lillealter til høyre, er 
arvelig belastet og fikset 
dansetrinn så lett som 
ingenting 

Matilde Soleglad  svingte seg også på 
scena til glade rytmer 

Sondre Sandnes er 2 år og nybakt storebror . Han liker gele, 
men vaniljesausen er nå best. 

 



Fra barnemunn – om påske og litt til 

 

«Det er mulig at Gud og Jesus og den dårlige ånde er en og samme person. Det har 

iallfall farmor forsøkt å få meg til å tro» 

 

«Jesus hadde faktisk en ganske trist påske»  
 

«Jesus døde på en langfredag. Så sto han opp igjen etter tre dager. Han var skitten og 

full av jord, men i kjempegodt humør» 

 

«Så fløy Jesus opp til Himmelen og der traff han Jesus. Og nå sitter han ved sin egen 

høyre side. Det er helt umulig å begripe og ingenting å bry seg om» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi håper våre lesere vil kose seg i påska med bl.a. god mat, gode venner, påskelabyrinten 

og litt krim iblandet litt kvikklunsj! Tid til ettertanke og omtanke er også å anbefale. 
 

 

 

Solveig Myhre er snart 6 år og skal 

begynne på skola til høsten. Det gleder 

hun seg til .  

Hun bor i Litjneset sammen med 

familien sin. Hun har laget 

seg  prinsessekrone og  noen veldig fine 

påsketegninger på småbarnstreffet. 

 

http://www.google.no/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=LiVobHSRLwYc3M&tbnid=JCIBjw-48QLaFM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.grette.no/no/Medarbeidere/Thomas-Hagen/En-kombinasjon-av-Kvikk-Lunsj-og-Paske-Krim-i-Oslo-tingrett/&ei=HOpJUY2PGIjntQbOwICIAQ&psig=AFQjCNE7getY1OkNnQJ3Doj76lxhw_wB9g&ust=1363884956456077


 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sett av 30. og 31.august 2013  
 
UL Daggry har fått forespørsel fra Verket Musikkfestival 
om å være samarbeidspartner under årets festival. 

Ungdomslaget blir bedt om å ta på seg ansvaret for 
bemanning av port og cash-less. For å få dette til er vi 

avhengig av din hjelp! Vi har ikke satt opp oversikt over 
vaktplaner o.l. enda.  

 
Inntektspotensialet er ca 30.000 og er absolutt penger 

ungdomslaget vil ha nytte av.  
Kan du tenke deg å være med sammen med oss? Det blir 

ei sosial helg sammen med masse trivelige folk! Og god 
musikk!  

 
Er du med? Send en mail til hovedlaget@uldaggry.no i dag !  

 
 

 
 

 
 

 
 

mailto:hovedlaget@uldaggry.no


Hjemme hos – Heimhug på farta igjen!  
 

Denne gangen drar Heimhugs reporter ut en tidlig ettermiddag 

– hvem er de heldige som får drop-in besøk av oss denne gangen? 

 

Valget var egentlig forutbestemt for to nummer siden, men den 

gang fant vi ikke folk hjemme. I dag har vi hellet med oss: Et 

stort skilt advarer oss om en argsint hund, men lykka sto oss bi 

og det var kun Rolf som kom ut i ytterdøra og sa: ‘Kom innføre, 

ikkje stå ute å frys’. Ja - førr det var iskaldt ute med gaillervind 

ifrå alle sien og det va godt og varmt å slepp inn i gangen! 

 

Oppe i stua hos ho Lillian og han Rolf Jensen var det Stockholm på 

direktesending, han Northug og co va jo ute å gjekk skirenn og det er viktig å 

følge med på. Han Rolf var veldig avslappet med hvem han holdt med: ‘Eg 

hold no med dein som vinn’ – tenk det: Seier kvar en gong! Kjempetips til 

dårlige tapere! 

 

På altanen har småfuglene sitt eldorado. I et fuglebur med hav- og byutsikt, 

har påfylling av frø og mat førsteprioritet hver morgen. Rolf sier det går med 

mange kilo med frø, men at det gjengjeldes med besøk av de fleste fuglearter.  

Ho Lillian forsvinn ganske kjapt på kjøkkenet og der 

bruskes det i kopper og kar – her bi det 

ettermiddagskaffe. Og det vart ikkje berre kaffe…..vi ha 

hørt at det skulle være 7 sorter til jul, men eg kan lov 

dokk: Her er det minst 7 sorter til påske også. Nybaka 

aniskringle, vannkringle, heimlaga tyt og solbær, 

vaffelkaka og diverse formkaker: Dein der resturanten 

anbefales på det sterkeste. 

 

Lillian er opprinnelig Båsmo-jente og er født på Storbrakka for de som 

husker den. Der vokste hun opp som en av sju søsken. I sin ungdom jobba 

hun som kioskdame på Båsmoen, og etter hvert traff hun en ung og attraktiv 

butikkbetjent på S-laget på Båsmoen. Rolf fra Strandlandet (Nesna) kom til 

Rana i 1957. Han var den nest yngste av 8 

søsken. (7 av disse 8 lever og den eldste i 

søskenflokken fra Nesna er nå 95 år og den 

yngste er 75!!) I 1960 ble Rolf og Lillian gift, 

og giftemålet kom i stand etter at de skulle 

låne penger til hus. Bankfunksjonæren sa at 

de måtte være gift for å få lån, og dermed var 

det en realitet. Om det var fleip eller fakta 



som vilkår for lån er de ikke helt sikker på den dag i dag, men avgjørelsen 

var god: I år har de vært gift i 53 år!  

 

Nytt hus sto ferdig i 1960 og to år etterpå kom den første sønnen, Morten. To 

år etter det igjen ble Pål født. Begge guttene er godt gift og har til sammen 

gitt Rolf og Lillian fire barnebarn.  

 

Fra 1960 til 1970 jobbet Rolf som anleggsarbeider på Øijord og Aanes. Så 

kom meldingen om at butikken på Alteren var ledig. Rolf og Lillian bestemte 

seg for å selge huset sitt på Båsmo og kjøpe butikken på Alteren – hvis begge 

to jobbet i den, kunne det gi dem en god levevei. Den eneste sorgen Lillian 

hadde når det ble bestemt flytting fra Båsmo, var alle peonene og løkene som 

sto nedgravd i hagen og hun ikke fikk tatt med 

den høsten. At det er grønne fingre hos noen i 

‘butikken på Alteren’, har vi sett hver sommer – et 

fantastisk blomsterbed er noe alle forbipasserende 

kan se når det blir varmere i været. I førsteetasjen 

er staudene godt i gang og skal klargjøres for 

sommersesongen som står for døren.  

 

Butikken på Alteren var et naturlig sentrum der naboer møttes i 29 år (til 

mars 1998). Huset er forresten den gamle Hauknesgården, og det har stått 

på både Mo og Skonseng tidligere. Omsetningen i butikken gikk merkbart 

ned når de store butikk-kjedene etablerte seg på Mo i Rana. Etterhvert ble 

det slik at de kunne like godt dra på Rema å kjøpe en pakke hvetemel, selge 

den i egen butikk og likevel ha like stor fortjeneste. Utveien ble å legge ned 

drifta av butikken. Nedleggelsen var selvfølgelig vemodig, men de snakker 

varmt om aktive år og den flinke dama som jobbet hos dem til siste 

åpningsdag: Ingrid på Bustneset (det blir ikkje ‘Ingrid på Båsmoen’ ettersom 

du e fløtta dit ).  

 

Butikken på Alteren hadde en stor kundekrets og Rolf kjørte varer hver 

eneste uke til kunder for eksempel i Sjona og Bratland. Det var mange 

matkjerringer utover der, sier han. Med kaffe og mat i annethvert hus, tok 

det fort noen timer ekstra å levere – men kundepleien innebar også litt mye 

kaffe innimellom.  

 

Å ha Rolf og Lillian i nærheten har også kommet UL Daggry til gode i mange 

år. Rolf var husutleier lenge, og skulle det være arrangement på Steinrøys 

kjørte Rolf varene oppover og hentet retur når det var over. For sin aktive 

innsats (han mener Lillian og Ingrid også eier en 

god del av dette) over mange år, viser han stolt 

frem 2 minner han har fått: Det ene er et tinnfat 



med en inngravert takk for god innsats, og det andre symboliserer 

hedersprisen som ble utdelt av UL Daggry i 1994.  

 

Lillian ble snart aktiv i Alteren kvinneforening når hun kom flyttende til 

Alteren. Den gang var det 16 aktive medlemmer i foreningen, og de hadde 

møte annenhver uke. Kvinneforeningen har bidratt til blant annet kopper, 

kar og bestikk på Steinrøys. I dag har foreningen betydelig færre 

medlemmer, men de har også fulgt med tiden hva gjelder likestilling. Nå er 

gubbene med i foreningen, og jeg syns det høres ut som om at Rolf trives 

med det og syns det er kjempegreier. Andre endringer har også innhentet 

kvinneforeningen:  

Før gjorde de håndarbeid og utlodding til inntekt for blant annet UL Daggry. 

Nå har dette endret seg til felles middager, julebord og inntekt fra loddsalget 

går til dekning av egne aktiviteter. Veldig fornuftig sosialt tiltak mener vi! 

 

Når du er butikkeier og driver, ser vi for oss lite fritid. Men Lillian og Rolf  

har bestandig vært glad i å gå i fjellet og nyte naturen. Dette er aktiviteter 

som de mer eller mindre holder i hevd den dag i dag. Tyttebæra i det nydelige 

syltetøyet var selvplukket og her hører vi om tytplukk med bærplukker og et 

stort antall liter – som ble levert til Lillian til rensking og prekivering…. 

 

Rolf har også tatt opp (eller sågar 

begynt) malingen 

sin. Han har malt 

et nydelig bilde 

som henger i stua 

og som viser 

heimplassen på Strandlandet slik som det så ut i tidligere 

tider. Et flott maleri av trebåten ‘Nesnakroken’ er også noe 

av det Rolf har malt. Han var også mannskap på denne båten i helt unge 

dager.  

 

De gamle butikklokalene står som før. Hva kan vi finne på der? Mange 

alternativ har vært tenkt, men fremdeles står kjøla og frysen som før – og 

lagrer på gamle minner fra de mange treffene vi hadde i bygda på den tiden!  

 

Vi kunne fortsatt lenge denne kvelden å pratet om alt de har 

opplevd gjennom tidene, men for å få Heimhug i trykken før 

påskehanen galer må vi takke for oss. Takk for en trivelig 

ettermiddagsstund og for en sporty mottakelse! 

 

20/03/2013 
Marion  
-stuntreporter- 

Duk-skuffa var det 
ingenting å utsette på - 
tvertimot: Her er det 
utmerket orden! 



Grasrotandelen 
Vil du gi din GRASROTANDELstøtte til U.L. Daggry? 

 

Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller kan 

velge ett lag eller én forening som du ønsker å støtte – din Grasrotmottaker. Vi 

oppfordrer deg til å støtte oss i U.L. DAGGRY! 

Tenk deg at du kan spille favorittspillene dine – Lotto, Tipping og Joker for eksempel – og 

samtidig gi noe mer til det laget du selv ønsker å støtte. Dette er nå mulig via 

Grasrotandelen. Ved spill hos Norsk Tipping vil 5% av innsatsen gå direkte til ditt lag eller 

forening (gjelder ikke Extra og Flax). Merk at Grasrotandelen ikke på noen måte går ut over 

innsatsen eller premien din – du blir ikke belastet noe for å være grasrotgiver. Du trenger 

Norsk Tipping Spillerkort for å knytte deg til Grasrotandelen. Spillerkort får du kjøpt hos 

kommisjonær, eller du kan bestille det på www.norsk-tipping.no. 

Vi oppfordrer deg til å knytte deg til ordningen allerede i dag, og du gjør det på en av 

følgende måter. 

1. Hos kommisjonær: Ta med deg strekkoden og ditt spillerkort til en av Norsk Tippings 

mange kommisjonærer. 

2. SMS: GRASROTANDELEN 993973831 til 2020 (tjenesten er gratis). 

3. Internett: grasrotandelen.no eller norsk-tipping.no 

4. Norsk Tipping Mobilspill. 

Mer informasjon finnes på www.grasrotandelen.no. Her vil du også kunne følge med på hvor 

mye grasrotandelene genererer for de enkelte grasrotmottakerne. 

Takk for at du støtter oss via Grasrotandelen! 

 
 

http://www.norsk-tipping.no/
http://www.uldaggry.no/doku/strekkode.pdf
http://www.grasrotandelen.no/
http://www.norsk-tipping.no/
http://www.grasrotandelen.no/

