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Nyttårssoare 

 
Lenge var det uvvist om det ville bli 

Julesoare, Men over jul kom endelig 

annonsen alle hadde ventet på. Soareen ble 

fort fulltegnet og komiteen måtte ha 

opptelling på dekketøy på Steinrøys før de 

siste fikk fast plass.117 stykker var 

påmeldt til slutt.  

 

Lørdag 13. januar var det så klart for 

tradisjonell soare på Steinrøys. Et noe 

redusert lag 7 hadde tatt på seg oppgaven 

med og med litt lånt hjelp fikk de 

gjennomført et flott arrangement. 

 

Til mat fikk en saltkjøtt og kålstappe. Etter 

matet ble det god stemning som ble holdt 

ved like av Viggo Trulsen som spilte opp 

til dans.  

 

Det ble en livat og trivelig kveld for alle 

som var til stede! 

 

 

 Sen utgivelse ? 

 
Redaksjonen hadde tenkt å gi  ut et nytt 

nummer av Heimhug allerede til skolestart 

2006. Men på grunn av godt vær og andre 

aktiviteter ble det aldri til at vi fikk 

ferdigstilt noe nummer. Vi var også veldig 

stresset med tanke på at vi burde ut et 

jubileumsnummer. Men det ble etter hvert 

klar for oss at en to persons  redaksjon 

vanskelig kunne gjennomføre en slik 

oppgave alene. Derfor ble det etter hvert til 

at vi skrinla denne planen. Erfaringen er at 

så lenge ikke flere er interessert å bidra 

med stoff og tid må vi legge ambisjonene 

på et nivå som er gjennomførbart. Mao på 

det nivået dette nummer er et eksempel på.  

 

 

 

Cup renn  på ski 
 

Idrettsgruppen inviterer til Cup renn 

 

 Søndag 11. februar 

 Søndag 25. februar 

 Søndag 11. mars 

 

I løypene på bakken ved veien opp til 

Altermarka.  

 

Påmelding og  start kl 12.00 

 

Rennet er åpent for alle, uansett form! 

 

Alle som har vært med en gang får bronsje, 

to ganger sølv og tre ganger gull. 

 

 Sesongen avsluttes med det tradisjonelle 

Altermesterskapet søndag 25. mars og 

isfiskekonkurranse lørdag 24. mars.  

 

Løypene på bakken er for øvrig ryddet slik 

at de skal være fine å bruke for alle som 

vil! 

 

Mer informasjon finner du på 

http://www.home.no/uldaggry/ 

  

 

Nye kasseroller til Steinrøys 
 

Redeaksjonen kan melde at Steinrøys er 

blitt utstyr med nye og fine kasseroller 

etter at et pensjonistgjeng brukte 

overskuddet etter et treff til å kjøpe inn 

slike.  

 

Huskomiteen sier dette kommer godt med 

fordi det fra tid til annet har vært ”svinn”. 

Dersom det er folk som vet de har fått med 

seg utstyr fra Steinrøys hjem oppfordres de 

herved til å bringe slikt tilbake! 
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Tur kasse 
Idrettsgruppa satte i fjor vår opp en 

turkasse på toppen av skogsveien i Almlia. 

Mange var ivrige til å skrive seg inn.  

 

I høst hentet idrettsgruppa ned boken og 

foretok en trekning. En verdig vinner ble  

Randi Austvik som vant et gave kort gitt 

av G –Sport. Idrettsgruppa forteller at 

responsen ble god og at en har ny bok slik 

at det bare er å samle poeng til neste år.  

 

Idrettsgruppa vurderer også å sette opp 

flere kasser. 

 

 

Etterlysning! 
 

Sliden til skigruppa forsvunnet. Den stod 

lagret ved brakkene på Bakkamoen? 

Dersom noen vet hvor den er ta kontant 

med Alf Arne på tlf 75 16 88 61.  

 

 

UL Daggry på nett 
 

Noen ivrige sjeler har fått ungdomslaget på 

nett. Her vil også fremtidlige utgaver av 

Heimhug bli lagt ut. Dersom det er noen 

som på grunn av dårlig trykk ikke greier å 

”tyde” bildene våre kan dere etter hvert se 

de i farger der. 

 

http://www.home.no/uldaggry/ 

 

 

 

Skolenytt 
 

Skolen arbeider med å få midler til å bygge 

ballbinge. Dersom alt går i orden vil en slik 

binge være på plass til høsten.  

 

Onsdag 31 januar var det vinterfest for 

første til tredje trinn. Elevene imponerte 

med mange innøvde sanger samt 

morsomme innslag. 

 

Slutt på juletrefest? 
 

I ”alle år” har det vært arrangert juletrefest 

på Steinrøys. Foreldrene til ungene i andre 

klasse på skolen har hatt ansvar for dette 

arrangementet. Imidlertid har en i de siste 

årene hatt svært lite oppmøte. FAU har 

derfor bestemt at den klassen som til nå har 

hatt ansvar for dette arrangementet heller 

skal arrangere julegrantenning. Slik 

tenning ble som kjent ikke avholdt nå til 

jul, siden ildsjelene som tidligere har fått 

gjennomført denne arrangementet gikk lei 

og ønsket at andre skulle overta.  

 

Så dersom ikke det skjer en mobilisering 

for dette til høsten vil det ikke bli arrangert 

juletrefest til neste jul. 

 

Barneidrett 
Mandag ettermiddager er det full fres på 

skolen. I høst startet det opp to grupper 

med barneidrett på skolen. Kl 17.00 er det 

trening for 4 og 5 åringene, og kl 18.00 er 

det barneidrett for første og andre klasse. 

 

Kl 19.30 er det som tidligere gubbetrim.  

 

Noe til kaffen? 
I vårt arbeide med folkeopplysning har vi nå gleden av å 

presentere en lokal spesialitet fra litt lenger sør her på Helgeland 
– Vegaboller (nei da -  ikke tak ho boller). Disse er deilige når de 

er nybakte. Oppskrift til ca 45 stykker 

 
Deig: 

150 gr smør 

5 dl melk 

50 gr gjær 

½ ts salt 

1 til 1,5 dl sukker 
172 ts kardemomme 

12-13 dl hvetemel 

 
Fyll: 

75 til 100 gr smør 

1 dl farin  
2 ts kanel 

 

Smelt smør, tilsett melk og varm til lunkent. Smuldre i gjær, 
salg, sukker, kardemomme og ½ del av melet. Arbeid med 

deigen til den er blank og smidig. Tilsett mer mel med behold ca 

1 til 2 dl til utbakingen. Hev til dobbelt størrelse. Del deigen i 
tre. Kjevle hver del til en firkant på 30 x 50 cm. Smør på fyllet 

og rull sammen deigen. Skjær den i 2-3 centimeter brede 

stykker/hjul. Sett biten på ”kant”. Trykk midt på kanten med et 

knivskaft slik at det dannes en fordypning og bollen ”sprekker” – 

deigen skal tyte ut på begge sider. Sett bollene på smurt plate 

eller bakepapir og etterhev til dobbelt størrelse. Pensle med egg 
og stekes midt i ovnen i 10-12 minutter på 225 c (200 c dersom 

varmluft). 

http://www.home.no/uldaggry/
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Gruvas hemmelighet 

 
Oppstarten på skolen ble travel for alle 

elever og voksne på Alteren Skole når 

teatergruppen i UL Daggry satte opp 

Gruvas Hemmelighet ved gruva i 

Altermarka. Gjennom tre forestillinger fikk 

både deltakere og publikum en opplevelse 

for livet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I redaksjonen 

 

May Britt Meisfjord 

Rolf Einum (91637494) 

 

Kontakt oss dersom du har stoff til neste 

nummer eller ønsker å være med å 

bidra på andre måter.  

 


