
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nå er det snart jul igjen….. 

       Nr. 3/2011 

HEIMHUG 
          Lagsavis for U.L. Daggry 

 

               Desember 2011 



Fra Redaksjonen:  
 
Mange sier at tiden går fort, og den gjør 
kanskje det….men vi velger å si at tiden 
kommer fort! Der kom for eksempel første 
søndag i advent fortere enn vi ante, men er den 
der, ja så er det ikke annet å gjøre enn å tørke 
støv av adventsstjerna og staken og gjøre det 
beste ut av det.  
 
I skrivende stund har Berit vært på sin ferd 
gjennom hele den nordlige delen av landet, og 
vi som bor inni Ranfjorden har og hørt henne, 
men i en betraktelig mildere form enn de som 
blant annet bor i Lofoten. Julegranene skal 
tennes rundt omkring, og håpet er at de får stå 
sånn høvelig i ro til ventetiden er over, samtidig 

som det skal innrømmes at det er nå litt sjarm 
med at det rusker litt hardt i julegrana sånn at 
greiner og lys vaier i vinden.  
 
Aktiviteten i ungdomslagets regi har vært høy i 
høst, og det er flott å se at mange deltar og 
engasjerer seg i det som skjer. Komitelistene er 
et stadig tilbakevendende tema, og her har vi 
virkelig bruk for noen flere. Vi setter ingen krav 
om at du SKAL bo på Alteren, du kan gjerne 
være med for fellesskapet på Alteren uansett 
hvor du bor.  
 
I dette siste nummeret på denne siden av 

årsskiftet, har vi prøvd å få med litt fra alle 
ungdomslagets arrangement: I tillegg 

reklamerer vi litt for julegaver til de som har alt – Alteren kalender og Andelodd – og litt om 
hva som står på aktivitetskalenderen fremover. Vi håper du er med på en eller annen måte.  

 
Britt Nancy og Marion 

 
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 deg 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 74 givere (nylig fikk vi den syttifjerde: takk til deg, og til alle de andre!) og til 

sammen har bidragene i 2011 generert nærmere 28.000,- 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  
 

 

Strekkode: 

 
 

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: 

Mars/april 2012   

 

Opplag:  

  75 (trykt utgave)  

200 (distribuert med e-post) 
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mailto:britt.westgaard@nb.no
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SMÅNYTT - KE’ SÅ SKJER? – SMÅNYTT – KE’ SÅ SKJER? 

 
Småbarnstreff med julevri arrangeres på Steinrøys mandag 

12.desember kl. 1700. Grøtfest er rette ordet. Se reportasje 

fra småbarnstreffet annet sted i Heimhug. 

 

 

 

Damene på linjedans og zumba har trimmet ukentlig siden midten av oktober. 

Det er både løyle og til å bli svett av! Etter jul blir det pause hele januar pga 

høy fettprosent (eller var det reisevirksomhet?!?!), men vi kommer sterkt 

tilbake med hoftevridninger og mer til - fra ca andre onsdag i februar! Takk til 

Geir Johansen som har stilt opp omtrent hver eneste gang for å montere 

anlegget med lyd og bilde! 

 

Dugnad på yttervegg – skifte av bordkledning. Endelig har veggen på 

hovedinngangssiden blitt bordkledd. Flere har vært med på denne jobben, men vi må 

nevne at på første arbeidskveld møtte kun to herrer – og disse har en 

gjennomsnittsalder på ca 75 år - slå den! Representert av Arnstein Remmen og 

Kristoffer Bakken. Takk til dem og ellers også til Mikal Martin Olsen, Bjørn Soleglad og 

Andre Rydning. Vi ber om unnskyldning om noen er glemt nevnt! 

 

Driftsgruppa har også jobbet med å finne ut av hvorfor det er så dårlig 

vanntrykk på Steinrøys. Mistanken om en lekkasje viste seg å være 

riktig. Arnstein og Tommy Bjønådal har vært på diverse befaringer og 

bl.a. lenset den gamle brønnen, før det ble oppdaget at problemet var 

nærmere enn som så. Et rør hadde hoppet av ei kobling under huset og 

forårsaket lekkasjen. Dette er nå heldigvis ordnet og roen har 

atter senket seg i ”stua”.  

 

Dugnad for øvrig – en gang på nyåret håper vi å få et løft på noen småvegger i salen, 

ved å få malt noen strøk lysere maling. Målet er å få dette ferdig i god tid før utleie 

av huset til neste års konfirmasjoner i mai. Har du lyst til å være med å ta et strøk 

eller to, så ta kontakt!  

 

Andeløpet 2011 – ble som kjent et meget vellykket arrangement. Se for 

øvrig reportasje i forrige nummer av Heimhug på hjemmesiden vår. 

Nå har det økonomiske oppgjøret blitt klart, og UL Daggrys del av 

overskuddet ble på ca 48.000 kroner! Vi oppfordrer alle til å sikre seg 

andelodd til neste års anderæs!  

 

Tips til Heimhug eller andre?  

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

Send en e-post – jfr kontaktinformasjon på side 2, ring eller stikk innom! 
 



 

YOGAKURS på Alteren. I høst ble 12 personer fristet til å komme 

på tre kvelder med herlig veiledning i yoga. Et oppvarmet Steinrøys, 

med dempet belysning bestående av lampetter og maaaaange 

stearinlys satte rette stemninga for kurskveldene. 

 

Instruktører var ekteparet Heidi Otting og Ståle Bakken. De har 

viet store deler av sitt liv til arbeidet med SOS-barnebyer. Bl.a. 

startet de den lokale foreninga her på Mo og har også vært primus 

motorer for ”NordlandsHuset” i en ny SOS-barneby i Pskov 

(Russland). Alt de tjener på å holde yogakurs rundt omkring, gir de 

uavkortet til formålet - så også kursavgiften fra vårt kurs. 

 

11 damer og en mann lot seg trygt føre gjennom grunntrinn, pusteøvelser og anatomisk 

veiledning. Man kjente virkelig at stramme skuldre og hoder full av alt ”skal-må-gjøre”, 

for en stund ga slipp! Tillit og god stemning er stikkord for at et slikt opplegg skal 

fungere godt. Vi syntes Heidi og Ståle gav oss det! Så var det å benytte dette videre på 

egenhånd da… Kanskje man skulle hatt faste grupper hvor man møttes 

regelmessig. 

 

Vi får ta en ”pep-talk” på neste soaré om saken… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En av kursdeltagerne i en av de 

siste posisjonene. Hvis du snur 

bladet opp-ned, vil du kanskje se 

hvem dette er... 



SISTE NYTT FRA SMÅBARNSTREFFET! 

 

UL Daggry har et tilbud til førskolebarn fra 0 år, med foresatte – 

hvor formålet er å la disse møtes for å bli bedre kjente Mange er 

nye og tilflyttet bygda uten det store nettverket. Her vil man bli 

kjent i uformelt og trivelig lag. Ikke nøl med å ta kontakt med 

Merete Soleglad! Alle er hjertelig velkomne. 

 

Diskotek med småbarnstreffet 

De yngste i bygda har etter hvert blitt meget husvarme i bygdas 

storstue. 

 

18. oktober var 18 

smårollinger med 

følge samlet på 

Steinrøys. Det ble 

en hyggelig 

ettermiddag fylt 

med danselek etter 

kjente barnelåter, 

pølsesalg, bowling 

og skattejakt. 

Stemninga var upåklagelig fra begynnelse til slutt. 

 

Grøtfest for småbarnstreffet 

I desember i fjor hadde vi grøtfest på Steinrøys, noe som ble en 

suksess vi må lage tradisjon av. 

 

Mandag 12. desember  kl 17.00 er det duket for ny kveld med 

julepynt og grøtspising. Og i følge Heimhug sitt høstnr har en 

musikalsk familie flyttet inn på Alterneset. De har lovet oss julesang. 

Og hvem vet, kanskje dukker en rødkledd kjendis 

opp .  

 

Følg med på Alterenlista de neste dagene! 



SOARÉ  

DEN FØRSTE OG BESTE 

 FESTEN PÅ NYÅRET 
 

Lørdag 7. januar kl 2000 inviterer LAG 1  

til tradisjonell nyttårsfest på Steinrøys. 

 

 

For kr 350 får du mye for pengene: 
 

 God middag 

 Kaffe og dessert 

 En øl eller et glass vin til maten – evt mineralvann 

 Levende dansemusikk 

 

Vi har fått ViggoTrulsen Band, bestående av fire dyktige musikere til å spille 

for oss. De legger opp til variert dansemusikk. 

 

 

Kun 130 billetter legges ut – og disse kan du begynne å bestille allerede nå! 

 

1. Send e-post med påmelding til: hovedlaget@uldaggry.no 

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

2. Du får tilbake et referansenummer 

3. Dette referansenummeret må benyttes ved innbetaling 

til kontonr: 4516.19.92112  

4. Påmeldinga er gyldig når pengene er mottatt på konto. 

5. Har du spørsmål? 

Kontakt Britt Nancy på tlf. 906 34 943 eller e-post som over. 

 

 

Få med deg naboer  

og gode venner - 

og unn deg selv  

en helaften! 

mailto:hovedlaget@uldaggry.no
https://www.hsb.no/wps/myportal/4530/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gjIx8nZzcPIwMLXw8zA0-LYKMASxejQGNvU_1I_UhznPLB5vpRJuXBzhmWhpYWBiYmBvrhickgg_WD9SMDnPUL8iorHB0VFQG6lcJ9/


Noen av de som møtte fram for å få med seg begivenheten:  

fra venstre: Mary Pedersen fra Grotneset, Gunvor Gullesen,  

Karsten Lillealter og Hans Gullesen. 

  
 

Nå er den nyrestaurerte Grøvabrua behørig åpnet. Fra venstre:  

Britt Nancy Westgaard (leder i ungdomslaget), snorklipper Jon Altermark, 

(lokalhistoriker) og initiativtaker Øyvind Snefjellå (formann i idrettsgruppa) 

”Nyåpning ” av 

Grøvabrua på Åsen 

søndag 18. 

september 

 
Idrettsgruppa i UL 

Daggry har en tid jobbet 

med å få ryddet og 

tilrettelagt dette gamle 

kulturminnet på Alteren  i 

sam-arbeid med velvillige 

grunneiere, Rana 

kommune (som bidro med 

midler til rydding) og en 

entusiastisk ildsjel Øyvind  

Snefjellå og hans medhjelpere - kunne ungdomslaget ønske velkommen til 

høytidelig åpning en vakker søndag i høst. 

Et 4o-talls mennesker var møtt opp og fikk med seg snorklippinga og kulturelt 

innslag. 

 Det var en verdenspremiere med brua som teaterscene. Det nyskrevne stykket 

fra teatergruppa var inspirert av eventyret om de” De tre bukkene Bruse ”.  Vi 

møtte både leg og lærd som vandret over brua i ymse ærend. Alle var glade for 

den nye ferdselsåren ned til bygda, bortsett fra trollet i Ådalan som hadde 

mistet leveveien sin og var arg for det.  Tilslutt kom de tre sauer vandrende 

etter tur, men just i det de hadde fått has på trollet kunne det slå i bordet med 

en kontrakt signert av selveste veisjefen – trollet skulle være oppsynsmann på 

den nye Altermarkveien og måtte derfor slippes løs igjen. (En ekte tragedie med 

andre ord, vi så jo korsen det gikk..) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aud Thomassen og Lillian 

Alterås nyter medbrakt 

niste og utsikt langs 

skogsveien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etter åpninga kunne folket få vandre på brua, men de måtte passe seg for det er 

ganske bratt ned til bunnen. Foreløpig er det satt opp gjerde kun på den ene 

siden.  Det er også satt opp en infotavle som forteller noe av historien bak den 

gamle brua fra ca 1862. 

 

Opp skogsveien var det laget et rebusløp, og mange tok turen opp Åsen i det fine 

været og nøt utsikten over den vakre Alterenbygda.  

 

Takk til alle som møtte opp og bidro til en trivelig dag, og ikke minst en takk til 

de som sørget for gjennomføring av arrangementet    
 

Skuespillertruppen etter endt innsats. Stor honnør til alle som stilte opp på kort varsel, fikk rollene 

utlevert og gjennomførte premieren samme uka... 



 

 

I år starta juleforberedelsene tidlig! 10 stk hadde meldt seg på 

lefsekurs på Steinrøys. Kurset ble ganske fort fulltegnet og en tirsdags 

ettermiddag i oktober var Målfrid Bustnes klar til å dele sin årelange 

erfaring som lefs-baker med et gjeng urutinerte, men nysgjerrige 

kursdeltakere. Forkle, steketakke, spøa og lefsebrett var viktig utstyr 

som var greit å ha på plass før oppstart.  

Britt Nancy og Målfrid hadde forberedt innkjøp av nødvendig råmatriale, og det var 

snart klart for å lage deig, slik at kjevling kunne starte. En praktisk utfordring på 

Steinrøys er, og har alltid vært, strøm…… Når alle plugget sine brukte og ubrukte 

steketakker i veggen, ja da skjer det som bruker å skje, sikringene røk i tur og 

orden. Til slutt ble belastningen fordelt mellom sal, scene og kjøkken og da gikk det 

så mye bedre.  

Det ble delt inn i grupper med to og to. En skulle 

kjevle mens den andre stekte. Det gikk kjempefint, og 

en deig som ga ca 15 leiver til hver, var stor nok for å 

håndtere på en kveld, for ting tar tid! Deigen skulle 

«sette seg» en stund, og da ble det tid til kaffe 

og smaksprøver fra Målfrid. Klokka gikk raskt 

mot senkveld før steikingen var ferdig, og 

ettersom bløting og smøring av lefser ble ansett 

som den største utfordringen for noen av 

kursdeltagerne, skulle alle få smøre ferdig 4 

lefser hver. Det hele ble enkelt å få til når fagfolk viser sine kunstner! 

Viktige stikkord er: Gladpack til skille mellom lefsene i  våt tilstand, mykt 

nok smør og nensom hand ved påføring! Selv om alle lefsene nok fikk ulik 

fasong og stekelengde, ble resultatet og smaken upåklagelig! En tålmodig 

kursleder loset alle til mål, slik at alle kom seg hjem med utstyr og lefser i 

skjønn forening – og ikke minst: Oppskrift på 2 sorter bondelefser! Nå gjenstår bare 

praksisen på egenhånd!  

 

Lefsekurs på Steinrøys 

Det blir lefser både i Snyfjellåga og på 
Loftfjellet. Elisabeth Bakken og Elin 
Loftfjell – mor og datter – lager deigen 
til ca 32 leiver 

...og i Alterneset 
med! Hilde Wist i 
full konsentrasjon 
ved steketakka 

Mykje jæve kjerringemner :-)  

Kursleder Målfrid Bustnes til venstre. 



 

 

 

 

Aktiviteten på Steinrøys har vært høy i høst, og helga 8.-9.oktober var det 

annonsert med swingkurs. Instruktører fra «Kom og dans» på Mo var engasjert til å 

dele sine rytmiske kunnskaper med lærevillige elever.  

Hele 11 par meldte sin interesse og vi tok turen innom på andre kursdag. 

Smektende swing-rytmer slo mot oss da 

vi åpnet ytterdøra og «1, 2, 3, 4 - 1, 2, 3, 

4» ble talt taktfast som holdepunkt i 

swing-rundene.  

En imponerende innsats og lærevilje 

preget et konsentrert, men også 

lattermildt elevkull. Gutta hadde mer 

rolige trinn de skulle konsentrere seg 

om, mens jentene jobbet hardt for å 

svinge til riktig side etter hvert som den 

mannlige partneren ga beskjed. Par-

sammensetningen ble hele tiden endret: 

En liten pause i musikken og «BYTT»; 

jenta går videre til neste partner i ringen 

og de er i gang igjen! Så veldig lærerikt ut!  

Dette er den sportye gjengen som var på kurs, og vi gleder oss stort til julesoareen i 

januar – da er vi klar til å praktisere for fullt  

 

SWING-KURS PÅ STEINRØYS 

Full action – 1, 2, 3, 4!!! 

Muntert gjeng - instruktørene foran: Renee Rudolfsen og Unni Lillealter 



Alterenkalenderen 

2012 

 
Vi etterlyste i et tidligere 

nummer av Heimhug, folk 

som kunne tenke seg å 

være med i en 

redaksjonskomité for det 

nye prosjektet i 

ungdomslaget –  

nemlig en Alterenkalender. 

Ingen meldte seg frivillig, 

så da så styret seg nødt til 

å ta direkte kontakt med 

to av bygdas pensjonister for å komme i gang! Prosjektet hadde i første omgang 

sett for seg å benytte bilder ”fra Alteren i gamle dager” – og hadde derfor 

behov for folk med kjennskap til nettopp det. 

 

Inger Anne Sletten og Kristoffer Bakken fikk kort svarfrist, men stilte positivt 

opp i lag med Mette Røbergeng og Britt Nancy Westgaard fra styret.  

 

Det ble en hektisk arbeidsperiode i fra slutten av september til et godt stykke 

ut i oktober. Trivelige redaksjonsmøter ”hjemme hos” de enkelte – med 

bevertning, humor og gode historier rundt en mengde bilder. Pga målsetningen 

om å få kalenderen ferdig trykt til julemessa første helga i november, kunne man 

ikke gå bredt ut i anskaffelsen av bilder. Det vanskeligste viste seg nemlig å 

være nettopp utvelgelsen av bilder. Bildene skulle ha en interesse utover det 

rent personlige, og inneha motiv som viste dagligliv – arbeid, lek og fritid. 

Enkelte bilder som hadde blitt plukket ut viste seg å bli for dårlig ved skanning, 

så et par bilder ”på tampen” ble funnet som erstatning. Bl.a. bildet fra mai 

måned, med 17.mai-komiteen på Steinrøystrappa. Selvsagt vet både Kristoffer 

og Inger Anne hvem som var på bildet, men de var ikke til stede da dette bildet 

måtte innta plassen for et annet som ikke holdt mål, kvalitetsmessig, og dermed 

ble det for hektisk å innhente korrekte navn. Faktisk ved midnatt, noen timer 

før manus ble sendt til trykkeriet.  

 

Ulike trykkerier i de nærmeste landsdelene ble kontaktet for pristilbud. Det var 

ikke store forskjeller prismessig, men vi valgte til slutt Heimdal trykkeri siden 

de var de eneste som kunne love å få dem ferdig  i tide til julemessa. Gjett om 

det var stress og dialog att-og-fram de siste dagene. Britt Nancy kunne 

oppskaket hente de nytrykte kalenderne kvelden før julemessa gikk av stabelen! 



Det var artig å observere hva 

som var den store ”snakkisen” 

blant de godt voksne i bygda på 

julemessa. Kalenderen ble nøye 

vurdert og diskutert, og gode 

gamle historier ble som nye! 

 

Her ser vi Jarle Bech og 

Karsten Lillealter i passiar 

rundt kalenderen på 

førjulsmessa. 

 

 

Responsen på årets kalenderprosjekt vil avgjøre om det blir satset på en ny til 

neste år. Det er mange måter å lage en lokal kalender på. Man kan kombinere 

gamle og nye bilder, man kan benytte prinsippet ”før-og-nå” av samme sted osv 

osv. Kanskje kan en fotokonkurranse være aktuell? I neste nummer av Heimhug, 

vil planene for evt Alterenkalender 2013 være klare, og vi vil komme tilbake til 

saken. 

 

I samme nummer vil vi også komme tilbake til korrektur og tilleggsopplysninger 

til bildeteksten i kalenderen, så kom gjerne med opplysninger til redaksjonen. 

Kontaktpersonene står oppført på baksiden av kalenderen. 

 



Høstbasar på Steinrøys 2011 
 

Årets komité var en kvinnesterk gjeng på seks damer med god hjelp fra to unge 

sønner. Kun de som har vært med å arrangere en høstbasar vet hvor mye arbeid 

som ligger bak, og med så få i komiteen må en kunne si de jobbet som noen 

helter! I tillegg var det i år ekstra mye folk. Men, det forhindret ikke at vi ble 

fortreffelig forsynt med både årer, lodd og mat. 

 

De nye årene - laget av Karsten Lillealter - ble selvfølgelig tatt i bruk på 

basaren, og de gikk som varmt hvetebrød! Siden de fort ble utsolgt og enkelte 

bord ble fri, måtte man skru opp prisen slik at alle fikk på de påfølgende 

rundene! 

 

 
 

 

I år måtte man “i baren” for å kjøpe lodd på bøkene. Vaner er til for å endres på! 

Det var som vanlig mange fine gevinster gitt av både støttespillere i byens 

næringsliv og av bygdas befolkning. Noen hadde til og med gitt hjemmelagede 

gevinster som sydde frokostbrikker og strikkede ullsokker, mens atter andre 

hadde heklet varme sjal til basaren. Ellers så vi både gavekort, elektroniske ting, 

kaffe, husgeråd og gaveartikler blant gevinstene.  

 



 
Alteren skole ved 3.og 4.klasse - med lærer Helen Aslaksen - hadde ansvar for 

årets pauseunderholdning. De bidro med utrolig flott sang - hele fem sanger ble 

fremført med en formidlingsevne man skal lete lenge etter! Sanggleden var til å 

bli helt rørt av, og det var gode tekster sunget til komp fra cd-spiller og Helen 

på gitar og som dirigent. Det fungerte kjempegodt! Tusen takk til Helen og alle 

de 15 flinke elevene. 

 

Når man kommer på basar må man ha med 

kontanter. Og, har man det glemt kan det 

være kjekt å få medbrakt “besta” - Margit 

Aasen - sin sparebøsse full av småpenger! 

Kristoffer og Magnus Gregersen hadde fått 

glede av den røde “Sareptas krukke” som 

varte og rakk til både kake, brus, kaffe og 

lodder for hele familien! 

 

 

Høstbasaren er et tradisjonsrikt arrangement som har en viktig sosial rolle i 

bygda og ikke minst er en betydelig inntektskilde for ungdomslaget. Fjorårets 

rekord på inntektssiden ble slått med et par tusen - og dermed kunne LAG 5 

skilte med vel 25.000 kr i overskudd.  

 

Gratulerer og takk for innsatsen! 

 

 



FØRJULSMESSE – 2011  
 

Julemesse på Steinrøys i november er i ferd med å bli en tradisjon.  

I år er det nemlig tredje året det inviteres til salgsmesse. Else M. Alterskjær 

og Mona Skjærvik er dedikert oppgaven og holder stødig hånd med 

arrangementet, både når det gjelder kontakt med utstillerne og ikke minst ved å 

besøke andre salgsmesser for å snappe opp tips.  
 

Også i år kunne vi oppleve et variert og godt utvalg av produkter fra utstillerne. 

Strikkede sokker, votter, luer, gensere, vinhøner, pulsvarmere, tøfler, 

designplagg m.m. Ellers var det glassprodukter, tresløyd, smykker, julepynt, 

papirpengebøker osv. Av det spiselige slaget fant vi råsaft, te, honning, krydder, 

ringakake, lefser, flatbrød m.m. Ungdomslaget hadde eget bord hvor det ble 

solgt andelodd og Alterenkalenderen, helt ferskt fra trykkeriet. 

 

Fra kafeen hadde LAG 6 et godt grep om salget av bl.a. middag, vafler, kaker, 

brus og kaffe. Det er ikke verst å kunne få seg rømmegrøt m.spekemat den ene 

dagen og fårikål den andre dagen! Det er også gledelig å se hvordan juniorene 

bidrar, og dermed forsterker 

helhetsinntrykket til julemessa. 

Vi nevner bl.a. Maja Eide - som 

både jobbet i kafeen og hadde 

bakt nydelig Oreo-kake og 

Emma Rølvåg Sivertsen som 

ryddet og serverte som den 

mest vante serveringsdame.  

 

 

 

I tillegg hadde vi også Victor Soleglad som 

gjerne hiver seg i kostevalsen eller blir med 

og kutter kål til fårikålen! 

 

Vårt inntrykk er at unger - store som små - gjerne hjelper til når de bare får 

anledning til det. De får kjenne på den gode følelsen av å lykkes, av å lære, av å 

være til nytte og å være en del av et fellesskap. En uvurderlig kombinasjon av 

pluss.  



 

Det var en jevn strøm med folk, både lørdag og søndag. Steinrøys utstrålte gode 

energier med alt det vakre håndverket som var flott dandert og smakfullt stilt 

ut. Mange arbeidstimer ligger bak de flittige hendene som har fått fram alt 

dette. Utstillerne var i hovedsak damer i alle aldre, noen lokale og andre fra 

andre deler av kommunen og sågar nabokommuner. To unge damer fra Alteren 

begynner å få erfaring med julemessa. Martine og Maja har vært med alle tre 

årene og bidrar heldigvis sterkt til å trekke ned gjennomsnittsalderen :-)  

 

Publikum gikk noen runder, handlet i kafeen og tok atter en runde før de 

bestemte seg for hva de skulle kjøpe. 

På bildet ser vi May Britt Meisfjord på handlerunde - er det Stig som skal få 

Alterenkalenderen i ullsokken til jul?? 

 

 



Trygt- og alltid populært julegavetips!    
 

Vi er stolte over å kunne si at andelodd og Alteren 

andeløp nå er for en tradisjon å regne! Riktignok en ny 

tradisjon, men populær og noe som appellerer til de 

aller fleste. Andeløpskomiteen har ikke hvilt på 

laurbærene, og kan allerede nå by på ferske andelodd 

i salg. Du kan sikre populære nissepakker ved å investere i villige våryre ender. 

  

Alteren andeløp 2012 arrangeres lørdag 16.juni 2012. 

Det skal selges max 1500 lodd á kr 100.  

Alteren andeløp er et samarbeid mellom UL Daggry og Alteren Skytterlag. 

 

10 gevinster til samlet verdi av kr 43.700, skal fordeles etter endenes ville ritt 

ned igjennom Sletta-elva.  

 

Gevinster:  
1. Reisegavekort kr 25.000 VIA Tours  

2. Gavekort kr 5.000 Coop Obs Hypermarked 

3. Motorsag fra Felleskjøpet til verdi kr 2.000  

4. Stereobenk fra Bohus til verdi av kr 1.600  

5. Gavekort kr 1.500 Skjærvik scooter og Mc  

6. Kompressor fra XL-bygg til verdi av kr 1.200  

7. Gavekort kr 1.000 Mestergull Meyer 

8. Gavekort kr 1.000 Din Optiker 

9. Gavekort kr 1.000 Rana jakt og villmark 

  

10. Lucky Duck nr 13: Dusjkabinett fra Brødrene Dahl – verdi kr 5.000 

 

 

Du får kjøpt lodd hos følgende: 
 Unni Lillealter  – unni@lillealter.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 W.  - britt.westgaard@nb.no   - tlf. 906 34943  
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Heimhug har mottatt et innlegg fra en av de mange som har deltatt i 

ungdomslagsarbeidet den siste tiden: 

Komitékommentar:  

Ettersommeren og høsten i år har vært ganske begivenhetsrik. I hvert fall for oss som bor 

langs Altermarkveien. Etter en masse bråk og spetakkel hele sommeren med 

sprengninger og bulder og brak, trodde vi at veien skulle bli både brei og trygg å ferdes 

på, men den ser no både smalere og skumlere ut enn før. Håper det ikke blir for mange 

utforkjøringer i vinter, men det lover ikke godt når en av de første som havnet utfor, var 

følgebilen til asfaltverket! Vi får krysse fingrene og la det stå til utfor bakkan! 

Ei storhending i høst var nyåpningen av den gamle Grøvabrua på Åsen. Det var en trivelig 

dag med mye folk i finværet. Teatergruppa hadde laget til litt underholdning, og mange 

rare figurer kom traskende over brua, til stor fornøyelse for oss publikummere. Forresten 

syns undertegnede at det nye rekkverket var litt lavt. Det var da mye, mye høyere da jeg 

var barn! Når jeg tenker meg om så var det kanskje jeg som var lavere da…. 

Og så var den til slutt i havn da, Alterenkalenderen, den mye omtalte! Resultatet ble ikke 

så verst, selv om ikke alle opplysninger stemte. Får håpe feilene går seg til etterhvert. Det 

var riktig trivelig å være med i komiteen, selv om det «gjekk på livet laust» på det første 

møtet hos Britt Nancy. Det skyldes mørke og regn, en bil i revers, ei åpen bildør og stort 

trøkk på gasspedalen! En støypkant på vegen var også inne i bildet. Trodde min siste time 

var kommet da jeg for på rygg utfor veien. Men det gikk heldigvis bra. Det finns 

situasjoner der jeg er glad for å være «godt polstret»! Tror sjåføren, han Kristoffer, var 

mer rystet enn meg etterpå. Den videre bildeinnsamling foregikk etterpå på dagtid! Jeg 

er forresten «pokka» nødt til å være med i komiteen ett år tel da jeg skylder Kristoffer og 

Britt Nancy et måltid heimlaga fiskekaker! 

     God jul fra Kårkjerringa (Inger-Anne Sletten) 

 

Julegavetips til frua som har alt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sliter du med å finne på noe 
kreativt til frua til jul?  
 
Her kommer et hett og på sikt - et 
svett tips:  
 
En av redaksjonens 
stuntreportere falt for denne 
innretningen. Hele to modeller av 
utgaven ble utprøvd, ja la oss 
kalle det Lada kontra Merchedes-
utgave.  
 
Med en slik trimanretning, kunne 
alt mulig av såpeserier på tv blitt 
meningsfylt ei kveldstund…… 



 
 

Adventsshow på Sletten søndag 11.12.2011 kl.16.30 
 

Nå er det jul i stall og i stuer……… Vi var innom ridehallen på  Sletten 1.søndag i 
advent, og øvingene til årets adventshow på Sletten er allerede i full gang. 
Ridehallen er pyntet med granbar og julelys slik at hestene skal bli vant med dette 
til adventsshowet går av stabelen. På programmet står blant annet Luciatog til 
hest, dressuroppvisning, kvadrilje og diverse annen underholdning!  
 

Inngang kr 50,00 for voksne 
- under 16 år: gratis. Gløgg 
og pepperkake serveres på  
 
 
 
 

 
 

 
 

Velkommen til ei kosestund i vintermørket til  store og små! 

Sjefo sjøl kommanderer 
fra tribunen under trening 
(Susann Eriksen) 

Klar til øving - disse hestene skal ri sammen to og to. På 
adventshowet stiller rytterene korrekt antrukket i stevneutstyr.  



 

 

 

 
 
 
 

 
Etter en veldig mild høst, kom første søndag i advent med litt 
kjøligere luft og noen hvite «fjon» når vi skulle av gårde for å 
tenne julegrana på Alteren skole. Dette er en tradisjon som i 
sin tid ble startet av Britt Nancy Westgaard og Knut Haugen 
midt på 1990-tallet, og er nå et arrangement som 2.klasse på 
Alteren skole har ansvaret for.  
 
En trivelig ettermiddagsstund som samlet anslagsvis mellom 
90 og 110 på skoleplassen. Det var servering av saft og varm 
gløgg. Etter hvert var det klart for gang rundt treet og alle 

fikk utdelt sanghefte – for øvrig 
en kjempegod ide – det er jo de 
færreste av oss som husker alle 
versene…..  (tips: hodelykt!!) 
Tradisjonen tro hersket det 
også i år usikkerhet om hvor 
mange ringer skal det være 
rundt treet, hvilken vei skal vi 
gå og hvilken vei går de 
andre????  Det hele gikk seg 
til med ca 2 og ¾ ring, rundt og 
rundt til siste verset på «på 
låven sitter nissen» var over.  

 
Da kom det storfint besøk fra skogen! Ho nissemor var på leiting etter nissefar. Han hadde 
gjemt seg for nissemor, som hadde tatt opp jakten med grøtsleiva i hånda! Tror det var lurt 
at han lå litt på «vent», for etter å ha møtt mange koselige barn tror vi nissemor ble snart 
blidgjort! Snill var hun også – en hel sekk med nissepakker skiftet eier på et øyeblikk .  
 
Vi håper nissefar er kommet til rette og at han tar sin tørn i juleforberedelsene – vi er i alle 
fall klar til adventstida, nå er det bare å kose seg med lys og lykter når mørket faller på!  
 
    Ha ei fin adventstid! 
 

 

 

 

Du grønne glitrende tre……… 

Ei flott lita nissejente 

Nissemor i fullt driv. Legg 
merke til det flotte 
antrekket – ho va råstilig! 



 

 

Hjemme hos – på ny vei! 

 
 

Bokstavelig talt: på ny vei! Ryktene om fersk asfalt på hele Altermarkveien 
har nådd redaksjonen, og for å få tatt en prøvetur på ny-veien bestemte vi 

oss for å ta dette nummerets ‘Hjemme hos’ i en eller annen husstand i 
Altermarka. Vi hadde først pekt oss ut et ganske nytt hus om huser en 
småbarnsfamilie, men når vi sto på trappa innså vi at timingen nok var litt 

feil…… Rana Blad som vi skummet etter middag; var jo full av annonser for 
nattåpent….og det var vel i dag?????  
 

Vel – ettersom våre besøk kommer brått på både oss og de vi besøker, fant vi 
raskt ut at vi heller skulle gå til kilden – eller stamfedrene som det heter på 

gammelnorsk. Reiseruta ble kjapt endret og vi gjorde vår entré i 
Altermarkveien 154. Vi ble møtt av verdens stilleste vakthund: 
Goggen – han ble så glad for besøk at han glemte bort å gi lyd – 

‘velkommen, velkommen’ mener vi han sa . 
 

Vi fant ringeklokka og ba oss inn hos Borgny og Asbjørn 
på Heien. En familie med lang historie i bygda og som 
etter hvert har formert seg og samlet mange av sine i 

Altermarka. En rask opptelling viste at 5 hus der oppe er 
bygd av disse to og deres etterkommere.  

 

Vi fant paret i avslappende omgivelser i stua. Det var Dagsnytt-tid og det 
klirret i strikkepinner – vi kan ikke avsløre hva som ble produsert i fare for å 

røpe innhold i pakker som skal finnes under juletrærne…Det finnes da 
grenser for hvor mye avslørende journalistikk vi skal utøve!! 
 

Asbjørn har fylt 86 år og har bodd i Altermarka bestandig. Han jobbet i 
gruva i Altermark i til sammen 51 år, og drev gårdsbruk på si’. Hit kom etter 

hvert også ei ung jente fra Helgelandskysten. Hun reiste til byen og fikk jobb 
som tjenestetaus hos Nils Johansen på Mo (han drev butikk og solgte sko+ 
musikk). Til Altermarka kom hun i tjeneste hos fru Falch – og ikke lenge 

etterpå kom unge herr Heien med sine hoser grønne; og da var det gjort! 
Bondekone på Heien ble hun da de giftet seg i 1951. Etter hvert har de fått 3 
barn, 7 barnebarn og 11 (+ 1 til snart) oldebarn. Ikke så rart at det klirrer i 

strikkepinner…… 
 

Temaet strikking og ‘hælfellinger’ brakte frem noen traumatiske minner hos 
en av redaksjonens utskremte medarbeidere. Minner om ei streng lærerinne 
og forskjellige fellingstyper fra skoletidens håndarbeidstimer på Selfors har 

gitt mange urolige netter …..Men Borgny har full kontroll over minst to 
måter å lage gode hæler på – noe vi iakttok med stor 
interesse.  
 

2 ulike hælfellinger 

 Vakthunden Goggen 



Noen kilometer garn har gått med gjennom årenes løp – spesielt etter en dag 

i 1951 da Asbjørn kom hjem fra sveisekurs på Mo med bygave til fruen. En 
Knittax strikkemaskin var ny teknologi på den tiden – og husherren var ikke 

snauere enn at han kunne innvie fruen i strikkemaskinens muligheter. På et 
kveldskurs som fulgte med maskin-kjøpet hadde lært han å strikke lester 
med maskinen – noe som inkluderte hæl-fellinger og det hele! Nå ble vi ikke 

så lite imponert – og det mens vi undres på hvorfor strikkemaskinen er 
forsvunnet fra de private hjem??  

 

Hva gjør man så på en hverdag i Altermarka når man er 
pensjonist? Asbjørn sier han driver med gardstull. Det er 

runden mellom fjøs, uthus, garasje og hus for å holde ting 
og tang i orden når man har et stort område å ta rede på. 
Ved skal bæres inn slik at vedkassen er full til enhver tid.  

 

Borgny er kjent som en habil lefsebaker, men en vond hofte 
har satt en del begrensninger på produksjonen. Likevel får 
vi servert kaffe med bondelefser attåt, og de hadde en 

fantastisk mersmak.  
 
Tradisjonen tro: Duk-skapet/skuffa må vi se og dokumentere. Vi får klar 

beskjed om at stordukene ligger i eget skap på soverommet og dit 
kommer vi ikke! Ok – vi klarer oss lenge med 

kvardagsdukene; og de finner vi i en skuffe i 
stua. Her hersker sirlig orden og brettekanter – 
ingen slinger i valsen her!  

 
 
 

 
 

 
 
    

      
 

 
 
 

 
 
 

 
 

        
   
        Nå skal vi hit:  

Vedkorga med fin tørr 
ved! 

Bondelefse med 
perfekt smak og 
størrelse 

Over: Brudebilde av Borgny og Asbjørn 
i 1951.  

Til venstre: Samme par anno 2011 

Vi takker for kaffen og drar videre 

for å fullføre oppdraget denne 

kvelden! 



 

 
Ettersom husstanden i nr 154 består av 2 generasjoner i hver sin ende av 

huset, benytter vi anledningen til å ta turen innom Bente og 
Helge. Joda – her ser vi tydelig tegn på at evnene går i arv: 
Det klirrer heftig i strikkepinner her også! ' 

 
På spørsmål om duk-skap blir vi henvist til 
spisebordet: Duken de har ligger der! Vi vet ikke 

helt om vi går på den, men lar de blonde gener 
godta forklaringen denne gangen.  

 
Ny-veien til Altermarka er pendlerne glad for. 
Tenk at prosjektet endelig er fullført etter at det 

har stått i planverket siden 1986. Det har vært utallige 
lastebiler, dumpere og gravere i aksjon på strekninga 
Altermark-krysset og opp til Rota i høst.  

 
Til sammenligning kunne Asbjørn fortelle om da veien ble bygd fra 
Forsmoen og til gruva i 1934 (2 år etter gruvas oppstart). Da jobbet 

det 100 mann (ja – det stemmer – ingen trykkfeil, det står tallet 
hundre) med trillebår og spade for 5 kr pr dag for å få ferdigstilt veien 

på gruvas regning. De jobbet 8 t pr dag mandag til fredag og 5 t 
lørdag. Asbjørn fortalte også om en som kom gående fra Båsmoen 
med trillbåra og spaden for å få jobb. Han fikk jobb i 1 dag, og måtte etter 

det gå hjem samme veien. Tenk om det var realitetene i dag…..litt forskjell 
når noen av førerne av maskinene og bilene som nå har vært i aktivitet på 
veien, knapt har vært ute av førerhytta mens de holdt på…!  

 
Noen av de som jobbet på veien mot gruva i 1934, ble også oppkalt på 

enkelte veistykker. Det nevnes eksempler som Jon-bakken og Otto-bakken. 
Den første bakken ned fra Forsmoen ble kalt Svimar-håjen. Dette ettersom 
det ble ladet veldig forsiktig (for ikke å spre stein når salva gikk) og steinen 

ble bare “svima”. Den store jobben gjensto: hakke løs steinene, laste dem i 
trillbåra og trille de vekk! 
 

Novemberkvelden tar overhånd og Heimhugs utsendte må vende nesen ned 
mot lavere luftlag i bygda, og på turen konkluderer vi igjen: Den nye 

asfalterte veien vart kjempebra og når den får siste finishen på plass – 
rekkverk – så bi det aill dajen! No går trafikanta etter dein her veien mot nye 
tider: vårløysning med gjørmhøl og djupe spor e en saga blott – no e det flatt 

og flott!  
 

 
Kjør forsiktig!     

Ute på den asfalterte sti i høstmørket; 
Ingvild Målfrid og Marion 

Her ligger duken! 
Lilla og fin - klar til 
advent! 

Far sjøl tar besøket 
fra Heimhug med 
knusende ro – og det 
liker vi  



Invitasjon til ”gjenytelseskveld” 

onsdag 1. februar 2012 kl 1900 
 

 

UL Daggry har hatt et svært aktivt år i 2011. Det har vært mange ulike aktiviteter for 

alle aldersgrupper. Aktiviteter genererer sosiale møtepunkt, trivsel og – ikke minst – 

inntekter til drift av laget og av Steinrøys. 

 

Denne aktiviteten har IKKE VÆRT MULIG uten mange støttespillere – på ulike nivå!  

 

 Ved å gi ungdomslaget din grasrotandel bidro du til at det i 2011 vil komme ca 

30.000 kroner til laget. Vi har t.o.m. støttespillere i så måte som bor i Oslo! 

 Ved å være medlem i ungdomslaget – enten individuelt eller i familiemedlemskap 

- bidrar du/dere (til sammen ca 100 stk) til at antall medlemmer øker – dette er 

viktig når man skal vise til antall medlemmer i organisasjonen i forbindelse med 

ulike søknader. I tillegg gir kontingentene inntekter direkte ved innbetalingene. 

 Ved å være med i styre og stell – vi har 26 personer med i til sammen 29 verv – 

bidrar du til at skuta holder det gående i både formell og praktisk forstand. 

 Ved å være en av de 60-70 medlemmene i ”festkomiteene” fordelt på 6 lag, 

bidrar du til årlige løft i ulike former for oppdrag, som igjen fører til aktivitet 

og inntekter. Helt uvurderlig bidrag også dette. 

 

 

I tillegg har vi mange som deltar som publikum, kursdeltakere, støttespillere i form av 

at folk tipser om gunstige kjøp, donasjoner, ting man kan søke på, verving osv. osv. 
 

Vi vil på denne måten invitere alle voksne som ”finner seg selv” i de fire 

nevnte punktkategoriene innledningsvis - til en trivelig kveld med varm mat, 

kaffe, kaker og underholdning. 
 

For å få en pekepinn på hvor mange som kommer, tar vi i mot påmelding fra og med i dag. 

Ikke vent med påmeldingen! Siste frist for påmelding vil være mandag 23.januar 2012. 

Send en e-post til hovedlaget@uldaggry.no, eller kontakt Britt Nancy på 

tlf. 906 34 943. Oppgi om du melder deg på som grasrotgiver, medlem, 

komitémedlem eller person med verv. 

 

Hvis noen føler at de ikke faller inn under disse kriteriene, men mener å 

ha bidratt til vår vekst i 2011, er du/dere også velkomne til å melde 

dere på!  

 
ET LITE FORBEHOLD OM DATO – PGA AT VI VENTER PÅ SVAR FRA 

AKTUELLE PERSONER SOM SKAL STÅ FOR UNDERHOLDNING! UANSETT 

VIL DET BLI RUNDT DENNE DATOEN, OG TIL CA SAMME KLOKKESLETT. 

INNHOLD FOR ØVRIG VIL BLI SOM SKISSERT. 

mailto:hovedlaget@uldaggry.no


 

 

 

Alterenkalenderen 2012 
 

 

 

UL Daggry har for første gang laget en egen "Alterenkalender". Den er å betrakte som et lite 
stykke lokal kulturhistorie. 
 
 Kalenderen er i A4-format - liggende retning. Den inneholder 13 helsides bilder og 12 
mindre bilder. Alle bilder er beskrevet med tekst.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bildene er gamle og i sort-hvitt. Det er bilder fra hverdagsliv - arbeid og fritid - på Alteren fra 
30-tallet og opp til 60-tallet. Et par bilder er fra litt nyere tid. Kalendariet har månefaser og 
uketall. Det er også oversiktskalender for 2012 og 2013 bakerst. 
 
Vil du sikre deg første utgave av Alterenkalenderen kan du kontakte Mette Røbergeng, 
Kristoffer Bakken, Inger Anne Sletten eller Britt Nancy Westgaard.  
 
Kalenderen koster kr 150,- ved henting.  
 
Vil du ha den tilsendt i posten blir det kr 200,- Ta i så fall kontakt med Britt Nancy (se 
kontaktinfo på side 2) for avtale om betaling og adresse for forsendelse.   
 

En flott julegave til deg selv eller andre! 
 


