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Velkommen til årets første Heimhug! Det er et par uker 

til påske, men vi kaller dette et påskenummer allikevel.  

Årstiden tatt i betraktning så er det nå vår… Sola kan 

glimtvis sees innimellom sludd- og regnbygene. En kald 

vinter har tært på hus og folk. Frosne avløpsrør på 

Steinrøys har også i år laget en viss dramatikk blant de 

involverte under revyforestillingene. Men det ble ingen 

hindring for at ”Vi ser deg nok” ble en suksess! Mer om 

revyen inne i bladet.  

Selv om det går i mot vår gir vi ikke slipp på 

vinteraktivitetene! Sett av helga (9.-10.april) til 

idrettsgruppas opplegg både lørdag og søndag!  

Når vårrengjøringa står for tur kan det være kjekt å 

vite at alt man ikke ser likt å kaste og som andre kan 

sjå mon i - kan man gi til det planlagte loppemarkedet på 

Steinrøys i slutten av måneden!  

Vi ønsker alle i bygda samt alle våre venner på  

”Alteren-lista” en riktig GOD PÅSKE og en nydelig vår! 

Ingenting er vel mer vakkert enn hvitveisen når den 

står i sin skrud en gang i mai!  

Marion og Britt Nancy 

 

 

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

 

 

Kampanjer på Alteren-lista: Så langt i år har det vært gjennomført tre mindre 

”e-postlistekampanjer”. Målet har vært å få hjelp til å skaffe nye- samt 

oppdatere e-postadressene på Alteren-lista. Dette har resultert i nærmere 30 

korrigeringer/nyregistreringer. Et annet tema har vært å få flere med i 

festkomiteene våre. Så langt har vi fått med fire nye husstander, 

slik at vi har fått komplettert en komité, samt forsterket en 

annen. Vi vil gjerne ha enda flere med!  

En tredje kampanje har vært å opprettholde- eller gjerne å øke 

medlemstallet i UL Daggry. Spesielt siste år gikk antall medlemskap, og særlig 

familiemedlemskap, merkbart opp. Vi håper at utsendte giroer i postkasser og 

elektronisk påminnelse på Alteren-lista vil resultere i enda flere! Se siste side av 

bladet for medlemskap – hvis du har forlagt tilsendt elektronisk- eller trykt 

giro. Tusen takk for alle bidrag! 

 

Dansekvelder: Etter en laaang pause var det meningen å starte opp igjen med 

linjedans og zumba. Nå har Steinrøys vært veldig opptatt av 

revyprosjektet samt skytetreninger, og fremover nå vil 

flere onsdager bli benyttet til forberedelser til 

loppemarkedet som skal arrangeres i slutten av april. Påsken 

kommer også i alt dette. Første uka i mai blir det rundvask… 

Hvis det er interesse for å kjøre trim onsdagene den         

11.,18. og 25.mai så får vi det til! I så fall ønsker Britt Nancy 

en tilbakemelding fra dere på e-post eller tlf. se kontaktinformasjon på side 2. 

 

Seniortreff: Hold av fredag 20.mai, for da arrangerer teatergruppa en trivelig 

kveld for godt voksne alterenværinger. Det vil bli servert god mat med noko 

attåt, det vil bli litt underholdning og kanskje en dans? Påmeldingsinfo kommer! 

 
Alteren-kalender for 2012: En del personer har meldt seg villig til å være 

med på arbeidet med å lage en kulturkalender for Alteren for 2012. Vi håper 

det kan bli en interessant og flott kalender som kan være klar i god tid før 

vi begynner på det nye året! 

 

Utflukt til Utskarpen bygdemuseum: I forrige Heimhug nevnte vi at det 

var under planlegging å få i stand en slik utflukt. Mer konkret informasjon vil  

foreligge på seniortreffet 20.mai. 

 



 

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

 

 
Grasrotandelsordningen: Tusen takk til alle dere 69 personer som har  

ungdomslaget som grasrotmottaker for deres 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. Pr. 4.april er det så langt i år generert mer 

enn kr 5.000. 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: www.grasrotandelen.no eller www.norsk-tipping.no 

 

Julesoarét/nyttårssoarét: kjært barn, mange navn. Den tradisjonelle festen ble arrangert 

lørdag 8.januar. Komiteen gjorde en strålende jobb for at vi gjestene skulle ha det trivelig. 

Nydelig mat, super dansemusikk og kjempegod stemning! Vel 100 gjester bidro til en 

perfekt kveld. I motsetning til året før – var ingen av toalettene tette(!), så i år var 

det ingen spennende utedoaktivitet rundt nøva! 

 

 Dugnadshjelp 

Steinrøys er bygdas storstue som alle i bygda har et forhold til. Huset begynner å bli 

gammalt og det trenger en del oppgradering og vedlikehold. Dette koster penger og ikke minst 

hender som er villige til å ta i et tak. 

Av det vi har planer om å få gjennomført i løpet av våren/ sommeren er: 

Rundvask: Blir gjennomført 4. og 5.mai kl 18-20. Ring Mette på tlf. 456 34 853 hvis du kan være 

med og ta ei økt. 

Oppgradering av elektrisk anlegg:  etter pålegg fra kraftlaget. Frist 1.mai. Dette vil Botn 

Elektro ha ansvar for, men også behov for noe dugnadshjelp. 

Skifting av bordkledning på vestveggen og maling av huset utvendig: Trenger mange hender. 

Ordne utgangstrappa: Det er ikke avklart hva som skal gjøres, men også her trengs det noen 

som kan ta i et tak. 

Må finne årsaken til problemene med kloakken og få dette utbedret. Noen må gjøre dette 

også. 

  

Dugnad er i tillegg til å gjøre en jobb med vedlikehold av Steinrøys, også et sosialt møtested der 

vi blir bedre kjent med hverandre og kan ha det riktig så trivelig. 

Kanskje noen kan melde seg som kaffekokere og muntrasjonsråd? 

  

Vi oppfordrer alle som kan avse tid til å gjøre en innsats om melde seg til tjeneste. Mye 

eller lite, det er det vi gjør sammen som teller. 

  

Send gjerne melding til mob. tlf. 994 61 434 om du ønsker å ta i et tak, så 

tar vi kontakt når vi får organisert dugnadene. 

  

Arnstein Remmen - leder driftsgruppa. 

http://www.grasrotandelen.no/
http://www.norsk-tipping.no/


Cuprenn 2011 

 
I skrivende stund er det lite ute som frister til skiaktivitet med øs pøsende regnvær og 

dårlige utsikter til forbedring. Idrettsgruppa tenker akkurat nå på 

Alterenmesterskapet med ski og reppstekka til helga med dårlige værutsikter.  

 

Som vanlig har vi hatt våre bekymringer for snøen til cupen, men til forandring har vi i 

år hatt rikelige mengder. Ved første løypelegging i januar var det opp imot hoftehøyden 

ved enden av 5 kilometers sløyfa, og turene rundt ble god trim selv med scooter. Etter 

hvert har vi fått med oss tråkkemaskin fra Båsmoen, og herfra har vi hatt pålitelig 

løypelegging med fantastisk kvalitet! Når vi får ryddet bort noe skog fra traseen vil 

tråkkemaskinen legge løypa fra lunneplassen på åsen ned den gamle golfbanevegen og 

sammen med våre løyper. Da kan man altså gå skiløypene fra Bakkamoen og helt til 

Skillevollen i en 

sammenhengende trase! 

 

I år som i fjor har vi hatt en 

utrolig bra oppslutning rundt 

cuprennene, og ikke minst 

har godt humør blant de 

fremmøtte gitt god 

stemning for de aktive. Vi 

har vært vitne til store og 

små prestasjoner blant de 

minste hvor mange har gått 

med startnummer for første 

gang. Liten tvil om at 

startnummer på brystet kan 

gjøre det ekstra hett 

mellom ørene på løperne!  

 

 

44 løpere har vi vært på det meste i år, og det er vi svært fornøyd med! Vi ser at de 

største klassene er løypa for de aller minste løperne samt trimklassen i 5kilometers 

sløyfa. Det er nok her vi egner oss best som arrangør også, med vår noe uformelle  

stil:-). Vi driver vår aktivitet for å bidra til litt trim blant bøgdafolket, og da er en 

trimtur i 5kilometern like perfekt som en knallrunde i 500meters sløyfa på åkeren!  

Det siste cuprennet var vi velsignet med et fantastisk vær og flotte nykjørte spor! De 

fremmøtte fikk seg en flott tur, og idrettsgruppa registrerte med glede at mange 

velger å ta seg en familietur i løypene etter cuprennet. Det synes vi er flott, og det 

viser at vårt arbeid med å holde løypetraseen åpen og framkommelig blir satt pris på. Vi 

sees til neste år! 

 

-Idrettsgruppa 

Arne Marius Eide i god driv i 2,5 km-løypa 



IDRETTSGRUPPA 

ARRANGERER 

VINTERAKTIVITETSHELG 

 9.-10.april 

 
Lørdag 9.april: isfiskekonkurranse på 

Langvatnet. I år flyttes arrangementet et 

stykke for om mulig å få mer fisk!  Oppmøte ved 

Snefjellå gård kl 1200, følg skiltingen! 

Konkurransen avsluttes kl 1400. Det blir 

premiering av størst- og mest fangst. Er du ikke 

så glad i å fiske, kan du allikevel komme for å 

nyte kaffe, pølser med brød og kvikklunsj i frisk 

luft. Det er en viss spenning knyttet til været. 

Blir det for mye regn i forkant, kan det bli for 

mye vann oppå isen. Følg med på Alteren-lista for evt. endring av planer!  

 

Søndag 10.april: Alterenmesterskapet arrangeres på Bakkamoan – samme sted 

som cuprennene -  påmelding fra kl 1130. Start kl 1200. Alle 

klasser fra 0 år. Egen trimklasse med frivillig tidtaking for de 

som bare ønsker å være med på en fin trimtur. Trekning av 

flotte premier på startnumre. Premieutdeling på Steinrøys 

etter rennet både for Alterenmesterskapet og for cup-

rennene-2011. Det er også kjekt med heiagjeng i målområdet! 

 

Kafé med middagssalg søndag 10.april på Steinrøys fra kl 1330 i forbindelse 

med mesterskapet. Ta søndagsmiddagen på Steinrøys og la oss ta oppvasken! 

Salg av bakt laksefilet m.tilbehør. Ellers finner man pølser med brød, kaffe, 

brus, vafler og kaker på menyen. Idrettsgruppa har tradisjonelt loddsalg i 

forbindelse med arrangementet, mens det også vil bli 

mulighet til å kjøpe andelodd. 

 
 

 

 

Fra fjorårets isfiskearrangement 



Takk til Merete Soleglad for 

solskinnsrapport fra småbarnstreffet: 

 

Solfest på 

Steinrøys 
 

Mandag 28.februar møttes 

nesten 20 barn mellom 0-6 

år på Steinrøys til solfest. 

Det ble salg av pølser, og det 

var ingenting å si på 

køkulturen blant de små. 

 

 

Etter hvert ble 

det produsert 

soler i alle 

varianter, som 

for tiden pynter 

opp 

ungdomshuset 

vårt. Veldig fine. 

Før det ble 

leggetid fikk vi 

lekt "bjørnen 

sover" og 

"flasketuten 

peker på", med 

stort 

engasjement.      

 

Også må vi ikke glemme kappløp opp og ned 

rullestoltrappa, et ukjent antall ganger. 

 

Det ble en kjempehyggelig ettermiddag for store 

og små. Håper vi får til minst ett treff til, før vi 

tar sommerferie. Tips og ideer til småbarns-

treffet mottas med takk Skulle gjerne hatt 

en sangfugl, eller en turner blant oss! 

”Bjørnen sover” – en kjent og kjær sanglek, også på småbarnstreffet. 

Full fart opp-og-ned den spennende 

skrågangen på Steinrøys – alltid populært 

blant de små! 

Ungene strålte som soler mens de klippet til flotte papirsoler 



LOPPEMARKED PÅ 

STEINRØYS  

FREDAG-LØRDAG 

29.-30.APRIL  
 

Vi har nå fått en viss erfaring med å arrangere loppemarked,  

og vi inviterer alle til å hjelpe oss også med årets ”loppis”.  

Tro det eller ei, men våren nærmer seg med stormskritt!  

Har du ting du vil bli kvitt, så ikke nøl med å ta det med til Steinrøys!  

 

Skal du flytte, pusse opp, ha opprydding i skuffer, skap og boder, har du 

klær i skapet som ikke har vært brukt på lang tid, eller kan noe om mulig ha 

blitt for smått? Eksempler på hva vi tar i mot: 

 

 Ting og tang – kopper, krushunder og lignende.  

 Gardiner, duker, tekstiler etc. 

 Leketøy, sportsutstyr 

 Julesaker, påskesaker… 

 Lamper og mindre møbler 

 Bøker, cd-er, video, leker osv 

 Brukbare klær for store og små (obs! ikke skitne klær og 

ødelagte sko) 

 Og alt annet som du finner på … 

 

Traktorer, salonger og andre grandiose ting selger vi på rot! Send oss en MMS 

av gjenstanden… 

Har du vanskeligheter med å få levert? Ring: 958 35 225 for henting. 

 

Mottak av lopper på Steinrøys følgende dager: 

 Onsdag 27.april kl 1800-2000 

 Torsdag 28.april kl 1800-2000 

 

Selve loppemarkedet har følgende åpningstider: 

Fredag 29.april kl. 1600-2000 

Lørdag 30.april kl. 1200-1700 

 

Fra kafeen vil man begge dager få kjøpt: 

Pølser m.brød, kaffe, brus, kaker og vafler. 

Lørdag blir det i tillegg MIDDAGSSALG. 



 
Alteren andeløp 2011 

et samarbeid mellom  

Alteren skytterlag og UL Daggry 

 
Vi er glade for å fortelle at andeløpet - som vi i fjor måtte bruke litt tid 

på å forklare hva var – også i år vil bli arrangert! Dato er lørdag 18.juni. 

Loddsalget er i full gang, og det vil bli solgt maksimum 1500 lodd. 

Kjempefin gaveidé til den som har alt – og hvorfor ikke til konfirmanten? 

Hva med å vinne et reisegavekort til ”syklubben”, til ”trimgruppa” eller til 

familien? I år er det enda flere premier enn i fjor. Gevinster for ca 40.000 

kr til sammen - Premier i år (med førsteplass øverst) er: 

1. Reisegavekort fra VIA Tours   verdi kr 25000  

2. Gavekort Elkjøp    verdi kr 5000 

3. Gavekort Coop Obs hypermarked  verdi kr 1500 

4. Gavekort Rørco    verdi kr 1000 

5. Gavekort Rana Jakt og Villmark  verdi kr 1000 

6. Gavekort Clinique 82    verdi kr 1000 

7. Gavekort dinOptiker    verdi kr 1000 

8. Lucky Duck premie til and nummer 13 i mål, et 

dusjkabinett fra Brødrene Dahl, verdi kr 5000- 

I år vil vi også arrangere AfterDuck på Steinrøys på kvelden. Rammene rundt 

dette er fortsatt ikke spikret, men en lystig kveld er ventet... 

 

Vil du kjøpe lodder – ta kontakt med følgende: 

 
For UL Daggry 

Unni Lillealter:   unni@lillealter.no 

Alf Arne Eide:   alf.arne.eide@gmail.com 

Britt Nancy Westgaard:  britt.westgaard@nb.no   

 

For Alteren Skytterlag 

Hans Gullesen:    h-gulles@online.no 

Arild Bjørge:    arildbj3@online.no 

Fra fjorårets andeslipp 

mailto:unni@lillealter.no
mailto:alf.arne.eide@gmail.com
mailto:britt.westgaard@nb.no
mailto:h-gulles@online.no
mailto:arildbj3@online.no


REISEBREV FRA 

VINNERNE  

AV HOVEDGEVINSTEN  

I ALTEREN ANDELØP 2010 
 

Ja,tenk at vi va så heldig å vinn 1 premien i 

Andeløpet! Vi villa ikkje tru det, tenk at vi hadd 

sånn flaks! Turen vart bestilt og det var noen 

spente alterenværinga som satt seg på toget tel 

Værnes. Anna Sofie og Lars Emil syns at det var 

kjempespeinnanes, dem ha jo ikkje reist med tog før. Det va kjempeartig og togturen gjekk som 

ein lek.  

 

Så ankom vi Værnes og ikkje eitt 

hotellrom å oppdriv..Så vi mått 

overnatt på flyplassen! Vi søv overalt 

på flyplassen og vi va ikkje aleina!  

 

Så va kl.0500 og innskjekkinga begynt. 

Åååå kor vi gledd oss å fær tel syden, 

nærmere bestemt Gran Canaria. 

Flyturen gjekk fort, vi fekk mat og 

søv oss igjennom dein lange flyturen! 

Så va vi endele kommen fram, ååå 

lykke. Det va berre å smør seg inn med 

solkrem å  

 

 

hopp i bassenget!! D va så deilig, å kuinn ta på seg bikini og badeshorts midt på vinteren!  

14 daga gjekk veldig fort, vi bada, kosa oss, spist god mat og slappa veldig mye av! Husmora va 

også på ferie, vi gjekk tel dekka bord heile dagen og kvelden. All inclusive e berre å anbefal! 

Dr.Fish e nåkka ainna som vi opplevd, kanskje ein ide førr å bruk her på Mo? Med steinbit? 

Neida,det va heilt himmelsk! Fer du dit så vil vi anbefal det. Ja,vi hadd ein opplevelse førr livet. 

Det her va berre lekkert! 

  

 

 

 

Stor takk tel Ul Daggry som fant på andeløpet, sånn 

at vi kuinn fer tel syden aill ihop!! 

  

Takknemlig hilsen Inger Lise Brattland med familie. 

 

 P.S. Du ha vel kjøpt Andelodd???? 

 

 

 

Anna Sofie tar seg en blund på Værnes 

Ole Martin og Inger Lise får fotbehandling 

i et kar med levende fisk, såkalt: ”Dr.Fish” 

 

 

 

 

Anna Sofie og Lars Emil koser seg i bassenget 



EN REVYHISTORIE…  
 

Kommunen tar grep og ringer en SRM ,….  

 

UL Daggrys teatergruppe klarte jammen også i år å få snekra sammen en revy.  

10. -13. mars var ungdomshuset Steinrøys stedet som i løpet av 6 forestillinger 

tok imot ca 700 publikummere som hadde kjøpt billetter til revyen ” Vi ser deg 

nok ” . Store og små hendelser fra distriktet ble sett på med nye revyøyne ….  

Nede på riksvegen sto det parkert 

biler i lange rekker, i tillegg ble det 

benyttet parkeringsplasser både hos 

Oddvar Alterskjær og Rolf Jensen. 

Det var folkevandring opp 

Steinrøysbakken, Steinrøysmusa 

gikk i sjokk, hoppa ut av 

kjøkkenskapet og gjemte seg  på 

loftet. Der var det lekkasje i 

varmtvannstanken, så den ble våt i 

pelsen. Våt mus på loftet altså, men 

slike ting blir som bagateller å regne 

sett i lys av den dramaforestilling som utspant seg i teaterkjelleren… Regnværet 

som kom gjorde at det tradisjonen tro fløt av vann i kjellergangen, men Kjell-

Ivar Skjærvik Petter Smartesen hadde fått tak i praktiske treplatter som ble 

lagt ut så vi kunne gå tørrskodd til garderobene. Ikke noe å bry seg om, bare litt 

rent grunnvann  må vite  Men så, rett før lørdagens 2 forestillinger kom 

plutselig alt av  vann fra  kjøkken og toaletter opp i slukene  i kjelleren …og der 

var det 16 skuespillere som skulle  gjøre en jobb på scena, de skulle skifte 

kostymer x antall ganger, og de skulle så gjerne gått litt på do også faktisk  :=  

 



Men – the show must go on. Driftige karer fra teatergjeng og komite kjørte på 

med vannstøvsuger, slangen ut av kjellervinduet og så var det å pumpe vann ut 

etter hvert som det flommet opp der nede. Og teppet gikk også opp, folk lo og 

koste seg i salen, mens dem i kjelleren pumpa som galen … vannstanden sank, 

hurra! Forbudt å gå på do inne, samt ingen oppvask på kjøkkenet gjorde at vannet 

holdt seg i ro sånn like under dørstokken   Og midt oppi det her sprang det 

både professorer, sparkepiker, elger, engler og djevler, ordførere, rådmann, ja 

sågar et helt kommunestyre ..det ble sminker på og av og skiftet parykker og 

personligheter …Plask,plask ! ! 

Ja, hva skal vi med stamp når vi har kjelleren  på Steinrøys .. 

Galgenhumoren er god å ha.  

Stor takk og atter takk til alle som var med og ordnet opp i den vannhistorien! 

 

( PS : Nå høres det søt musikk  fra driftsgruppa, det skal  i vår kalles inn til 
dugnad for å få gravd opp kloakkrørene, sjekket utløp og innløp  og sett ka som 
feila… Det er bra . Hvis ikke må den gode gamle utedassen på plass attom nøva . 
Så meld dere på dugnad folkens!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elgskremmeren fra øyan ble sjøl skremt av Yttraelgen.. 
 
 
 
 



Alle som har vært med i amatørteater, vet at det ligger mye arbeid og mange 

dugnadstimer bak en slik forestilling. Ikke bare gjelder dette det som skjer på 

scena, men mye arbeid er gjort unna før den tid. Det skal klekkes ut ideer og det 

skal skrives manus. Orkester skal settes sammen, sanger skal øves inn , tekster 

skal pugges og kostymer skal lages, lys og lyd skal på plass, amfi skal settes opp, 

det bakes og brases og ordnes på kjøkken og i sal osv,osv. 

Til årets revy ble det sågar produsert en film. Utfra en lys ide fra de yngre 

rekker skapte bygdas egen animatør Simon Kåre Almli en tegnefilm om 

fotballhallens inntog på Ranahimmelen…Intet mindre enn fantastisk, var utsagn 

som lot seg ofte høre. Vel fortjent. Og vi som var med på dette ble faktisk helt 

overveldet av den positive responsen vi fikk. Mange skulle gjerne ha kommet to 

ganger hvis det hadde vært 

ledige billetter. Kvalitet på 

tekstene, bra musikk, og 

gode skuespillere ble 

trukket fram. Takk sier vi! 

For det var så mange artige 

nummer og poenger at de 

klarte ikke å få med seg alt 

imella aill fliringa fortalte 

de. Det er jo veldig artig at 

folk trives, og det virker 

som om ”Alternrevyen” er 

blitt et begrep utenom egne 

rekker .  

Det liker vi, positiv omtale 

av det som skjer i bygda er med å sette Alteren på kartet blant folk i hele Rana. 

Her får vi det til! Stor takk til alle som var med og bidro så vi fikk dratt dette 

prosjektet i havn, og stor takk til alle dere som kom og så på oss. Nå har roen 

senket seg over Steinrøysa oppi bakken. Musa er kommet ned fra loftet, og 

vannstanden holder seg i ro der den skal være.  

Inni rørene  

 

Hilsen teaterrotta  

 
 

Fra ” det lille korslaget ”. En 

bedrøvelig vise om et sted 

midt i Norge … 

 

 

 



Alteren Montessoriforening SA – sakset fra årsmelding og årsmøtereferatet 
 

Aktivitet/drift i 2010 

Underlagsinformasjon om Montessori-konseptet ble innhentet i begynnelsen av 2010 og 

interessen blant foreldre og innbyggere for øvrig ble sjekket gjennom informasjonsmøter og 

skriftlige forespørsler. På bakgrunn av svært positive tilbakemeldinger ble det besluttet å gå 

videre med saken.  

 

I mars 2010 stiftet prosjektgruppa samvirkeforetaket Alteren Montessoriforening SA. For å få 

de nødvendige registreringer i bl.a. Brønnøysundregistrene ble det første styret sammensatt fra 

prosjektgruppa slik det er beskrevet i innledningen over. 

 

I mars (og april) 2010 ble det også reist en egenkapital på NOK 135 000 ved salg av andeler i 

samvirket. For å kunne søke om en godkjennelse for oppstart av Montessoriskole var kravet en 

egenkapital på minimum NOK 100 000 så dette ble passert med god margin. 

 

I mellomtiden ble det også etablert et samarbeid med både Dalselv Montessoriforening og Dønna 

Montessoriforening for raskest mulig å kunne levere søknad om oppstart av Montessoriskole. 

Fristen for søknad til Utdanningsdirektoratet om en godkjenning i 2011 var 1. april 2010. Med 

gode bidrag fra de andre foreningene samt intensivt arbeid fra styret/prosjektgruppa ble 

søknaden sendt inn innen fristen. 

 

Kommunen har som et ledd i behandlingen av søknaden fra Utdanningsdirektoratet blitt bedt om 

å komme med sin innstilling. Noe kontroversielt gikk kommunestyret inn for å støtte søknaden. 

 

I perioden fra innsendelse til godkjenningen var et faktum har styret fortsatt samarbeidet med 

de andre foreningene. Mulighetene for å rekruttere lærerkrefter med Montessoripedagogikk 

har vært et av hovedpunktene. Vi ser at dette vil være en stor utfordring frem til en eventuell 

oppstart. 

 

I samme periode har signalene fra kommunen om hva som skjer med drift av den kommunale 

skolen vært vekslende og med lite fremdrift. Frem til vi vet om skolebygget vil bli tilgjengelig 

for samvirket er det noe begrenset hva som kan gjøres for å forberede en eventuell oppstart. 

 

Planer fremover: 

Vi jobber med å kartlegge behov og tilgjengelighet av lærerkrefter. Nesna er tilbakeholdne 

grunnet økonomi, men det jobbes med å kartlegge og få fram et behov som vil gjøre dem mer 

interessert. 

Dønna har etterlyst samarbeid angående kartlegging og forsøk på å samle lærerkrefter mellom 

skolene på dønna og foreningene i Rana. Susanne Bjørkmo skal kontakte Blyseth i Dalselv 

angående dette. 

Mer kunnskap om montessori pedagogikken må frigis andelshaverne. 

Det er forslag om å hente inn dyktige folk fra Dønna for foredrag og informasjon.  

Det framkom forslag om å kontakte rektor på Bjørn. Dette skal tas tak i. 

Det finnes mulighet for fadder skole, Bente skal sjekke videre ut om dette og prøve å få oss inn 

i en ordning om mulig.  

Vi kan gjøre lite angående planlegging av driftsbygning fram til vi får mer info fra kommunen, 

angående evt. frigjøring eller videre kommunal drift av bygg.  (Valg – se siste side!) 

 

 



Valg av nytt styre i Alteren Montessoriforening SA 

Stig Meisfjord, Styreleder 

Sissel Bjørklund, Styremedlem 

Bente Sørhøy, Styremedlem 

Alf Arne Eide, Styremedlem Gjenvalgt for et år. 

Susan Bjørkmo, Styremedlem valgt for 2 år. 

Styret konstituerer seg selv med nestleder, kasserer og sekretær på første styremøte etter 

årsmøtet. Endringene meldes til Br.reg. 

VARA: 

Morten Growen: Valgt for et år. 

Mariann Nikolaisen: Valgt for et år. 

 

 

 

 

MEDLEMSKAP OG STØTTE TIL UL DAGGRY 
 

Det er lagt giro i postkassene i store deler av bygda, men dessverre har vi ikke 

nådd alle husstandene. 

 

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

gave til ungdomslaget. Frist: 30.04.2011. 

 

Bare husk å skriv i meldingsfeltet hva innbetalt beløp dreier seg om og hvem som 

betaler. OBS! Vi har fått noen innbetalinger hvor ingen navn går fram av giroen, 

kun et fremmed kontonummer. Det kan være vanskelig å finne ut av! 

 

Innbetaling gjelder: Kroner 

Medlemskap i UL Daggry og Norges ungdomslag – voksen  200 

Medlemskap i UL Daggry og Norges ungdomslag – barn -  100 

Medlemskap 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 

 
 

 God påske! 


