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LINJEDANS OG GLADE DELTAKERE 

 
I oktober skulle det satses på to kurskvelder med linjedans (Line Dance). Elisabeth Holstad 

stilte som instruktør. Siden vi skulle kjøre et noe fritt løp, valgte vi å ikke ha påmelding. Stor var 

derfor spenningen da første dansekveld nærmet seg – ville det komme folk??? 

Hele 22 deltakere – herav to menn – møtte fram – over all forventning! 

 

Vi kjørte en sunn linje med fruktpauser og hadde en egenandel pr kveld. 

 

Linjedans er et amerikansk fenomen hvor danserne står på rekker uavhengig av par. Ulik musikk 

kan benyttes, men den må ha rette takten. Hellbillies er eksempel på et norsk band som har låter 

som fint kan danses linjedans til. 

 

Dette er en fin trim for folk i alle aldre. Vi hadde deltakere fra 13 til nærmere 60. De to 

annonserte kveldene ble til hele fire, da ønsket om å fortsette var såpass stort. I gjennomsnitt 

var vi 16 stk pr kveld. 

 

Vi satser på å ta opp tråden til neste år. Kanskje utvide til swing og evt. 

annet i tillegg til linjedans. Ikke nøl med å kom i lag med oss når vi 

starter opp igjen!!!  

 

 

 
Heimhug utgis av:    

U.L. Daggry 

Alternesveien 1 

8616 Mo i Rana 

 

I redaksjonen: 

Rolf Einum  

e-post: rolf.einum@no.ey.com 

tlf.: 916 37494 

og 

Britt Nancy Westgaard 

e-post: hovedlaget@uldaggry.no 
tlf.: 906 34943 

 

Hjemmeside: www.uldaggry.no 

 

Planlagt neste utgivelse: 

Mars/april 2010.  

 

Opplag:  

120 (trykt utgave)  

100 (distribuert med e-post) 

 

Velkommen til et nytt nummer av lagsavisa!  

Denne gangen distribueres Heimhug elektronisk til ca 100 personer, 

mens den trykte utgaven er redusert fra over 200 til vel 100. På denne 

måten sparer vi både miljø og ressurser i ungdomslaget - hva angår 

penger og tid for distribusjon. 

  

Det har vært en aktiv høst med tanke på arrangement i UL Daggry. 

Mer stoff om dette finner du i bladet.  

 

For tiden er det – igjen! – spørsmål rundt skolens eksistens. Vi 

oppfordrer alle til å være solidariske støttespillere i denne følsomme 

saken for bygda vår! 

 

Nå står advent og jul foran oss, med de forberedelser og  

forventninger som hører med. Vi håper dere har kommet vel gjennom 

både influensa og annet svineri – og at dere får ei fin jul og førjulstid!  

Julegrantenning nå på søndag er en utmerket måte å åpne adventa på! 

Rolf og Britt Nancy  
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SMÅNYTT - KE’ SÅ SKJER? – SMÅNYTT – KE’ SÅ SKJER?  
 

 

 
 

SØNDAG 29. NOVEMBER KL 17.00 TENNES JULEGRANA! 
 

Tradisjonen tro vil det bli sang og gang rundt juletreet.  

Det blir også servert gløgg og pepperkaker. 

    Har hørt rykter om at julenissen skulle ta seg en tur…  

 

   Alle er hjertelig velkommen!  Arr: 2.klasseforeldrene  

 
 

 

 

Nyttårssoaré – lørdag 9. januar – OBS! Ny praksis for påmelding! 

Se oppslag på annen side i bladet! 

 

 

Juletrefest 

Etter et par år uten juletrefest, prøver vi igjen! Tradisjonelt ble juletrefestene på Alteren 

arrangert 4. juledag. Neste juletrefest vil sannsynligvis bli avviklet noe senere, anslagsvis første 

halvdel av januar. Nærmere beskjed kommer. Følg med på våre hjemmesider (www.uldaggry.no)  

Arrangør: FAU i samarbeid med UL Daggry 
 

 

Folkemøte om Alteren skole onsdag 2. desember kl 19.00 – i skolens gymsal 

FAU tar initiativ til et folkemøte om ”Alteren i fremtiden” i neste uke. ”Hva skjer 

med Alteren som bygd om skola vår forsvinner?” Det er kjempeviktig at alle som 

kan, møter opp! – PS! Dropp trening, syklubb, shopping og julebakst denne dagen!  

De som jobber med saken trenger støtte fra alle oss i bygda!! 

Møt opp – vis din interesse og kom gjerne med gode ideer! 

Arrangør: FAU 
 

Dansekvelder 

Vi starter opp på nyåret med et eller annet tilbud til danseinteresserte. Det kan være swing, 

linjedans (LineDance) eller annet, der formålet er å danse for moro skyld og for å få litt trim! 

Dette kan være med- og uten intstruktør. Det kan bli ukentlig evt to ganger pr måned i en  

periode. Interessen vil avgjøre! Følg med på våre hjemmesider/info på e-post. 

http://www.uldaggry.no/


     

SMÅNYTT - KE’ SÅ SKJER? – SMÅNYTT – KE’ SÅ SKJER?  

 
 

 

 

Møteplass for førskolebarn 

Det er hyggelig å konstatere at bygda har mange småbarn i førskolealder. 

Disse kjenner ikke nødvendigvis hverandre da de kan gå i ulike barnehager, 

bo langt fra hverandre osv. Tidligere hadde vi ”barnelaget” som med 

ukentlige treff sørget for at nettopp disse barna begynte på skolen 

sammen med ”bare kjenninger”. Over nyåret satser vi på å ha et 

ettermiddagstreff for denne målgruppen. I første omgang dette ene 

treffet, for så å evaluere/lufte stemninga for regelmessige ”knøttetreff”. 

Begynn allerede nå med å nevne dette for aktuelle berørte! Send oss gjerne 

en e-post om dette er interessant for deg! E-post: hovedlaget@uldaggry.no  

eller SMS til Britt Nancy Westgaard: 906 34943 

Arrangør: UL Daggry 
 
 
 
 
Informasjon på e-post 

Stadig flere har daglig tilgang til datamaskin med Internett-

muligheter og e-postkontoer. Dette er et fantastisk verktøy for 

å formidle informasjon på en effektiv, økonomisk og praktisk 

måte.  

 

UL Daggry har til nå laget en adressebok med e-postadresser til 

nærmere 100 personer med en eller annen tilknytning til 

Alteren. E-postlista skal kun benyttes av leder i UL Daggry, og 

vil bli benyttet til å sende ut info om aktiviteter i regi av 

ungdomslaget evt. andre aktører som jobber for positive 

møteplasser/aktiviteter i bygda. 

 

For eksempel så vil Heimhug i stadig større grad bli distribuert elektronisk som vedlegg til e-

post. På denne måten kan ”opplaget” økes uten at det koster penger. Opplaget i trykt form vil 

bestå så lenge vi ser at det er behov for det, men allerede dette nummeret av Heimhug er 

redusert fra mer enn 200 eksemplarer til ca 120. 

 

 Dere som har mottatt trykt utgave av Heimhug, men har e-postadresse som er i 

regelmessig bruk, kan dere ta kontakt for å oppgi deres e-postadresse! Kontakt oss på: 

hovedlaget@uldaggry.no  

 Send oss e-postadresser til folk dere tror ønsker å få informasjon om hva som skjer på 

Alteren. Man kan selvsagt når som helst melde seg av lista! 

 Hjelp oss til å bygge opp en effektiv e-postadressebok med aktive adresser! Ikke tro at 

”de har sikkert denne og denne…” Det gjør ikke noe om vi mottar samme tips fem ganger! 

 

mailto:hovedlaget@uldaggry.no
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NYTTÅRSSOARÉ  

LØRDAG 9. JANUAR KLOKKEN 20.00.  

OBS! NY PRAKSIS FOR PÅMELDING!!!! 
 

Neste soaré vil bli arrangert på tradisjonelt vis – dvs.:  

 med nydelig middag 

 kaffe og dessert 

 en øl evt. mineralvann eller et glass vin til maten 

 god dansemusikk 

 

 

I år vil et av Ranas beste danseband spille, nemlig: ”Fire Frekke Fyrer”.   
Vokalist og gitarist Steinar Henriksen var i høst aktuell som X-faktordeltaker. 

 I tillegg består bandet av: Cato Osmo (gitar/sang),  

Bjørn Hansen (bass) og Ivo Kråkstad (slagverk)  

 

 

OBS!!! Nytt av året: PÅMELDING STARTER ALLEREDE NÅ! 
Vi satser på fulle hus uten å annonsere i Rana Blad. 

 

Påmelding skjer på følgende vis:  

 Send fortrinnsvis e-post til: hovedlaget@uldaggry.no (eller SMS til 906 34943) 

for påmelding. Oppgi hvor mange du melder på – gjerne også navn på samtlige. 

 Du vil få et referansenummer tilbake i løpet av 24 timer. 

 Referansenummeret benyttes når du betaler inn beløpet på ungdomslagets 

kontonummer: 4516  10  97571.  

 Påmeldingen er ”gyldig” når beløpet på kr 350,- pr kuvert er betalt.  

 Har du spørsmål om dette, ring gjerne 906 34943. 
 

 

Kun 130 billetter legges ut!!!  

 Først til mølla… 

Mye for pengene!!! 

 

Få med deg naboen og gode venner  

og kom på fest! 

Dette er en fin mulighet  

til å bli bedre kjent med sambygdinger/naboer. 

 

Aldersgrense: 18 år 

 

mailto:hovedlaget@uldaggry.no


ALTEREN SKOLE PÅ AGENDAEN 
Vi har snakket med små og store ved Alteren skole om hva de synes er fordeler og bakdeler ved 

å gå på en liten skole. Med gjentatte trusler om skolenedleggelse hengende over både elever og 

ansatte - samt folk i bygda - kan man gjøre seg mange tanker. 

 

FO planlegger et folkemøte i neste uke for å samle alle gode krefter i kampen mot 

nedleggingsspøkelset. Oppfordringen går til alle i bygda om å stille opp på dette. Det er 

kun et par grendaskoler som er ”fredet” og det er Utskarpen og Storforshei. Alteren og 

Dalsgrenda har vært nevnt som offer for kommunens mulige nedleggelser. Man ser konturer av 

hvordan prioriteringer gjøres i Rana kommune – små barns oppvekstvilkår viker stadig oftere – og 

man får følelsen av at skolebarn sees på kun som tall – som kan flyttes hit og dit – som brikker!  

 

une Løvhaug har arbeidet som lærer ved skolen i 9 år. Han synes det beste med å jobbe 

ved Alteren skole er elevene!! ”Elevene er det viktigste ved en skole, og det er for dem vi 

har jobben vår. Jeg synes vi har en gjeng med flotte elever, som er positivt innstilte til 

skolen. Det beste med å være elev ved Alteren skole må være tryggheten med å få gå på en liten 

og oversiktelig skole i nærmiljøet. Jeg må også si at vi har en flott gjeng med positive og 

hjelpsomme foreldre. Skolens beliggenhet er en perle, og vi har både nærhet til havet og fjellet. 

Noe som er en stor fordel ved uteskole og 

aktivitetsdager. En annen viktig ting som 

er en fordel ved en liten skole er større 

lærertetthet. Selv om vi i år har 

sammenslåtte klasser på nesten alle trinn, 

er det fortsatt flere voksne pr. elev enn 

ved de store skolene. Vi får bedre tid til å 

ha kontakt med den enkelte elev, og dette 

bidrar også til et nærere forhold mellom 

lærer og elev. Det aller viktigste for alle 

er trygghet. Uten trygghet er det svært 

liten forutsetning for læring. 

 

et blir feil å si at det ikke vil være 

fordeler for elevene å gå på Båsmo 

skole. For det første er Båsmo skole bedre utstyrt med tanke på spesialrom for mat og 

helse (skolekjøkken), kunst og håndverk, kroppsøving.  Den andre fordelen med et større 

klassemiljø er at elevene har flere som de kan ”spille på lag med”. Det er lettere å få noen å 

være sammen med dersom man har flere å velge blant. 

 

eg tror alle elevene vil savne skolen sin ved en ev. nedleggelse. Slik jeg kjenner elevene er 

de glade i skolen sin, og ønsker fortsatt å ha mulighet til å gå på skole i nærmiljøet. For 

foreldrene tror jeg det å miste nærheten til skolemiljøet vil gjøre noe med følelsen for ”vi 

i bygda vår”. Det å ha en skole i nærmiljøet er viktig for samholdet i bygda, og skolen er den 

viktigste møteplassen her.”  

  

 

å neste siden finner vi intervju gjort av elever i 6. klasse. De har bidratt med tekst og 

bilder. Takk til elever og ansatte som på kort varsel og på smidig vis flettet ”oppdraget” inn 

i skolearbeidet som del av ”Avis i skolen”. Dette er et godt eksempel på samarbeid 

skole/nærmiljø – i dette tilfellet skolen og UL Daggry (Heimhug)! 

S 

R 

D 

J 

P 

Rune og Nora foran ”bingen” 



Intervju med May, Nora og Eskil 
NORA 

HVA ER DET BESTE VED Å GÅ PÅ EI LITA SKOLE SOM PÅ ALTEREN??? 

SVAR: 

AT ALLE KJENNER ALLE. 

ER DET NOE SOM ER DUMT VED Å GÅ PÅ ALTEREN SKOLE? 

SVAR: 

AT DEN ER SÅ LITA OG 2 OG 2 KLASSER ER I LAG I SAMME KLASSEROM. 

KA SYNES DU OM AT NOEN KANSKJE BESTEMMER AT ALTEREN IKKE SKAL HA EGEN 

SKOLE FOR UNGENE SOM BOR HER?? 

SVAR: 

DUMT FOR ELEVENE SOM MÅ BYTTE SKOLE. JEG KOMMER JO SNART PÅ 

UNGDOMSSKOLEN. 

HVA TENKER DU PÅ HVIS ALLE MÅ GÅ PÅ BÅSMO BARNESKOLE? 

SVAR: 

DUMT, HVIS DET BLIR SÅNN AT VI MÅ DRA TIL BÅSMOEN. 

ESKIL: 

HVA ER DET BESTE VED Å GÅ PÅ EI LITA SKOLE SOM ALTEREN SKOLE??? 

 SVAR: 

ALT ER BRA. 

ER DET NOE SOM ER DUMT VED Å GÅ PÅ ALTEREN SKOLE? 

SVAR: 

ALT ER VELDIG LITE. 

KA SYNES DU OM AT NOEN KANSKJE BESTEMMER AT ALTEREN IKKE SKAL HA EGEN 

SKOLE FOR UNGENE SOM BOR HER?? 

SVAR: 

DET BLIR VELDIG FULLT, Å VI GÅR PÅ EI LITA SKOLA OG DEM SKU JO HA BYGD UT 

SKOLA, MEN SÅNN E DET BERRE. 

HVA TENKER DU PÅ HVIS ALLE MÅ GÅ PÅ BÅSMO BARNESKOLE? 

SVAR: 

JA. DET BI NO BRA, MEN VELDIG TRANGT. 

MAI 

HVOR LENGE HAR DU JOBBET VED SFO PÅ ALTEREN? 

SVAR: 

JEG ER I MITT TOLVTE ÅR HER PÅ ALTEREN SFO. 

HVA ER DET BESTE MED Å JOBBE VED ALTEREN SKOLE? 

SVAR: 

JEG BLIR KJENT MED ALLE ELEVENE OG ALLE NAVNENE DERES. 

HVILKE KONSEKVENSER TROR DU DET KAN BLI FOR BYGDA? SVAR: 

REDD FOR AT DET SKAL BLI EI DØD BYGD, OG AT 

FOLK FLYTTER HER I FRA. DET GODE SAMHOLDET 

SOM ER KAN ØDELEGGES? 

TROR DU AT DET VIL VÆRE FORDELER VED OG LEGGE 

NED SKOLEN OG FLYTTE ELEVENE TIL BÅSMO? 

SVAR:  

DET ER ULEMPER OG FORDELER MED DET. FLERE 

VENNER/VOKSNE. MAN KAN FÅ INSPIRASJON FRA 

ANDRE VOKSNE. 
 

 
May og Eskil foran SFO 



Kulturvandring til Myrvold 

søndag 6. september 

Idrettsgruppa har for fjerde år på rad 

arrangert kulturvandring til glede for store 

og små. I år gikk turen til Myrvoll ved 

Langvatnet. Hele 50 personer møtte opp på 

gården i Snefjellåga i et strålende vær. 

Derfra kunne man gå – i eget tempo – ca 3 km 

i flott turterreng. På forhånd hadde Øyvind Snefjellå gjort solide forberedelser med hensyn til 

å finne fram historier og faktastoff om området vi passerte. Det var satt opp poster hvor man 

fikk relevante spørsmål og informasjon om alt fra fauna, flora og geografi til historie og artige 

betraktninger. 

Da vi kom fram til den nedlagte gården møtte vi Bjørn Tore Børstad og Alf Arne Eide i full sving 

med å lage bål. De hadde også med gassutstyr slik at det ble solgt og servert både nykokt kaffe 

og nydelig lapskaus. Fantastisk, med tanke på at alt måtte fraktes dit uten hjelp av motorkraft! 

Da alle var kommet fram, hadde fått seg 

noe varmt i koppen og i kroppen, kåserte 

Øyvind over historien til folket som 

etablerte seg og bodde på Myrvold.  

På bildet til venstre ser vi en av de yngste 

deltakerne, Vegard Jensen, få seg en 

kaffekopp av ”verten” Bjørn Tore Børstad. 

”Han ska’ tidlig krøkes som god 

kaffedrekkar skal bli” ! 

 

Idrettsgruppa opplyser at ” traseen mellom Snefjellå og Myrvoll nå er merket med røde merkebånd hele 
veien, og det er også ryddet skog langs den gamle veien midtveis i turen. Arkene som ble brukt under 
naturstien henger fortsatt, og hvis du følger løypa vil du finne både okegroper, håndgravde 
dreneringsgrøfter 
og mye mer. Det 
sies at dette kan 
være en flott tur 
også om vinteren” 

 

Takk til 

Idrettsgruppa for 

et flott initiativ! 

Vi ser fram til en 

ny kulturvandring 

til neste år!  

 



”Husker-du-treff” på Steinrøys lørdag 3. oktober 
 
Vi diskuterte i styret og ble enige om at nå var på tide med en fest for seniorene! 

Invitasjon gikk ut og 40 feststemte personer meldte seg på. 

 

Gamle protokoller med håndskrevne Heimhug samt bilder fra tiår tilbake ble lagt fram 

på ”gammelbordet” for interesserte. Mange hadde personlige historier og minner 

knyttet til disse. Praten og stemninga gikk livlig fra første stund. Virkelig en takknemlig 

gjeng å lage fest for! 

 

Etter velkomsten ble det servert en smakfull og lekker tallerkenrett med påfølgende 

dessert og kaffe. Else Merethe Alterskjær var sjefskokk, og i tillegg til frivillige fra 

bl.a. styret, stilte 14-åringene Nora W. Salamonsen og Elisabeth Iversen opp og hjalp til 

med billettsalg, servering, loddsalg og rydding. De gjorde en utmerket jobb og syntes  

det var trivelig å få 

være med. Artig at 

flere generasjoner 

kan være samlet og 

at de unge kan få en 

sjanse til å lære og å 

bidra! 

 

Mette Røbergeng 

holdt kåseri fra 

kulturvandringa som 

ble arrangert til den 

nedlagte gården 

Myrvoll – se egen 

reportasje om dette 

på annet sted i bladet 

– Flere av kveldens 

publikum hadde vært der og/eller kjente de som hadde levd der tilbake i tida. 

 

Underholdningsbidraget kom fra Mette og Christian Børstad, som framførte et nummer 

hvor mor sang og Christian spilte gitar. Ellers så hadde teatergruppa et par 

humoristiske innslag. Det må nevnes at kveldens heldigste loddkjøper var Kalle Breimo! 

Han vant en helaften med trimdamene! Om damene forble i sine rosa- og rød trikot – når 

gevinsten skulle nytes - vites ikke… På bildet ser vi den lettere sjokkerte Kalle med 

”gevinsten” tett inntil seg! 

 

Gamle kjenninger hadde mye å prate om så det ble ikke mye tid til dansing! Noen par 

dristet seg da på golvet i den ”12-time” – før de fleste gjorde som Askepott og dro hver 

til sist rundt midnatt.  

 

Så gjenstår det å se om dette kan bli en årlig foreteelse! 



Stemningsrapport fra 

høstbasaren på 

Steinøys søndag  

25. oktober 
Nærmere 100 mennesker møttes 

til god, gammeldags høstbasar. 

Komitéen hadde virkelig gjort en 

fantastisk jobb, både i forkant 

av- og under basaren. Effektiv 

gjennomføring med 

åresalg/loddsalg samt tilbud av 

masse god, hjemmelaget mat! 

Ekstra pluss for sveakakene med gomme!  

Si meg hvor ellers får man slikt i dag?!? 

 

Teatergruppa stilte med underholdningsbidrag hvor engler, ordførere og alle slags 

”kjøss” var stikkord.   

 

Forventningsfulle små (og store) fikk andeler av det rikholdige antall gevinster, gitt av 

byens bedrifter og folk i bygda. Tradisjonen tro gikk mange av disse til alle med 

tilknytning til ”Bakken-navnet”. Enkelte andre påtok seg sågar – i mangel på egen 

vinnerlykke(?) - å ta vare på ”alle andre” sine gevinster – med resultatet at 

vedkommende måtte ha assistanse for å få alle gevinstene i bilen! (vi nevner selvsagt 

ikke navn, men kan røpe at hun har dårlige knær, kraftig stemme og er en ”hund” etter 

mus! Hun bærer mellomnavnet Oddny). 

 

Tusen takk til alle som bidro med gevinster og loddkjøp, og til de som sto for 

gjennomføringen av et vellykket arrangement! Høstbasaren er en svært viktig 

inntektskilde for ungdomslaget, og årets utgave resulterte i tidenes beste resultat med 

nærmere 20.000 kroner i overskudd! 

 

Høstbasaren er også en av få møteplasser på Alteren hvor alle aldersgrupper kommer 

sammen. Som eksempel kan vi nevne familien Karlsen/Klaussen som stilte med flere 

generasjoner, nemlig: oldeforeldrene Signar og Astrid, bestemor Lisbeth og pappa 

Ørjan med sin lille sønn. Artig!  

Det sier litt om at enkelte tradisjoner enda holdes i hevd.  

Vi observerte også mange av bygdas nye innbyggere.    

 Det er kjempehyggelig! 

 

 



FØRJULSMESSE OG 

MIDDAGSSERVERING PÅ STEINRØYS 

TORSDAG 12. NOVEMBER 
Det er mange folk i bygda som sitter på sine 

arbeidsrom og produserer husflid i alle varianter. 

Vi tenkte at det måtte være en god idé og 

invitere disse til å vise fram og evt selge sine 

produkter på ei førjulsmesse. Det ble imidlertid 

dårlig respons fra folk på Alteren så vi måtte ”ut” 

å finne folk som var interessert. Etter hvert så 

ble det allikevel mange utstillere, nærmere 20 

både fra fjern og nær – som fant seg en plass på 

Steinrøys med sine produkter. 

 

Vi ville at dette skulle være noe mer enn ei salgsmesse så vi trommet i hop en av festkomiteene, 

med Bente Solvoll i spissen, som tok ansvar og ordnet kafé med salg av bl.a. middag, kaffe og 

kaker. Else Merethe Alterskjær hadde ansvar for utstillerne og gjorde en flott innsats med å få 

dette på plass. Det var riktig koselig 

i gamle Steinrøys med utsyn til 

vakre produkter av både tre, 

hjemmestrikk og søm, med 

håndmalte glass- og 

porselensprodukter, med gode 

bakevarer og en del kjente 

partyprodukter. Fire 

tenåringsjenter fra bygda hadde 

laget flotte smykker og presenterte 

dem på profesjonelt vis! En 

spennende steinutstilling kunne vi 

også se. Med andre ord en variert 

utvalg fra våre utstillere. 

 

 

 

Siden dette var første gang vi arrangerer en slik salgsutstilling, valgte vi og ikke ta noe betalt 

fra utstillerne – utover at de gav av sine produkter til lotteriet. Det er vanlig på større messer 

at arrangørene tar en viss betaling av 

utstillerne, og none tar til og med 

inngangsbillett. 

 

Vi valgte å kjøre dette på en hverdag. Dette 

kunne være årsaken til at det ikke var fulle 

hus hele tiden. Allikevel opplevde vi at mange 

satte pris på å kunne komme til Steinrøys og 

spise middag, rett fra jobb for eksempel, 

evt. ta ettermiddagskaffen i lag med naboen. 

I kjølvannet av dette var det også mange 

som handlet en del nyttige og gode julegaver 

fra utstillerne. 

 Holger og Stian Greim tar sin tørn i loddsalgkroken 

Flotte smykker fra bygdas kreative tenåringsjenter 

Nydelige strikkeprodukter fra Mari Breimo.  



Grasrotandelen 
En god ting kan aldri nevnes for ofte, så vi prøver igjen: tipper du for eksempel Lotto hos Norsk 

Tipping og enda ikke har blitt ”Grasrotgiver” – så oppfordres du herved til å la UL Daggry bli din 

”grasrotmottaker”! Det koster det ingenting, verken av innsatsen eller evt gevinst. 5% av beløpet 

du tipper for går altså uavkortet til den grasrotmottakeren du har valgt! Genialt enkelt og smart! 

Vi har til nå fått 48 givere og til sammen har bidragene generert nærmere 13.000,- kroner til UL 

Daggry. 

 

Denne strekkoden kan du ta med til kommissæren så vil de hjelpe deg med registreringen. 

Kjenner du noen som du kan tipse om dette, så er vi takknemlig! 

UL DAGGRY 

Organisasjonsnummer: 993973831 

 

 

 

 

Gudstjeneste på Alteren skole første søndag etter nyttår 
Tradisjonen tro på hellige tre kongers dag (første søndag etter nyttår) har Nord-Rana menighet 

gudstjeneste på Alteren skole. 

Under kirkekaffen etterpå vil Mette Rødbergeng ha et billedkåseri der hun forteller om sitt 

møte med øya Madagaskar, med folket og kulturen der. Velkommen alle sammen! 

 

  


