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Vi takker Coop Helgeland for sponsorstøtten! 

 

 

”No e det jul igjen,  og jula vara heilt tel påske…..” 

Når vi var unge var dette en sannhet vi ønsket å tro på, men 
etter mange år på baken vet vi at når de første dagene i 
januar kommer, står de fleste klar til å hive ut jula igjen.  

MEN: Jula er ei velkommen tid av flere årsaker. Høytiden i 
seg selv skal gi tid til ro og avslapping - dager  å nyte i eget 
eller andres selskap. Et kjærkommet avbrekk i mørketiden og 
for ikke å glemme: Grønnsåp-lukta ligger tykt over Alteren i 
disse dager, ispedd duften av gjærbakst og hornsalt - vi får 
ryddet og vasket litt i heimhusan! Det trengs og jula gir oss 
en utmerket mulighet til å få det gjort.  

Årets siste Heimhug ser tilbake på noen av høstens 
aktiviteter på Alteren, samtidig som vi håper å ha husket det 
meste som er på aktivitetskalenderen like over nyttår.  

Vi har også et godt tips til julegaven du ikke har fått kjøpt og 
må rekke i siste liten , som det lille ekstra eller gaven til den 
som har alt.  

Tilslutt ønsker vi alle Heimhugs lesere, ei god jul og et fredfylt 
nytt år!  

Britt Nancy og Marion 

 

 
 

Heimhug utgis av: 

U.L. Daggry 

Alternesveien 1 

8616 Mo i Rana 

 

I redaksjonen: 

Marion Brun 

e-post: marion.brun@sismo.no 

tlf.: 977 39102 

og 

Britt Nancy Westgaard 

e-post: britt.westgaard@nb.no 

tlf.: 906 34943 

 

Hjemmeside: www.uldaggry.no 

 

Planlagt neste utgivelse: 

April 2011   

 

Opplag:  

100 (trykt utgave)  

150 (distribuert med e-post) 

 

 

Alternativt tips til julerengjøringen:  
Hvis du har et rotete hjem skal du gjøre følgende: 
1: Opprett en ny mappe på din PC 
2: Navngi mappen "rot i huset" 
3: Ta ett glass vin 
4: Høyreklikk for å slette mappen 
5: PC'en vil deretter spørre: "Vil du fjerne rot i huset permanent?" 
6: Klikk på ’JA’ knappen 
7: Plasser beina på bordet, drikk vin og kos deg ;) 
 

mailto:marion.brun@sismo.no
mailto:britt.westgaard@nb.no
http://www.uldaggry.no/
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Årets på-tampen julegavetips! 
 

 

Lurer du enda på hva du skal kjøpe til den som har alt??? 

Eller mangler du en ’nissepakke’??? 

Skulle mor eller bror hatt en ekstrapakke??? 

 

Vi har tipset: Andelodd!!!! 
 

Loddsalg til neste års andeløp er i full gang og løpet arrangeres 18.juni 2011.  

 

Det skal selges max 1500 lodd á kr 100. 

7 gevinster til samlet verdi av kr.35.500 + et dusjkabinett til ’Lucky Duck nr 13’,  skal deles 

ut etter endt målgang etter ferden i Sletta-elva.  

 

Gevinster:  

Reisegavekort kr 25.000 Via Tours 

Gavekort kr 5.000 Elkjøp 

Gavekort kr 1.500 Coop Obs Hypermarked 

Gavekort kr 1.000 Rana Jakt og Villmark 

Gavekort kr 1.000 Clinique 82 

Gavekort kr 1.000 DinOptiker 

Gavekort kr 1.000 Rørco 

Lucky Duck nr 13: Dusjkabinett fra Brødrene Dahl 

 

 

Hvor får du kjøpt lodd? 

Kontakt:  

·        Unni Lillealter unni.lillealter@monet.no tlf. 906 33985 

·        Alf Arne Eide alf.arne.eide@gmail.com tlf. 402 80245 

·        Hans Gullesen h-gulles@online.no tlf. 984 54608 

·        Arild Bjørge arildbj3@online.no tlf. 481 94895 

·        Britt Nancy Westgaard  britt.westgaard@nb.no tlf 906 34943 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andeløpet 2011 arrangeres i samarbeid mellom  

 

UL Daggry og Alteren Skytterlag.  

 

https://baltasar.sismo.no/owa/redir.aspx?C=19abb278e3b14959a469ae2c81c7d201&URL=mailto%3aunni.lillealter%40monet.no
https://baltasar.sismo.no/owa/redir.aspx?C=19abb278e3b14959a469ae2c81c7d201&URL=mailto%3aalf.arne.eide%40gmail.com
https://baltasar.sismo.no/owa/redir.aspx?C=19abb278e3b14959a469ae2c81c7d201&URL=mailto%3ah-gulles%40online.no
https://baltasar.sismo.no/owa/redir.aspx?C=19abb278e3b14959a469ae2c81c7d201&URL=mailto%3aarildbj3%40online.no
mailto:britt.westgaard@nb.no
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Julesoare – eller var det nyttårssoare???? 

 
Ikke så nøye – men tradisjonsrik aften blir det på 

Steinrøys lørdag 8.januar 2011 kl. 20.00. 
 

Program og inkludert i prisen (350,00 pr stk):  

 Middag 

 Kaffe og dessert 

 en øl/glass vin - evnt mineralvann, til maten 

 god dansemusikk 

Max antall billetter: 130. (Tips: I fjor ble det fullt ganske fort……) 

 

Musikk: ’SUPERNOVA’  

Dette sier reklamen: ’Spiller god dansemusikk som folk 

kjenner seg igjen i!’ Det lyder bra – så her er det bare å 

pusse danseskoene!!!  
 

 

Påmelding (starter allerede nå!):   

 

Vi gjentar suksessen med elektronisk påmelding fra i fjor.  

Dette må du gjøre:  

 Send en mail med påmelding til julesoare@gmail.com. Oppgi 

antall og navn på samtlige (NB: 18-årsgrense) 

 Du vil få et referansenr i retur 

 Referansenummeret må benyttes når påmelding innbetales på 

konto 4516.19.92112 

 Påmelding er gyldig når pengene er mottatt på konto hos oss 

 Spørsmål? Ta kontakt med Marion på tlf 97739102 
 

….stygge rykter sier at de siste års spenningsmoment på soarene er 

borte…… det skal nemlig være lagt varmekabel i kloakken…så det blir 

forhåpentligvis ikke tette do denne gang…..  

mailto:julesoare@gmail.com
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SMÅNYTT - KE’ SÅ SKJER? – SMÅNYTT – KE’ SÅ SKJER? 
 

Adventsshow til hest på Sletten søndag 19.desember kl.16.00 

De yngste rideskoleelevene får være Lucia til hest. Deretter blir det oppvisning 

i forskjellige grener av hesteinteresserte. Velkommen til en stemningsfull 

ettermiddag på Sletten Fritidsgård og ridesenter!  

 

Revy på Steinrøys i mars! 

Det blir revy på Steinrøys i mars – datoene er ikke 100% spikret, men 

uke 10 eller 11 er aktuell. Revy med påfølgende pubkveld er også på 

planleggingsstadiet.  

Nærmere informasjon om tid, sted og billettsalg vil bli annonsert når det 

nærmer seg – så FØLG MED –FØLG MED!!!!! 

 

Julesoare 

Lørdag 9.januar arrangeres julesoare i tradisjonell stil. Se egen annonse på 

annen side i dette Heimhug.  

 

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. Så: Søndag 2.januar kl.11.00 

arrangerer konfirmanter og konfirmantforeldre fra Alteren gudstjeneste med 

påfølgende kirkekaffe.  

   

Dans- og trimkvelder på Steinrøys 

I høst var det lagt opp til seks dansekvelder med linjedans og 

Zumba. Bl.a. pga kulde og en sviktende oljefyr ble det kun 

gjennomført tre. Det ble kjøpt inn projektor og Zumba-dvd'er 

slik at vi kunne kjøre skikkelig opplegg etter å ha hatt oppvarming med linjedans 

og fruktpause. Bra oppmøte av jenter/damer i alderen 14 til noen og femti. 

kjempesosialt, trivelig og artig!  

Vi fortsetter midt i februar, så da er nye og gamle deltakere hjertelig 

velkommen! 

 

 

Loppemarked i 2011?  

Nå er folk så bevisste når de rydder til jul, at vi får spørsmål 

hvorvidt det skal være loppemarked til våren – for i så fall vil de 

hjemme saker og ting til formålet i stedet for å kaste eller gi bort 
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til eksisterende bruktbutikker! Det setter vi stor pris på. Selv om et 

loppemarked ikke er spikret foreløpig på aktivitetsplanen for 2011, er det mye 

som tyder på at vi holder tradisjonen med loppemarked annet hvert år – dermed 

ligger det an til et til våren – evt. til høsten. Nærmere informasjon kommer i 

aprilnummeret av Heimhug 

 

Alteren-kalender for 2012  

Ungdomslaget vurderer å få laget en kulturkalender for Alteren for 2012. Det 

kan være snakk om gamle og nyere bilder fra bygda, tekster og gjenstander som 

kan profileres osv. Har du ideer og/eller lyst til å være med på et slikt 

arbeidsprosjekt? Tanken er å få kalenderen ferdig før jul neste år. Ta kontakt 

på tlf. 906 34943. 

 

Utflukt til Utskarpen bygdemuseum 

Mange har hørt om det flotte arbeidet som gjøres i Utskarpen med å bygge opp 

et bygdemuseum, men få har vært der! Vi planlegger å få til en utflukt når det 

blir ulite varmere i været – til våren. Nærmere info kommer i neste Heimhug! 

 

Grasrotandelen for 2010 

Tusen takk til alle dere 67 personer som har ungdomslaget som 

grasrotmottaker for sitt spill i Norsk Tipping!!! Vi er utrolig 

takknemlig for at dere har valgt nettopp oss, og vi lover å benytte 

midlene til beste for alle som sokner til bygda vår. På slutten av 

året kan vi med glede konstatere at det nærmer seg 23 000 kr. Verv gjerne 

enda flere givere! Det er mange som ikke har tatt det endelige skrittet det er å 

bli giver. Enkelt og gratis! 

 

Enkel registrering: (org.nr: 993973831 = UL Daggry) 

1. Hos Kommisjonær: Oppgi organisasjonsnummeret når du spiller hos en av 

Norsk Tippings mange kommisjonærer. 

2. SMS: GRASROTANDELEN 993973831 til 2020 (tjenesten er gratis). 

3. Internett: grasrotandelen.no eller norsk-tipping.no. 

 

Tips til Heimhug eller andre? 

Har du tips eller innspill til oss i redaksjonen eller til ungdomslaget? Send en 

mail – jfr kontaktinformasjon på side 2.  

 

 

 

 

 

http://grasrotandelen.no/
http://norsk-tipping.no/
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Høstbasaren 2010 
 

Årets høstbasar ble en suksess hva angår oppmøte og resultat. 

Vel 100 mennesker møtte opp, og de første kom så tidlig at 

sveakaker og vafler fremdeles var under produksjon. Det var 

god stemning og mange kjøpelystne gjester. Alle loddbøkene ble 

utsolgt, så også årene til hvert åresalg.  

  

Høstbasaren er et av få arrangement i bygda hvor alle generasjoner kan møtes. Også i år kunne 

Karlsen/Klaussen vise til hele fire generasjoner rundt bordene. Det samme gjorde 

familien Bakken/Hansen. Det er veldig hyggelig at utflytta unge alterenværinger tar med seg 

sine familier og kommer på basar! 

  

Ingvild Gjølstad showet gjestene gjennom praktisk informasjon og loddtrekninger i kjent 

humoristisk stil, og latteren satt løst i lokalet. Mange flotte gevinster gitt av folk i bygda og av 

næringslivet, gav mange valuta for innsatsen. Hovedgevinsten var i år et samarbeidsprosjekt i 

familien Lillealter med gode naboer - der pappa Karstein snekret dukkeseng, datter Gerd sydde 

bl.a. en nydelig dåpskjole og nabo Linda strikket flotte plagg. Den heldige vinner ble Tove Kjøren i 

Grotneset.  

  

Som et lite pauseinnslag hadde noen lokale jenter i 

varierende alder(!) et dansenummer for å demonstrere hva 

de hadde lært på linjedansøvingene på Steinrøys denne 

høsten. 

 

Komiteen sørget for masse god mat og kaker. De hadde også 

gjort en veldig god jobb med forhåndssalg av lodd, slik at 

det endelige resultatet ble det beste noensinne - en netto 

på mer enn tjue tusen kroner! Utrolig kjærkommen 

inntekt for ungdomslaget - i tillegg til at dette er en av de 

sosialt viktigste og tradisjonsrike aktivitetene på Alteren.  

 

 

 

         

 
 

 
Astrid Karlsen er en stabil høstbasargjest! I år hadde hun med 

både barn, barnebarn, oldebarn OG mannen Signar! 

Konferansier Ingvild Gjølstad ”herjet” med en sporty Astrid 
 

 

Tante Linda Lysfjord lærer bort salgstriks til kommende  

komitégenerasjoner. Brødrene Heine og Odin Lillealter. 
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Julemesse på Steinrøys 
 

I 2009 ble det arrangert førjulsmesse på Steinrøys som et 

prøveprosjekt. Dette ble så vellykket, at ungdomsslaget satte 

av hele 2 dager i 2010 til dette formålet. I år var det flere julemesser i distriktet 

samme dag, men Alteren tok absolutt sin del av besøkene. 

 

Heimhugs utsendte var innom like etter åpning lørdag13.november og lot seg imponere av 

de forskjellige stands. Her kunne man få kjøpt ullsokker i alle varianter, votter, luer, 

boller og utstyr i treverk, smykker, stein, lefser, gomme, porselen, handduker med 

påbrodert navn for å nevne noe.  

 

Utstillerne var både lokale og fra andre deler av distriktet. Vi var spesielt glad for at 

den yngre garde fra bygda også i år var representert. Maja, Martine og Hilde stilte med 

mye fint – spesielt la vi merke til Martines pengebøker som var lagd av brukte 

melkekartonger. Veldig miljøvennlig og fantasifullt!!!!  

 

Etter å ha tatt flere runder i salgslokalet, var det kaffe og kaker å få kjøpt i kafeen. 

Hjemmelagede kaker til formiddagskaffen gjorde susen! Søndag ble det servert 

saltkjøtt og kålrabistappe til middag – ryktene taler om en utmerket kvalitet og smak!  

 

Heimhugs utsendte fotograferte både utstillere og gjester, men i ettertid har 

teknikken sviktet – og alle bilder er en saga blott……. Regner med at ’manne-bordet’ ikke 

er misfornøyd med det – ettersom Heimhug kan avsløre at mens damene hadde lave 

rundetider rundt salgsbordene, tok mennene det hele med stoisk ro og nøt 

formiddagskaffen med god prat! Det er det som gjør førjulsmessen på Steinrøys til det 

den er: En trivelig stund i god atmosfære – der kjentfolk møtes! Vi kommer tilbake!  

 

Litt reklame etter kjøp gjort på julemessa:  

 
Dette er det som på nymotens språk har fått betegnelsen ’flatbrød-kit’,  

Dvs – det utstyret du 

trenger når du skal bake 

flatbrød.  

 

Vet ikke hva produsenten 

kaller det, men 

redaksjonen har testet 

dette i bruk – både til 

flatbrød- og lefsebaking 

– og utstyret er genialt!!!! 

Så – Oddmund på 

Bustneset – det kjem nok 

fleire bestillinge…..
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Kulturrydding og løypetrasearbeid i regi av idrettsgruppa   

 

Det er bevilget noen tusen kroner til 

idrettsgruppas prosjekt med å få ryddet 

skog og få fram den gamle ”Grøva-brua” 

på Alteren. Dette vil vi komme tilbake til 

i vårnummeret av Heimhug. På selveste 

farsdagen jobbet en iherdig gjeng med 

dette. Stort sett samme gjeng har også 

brukt mange dugnadstimer til å rydde 

trasé for å forlenge skiløypa – slik at man 

kan gå fra Bakkamoen til Skillevollen. 

Dette er et samarbeid mellom 

grunneiere, UL Daggry og 

BossmoYtteren.  

 

Stor takk til: 

Øyvind Snefjellå, Arild Bjørge, Morten Growen, Hallgeir Wist, Geir Arne 

Solbakk, Bjørn Soleglad og Bjørn Tore Børstad.  
 

Cup-løypa er også under arbeid i disse dager. Alf Arne Eide og Morten Growen 

har arbeidet for å få en god bunn/såle slik at med litt velvilje fra kommunen 

(tråkkemaskin) kan det bli klart for nypreparerte løyper i romjula! Da kan det 

sikkert være godt for de fleste å komme seg en tur ut på ski etter noen late 

dager ved matbordet! Herved er oppfordringen brakt videre. 

 

Aktivt skytterlag 
 

 

 

Hver tirsdag og torsdag 

trener skytterlaget på 

Steinrøys.  

 

På bildet ser vi bilde av 5 

unge håpefulle 

skyttertalenter i liggende 

posisjon under kyndig 

veiledning av Arild Bjørge. 

Bjørn Tore, Hallgeir og Bjørn klar til dyst i skogen 
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Kurs i tradisjonsbakst 
 

Vi er så heldige her på Alteren at vi har ressurspersoner som svarer ”Ja, det 

ska’ vi få tell!” når man spør om noe. Ei av dem er ho Målfrid på Bustneset!  

 

Tidligere i høst diskuterte vi i styret om det kunne være mulig å få til et 

bakstekurs av noe slag. Kort stund etter hadde vi fått Målfrid på banen som 

tilbød seg å kjøre et kurs i bakst av flatbrød- og møsbrømlefse. Dette ble et 

eksklusivt tilbud for de 10 som meldte seg på. 

 

Damer i alle aldre troppet spent opp med forkle, kjevle og steketakke. Første 

kursdag laget vi flatbrød. Kjevlene gikk flittig på nyvaska steinrøysbord, og det 

ene flatbrødet etter det andre ble tryllet fram.  

 

Dag to sto 

møsbrømlefsa for 

tur. Denne er ikke så 

godt kjent i Rana som 

f.eks. krinalefsa, men 

var mer egnet til 

dette kurset. 

De fleste hadde det 

forholdet til 

møsbrømlefsa at man 

hadde kjenninger 

eller slekt fra 

Salten/Fauske/Beiarn 

hvor møsbrømlefsa 

har lange tradisjoner.  

 

Deigen til lefsa er litt mer raffinert enn flatbrødet, mens arbeidsmetoden med 

kjevlinga er stort sett lik. I tillegg lages det en prim – møsbrømen – som has 

oppå til slutt toppet med rømme og sirup! Ikke noe for sarte ganer... 

 

Innimellom kjevlinga hadde vi trivelige kaffepauser med litt tilbehør, og 

utveksling av gode tips samt gode og dårlige erfaringer med diverse bakst! 

 

Målfrid syntes hun hadde med en flink gjeng å gjøre, så diplom ble det på alle 

sammen! Kanskje følger ungdomslaget opp med et nytt bakstekurs ved en senere 

anledning, f.eks. neste høst. Vi gjengir oppskriftene etter avtale med kursleder. 
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Flatbrød – ca 30 leiver 
 

200 g sjåkmjøl 

300 g byggmel 

300 g siktet rugmel 

300 g hvetemel 

1 ts salt 

7-8 dl helmelk 

Til utbaking: byggmel og litt sammalt 

hvete finmalt 

 

Møsbrømlefser – ca 30 stk. 
 

1 kg hvetemel 

1 kopp smør 

1 kopp sirup – varmes litt og blandes 

med kulturmelk 

1 ss hjortesalt 

Ca 8 dl kulturmelk 

Ca 2 kopper byggmel 

Ca 2 kopper ”grovbakst” 

 

Fyll til møsbrømlefser – til en liter helmelk går det ca ½ kg brunost, sukker 

etter behov. Jevning av litt hvetemel og melk. 

 

Lefsene må være varme før man har på fyllet. Oppå der har man rømme, sirup og 

setersmør etter behag. 

 
Mette rører i møsbrømprimen 
 M 
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Julegrantenning 2010 

 
Til tross for minst 15 minusgrader 

hadde mange store og små funnet 

veien til skola for å være med på den 

tradisjonelle markeringa av 

julegrantenninga/start på adventa. 

Komiteen hadde gjort jobben ved å 

sørge for varm gløgg og pepperkaker 

til alle frammøtte.  

Et fint lite tre med mange lys ble sentrum for juletregang og kjente julesanger.  

 

Sannelig dukket nissen opp i år også! 

Helt utrolig hva nissefar får tid til i julestria… Han er like populær som før, og 

tok seg tid til å snakke med ungene og dele ut pakker til alle. 

 

Takk til komiteen som lot kuldegradene føles noe varmere med vel gjennomført 

opplegg - og takk til Lusine Grigoryan for utlånte bilder! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


