
HEIMHUG 
Lagsavis for U.L. Daggry 

            Mars 2016 nr.1 

 

 

 

 

 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWhqa98r3LAhXsCpoKHT3QD70QjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DeikergEuiy8&psig=AFQjCNHtDndaujzFpN-by5GrMTT_4o0XJg&ust=1457966429001648


Side 2 av 28 
 

Med vinteren på hell og kanskje mindre sny – så tar forhåpentligvis 

elgen til vett og forlater hager og trafikkerte veier, til fordel for 

mer trygge områder i skogen. Vel, det er alltids kjekt å kunne gå i de 

ferske elgsporene opp til Steinrøys på trim – når bakken brått har 

snydd igjen. Håpet er imidlertid at man ikke går på elgfamilien i 

mørket på tur ned bakken halvannen time senere. 

Steinøys har så langt i år vært benyttet bl.a. til soare, 

treningskvelder og årsmøte. Nevnte møte gikk pent for seg, med 

både gjenvalg av gamle slitere samt tilførsel av «nytt blod». Vi håper 

på et godt arbeidsår for de som har påtatt seg verv. 

På denne tida er det vinteraktiviteter i regi av idrettsgruppa og ikke 

minst tid for fornyelse av medlemskapet i UL Daggry som gjelder.  

Vi håper at alle våre lesere kan se fram til fine påskedager i lag med 

familie og venner, med eller uten smågodt til 2,90 pr. hekto. Først 

forsvant de hvite snipposene for smågodt fra vår barndom til fordel 

for svære maxiposer som rommer ett kg. Nå er de søte små 

påskeeggene ungene fikk påskegodt i, erstattet av monsteregg på 

størrelse med et kalkunegg! Hvem har sagt at det er størrelsen det 

kommer an på!?!!? God påske ønskes fra Marion og Britt Nancy 

Verv i UL Daggry for 2016 

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 Unni Lillealter Medlem Vebjørn Sletten 

1. vara Mona Skjærvik Medlem Ina Forsbakk 

2. vara Gerd Lillealter Medlem  Karianne Gjølstad 
  Medlem Geir Johansen 

IDRETTSGRUPPA  DRIFTSGRUPPA  

Leder – repr. i styret Arne Martin Lanz-Juløy Leder – repr. i styret Bjørn Soleglad 

Kasserer Håkon Stanghelle Kasserer Mette Røbergeng 

Medlem Per Gunnar Tryggestad Medlem Håvard Stensland 

Medlem Tina Svaleng Medlem Elisabeth Bakken 

Medlem Bjørn Olav Lillealter Medlem Alf Einar Håkonsen 

Medlem Trond Vassvik Snefjellå Medlem Vebjørn Sletten 
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SMÅNYTT - KE’ SÅ SKJER? – SMÅNYTT – KE’ SÅ SKJER? 

UL Daggry – aldri så lite jubileum. Med 110 år i tjeneste siden oppstart i 1906, må vi 

kunne rope et HURRA! for oss selv, og for alle som har formet ungdomslagets historie. 

Styret har ikke noen planer for å markere dette utover å benytte logoen (som Simon 

Kåre Almli har laget)i diverse sammenhenger. 

 

Grasrotandelen – takk til alle dere som bidro til rekordstort resultat i 2016. Rundt 60 000 kr. 

Rød snø – ungdomslaget stiller ikke med folk i år. Arrangøren ombestemte seg og avbestilte 

vakthold fra oss. De baserer seg stadig mer på frivillige som ikke får betalt. Vi har tjent en del 

gode penger på disse arr. (Verket, Rød snø og Smelteverket) men, det er ikke til å stikke under 

en stol at de pengene ikke kommer av seg selv. Mange folk, ofte gjengangere – har stilt opp år 

etter år. Litt godt med en pause denne gangen. 

Medlemskontingent – for medlemskap i UL Daggry skal nå være delt ut i de 

fleste postkassene i bygda. Vi har mange venner utenfor Altreren som 

pleier å støtte oss med medlemskap, så derfor legger vi ved betalingsinfo og 

kopi av giro på annet sted i bladet. Vi håper på like mange medlemskap som i 

fjor! En påminnelse vil også bli sendt ut på Alterenlista etter påske. 

Trekking av boka ved postkassa ved Melkerstøan  Mange benytter 

skogsveien som turløype, og Idrettsgruppa har nå trukket de heldige vinnerne av gavekort på 

hver kr. 500 fra XXL. Vi gratulerer Hanne og Ellen 

Selsøyvold. Premieutdelng blir på Steinrøys i april i 

forbindelse med annen premieutdeling etter bl.a. 

Altermesterskapet. 

 

Snømann med regnhatt og dens kunstner  

Da Heimhugs reporter var på tur på oppdrag i 

sørenden av Alterneset, møtte hun en blid kørv som 

holdt på å krone verket av sin flotte snømann. 

Albert Lantz-Juløy 7 år gammel, hadde først ikledt 

snømannen en caps. Men, pga melding om store 

mengder regn, ble denne byttet ut med en 

plastbøtte. Den er mer vanntett, helt klart!  

  

http://www.uldaggry.no/
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AKTIVITETSPLAN 2016 
 
Måned Aktivitet Ansvarlig 

Januar Soare 

Styremøte 

Trim x 4 

Lag 2 + hjelpere 

Leder 

Leder 

Februar Styremøte 

Cuprenn x 2 

Årsmøte 

Trim x 3 

Leder 

Idrettsgruppa 

Styret 

Leder 

Mars Styremøte 

Lagsavisa Heimhug nr. 1 

Trim x 4 

Leder 

Redaksjonen/styret  

Leder 

April Cuprenn x 1 

Isfiskekonkurranse 

Alterenmesterskapet 

Dugnad  

Trim x 4 

Småbarnstreff/familiedag 

Middagsservering 

Pubaften? 

Medlemskontingent – betaling 

Idrettsgruppa   

Idrettsgruppa 

Idrettsgruppa 

Driftsgruppa 

Leder 

Egen komité  

Lag 1 

Styret – frivillige 

UL Daggrys støttespillere 

Mai Styremøte 

Dugnad 

Trim x 4 

Leder 

Driftsgruppa 

Leder 

Juni Andeløp  

Småbarnstreff/familiedag 

Trim x 2 

UL Daggry/Skytterlaget 

Egen komité 

Leder 

Aug-Sept Styremøte 

Lagsavisa Heimhug nr. 2 

Trim? 

Småbarnstreff 

Utflukt? 

Arctic Race – aktiviteter? 

Leder 

Redaksjonen/styret 

Leder 

Egen komité 

Styret – frivillige – idrettsgruppa? 

Styret – frivillige  

Okt-Des Småbarnstreff 

Høstbasar 

Lagsavisa Heimhug nr. 3 

Styremøter 

Dansekurs/bakekurs andre? 

Trim? 

Middagsservering? 

Egen komité 

Lag ? 

Redaksjonen/styret 

Leder 

Styret 

Leder 

Lag ? eller frivillige? 
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Årsmelding for Hovedlaget i UL Daggry 2015 

 

I 2015 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 2015 har hatt følgende aktiviteter: 

- Årsmøte 25. februar. 

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

   e-post og på telefon underveis. 

- I 2015 har laget hatt 71 (66 i 2014) medlemskap. Dette innebærer individuelle medlemskap og familiemedlemskap. Til sammen blir 

det 132 medlemmer, som er en oppgang på ca. 12 % fra 2014. 

- Hjemmesiden har vært regelmessig oppdatert og oppgradert.  Web-redaktør: Simon Kåre Almli.  

- Heimhug har også i 2015 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 drøyt 300 e-postadresser til folk med tilknytning til Alteren, en økning på ca. 3 % fra året før.  Den har vært 

benyttet 48 ganger - ca. 5 % mer enn i 2014.   

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

- Søknad om momsrefusjon resulterte i drøyt 6.000 kr tilbakebetalt. 

- Grasrotandelsordningen med 98 givere (96 i 2014) har bidratt til i overkant av kr 63.800 – en økning på formidable 74,5 % fra året 

før. 

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

- Teatergruppa hadde stor suksess med fem fulle revyforestillinger med «Gærn, men helt normal».  

I forbindelse med revyen ble det også arrangert pubaften. 

 

- UL Daggry var også i 2015 partner/mottaker av andel av pott i bingodrift. 
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- UL Daggry var også i 2015 partner/mottaker av andel av pott i bingodrift. 

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

- Ny komfyr ble kjøpt inn. I den forbindelse ble elektrisk anlegg oppjustert/tilpasset. 

- Det har videre vært arrangert:  

 Nyttårssoaré med ca. 110 gjester 

 Høstbasar med i underkant av 100 gjester  

- Alteren andeløp 2015: Selve andeslippet ble avlyst pga flomstor elv. Trekning av loddene ble 

gjennomført på Mo politistasjon.  

- Trening – det har vært ukentlig trim på Steinrøys hele året, med innleid profesjonell trener. 

- Det har vært arrangert fire småbarnstreff i løpet av året (som i 2014). Oppmøtet har vært bra. 

- Tur til Stortjønna ble arrangert i september. 

 «Steinrøys 2020» - prosjekt for utvidelse av Steinrøys har hatt noe aktivitet i løpet av året 

-UL Daggry ble tilgodesett i testamentet til Torbjørn Johansen i forbindelse med hans bortgang. 

- Gjenytelseskveld for UL Daggrys supportere ble arrangert i oktober. Ca. 50 deltok totalt. 

 

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 
 

 

Styret i UL Daggry 

hadde styremøte på 

julebukkdagen og tar 

tradisjoner på alvor:  

  



Side 7 av 28 
 

 

Regnskap 2015 UL Daggry 

 

 

 

 

 

  

Inntekter 

 Utleie Steinrøys 20700 

Annen inntekt 59786 

Kontingent 15750 

Soare 38664 

Grasrotandel 57308 

Bingo 83929 

Momskompensasjon 6484 

Kommunale tilskudd 20000 

Overført fra teatergr 84436 

Trim m Maiken 12200 

Rød snø 11220 

Andelotteri 56135 

Arv Torbjørn Johansen 136430 

Totalt 603042 

  Utgifter 
 Drift steinrøys 40037 

Vedlikehold 51021 

Media 325 

Andre utgifter 19260 

Kommunale avg 5873 

Strøm 45241 

Forsikring 9796 

Utgifter nybygg 0 

Totalt 171553 

  Driftsresultat 431489 

  Finans 

 Renteinntekter 14377 

Bankgebyr 194 

Finansresultat 14183 

Inntekter   617 422, 25 
-          Utgifter   171 784, 34 
Resultat   445 673, 91 
    
Penger     67 360, 32 
Sparemidler 1 178 756, 00 
                  0 
Nettoformue 1 246 116, 32 
    

Formue ved slutt 
av regnskap    800 442, 41 

Formue ved slutt 
av regnskap 1 246 116, 32 
Formuefremgang     445 673, 91 
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ÅRSMØTE I UL DAGGRY 16.02.2016 
KL. 1900 PÅ STEINRØYS 

OPPMØTTE: 13 MEDLEMMER 

  

1.ÅPNING 
STYRELEDER I UL DAGGRY ØNSKET VELKOMMEN TIL DE FREMMØTTE. 

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

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

SOLEGLAD OG DISSE BLE ENSTEMMIG VALGT AV ÅRSMØTET. 

 INNKALLING ER I ÅR UTSENDT I FORKANT VIA EPOSTLISTE, LAPPER I POSTEN TIL MEDLEMMER UTEN KJENT 
EPOST, SMS OG VIA FACEBOOKSIDEN TIL UL DAGGRY. DET BLE FORESPURT OM INNKALLING KUNNE 

GODKJENNES; NOE DEN BLE UTEN KOMMENTARER. 

 
2.ÅRSMELDINGER 2015 

ÅRSMELDING FRA HOVEDLAGET BLE LEST OPP AV STYRELEDER 

ÅRSMELDING FRA IDRETTSGRUPPE BLE OPPLEST AV ROBIN ANDERSEN. 

ÅRSMELDING FRA TEATERGRUPPE BLE OPPLEST AV GEIR JOHANSEN 

ÅRSMELDING FRA DRIFTSGRUPPA BLE OPPLEST AV  BJØRN SOLEGLAD 

 

ALLE ÅRSMELDINGER  BLE GODKJENT UTEN KOMMENTARER. 

3. REGNSKAP 2015 

REGNSKAP FRA HOVEDLAGET BLE GJENNOMGÅTT AV KASSERER KETIL RØBERGENG. 

DRIFTSREGNSKAP I IDRETTSGRUPPA BLE GJENNOMGÅTT AV ROBIN ANDERSEN. 

DRIFTSREGNSKAP FRA TEATERGRUPPA BLE GJENNOMGÅTT AV KETIL RØBERGENG. 

ALLE REGNSKAP BLE GODKJENT.  

4. BUDSJETT 2016 

BUDSJETT FOR HOVEDLAGET BLE GJENNOMGÅTT AV KASSERER KETIL RØBERGENG. 

KOMMENTAR: 

- USIKKERT OM BINGOINNTEKT VIL KOMME I ÅR OGSÅ OG DET FORESLÅS DERFOR AT 

BELØPET ENDRES TIL 0,-. 

- KOMMUNALE TILSKUDD ER OGSÅ USIKKER OG DET FORESLÅS DERFOR AT DET IKKE 

BUDSJETTERES MED BELØP PÅ DENNE.  

- FORSLAG FRA  MARION BRUN I ARBEIDSGRUPPA ”STEINRØYS 2020” OM AT DET 

FORTSATT STILLES 200.000 TIL DISPOSISJON I BUDSJETTET DA MAN FORVENTER AT DET 

I ÅR VIL BLI  BRUK FOR MIDLER DA DET FORVENTES BL.A. Å FÅ GJENNOMFØRT KJØP 

AV GRUNN. 

DET BLIR MED DISSE ENDRINGER ET MINUSBUDSJETT I ÅR. 

BUDSJETTET GODKJENNES MED DE ENDRINGER SOM ER FORESLÅTT I ÅRSMØTET.  

TEATERGRUPPA HAR IKKE NOE BUDSJETT I ÅR  DA DET IKKE BLIR NOEN FORESTILLING I 

ÅR. 
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5. KONTINGENT 

KONTINGENTEN FORESLÅS ENDRET MED 50 KRONER ØKNING FOR ENKELTMEDLEMSKAP OG 

100 KRONER ØKNING FOR FAMILIEMEDLEMSKAP. STYRELEDER GJENNOMGIKK FORSLAGET 

FRA STYRET. 

FORSLAG OM KONTINGENTØKNING BLE GODKJENT OG VEDTAS GJENNOMFØRT FRA I ÅR. 

6. INNKOMMNE FORSLAG 

INGEN INNKOMNE FORSLAG 

7.VEDTEKTSENDRINGER 

INGEN VEDTEKTSENDRINGER 

8. VALG.  

GJENNOMGANG AV VALGKOMITEENS FORSLAG VED MERETE SOLEGLAD:  

Styremedlemmer 

Leder: Britt Nancy Westgaard 1 år Tar gjenvalg  På valg 2017 

Kasserer: Ketil Røbergeng 2 år tar gjenvalg  På valg 2018  

Styremedlem: Ann Marit Flågeng 2 år   På valg 2017  

Styremedlem: Unni Lillealter    Ny 2 år 

Vara: Mona Skjærvik 1 år tar gjenvalg   På valg 2017  

Vara: Gerd Lillealter 1 år tar gjenvalg   På valg 2017 

Driftsgruppa  

Bjørn Soleglad      på valg 2017 

Mette Røbergeng      På valg 2017  

Håvard Stensland  2 år tar gjenvalg  På valg 2018 

Elisabeth Bakken      På valg 2017  

Alf Einar Håkonsen      NY 2 år  

Vebjørn Sletten     NY 2 år 

Teatergruppa  

Ingvild Gjølstad, leder 2 år    På valg 2017 

Mette Røbergeng, 2 år      På valg 2017 

Vebjørn Sletten 2år   tar gjenvalg På valg 2018  

Geir Johansen 2 år   tar gjenvalg På valg 2018  

Mette Børstad 2 år   tar gjenvalg På valg 2018 

Karianne Gregersen 2 år      På valg 2017  

Ina Forsbakk 2 år     På valg 2017 
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Idrettsgruppa 

 Trond Vassvik Snefjellå    NY 2 år 

Bjørn Olav Lillealter    NY 2 år 

Arne Martin Lantz-Juløy 2 år    På valg 2017  

Håkon Stanghelle 2 år tar gjenvalg   på valg 2018  

Tina Svaleng 2 år  tar gjenvalg    på valg 2018  

Per Gunnar Tryggestad 2 år  tar gjenvalg  På valg 2018  

Redaksjonskomiteen for Heimhug  

Marion Brun 1 år Tar gjenvalg    På valg 2017 

Britt Nancy Westgaard 1 år Tar gjenvalg    På valg 2017  

Revisor  

Marianne Sletten 1 år Tar gjenvalg   På valg 2017  

Vara: Ingvild Rydning 1 år Tar gjenvalg   På valg 2017  

Valgkomité  

May Britt Meisfjord 3 år  tar gjenvalg På valg 2019  

Merete Soleglad 3 år      På valg 2017  

Gro Johnsen 3 år     På valg 2018 

ALLE FORSLAG TIL KANDIDATER BLE GODKJENT 

9. AVSLUTNING 

STYRELEDER TAKKET FOR OPPMØTE  

ANN MARIT FLÅGENG 

REFERENT 

SIGNERING AV PROTOKOLL: 

MONA SKJÆRVIK                                                     BJØRN SOLEGLAD 

E(tt)litekorpset starter 

snart sesongen!!!!  

E du med??? 

E(tt)litekorpset har kort sesong – i år fra etter påske og til 17.mai. 

I fjor var det 12 stykker som pusta seg gjennom togruta – og vi trenger flere!  

Håper at du kan stille opp slik at vi kan stille med eget korps på Alteren også 

i år. Øvelsene er lagt til torsdager og starter som sagt opp etter påske. 

Trenger du mer informasjon? Kontakt Cathrine Aarstrand Eide (eller 

redaksjonen – så formidler vi kontakt)  
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Alteren andeløp (AA) 2016 

I år håper vi på at alt går greit med tanke på 

gjennomføring av andeløpet til planlagt tidspunkt 11. 

juni. I fjor var det flomstor elv som var årsaken til at 

selve løpet ble avlyst, og at trekninga ble gjennomført 

på politistasjonen. Styret i AA har bestemt seg for å 

ha en plan B – om det i verste fall skulle bli behov for 

det. 

Også i år har vi flotte premier, med reisegavekort på 25 000 kr fra Berg Hansen – som 

hovedgevinst. 

Loddsalget er i gang og skytterlaget og ungdomslaget håper mange vil støtte opp om 

andeløpet og sikre seg ei and/lodd.  

Vi kommer også i år til å arrangere et «løp-i-løpet» med 

egenprodusert/privat and. Nærmere info om dette og hint, 

vil kommer på Alterenlista.  

 

Trening på Steinrøys onsdager 

Vil du være med på trening med Maiken Aasebøstøl og mange flotte deltagere i alle 

aldre, så har vi noen ledige plasser etter påske. Til sammen 11 treninger igjen før 

sommeren. Treningstider kl. 1830 og kl. 1930. For dette betaler du  

kr 550. Ta kontakt med Britt Nancy – se kontaktinfo på side 2 – for påmelding. 

Treningene varer en time, de 

består av en god blanding styrke- 

og utholdenhet. Musikk og en 

motiverende Maiken får oss til å 

gi alt og mer til – som vi ikke 

ante vi var i besittelse av! 

 

Her poserer Maiken og Unni 

Lillealter på teatergruppas 

trimsykler – for anledningen.  
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Cuprenn 2016 

I år har Idrettsgruppa lagt opp til 

cuprenn midt i uka, og på 

ettermiddagstid. 

Deltagerne har hatt hodelykter, og 

det har vært eksotisk og spennende 

å være med på. Stemningsfullt med 

fakler og lys i området. 

Foreløpig er to cuprenn unnagjort. 

Første renn hadde mange deltagere, 

store og små. 

Renn nr. 2 samlet noe færre folk – 

sannsynligvis på grunn av vinterferie. 

Da tredje renn skulle gå forrige uke, 

bestemte styret i Idrettsgruppa seg 

for å avlyse alle vinteraktivitetene 

denne uka. Både cuprenn, 

isfiskekonkurranse og 

Altermesterskapet. 

Årsaken til dette var sammensatt. For det første hadde ikke kommunen/Skillevollen 

anledning til å kommer med tråkkemaskinen, og uten tilgjengelig snøskuter ble det 

vanskelig å få gode løyper. For det andre – og satt i sammenheng med mangel på løyper, 

så predikerte værmeldingene masse snø på torsdag og mengder med regn til helga.  

Værmeldingene viste seg å slå bare delvis til, men uten tilfredsstillende løyper måtte 

det uansett tas en avgjørelse.  

Men, den som venter på noe godt… De 

resterende vinteraktivitetene vil bli 

arrangert etter påske. Det er bare å 

holde skismøringa varm og motet oppe, 

så møtes store og små til artig 

vinterlek i april.  

 

 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ8oLqi77LAhWFAJoKHbT3BrMQjRwIBw&url=http://gjovard.com/skistua/2014/02/skistuadagen-2014/&psig=AFQjCNF_so5osoMgRN4V9LcCltJ4JcrtOg&ust=1457973168362875
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Soaré 2016 

Lag 2 med et solid 

antall hjelpere, et 

opplagt Kørvan på 

scenen og et 

feststemt publikum, 

sørget for en knallgo’ 

fest i ekte Alteren-

ånd. 

Nydelig mat – saltkjøtt og kårabistappe – er som vanlig en slager som går rett hjem til 

folk. Rundt bordene går prat og latter om hverandre. 

 

Dansegulvet er som vanlig godt besøkt, og 

hvorfor skulle det ikke det? God dansemusikk av 

drevne Kørvan. Det er flott å se at slike fester 

fremdeles trekker gjester i alle aldre. Nettopp 

det er en av grunnene til suksess. Det er 

riktignok ikke tilgjengelig for 15-årigner lengre, men fra 18 år og opp til noen og seksti –

er fin blanding. Husk, til neste år dere som vurderer att-og-fram om dere skal komme… 

Det er ingen øvre aldersgrense!  

Godt heimgangarvær i noen minus er alltid en fin avrunding på festen som avsluttet på 

Steinrøys i to-tida. Tusen takk til alle i komiteen som lagde en magisk aften for oss som 

kom til dekket bord, bokstavelig talt!  
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Litt krise…..vannet er 

frosset…..og gjestene 

kommer til avtalt tid……. 

Bjørn Soleglad leter etter 

spor…. 

Vatnet e kommen!!! Kvelden 

e berga!!!! Ketil Røbergeng 

er en fornøyd mann  

Spesialister på alle 

felt på kjøkkenet på 

årets soare! 
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Bekymringstanker fra 

redaksjonen –  

skoleområdet på Alteren, hva nå? 

Som alle vet er det kritiske tider for grendaskolene i kommunen vår. Vi viser til 

tidligere reportasjer fra div. skolemøter i Heimhug samt utallige oppslag i Rana Blad, 

der signalene om nedleggelse av bl.a. Alteren skole, er faretruende nær. Dato er til og 

med satt, om politikerne går for forslagene som har kommet fra ulke hold. Skolestart 

høsten 2017 på Alteren skole er ikke noe flertallet av de folkevalgte ønsker skal skje. 

Flytt på pengene – les: ungene – og få regnestykket til å gå opp! Hvor god skole, hvor bra 

får barna det, hva skjer med nærmiljøet på Alteren, hvilke konsekvenser kan det få for 

bygda vår?  

Vi er klar over at kommunen får mindre penger overført fra staten pga færre barn i 

grunnskolen, og at det er ledig kapasitet og for mange lærere i Rana. Siden 

lærerlønninger står for ca 90 % av utgiftene på skolebudsjettet, er det nærliggende å 

skjønne at flere barn pr. lærer gir økonomiske besparinger. Da er ikke 

samfunnsøkonomiske betraktninger tatt nok hensyn til, etter vår mening. 

Det ligger også i kortene at politikerne som ønsker å legge ned Alteren skole, ikke 

ønsker at skolen skal benyttes til privat skole. Da går nemlig ikke regnestykket opp. Vi 

så hvordan det gikk i Dalselv. Skammelig! 

Da grunneier – og bestefar til en av Heimhugs redaktører – Bernt Alternes , velvillig 

solgte areal til kommunen for bygging av skole på Alterneset, syntes han det var stas 

med ei spiller ny skole for ungene i bygda. Heldigvis slipper han å oppleve at tidene har 

blitt som nå, og at ikke mer blir gjort for å sikre unger gode skoler i nærmiljøet hvor de 

bor.  

Hvordan skal vi sikre at dette flotte området på Alterneset blir beholdt til gagn for 

Alterens befolkning generelt og barn spesielt? Hvis man ikke får ha skole på området, 

kanskje vi kan ha visjoner om barnehage og grendahus evt. i kombinasjon med 

eldresenter? Et flott uteområde med lekeplass, gapahuk og ballbinge – kan da ikke bli 

tatt i fra folk? Det er ikke godt å vite hva kommunen kan finne på i sin søken etter å få 

ned utgifter på bekostning av områder som ikke ligger i sentrums nærhet. Noen nevnte 

ironisk at kanskje utkantstrøkene hadde vært mer tjent med å slå seg 

sammen med mindre kommuner utenfor Rana……  

Marion og Britt Nancy 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirye2xob7LAhUCIpoKHSqICssQjRwIBw&url=http://www.aset.no/klassetrinn/8-trinn/klassens-lenker/nasjonale-proever/&bvm=bv.116636494,d.bGs&psig=AFQjCNEymi_mx54-WwqFUImREvuFgPvgqQ&ust=1457978991206001
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj88b_wor7LAhXJFJoKHXqtDMoQjRwIBw&url=http://www2.minskole.no/minskole/Bryne/pilot.nsf/ntr/D898AA9CF0DFDEE5C1257D38002D6FD4/$FILE/veke 34.odt&bvm=bv.116636494,d.bGs&psig=AFQjCNEymi_mx54-WwqFUImREvuFgPvgqQ&ust=1457978991206001
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Artic Race of Norway – på Helgeland 11.-14.august 2016 

 

Artic Race of Norway er verdens nordligste sykkelritt. Årets Arctic Race har i 

alt fire etapper i Nordland, der de internasjonale stjernerytterne får oppleve 
blant annet Bodø, Mo i Rana, Sandnessjøen og Helgelandskysten fra 11.-14. 
august. 

1.etappe går nordaførr 

Polarsirkelen, mens etappe 2 
går fra Mo i Rana til 
Sandnessjøen. Etappe 3 fra 

Nesna til Korgfjellet, og siste 
og 4. etappe går fra 
Polarsirkelen til Bodø.  

Sykkelrittet vil passere Alteren 

på lørdag 13.august, og da må 
vi kjenne vår besøkelsestid. 
Tv-overføringer fra rittet vil bli 

vist i 180 land, og for oss som 
har sett bilder fra rittet når 
det for eksempel i fjor gikk i 

Lofoten, vet at dette er god 
reklame for distriktet vi bor i.  

 

Så: Har du en god ide om hva 
som kan være en aktivitet 
underveis i løypa, så ta 

initiativ! Vi kan ikke risikere 
at de passerer Alteren og det 

ser folketomt ut…..  

Vi vil også komme tilbake til 

behovet for frivillige på 
strekningen når sykkelrittet 
pågår LES MER MER NYHETER 

  

http://www.letour.fr/arctic-race-of-norway/2016/no/pre-ritt/nyheter/ahc/hm-dronningen-blir-arctic-race-of-norways-beskytter-i-2016.html
http://www.letour.fr/arctic-race-of-norway/2016/no/nyheter.html
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Frivillighetsprisen 2015 

Frivillighetssentralen i Rana har siden 1993 delt ut 

frivillighetsprisen til en person, forening eller gruppe, som 

har utmerket seg med frivillig arbeid på ett eller flere 

områder.  

Retningslinjene for å kunne få denne prisen er at mottaker 

skal være en initiativrik person, lokal forening eller 

gruppe, som med sine ideer, pågangsmot og/eller frivillige 

arbeid har bedret trivsel og livskvalitet for andre, samt 

bidratt til et mer åpent, aktivt og trygt samfunn. Den 

frivillige innsatsen er rettet mot personer som ikke tilhører den nærmeste familie 

eller vennekrets. 

4.februar 2015 skulle utdelingen av Frivillighetsprisen 2015 deles ut og juryen 

hadde fått inn 3 forslag. Årets vinner ble ikke overraskende Mette Oddny 

Røbergeng.  

Dette er ei dame som er med på det meste og mener at det beste må gå an å få til. 

Hun og Pippi Langstrømpe har noe sentralt til felles: ‘Dette har jeg ikke gjort før, så 

det klarer jeg helt sikkert!’ Om hun ikke har adoptert uttrykket, så mener vi det 

kjennetegner henne i høyeste grad.  

Mette har vært aktiv ungdomslagsmedlem bestandig og er opptatt av å ta vare på 

kulturen vår – spesielt lokalt. Imponerer oss stadig med sin kunnskap og 

hukommelse om slekters gang bygda rundt.  

I tillegg til ungdomslaget og spesielt revygruppa, er 

hun leder i styret for jekta Gjertruds venner og har 

i 20 år vært med sammen med Optimistteateret.  

På prisutdelingen underholdt Optimistene. 

Mette har en egen evne til å organisere 

gjengen slik at alle får anledning til å 

skinne på hver sin unike måte.  

Prisen er et bilde av Anne Gundersen, og 

ble delt ut av styreleder i Rana 

Frivillighetssentral, Bror Karlsen, sammen 

med ordfører Geir Waage.  

 

Vel fortjent sier vi – og gratulerer med prisen!  

Mette sammen med 2 av sine venner ifra 
Optimistteateret 
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Bildet er tatt på Alterhaugen og tilhører Inger Anne Sletten. Det er fra 

påsken 1952. Fra venstre Kirsten Alterhaug, Margrete Røbergeng, Inger -

Anne (Sletten ) hennes søster Kari( Hagfors) bak står bror Johan, alle hadde 

da etternavn Alterhaug. Inger Anne forteller at de var klar for avmarsj opp 

Åsen for å gå på fjellet til hytta Jemyr, som ligger ved AlmliLangtjønna. Det 

var fast tradisjon. Der ventet hytteverten Olav Røbergeng med lille Irene .Vi 

kan se at det også i de dager var mote i skisporet, med kvite anorakker og 

runde solbriller. Og fjesene var sikkert smurt med Nivea eller vaselin. 

 

Enda et skibilde tatt på Rapsletta. Ca 1960? Fra venstre irene Røbergeng ( 

Vestvoll), Randi 

Ræstad( 

Gjermundsnes) og 

Aud Almli( 

Thomassen) , alle 

med sveisne 

strekkbukser. De 

skulle nok  også 

på Jemyrhytta. 
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Oppfordring til oss hundeeiere: 
Ikke alle er like begeistret for hunden din som du selvfølgelig er, og mange 

barn blir skrekkelig redde når hunden fra sin side har ett lykkelig møte med 

den de møter……. 

En skremmende opplevelse for ei 

lita jente på skitur, gjør at vi 

sender oppfordringen videre:   

Møter du andre turgåere – store 

eller små – hold hunden din i 

bånd eller med stålkontroll ved 

‘foten’.  

 

 
 

Ikke la skituren ende slik  

Nå som påsken nærmer seg…… 
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På besøk på Stibergan - hos autorisert droneoperatør, Jan Ketil Langseth 

Fjernstyrt bil var drømmen for mange som barn. For få tiår siden, var det ganske så 

uoppnåelig for de fleste. Etter hvert ble de billigere, og mer tilgjengelige både i pris og 

tilgjengelighet. Nå er det imidlertid droner som gjelder! Inntil for få år siden, var 

droner noe de fleste forbandt med krigføring. De kan heldigvis benyttes på fornuftige 

måter også. I dag har hobbydroner blitt en kjær fritidsaktivitet og leketøy for mange, 

og et nyttig verktøy for profesjonelle på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. 

Dronenavnet har tilknytning til dyreriket, og betyr egentlig honningbie. Et summende 

flyvende objekt, var nok inspirasjon til betegnelsen. Som fjernstyrte biler, var også 

hobbydroner kostbare i begynnelsen. I dag er de utviklet i alle slags størrelser, med 

ulike funksjoner og i alle prisklasser. 

Heimhug har vært på besøk 

hos Astrid Gutvik og Jan 

Ketil Langseth på Stibergan.  

Jan Ketil er autorisert 

droneoperatør, og har tatt 

skrittet noen hakk videre 

utover rent hobbynivå. 

«Gutterommet» vil mange 

tenke på som egoplassen 

fullt utstyrt med effekter 

relatert til fiske, fotball, 

musikk, biler osv. Hos Jan 

Ketil finner vi droner, modellfly og utstyr knyttet til dette. 

Han jobber til vanlig hos Polinor, men kan tenke seg å utvikle hobbyen til et levebrød. 

Han har allerede flere profesjonelle avtaler, prosjekt og oppdrag. Det er snakk om 

reklamefilmer, oppdrag for meglerbransjen, politidistrikt, redningsarbeid, ettersøking 

m.m. Ved ulykker og andre dramatiske hendelser hvor det er vanskelig eller risikofylt å 

komme til et åsted, kan droner gå inn og kartlegge situasjonen før mannskap kommer til. 

På Youtube ligger flere filmsnurter 

og demoer som Jan Ketil i Helgeland 

droneservice har lagt ut. Bl.a. flott 

filming fra ACR. Her er bilde fra 

hans stand på nettopp, ACR.  
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Jan Ketil tror mulighetene er mange for å nyttiggjøre seg denne teknologien i større 

grad på et profesjonelt nivå. Med sertifikat og godkjenning, medfører registreringer og 

kontroll fra ansvarlig organ. En drone kan nemlig gjøre stor fysisk skade hvis den blir 

behandlet feil. Går de for høyt, kan de være en fare for luftfarten. Droner som faller 

ned, er en reell trussel for skade om de treffer folk eller annet som kan bli ødelagt. 

Videre så er rotorene, som knivblader – og disse kan medføre alvorlige kuttskader om 

uhellet skulle være ute. Det er utallige droner som har kommet bort, fordi brukere har 

benyttet dem ukyndig. Man kan bare spekulere i hvor de har landet, og hvilken risiko de 

kan forårsake ved krasjlanding. Dette er noen av bakdelene ved at droner blir 

allemannseie, og ved at ikke alle setter seg skikkelig inn i bruk og regler for disse. 

Lett tilgjengelighet og lav pris har også sine fordeler, sier Jan Ketil. 

Ved at mange kjøper og bruker dem, kan produsentene få økonomi til å 

utvikle ny teknologi med enda bedre og tryggere løsninger. 

Myndighetene, ved Luftfartstilsynet, regulerer lover og regler. Droner 

skal ikke benyttes når det er mørkt, det skal være visuell kontakt med 

dronen, de skal ikke være til fare eller skade for luftfart, person og 

eiendom. De som er autoriserte skal bl.a. loggføre bruken av de 

profesjonelle dronene. Utstyret skal til sjekk hver hundrede time, og 

reparasjoner skal utføres av godkjent verksted. Fra nyttår ble 

regelverket ytterligere skjerpet. 

Jan Ketil har små droner på størrelse med en fyrstikkeske. Disse er fine til å øve 

manøvrering med. De som er større og utviklet for mer utendørsbruk, kan utstyres med 

kamera. Slike får en kjøpt på lekebutikker, elbutikker og på nett – så de er som en 

forstår veldig tilgjengelige. Den største dronen til Jan Ketil koster nærmere førti 

tusen. Den er knyttet til strenge restriksjoner. Selv om den teknisk sett kan gå hele 5 

km. opp i luften, er det ikke lovlig å gå lengre enn 120 meter høyt. Den er innstilt slik at 

den ikke kan misbrukes i så måte. Selvsagt av hensyn bl.a. til luftfarten. 

Dessverre blir ikke slike regler alltid respektert, og Jan Ketil mener det bare er 

tidsspørsmål før ulykker vil skje også i Norge. 

På det etiske plan, er det også mulighet for misbruk. Filming av intetanende personer og 

hendelser, kan være en trussel mot privatlivets fred. I forumet Jan Ketil er medlem av, 

regjerer en selvjustis med hensyn til skikk og bruk. Der skryter man ikke på seg 

umoralske bragder, om de er aldri så spektakulære og teknisk geniale. 

Redaktøren fra andre delen av Alterneset, takker for seg. Før jeg går ber jeg om å få 

benytte et flott bilde av nabolaget på Alterneset til forsidebilde på påskenummeret av 

Heimhug- tatt med ei av Jan Ketil droner. Det fikk vi, og resultatet deles med leserne. 
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Hjemme hos – i grya av våren…… 

Denne gangen er ikke bladfykene fra Heimhug ute og lurer i mørket, for 

deretter å komme overraskende på noen som blir utfordret til ‘Hjemme hos..’.  

Nei - denne gangen er det faktisk vi som blir overraska…..En helt vanlig 

ettermiddag på vei hjem fra jobb; og der - i veigrøfta på tur opp fra 

hovedveien, sto det vi ved første øyeblikk trodde var 

en gedigen snøkjerring.  

Heldigvis har vi Facebook og sosiale medier som vi 

kan holde oss oppdatert på, og snart fant vi ut at 

dette var en Maslenitsa-dukke som lages i 

forbindelse med en feiring som stammer fra russisk-

ortodoks tradisjon.  

Spennende syns vi, og siden Heimhug driver 

oppsøkende virksomhet som også skal bidra til å 

spre ny kunnskap – var ‘Hjemme-hos’ besøket 

denne gangen var et faktum! Dette måtte sjekkes! 

Du finner mer om denne feiringen etter vårt besøk 

hjemme hos den lille familien på fire, som for noen 

år tilbake kjøpte den gamle disponentboligen fra 

Altermark Talkgruve.  

Tommy Myhre har trådt sine barnesko i Straumen og gått på skole i 

Utskarpen. Når han vokste til, ville han prøve ut hvordan det var å være 

urban å bo i byen, så han leide boplass i Mobekken. Han konkluderte raskt 

med at bylivet ikke var noe for en traust straumværing, og når gruva la ut 

disponentboligen for salg – ja da slo han til. Det ble i alle fall halvveis til 

Straumen!  

Etter hvert kom det også dame til gards! Dina er opprinnelig fra Murmansk i 

Russland, men kom til Oslo og Norge i 2004. Der jobbet hun som aupair og 

fikk lære seg norsk. Myhre-gutten lokket i nord, og etter hvert flyttet hun hit.  

I Russland har hun mor i Veronezh og søster i St.Petersburg. Det blir ikke 

ofte turer dit, og med så lang avstand er det greiest å reise med fly.  

2 flotte jenter er det foreløpige produksjonsresultatet i den gamle 

disponentboligen. Solveig går i 3.klasse på Alteren skole. På spørsmål om 

hvem som er læreren hennes, får vi vite at hun er veldig fornøyd med Svenn 

Arne – for han er veldig god i naturfag. God attest å ta med! Lille Martine er 2 

år og går i barnehage på Båsmoen når mamma og pappa er på jobb på 

henholdsvis NAV servicesenter og Evry.  



Side 23 av 28 
 

Dina og Tommy har 

tilrettelagt for aktive barn 

både ute og inne. Her kan de 

gjøre alt mulig av aktiviteter. 

Turning, strikkhopp, lesing 

og tegning er mulig å gjøre i 

stua, for ikke å snakke om 

aktivitetsjungelen som 

Solveig har på rommet sitt. 

Tommy skryter av en kreativ 

mor som finner på det 

meste sammen med de små.  

Som småbarnsfamilie er de 

selvfølgelig opptatt av hvordan 

det skal bli med skola på Alteren. 

Hvordan kan det være mulig at regnestykket 

til kommunen går i pluss med de planene? Og 

hva med de som må busse langt? Hvis de 

legger ned Utskarpen, så må de kjøre buss 

helt fra Flostrand? Mange spørsmål og ingen 

svar pr i dag….. 

En annen ting vi venter på i fellesskap, er 

gang- og sykkelsti. Familien er aktiv og opptatt 

av at ungene skal kunne være litt selvstendig, 

men å ferdes på hovedveien er uaktuelt. En 

gang- og sykkelsti ville gitt oss uendelig mange 

muligheter.  

Hvordan er det så å bo i Norge? Dina er veldig 

fornøyd med sin tilværelse og de har mange 

muligheter som en aktiv familie. Er ofte med på det som skjer rundt 

omkring, og håper at datoene for småbarnstreff osv, kan komme i GOD tid. 

Hittil har de vært opptatt på annet hold, når invitasjonene har kommet 

(red.anm: Det kan vi vel gjøre noe med??) 

Dina deltar også aktivt i nettverket med 

personer fra Russland som bor i Rana. De 

treffes innimellom, og for dem er det viktig at 

barna får møtes, lære russisk og videreføre 

kulturen fra begge land. Og kultur er noe 

Dina er opptatt av – se på disse flotte 

festdraktene som jentene har:  
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Jeg må innrømme at det er fascinerende å høre ungene snakke norsk og 

russisk om hverandre – med den største selvfølgelighet. Når de nå får 

engelsk i tillegg på skolen, er de etterhvert trespråklig – og det er ingen dårlig 

bagasje å ta med. Over senga har Solveig plakater som viser den russiske 

slekta og hva Russland er kjent for, og den andre plakaten viser det samme 

med for den norske slekta. Godt tips? 

 

 

 

 

 

 

Nå er det snart norsk påske – hva gjør dere da? 

De lagd påskepynt hver dag i det siste og 

jentene viser frem flotte kopper de har 

dekorert med påsketema. Skjærtorsdag er 

det tradisjonell samling på Seljehåjen i 

Straumen. Da samles familien Myhre ++ 

med stort og smått til en aktiv dag ute 

uansett vær. Ellers liker de å ta turen ut 

mot kysten i påska for å lukte på våren. 

Aldersundet er ikke langt unna, men våren 

er ofte mye tidligere der enn her inne.  

Heimhug takker for seg etter en minnerik 

dag med innslag av både norsk og russisk kultur! Også ble vi bedre kjent 

som naboer samtidig  

 

 

 

 

 

Representant for bladfykan dein her 

gangen; Marion  

PS: Duk-skapet skulle selvfølgelig sjekkes. Når 
vi spurte etter dette, fikk vi kontant svar: Her i 
huset rekker vi ikke å legge dukene i skapet 
mellom hver gang de er i bruk - så de henger 
her! Praktisk! 
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Maslenista – en tradisjon fra Russland 

 

7 uker før påske feirer russerne Maslenitsa. Ettersom vi bare er en uke unna 

påsken, så hører det med til historien at den russisk-ortodokse delen feirer 

jul og påske litt etter oss. Russland var 300 år etter oss til å ta i bruk ny 

kalender, og da beholdt de like godt jul og påske på de tidspunktene de 

bestandig har hatt. Så 1.juledag hos dem er 7.januar og påsken er i 

begynnelsen av mai. I en hel uke spiser de pannekaker hver dag. Noen liker 

pannekakene med kjøttdeig eller kylling, og andre med kaviar eller laks. 

Siste dagen i denne pannekake-uka er det vanligvis en stor fest på torget i 

alle byene i Russland med musikk, lek for ungene og pannekaker. På slutten 

av festen brennes det en stor dukke som symboliserer at vinteren jages bort 

og at nå kan våren komme. Og neste uke er det fastetid!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ble litt nysgjerrig på denne tradisjonen og hvordan hva som gjør at de 

holdes i hevd av russere som er flyttet hit. Det var planlagt fest utadørs med 

aktiviteter for ungene og selvfølgelig: Pannekaker! Disse ble stekt på bål og 

smakte utmerket med 

kjøttedeigfyll i.  

Unger og voksne koste seg i 

snøen selv om været ikke viste 

seg fra sin beste side i starten. 

Og om det var symbolikk eller 

Noen av festdeltagerne:  
Dina Myhre, Anna Brodovska, Maria, Richard, Solveig, Valentina, Viktoria Myhre, Julia Pedersen  og  Evguenia Broks.  
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ikke: Når dukken, som skulle symbolisere vinteren, var tent på; kom sola 

frem fra skylaget og oppholdsværet var et 

faktum! Tja – ikkje veit eg om det e 

tilfeldig….. 

De russiske mødrene som deltok på festen, 

synes det er viktig at ungene blir kjent med 

også deres tradisjoner og derfor ønsker de å 

treffes og å lage litt aktivitet rundt denne 

dagen. Ungene snakker både norsk og 

russisk, og slike møter gjør at de får mer 

tilknytning til språket og har lyst å prate 

russisk. Og - en trivelig sammenkomst med 

festlig stemning er hyggelig – også for oss 

som fikk være med!   

 

 

Her er noen flotte snøfigurer som unge lagde. 

Her er Ole fra Frost, påskefruer med fjær og en 

skigåer som har gått på hodet (ligna mistenkelig på Heimhugs utsendte….):  
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