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Sammen fikk vi en vellykket revy! 
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En sommer har gått, høst og mørketid står for 

døra. Mange finner også at denne tida har sin 

sjarm, og fokus flyttes kanskje mer til hjemlige 

sysler og nærmiljøet.  

 

En av Heimhugs redaktører var på ferie i vakre 

Budapest i sommer, syklende rundt i gatene og 

langs den idylliske elva Donau. Tankene var langt 

fra det dramaet som skulle utspille seg på 

samme sted kun få uker senere. Hvem husker 

ikke bildene fra togstasjonen i Budapest, der 

tusenvis av flyktninger hadde kommet delvis 

gående fra Syria? Andre alterenværinger har 

sett på nært hold hvordan båter med 

flyktninger kom til den greske øya de ferierte på 

i sommer. Sommeridyllen får plutselig et annet 

ansikt, og man blir berørt av å se på nært hold 

det man ellers bare hører om i media. «Alle kan 

gjøre noe» i denne situasjonen, har vært 

slagordet for en kampanje nylig avholdt på 

Steinrøys, der barn på flukt var mål for 

dagen/kvelden.  

 

Det blir spennende å se om det skjer noe i 

«skolesaken» framover. Nye koster har overtatt 

i kommunen. Vil det få konsekvenser på et eller 

annet vis for Alteren skole? Vil Montessori-

foreninga komme på banen? Skole skal vi uansett 

ha her i bygda! Vi har kjempet for den i mange 

år, og det vil vi fortsette med. 

Ellers så har det kommen flere nye naboer til Alteren, en del hus har byttet eiere – og 

da vil vi ønske alle som en - hjertelig velkommen! Vi håper dere vil trives i bygda, og at 

dere vil delta i de aktivitetene som bys på, av for eksempel ungdomslaget. 

Fremover vil det bli en del arrangement på grendahuset Steinrøys. Vi håper folk støtter 

opp om det som skjer, til beste for alle som bor her. Les mer om dette i denne utgaven 

av Heimhug. 

 

 

 

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 2015 

Opplag:  

60   (trykt utgave)  

290 (distribuert med e-post) 

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? 

Verketfestivalen 2015: UL Daggry har som de fleste vet, tatt oppdrag på byens 

festivaler i flere år. Dette har generert mange tusen kroner i inntekt til ungdomslaget. 

Mange har bidratt til dette, men det har ofte vært en «hard kjerne» som har stilt opp 

nesten alle gangene. På årets Verketfestival, var det 8 nye som meldte seg til tjeneste. 

De jobbet i matteltet hos Lovundkokken og hans stab, samt i lag med frivillige fra 

Alteren skytterlag. Der var det fullt kjør med produksjon og salg av ulike menyer. 

Dessverre ble betingelsene ikke helt som praksis har vært tidligere, så våre frivillige 

fikk et noe ublidt møte med såkalt ansvarlige. Vi sender en stor takk til Heidi 

Alterskjær, Edel Aasen, Berit og Petter Hauknes, Jørn og Eli Røbergeng og Susanne 

Bjørkmo for super innsats! 

 

Dugnadskveld for Redd Barnas aksjon for barn på flukt. Maja W. Salamonsen fra Alterneset, 

tok initiativ til en innholdsrik ettermiddag/kveld på Steinrøys, med middagssalg, loddsalg og 

minikonsert. Mat og gevinster ble gitt til aksjonen av velvillige bedrifter. Kaker ble bakt på 

dugnad, artister stilte opp gratis og mange frivillige – i hovedsak unge voksne fra Rana- sørget 

for at det hele gikk som smurt og at det ble både trivelig og vellykket. Ungene hadde egen 

barnekrok på scenen, hvor de kunne 

tegne og leke under tilsyn, mens de 

voksne fikk slappe av med mat og 

kaffe. Et stort flertall av gjestene på 

arrangementet, var folk fra bygda. De 

kjenner sin besøkelsestid når noe 

vettugt foregår på «huset». UL Daggry 

bidro med å stille Steinrøys gratis til 

disposisjon denne kvelden. 

Alterenværingen Simon Kåre K. Almli var kunstnerisk ansvarlig for den flotte aksjonsplakaten. I 

skrivende stund har «Alle kan gjøre noe» resultert i nærmere 30.000 kroner til barn på flukt. 

 

Trim på Steinrøys – også denne sesongen har vi Maiken Aasebøstøl som instruktør på 

onsdagene. Det er to runder, med drøyt 30 damer til sammen. Et populært tiltak som 

går t.o.m. 11. desember. Vi har noen få ledige plasser på første time som begynner kl. 

1830. Har du lenge tenkt å melde deg på, men ikke kommet over dørstokken enda: tjoho, 

det er ikke for sent! Bli med på resten av sesongen for noen 

få hundrelapper. Vel anvendte penger i lag med lystige, 

uhøytidelige damer.           

Kontakt: Britt Nancy, se kontaktinfo på side 2. 
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Hold av søndag 1. november – da 

er det høstbasar kl. 1600 

Lag 3 er i full gang med forberedelser til årets 

høstbasar. Du vil få besøk av loddselgere som 

forhåndsselger lodder til basaren – så ta godt i mot 

dem! Har du en gevinst du vil gi til basaren, kan du 

ta den med på selve dagen – eller du kan  stikke 

innom – eller ringe: 

 Ann-Marit Flågeng –  Nesnaveien – 

tlf.                 Mona Skjærvik –  Nesnvaveien 

– tlf. 

Som tidligere blir det åresalg og kafé samt underholdningsinnslag. 

Dette er et arrangement med lange tradisjoner i bygda – det passer for liten og stor, gammel og 

ung. VELKOMMEN! 

Gjenytelseskveld denne uka:  

Torsdag kl. 1830, slår vi et slag for UL Daggrys supportere. Det vil si 

de som på en eller annen måte har bidratt til vår vekst i 2014/2015. 

Folk som er medlemmer, har verv, er i komiteer, er grasrotgivere – 

eller på annen måte har tatt en tak – er hjertelig velkomne til en kveld 

uten pengebok – hvor vi serverer mat, kaffe/kaker og underholdning (Igor Kill og naboen). Denne 

invitasjonen har gått ut på Alterenlista og i postkasser, og vi håper å ha nådd alle relevante 

kvinner og menn. Fristen går ut i løpet av tirsdag 20.oktober, som er omtrent dagen for 

utsending av dette Heimhug. Kontakt Britt Nancy for påmelding - se kontaktinfo på side 2.  

 

Dugnad på veien opp mot postkassen i Almlia 

8.juni var vi 9 voksne og fire unger som 

bidro til rydding av skogsveien i Almlia.  

I tillegg hadde et par sterke karer vært 

ute en kveld tidligere den uka og hogd ned 

en del trær som vokste inn i veien. Vi håper at alle 

turgåerne gjennom sommeren har satt pris på den fine 

autostradaen oppover lia. Vi kaller gjerne bygdafolket 

ut på ny dugnad til våren igjen.  

For dugnadsgjengen - May Britt Meisfjord 

  

https://uit.no/tavla/artikkel/353606/kakefredag_pa_helsefak
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16.-19.april kunne teatergruppa i UL 

Daggry igjen ønske velkommen til revy 

på Alteren.  

Gærn, men heilt normal; ja innimellom 

så må det bare sies  

Årets revy var lagd i tradisjonell stil – i 

fellesskap med ingredienser som 

galskap, entusiasme, humor og skjeve 

blikk på det meste.  

Det er mye jobb i forkant og under en 

revyperiode men det er det vel verdt når det er med på å skape et levende 

miljø i heimbygda vår. Ungdomshuset Steinrøys betyr mye, og er et naturlig 

sted for det som foregår i teatergruppa, men vi håper at Steinrøys 2020 blir 

en realitet sånn at vi kommer oss opp av kjelleren med garderobeforholdene 

.  

I tillegg føler vi oss heldige: 5 fulle hus og et fantastisk publikum gir oss 

energi og lyst til å kunne gjøre dette flere ganger. De siste årene har vi satt 

opp revy hvert 2.år – kanskje ses vi igjen våren 2017? 

 

En flott gjeng 
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UL Daggry og Alteren i gamle Rana Blad 

I forrige nummer av Heimhug presenterte vi et tilfeldig utvalg av utklipp fra gamle Rana 

Blad, hentet fra Nasjonalbibliotekets avissamling. Her kommer noen flere.  

Har du spesielle ønsker, kan vi se om vi kan finne dette til neste utgave av Heimhug.  

Ta i så fall kontakt med Britt Nancy. 

 

  

13.05.1969 

 

 

 

01.04.1957 

 

23.12.1965 

 

14.09.1951 

 

06.08.1956 

 
23.06.1956 
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Folk i feststemning -  mange i flotte bunader fra hele vårt langstrakte land –

klar til å delta i årets 17mai-tog på Alteren.  

Tradisjonen tro er det 2 klasser som har ansvaret for arrangementet, og 

foreldre og elever hadde gjort klart for issalg, kokt kaffe og pyntet skola til ei 

sosial stund på Alteren.  

E(tt)litekorpset hadde også i år pusset hornene, og det er vel en sterk 

overdrivelse å si at dem er klar på startlinja. Dvs ikke alle…..I år ble det lite 

tid til øving i forkant, og når kondisen i tillegg er på minussida, minnes 

‘togtimen’ mer som en øvelse i overlevelse enn noe annet…….Men til vår 

store overraskelse og glede, så kom vi oss i retur til skola – gående – og var 

deretter mer enn klar til en kopp kaffe og litt søtt på fatet; slitet var allerede 

glemt!  

Det som er helt klart, er at vi trenger rekruttering hvis det fremdeles skal 

blæse lyd i hornene på 17.mai på Alteren. Vi trenger at den yngre garde 

lærer seg noter og blir med – i det minste en måneds tid før mai kommer.  

Tilbake på skola holdt 3 elever fra 7.klasse en flott 17.mai-tale før det ble 

kaffe og leker. Takk til arrangementskomiteen for ei trivelig stund!  
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Prosjektgruppa jobber sakte, men sikkert fremover. Det har vært aktiv kontakt mellom grunneiere 

rundt Steinrøys for å få overta de meterne vi trenger for å sette i gang utvidelsen av tomta. 

Papirarbeid kan ta tid, og det ser ut til at det blir skikkelig mørkt om kveldene før vi får alt i havn. 

MEN: Det blir – det blir.  

Vi oppfordrer deg til å hvile ut og være klar til vi kommer på dugnadsfriing gjennom bygda  

 

 

Her har vi ingen endrede opplysninger. På 

Statens Vegvesens nettside finner vi prosjektet 

beskrevet, og der står det at Nordland 

Fylkeskommune har avsatt midler på budsjettet 

for 2017.  

Vi sats på at det stem!!! 

 

Kjenner du en politiker på fylket? Sjekk gjerne eller ta opp saken med dem. 

Det ble for få utstillere påmeldt i år til at vi synes det ble holdbart å 

arrangere.  

For de som hadde sett fram til å komme på Steinrøys å spise middag 

og drikke kaffe – vi kommer kanskje til å arrangere en ettermiddag 

midt i uka i løpet av november, med salg av middag. Dette vil vi 

imidlertid komme tilbake til. Til de som hadde sett fram til å handle 

på julemessa: vi beklager så mye. Kanskje vi må vurdere om det er 

for tidlig å arrangere i overgangen oktober/november. Evt. kan det 

være litt tilfeldig at det ble så få påmeldte akkurat i år.  

Vi skal evaluere julemesseplanlegginga på neste styremøte. 
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Småbarnstreff og folkeliv på Stibergan -     

en helt vanlig junidag  

Etter en kald forsommer og med lengsel etter litt varme, samlet ca 30 personer fra 

«Småbarnstreffet» seg til en trivelig ettermiddag på stranda på Stibergan. 

Sommerstemning er det også når det blir grillet pølser til middag.  

Været var til alles store overraskelse, ganske bra!  

I tillegg til målgruppen som hadde treff på stranda, var det flere som trakk til 

vannkanten. Noen tøffe jenter fra Alterneset hadde til og med kledt seg i 

sommerskrud, og tok årets første bad! Legg merket til snøen i fjellet i bakgrunnen. 

  

Mens en del av småungene faktisk hadde tynt ullundertøy på seg, man vet jo nesten ikke 

om andre plagg – var det flere som lettet på klærne og luftet vinterhuden. Spennende 

var det også med utsetting av kajakk, og idyllisk padling på stille fjord - som Elin Nilsen 

fra Korsnesveien bidro med. Mange var store i øynene og ville hjelpe til.  
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Med flere pedagoger i komiteen, ble lek-og-læring et naturlig artig punkt på rogrammet. 

Merete Soleglad delte ut ark med bilder av ulike strandfenomener, som skjell – også ble 

det i oppgave å finne eksemplar av arten i lag med mamma/pappa.  I belønning kunne man 

møte opp hos Trond Snefjellå, som hadde premie til alle. 

 

 

Viktig og koselig tiltak, dette med å samle førskolebarn og foresatte. Ikke noe 

medlemskap eller formelle greier. Alle kan være med når dette arrangeres ca. fire 

ganger pr. år. I skrivende stund skal det være høsttreff på Steinrøys. All ære til de 

som står bak og sørger for disse møteplassene! 
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Alteren skole – 2015-2016  

Vi har fått oppdatert info fra rektor 

Berit Bratland: 

Dette skoleåret er det 58 elever. 

 

Kontaktlærerne er:  

 1.-2.trinn Vigdis Åsheim 

 3.-4.trinn Svenn Arne Nilsen 

 5.-6.trinn Linn Therese Tønder 

 7.trinn Eli Redal Alterås  

 Timelærere er Ørjan Ravnåmo, Helen Aslaksen og Wenke Johannessen  

 Assistenter i skole og SFO: May Eilertsen Bjørnådal(SFO-leder), Linda 

Guttormsen, Susanne Hansen og Erika Knudson  

 Renholder er Anne Grete Lund 

 

Satsingsområder 2015-2016: 

 Skolen strategiske plan: Digitale ferdigheter, vurdering, tilpasset opplæring. 

 Videreføre arbeidet fra Leselosprosjektet, arbeide med skolens leseplan og 

aktivt arbeide med læringsstrategier. 

 Respekt/ Det er mitt valg (alle skal vise respekt for hverandre og ta smarte valg 

i «alle situasjoner») 

 Nulltoleranse for mobbing ( arbeide aktivt for et godt og inkluderende 

klassemiljø) 

 Delt i Rana kommunes realfagsatsing. 

 

Eli og Berit skal i to år arbeide med et prosjekt der vi blant annet skal registrere 

kulturminner og lage undervisningsopplegg til disse (Lærende nettverk i friluftsliv, 

sammen med Knut Berntsen og Polarsirkelen Friluftsråd, og alle kommunene på 

Helgeland). Til dette arbeidet er vi avhengig av hjelp, tips om kulturminner rundt om i 

skolekretsen. Så sett i gang å spekuler og tips oss!  

Samarbeid med foreldre/FAU: 

Vi har fremdeles et svært aktivt FAU her på skolen, supert! Foreldrene er en viktig 

ressurs både i arbeidet for et godt klassemiljø/skolemiljø. De er lette å be om hjelp til 

dugnader og lignende, noe som vi er helt avhengige av for å holde blant annet 

uteområdet i orden, så TAKK, TAKK! 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMj2mICIzsgCFQG-FAodSg4FgQ&url=http://www.rana.kommune.no/barn_familie_skole/skole_sfo/skolene/alteren_skole/Sider/Alteren_skole.aspx&psig=AFQjCNHzKqMG4ZCFMJQdZDfAGRAITZgBsw&ust=1445327862058794
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Folkemøte om skolesituasjonen på Alteren 28.mai        

– en oppsummering 

Etter at årsmøtet i Alteren Montessoriforening (AMF) 

kun samlet en håndfull personer, valgte man å vente til 

etter 17.mai, og heller arrangere et folkemøte.  

Dette nye møtet samlet ca. 50 voksne (og en av 

Alterens ferskeste innbyggere – lille Jakob Haustreis 

Abelsen på 2 måneder- på bildet. Tidlig krøkes … osv.) 

Stig Meisfjord, leder i AMF, innledet møtet. Han sa at 

tillatelsen fra Montessori sentralt, var gått ut. Denne må man sørge for å få på plass så 

snart som mulig. 

Han påpekte at interessen for å ha ei skole på Alteren burde angå alle som har bolig 

her, uavhengig av om man har unger på skola eller ikke. 

Et spark til kommunen og rådmannen ang. bruk av penger på konsulenter – kr. 400-

500.000 – som tilsvarer like mye som åpen SFO i gitt periode. 

Morten Growen redegjorde for de fem ulike alternativene som konsulentrapporten har 

kommet med. Fire av disse går på å legge ned Alteren skole og flytte elevene til 

Båsmoen. Han viste til at det er mange feil i rapporten, bl.a. er beløp for å ruste opp 

skolen inkl. heis! 

Øyvind Snefjellå, opplyste at rapporten ble stoppet i Oppvekstutvalget, med krav om at 

den må utredes mer. Videre så vil kommunalt FAU, lærerorganisasjoner m.fl. komme 

med tilbakemeldinger på rapporten. 19.juni er det kommunestyremøte.  

Det er helt klart at privatskoler «ødelegger» for regnestykket til politikerne som vil 

legge ned/slå sammen skoler, siden penger følger eleven – og ved oppretting av 

privatskoler mister kommunen pengene knyttet til eleven. Ved oppheving av 

kretsgrenser, kan man bl.a. flytte elever fra Ytteren til Båsmo for å fylle opp klasser. 

FAU er kritisk til sammenligninger med større skoler der sentralisering allerede er 

gjort, tilsynelatende bruker Rana mer penger (KOSTRA) – men, det blir feil med tanke 

på en langstrakt kommune med flere små skoler. 

«Mens man venter» på avgjørelser øker forfallet. Bittert å tenke på at utbyggingen av 

vår skole ble stoppet i 12.time, spaden var omtrent satt i jorda.  

Alteren skårer veldig bra på tester. Høyere enn i Rana, Nordland og på landsbasis. 
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Susanne Bjørkmo – alterenværing – jobber som rektor ved Montessoriskolen 

i Grønnfjelldalen, fortalte om både pedagogikk, økonomi og historikk. Etter 

at den kommunale skola hadde vært foreslått nedlagt i 20 år, ble den endelig 

«herre-i-eget-hus» og Ranas første private skole. Den har nå 19 elever. Til 

høsten vil det være 25 elever, og man har venteliste. Elever kommer også fra 

andre steder – hovedsakelig Storforshei. Susanne var helt klar på at Alteren 

vil ha ytterligere fordeler med tanke på beliggenhet mellom 

Straumen/Utskarpen og Båsmoen/Ytteren med stort befolkningsgrunnlag. 

Det burde derfor være god forutsetning for en sunn økonomi - sannsynligvis 

uten foreldrebetaling- ved en eventuell oppstart av Montessoriskole. 85 % av 

statstilskuddet på 143.000 pr. elev, får privatskolen. 

Mer informasjon finner man på: http://www.montessorinorge.no/   

Stig geleidet forsamlingen gjennom et forenklet årsmøte for AMF. 

Økonomi: Et krav for etablering er 100. 000 kr, mens foreninga har ca. 150.000 kr. På 

grunn av manglende aktivitet, har det heller ikke vært bevegelser på konto. 

Hva ønsker folk på Alteren? Et engasjement må til. Frist for ny søknad til Montessori 

sentralt, er 1. april-16. Ved godkjennelser hele veien, vil tidligst oppstart kunne være 

høsten 2017. Man må utnytte tiden til avgjørelser faller. 

Det er behov for en kjerne som jobber med planer. Stikkord: kjøpe eller leie? 

Skolebygningen eller Steinrøys? Ved forrige anbudsrunde for renovering av skolen, var 

det snakk om 15 millioner kroner.  

De oppmøtte var aktive og interesserte, og kom med relevante spørsmål og 

kommentarer. Det er behov for mer faglig/vitenskapelig dokumentasjon, og et mulig 

informasjonsmøte med folk fra Montessori sentralt, var ønskelig. Folk føler at de vet 

for lite om dette alternativet til offentlig skole. 

Styre/arbeidsgruppe ble valgt, og skal jobbe videre med dette.  

 

http://www.montessorinorge.no/
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Alteren andeløp 2015 – selve løpet: avlyst 

I fjor ble målområdet med hell flyttet til oversiden av hovedveien, 

og det var planlagt å gjøre det samme i år. Store snømengder i 

Slettafjellet kombinert med heftige 

nedbørsmengder, resulterte imidlertid i ei flomstor elv. Styret var 

på befaring to dager før det planlagte løpet. I samråd med folk som 

er oppvokst ved elva og kjenner den godt, ble man enige om at det 

var uforsvarlig å arrangere løpet. Der det året før var publikum 

over det hele, var det nå masse vann – faktisk helt opp til åkrene. 

For å få kunngjort i Rana Blad i tide, måtte man rett og slett ta en 

avgjørelse allerede to dager før. Ikke artig å avlyse et populært 

arrangement som trekker folk fra hele kommunen.  

Alteren andeløp satser på å komme sterkt tilbake i 2016.  

Trekning av andeloddene ble gjort på Mo politistasjon, og de heldige vinnerne av flotte 

gevinster ble:  

1. Reisegavekort fra BergHansen Nord-Norge, verdi kr. 25.000,- LODD NR. 0207 – VINNER: Mette Sæterdal 
2. Digital boliglås fra Nordland Lås & Sikkerhet AS, verdi kr. 3.490,- LODD NR. 1104 – VINNER: Mona Knutsen 
3. Gavekort fra Skjærvik’s Scooter og MC AS, verdi kr. 3.000,- LODD NR. 1402 – VINNER: Margit Aasen 
4. Bålpanne fra Felleskjøpet, verdi kr. 2.000,- LODD NR. 0088 – VINNER: A.H. Alterskjær 
5. Gavekort fra Mestergull Meyer, verdi kr. 1.000,- LODD NR. 0431 – VINNER: Rune Fjelldal 
6. Gavekort – hytteweekend fra Statskog, Nordland, verdi kr. 1.000,- LODD NR. 0513 – VINNER: Hans Kr. Steinsrud 

And nr. 13 – LuckyDuck, nettbrett fra Telemix (iPad mini 16 GB WiFi), verdi kr. 2.490,- LODD NR. 0477 – 

VINNER: Lidvard Antonsen 

Alteren andeløp 2015 takker alle loddkjøpere, samt de mange som har bidratt med å få 

solgt til sammen 1249 lodd. Videre rettes en takk til våre samarbeidspartnere som har 

bidratt med hele- eller deler av premiene i lotteriet. 

Hovedgevinsten gikk til alterenværingen Mette Sæterdal. Hun sa seg fornøyd med at 

det hadde blitt ei trekking, for hun hadde ikke tro på at hennes and ville gjort seg 

bemerket i «elverallyet». I skrivende stund var ikke reisemål avklart, men vinteren 

skulle brukes til planlegging. Kanskje blir det en tur til Italia eller cruise med utreise 

fra Barcelona og mot de greske øyer. Vi gratulerer med reisegavekortet, og ønsker 

vinneren en fin tur til varmere strøk i 2016. 

 

  

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKzgjp2Fh8YCFYq2FAodaekAgg&url=http://www.animalclipart.net/animal_clipart_images/cartoon_duck_crying_0515-1012-2300-1612.html&ei=XC55VazCAYrtUunSg5AI&bvm=bv.95277229,d.d24&psig=AFQjCNHOVm77Nsc37SQOWA61Un3A8qnpMQ&ust=1434091437967820
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCI_b-6zaxMgCFcG4FAodOhAIUQ&url=http://www.disneyholidays.co.uk/walt-disney-world/cruise-and-stay/&bvm=bv.105039540,d.d24&psig=AFQjCNHtisb6iQPCyVEUQU_-bQoEuPjJbw&ust=1445006227921444


15 
 

 
"Høstens vakreste eventyr" med DNHØHF er vel i havn! 7 dager på cruise 
og 3 dager i Venezia sitter spikra fast i netthinna vår. Turen har gitt oss 
livslange minner, og vil gjøre mange mørke høst- og vinterkvelder lyse og fine!  
 
"DNHØHF - Den Nordlandske Husmors ØyHopperForening" - også kalt 
øyhopperdamene eller husmødrene - har siden 1999 hatt en årlig tur på vakre 
Helgeland. Vi teller i alt 11 damer i vår beste alder. Vi har opplevd det flotte øyriket 
vårt år etter år, og med gullhår en viss plass - har også værgudene stått oss bi! 
Etter å ha vært på utrolig mange flotte øyhopperturer på Helgelandsøyene, bestemte 
vi oss for å dra på øyhopping i Middelhavet (det ble for det meste Adriaterhavet..)! 
 
Etter lang tids sparing, falt valget på MSC Cruises båt, MS Musica. 
Et fantastisk skip som søndag den 20. september tok oss fra 
Venezia og sørover til Bari, så over til Katakolon. Ferden gikk 
derfra videre til: Santorini, Pireus med besøk på Akropolis, Corfu 
og til sist Kotor i Montenegro før vi seilte inn til Venezia igjen 
søndag morgen den 27. september. 
Alle stopp hadde sine særegenheter, flotte gamlebyer og artige 
mennesker. Men stedet som gjorde størst inntrykk er nok Kotor 
(Montenegro).  

 Kotor ligger innerst i Kotorbuka og er omringet 
av fjell, og når det svære skipet snirkla seg inn 
og la til kai, så det ut som om det parkerte i gata 
i lag med sykler og biler. Kotor anbefales og vi 
fristes av ett nytt besøk dit. 
 
Santorini er fantastisk - og må bare oppleves. 
Nydelig å komme sjøveien - og se bebyggelsen 

klistra på toppen av klippen!! 
De ansatte på båten var så service-innstilte, det passet husmødrene ypperlig å bli 
kalt for "Madam" og ha en kelner på hver finger.... Aldeles helt i vår ånd. 3-4 retters 
middag med tilhørende viner gikk rimelig greit å venne seg på, det samme med 
nattkjoler som var dandert som vifter på oppredde senger. 
Det samme med show på kveldstid, salsakurs med lett vrikkende hofter, og drinker 
i regnsbuens farger. 
Noen av oss valgte å være igjen noen dager i Venezia, en fantastisk by med mye 
kultur, trange gatene uten biler - transport kun langs kanalene - må også bare 
oppleves! Shoppe-eldorado for velfylte bank-kort!! 
 
Dette ble "høstens vakreste eventyr" for oss, en "once in lifetime" opplevelse for oss 
som gruppe, og vi er både stolte og ydmyke over å ha gjennomført det!  

 
DNHØHF:  

Hildegunn Svensson 

Siv Helen Høiby Jensen  

Mette Lindegaard 

Ragnhild Storvoll 

Turi Stålem 
Inger Lise Parelius 

Marion Brun 

Randi Kverneng 

Heidi Bustnes 

Rigmor Øijord 

  Mariann Fisktjønmo 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKX_lb76m8cCFcf-LAodFikMZA&url=http://www.msccruises.com.au/au_en/Ships/MSC-Musica.aspx&ei=iUHHVeWWI8f9swGW0rCgBg&psig=AFQjCNH5i9Z1Q_Dooh7h5NjJtI7y-_4nYw&ust=1439208106506828
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I Straumen står et ungdomshus – gammelt og godt brukt slik som vårt eget 

Steinrøys. Ungdomshuset, som har og har hatt tilknytning til UL Heim, er 

vedlikeholdt og er de siste årene drevet av en gjeng med entusiaster som bor 

i Straumen.  

På påskebasaren var det mye 

folk, og stemningen var høy 

når åresalget tok til.  Jeg 

havnet på et bord sammen 

med Alterværinger, så hadde 

det ikke vært for 

påskekyllingene rundt om, så 

hadde jeg kunne trodd jeg var 

på høstbasar på Steinrøys  

Når vi kjører forbi Ungdomshuset står det av og til skilt på 

veien; Middagssalg!  

18.oktober var det annonsert 

middag-salg både ved veien og i 

Rana Blad – og vi dit! Ingen tvil 

om at dette var et populært 

tiltak….Parkeringsplassen var full 

– så her så det ut til å være stinn 

brakke! Og det var det – fullt av 

folk som hadde sett sitt snitt til å servere søndagsmiddag. Saltkjøtt, 

kålrabistappe og potet + dessert og kaffe; full pakke med andre ord!  

50 kg kjøtt hadde gått med og etter 

hvert måtte middagsgjester dra igjen 

med uforettet sak – det va tomt! Artig 

at så mange stikker innom – det ha jo 

vøre betraktelig verre at komiteen ha 

bidd settan med alt saltkjøtet igjen….! 

 

Også i dag traff jeg Alterværingen – vi va enig om at 

det va gjæft og lettvint å stopp i Straumen  
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Kvernbekken 

Kvernbekken har sitt utspring fra ei kilde ved Merkerstø, under 

Ramnskarliflåget. Den renner da ned Skardalen og blir også kalt 

Skarbekken. Det er også der at vannverket på Alteren ble bygd. Lenger ned 

er bekken ganske stille der den renner nedover Vengelmyra. Det kommer 

flere småbekker inn i den bl.a fra Ramskarlia, Bergmundflåget og dalenden 

ved Åsen.  

I min barndom var det bra med agnet (ørret) i bekkene, de kunne bli en 2-3 

hg. En gang hadde jeg standva og fikk en ål. Jeg ble hysterisk og sprang til 

ho Sanna som bodde like ved. Hun kom og hjalp meg med å ta den av 

kroken og slippe den ut igjen. Jeg var 8 år den gangen. I en av sidebekkene, 

omtrent der cupløypa starter, var det ei pøla som vi pleide å bade i – vi kalte 

den øvenpøla. Den var ca 2 x 2 m og 1 m dyp. Om vinteren flommet bekkene 

i dalen opp når det regnet og når det så ble frost, frøs det til is. Der gikk jeg 

på stokksjeiser. Jeg innbilte meg at jeg var reine Hjallisen.  

Fra Steinholmen (omtrent midt for der huset til Bjørhusdal er) forandrer 

bekken karakter. Der blir det brattere og bekken blir ganske stri helt ned til 

fjorden. Det er på denne strekningen at den har vært i bruk til kommersiell 

drift. Det har vært flere demninger for å samle vann til drift av kverner og 

sagbruk. Helt nede ved fjorden var det et sagbruk (omtrent der nyveien 

krysser bekken). Sagbruket brant ned en gang på 1920-tallet. Da jeg var 

unge var det enda rester etter brent sagflis. Lenger opp i bekken var det en 

kvern rett oppfør gamlebrua. Sist jeg var der lå det en ¼ kvernstein.  

Under krigen var det litt lenger opp ei kvern som ble brukt til å lage 

potetmel. Folket kom med poteter og fikk potetmel etter hvor mye poteter de 

hadde med seg. Malingen og produksjonen ble gjort på dugnad. Potetene ble 

malt til mos og lagt i tønner. Der ble mos og vann godt blandet. Når melet 

falt til bunns ble vannet byttet ut med nytt rent vann. Melet falt til bunnen 

og vannet ble byttet flere ganger til melet ble helt hvitt. Etterpå ble det lagt 

på papirsekker og tørket i sola.  

Det ble også forsøkt å lage elektrisitet. På Stormoen fikk de nok til ei 

lyspære. En liten dynamo ble brukt, men spenningstapet ble nok for stort 

eller så var dynamoen for liten. Det ble i allefall ikke noen suksess. Det var 

før strømmen kom til Alteren (1948).   

Dette er en liten opptegnelse av hva jeg har hørt eller selv har opplevd. 

 

Ole Håvel Bakken 
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Idrettsgruppa i ungdomslaget inviterte til kaffetur og folk møtte opp. Turen gikk fra Åsen og opp til 

Stortjønna. Der var det bål for kaffekoking og matlaging. Mange steika seg pølsa og annet godt – det 

var bare å følge matlukta, så fant du veien. Heile 34 stykker møtte opp – stort og smått, herav 2 

firbeinte. Folk var fornøyd og syntes det var et godt tiltak – kanskje blir det flere slik turer?  

På bildet til venstre skulle man tro det var Unge Høyre på 
tur, men det er bålsjef Ketil Røbergeng, turguide Inger 
Anne Sletten og Einar Nymo på tur mot Stortjønna. Her 
beundrer de utsikta fra Kjeslia ned mot Langvatnet. En av 
intensjonene med turen, var å informere om stedsnavn 
underveis og påpeke at området IKKE heter Båsmofjellet! 

Bildene under er tatt med 40 års mellomrom. På bildet til 

venstre ser vi Knut Almli og tvillingsøster Aud (nå 

Thomassen). Knut forteller at han var ung, hadde de ferie 

etter slåttonna. Ferieturen gikk da til Stortjønna der de faktisk var en hel dag! På bildet til høyre som 

ble tatt under utflukten, ser vi Knut og kona Leikny. Vi ser at den vakre utsikten er den samme, men 

Bakkahytta er blitt større.  

 

  

Et lite utvalg av de mange innbitte pølsesteikere 

denne dagen. Takk for laget til alle deltagere – og alle 

var vi enige om at vi hadde hatt en fin tur! 
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Alterenværingen Rolf Einar Jensen  

«Kongen over De syv søstre» 

 

Fra verdenscup i fjelløp i Tromsø 

De fleste har fått med seg at Rolf Einar er en dyktig skiløper. Mange av 

oss har møtt ham løpende eller på rulleski langs veiene på Alteren, eller i 

full fart på Alterenfjellet. 

Rolf Einar er vokst opp øverst i Solbakken på Alterneset. Han er eldst i 

søskenflokken på tre brødre. Mamma Bodil og pappa Pål har fulgt med 

kørven sin på trening og på mesterskap opp gjennom årene. Nå er Rolf 

Einar voksen kar på 24 år, bosatt i Tromsø. 

I sommer kunne vi lese i bl.a. Rana Blad at han hadde satt ny rekord i å 

løpe over alle de Syv Søstre på ufattelige 3 timer og 43 minutter! Han slo 

dermed en nærmere tretti år gammel rekord med et kvarter. 

Rolf Einar er glad i naturen, og å løpe i fjellet er for kos å regne. Der vi 

andre ser frem til en nedoverbakke, oppsøker han det ene motbakkeløpet 

etter det andre!  Hele Norge er arena for ulike konkurranser på barmark 

og på snø, men også andre land, som områder i Alpene. Vi har fått en hilsen 

fra Ramsau i Østerrike, hvor han befinner seg i skrivende stund, og der 

han sier litt om seg selv og om sine mål fremover:  
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Befinner meg for tiden i Ramsau, Østerrike, hvor jeg gjør de siste forberedelsene før 

skisesongen starter. Her trener jeg to ganger om dagen, 4-5 timer hver dag, både skiturer på 

breen som ligger 2600moh, løping og rulleski. Treninga så langt i år har gått veldig bra, der 

høydepunktene har vært rekorden over De syv søstre, og 3 plass i verdenscup i fjelløp i 

Tromsø. Jeg synes det er superstas å ha muligheten til å drive med konkurranseidrett, 

kombinert med å være ute i naturen, både sommer og vinter. Det gir meg utrolig mye 

motivasjon, inspirasjon og glede å være ute, og få kjent på hva nærområdet, Norge og andre 

steder i verden har å by på litt utenfor selve bykjernen. Hovedårsaken til at jeg driver med 

idretten, er for at jeg elsker å være ute! Det har vært en lidenskap siden jeg var liten, og ble 

dratt med på tur av mamma og pappa.  

Innen idretten er målene mine fremover å komme til VM i langrenn i Lahti, Finland i 2017. 

Som skyrunner(fjelløper) satser jeg på å være blant de beste i verden i mange år fremover! 

Mo i Rana og Helgeland perfekt for å satse på disse idrettene, med stabile vintre, og enorme 

fjellområder for å løpe i på sommeren. 

Jeg studerer for tiden i Tromsø, hvor jeg til jul er ferdig med en bachelor i Økonomi og 

administrasjon. I Tromsø bor jeg sammen med min forlovede, som studerer jus.  

Vi gleder oss til å flytte hjem til Mo igjen etter studiene, og aller helst flytter vi til Alteren :-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Vi ønsker Rolf Einar lykke til fremover med sine mål, både innen sporten 

og utdannelsen. Vi håper å få ham tilbake til bygda når han er klar for å 

vende nesen hjem.  

Flotte treningsforhold i Ramsau. Bilde: Privat 
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Hjemme hos –  

Høstmørket har senket seg over bygda, det regner litt ute, det er 

søndagskveld, det er deadline for stoff til Heimhug og det gjenstår å lage 

denne utgavens Hjemme hos…! Heimhugs reportere har en forferdelig stram 

timeplan, men har denne kvelden skviset inn noen timer i paparatziaens 

rolle – ke ska vi fær hæn? Vi har lagt en slagplan – no gjenstår det å sjå om 

løkka står oss bi – e de heime??? Finn vi folk??? Får vi kom inn??? 

Vi har planlagt å besøk en familie som er relativt nyinnflyttet, og har sett oss 

ut en i Korsnesveien 32. 

Vi ringt optimistisk på døra, en hyggelig ung mann åpnet og vi la fram vårt 

ærend. No må vi med skam bekjenne at i vår relativt modne alder har vi 

glømt at det er noe som heter legging av småbarn (våre barn legger seg 

seinar enn foreldran …), så tidspunktet var ikke helt høvelig. Vi fikk ordnet 

oss en avtale, og skulle komme tilbake. 

(Red.anm: Kan berette for våre lesere at vi utnyttet ventetiden godt. Ryktet hadde 

nådd oss om at det var observert en nyrestein uti LitjAltern, og at fru Gjølstad satt og 

vrei seg av smerter. Vi ilte til med omsorg og helbredende latter. Hun så mye bedre ut 

da vi dro enn da vi kom, og vi påstår at godt humør og latter gir smertestillende 

endorfiner i rask bane ut i kroppen. Vi ønsker god bedring og ber personell med 

steinknuserbakgrunn ta kontakt med pasienten.) 

Tilbake i Korsnesveien ble vi tatt godt imot av Tonje 

Anette Vonstad og Erlend Jensen. De flyttet inn midt 

i september, og var glade for at de hadde fått seg hus 

på Alteren.  Familien består ellers av Tora 1 1/2 år og 

kattene Fenris og Viking.  

Tonje vokste opp i Tønsberg, har bestandig tilbragt 
ferien her nord, og flyttet til Rana da hun var 16 år. 
Slekta til begge foreldrene er fra Helgeland.  Vi har 

nok mange på Alteren som kjenner morfaren hennes 
– han Albert på Hilstad. Tonje driver egen bedrift 

innenfor media – hun tilbyr tjenester spesielt til bedrifter som ønsker å ta i 
bruk facebook, foto og video i for eksempel 
reklame og informasjonsøyemed. Spennende 

bedrift i vekst– nå har hun også ansatt en 
person til! 

Her er linker til nettside og FB-side for de som 
vil vite mer: www.tvklipp.no 

og    www.facebook.com/tvogvideoklipp  Kattene tok det uventede besøket med stoisk ro 

http://www.tvklipp.no/
http://www.facebook.com/tvogvideoklipp
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Erlend er fra Ytteren og jobber på Rana Metall. Han er faktisk 3.generasjon 

industriarbeider og skal straks ta sitt 2.fagbrev – nå som prosessoperatør.  

Vi er jo litt nysgjerrige på hvorfor de valgte å kjøpe hus på Alterneset? Erlend 

svarer kjapt at huset er kjempebra, nytt og ferdig. Tonje har bestandig vært 

fasinert over utsikta fra Bustneslia og har lenge hatt lyst på hus på Alteren  - 

og da var valget enkelt når dette dukket opp. De har kjøpt et gjevt hus med 

mange soverom, og vi var selvfølgelig innom rekruttering til Alteren skole…… 

På spørsmål om hobbyer fikk vi vite at Erlend har drevet med motorsykkel og 

Tonje med volleyball, men med småbarn i huset ser vi hva hobbyen er nå for 

tiden  

Lille Tora ønsket selvfølgelig ikke å sove 

bort det spennende besøket fra Heimhug, 

så hun sto opp og var strålende blid og 

sjarmerte oss i senk på et øyeblikk – hun 

tok til og med plass i dukskapet for å skape 

litt liv og røre.  

Vi beundret 

de fine 

stolene fra flere tidsepoker som sto i stua. 

Marion falt i staver over en liten barnestol som 

Erlend hadde fått av bestefaren sin når har var 

liten. De var akkurat en sånn stol som hennes 

søskenbarn hadde og hun aldri fikk…. 

 

Mette måtte prøvesitte en skikkelig stilig stol 

fra 60-tallet – også den fra Erlends bestefar. 

Når hun i tillegg fikk se den klassiske barnestolen fra 70-tallet som tanta til 

Tonje hadde hatt – ja da innrømmet hun at dette overgikk egen samling i 

Røbergenget! 

 

  

Vi ble ikke så lite imponert over at 
ungdommen hadde dukskap. Godt å se at 
tradisjoner holdes i hevd.  
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Praten gikk over en kopp te, og vi fikk fortalt om ungdomslagets ulike 

aktiviteter – blant annet reklamert for småbarnstreffet som skal være på 

Steinrøys allerede i morgen. Nå har vi fått dem med på Alternlista, så da 

håper vi å treffes i en eller annen sosial sammenheng på Alteren snart.   

Besøket vårt kom brått på, men vi takker for at vi ble tatt godt i mot. Vi 

ønsker den nye familien velkommen til bygda! 

 

 

 

 

I høstens mulm og mørke -  

Mette Oddny og Marion 

  

Tonjes yndlingslampe hadde 
hedersplassen i stua 

En stilig nymotens vedkasse 
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