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Velkommen til et nytt nummer av Heimhug! 

 

Igjen står påska for tur, 

og det skal ikke stå på vinterlig påskevær i år! 

 

Siden siste Heimhug har det vært ei travel tid for de 

som har jobbet med ”skolesaken”. Folk i bygda har 

engasjert seg – på lik linje med de fleste innbyggere i 

kommunen(!) – mot de utrolige forslagene til 

omkalfatring på ”alt” som har med skoler å gjøre i 

kommunen! Seriøse forslag om privatskoler har kommet i 

kjølvannet av denne debatten. Les mer om hva som skjer 

i vårt nærmiljø i så måte.  

 

Ellers så kan du lese om hva som har rørt seg i bygda 

siden sist, og hva som er på tapetet framover. Også i 

dette nummeret har vi mottatt skrevne bidrag fra 

bygdas unge. Det setter vi stor pris på! Takk til deg 

Martine Johannessen, og takk også til de mer erfarne 

skribentene Mette Røbergeng, Alf Arne Eide og Stig 

Meisfjord. 

 

Da gjenstår det å ønske dere alle – også deg Sigmund J. 

- en riktig god påske! Husk; det er ingen skam å snu… 

Marion og Britt Nancy  

 

 

http://www.uldaggry.no/
mailto:marion.brun@sismo.no
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SMÅNYTT - KE’ SÅ SKJER? – SMÅNYTT – KE’ SÅ SKJER? 

 

 
E-postadresser ønskes! UL Daggrys adressebok med ca 150 e-postadresser er et nyttig verktøy 

for å nå folk med tilknytning til Alteren. Ved også å sende Heimhug ut elektronisk, sparer vi 

trykkekostnader. Vi ønsker oss derfor enda flere e-postadresser! Fikk du trykt utgave av 

Heimhug i postkassa di og du har egen e-postadresse, så ber vi deg sende oss en beskjed slik at 

vi får registrert deg. Du vil da havne på ”Alteren-lista” og motta diverse 

kunngjøriner/påminnelser m.m. om aktiviteter på Alteren i tillegg til Heimhug.  

Send oss din e-postadresse til: hovedlaget@uldaggry.no  

 

Dansekvelder: Kurs i ulike danseformer vil bli satt opp til høsten, men vi satser på å møtes etter 

påske for å repetere de linjedansene vi lærte før jul. Nye og gamle linjedansere er velkomne! 

Ingen påmelding i denne omgang. Vi møtes på Steinrøys tirsdag 13. april kl 1800-2000.  

Kr 50 pr person – inkluderer frukt, juice og kaffe. Denne kvelden lodder vi stemninga for evt 

flere dansekvelder utover våren. 

 

Småbarnstreff: Etter en vellykket start – se reportasje annet sted i bladet – ble det 

avtalt å kjøre et nytt småbarnstreff for barn i alderen 0-6 år. Vi møtes på Alteren 

skole, mandag 12. april kl 1800. Fint om dere sier i fra på forhånd hvor mange dere er 

som kommer. Det forenkler planleggingen. Send en e-post til hovedlaget@uldaggry.no  

eller sms til Britt Nancy Westgaard på tlf. 906 34943. 

 

Grasrotandelen: Takk til dere 60 personer som pr. d.d. har UL Daggry som grasrotmottaker for 

deres tippeinnsats! Mer enn fantastiske 17.000 kroner kom ungdomslaget til del i 2009 fra denne 

ordninga! Dette er viktige bidrag til vår aktivitet for små og store i bygda. Verv gjerne nye 

grasrotgivere til UL Daggry! Skulle kanskje vurdert vervepremier?!? 

Husk at du som tipper taper ikke noe på å være grasrotgiver. Dine evt gevinster kommer 

uavkortet til deg. Det er prosenter av din tippeinnsats som tilfaller grasrotmottakeren. Norsk 

tipping administrerer denne ordningen.  

 

Kulturkveld 

I mai skal vi prøve å få i stand en kulturkveld for Alterens godt voksne befolkning. Det vil bli 

underholdning, dans og matservering. Mer informasjon vil komme! Følg med!!! 

 

Pubkveld  

Lørdag 17. april blir det pubkveld på Steinrøys. Dette er først og fremst en gest til de som er 

medlemmer i UL Daggry, til alle frivillige som bidrar i komiteer og ellers stiller opp for 

ungdomslaget. Velkomne er også nye ildsjeler som ønsker å bli bedre kjent med sine 

sambygdinger. Hold av datoen! Nærmere informasjon vil komme! 

 

Lakkering av gulv og rundvask på Steinrøys 

Driftsgruppa har denne uka fokus på tregolvet på Steinrøys. Det blir pusset og 

lakkert. Golv i gang og på kjøkken vil også få en skikkelig rens. Ellers så vil det 

bli innkalt frivillige til rundvask etter påske. Ta kontakt med Mette Røbergeng 

hvis du vil ”svinge vaskemoppen” i lag med oss.  

E-post: mette.robergeng@monet.no eller tlf.: 456 34853.  

mailto:hovedlaget@uldaggry.no
mailto:hovedlaget@uldaggry.no
mailto:mette.robergeng@monet.no


 

Andeløp –  

årets happening på Alteren 

Lørdag 19. juni blir det såkalt 

andeløp i regi av UL Daggry og Alteren skytterlag. Det blir en trivelig dag for hele familien ute 

ved Sletten. 1000 stk  

-ikke flydyktige- ender (av plast) blir sendt fra et felles utgangspunkt. Endene er nummererte og 

folk kan kjøpe sin(-e) ender som fungerer som lodd i det store lotteriet. Eieren av den første 

anda som kommer til bestemmelsesstedet vinner hovedgevinsten – et gavekort - pålydende mange 

tusen kroner. Detaljer er ikke helt spikret for arrangementet, men det vil bli diverse aktiviteter 

i tilknytning til andeløpet. Begynn allerede nå og leit fram de fineste hundrelappene du har – til ei 

spennende investering i andeløplotteriet! Mer informasjon vil komme etter påske! Sett av datoen 

på kalenderen allerede nå : lørdag 19. juni!!! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Til Heimhug. 
BLÅTUR JUNI-09 : 
 
Klassen vår ble invitert på blåtur av foreldrene våre. 
Det var en avsluttningstur for siste år på barneskolen 

på Alteren Skole. 
 
Vi var veldig spente på hvor turen skulle gå, da vi ble hentet på skolen. 
Vi ble plassert i biler, og ble kjørt litt rundt omkring for å villede oss.Til 
slutt havnet vi på Nesna. Det begynnte å regne, så vi satt inne i klubbhuset 
til båtforeningen. Der fikk vi pølser, kake og brus. 
 
 
Det var en glad gjeng som etter hvert fikk vite at vi 
skulle reise med hurtigruta (Finnmarken) til 
Sandnessjøen.  
Om bord var det svømmebaseng, og boblebad. 
Vi badet og koste oss hele veien til Sandnessjøen. 
På turen ble de som ville døpt av Kong Neptun, det 
var en kald opplevelse 
(Med isvann i nakken).  
 
Da vi var framme dro vi på Dolly Dimpels  
( restaurant )og spiste så mye pizza, is og drakk så 
mye brus vi ville. 
Ettepå fikk vi dra på shopping, før turen gikk tilbake til Nesna med 
hurtigbåt. 
Det var en koslig tur,og bra avslutning på Alteren skole!!!!!!! 
 
Hilsen Martine Johannessen.  



 

Privatskolesaken 

 
Oppdatering fra arbeidsgruppa: Kan det være aktuelt med en privatskoleløsning på Alteren?  

Som mange har fått med seg så har FAU ved Alteren skole tatt initiativ til en arbeidsgruppe for å utrede 

muligheten for et privat skolealternativ på Alteren. Dette vil særlig kunne være aktuelt dersom det blir en 

beslutning om helt eller delvis nedleggelse av skola. Bakgrunnen for denne tanken er først og fremst 

kommunestyrets nesten enstemmige budsjettvedtak om en kraftig reduksjon i skolebudsjettet de 

kommende år. Videre har rådmannen og skolesjefen gjort jobben sin og sett på hva som skal til for å oppnå 

den vedtatte innsparingen. Forslaget som ble lagt frem er nå godt kjent og innebærer en radikal endring av 

skolestrukturen med nedlegging av 8 skoler. Forslaget legger også lagt opp til en rask overflytting av 

elevene fra Alteren og Dalselv til hhv. Båsmoen og Hauknes allerede fra kommende skoleår. 

 

Dersom arbeidsgruppa skulle rukket å søke om et godkjent privat alternativ i 2011 måtte denne søknaden ha 

vært sendt Utdanningsdirektoratet allerede 1.april i år. Vi ser nå at dette ville blitt svært krevende. 

Heldigvis var realitetene i rådmannens forslag såpass kontroversielle at det skapte heftige protester fra 

flere hold. Mange politikere, inklusive et bredt sammensatt Oppvekstutvalg, har nå innstilt på å låse 

skolestrukturen i 2 år og ikke sende det omstridte forslaget ut på høring. Det er derfor grunn til å 

forvente at det ikke skjer noen overflytting av elevene på Alteren fra høsten av. Men det er samtidig grunn 

til å forvente at drifta ved skola strammes ytterligere til……. 

 

Det antas at både foreldre og innbyggerne for øvrig på Alteren ønsker seg en lokal skole som er opprustet 

og stor nok til å betjene elevtallet, samt at det også ligger en langsiktig strategi bak drifta av skola. Dette 

vil være et sterkt bidrag til at Alteren fortsatt skal være en attraktiv plass å bosette seg, spesielt for 

barnefamilier. Det er betydelig grunn til å tvile på om dette kan oppnås gjennom kommunens prioriteringer 

til skolesektoren, og derfor er et privat alternativt aktuelt. Det at vi nå tilsynelatende har fått et lite 

pusterom gjør at det kan brukes noe mer tid på prosessen. Arbeidsgruppa har uansett som mål at en søknad 

skal være levert innen sommeren. 

 

Arbeidet så langt og videre plan 

Gjennom både allmøte og rundskriv er det informert om at et privat alternativ vil være en Montessoriskole. 

Det er naturlig å samarbeide tett med Dalsgrenda som har de samme interessene.  4. Mars ble det avholdt 

et stiftelsesmøte for et Samvirke med navn Alteren Montessoriforening med formål om å drifte en 

Montessoriskole på et ikke kommersielt grunnlag. Til det første styret er valgt representanter fra 

arbeidsgruppa og FAU. 

Arbeidsgruppa vil fortsette utarbeidelsen av en søknad om privatskole med målsetning om en godkjenning 

innen det på ny blir aktuelt for kommunen å legge ned skola. Det videre arbeidet vil også innebære en plan 

for å rekruttere nødvendige lærekrefter samt avklaringer rundt skolebygg. 

 

Egenkapital 

Det trengs ikke egenkapital for å registrere et Samvirke i Brønnøysund, men for å få godkjent en søknad 

for privatskoledrift hos Utdanningsdirektoratet forutsettes en egenkapital på minimum 100 000 kr. 

Arbeidsgruppa ser for seg at husstandene på Alteren vil kunne reise denne egenkapitalen ved tegning av 

andeler i samvirket. I løpet av 1-2 mnd vil det derfor bli sendt ut giroer sammen med ytterligere 

informasjon til alle husstander med oppfordring om å tegne seg for andeler. NB! Dersom arbeidet og 

Samvirket legges ned underveis i prosessen, betales innskuddene ganske enkelt ut igjen. 

 

Arbeidsgruppa håper alle husstandene på Alteren vil se på dette som en fornuftig 

og overkommelig sikring av det en har investert i livskvalitet og i eiendommer på 

Alteren. 

 

Med vennlig hilsen Stig Meisfjord 

(På vegne av arbeidsgruppa og det foreløpige styret)   

 



Alteren skytterlag er et aktivt skytterlag  

som utøver mye av sin aktivitet på skytterbanen i Strupen.  

Helga 20.-21.mars arrangerte de 2 stevner - 

3. Ranakarusell i feltskyting og samlagsmesterskap i skifeltskyting.  

 

På feltstevnet måtte hver deltager skyte 6 skudd  

fra 5 forskjellige hold – totalt 30 skudd.  

På helgas stevne ble det skutt fra 2 standplasser.  

 

I tillegg til vanlig feltskyting, arrangerte de samlagsmesterskap 

i skifeltsskyting. Dette er en variant av skiskyting – skytterne må ut på ski og gå ca 1,5 km 

mellom hver skyting. Her skytes det 6 skudd 3 ganger – totalt 18 skudd.  

 

Rana skyttersamlag består av skytterlag fra Hemnes, Rana, Nesna, Leirfjord og Lurøy innland.  

 

 

Vi har sakset et par bilder  

fra lagets hjemmeside. 

 
     

     

     

     

     

     

      

 
 

 

 

Feltbane i flott vintervær! 
 

 

 

 

 

God prat og kaffe hører med et godt arrangement.  

Skytterlaget har kafé og trivelige lokaler på 

Strupen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultater fra stevnet kan du finne på www.dfs.no/alteren - skytterlagets hjemmeside.  

 

http://www.dfs.no/alteren


Oppsummering fra idrettsgruppa, vintersesongen 2010  

 

Styre og stell 

Det ble byttet noe mannskap i styret i idrettsgruppa i år, og Morten Growen avløste Arild Bjørge 

som har vært med i 6 år. Takk for fantastisk innsats Arild! I tillegg byttet vi om litt på rollene 

og Øyvind Snefjellå tok over som leder i gruppa etter Alf Arne Eide.   

Vi vil gjerne ha med noen nye ansikter med i styret ved neste valg, og setter pris på om noen har 

lyst å hjelpe til! Det er bare å melde seg til en av oss, eller sende mail til 

idrettsgruppa@uldaggry.no  for å melde sin interesse. Til sommeren skulle vi gjerne malt og 

småfikset på tidtakerbua vår, og til høsten blir det en ny runde med rydding av kvist langs 

løypetraseen. Innsats ved dugnad nå i sommersesongen gir bonuspoeng ved valget senere!  

 

 

Cuprenn 

For idrettsgruppa var målet i år å arrangere renn i samme utstrekning som sist sesong. På grunn 

av vinterferie og påske ble terminlisten for sesongen noe stakkato, men i år var det ikke så 

enkelt å få det til på annet vis. Vi har arrangert 3 cuprenn i år med klasser fra 0 år og oppover.  

 

Løypene vi går i ligger flott 

til på Bakkamoen, og vi har 

løyper på 0.5, 1.5, 2.5 og 

4.5 kilometer. I år som i 

fjor var vi lovt at 

kommunen skulle hjelpe til 

med løypelegging, men 

dette har vist seg å 

fungere dårlig. Heldigvis 

møtte kommunen opp til 

første rennet, da får man 

planert traseen ordentlig 

og det blir lettere å få til 

med skuter senere. 

Kommunen har også vært 

og kjørt spor etpar helger det ikke har vært renn, og det er jo fint for de som ønsker å ta seg 

en tur. I tillegg prøver idrettsgruppa å få kjørt opp sporet i helgene for alle trim-interesserte. 

Forøvrig må vi fri til lokale skuter-eiere og har i år hatt flere til å hjelpe oss. 

 

I år har vi blitt bortskjemte med fantastisk god deltakelse på alle cuprennene. Vi har hatt 

mellom 24 og 40 deltakere på cuprennene og det har vært fantastisk fin stemning underveis. 

Noen har fått sett elg i løypa, og det er ikke tvil om at også elgen har satt pris på våre flotte 

løyper!  

 

Ny rekord for yngste deltaker! Det bør nevnes spesielt at vi vel satte rekord ved siste cuprenn 

for yngste deltaker. En forventningsfull Tobias Vassvik Snefjellå (7 uker gammel) stilte med 

nyutviklet skiutstyr til start i 0,5-kilometern. Han var spent på om utstyret skulle holde til mål 

og hadde derfor sin fader Trond Vassvik med seg rundt løypen. I fellesskap fullførte de 

cuprennet med stil, og vi i komiteen er imponerte over innsatsen!  (Se bilde på forsiden av bladet) 

 

 

 

mailto:idrettsgruppa@uldaggry.no


Isfiske  

For å runde av en slik flott sesong følger vi vår tradisjon 

og har en aktivitetshelg med isfisking på lørdag og 

alterenmesterskap på søndag. I år var det 55 spente 

deltakere som egnet opp bruket lørdag formiddag 

forberedt på å fylle isen med fin fisk. I år som i fjor var 

det stor forskjell i haillet blant seniorene og i sum gjorde 

vel ikke fangsten de helt store utslagene på haill-o-

meteret vårt.  

       
        Dina Grigoryan prøver fiskelykken på Langvatnet 

 

De mest imponerende fangstene fant vi blant juniorene og der er det vel mer pågangsmot og 

generell fiskelykke som gjelder. Med værgudene på vår side dukket det opp tilsammen over 100 

stykker på isen, og stor påskestemning var det blant deltakerne!   

 

Resultatene ble: I klassen mest fesk Senior vant Eifred Åsen 1 stk 276mm fangst, i klassen Mest 

fesk Junior vant Sebastian Aag 5 stk 885mm fangst og årets storfisker ble Heine Lillealter med 

en rugg på 278mm! 

 

 

Alterenmesterskapet  

I skrivende stund er alterenmesterskapet nettopp ferdig arrangert. Morten Growen hadde gjort 

en kjempejobb kvelden i forveien med å legge opp spor i løypene. Men som vi har erfart: 

 nyopplagt spor på bakkamoen betyr snø i store mengder. Dette har etterhvert blitt vårt mest 

sikre værtegn i lokalmiljøet! Så etter at Morten fikk lagt opp sporet på nytt igjen søndags 

morgen var vi klar til start i sesongavslutningen på Bakkamoen. Med 49 spreke deltakere til start 

var det duket for et spennende lokaloppgjør i de dype skoger. Blant de yngste i lilleløypa var det 

alvorsstemning som regjerte. Ikke alle hadde like tur med skiene og det ble vel sendt noen 

saftige gloser til smørerne også underveis tenker vi. Blant seniorene merket vi oss spesielt et 

utsagn: "Deinn som enda ha hatt nån smørera å skyld på!" kom det fra Audhild Snefjellå ved 

målgang. Men med den farten var det ingen behov for unnskyldninger, og i sin aldersgruppe ville 

hun vel gått fra de fleste. Uansett viser det at noen deltar for å ha det skøy og for å treffer 

sambygdinger, andre for å konkurrere. For oss i idrettsgruppa er begge deler like viktige, og vi 

gleder oss allerede til neste vinter! Skrevet av Alf Arne Eide 

 

Agurknytt: Ryktene gikk om at agnet var inkludert i den totale mengden fisk som ble målt opp!  

 

Vi i redaksjonen vil gi all honnør til Idrettsgruppa som sørger for aktiviteter til glede for liten 

og stor. Flotte øyeblikk når stolte idrettsutøvere står på scenen for å ta i mot sine premier! 

Samtidig vil vi skryte av kjøkkenkomitéen på Alterenmesterskapet for en fantastisk innsats! Da 

man kom inn dørene på Steinrøys luktet det nybakt brød og middag. Mette Røbergeng sto i 

spissen for produksjon av god gammeldags ertersuppe med kjøtt og grønnsaker, 

med nybakt rugbrød til. De sultne deltakerne kunne også innta kaker og kaffe 

til dessert.  

 

 

Her skulle vi hatt et bilde av Mette mens hun står med sleiva i suppa – men 

bildet var ikke å oppdrive da redaksjonen satte sluttstrek for årets første 

nummer av Heimhug. 



Sletten – en aktiv arena på 
Alteren 
Alteren er ei aktiv bygd på flere arenaer, og en av 

disse er Sletten. Her driver Hege og Tor Einar 

rideskole og fritidsgård, og Sletten Kjøre- og Rideklubb har sitt tilholdssted 

her.  

 

Sletten Kjøre- og Rideklubb er en klubb for alle hesteinteresserte – i alle aldre – 

med og uten egen hest.  

 

Klubben har medlemmer i alle aldre og aktiviteten er fra rekrutteringsnivået til 

konkurranseridning. Rekruttene er stort sett i ung alder, men det har også 

kommet til voksne som har startet å ri eller tatt opp igjen ridning etter noen års 

pause. 

 

Konkurranserytterne har stort sett egne hester som krever stell og trening hver 

dag. Å ha hest er en livsstil som ikke bare er belastende, men gir god trening i 

omsorg og selvstendig arbeid. Det er en stor andel av rytterne som er jenter, 

mens guttene kommer til som hestepassere når interessen for hestejentene 

blusser opp .  
 

I løpet av et kalenderår har klubben i 

gjennomsnitt ett arrangement pr måned. 

De fleste er stevner og 

rekrutteringscuper i dressur og sprang. I 

tillegg arrangeres det medlemsmøter med 

diverse tema, og mot jul er 

adventsshowet populært.  

Ettersom det finnes ridehall på Sletten, 

kan ridesporten utøves aktivt hele året.  

   
       Publikum på Landsstevnet 

 

I pinsen har vi de siste årene arrangert et stort stevne med mange tilreisende. 

Da leies det inn oppstallingsbokser fra Danmark og disse monteres i hallen. Der 

blir det da plass til ca 40 hester.  

 

Dette er ei helg med stor aktivitet og mye folk. Kafe-gjengen koker kaffe, 

steiker vafler, toast og serverer mye godt på alle arrangement – året rundt!! 

 
SÅ: Ta gjerne en tur innom å ta en kopp kaffe – vi ses? 
Hjemmeside: www.slettenkork.no  

http://www.slettenkork.no/


AVSKJEDSBESØK I GRUVA … 
Norwegian Talc, på folkemunne kjent som Altermark 

Talkgruve -  er nå blitt historie. Det er mange i bygda 

som gjennom alle år har hatt den som en sikker og 

stødig arbeidsplass. Nå er siste skiftet unnagjort, 

men før alle forlot gruvegangene var representanter 

for ungdomslaget på et lite besøk. Vi ønsket å gjøre 

stas på gruva, for gjennom alle de år har gruva og 

ledelsen der vært en god støttespiller for 

ungdomslaget. De har betalt annonser ved ulike 

arrangementer , kjøkkenet på Steinrøys fikk overta 

dekketøy og ymse saker .Da teatergruppa i samarbeid med  skola satte opp forestillinga ”Gruvas 

hemmelighet”, stilte  de opp med praktisk hjelp i form av at vi fikk låne lokalene, bruke strømmen 

og alt vi ellers trengte . Vi kunne aldri ha gjennomført et så stort arrangement uten deres støtte 
 
 

 

Så dermed var det at en rødnisse og en blånisse rustet seg med kake og kaffe og dro inn i de 

dype skoger ved Altermarka en desember 

formiddag. Snorre og Arnstein ønsket 

velkommen på vegne av nisser og dverge som 

bygger i berget, kjekke karer alle i hop.  

Vi ble iførte de pålagte pontifikalier i form 

av kjeledress, hjelm og hørselsvern, og 

ferden gikk nedover de mørke gruveganger. 

Undertegnede kunne ikke fri seg for å føle 

en smule andakt i det øyeblikket. Min 

bestefar og far og kanskje så gu også min 

oldefar har arbeidet der, men eg hadde 

aldri vært nede i gruva før. Med et snev av 

klaus var det også forbundet med en viss 

fryktsomhet, men det var bare å la det stå 

til og følge forfedrene.. Nedover og nedover gikk det, og så var vi plutselig i en stor gang 

laaaaangt under jorda.  Der hadde de siste nissene tatt plass inne på pauserommet, og vi kunne 

grave og spørre om livet som gruvearbeider mens vi spiste kake og drakk kaffe.  

Høflige som de var, svarte karene på alt, men vi har taushetsplikt. Vi har også taushetsplikt om 

kunsten på veggene, men der var mye vakkert å sjå. Bl.a en vaffelkakeliste som fortalte at de 

satte pris på god mat når de hadde pause. Alle syns de hadde hatt en god arbeidsplass, og det 

var litt rart å skulle avslutte arbeidet her. På vegne av UL. Daggry hadde vi et kulturelt innslag 

som gikk ut på avsynging av en vise skrevet for anledningen, på melodien ” nisser og dverge ”. 

Selvfølgelig ! Før besøket ble avsluttet, ble det tid til en omvisning. Vi takker for oss, og vi 

takker for godt samarbeid gjennom alle år. Trollet Esjeklompen passer på skattene sine, så 

talken ligger jo der og venter til neste gang menneskebarna finner det for godt å bruke den til 

noe  Så snipp snapp snute, foreløpig er talkeventyret ute… 

 

 

 

 

     Mette Oddny og Britt Nancy 

 



NYTTÅRSSOARE PÅ STEINRØYS 

 

Den tradisjonelle nyttårssoareen gikk av stabelen en lørdag i januar. Nytt av året var at vi kunne 

melde oss på og betale over nettet, og det var jo veldig lettvint. Det ble fullt hus og stor 

stemning. 

Komiteen hadde pyntet og dekt på så fint. De hadde laget til nydelig mat, oksesteik, saus og 

grønnsaker gikk ned på høykant. Og attpåtil vart det marsipankake til dessert  

 

”Fire frekke fyrer”spilte opp til dans, og stemningen steg utover kvelden.  

Etter hvert viste det seg at det var mer som steig, klosettene steig nemlig over sine bredder. 

Kaldværet hadde tatt skikkelig tak i septiktanken og der var det frøsen . Dermed ble det 

orienteringsløp rundt nøva, inn bakdøra på scenen 

og ned i teaterkjelleren for å få letta seg. 

Spennanes. 

Det vart nok vel spennanes for de i komiteen, 

etter hvert som det også doene der i kjelleren 

gikk tett  Må få berømme komitemedlemmene 

for å utvise stor kreativitet da tankbilen som var 

bestilt til tømming troppa opp uten kjettinger – 

og kom seg ikke opp bakken ..  

 

Noen ordna med et hyttedo og satte det opp på 

et toalett, noen stilte med støvsuger for å få opp 

vannet, og noen telte antall dobesøk … for etter 

hvert 10. besøk måtte der tømmes.            Årsmøte i gammeldassens venner? Geir, Marion, Roger, Karianne og Bjørn. 

 

(Man kan si det sånn at det kjem til å bli grønt i skråninga nedenfor huset når det blir vår )                 

 

 

Uttrykket ” ut å pess og inn å dans ” fikk sin rennesanse denne kvelden , og alle var enige om at 

utedoen skulle aldri vært reven .. men dette la aldri en demper på stemninga, folk dansa og kosa 

seg, og alle kom seg ned bakken da festen var slutt. At noen kanskje kom seg vel fort ned, er jo 

en tradisjon. Viktig å huske på den gylne festregel når man skal på Steinrøys : 

 ” Gå på do før du drar, ta med brodda til heimturen ” 
 
 

 

 

 

 

 

Takk for det - vel blåst til en flink 

komite   på bildet representert av: 

 

Gerd  Lillealter, Hildegunn Høvik 

og Anita Westgaard. 

 

De holdt humøret oppe tross sanitære 

utfordringer := 

 



SMÅBARNSTREFF  

 

Tirsdag i forrige uke inviterte UL Daggry til småbarnstreff. 

Klokka 18.00 var det 19 unger i alderen 8 uker til 6 år som samla seg på SFO sine lokaler på 

Alteren skole. Målet for dette treffet var at barn og foreldre kunne bli litt kjent.  

Det ble servert kaffe, te og frukt. Noen unger samla seg i gymsalen og hadde hinderløype, mens 

andre testa ut bilene og andre lekesaker som vi fikk låne. 

Takk til førsteklassen – og SFO - som lånte ut klasserommet sitt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Full rulle i den kombinerte gymsal/klasserom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De yngste deltakerne tok livet med ro på gym-matta.. 

Tobias Vassvik Snefjellå og Thea Sofie Aag   

 

 

Neste treff blir også på skola. Det blir 12. april. Alle er velkomne! 



til å le av - til å le av- til å le av – til å le av  
   
 

 

     

Trøndersk paraplydrink…   Rasisme… 
 

 

 

Hellig tjeneste 

En ung dame sitter i flyet ved siden av en prest.   

"Fader" sier hun "kan jeg få be Dem om en tjeneste?"  

"Gjerne hvis jeg kan, mitt barn." "Altså, det har seg slik at jeg har kjøpt et veldig dyrt  

og et ganske spesielt intimapparat for damer og jeg regner med å måtte betale toll for det,  

og dessuten så vil det være pinlig for meg å vise det frem.  

Kunne De kanskje gjemme den under kittelen deres?"  

"Det kan jeg mitt barn, problemet er bare det at jeg kan ikke lyve, men jeg skal nok finne på noe."  

Ja, ja tenker den unge damen, det er jo den eneste muligheten jeg har og gir presten apparatet.  

På flyplassen blir presten stoppet og spurt av tolleren om han har noe å fortolle.  

"Fra hodet og ned beltestedet har jeg ingenting å fortolle, mitt barn!", forsikrer presten.  

Noe forbauset spør tolleren: "Og fra livet og ned?"  

"Der nede" sier presten, "har jeg en gjenstand for damer som aldri har blitt benyttet". 

Da ler tolleren så han rister og roper "Neste....."  

 

 

 

Sommeren er nesten her 

 

Jeg kan se rådyrene gå omkring i hagen…      

 Ja, det er ikke lenge igjen nå…



MEDLEMSKAP OG STØTTE TIL UL DAGGRY 
Vi oppfordrer alle til å bli medlem eller støttespiller i ungdomslaget. Under her finner dere de alternativene som finnes. 

Ved hjelp av bl.a. nettbank kan du registrere deg som medlem eller gi en gave til ungdomslaget. 

 

Bare husk å skrive i meldingsfeltet hva innbetalt beløp dreier seg om: 

 

Innbetaling gjelder: Kroner 

Medlemsskap i UL Daggry og Noregs ungdomslag – voksen - 200 

Medlemsskap i UL Daggry og Noregs ungdomslag – barn –   100 

Medlemsskap i UL Daggry  – voksen -  150 

Familiemedlemskap i UL Daggry – (inntil 2 voksne + 2 barn)  300 

Støtte til lagsavisa Heimhug Valgfritt 

 

Beløpet betales inn til: UL Daggry – hovedlaget – kontonr: 4516.10.97571 

På forhånd takk for din støtte! 

 

AKTIVITETSPLAN 2010    
 

Måned Aktivitet Ansvarlig 

Januar Soare Lag 4 

Februar Styremøte 

Cuprenn 

Årsmøte 

Leder 

Idrettsgruppa 

Styret 

Mars Cuprenn 

Styrmøte 

Isfiskekonkurranse 

Alterenmesterskap 

Småbarnstreff 

Lagsavisa Heimhug 

Idrettsgruppa   

Leder 

Idrettsgruppa 

Idrettsgruppa og Lag 6 

Styret 

Redaksjonen 

April Styremøte  

Dansekveld 

Komite-/medlemsfest 

Småbarnstreff 

Leder  

Styret 

Enkelte fra hver komité 

Styret 

Mai Styremøte 

Kulturkveld 

Leder 

Teatergruppa 

Juni Andeløp 

Styremøte 

UL Daggry(lag 5)/Skytterlaget 

Leder 

September Styremøte 

Heimhug 

Småbarnstreff 

Dansekveld/kurs 

Kulturvandring 

Leder 

Redaksjonen  

Styret/egen gruppe 

Styret 

Idrettsgruppa 

Oktober Styremøte 

Høstbasar 

Kurs/forestilling 

Leder 

Lag 4 

Teatergruppa 

November Styremøte 

Julemesse og middagsservering 

Teaterforestilling  

Leder 

Styret + Lag 2 og 3  

Teatergruppa  og  Lag 1 

Desember Styremøte 

Lagsavisa Heimhug 

Leder 

Redaksjonen 

 

I tillegg vil det bli holdt diverse vedlikeholdsdugnader igjennom året. 
 


