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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 Medlem Vebjørn Sletten 

1.Vara Mona Skjærvik Medlem Geir Johansen 

2.Vara Gerd Lillealter Medlem Ina Forsbakk 

  Medlem Karianne Gjølstad 

Idrettsgruppa  Driftsgruppa  

Leder – repr. i styret Robin Andersen Leder Bjørn Soleglad 

Medlem Arne Martin Lantz-Juløy Medlem – repr. i styret Geir Johansen 

Medlem Tina Svaleng Medlem - husutleier Mette Røbergeng 

Medlem Per Gunnar Tryggestad  Medlem Elisabeth Bakken 

Medlem Håkon Stanghelle Medlem Håvard Stensland 

Heimhug - redaksjon  Valgkomite  

1. Marion Brun 1. May Britt Meisfjord 

2. Britt Nancy Westgaard 2. Merete Soleglad 

Revisjon  3. Gro Johnsen 

Revisor Marianne Sletten 

Vara Ingvild Rydning 

 

 

Fra redaksjonen:  
Nytt år og nye sjanser! Vi er allerede godt i gang med 2015 og 

ute er det smått både vinter og vår.  

Årsmøtet i ungdomslaget er avviklet i tradisjonell stil i år også. 

Ei snill stund med kaffe og kake blant kjente fjes og med 

tradisjonelle saker. Ingen store overraskelser på sakslista, men 

det gleder oss som er engasjert i ungdomslaget, at 

valgkomiteen har en lettvint jobb med å få tak i folk som sier 

‘ja’ til å stille i alle verv. I tillegg har ungdomslaget bra 

økonomi, noe som kommer godt med når Steinrøys 2020 legger 

frem sine planer! 

Og: Alle hjerter gleder seg – det er investert i ny komfyr på 

Steinrøys. Den er blank, fin og flott – og ble ‘innbrøinn’ med 

andektighet for et par helger siden. Det kosta pæng, men det 

trengtes!  

Aktiviteten på Steinrøys er også høy nå – det øves til revy hver 

uke og noen helger. Vi gleder oss og håper at vi ser deg der. 

Har du ikke fått bestilt billett? Da finner du mer informasjon 

om hvor du kan gjøre det på en av sidene bak i dette nummeret 

av Heimhug.  

Men først skal vi avvikle påskeferie, slappe av, brenne bål, 

svartsvi pølser, koke kaffe, gå på ski eller kanskje ikke, se 

påskekrim  og mye annet – før vi plutselig er i gang igjen!  

 

Du ønskes ei knaillfin påske av Britt Nancy og Marion  

 

Verv i UL Daggry for 2015 

  

 

 

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: 

Høsten 2015 

Opplag:  

65   (trykt utgave)  

290 (distribuert med e-post) 

 

Bilde på forsiden: Julegrantenning første 

søndag i advent ved Alteren skole.

mailto:marion.brun@sismo.no
mailto:britt.westgaard@nb.no
http://www.uldaggry.no/
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SMÅNYTT - KE’ SÅ SKJER? – SMÅNYTT – KE’ SÅ SKJER? 

 

Medlemskontigent 2015 – De fleste postkassene på Alteren skal nå ha blitt mottaker av 

medlemsgiroer for årets UL Daggry-kontingent. Vi har flyttet fristen for betaling til 

20. april, og håper så mange som mulig vil sympatisere med arbeidet som gjøres for 

fellesskapet, ved å bli medlemmer. Vi hadde mange medlemmer i 2014, og takker for 

tilliten. I fall du ikke har fått giro, så finne du kopi av den på nest siste side – med info 

om kontonummer og de ulike medlemskap man kan velge blant.  

Grasrotandelen – Vi er i ferd med å nå 100 

grasrotgivere – har 99 pr. dags dato!  

Det er helt fantastisk, og vi er kjempeglade for å bli 

tilgodesett i dette geniale opplegget der man kan 

støtte den man vil i forbindelse med tipping. Tusen 

takk til alle dere 99 givere!  

Her er den informasjonen man kan oppgi, om man ønsker å bli grasrotgiver. Den finner 

du også på medlemsgiroene som er delt ut. 

Vinteraktiviteter i regi av idrettsgruppa – har dessverre ikke blitt noe av så langt i år. 

Det skyldes kapasitetsproblemer. Kanskje man kan finne på noe etter påske – med eller 

uten sny. Forøvrig vil vi melde om flotte løyper på Alterenfjellet og mot Skillevollen. 

Fleire Alterenværinger benytter disse jevnt og trutt.  

Trim på Steinrøys – Vi er stolte over å kunne tilby et ukentlig 

treningsopplegg av høy kvalitet med en erfaren instruktør, Maiken 

Aasebøstøl. Hver onsdag kjøres to økter med gjennomsnittlig 30 

oppmøtte damer. Det er et intensivt program med fokus på kondisjon og 

styrke. Høg musikke fra lydanlegg er med og motiverer til skjerpet 

innsats. Boksetrinn/-slag, rytmiske trinn, «glidende utfall», «planke», sit-

ups, knebøy og ulike  

former for armhevinger, er blant innholdet vi får bryne oss på. Maiken er en sprudlende 

og motiverende instruktør, som får deltagerne til å «gi jernet». Det er stor takhøyde – 

også bokstavlig talt – for en lattermild og uhøytidelig gjeng. Har du lyst til å være med 

de siste onsdagene før vi tar sommerferie, kan du ta kontakt med Britt Nancy  

(se kontaktinfo på side 2) for nærmere avtale. Treningstider er enten 1830-1930 eller 

1930-2030. 

http://www.msn.com/nb-no/helse/styrke/exercise/Ex334/knebøy
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://top10beste.com/author/admin/&ei=6gsLVaytC8jtO8e-gMgN&bvm=bv.88528373,d.d2s&psig=AFQjCNEx6nG29xpF2azwPUgU1vqljwdvuw&ust=1426873611333333
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Ny komfyr – er endelig anskaffet. Den står på kjøkkenet 

blank og mystisk som et romskip! Diverse el-tilpasninger 

måtte også på plass, så det ble en stor investering 

økonomisk sett. Dette har vi ventet på lenge, og den vil 

forhåpentligvis lette arbeidet for alle som skal utføre 

kokkelering der i mange år framover. Takk til de som fikk 

bakset ut den gamle og erstattet den med denne nye! 

Ny trapp ute – den mer skumle gamle trappa laget av 

jernbanesviller, er nå kledt inn med nytt trevirke og 

framstår som både trygg og flott. Takk til Jostein Bakken for godt arbeide. Dette samt 

rydding rundt huset, gir et bedre inntrykk ved ankomst Steinrøys. 

Gatebelysning – Morten Growen i FAU melder at endelig har MPR-utvalget vedtatt å 

bevilge penger til belysning av holdeplass – Det er avsatt 90.000 kr.  

FAU har dokumentert med bilder og 

tekst, den farlige trafikksituasjonen som 

er ved begge busslommene i Alternes-

krysset. På vinterstid er det forbundet 

med livsfare – ikke minst for barn, når de 

skal over veien i dette uoversiktelige 

krysset.  

Bra jobba til dere i FAU!  

Det sees på som et plaster på såret for 

gang-og-sykkelveien som ikke kom i gang 

som først planlagt. På bildet ser vi hvor 

lite man ser når en bil plutselig dukker 

opp og man er i ferd med å krysse veien. 

Rød Snø: Vi retter stor takk til de 12 frivillige som tok ei 

vakt i «porten» på festivalen sist helg. God tilbakemelding 

fra arrangøren på jobben som gjøres av folk fra UL 

Daggry. Helgas dugnad bidrar til rundt 10.000 kr til laget.  

Se egen reportasje fra vaktene.  

Om gult sånn like før påske 

Gult er den viktigste folkelige påskefargen her i Norge og i 

resten av Nord-Europa. Gult er solens farge og lenge før vi 

begynte å feire Jesu død og oppstandelse feiret vi solfester 

rundt påsketider. Vi pynter til påske med gule servietter, gule lys, 

gule påskeliljer, gule tulipaner og gule påskekyllinger. 

Komfyren ble testet i bruk når teatergruppa hadde 
helgesamling – den funka som bare det  
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ÅRSMØTE I UL DAGGRY 25.02.2015  
KL. 1800 PÅ STEINRØYS 

 

OPPMØTTE: 13 MEDLEMMER 

  

1.ÅPNING 
STYRELEDER I UL DAGGRY ØNSKET VELKOMMEN TIL DE FREMMØTTE OG FORESPURTE OM INNKALLING 

KUNNE GODKJENNES; NOE DEN BLE UTEN KOMMENTARER. 

 

TIL ORDSTYRER, SEKRETÆR OG MEDLEMMER TIL SIGNERING AV PROTOKOLL BLE FORESLÅTT 

HHV BRITT NANCY WESTGAARD, ANN MARIT FLÅGENG, MONA SKJÆRVIK OG KETIL 

RØBERGENG OG DISSE BLE ENSTEMMIG VALGT. 

2.ÅRSMELDINGER 

ÅRSMELDING FRA HOVEDLAGET BLE LEST OPP AV STYRELEDER. 

KOMMENTAR: SPØRSMÅL OM ANDEL FRA BINGOOVERSKUDD- HVOR MYE INNTEKT MOTTAR 

UL DAGGRY OG FOR HVOR LENGE VIL VI FÅ VÆRE MED. DETTE BLE BESVART. 

ÅRSMELDING GODKJENT. 

ÅRSMELDING FRA IDRETTSGRUPPE BLE OPPLEST AV ROBIN ANDERSEN. 

KOMMENTAR ANGÅENDE ISFISKEKONKURRANSEN SOM BLE AVLYST PGA VÆRFORHOLD; 

BÅDE IS OG VEI VAR BUNNLØS. ÅRSMELDING GODKJENT 

ÅRSMELDING FRA TEATERGRUPPE VAR IKKE INNKOMMET DA LEDER IKKE VAR TILSTEDE 

DET VEDTAS AT ÅRSMELDING SENDES STYRET FOR GODKJENNING OG INNHOLD GJØRES 

KJENT VIA HEIMHUG 

ÅRSMELDING FRA DRIFTSGRUPPA BLE OPPLEST AV METTE RØBERGENG. ÅRSMELDING BLE 

GODKJENT UTEN KOMMENTARER. 

3. REGNSKAP  

REGNSKAP FRA HOVEDLAGET BLE GJENNOMGÅTT AV KASSERER KETIL RØBERGENG. 

KOMMENTARER: DET FREMKOM ET ØNSKE OM OPPDELING AV TILSKUDD FOR Å FÅ FREM HVA 

SOM UTGJØR OFFENTLIG TILSKUDD OG HVA SOM ER ANDRE TILSKUDD. DET VAR OGSÅ ET 

ØNSKE OM Å HA MED TALLENE FRA ÅRET FØR FOR SAMMENLIGNINGSGRUNNLAG. DET KOM 

OGSÅ ET FORSLAG OM Å SKILLE UT INNTEKTENE FRA TEATER MEN SISTNEVNTE BLE DET 

INGEN ENIGHET OM.  

REGNSKAP BLE GODKJENT. 

REGNSKAP FRA TEATERGRUPPA BLE GJENNOMGÅTT AV MARION BRUN OG GODKJENT. 

REGNSKAP I IDRETTSGRUPPA BLE GJENNOMGÅTT AV ROBIN ANDERSEN. 

KOMMENTARER: GOD ØKONOMI I UNDERGRUPPENE. EN DEL UTGIFTER OM KORT TID MÅ 

FORVENTES; FOR EKSEMPEL. SKIBUA ER I DÅRLIG FORFATNING OG MÅ ENTEN GJØRES NOE 

MED ELLER SKAFFE EN NY?  

KANSKJE BØR MIDLER OVERFØRES HOVEDLAGET OG AT IDRETTSGRUPPA BER OM 

OVERFØRING FRA HOVEDLAGET NÅR STØRRE INVESTERINGER SKAL GJØRES. DET ER IKKE 

MENT AT UNDERGRUPPENE SKAL HA MYE MIDLER STÅENDE PÅ SINE BRUKSKONTOER. 

REGNSKAP GODKJENT.  
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4. BUDSJETT 

BUDSJETT FOR HOVEDLAGET BLE GJENNOMGÅTT AV KASSERER KETIL RØBERGENG. 

KOMMENTAR: FORSLAG FRA ARBEIDSGRUPPA ”STEINRØYS 2020” OM AT DET STILLES 200.000 TIL 

DISPOSISJON I BUDSJETTET (SE SAK 6) 

DET FREMKOM OGSÅ SPØRSMÅL OM IKKE INNTEKTER FRA TEATERGRUPPAS PLANLAGTE 

FORESTILLING SKULLE BUDSJETTERES INN, MEN DETTE BLE OPPLYST AT DET I 

UTGANGSPUNKTET IKKE SKAL VÆRE ANNET ENN NULLBUDSJETT PÅ DETTE OG 

TEATERGRUPPA FREMLEGGER SELV SITT BUDSJETT. 

ETTER AT SAK 6 VAR FERDIGBEHANDLET BLE DET GJORT ENDRING I BUDSJETTET SLIK AT 

200.000 AVSETTES FOR NØDVENDIGE UTGIFTER IFM PLANLEGGING AV UTBYGGING AV 

STEINRØYS. 

BUDSJETT DERETTER GODKJENT MED ENDRING. 

BUDSJETT FOR TEATERLAGET BLE OPPLEST AV MARION BRUN 

BUDSJETT GODKJENT 

5. KONTINGENT 

KONTINGENTEN BLE FORESLÅTT OPPRETTHOLDT MED SAMME BELØP, MED VURDERING AV 

MULIG ENDRING NESTE ÅR 

FORSLAG BLE VEDTATT 

6. INNKOMMNE FORSLAG 

ARBEIDSGRUPPA STEINRØYS 2020 HAR SENDT INN FORSLAG TIL ÅRSMØTE OM  Å FÅ 

ØREMERKET MIDLER TIL FORPROSJEKTERING AV STEINRØYS 2020. ØYVIND SNEFJELLÅ 

HADDE GJENNOMGANG AV PLANENE FREMOVER FOR PROSJEKTET OG HVA SOM ER 

NØDVENDIG Å BRUKE MIDLER TIL. 

FORSLAG OM AVSETNING TIL FORPROSJEKTET BLE VEDTATT. 

7.VEDTEKTSENDRINGER 
INGEN VEDTEKTSENDRINGER 

8. VALG.  

GJENNOMGANG AV MERETE SOLEGLAD: ALLE SOM VAR PÅ VALG HAR TATT GJENVALG 

UNNTATT MARION BRUN I VALGKOMITEEN. DER HAR MAN FÅTT INN FORSLAG TIL NY 

KANDIDAT GRO JOHNSEN. 

Styremedlemmer 

Leder: Britt Nancy Westgaard 1 år Tar gjenvalg  På valg 2016 

 Kasserer: Ketil Røbergeng 2 år     På valg 2016  

Styremedlem: Ann Marit Flågeng 2 år tar gjenvalg På valg 2017  

Styremedlem: Hilde Vist 2 år  tar gjenvalg 1 år; På valg 2016  

Vara: Mona Skjærvik 1 år tar gjenvalg   På valg 2016  

Vara: Gerd Lillealter 1 år tar gjenvalg   På valg 2016 

Driftsgruppa  

Håvard Stensland 2 år     på valg 2016 

Mette Røbergeng 2 år tar gjenvalg   På valg 2017  

Bjørn Soleglad 2 år tar gjenvalg    På valg 2017  

Elisabeth Bakken 2 år tar gjenvalg   På valg 2017  

Geir Johansen 2 år     På valg 2016  
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Teatergruppa  

Ingvild Gjølstad, leder 2 år tar gjenvalg  På valg 2017 

Mette Røbergeng, 2 år  tar gjenvalg  På valg 2017 

Vebjørn Sletten 2år     På valg 2016  

Geir Johansen 2 år      På valg 2016  

Mette Børstad 2 år     På valg 2016 

Karianne Gregersen 2 år  tar gjenvalg   På valg 2017  

Ina Forsbakk 2 år tar gjenvalg   På valg 2017 

Idrettsgruppa 

Robin Andersen, leder     På valg 2016  

Arne Martin Lantz-Juløy 2 år tar gjenvalg På valg 2017  

Håkon Stanghelle 2 år     på valg 2016  

Tina Svaleng 2 år     på valg 2016  

Per Gunnar Tryggestad 2 år     På valg 2016  

Redaksjonskomiteen for Heimhug  

Marion Brun 1 år Tar gjenvalg    På valg 2016  

Britt Nancy Westgaard 1 år Tar gjenvalg    På valg 2016  

Revisor  

Marianne Sletten 1 år Tar gjenvalg   På valg 2016  

Vara: Ingvild Rydning 1 år Tar gjenvalg   På valg 2016  

Valgkomité  

May Britt Meisfjord 3 år    På valg 2016  

Merete Soleglad 3 år Tar gjenvalg   På valg 2017  

Gro Johnsen 3 år NY    På valg 2018 

 

VALG GODKJENT 

9. AVSLUTNING 

STYRELEDER TAKKET FOR OPPMØTE OG ÅRSMØTEDELTAKERNE TAKKET FOR GODT 

LEDERSKAP AV UL DAGGRY. 

MØTET BLE FORMELT AVSLUTTET KL. 19.15. 

 

ANN MARIT FLÅGENG 

REFERENT 

 

SIGNERING AV PROTOKOLL: 

MONA SKJÆRVIK                                                        KETIL RØBERGENG 
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Årsmelding for Hovedlaget i UL Daggry 2014 

I 2014 har styret bestått av følgende: 

Leder:  Britt Nancy Westgaard 

Nestleder:  Ann Marit Flågeng  

Kasserer:  Ketil Røbergeng 

Sekretær:   Hilde Vist 

Vara 1:  Mona Skjærvik 

Vara 2:  Gerd Lillealter 

Teatergruppa er representert av Mette Oddny Røbergeng  

Idrettsgruppa er representert av Robin Andersen 

Driftsgruppa er representert av Bjørn Soleglad 

UL Daggry har i 2014 har hatt følgende aktiviteter: 

- Årsmøte 18. februar. 

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

diskutert på e-post og på telefon underveis. 

- I 2014 har laget hatt 66 (70 i 2013) medlemskap. Dette innebærer 

individuelle medlemskap og familiemedlemskap. Til sammen blir det 116 

medlemmer, som er en nedgang på ca. 16 % fra 2013. 

- Hjemmesiden har vært regelmessig oppdatert og forbedret.  Web-redaktør: 

Simon Kåre Almli. 

- Heimhug har også i 2014 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. 290 e-postadresser til folk med tilknytning til 

Alteren, en økning på ca. 8 % fra året før.  Den har vært benyttet 45 ganger - 

ca. 15 % mer enn i 2013.   

- Bygdas 15 eldre på 80 år + fikk en liten julehilsen fra ungdomslaget. 

- Søknad om momsrefusjon resulterte i drøyt 10.000 kr tilbakebetalt. 

- Grasrotandelsordningen med 96 givere (90 i 2013) har bidratt til i overkant 

av kr 36.537 – en økning på drøyt 6 % fra året før. 

- Eksternt arbeidsoppdrag på Verket og Rød Snø ble utført av frivillige. 

- UL Daggry var også i 2014 partner/mottaker av andel av pott i bingodrift. 

- UL Daggry fikk 20.000 kr. fra Rana kommune etter søknad om 
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driftstilskudd/kulturmidler. 

- Styrets kasserer deltok på seminar i Oslo om grendahus, i regi av NU.  

Det har videre vært arrangert:  

- Nyttårssoaré med ca. 110 gjester 

- Høstbasar med i underkant av 100 gjester (underholdning av teatergruppa) 

- Førjulsmesse – rundt 20 utstillere – og bra besøkt - mange benyttet også 

muligheten til å kjøpe seg middag i kafeen. 

- Middagsservering – mer enn 100 personer benyttet fårikåltilbudet midt i uka 

- Fest for Optimistteateret i samarbeid med teatergruppa 

- Alteren andeløp 2014, ble gjennomført i samarbeid med Alteren skytterlag.  

- AfterDuck/Pubquiz – ble arrangert på kvelden etter andeløpet. 

- Trening – det har vært ukentlig trim på Steinrøys siden april, med innleid 

profesjonell trener. 

- Det har vært arrangert fire småbarnstreff i løpet av året (som i 2013). 

Oppmøtet har vært bra. 

- Cuprenn og premieutdeling ble arrangert februar-april i regi av 

idrettsgruppa. 

- En del forbedringer utvendig er gjort, bl.a. oppgradering av 

Steinrøysbakken, samt forbedret/bygd om trappa. Se forøvrig Driftsgruppas 

årsmelding.  

«Steinrøys 2020» - prosjekt for utvidelse av Steinrøys har vært i aktivitet 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 vært god fordi de fleste av de mange aktivitetene har 

generert overskudd. Midler blir også dette året avsatt til planlagte 

utbedringer av Steinrøys fremover. 

Mange sier ja til å bidra med loddsalg, komite- og styrearbeid. Videre så 

støtter mange folk opp om laget ved for eksempel å være medlemmer og/eller 

grasrotgivere. Til sammen en fantastisk innsats! 

Vi vil til slutt ønske de nye tillitsvalgte i styret og undergruppene, lykke til i 

det videre arbeidet.  

 

Styret 
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Årsmelding fra driftsgruppa 2014. 
 
Steinrøys ble rundvasket i vår. 
Det er satt inn nye dører på toalettene. 
Teaterkjelleren har fått nytt bad, og det er skiftet belegg etter vannskade. 
Stelt og ryddet utenfor huset.  
På baksia er den gamle jerntrappa og de gamle kulefangerne som sto der blitt fjernet og kjørt bort , likeså 
annet rusk og rask.  
Det er ryddet busker og kratt rundt huset, ble et stort bål.  
 
Vedlikehold utført på veien opp til Steinrøys. 
Det ble skiftet ut masse nederst i bakken, veien er dosert og ny grus er kommet på, grøfter er blitt rensket. 
Trappa utenfor inngangspartiet har fått nye  bord, og ser ut som ny . 
Det er skiftet takrenner på nersia. 
Det har vært gjennomført brannsyn, og de anmerkninger som kom er tatt tak i.  
Det gjelder prosedyrer for vedlikehold og brannvernrunder. 
Ny komfyr på kjøkkenet ble bestilt før jul, og kom på nyåret.  
I den forbindelse er det elektriske anlegget på kjøkkenet opprustet med større kurser. 
Huset har vært utleid 11 ganger til barnedåp, konfirmasjoner, bryllup , bursdager og andre sosiale 
arrangementer. 
  
Prioriterte saker for 2015:  
Skifte bord i røstvegg på huset, og male ferdig nersia. 
 
Driftsgruppa takker alle har bidratt med dugnad på våre prosjekter. 

 
Bjørn Soleglad, leder. 
 
 
 
 
 

Årsmelding for 2014 Teatergruppa i U.L. Daggry. 
 
Styret har bestått av: 
 
Leder: Ingvild Gjølstad 
Nestleder: Ina Forsbakk 
Kasserer: Mette Børstad 
Sekretær: Vebjørn Sletten 
Mette Røbergeng  
Geir Johansen 
Karianne Gregersen 
 
Det har vært avholdt to styremøter i perioden. 
Aktivitet: Teatergruppa arrangerte premierefest for Optimistteateret, og hadde underholdning på basaren. 
På slutten av året ble forberedelser til nytt revyprosjekt startet opp.  Premiere her vil være i april 2015. 
 
Teatergruppa har ca kr 25 000 i bankinnskudd. 
 
Mo i Rana, 20.02.2015 
 
Ingvild Gjølstad 
Leder i teatergruppa 
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SOARE PÅ STEINRØYS 10. JANUAR 

 

Tradisjonell soare på nyåret samlet over hundre 

gjester. God dansemusikk sørget «Graa stær» for, 

og de ble godt mottatt av et opplagt publikum. 

Komiteen – lag 4 gjorde en strålende jobb. På 

forhånd ble Lillealterens kvinder/mødre hentet inn 

for å håndskrelle et nøye utvalgt parti med 

poteter. «Kvalitet i hvert ledd» som det heter.  

Nydelig saltkjøtt og kålrabistappe var «tilbehør» 

til potetene. Mer om mat: som de praktiske og 

positive menneskene komiteen er, ble noen rolige 

minutter på senkvelden benyttet til å lage himmelsk 

god potetstappe av restpotetene  

Fristende porsjoner med pølser og potestappe ble 

solgt for en billig penge når natthungeren meldte 

seg. Kan man ønske seg mer?  

Ellers så kan vi melde om fullt dansegulv og en 

obersvasjon av Kirsten Giftekniv med hjelpere…  

 Ingen dramatikk på glattis eller med frosne 

kloakkrør – det var nemlig mildvær, så vidt Heimhugs 

utsendte medarbeider kan erindre!  

Det er et privilegium å få komme på 

slike kvalitetsarrangement som 

soareene på Alteren faktisk er. Det 

blir stadig færre muligheter til å 

oppleve levende dansemusikk og å 

bli servert skikkelig middag av folk 

som tar jobben seriøst og med 

ønske om å lage det trivelig for 

folk. Fornuftige priser forsterker 

den gode følelsen et takknemlig 

publikum sitter igjen med.  

  

Komitemedlemmene Linda Lysfjord og Gerd Lillealter i 

arbeid med å brette servietter til festbordet 

Heimhugs reporter er heldig smakstester  

 

God dansemusikk fristet mange ut på golvet. May Britt Meisfjord er ikke kjent for 

å være en festbrems. God stemning som vi ser. 
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Det øves for fullt på Steinrøys – det bi revy fra 16.-19.mars 2015! 

Torsdag og fredag er allerede full-tegnet; men vi har ledige billetter lørdag (2 

forestillinger) og søndag.  

Stian Røbergeng har tegnet årets plakat:  

 

 

  

OBS: Torsdag og fredag = FULLT 
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E(t)lite-korpset er klar til innsats i år også! MEN: 

Vi trenger deg hvis du kunne tenkt deg å bli med! 

Det ser ut som om at årets øvelser blir på onsdag 

– første gang onsdag 25.mars kl 21.00 på Alteren 

skole.  

Vil du snakke med en venn om dette?  

Ta kontakt med korpsets headhunter;  

Cathrine Aarstrand Eide, tlf 908 24 802 
 

 

 

 

 

 

 

Bildet viser ikke tegningen av det vi håper 

er Steinrøys2020, og vi satser på en litt 

billigere variant enn operahuset i 

Sidney…. 

Prosjektgruppa la frem en foreløpig 

aktivitetsplan på årsmøtet i 

ungdomslaget, og fikk vedtak på å jobbe 

videre med prosjektet.  

Før vi går videre med planer og prosjekt, vil vi ta kontakt med de nærmeste 

grunneierne for å få avklart tomtebehov.  

At det trengs ‘opp-kausing’ av Steinrøys, blir stadig mer tydelig for alle. Vi 

hadde stor-renovering i kjelleren etter en forsikringssak i fjor, men har også i 

år hatt vann inn, og akkurat nå er det luft – avfuktere som klargjør kjelleren 

før revyfolket inntar garderobene.  

Vi håper og tror vi går mot bedre tider – om ikkje i 2020, så deromkring….. 

  



15 
 

 

 

 

 

 

I fjor organiserte vi rundvasken på Steinrøys på en 

effektiv og grei måte, som også gjorde at hele huset skinte 

på under ei uke. Alle som deltok fikk hvert sitt 

avgrensede område å gjøre ferdig – og ettersom mange 

stilte opp – ble vi fort ferdig!  

Vi håper og satser på at vi kan være like effektiv i år – og 

at du sier ‘ja’ hvis du blir forespurt om å stille opp en 

time eller tre en ettermiddag sist i april/først i 

mai.  

 

  

Sikre vårtegn 
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Nytt andeløp – nye opplevelser – 

nye muligheter 

 

Forbinder dere juni også med andeløp i Slettaelva? I så fall 

kan man si at arrangementet begynner å få fotfeste og er i 

ferd med å bli en tradisjon! 

Fjorårets flytting av målområde ble en suksess. Trygg fra trafikken og i en intim oase 

tok publikum i mot flere hundre badeender, samt nærmere tjue «personlige 

badeender». 

I år vil andeløpet gå av stabelen lørdag 13. juni. Loddene koster også kr 100 pr stk. 

PREMIEBORDET SER SLIK UT: 

1. reisegavekort, 25.000 kr 

2. Nordland Lås & Sikkerhet AS, Yale Doorman, digital boliglås, verdi 3.490 kr 

3. Skjærvik’s Scooter og MC AS, gavekort 3.000 kr 

4. Felleskjøpet, bålpanne verdi 2.000 kr 

5. Mestergull Meyer, gavekort 1.000 kr  

6. Statskog, Nordland, gavekort, hytteweekend – verdi 1.000 kr                                                    

And nr. 13 – LuckyDuck, nettbrett fra i Telemix (iPad mini 16 GB WiFi), verdi 2.490 kr 

For kjøp av andelodd kan følgende kontaktes:  

For skytterlaget: 

 

Arne Steinfjell  

arne.steinfjell@itet.no  

Rune Jensen 

jensenrun@gmail.com  

For ungdomslaget: 

 

Alf Arne Eide 

alf.arne.eide@gmail.com  

Britt Nancy Westgaard 

britt.westgaard@nb.no 

 

 

mailto:arne.steinfjell@itet.no
mailto:jensenrun@gmail.com
mailto:alf.arne.eide@gmail.com
mailto:britt.westgaard@nb.no
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Invitasjon til Gjenytelseskveld  

 

Tirsdag 15. september kl. 1900 

 

For å holde hjulene til ungdomslaget i gang er vi avhengig av både små og store 

bidrag. Noen deltar massivt, mens andre tilfører driften støtte på annet vis. 

UL Daggry hadde også i 2014 et aktivt og innbringende år, takket være nettopp 

oppbakking blant folk i bygda og støttespillere for øvrig. 

Vi vil derfor arrangere en ny «gjenytelseskveld» for voksne - som takk for 

hjelpa. 

Har du i 2014 eller så langt i år bidratt med et eller flere av 

følgende: 

 Medlemskap i UL Daggry 

 Lagsmedlem i en av våre seks komiteer 

 Har verv i ungdomslaget 

 Er Grasrotgiver 

 Bidratt på annet vis, for eksempel som deltager i Teatergruppa 

 

I så fall er du hjertelig velkommen til en trivelig kveld, hvor vi serverer mat, 

kaffe og kaker – samt noen overraskelser. 

Tid og sted: Steinrøys, 15. september kl. 1900. Det er ganske lenge til, men det 

vil ikke komme ut noe Heimhug ut før dette, så vi velger å sende invitasjonen nå. 

I tillegg vil vi sende den på Alterenlista når tida nærmer seg. 

For å få en pekepinn på hvor mange som kommer, tar vi i mot påmelding fra og 

med i dag. Ikke vent med påmeldingen! Siste frist for påmelding vil være mandag 

07. september.  

Send en e-post til hovedlaget@uldaggry.no , eller kontakt Britt Nancy på tlf. 

906 34 943. Oppgi om du melder deg på som grasrotgiver, medlem, 

komitémedlem eller person med verv. Hvis noen føler at de ikke faller inn under 

disse kriteriene, men mener å ha bidratt til vår vekst i 2014/15, er du/dere også 

velkomne til å melde dere på!  
 

mailto:hovedlaget@uldaggry.no
http://4.bp.blogspot.com/-xd0q4d3eYWo/UG37zIhbCqI/AAAAAAAAHUY/r9R6lkUehms/s1600/IMG_2311.JPG
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Familiedag i Snefjellåga 21.03.2015 

Snefjellåga var plassen for lek og moro på en 

lørdagsformiddag. Sola gjorde absolutt sitt beste 

med å holde oss med 

selskap, selv om det kom 

små snøbyger innimellom. 

Nytt bekjentskap fikk vi 

også stiftet. Kjempeartig 

at ny innflyttete 

Alternesværinger hiver seg på lag med småbarnstreffet, som 

for øvrig vurderer å skifte navn til familietreffet.  

For det var ikke bare de minste i bygda som boltra 

seg på åkeren. Alle aldersgrupper var 

representert på akekonkurransen, og høytidelig 

premieutdeling ble utført med medaljer og kvikk 

lunsj. Etter at et ukjent antall pølser og kopper 

kakao var satt til livs, lekte ungene seg på ski og 

akebrett. Noen dro til og med ned på isen for å 

ordne seg middag. En fin stund for de voksne som 

fikk nyte en kopp kaffe og slå av en prat. Var ikke 

mange som tenkte på hjemveien, nei.  

Vi er skjønt enige 

alle mann om at 

dette må bli 

tradisjon.  

Tekst: Merete Soleglad 

Foto: Soleglad/Snefjellå 

  



19 
 

Da Trångsmågkjerringa delte fjellet  

Før det ble bilvei fra Lillealteren og vestover i lia mellom Slettasjyen og 

Bustneslia, var det en smal trånge (passasje) i fjellet. Det var kun der det var 

kommanes. Der i trången bodde det ei kjerring inni fjellet, og hun måtte ikke 

forstyrres på noen vis; da ville det gå dem ille.  

Da det skulle planlegges vei videre så var det meningen at den skulle gå opp 

Slettadalen og vestover, og ikke i lia fra Slettasjyen og gjennom trången i lia. 

Det ble at veien skulle gå i gjennom trången.  

Under arbeidet skjedde det noe. Fjellet delte seg og store steinblokker stengte 

hele trången. Den dag i dag ser man det loddrette fjellet på øversia og de 

kjempestore steinblokkene som ligger der og på nersia ligger resten av fjellet. 

På øversia kan man ennu se inngangen til Trångsmokjerringa.  

Det ble 2 bakker (stigninger) på vegen i fra Slettasjyen og forbi 

Trångssmåget. No er det en bakke etter den siste utbyggingen av vegen i ca 

1980.  

Vi unger i Bustneslia ble tidlig fortalt om denne kjerringa som bodde der. I 

den tid vi gikk på skola så var det så som så med skyss til og fra skola. Noen 

ganger fikk vi sitte på lastebilkassen til han Jakob Lorentsen i fra Sjona. 

Han kjørte kull og der fikk vi sitte på oppi lastebilkassen ilamme kullet, og 

så var det esjebilan – oppi lastekassen der også. A. Forsbakk og S. 

Stanghelle var sjåfører. I fra siloan i Litjneset måtte vi gå videre heim, og da 

var det denne Trångsmågkjerringa som vi måtte forbi, men heldigvis så var 

det lyst på denne tid på dagen. Da vi ble større å lærte oss å sykle ble det 

noen turer innover i bygda, og som regel ble det mørkt før vi begynte på 

heimturen. Da angret vi på at vi ikke hadde tenkt på heimturen før.  

Da var det å sykle opp hele den store Rørvikbakken og på nersiden av vegen 

og såg oss ofte bakover for å se om hun kom etter oss, så vi var ganske sliten 

når vi kom heim.  

Eg husker godt at det var noen vegarbeidere som hadde fortalt om denne 

kjerringa til han Ingvald Pedersen, han var nysgjerrig og skulle se til henne. 

Da han var litt inne i åpningen, da var det noen som kakka han på fingeran. 

Siden så hadde vi respekt og var redd når vi for forbi der. 

Da min far Olaf hadde bygd seg motorbåt, ble det kjøpt en 3HK fyringssabb 

til motor. Da var det Tormod Skjærvik som skulle undervise hvordan man 

skulle starte den. Den ble montert i den gamle stua i Bustneslia, da den var 

tatt i bruk til uthus etter at nystua som ble flyttet fra Bustnes, sto ferdig.  

Det ble mye problem med Sabben, når den startet så var den ikke til å 

stoppe. Så det ble mange kvelder der i uthuset.  Sønnen til Tormod, han 

Roald kom ofte utover på kveldene for å følge med på hvordan det gikk. De 

voksne har lagt til merke at han hadde tollekniv på seg, det ville de vite 
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hvorfor. Han Johannes i Litjneset har sagt at det måtte han ha med seg, for 

han kunne møte Trångsmågskjerringa. Hun var ikke å spøke med når det 

var blitt mørkt. Dette er helt sant, vi har aldri sett henne. Men i sagnet lever 

hun ennå, og våre barn er også blitt fortalt om dette.  

 

Bustneslia 6.mars 2015;  

Alf Bustnesli 

 

Bildet:  

Caroline Sofie Evensen og mamma har vært 

inne til Trångsmågkjerringa og hilst på henne 

etter at bestefar har måkka sne til henne. Hun 

gjorde oss ingenting, men Caroline syntes hun 

hadde det mørkt og skittent inne.  

PS:  

Sabbens feil var at dieselpumpa pumpet 

hele tiden.  

Nå er det snakk om tunell gjennom 

Busneslia. Det er bestemt at den skal gå inn 

i Storliskaret og ikke i Røvvikbakken 

(Trångsmåget) – det er vel fordi de er 

redd Trångsmågkjerringa?? 

 

 

 

 

 

 

 

Han Alf i Bustneslia har mye 

kunnskap om tidligere tider, og mye 

interessant i sine samlinger. Her er 

en prisliste over hva det kostet å få 

bygd en båt i 1961.  
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UL Daggry i gamle Rana Blad 

 

Som de fleste vet forvalter Nasjonalbiblioteket store skatter som bl.a. skal dokumentere og 

være «landets hukommelse». For eksempel gjennom norske aviser.  

Hele Nasjonalbibliotekets avissamling er så godt som komplett fra 1763 og fram til i dag. 

Samlingen består av ca. 50 000 bind, og inneholder både riksaviser og lokalaviser. 

Nasjonalbiblioteket digitaliserer hele avissamlingen. Hele samlingen er tilgjengelig på lesesal i 

Nasjonalbiblioteket, og noen aviser kan også vises fram gratis i alle norske bibliotek. 

I kommende numre av Heimhug, vil vi vise noen faksimiler fra gamle Rana Blad. Har du spesielle 

ønsker, kan vi se om vi kan finne det. Ta i så fall kontakt med Britt Nancy. 

Her er et tilfeldig utvalg av klipp fra Rana Blad, der UL Daggry er nevnt. Dette er smakebit av 

hva man kan finne, ved å søke i de digitale samlingene på «ul daggry og Rana Blad» 

 

Rana Blad 1954.03.24 

 

 

 

 

 

 

Rana Blad 1968.06.08 

 

 

  

 

Rana Blad 1958.01.31 

  

 

 

Rana Blad 1967.02.10 
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Aktivt gjeng 
 

Alternværingene er aktive også utenfor bygdas grenser, her er et utvalg av en 
gjeng som i mange år har vært med og arrangert juletrefest for seniorer 

sammen med Nord- Rana menighet.  Karl og Mary Breimo, Mary Pedersen og 
Cecilie Steinfjell. Roald Almi var også med, men han satt i tellinga av penger 

da bildet ble tatt. (De to andre damene på bildet har vi ikke navnet på). 
 
 

 
  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Tradisjoner 
 
Jula er både 
kommet og gått,  

men vi må ta med 
et bilde av en flott 

gjeng som bidrar 
til å holde 
tradisjoner i hevd. 

Denne gjengen 
var ute som 
julebukker 20.dag 

jul i år.  
 

De fleste av disse 
har daglig 
tilholdssted i 

Snyfjillåga, men 
tok seg en runde 

nedi bygda for å 
koste ut jula med 
flotte heimlaga 

bjørkeris.  
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RØD SNØ 

I forbindelse med arrangementet Rød Snø, leier arrangøren inn lag og 

foreninger til å hjelpe til i forskjellige funksjoner. UL Daggry har i flere år 

hatt samarbeid med arrangørene av Verket – som er de samme som 

arrangerer Rød Snø. I år var det portvakt-funksjonen som skulle bemannes, 

og 12 frivillige fra ungdomslaget stilte opp. Dette betyr penger i kassen for 

ungdomslaget – inntekten for helga jobb er ca 10.000,00 

Her er noen bilder fra porten fredag kveld:  

 

 

 

 

 

 

 

 

En ‘kjent’ påskehilsen til deg:  

Vi benyttet anledningen til 

‘huke’ en kjent norsk artist som 

var innom teltet før konserten. 

Han ble utfordret til å sende en 

hilsen til alle lesere av Heimhug 

– en stor lokalavis tilhørende i 

en gjæv bygd like utenfor Mo i 

Rana.  

Så:  

Jan Eggum sender alle gode 

ønsker for påskefeiringen til deg 

via redaksjonen!  

Her avfotografert sammen med 

ungdomslagets leder.  
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Hjemme hos! 

Bladfykene fra Heimhug kom på døra, og vi la fram vårt ærede; kunne vi få 
komme inn og ta en ‘Hjemme hos’?   
Utsagn fra Geir: "Det va no f .. at eg ikkje va førn på Steinrøys!!!" . Mary 

ristet litt oppgitt på hodet, men sporty folk som de er - tok de hele seansen 
med stoisk ro! 
Som alltid er gjestfriheten stor i dette hus, så vi fant oss snart vel plassert 

rundt salongbordet i den varme og koselige stua. Vi var som vanlig 
nysgjerrige på folk i husan, og padda vart henta fram og vi va klar med 

gravende journalistikk på en lørdag i mars. 
 
I løpet av et øyeblikk var det dekket på bordet med kaffe og 

deilige heimebaka rundstykker og godt pålegg. Sultne 
bladvarger kastet seg over fatet, som ble tømt på et blunk.  

 
Ungdomslaget har mange gamle og trofaste medlemmer, og 
nå har vi kommet til to:  

Geir og Mary Oline er søsken, hun er - 46 modell. Det skulle man jammen 
ikke tro, så ungdommelig som hun er. Mary har også vært med UL Daggry 
fra hun var 14 år.  

Geir som er 64- modell, har vært med i UL Daggry 
fra han var 14 år og kunne bli medlem. 

 
Innenfor ungdomslagsarbeidet har Geir hatt 
mange verv og oppgaver. 

Han betegner seg selv som en potet, men vi syns 
det er for lite dekkende. I så fall må han være en 

potet med gror, for han kan brukes i alle kanter. 
 
Både han og Mary var drivkrefter innenfor 

idrettsgruppa, arrangerte cuprenn i mange, 
mange år. Han var med i ungdomsgruppa mens 

den var aktiv, også med egne teateroppsettinger. I teatergruppa sitter han i 

styret og har vært teknisk personell i alle revyoppsettinger. 
Han har styrt med både lys og lyd, både alene og i samarbeid 

med andre. Spør han Geir, er omkvedet. Han har også vært 
medlem i hovedstyret i ungdomslaget. Nå sitter han også i 
Driftsgruppa - der han sammen med de andre medlemmene 

har ansvar for ungdomshuset med ymse oppdrag. 
 

Mor til Geir og Mary het Magda, og kom fra Røyrvollenget, 
som ligger i øvre Bjerklia i Dalsgrenda.  De har enda huset 
der, men det er gammelt og under stadig oppussing. Man må 

gå et stykke til fots for å komme opp til husene. 
 
Faren Ola kom fra Bustnes. Da han og Magda giftet seg 

flyttet de inn i et kjellerhus der, men etterhvert fikk de tomt 
hos Heitmann Alterskjær. Mens de bygde fikk de bo sammen 

med Odin Alterskjær, i et gammelt hus som sto helt nede ved veien. 
Da Mary var 3 år, flyttet de inn i nystua og det var stor stas å få sitt eget. 
Faren arbeidet i gruva i Altermarka i likhet med mange andre fra Alteren. 

Mary som konfirmant 
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Mary har hatt huspost hos forskjellige familier, og har arbeidet som 
hjemmehjelp. I tillegg har hun vasket på Steinrøys i over 30 år. 

Begge søsknene har vært delaktig i komiteene på steinrøys fra de begynte i 
ungdomslaget - et imponererede arbeid. 
Geir gikk på yrkesskola – snekkerlinja - på Selfors og har vært snekker siden 

da. Jobber enda på Bernhard Olsen – samme arbeidsplass som han har hatt 
i ca 30 år.  

 

Huset de bor i, ligger i Skjærvika, 
tett inntil veien. Da fartsgrensen 

ble satt ned til 60 km ble det litt 
mindre støy. Nå er de spente på 
hvordan det blir med gang og 

sykkelvei, og i likhet med resten 
av bygda håper de det blir så 

snart som mulig. 
 
Mary er en mester i 

håndarbeid, hadde 
man hatt en stabel av alt det hun har strikket til basaren opp 
igjennom årene, hadde det blitt en høøøøy stabel.  

Hun har vært på alle møtene i ungdomslaget, også fra den tiden 
det var medlemsmøter på steinrøys. Hun har også fått 

æresprisen fra UL Daggry for sitt arbeid. 
 

Heklekroken går like fort som før selv om hun er blitt pensjonist. 
Både stua og kjøkkenet bærer preg av noen med grønne fingre. 

Flotte og frodige planter både i vinduer og på bord. Noen blomster 
har sin historie og er fra folk der hun har jobbet. En rød 

kløverblomst minner om Ida på Bustnes, der hun var hjemmehjelp. 
 

 

Fra dukskuffa fikk vi sjå de nydeligste 
hardangersaumsduker. Begge journalistene ble 

fra seg av beundring, og en av dem har sågar i 
sin ungdom prøvd seg på samme søm, men 
stoppet ved første rapport og fikk mora si til å 

gjøre resten….  
 
De har et trivelig nabolag, som blant annet 

består av Skjærvikinger på flere kanter, men 
det går bære godt   

 
 
 

 
 

Mary liker å styre i 
bedene ute også, og ser 
fram til våren. Astmaen 

kan være plagsom til 

Mary er allerede ferdig 
med en gevinst til årets 
høstbasar – en nydelig 
hekladuk 
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tider, men med god medisin og når man tar tiden til hjelp går det meste. En 

positiv innstilling til det meste virker å være tonen i dette huset.  Sikkert 
derfor det er så trivelig innenfor veggene. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
Vi takker for oss, og for gjestfriheten sånn på sparket. 
 

  
 

 

Bladfyker i farta;  

Mette Oddny og Marion 

(red anm: Vi fikk også et gammelt skolebilde,  

men det kommer i neste Heimhug ettersom  

sistnevnte bladfyk har forlagt oversikten  

over navnene og deadline for trykk  

nærmer seg……..) 

Utsikt over Ranfjorden gjennom kjøkkengardiner som 
Mary har hekla 

Sarek lever et godt hundeliv sammen 
med Mary og Geir 
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