UL Daggry
UL Daggry ble stiftet i 1906 og er organisert under Noregs ungdomslag. Vi
er et aktivt ungdomslag på Alteren i Mo i Rana. Laget er en viktig aktør i
bygda og har tilstelninger for alle aldersgrupper, for eksempel: julemesse,
basar, dansekurs, tradisjonsbakekurs, skirenn, småbarnstreff, seniortreff,
kulturkalender, isfiskekonkurranse, soaré, middagssalg og mye mer.
I tillegg driver vi utleie av lokale til ulike arrangement, for eksempel
barndåp, bryllup, bursdager, konfirmasjon og lignende. For informasjon
om utleie se nettsiden vår; www.uldaggry.com
Hovedlaget har flere undergrupper (Idrettsgruppa, Teatergruppa,
Aktivitetsgruppa for barn og ungdom og Driftsgruppa) som alle har sine
ansvarsområder og som jobber for å oppfylle UL Daggry sitt formål.

UL Daggrys formål:
«UL Daggry skal være en bidragsyter til samhold, trivsel og
tilhørighet, gjennom blant annet å skape gode møteplasser
og tilby varierte aktiviteter i bygda vår Alteren.

Vi ønsker å skape et inkluderende miljø for gammel og ung.
Også for de som har tilhørighet til Alteren, men som ikke
nødvendigvis bor her.
Laget skal være med på å skape gode oppvekst, - og
bovilkår i bygda.»
Alteren i vårt hjerte.

Vi har et sterkt ønske om å skape aktivitet og sosiale møteplasser
for både de i og utenfor bygda. Alle skal føle seg velkommen og
inkludert.

Hvis noen der ute har lyst til å være sammen med oss, enten som
deltaker, støttemedlem, gruppemedlem, styremedlem eller i en
komité, så er dere hjertelig velkommen.
Sammen har vi det gøy!

Se kontaktinformasjon på siste side.

Idrettsgruppa
Idrettsgruppa legger til rette for, og arrangerer varierte sosiale aktiviteter
rettet mot barn og ungdom så vel som voksne. For å tiltrekke deltakere har
idrettsgruppa fokus på å arrangere varierte tilbud, fra enkle møteplasser til
mer omfattende og varige aktiviteter. Opp gjennom årene har vi blant annet
hatt cuprenn på ski, fotballturneringer, isfiskekonkurranse, turmarsjer og
treningstilbud. De fleste har travle hverdager, og drivkraften bak vårt arbeid
er å få folk til å treffes.
Arrangementene settes opp basert på mulighetene som ligger i de ulike
årstidene, og på etterspørsel fra folk i bygda. Innspill mottas gjerne på
epost: uldaggry@gmail.com

Idrettsgruppa har lagt til rette slik at vi har en fantastisk skiløype på
Bakkamoan, med 1,5. 2,5 og 5 km løype.

Gruppa har også hengt opp en turpostkasse i Melkerstøa. Se kart på lagets
hjemmeside. Hvert år trekkes det en premie på turboka.

Teatergruppa
Teatergruppa i UL Daggry har lange
tradisjoner. I 1917 startet ‘Det Dramatiske’
med spelstykjer og fortsatte med
bondekomedier og andre oppsetninger. De
siste 35 årene har det vært ulike prosjekter
som kabareter, revyer og oppsetninger for og
med barn.
Vi setter opp revy hvert 2.år og forsøker å få
gjennomført mindre prosjekter innimellom.
Det er veldig sosialt å være med; vi skriver
tekster, lager kostymer og bygger rekvisitter
selv.

Har du lyst å være med på eller bak scena – ta gjerne kontakt: uldaggry@gmail.com

Aktivitetsgruppa for barn og ungdom
Dette er en ny undergruppe som fikk sin oppstart høsten 2019. Da
Alteren skole ble nedlagt, meldte det seg et nytt behov for å
opprettholde de sosiale aktivitetene for barn i skolealder og deres
familier.
Målsetningen er å skape sosiale møteplasser og tilhørighet til
nærmiljøet. Det er ikke medlemmene i gruppa alene som skal
arrangere dette, de er avhengige av at andre medbygdinger stiller
opp, mens gruppa planlegger og «drar i trådene».

I tillegg til voksne
representanter har gruppa
3 barne,- og
ungdomsrepresentanter.

Driftsgruppa
Driftsgruppa har ansvar for
at grendehuset er i
tilfredsstillende stand, slik
at det kan benyttes til de
funksjoner ungdomslaget
har bestemt, blant annet å
organisere dugnad.
Herunder ligger også
ansvaret for husutleie.

Komitéer
UL Daggry arrangerer årlig blant annet basar, soaré
og middagsservering. Dette er gode sosiale
møteplasser for folk i bygda og en viktig inntektskilde
for laget.
Vi har 5 komitéer, med ca. 10 – 13 personer i hver. De
største arrangementene er soaré og basar, og hver
komité har ansvar for dette hvert 5 år.

Å være i komité er sosialt, morsomt og man får et
godt samhold i gruppa. Det anbefales! Ta med deg
venner, naboen eller familien og meld dere gjerne
inn i en komite: uldaggry@gmail.com

Alteren Andeløp
Alteren skytterlag og UL Daggry etablerte Alteren Andeløp i 2010.
Konseptet går ut på at det selges 1500 andelodd nummerert
tilsvarende 1500 plastender. Disse gule badeendene slippes ut i
Slettaelva, og de første i mål gir andelshaverne premier i ulike
prisklasser.

Førstepremie har tradisjonelt vært gavekort på 20.000 – 25.000 kr. I tillegg har man ulike gavekort og
premier sponset av næringslivet i Rana.
Andeløpet er en sosial og populær aktivitet som avholdes en av de siste lørdagene før skoleferien.
Publikum i alle aldre kommer fra hele Rana for å følge endene langs elva i idylliske omgivelser. Det er
også mulig å kjøpe forfriskninger fra andeløpets kafé.

Her kan du se bilder og lese mer om hvert enkelt løp: https://www.uldaggry.no/alteren-andelop/

Alternlista
Denne ble etablert i 2009. Siden da har den vokst seg stadig større. Pr. januar 2020 er det 286 personer
med tilknytning til Alteren i denne e-postgruppa.
Her sendes ut informasjon om ting som foregår i bygda, hovedsakelig i ungdomslaget. Den kan også
benyttes til å promotere arrangement som har relevans i bygda i andres regi. Heimhug blir distribuert
elektronisk her.
Vi vil gjerne ha med flere folk på lista. Meld gjerne inn til oss nye tilflyttere som vil være med på lista.
uldaggry@gmail.com

Heimhug er lagsavisa til UL Daggry. Den var opprinnelig ei bok hvor medlemmer kunne føre
håndskrevne innlegg som senere ble lest opp på medlemsmøtene.
Formålet med avisen er å orientere om hva som skjer i ungdomslaget og i bygda for øvrig. Det er fritt
for alle å levere innlegg. Heimhug har en viktig kulturhistorisk rolle for å dokumentere i bilder og ord
aktiviteter, sambygdinger og hendelser på Alteren.
Siden 2010 har den også blitt distribuert i elektronisk versjon. I dag utgis Heimhug regelmessig med 3
nr. pr. år. Trykte eksemplarer deles ut til pensjonister og andre som ikke kan motta den elektronisk.
Alle trykte versjoner tilbake til 1988 har blitt skannet og lagt på hjemmesiden vår i lag med de som har
blitt født digitalt. Disse finnes her: www.uldaggry.no/hovedlaget/heimhug/

Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert
spiller kan velge ett lag eller én forening som du ønsker å støtte – din
Grasrotmottaker. Vi oppfordrer deg til å støtte oss i U.L. DAGGRY!
Du trenger Norsk Tipping Spillerkort som du kan kjøpe hos kommisjonæren
eller på www.norsk-tipping.no.
Takk for at du støtter oss via Grasrotandelen.

Kontaktinformasjon:
Hjemmeside: https://www.uldaggry.no/hovedlaget/
Facebook: søk på u.l. daggry - alteren
E-post: uldaggry@gmail.com

Vi har mange planer, mange aktiviteter og arrangementer som vi
ønsker å gjennomføre. Støtt opp om driften av ungdomslaget;

Bli medlem!
Se www.uldaggry.no for info om priser og ulike medlemskap

