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Verv i UL Daggry for 2012 

 
Hovedlaget  Teatergruppa  

Leder Britt Nancy Westgaard Leder – repr. i styret Mette Røbergeng 

Nestleder Hilde Vist Nestleder Ingvild Gjølstad 

Kasserer Ketil Røbergeng Kasserer Mette Børstad 

Sekretær Ann Marit Flågeng Sekretær Simon Kåre Almli 

1.Vara Mona Skjærvik Medlem Geir Johansen 

2.Vara Mikal M. Olsen Medlem Karianne Gjølstad 

  Medlem Ina Forsbakk 

Idrettsgruppa  Driftsgruppa  

Leder – repr. i styret Øyvind Snefjellå Leder Arnstein Remmen  

Medlem Alf Arne Eide Medlem – repr. i styret Bjørn Soleglad  

Medlem Arne Martin Lantz-Juløy Medlem - husutleier Mette Røbergeng 

Medlem Hallgeir Vist Medlem Geir Johansen 

Medlem Morten Growen Medlem Tommy Bjørnådal 

Heimhug - redaksjon  Valgkomite  

1. Marion Brun 1. May Britt Meisfjord  

2. Britt Nancy Westgaard 2. Merete Soleglad 

Revisjon  3. Maron Brun 

Revisor Marianne Sletten 

Vara Irene Vestvoll 

 

 
 

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: 

September 2012   

 

Opplag:  

70   (trykt utgave)  

230 (distribuert med e-post) 

 

 

Det ble da vinter til slutt… og vel så det!                  

Men, kalenderen viser da visselig mars og vår!     

Snyskavlan får passet påskrevet i mengder med regn, 

og vi er spente på om skiføret holder seg til 

idrettsgruppa har fått gjennomført årets 

vinteraktivitetshelg i midten  av april! 

Er man ikke opptatt med sysler utendørs, kan vi 

orientere om at mange ildsjeler – store og små – 

arbeider på scene og i klasserom, for at vi igjen skal få 

oppleve teater på Steinrøys. Les mer om årets prosjekt 

”Jungelboken” i dette nummeret av Heimhug.  

Steinrøys har kommet seg gjennom ettervinteren uten 

store utfordringer på rør- og avløpsfronten. Vi satser 

på at Steinrøsybakken snart er bar, og at våren kan vise 

sitt blide åsyn så snart påska og vinteraktivitetshelga 

er unnagjort  

Årsmøte med valg i ungdomslaget er gjennomført, og vi 

kan konstatere at mange står på videre i ulike verv og 

komiteer. En økning i antall medlemmer og 

grasrotgivere, viser at mange ønsker å bidra til 

aktivitetene som ungdomslaget tilbyr. Stor deltakelse 

på arrangementene gir inspirasjon til de mange som står 

bak.  

Vi ønsker alle i bygda samt alle våre venner på 

Alterenlista en riktig GOD PÅSKE og en lys, vakker vår! 

Marion og Britt Nancy   

 

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

 

INFO FRA DRIFTSGRUPPA  

Det er mange planer når det gjelder renovering av ungdomshuset 

Steinrøys. Der er vi avhengig av at folk i bygda bidrar og tar i et tak.  

Det vil i nærmeste framtid bli sendt ut info vedr datoer for maling og 

diverse andre vedlikeholdsoppgaver. 

Blant annet er oppussing i restaurantdelen under planlegging. Taket skal 

etter planen lektes ned og isoleres, nye takplater skal legges og veggene 

vil også få en renovering. Dette arbeidet er tenkt utført før utleie til 

konfirmasjoner i mai 

Dato for rundvask av Steinrøys er imidlertid satt. Av erfaring vet vi at 

det er ikke alltid folk merker seg datoen dersom det blir sendt ut for 

tidlig… men, dersom du veit at du kan bidra onsdag 25.april eller torsdag 26.april – på dag 

eller ettermiddag – send en e-post til: mette.robergeng@online.no eller beskjed på telefon: 

456 34 853.  

Du vil da få en påminning når det nærmer seg.  Hilsen driftsgruppa 

 

Betalingsterminal – UL Daggry og Alteren skytterlag vurderer å gå til felles innkjøp av 

betalingsterminal. Det er ikke til å komme forbi at folk i mindre grad enn tidligere har 

kontanter "på seg", og behovet for å kunne betale med kort har meldt seg for lenge siden. 

Kanskje du ved en senere anledning ved arrangement i bygda kan benytte ditt bankkort når 

du har gått tom for kontanter! 

Danse-/trimkvelder har dessverre ikke kommet i gang i år. Ansvarlig for dette har 

vært en del bortreist og ellers funnet at hun ikke har kapasitet til dette denne sesongen. 

Det jobbes med å få en ekstern instruktør i fortsettelsen. Siden det går mot vår, vil dette 

kanskje være mer aktuelt fra høsten av.  

Alteren Andeløps vinner av hovedgevinsten i 2011 – Mats Henriksen - meldes å være i 

pakkinga for tur til Florida og Miami i lag med sin samboer Iselin. Reisegavekortet på kr 25.000 

kr skulle tilsi en bra tur for to stykker. Vi ønsker dem en god reise, og regner med at de har 

sikret seg lodd til årets andeløp i juni! Det har vel du også??? 

Ny web-redaktør - Alf Arne Eide var den som startet opp vår hjemmeside for ca 5 år siden. På 

www.uldaggry.no finner man informasjon om- og fra 

undergrupper, referat fra årsmøter, digitalt arkiv av senere 

års Heimhug, utleiekalender og info om priser/kontaktperson 

for leie av Steinrøys, lister over hvem som har verv og som er 

med i komiteer osv osv.  Fra i år har vi fått ny web-redaktør: 

Simon Kåre Almli. Han har fornyet oppsettet en del og legger 

fortløpende ut på "Ka skjer" informasjon som blir formidlet 

på Alterenlista og mer til. Vi oppfordrer folk til jevnlig å 

ta en titt! 

mailto:mette.robergeng@online.no
http://www.uldaggry.no/
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Årsmelding for hovedlaget i UL Daggry 2011 

 

I 2011 har styret bestått av følgende: 

Leder:   Britt Nancy Westgaard 

Nestleder:  Hilde Vist 

Kasserer:  Holger Greim 

Sekretær:   Ann Marit Flågeng 

Vara 1:   Mona Skjærvik 

Vara 2:   Mikal M. Olsen 

Teatergruppa er representert av Mette Oddny Røbergeng 

Idrettsgruppa er representert av Øyvind Snefjellå 

Driftsgruppa er representert av Bjørn Soleglad 

 

UL Daggry har i 2011 har hatt følgende aktiviteter: 

- Årsmøte 28. februar. 

- Det har vært avholdt fire styremøter. I tillegg har praktisk spørsmål vært diskutert på  

e-post underveis. 

- I 2011 har laget hatt 51 medlemskap. Dette innebærer individuelle medlemskap og 

familiemedlemskap. Til sammen blir det 103 medlemmer. (Dette er omtrent det samme som i 2010). 

- Eksternt arbeidsoppdrag på Verket utført av frivillige bidro til 8.700,- kr til laget. 

- Hjemmesiden har vært regelmessig oppdatert.  

- Heimhug har også i 2011 kommet ut med tre numre. Disse har blitt distribuert trykt og elektronisk 

(Alterenlista), samt blitt gjort digitalt tilgjengelig fra arkivet på hjemmesiden.  

- Alterenlista inneholder nå ca 210 e-postadresser til folk med tilknytning til Alteren, en økning på ca 

10 % fra året før.  Den er et effektivt verktøy for å nå ut til folk med hurtiginformasjon på en økonomisk 

og praktisk måte, og i løpet av 2011 har den blitt benyttet nærmere 60 ganger – omtrent det samme som 

i 2010.   

- Det ble satt i gang ei mobilisering for at folk skulle stemme på UL Daggry i forbindelse med 

Nordvikfondet hvor det ble delt ut store pengesummer til vinnerne. Dessverre ble det ikke noe på oss i 

år heller. 

- 7 dansekvelder med linjedans og Zumba engasjerte 6-15 deltakere pr gang. 

- Styret har vært representert på ett møte i Alteren montessoriforening.  

- Søknad om momsrefusjon resulterte i 4.675 kr tilbakebetalt. 

- Bygdas ni eldre på 80 år + fikk en liten julehilsen fra ungdomslaget. 

- Revy med seks fulle hus og tilhørende pubkvelder ble arrangert i mars. 
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- Vinteraktiviteter i regi av idrettsgruppa 

- Revyoppsetninger av teatergruppa 

- Det ble arrangert loppemarked i mai. 

- Det har også vært arrangert: Nyttårssoaré med ca 100 gjester, Høstbasar med vel 100 gjester 

(underholdning av elever fra Alteren skole) og en godt besøkt Førjulsmesse hvor mange også benyttet 

muligheten til å kjøpe seg middag i kafeen. 

- Det ble arrangert jubileumskveld (105 år) for bygdas seniorer, ca 40 deltagere. 

- UL Daggry var representert på Alteren misjonsforenings 80-års jubileum. 

- Grøvabruprosjektet ble sluttført med høytidelig og teatralsk åpning i september. 

- Det ble arrangert mimrekveld i september for de som var unge på 60-70 tallet. 

- Grasrotandelsordningen med 74 givere (67 i 2010) har bidratt til i overkant av kr 33.000, mot vel 

24.000 kr i 2011 - en økning på ca 35 %. 

- Det har vært holdt swingkurs, lefsekurs og yogakurs - med til sammen 40-50 deltagere. 

- Det har vært kjørt fire kampanjer på Alterenlista for å få flere: medlemmer i ungdomslaget, 

komitemedlemmer, e-postadresser og grasrotgivere. Det ble positiv respons på alle kampanjene. 

- Alteren andeløp 2011, ble arrangert i samarbeid med Alteren skytterlag. Det var til sammen 8 premier 

til en samlet verdi på vel kr 40.000. Ungdomslagets andel av overskuddet ble på ca 48.000 kr.  

- AfterDuck - pubkveld ble arrangert etter andeløpet. 

- Det har vært arrangert fire småbarnstreff i løpet av året. Oppmøtet har variert mellom 15 og 20 barn 

pluss foresatte. 

- Bygdas egen kulturkalender: Alterenkalenderen 2012  - ble det nye prosjektet av året. Det ble solgt ca 

120 kalendre, og det ble gitt bort ca 70 stk. Tilskudd på kr 10.000 fra kommunen og kr 500 fra AMFI 

Meyer til prosjektet, sørget for et økonomisk overskudd til tross for et noe skuffende salg. 

- UL Daggry fikk i 2011 bekreftelse på at laget endelig er tatt opp som partner/mottaker av andel av pott 

i bingodrift - med virkning fra 2012. 

- Renovasjon av store deler av det elektriske anlegget har blitt gjennomført til en pris av ca kr 85.000. 

 

Sluttord 

Laget har hatt et spesielt aktivt år med flittig bruk av komiteer og øvrige frivillige. Steinrøys har vært mye 

i bruk og alle aktivitetene har ført til at masse folk - i alle aldre har kommet til grendahuset. 

 Økonomien har hatt et godt løft fordi så godt som alle aktivitetene har generert overskudd. Det har 

derfor vært mulig å bruke en betydelig sum på vedlikehold i 2011. 

 

Vi vil til slutt ønske de nye tillitsvalgte i styret og undergruppene, lykke til i det videre arbeidet.   

Styret 



6 

 

VEDTEKTER I UL DAGGRY  Sist endret: årsmøtet 28.02.2011 

 
 

§ 1 FORMÅL 

Laget heter UL Daggry og skal være tilsluttet Hålogaland Ungdomslag. 

UL Daggry arbeider for meiningsfylte og allsidige fritidsaktiviteter bygd på   

grunnleggende verdier i norsk kulturtradisjon, samhold og samarbeide mellom  

mennesker. 

Dette formålet søkes oppnådd gjennom opplysningsvirksomhet, forskjellige kulturelle 

aktiviteter og gjennom forskjellige trivselstiltak. 

  

§ 2 MEDLEMSKAP 

For å bli medlem av laget må en være fylt 14 år. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. 

  

§ 3 ÅRSMØTET 

Årsmøtet avholdes innen utgangen av februar. 

Innkalling til årsmøtet skal skje minst 14 dager på forhånd på en hensiktsmessig måte. 

Saker som er av særlig viktighet for laget skal kunngjøres for medlemmene i rimelig tid 

før årsmøtet. 

  

Sakslisten til årsmøtet er: 

1.      Åpning 

2.      Årsmeldinger 

3.      Regnskap 

4.      Budsjett 

5.      Medlemskontingent 

6.      Innkomne forslag 

7.      Revidering av vedtekter 

8.      Valg 

9.      Avslutning 

  

På årsmøtet skal styret og de av undergruppene som har eget regnskap, legger fram budsjett 

og revidert regnskap. Årsmelding legges fram av styret og alle valgte undergrupper og 

komiteer. 

  

Valg av tillitsvalgte: 

  

Styret i UL Daggry skal bestå av sju personer, herav en representant fra Teatergruppa, 

Idrettsgruppa og Driftsgruppa. I tillegg kommer to vararepresentanter. Leder og 

vararepresentantene velges for ett år, mens styremedlemmene velges for to år. Leder og 

kasserer velges av årsmøtet. Det øvrige styret konstituerer seg selv innen 14 dager etter 

årsmøtet. 

  

Årsmøtet velger en revisor og en vara med funksjonstid på ett år. 

Som undergrupper regnes: Teatergruppa, Idrettsgruppa. Disse gruppene skal bestå av 

minimum fem personer. 

Leder og undergruppenes representant til styret (kan være samme person) velges direkte på 

årsmøtet for to år av gangen. 

Undergruppene konstitueres (utenom leder) innen 14 dager etter årsmøtet. Leder i hovedstyret 

gis skriftlig melding om resultatet av konstitueringen.  
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Der funksjonstiden er to år i hovedstyret og undergrupper, velges halve styret/ undergruppen 

det ene året, og den andre halve delen neste år osv.. 

  

Som komiteer regnes:  

Redaksjonskomiteen på to personer. Denne velges for ett år. 

Valgkomiteen skal bestå av tre personer, med funksjonstid tre år. Det velges en ny representant 

hvert år. De to gjenværende rykker opp slik at leder av valgkomiteen til en hver tid har sitt siste 

funksjonsår. Ingen fra styret kan sitte i valgkomiteen. 

Studielederfunksjonen, ansvar for lagets hjemmeside og ansvar for lagets lotterier legges 

under hovedstyret. 

  

En som har hatt verv en periode, kan nekte gjenvalg i like lang tid. 

  

 § 4 STYRET 

Lederen leder møtene, men i leders fravær overtar nestleder. 

Kassereren har ansvar for lagets regnskapsføring. Regnskapet skal føres slik at det på 

forlangende skal kunne forelegges styret på kort varsel, og skal gjøres opp pr. 31 desember.  

Budsjett og revidert regnskap skal legges fram for årsmøtet. 

Sekretæren skal føre protokoll. 

  

§ 5 ØKONOMI 

Styret er hovedansvarlig for all økonomisk aktivitet i laget, også i undergruppene. 

Undergruppene skal på forlangende kunne legge fram regnskap for styret. De skal også legge 

fram revidert regnskap og budsjett til årsmøtet. 

Større investeringer skal godkjennes av styret i hovedlaget. 

  

§ 6 HEIMHUG/ ULDAGGRY. NO  
Lagets avis HEIMHUG skal komme ut så ofte som mulig. 

Ansvarlig for Heimhug er redaksjonskomiteen som skal bestå av minst to personer. Alle skal 

kunne si sin mening gjennom Heimhug, men om det skulle komme inn stoff som redaksjonen 

er i tvil om bør komme inn i bladet, skal denne rådføre seg med lagets styre. 

 

Lagets hjemmeside er uldaggry.no. Denne er lagets vindu ut mot offentligheten. Her søkes 

lagt all relevant informasjon om aktiviteter, tillitsvalgte, undergrupper osv. 

Styret er ansvarlig redaktør, og skal utvikle og holde hjemmesiden oppdatert til en hver tid.  

 

§ 7 EKSKLUDERING AV MEDLEMMER. 

Medlemmer som ikke viser høvelig oppførsel, kan om 2/3 av et medlemsmøte krever det, 

ekskluderes fra laget. Vedkommende kan senere søke om medlemskap igjen. 

  

§ 8 STEMMEREGLER 

Stemmerett har alle som har betalt medlemskontingent for siste år. Alle valg foretas av 

årsmøte.  

 

Vanlige lagssaker som det skal stemmes over, blir avgjort med alminnelig flertall. Ved 

stemmelikhet kan lederen bruke dobbelstemme.  
 

I saker som vedrører Hålogaland Ungdomslag og Noregs Ungdomslag, må stemmegiver ha 

gyldig medlemskap som også gjelder for Noregs Ungdomlag. 

  

§9 VEDTEKTSENDRINGER. 

Vedtektsendringer avgjøres med 2/3 flertall. Forslag til vedtektsendringer må være styre i 

hende innen fastsatt frist.   
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Årsmøte UL Daggry onsdag 29. februar 2012 kl. 19.00 
 

Til stede: 15 oppmøtte deltakere totalt til årsmøtet 

 

Dagsorden: 

 

1) Åpning 

Styreleder Britt Nancy Westgaard åpnet møtet med å ønske velkommen og foreslo Ann Marit Flågeng 

som referent for årsmøtet. Styreleder ble foreslått som ordstyrer. Mary Johansen og Mette Børstad sa 

seg villig til å underskrive møteprotokollen. Alle forslag ble godkjent av årsmøtet. 

Innkalling også godkjent. 

 

2) Årsmeldinger 

Hovedlagets årsmelding ble opplest av Britt Nancy Westgaard og deretter godkjent. 

 

Idrettsgruppas årsmelding ble opplest av Morten Growen. Meldingen ble godkjent med kommentar 

om at det må legges ny tusjpenn i turboksen. 

 

Teatergruppas årsmelding ble opplest av Marion Brun og godkjent. 

 

Driftsgruppas årsmelding ble opplest av Marion Brun og godkjent med kommentar om at dugnader må 

annonseres bedre slik at man når ut til flere og gjerne utpeke noen ansvarlige som kan kontakte 

aktuelle personer (pensjonister?) for dugnadsarbeid pr. Telefon. Det ble også nevnt at det ifm dugnad 

er viktig at noen påtar seg å organisere arbeidet  ved  f.eks den årlige rundvaskingen av Steinrøys slik 

at de som møter vet hva som skal gjøres. 

 

3) Regnskap 2011 

Regnskapet for hovedlaget ble gjennomgått av Holger Greim og viser at vi har et overskudd på ca. 

5400,-.  Det har vært endel store vedlikeholdsutgifter men også store inntekter som følge av stor 

aktivitet. Det ble kommentert at vi fortsatt har store strømutgifter., selv om kilowattimer er gått ned 

med 3000 fra 2010. Også noen tusen lavere utgift kronemessig. Replikk her er at strømforbruket og 

dermed utgiftene faktisk har gått ned til tross for økt aktivitet – nettopp på grunn av grep som er gjort 

for å spare strøm. Forslag fra Morten Growen om at det på nytt vurderes investering i 2 varmepumper 

(luft/luft) til huset. Han har mulighet til å skaffe et godt tilbud til UL Daggry. Det kan  også være støtte 

å søke ift slik investering fra Enova og Helgelandsfondet. Ettersom bruk av oljefyring skal bort vil det 

ikke være mulig å få reparert fyrkjelen dersom den blir ødelagt/i ustand nå. Det kom forslag fra Hans 

Gullesen om at det samtidig også blir isolert i taket på Steirøys, som er mer eller mindre uisolert og 

som gjør at vi fyrer endel til «kråka». Britt Nancy Westgaard orienterte om at disse forslagene også ble 

diskutert på forrige årsmøte, og har blitt vurdert i driftsgruppa og i styret i 2011, men ikke blitt 

prioritert i rekken av gjøremål. Dette vil imidlertid bli hovedfokus i inneværende år. Regnskapet er 

revidert og funnet i orden og godkjennes av årsmøtet. 

 

Regnskapet for idrettsgruppa ble gjennomgått av Øyvind Snefjellå. Det viser en beholdning på ca. 

21.000 ved utgangen av 2011, men et driftsunderskudd på ca 6500. Dette forklares med at det er brukt 

endel penger til innkjøp av premier for noen år fremover samt at det er kjøpt inn en ryddesag. Det 

vokser mye langs løypene og man kan ikke basere seg på at noen låner ut hvert år til dette formålet. 

Det ble bevilget tilskudd fra kommunen i 2011, men disse pengene mottas først når Grøvabrua blir 

ferdigstilt (noe som planlegges å skje iløpet av 2012). All nødvendig material til dette er innkjøpt. 

Regnskapet er revidert, men må skrives litt om da det mangler et bilag på kr 564,- som sannsynligvis 

vil bli ført som tap. Dette avklares mellom Marianne Sletten og Øyvind Snefjellå, og styret får 

tillatelse fra årsmøtet til å godkjenne regnskapet. 

  

Regnskap for teatergruppa ble gjennomgått av Mette Børstad. Resultatet for 2011 viser et overskudd 

på ca. 88.600.  Kroner 117.000 ble overført til hovedlaget og kroner 25.000 er beholdt til bruk ifm nye 

teaterprosjekter. Regnskapet er revidert og funnet i orden og godkjennes av årsmøtet. 
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4) Budsjett 2012 

Budsjett til hovedlaget ble gjennomgått samtidig med regnskapet. Det ble av Marion Brun kommentert 

at det var forholdsvis lite inntekter på utleie og at det burde budsjetteres med en høyere leiepris for 

utleie til skytterlaget fordi denne utleien går i minus pr dato. Mette Røbergeng opplyser at utleieprisen 

(kr 300 pr kveld) er under revurdering og hun har i den forbindelse foretatt en beregning av strøm og 

fyringsutgifter over en ettårsperiode slik at utgiften pr kveld viser å være ca. Kroner 460,-. Det er 

enighet om at UL Daggry ikke skal ha utgift på utleien slik at leieprisen må oppjusteres. Driftsgruppa 

har fått delegert ansvaret for at ny leieavtale kommer istand for 2012. 

 

Teatergruppas budsjett ble gjennomgått uten kommentarer. Det forventes noe overskudd på oppsett av 

barneforestilling i april. 

 

Idrettsgruppa har ikke noe særskilt budsjett. De «tar det som det kommer» men regner ikke med å ha 

de store utgiftene i år pga. stort innkjøp av premier i 2011 og det ikke er forventet noe mer enn at 

inntekter og utgifter skal gå i balanse. 

 

5) Kontingent 

Kontingenten vedtas å være uforandret for 2012. Mette Røbergeng kom med en oppfordring om at 

flere betaler kontingent til NU; «uten NU eksisterer ikke vi». Hun oppfordret spesielt styremedlemmer 

til å gjøre dette. 

Det ble også foreslått av undertegnede å endre forfallsdato til en tidligere dato enn i år, hvor dato er 

satt til 300412. 

 

6) Innkomne forslag 

Ingen forslag er innkommet. 

 

7) Vedtektsendringer 

Ingen vedtektsendringer i år. 

 

8) Valg 

Liste over alle tillitsvalgte i UL Daggry ble opplest samtidig med valgkomiteens nye forslag. Veldig 

mange tillitsvalgte på valg har sagt seg villig til gjenvalg; noe som er veldig bra for kontinuiteten i 

gruppene. Nye personer som er foreslått til styret/gruppene er: Ketil Røbergeng som kasserer i 

hovedlagets styre, valgt for 2 år, Geir Johansen som medlem av driftsgruppa, valgt for 2 år, Arne 

Martin Lantz-Juløy som medlem av idrettsgruppa, valgt for 1 år – for å komme på rett kjøl i forhold til 

gruppas sammensetning, og Marion Brun som medlem av valgkomiteen, valgt for 3 år. Alle forslag ble 

godkjent av årsmøtet. Det ble diskusjon om gruppene selv skulle velge leder og representant til 

hovedlagets styre. Det ble etter fremhenting av vedtektene klart at leder og representant skal 

bestemmes av årsmøtet, men ingen av dagens ledere var på valg slik at det dermed ikke hadde noen 

praktisk betydning i år.  

Liste over valgene:  

Oversikt tillitsvalgte UL Daggry 2012 

 

Styremedlemmer  

Leder: Britt Nancy Westgaard   1 år. Gjenvalgt På valg 2013 

Kasserer: Ketil Røbergeng  2 år Valgt  Ikke på valg 2013 

Styremedlem: Ann Marit Flågeng  Ikke på valg  På valg 2013 

Styremedlem: Hilde Vist  Ikke på valg  På valg 2013   

Vara: Mona Skjærvik   1 år  Gjenvalgt På valg 2013 

Vara: Mikal M. Olsen   1 år Gjenvalgt På valg 2013 

 

Styret konstituerer seg selv. 

 

Driftsgruppa  

Arnstein Remmen, leder  2 år  Gjenvalgt Ikke på valg 2013 

Mette Røbergeng    Ikke på valg På valg 2013 

Bjørn Soleglad     Ikke på valg På valg 2013 

Tommy Bjørnådal    Ikke på valg På valg 2013 
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Geir Johansen    2 år Valgt  Ikke på valg 2013 

 

Teatergruppa  

Mette Røbergeng, leder    Ikke på valg På valg 2013 

Simon Kåre Almli   2 år Gjenvalgt Ikke på valg 2013 

Geir Johansen    2 år Gjenvalgt Ikke på valg 2013 

Mette Børstad     2 år Gjenvalgt Ikke på valg 2013 

Ingvild Gjølstad    Ikke på valg På valg 2013 

Karianne Gjølstad    Ikke på valg På valg 2013 

Ina Forsbakk      Ikke på valg På valg 2013 

 

Idrettsgruppa  

Øyvind Snefjellå, leder    Ikke på valg På valg 2013 

Arne Martin Lantz-Juløy  1 år  Valgt  På valg 2013 

Morten Groven    2 år  Gjenvalgt Ikke på valg 2013  

Alf Arne Eide    2 år  Gjenvalgt Ikke på valg 2013 

Hallgeir Vist    2 år  Gjenvalgt Ikke på valg 2013   

 

Redaksjonskomiteen for Heimhug  

Marion Brun    1 år Gjenvalgt På valg 2013 

Britt Nancy Westgaard   1 år Gjenvalgt På valg 2013 

 

Revisor  

Marianne Sletten   1 år Gjenvalgt På valg 2013 

Vara: Irene Vestvoll   1 år  Gjenvalgt På valg 2013  

 

Valgkomité  

Mai Britt Meisfjord    Ikke på valg På valg 2013 

Merete Soleglad    Ikke på valg På valg 2014  

Marion  Brun    3 år Valgt  På valg 2015 

 

9) Avslutning 

Leder takker for innsatsen fra alle som har bidratt til den høye aktiviteten i 2011, og takket spesielt 

Holger Greim som nå går av som kasserer etter å ha hatt ansvar for regnskapet for hovedlaget i mange 

år. Marion Brun tilføyer at vi også har en kjempebra leder som står på for laget, og det ble applaudert 

for begge. Det ble avslutningsvis en liten gjennomgang av aktivitetsplanen for 2012. 

 

Møtet avsluttet ca. 21.00 

 

 

29.02.2012 

 

Ann Marit Flågeng – referent – 

sign. 

 

 

Mary Johansen         Mette Børstad 

     sign.                  sign.  
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Korrigeringer til to av bildene i Alterenkalenderen 2012 
 

 

Bildet er tatt foran buret på Alterhaugen i pinsen 1940. 
Man er her klar til 

evakuering til 

Altermarka pga 

mulige 

krigshandlinger på 

Alteren. Fra venstre: 

Odleif Olsen, Olav 

Alterhaug, Bjarne og 

Solveig Bjerkli fra 

Åga. Barnet på 

kjerra er deres 

datter, 4 år gamle Liv 

Bjerkli (nå 

Angermo). Videre ser 

vi Kirsten Alterhaug 

og damen i forkle til 

høyre er ennå ikke 

sikkert identifisert, 

men Liv sier at hun 

var fra Alteren. Kan 

det likevel være 

Astrid Beck? Liv 

husker deler av 

evakueringen som 

foregikk med hest og kjerre, gjennom Mo over Selfors – før brua ble sprengt – og videre utover til Alteren. Etter en 

mellomlanding på Alterhaugen, bar det videre opp til Altermarka der de ble innkvartert på Rikmoen. Det ble nemlig sagt 

at det ikke var trygt å dra opp til gruva. 

 

 

Bildet er tatt på trappa utenfor ungdomshuset Steinrøys. 
Det var en viktig jobb å være i 17.mai-komiteen. Den gang som nå skulle det ordnes med både kaffe, kakao 
og medbrakt mat. Det ble organisert leker utenfor huset – som for øvrig var rundvasket og pyntet i anledning 
den store dagen. Tale for dagen ble holdt ute om været tillot det. 
 

 

 

Foran fra venstre:  

Dagmar Skjærvik, Torleif 

Almli, Ingvald Olsen, Olaf 

Eriksen. Neste rekke fra 

venstre: Olaf Røbergeng, 

Sissi Stormo, Harriet 

Alternes,Karsten Lillealter, 

AneBech, Aslaug Bustnes 

med Karen på armen. I 

bakerste rekker kan vi se 

Arne Alterskjær, Magnor 

Heien, Leif Røbergeng, 

Olaf Pedersen, Hans 

Alterhaug, Margit Aasen(?) 

og Gunvor i Solbakken.  

Ved siden av trappa står,  

i følge våre kilder: 

Asle Bakken 
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En flott førjulsgave  

 
 

Aldri har vi vel vært så glad for et varsel: Varsel om oppstart av 

reguleringsplanarbeid for gang- og sykkelveg fv. 12 

Båsmoen–Lillealteren 

 
Noen dager før jul i 2011 fikk vi oss ei skikkelig flott julegave som vi lenge har lengtet etter og kanskje 
sett som uoppnåelig..  Det planlegges gang- og sykkelsti på strekningen Gamle Nesnavei og til 
Sletten!!!  
 
På en veistrekning der både 70 og 60 skiltet gjentas flere ganger og trafikktettheten er stor, vil en gang 
og sykkelsti gi en sikrere vei for både myke og harde trafikanter. Når vi tillegg påstår at 
gjennomsnittsfarta er noe høyere enn det som er skiltet, sier det seg selv at en ‘gangartur’ fredag eller 
søndag ettermiddag overhodet ikke er å foretrekke – da sitter vi heller hjemme…… 
 
Statens vegvesen inviterte bygda til informasjonsmøte på Steinrøys en tidlig tirsdag i januar, og det 
var mange oppmøtte. Møtet var av det informative slaget – her fikk vi se tegninger av strekningen, og 
planleggerne fra vegvesenet var interessert i lokalkunnskap om kummer, bekker, avkjørsler og 
detaljinformasjon som ikke vises på et offentlig kart.  
 

 

 

 

 

 

Det som planlegges er bygging av gang- og sykkelveg langs fv. 12 på strekningen Båsmoen – 
Lillealteren. Planstrekningen er ca. 5,8 km lang, og deler av strekningen har allerede gang- og 
sykkelveg. Med bakgrunn i krevende terreng og nærliggende randbebyggelse kan det være aktuelt å 
justere fv. 12 på avgrensede deler av vegstrekningen.  

Prosjektet vil medføre et masseoverskudd. Deponi foreslås lokalisert til dalføre for Stordalsbekken. 
Lokaliteten benyttes til lagring av masser for utbedring av fv. 361  
Informasjon om prosjektet kan du følge på Vegvesenets hjemmesider:  
http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/fv12alteren 
 

Bygdas befolkning ble oppfordret til å komme med innspill til planene – både på møtet og i etterkant 
via mail/post.  
 
På en del av strekningen er det i trangeste laget og en utbygging vil nok måtte justere på både 
innkjørsler og hageparti. Vi fikk derfor informasjon om hvordan prosessen tas videre, og hvordan 
eventuelt grunnerverv håndteres.  
 
Heimhugs redaksjon har også observert oppmåling og grunnsjekking i tiden etter møtet, så planene er 
heldigvis sanne! Tænk ke jæft det kain bi å gå for eksempel tel Steinrøys????!! 
 
Vi ønsker planleggerne lykke til, og etter hvert som reguleringsplanene kommer (kanskje mot 
sommeren) så vil vi nok bli innkalt til et nytt informasjonsmøte for å få flere endelige detaljer. 

http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/fv12alteren
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VARDETENNING PÅ ALTERENFJELLET NYTTÅRSAFTEN 
 
Bente og Torbjørn Solvoll og Bodil og Pål Jensen har i noen år hatt som 

tradisjon å lage en varde ovenfor turkassen på Alterenfjellet. Denne blir tent 

på nyttårsaften ved 17-tiden. Flere og flere har gjort det til en tradisjon å 

komme opp dit, og i år var det ca 40 stk som hadde tatt veien til toppen for 

å markere inngangen til et nytt år.  

Oppfordringen om å bli med på vardetenninga ble for første gang 

”annonsert” på Alterenlista, så denne gangen var det noen nye fjes som kom 

hesblesende opp til det store bålet. Dette er en ganske krevende tur for 

mange når det er mørkt og mye snø – ikke minst for små barn og for enkelte 

av oss som har dårlig grunntrening og noen kg for mye å dra på! Men opp 

kom vi, alle sammen! Flere av ungene var i småskolealder og til og med 

førskolebarn ble observert i godt driv. Det er godt gjort! 

Noen hadde gløgg med seg – som belønning og forfriskning rundt bålet. 

Kanskje mer blest om tiltaket kan føre til at enda flere tar 

ettermiddagsturen til fjells før det store inntaket av nyttårsmiddag og 

rakettoppskyting senere på kvelden. 

 

Dina Grigoryan, Elisabeth Holstad og Dilana Holstad  

var tre av ca 40 personer som hadde tatt turen opp til varden på Alterenfjellet nyttårsaften. 
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Gjenytelseskveld på Steinrøys! 
 
Uten støttespillere – intet aktivt ungdomslag! Dette ønsket ungdomslagets styre å 

markere ved å invitere til ‘gjenytelseskveld’. Onsdag 1.februar var det ca 50 

påmeldte til en trivelig kveldsstund på Steinrøys. De oppmøtte var av alle 

kategorier: komitemedlemmer, styre- og stell-medlemmer, huskomite, 

grasrotandelsgivere og medlemmer.  

Ved ankomst fikk vi servert «kommer», mens vi 

minglet og traff kjenninger. Etter hvert var det 

klart for servering, og her må vi rose komiteen for 

en fantastisk mat.  

Etter hvert ble det også loddtrekning på gevinster 

vi ikke hadde tatt lodd på – men derimot fått et 

lodd ved ankomsten. En helt annerledes aften 

også på den måten – veldig uvant for gjestene 

som til vanlig både jobber og betaler for seg på 

arrangementer  

 

 

Komiteen hadde også ordnet med underholdning – en 

kvartett – som for anledningen ble en duo, stilte opp 

med gitar og sang. De sang egenproduserte tekster om 

livets harde realiteter, og tok oss med på en 

imponerende munnrapp rundreise på Helgeland!  

 

Uten en interessert og aktiv leder 

hadde heller ikke UL Daggry vært 

en livlig organisasjon. Brit Nancy 

har utført lederrollen til alles store 

tilfredshet de siste årene – og – har heldigvis sagt ja til å 

fortsette også etter årsmøtet i 2012. Hun trodde hun hadde 

regien på hele kvelden, men den gang ei: 

En flott blomsterbukett fra alle oss andre er du vel fortjent, 

Brit Nancy!  

 
 

Utsendt og deltager på gjenytelseskveld i februar; Marion 

Malin Toft Leiråmo og Hilde Rønningsen 

         Her var det mykje godt å finn!!! 

Og naboer møtes. 
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SOARÉ PÅ STEINRØYS – LØRDAG 7. JANUAR 
 
Lag 1 med gode hjelpere sørget for en vellykket og tradisjonell soaré. Ca 110 gjester benket seg rundt 

bordene, og artig er det å konstatere at slike fester fremdeles tiltrekker gjester i alderen fra noen og 

tyve- til langt opp i sekstiårene. Sånn skal det være på en skikkelig bygdafest! Legg til servering av 

god middag, dessert og flott dansemusikk 

(Viggo Trulsen Band) så blir det garantert 

suksess! 

GLIMT FRA FESTEN Leander Nilsen og Bjørn Olsen 

er garvede og trofaste soarégjengere. Ikke la dere 

lure av at de har øynene lukket for fotografen – de 

sørget nemlig for god stemning på sitt bord  - og på 

dansegulvet. Alterneskørva skuffer ikke!  

Til høyre har vi 

Chris Holstad og 

Unni Lillealter – 

som tålmodig 

venter på tur i 

baren. Bare blide 

fjes å se! 

 

GLIMT FRA 

HEKTISK 

AKTIVITET PÅ 

KJØKKENET 

Hildegunn, Bente, 

Mailen, Einar, Nora og Marian i full sving med matlaging og dertilhørende oppgaver. 

 

GLIMT FRA SISTE DEL 

AV FESTEN En soaré på 

Steinrøys er ikke over 

før man er kommet helt 

hjem. Påkledning og 

avslutning i garderoben 

tar ofte lang tid, og er 

gjerne humørfylt for de 

fleste! Her ser vi et 

knippe gjester knipset 

like før de er på tur ut 

for å gi seg i kast med 

Steinrøysbakken, som er 

et kapittel- og en 

historie i seg sjøl!    
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En løypeleggers hverdag  

Ja så fikk jeg mail fra Øyvind om at de har startet skogrydding i cupløype traséen vår. Vi var 

forsåvidt klar over at det skulle hugges skog der, men vi visste ikke akkurat når. Det var klart at vi 

måtte finne en alternativ løypetrasé så det ville være vanskelig med tråkkemaskinen. Jaja tenkte 

jeg, det er nok best jeg tar med Polarisen fra Kaldvatnet. Stor-Polarisen... Jaggu skal det bli løype 

med sånn en gjæv skuter, og mandag i uka for skirennet tråkker jeg til og starter opp i leiting 

etter ny trase. Heldig som jeg var møtte jeg en kar fra golfklubben der oppe og sammen fant vi en 

grei trase over golfbanen som ikke ville krysse "greenen" deres. Det var bare å begynne å tråkke 

traseen, og etpar timer senere så det greit ut. Selfølgelig begynte det å storsny om kvelden, så 

dagen etter var det bare å trø til på nytt igjen. Herfra la det over i stor-regn utover uka og det så 

skummelt ut for cuprennet. Vi møttes da en liten ivrig gjeng fra idrettsgruppa lørdag før skirennet 

for litt skogrydding og måking i de verste knappsvingene. Alt OK så langt. Så var alt måket og klart 

for løypekjøring, bare å begynne å kjøre. Stor-Polarisen var i storform og var til og med begynt å 

bruke lite bensin! "Kvart tank enno, det e jo steike bra!" Jaujau, så stoppa skutern oppe på 

golfbanen da... -Stor-Polarisen.. Med kvart tank igjen var det bare å begynne å se hva som var 

skjedd, ut med plugger, sjekk av ledningsnett, var den gått varm eller hva kunne det være?? Joda, 

feilen var at tankmåleren var hengt seg opp så tanken var TOM. På stor-Polarisen. 

 

Jaja det var jo greit, regnet øste ned så det var greit med en pause. Tenker jeg tar resten i morra 

da, bare å starte litt tidlig så går det fint. Men utpå kvelden klarnet det opp og ble stjerneklart og 

fint. Sjekk av værmelding på yr.no viste to minus neste døgn.. Det var allerede begynt å fryse på 

skare så det var bare å ta med seg bensinkanner og starte til skogs før alt var hardfrosset. 

Selvsagt uten lommelykt lørdags kveld, men Stor-Polarisen stod der ennå og med ny bensin i tanken 

var han mer enn villig. Ut å kjøre, først med sladd, deretter sporlegger. Men det var for sent, alt 

var frosset på så sporleggeren klarte såvidt å kløse seg litt fast på kulene, sporet ble elendig. Så 

gikk Stor-Polarisen varm. Lyser i varsellampe. Jaja tenker jeg, det er ikke bedre å få det, bare å 

komme seg heim åt ho mor å se om det er noe trøst å få. Melding til Øyvind om at løypa er dårlig, 

avtale om å møtes i morra klokka 10 for å se om det er noe vi kan få gjort.  

 

Står opp tidlig, litt før 8 og har god tid. Sjekke nyhetene litt på nett, en reportasje om at 

sommertid kan gi hjerteinfarkt! Sommertid! Oops, ikke så god tid allikevel, bare å hive seg til og 

komme seg opp på Bakkamoen. Heldigvis var været lagt om i en mildere variant så nå biter slådd og 

sporlegger på snøen. Bare å hive seg til på nytt og se om vi kan få til et dugelig spor. Joda det ser 

bra ut og en snau time før rennet er jeg halvveis ferdig med sladdinga og er på retur ned mot 

golfbanen. Og her stopper skuteren. Stor-Polarisen... Hva er det nå da, har da rikelig med bensin? 

Åpner huven og ser og der står bensinspruten rett fra forgasser 2 mot eksosanlegget. Teknisk 

svikt, hva nå? Har vi alternativ skuter? Jeg for min del begynner å demontere Stor-Polarisen og 

får av forgasseren og begynner å skru forgasser i snøskavlen oppe ved golfbanen. Full av vann og 

gammelt rusk og rask i flottørkammeret. Hm, om jeg får den ihop nå så kan vi ennå nå det! Bare å 

få den på og begynne å dra i snora. Til slutt får jeg den igang etter å ha satt på reservepluggene. 

Jau jau, Stor-Polarisen gir seg ikke!  

Bare å legge iveg ned mot stadion og få på sporleggeren. Nå gikk det 

godt! Ut på nye runder, sporet ble fint i dag! Endelig ser det ut til å gå 

bra, og siste metrene med spor legges mens startnumrene deles ut.  

Ja så ble det spor denne gangen og!  

-Alf Arne Eide 

Forgasser til besvær… 

http://yr.no/
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Cuprenn 2012  

 

 
Idrettsgruppa har også i år arrangert tre 

cuprenn på Bakkamoen med god deltakelse! Også 

i år har vi hatt god hjelp fra trakkemaskinen som 

har kommet over Båsmofjellet fra Skillevollen. 

Løypene er populære for trimmerne og holdes 

stort sett ved like hver uke gjennom vinteren. 

 

Nå er det hogd skog i noe av traseen slik at det  

blir vanskelig for trakkemaskinen å komme rundt.  

Dette (og det at påska kom brått på i år også) gjør at vi ikke kommer til å arrangere 

skirenn med hodelykt i år. Vi har lyst til å prøve dette og det kan dermed godt hende at 

et av cuprennene til neste år vil foregå på kveldstid midt i uka. 

 

Vi har i år hatt rundt 35 deltakere på cuprennene, noe som må sies å være veldig bra! 

Dette er skøy for oss som arrangerer og inspirerer til å fortsette. Nå gjenstår 

premieutdelingen som vil foregå på Steinrøys umiddelbart etter Alterenmesterskapet. 

Idrettsgruppa takker for deltakelsen i år og ønsker velkommen neste sesong! 

 

 

 

 

Aktivitetshelg 14. og 15. April 
 

Tradisjonen tro arrangerer idrettsgruppa sin sesongavslutning for vinteraktivitetene 14. og 

15. april.  

Det blir en heidundrandes isfiskekonkurranse 14. april på Langvatnet ved utløpet av 

Snefjellåga. Det forventes store fangster så det gjelder å legge seg i hardtreninga! 

Premiering i ulike klasser, møt opp! Det vil bli salg av kaffe og 

pølser på isen, så her kan man få seg en utmerket lunsj! 

Søndag 15. april arrangeres Alterenmesterskapet på ski på 

Bakkamoen. Idrettsgruppa oppfordrer alle til å ta turen 

oppover for en fin avslutning av skisesongen!  

Umiddelbart etter skirennet drar vi bort på Steinrøys for å 

få oss en matbit og deretter premieutdeling for Cuprenn, 

Isfiske og Alterenmesterskapet. VELKOMMEN! 

Nærmere info om klokkeslett etc finner man på hjemmesiden 

Forventningsfulle barn klar for start i 1,5 km sløyfen 

Foto: Cathrine Eide 

Bjørn Soleglad går hardt ut! Foto: Cathrine Eide 
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Etter flere år er odelssaken på Sletten endelig ferdig. Saken endte opp på høyeste 
hold og var innom Kongen i statsråd 16.desember 2011. Siste vedtak kom fra 
Statens Landbruksforvaltning i februar og spikret den siste avgjørelsen.  
Saken har nok preget Hege og Tor Einar som driver Sletten Fritidsgård, men også 

alle de andre som ferdes der ute daglig og har hestene sine oppstallet der. Men nå 

puster alle lettet ut: Odelsspøkelse er over og fremtiden er full av muligheter uten 

‘hvis om’.  

Som vanlig er det full aktivitet på Sletten og de to siste helgene har det for eksempel 

vært trening med gjestetrener i dressur, knøttecup for rekrutter og sprangstevne 

med besøk fra andre klubber. I pinsen går det årlige Landsstevnet i sprang av 

stabelen, og i år har ryttere fra Trøndelag i sør til Troms i nord allerede meldt sin 

ankomst før invitasjonen er gått ut.  

Bildet viser at det gror i rekkene i hestemiljøet på Sletten; dette er noen av 

deltagerne fra siste knøttecup:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litt alvor og litt løyle:  

  

De delte rom på aldershjemmet. Johannes og 
Karl. En dag satt Karl ved det åpne 
vinduet og tittet ut: 
Johannes !,ropte han plutselig. Det går en 
lekker dame forbi. Hent tennene mine. 
JEG VIL PLYSTRE ! ;) 

 

- Nå er det nok!!!sa faren bestemt, når  
guttungen ber om å få en blondine og ikke en 

brunette til barnevakt, da trenger han 

Odelssaken på Sletten ferdig! 
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Bruk av inntekter fra  

 

UL Daggry er så heldige å ha mange grasrotgivere. 

Denne ordninga har de siste tre årene vært et av flere viktige bidrag for å få 

økonomien i ungdomslaget på føttene.  

Styret har diskutert- og kommet fram til at i "gode tider" skal inntektene fra 

Grasrotandelen i mindre grad benyttes til drift. 

I 2012 vil inntil 20-25.000 kr bli øremerket gode tiltak som fremmer trivsel for 

folk i bygda. 

 

Herved oppfordres Heimhugs lesere til å komme med forslag til prosjekter, 

innkjøp og tiltak som kan gagne ulike grupper med tilknytning til Alteren. 

Kanskje Småbarnstreffet trenger et tilskudd til innkjøp av relevant 

materiale/aktivitet? Har ungdommene en idé som lettere kan realiseres med 

støtte fra Grasrotpotten? Kan en instruktør/foredragsholder leies inn til et 

interessant opplegg for flere aldersgrupper? 

 

 

Vi håper at innspillet vil inspirere flere til å komme 

med forslag som faller inn under intensjonen. Send 

en kort beskrivelse av ønsket tiltak - innen 20.mai – til styret v/Britt Nancy 

Westgaard, Alternesveien 1         

britt.westgaard@nb.no - 906 34 943  
 
 

 

mailto:britt.westgaard@nb.no
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Vårfest for småbarnstreffet 
 

En hektisk vår gjorde at det som skulle bli solfest ble til 

vårfest for småbarnstreffet. Temaet var påske og med 

nyinnkjøpte tegnesaker, ble det tegnet mange flotte 

kyllinger og egg. Ved langbordet ble det servert pølser 

med brød og gul gele. Der ble det også god tid for både voksne og barn til å prate.  

Etter ett par runder opp og ned skrågangen ble det tid for 

danselek og premiering. Det var kanskje litt 

lite oppmøte i forhold til hva vi er vant til, 

men hyggelig er det bestandig. 

  

Kveldens nykommer var Mikkel 3 mnd fra 

Altermarka (bilde til høyre)  

 

Neste treff blir ute. De to siste årene har vi møttes på Stibergan i juni 

og det tenker vi å gjøre i år også. Nærmere tidspunkt kommer, når værgudene lover oss 

sol. 

 

Det planlegges og kjøpes inn utstyr slik at vi til høsten kan lage ei slags hinderløype for 

de små inne på Steinrøys. Dette kommer vi også tilbake til. Tips mottas med takk. 

 

Herlig med god plass på Steinrøys - her kan man rulle, hoppe, danse og tøyse! Og det er 

plass til mange flere – så har du barn i førskolealder: kom og bli med! 
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Alteren andeløp 2012 

et samarbeid mellom  

Alteren skytterlag og UL Daggry 

 
 

Årets vakreste eventyr og frislipp av 1500 ender i Slettaelva, gjennomføres 

lørdag 16.juni.  

 

Loddsalget har pågått en stund allerede, og i år som de to foregående år blir det 

solgt maksimum 1500 stk.  

 

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 

alt 10 gevinster til en verdi av ca 44.000 kr skal fordeles til de som har satset 

på rett and! 

 

Årets premierekke er som følger: 

1 Reisegavekort fra VIA Tours,    verdi kr 25.000 

2 Gavekort fra Coop Obs Hypermarked,    verdi kr   5.000 

3 Motorsag fra Felleskjøpet,      verdi kr   2.000 

4 Stereobenk fra Bohus,      verdi kr   1.600  

5 Gavekort fra Skjærvik scooter og MC,    verdi kr   1.500 

6 Kompressor fra XL-bygg,      verdi kr   1.200 

7 Gavekort fra Mestergull Meyer,     verdi kr   1.000 

8 Gavekort fra din Optiker,      verdi kr   1.000 

9 Gavekort fra Rana jakt og Villmark,     verdi kr   1.000 

Lucky Duck, nr. 13 i mål, dusjkabinett fra Brødrene Dahl,  verdi kr   5.000 

Også i år vil vi arrangere AfterDuck på Steinrøys om kvelden. En litt annerledes 

Pubaften med mulighet for diskusjon rundt dagens løpstaktikk og en svingom.. 

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 

  

mailto:unni@lillealter.no
mailto:alf.arne.eide@gmail.com
mailto:britt.westgaard@nb.no
mailto:h-gulles@online.no
mailto:arildbj3@online.no
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Alterenkalenderen 2012 og 2013 
 

Alterenkalenderen 2012 

-  var et prøveprosjekt der målet var å få utgitt en kalender med gamle bilder og små dertilhørende 

tekster. Ungdomslaget ønsket å dokumentere historiske glimt fra bygdas hverdagsliv i ”gamle dager”.  

Siden kostnader ved trykking av slike produkter er høye ble ulike trykkeri kontaktet for å få best 

mulig pris. 

Redaksjonen hadde forholdsvis kort tid på arbeidet, og måtte tidlig begrense omfanget av bilder for å 

komme i mål til tidsfristen. Det finnes mange bilder ”i de tusen hjem”, og utfordringen er å skaffe til 

veie bilder som har en relevans utover det private.  Dette opplever styret at prosjektgruppa har 

lyktes med, og det har kommet mange positive tilbakemeldinger fra folk. Kalenderen har blitt kjøpt 

bl.a. i gave til utflyttede Alterenværinger i både inn- og utland. Den har også ført til et forventet 

engasjement i diskusjoner rundt detaljer og historier. Det synes vi er kjempeflott!  

Alterenkalenderen ble også utgitt med forbehold om mangler og feil ved opplysningene som ble gitt 

til bildene. I dette nummeret av Heimhug gjengir vi korrekt og tilføyende tekst til to av bildene som 

hadde mangelfullt eller uriktige navn oppgitt. 

Antall solgte kalendre (ca 120)må vi vel kunne si var ørlite skuffende, og vi tror ikke det skyldtes 

manglende markedsføring. Informasjon om kalenderen ble gitt i Heimhug, på Alterenlista og i en liten 

reportasje i Rana Blad. To bokhandlere tok inn kalenderen for salg -  i tillegg til flere lokale 

”utsalgskontor” hos redaksjonsmedlemmer i bygda. Den ble også lagt ut i tide til førjulsmessa. I 

tillegg fikk man respons på to av tre-fire søknader på konkrete midler. Regnskapsmessig gikk salget så 

vidt i pluss, men etter et tilskudd fra kommunalt hold ble det sågar et overskudd!  Da fikk man 

jammen litt igjen for arbeidet til gevinst for ungdomslage! 

Alteren skole har fått et klassesett til bruk i undervisning knyttet til lokal bygdekunnskap. I tillegg har 

det blitt gitt bort ca 50 stk i ulike sammenhenger som gevinster, gaver og til Nasjonalbiblioteket i 

såkalt pliktavlevering. 

Fremdeles kan restopplag av kalenderen fås kjøpt til en rabattert pris – kroner 50,-. 

Alterenkalenderen 2013 

Styret har evaluert prosjektet og kommet fram til at man ønsker å gå for en ny utgivelse i 2013. 

Denne gangen ønsker vi å lage en kalender med både nye og gamle bilder, noe som tidlig ble 

diskutert som en løsning på evt kommende utgaver. 

For å få et engasjement blant flere grupper i bygda, ønsker vi å gå ut til flere miljø. I løpet av våren 

skal vi invitere til et  formiddagstreff  på Steinrøys . Dato kommer senere . Ta med bilder dere mener 

kan være aktuelle for neste års – eller et annet års utgave. Representanter for neste års redaksjon vil 

være til stede for å lede arbeidet. Du kan gjerne komme uten bilder også – kanskje du kan bidra med 

opplysninger til bilder som blir vurdert.  Alt av bilder vil bli skannet og lagret elektronisk, og bildene 

blir levert tilbake.  På denne måten sikrer vi viktig kulturhistorie fra Alteren. 
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Vi ønsker også å få nyere bilder som kan egne seg til formålet. Her vil vi be interesserte om å sende 

inn gode bilder fra aktiviteter i bygda (stikkord: julebukk, juletrefest, julegrantenning, juletrehogst, 

Alterenmesterskap før-og-nå, 17-maifeiring, matauk i skog eller på fjorden, sommeraktiviteter, 

arbeidsliv, lek, arrangement på Steinrøys osv osv)  eller flotte naturbilder fra hele Alteren med 

naturlig omegn. Vi kunne også ønsket bilder fra konkrete gårder eller deler av bygda – gjerne ”før og 

nå” – krydret med historiske og/eller ferske fakta. Skole, organisasjonsliv, arbeidsliv – før og nå - Det 

er ikke ett fasitsvar på hva som kan være med. Slå dere løs og kom med forslag og innspill. Kanskje 

skola kan ha som prosjekt å lage et bidrag? 

 Innspill til Alterenkalenderen 2013 kan gis til Mette Røbergeng ( mette.robergeng@online.no / mobil 

456 34 853) og/eller Britt Nancy Westgaard (britt.westgaard@nb.no / mobil 906 34 943) 

Råmateriale til tekst, bilder og oppsett bør være ferdig redigert og klart til å sendes trykkeriet innen 

første halvdel av oktober. Trykkeriprosessen inkludert dialog med trykkeriet og forsendelse av ferdig 

produkt, må en beregne minst 14 dager på. Så førjulsmessa i november kan også i år være et mål for 

å ha den klar til publikum! 

Februar-bildet fra Alterenkalenderen 2012                                              
er aktuelt i disse dager da skoleunger igjen har mulighet til            
å være med på teaterprosjekt på Steinrøys! 

 

 

Øving på Steinrøys, sist på 50-tallet. 

Rekrutteringa til teaterlivet på Alteren har aldri vært noe problem!  
Bak fra venstre: Jan Erik Pedersen, Gerd Heien, Gerd Rydning, Mary Alterås, Johan Alterhaug, 
Torbjørg Alterskjær og Olga Bustnes. Midterste rekke fra venstre: Ingunn Stormo, Kjell Sletten, Janne 
Alternes, Petra Elise Stormo, Kari Alterhaug, Inger Anne Sletten - usynlig bak Oddny Pedersens 
struttende hårsløyfe, Audun Stanghelle, Astrid Sletten, Tove Forsbakk og Kurt Alterskjær.  
Foran: Karsten Lillealter og Elida Pedersen. 

 

mailto:mette.robergeng@online.no
mailto:britt.westgaard@nb.no
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Vårens vakreste eventyr på Steinrøys:  
JUNGELBOKA! 
 
Premiere fredag 20. april kl. 18.30. Forestillinger 21. og 22. april kl. 15.00. 
 
Som mange i bygda kanskje har hørt, er teatergruppa nå i full sving med øvingene til musikalen 
Jungelboka.  Denne musikalen er bygd over fortellingen ”Jungelboken ”  av den britiske 
forfatteren Rudyard Kipling, 1894. 
 
Historien om ulvegutten Mowgli som vokste opp sammen med ulver i  den indiske jungelen,  er et 
av de klassiske verk innenfor  barnelitteraturen , og boka  har vært utgangspunkt for mange  
filmer og teaterstykker opp gjennom tidene.  
 
Musikalen som nå øves inn er en historie med mange artige sang og dansenummer. 
Det er et samarbeid med Alteren skole.  20 elever fra 3. -7. klasse er med, og det øves både på 
skola og på ungdomshuset. 
 
Dette er den største forestillingen som har vært satt opp på Steinrøys i regi av teatergruppa . Det 
er i alt 31 aktører med på scena,  samt et 10-talls frivillige i arbeid med sminke, søm,  
scenearbeid og lys og lyd . I tillegg kommer det foreldre og andre gode hjelpere i forbindelse med 
spillehelga i april. 
 
Det er mye som skal på plass, men det er en spennende utfordring og noe som skaper masse 
entusiasme og engasjement blant både store og små.  Billettsalget er nå i gang, og vil du få med 
deg denne forestillinga bør du snarest ringe billett-telefonen 91 88 36 34. 
 
Her er bilder fra øvingshelga 
23.-25. mars på Steinrøys . Da 
møttes alle skuespillerne for en 
felles gjennomgang. For mange 
av elevene som deltar, er det 
første gang de står på scena i et 
stort teaterstykke, men de er  
gode på å ta instruksjon og  ikke 
minst tålmodige. På en 
teaterøving er det mye venting,  
man skal være oppmerksom og  
følge når man sjøl skal inn på 
scena . Viktige stikkord er 
konsentrasjon og 
tilstedeværelse og de unge kommende skuespillere fra Alteren skole innehar disse kvalitetene. 

Nå skal det pugges replikker, 
øves på dansetrinn, kostymer 
skal bli ferdige og scena skal 
bygges ut … Så til publikum er 
det bare å si :  
 
 
Er du ikke redd for å møte 
aper, ulver og andre dyr, så  
vel  møtt til en spennende tur 
i jungelen ! 
 

 
 
 
 

Vettskremt medarbeider blant jungelens dyr: Mette Oddny R 
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Vil du være med? 
 

 

 

 

Teatergruppa i UL. Daggry har som mål å arbeide for å skape et miljø der de som har 

interesse og engasjement for amatørteater kan finne sin plass. 

 Gruppa skal også jobbe for at barn og ungdom skal få erfaring innenfor amatørteater. 

På bildet ser du noen av de som var engasjert i forbindelse med siste revyoppsetting i 2011. 

 

 

Teatergruppa har i vår en storsatsning med musikalen "Jungelboka", som inkluderer både 

voksne og barn. Høsten 2012 starter arbeidet med skriveprosessen til revy våren 2013. 

Er du en av dem som kunne hatt lyst til å være med å bidra, enten som skribent, skuespiller, 

medarbeider innenfor kostyme, sminke, lys, lyd, scenearbeid?  

 

Gi oss et tips, så vil du få info når det er prosjekter på gang.  

 

Mvh teatergruppa v/ leder Mette Røbergeng 

mette.robergeng@online.no  /  456 34 853 

mailto:mette.robergeng@online.no
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Reprise fra et tidligere Heimhug : 

PÅSKETUREN OVER ALLE PÅSKETURER… 
 

Ettersom  alderen legger år til livet, gjør man seg etter hvert en del erfaringer 

med turer som hører denne  høytiden til. 

Jeg mimrer tilbake til det herrens år 1972 ,da jeg i en alder av  15 år ble invitert med 

til Åtjønna på påsketur : 
 

Det var Hans Gullesen og søstera ho Grete som  sørget for det . Ungdomslaget hadde 

nemlig arrangert et gammeldanskurs den vinteren , og vi hadde dansa og hatt det 

trivelig i lag .Så var det blitt til det at vi skulle dra i lag på tur . 

Ho Solfrid Stormo ,søskenbarnet demmers , var også med i planene. 

Han Rolf i Lien , dvs. Rolf Evensen fra Bustneslia  var noen år eldre enn oss , og han 

skulle være med som en slags turansvarlig . 

Gunnar og Gunvor Gullesen syntes nok det var betryggende ,og han fikk noen 

formaninger med på veien. Først ble vi kjørt til Markjen , turen startet for alvor på 

Rikmoen gård .Der var det på med skiene og oppigjønna ”Hatten ” bar det . Dette var jo 

før snøscooterens dager , så vi måtte slite oss opp med tunge sekker på ryggen ,men vi 

la i vei med ungdoms mot og godt humør. 

 

Jeg husker de lekre skiantrekkene, Grete hadde en gul skidress med skinnkant på 

kragen . Sjøl hadde eg trange nikkers og røde knestrømper , det var også ”in ” på den 

tiden . Gummiskiskoene veide sånn omtrent 5 kilo hver (det føltes sånn) 

De var fullstendig vedlikeholdsfrie ,og var kjøpt for å vokse i. (har enda ikke vokst i dem 

…) 

 

Turen opp  ble både lang og strevsom ,men vi fikk et trivelig opphold på hytta. Det var 

kortspill og sang, reinlenderdans på tjønna i måneskinnet og fine skiturer i området. Nå 

40 år etter kan jeg jo tilstå at vi smakte nok litt på sorten også … 

 Det var Altermarka spesial på de fleste hyttene i området. Men det hele gikk fint for 

seg , trur eg no ? 

Mange kom innom på besøk ,og han Torfinn Høvik, han Magne Jøsevold og han Børge  

Alternes kom og overnatta ilamme oss. Korsen vi fikk plass i den lille hytta er vanskelig å 

forstå.. men vi lå både anføttes og på golv og i taket … 

 

Det ble dikta noen vers i forbindelse med oppholdet, dem fant eg under en ryddesjau. 

For at disse skal bevares for etterslekten , trykkes de hermed i Heimhug under 

betegnelsen : 

 

Fra en påsketur i gamle dager 1972 
 

Ekspedisjonen fulle navn var ” ekspedisjon Ost ”. 

Medvirkende fra 1. dag : Grete Gullesen , Solfrid Stormo, Mette Røbergeng, 

Hans Gullesen, Rolf Evensen. Alle aktive deltakere i U.L. Daggry på Alteren. 

 

Andre losjerende: Torfinn Høvik, Magne Jøsevold , Børge Alternes. 
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Besøkende i løpet av oppholdet : Gunnar Gullesen, Edel Gullesen, Jorunn Aasen , Holger 

Aasen, Lars Forsbakk, Arnstein Remmen , Knut Remmen, Mona og Marit Stålem, Åge 

,Audun og Rune  Gullesen , Liv Høvik, Ingvild Aasen,Torill Stålem , John-Petter 

Nordhagen , Guril Nordhagen , Svein- Omar Karstensen . 

Kjæledegger : Toya og Trulte. 

 

 1.dag  lørdag 25/3 –72 
 

På hyttetur vi skulle, spise ,drikke og tulle. 

Det var 5 som dro av sted – med mye bagasje med. 

Men, vi kom tilslutt opp – iberegnet stopp på hver en topp… 

Ho Grete ho va no så gul som ei sol, ho holdt seg bakerst og gnekka og gol. 

Ho Solfrid ho sklidde tel stadig att , før skian dem va så førskrekkeleg glatt ! 

Ho Mette ha en ryggsekk like tung som han Falle , 

 og det måtte ho fortelle til alle . 

han Rolf tok resten av børa , det va så vidt han kom seg til døra . 

Han Hans ordna det flott,fyra i hytta så det va varmt og godt. 

Så då vi ainneran kom fram , va kørven blitt alldeles klam. 

Så rydda vi utur sekkan og åt, og då va vi alle blitt kåt (i humør,altså) 

Så no sett eg her og dikt ,enn å finn på slikt ! 

Grete og Rolf dem spell no kort,og det går rivanes fort . 

Hans sett og drekk nåkka rart, som er ……. så klart ! 

 

I et anfall av diktertrang :En mett(e) poet. 

 

2. Dag søndag 26.3. 

 

Ho Mette og han Magne dem gjekk seg en tur  

Vi trudd dem sku på hytta og ta seg en lur. 

Men over hågen bak hytta dem for , dem sku vel heim åt ho mor? 

Klokka vart mange og vi satt og fnatta  

Han Torfinn han søvna og søv heile natta. 

Ho Solfrid ho søvna ho og, og Hans i øverkøya låg. 

Tia gjekk og det vart seint ,og parafinlampa lyste og skjeint. 

Hans sa : ”radioen lyt vi slå av”(spar på batterian ) 

Men det vart det ikkje nåkka av. 

Radioen surra og skrapa ,og Børge han fjerta og rapa. 

Han Børge ropte ”Solfrid !” ,men Rolf sa :”ho søv ” 

Førr ho ligg i nerkøya på Torfinn sett høv. 

Månen han skein så det braka ,og omnen han gnistra og skrapa. 

Det here vart no bære tull ,for vi vart ulite full. 

Ho Grete rota på arket nedpå ,alt det han Børge og han Rolf fann på. 

Det here va det egentlig ho Mette som sku skriv , 

men ho og han Magne e ute å sviv. 

Alt e dikta med masse energi ,mens vi e på Åtjønna på ski. 
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(Grete, Børge ,Rolf og Hans)  

 

3. dag mandag 27.3. 

 

Skian gjekk a ,og ho Grete gol- men Rolf sa dem var knekt i fjor. 

Han Rolf teipa , lima og skar- og trudd han va litt av en kar. 

Ho Ingvild og ho Liv kom oppigjønna lia , og ho Liv ha også avbrøten skia. 

Men dagen starta først med , at Mette og co for ned, 

mens de ainneran va i hytta og fyra opp ved. 

Då dem kom me varan sku det bli kos , men dem ha ju glømt å kjøp : TEDESMOS. Børge 

vart så sint at han mesta skolv ,og holdt på å tramp sund hytta sett golv. 

Men kørvan dem hoppa i spretthoppbakken  

og jenten dem datt og fikk sny i nakken. 

Ho Grete va ei kjempego kokka , men ho måtte ha han Magne tel å pass på klokka. 

 

Ho Gunvor ha sendt med oss mykkje kjøttkaka, så go en mat ha vi ailler smaka. 

Ho Ingvild va nødt tel å vara huinn, ho sleika og bala alt det ho kuinn. 

Hans og Børge gjekk ut og høgg ved , men Rolf og Magne vil ikkje vara med. 

Han Rolf og han Børge satt inne og drakk , dem satt no og jåla på kvar sin krakk. 

Grete og Magne for til Heiahytta , og Magne og Torfinn ut dem dytta. 

Ho Solfrid for ut førr å fur ,men då kom ho Ingvild og sa det va heinners tur. 

Langt om lenge slo de ainneran lag ,vi måtte ju utnytt denne fine dag. 

Han Børge han hoppa så bloe det rainn,og Torfinn og Rolf på Høgpynten sprang. 

Dem sett utføre den høgeste toppen ,så kom dem inn og fekk mat og te i koppen. 

En fin tur ha vi hatt aill i hop,sjøl om det vart før lite snop ! 

 

 

Inspirert av fjellluft ,kakao og spritduft! 

Takk for turen ! 

 

Mette R. 

 

Epilog : Etter at den turen var over ,var eg bare heime og pakka om sekken. 

Så bar det på tur igjen ,nei man såg det ikkje olekt i de dager ! Ferden gikk 

til hytta våres på Almlilangtjønna  på Alterfjille . Det var eg og  venninna mi Monika 

Mikalsen.  

Der fikk vi besøk av flere , deriblant han Magne Jøsevold og han Torfinn Høvik. 

Ho Liv Høvik og ho Torill på Bakken var på Stortjønnhytta ,og det ble mang en skitur 

nedover dit. Det var både  i mørtna og i månskjenn nerigjønna Tortenflågan, 

Og det skjedde så mangt,men det er en annen historie…. 

 

Moralen er : la ungdommen få dra på hyttetur ,det blir det mange minner av. 
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Hjemme hos – en marsdag i 2012 
 
Heimhugs redaksjon fortsetter med reportasjene fra hjem der vi dukker opp 

uten forvarsel. Det er kommet tilbakemeldinger på at når våre biler 

observeres på runde i bygda – ryddes det febrilsk i alle kroker i fall vi skulle 

stoppe utenfor DET huset. Dette må vi innrømme er ustyrtelig morsomt. For 

vi føler oss trygge; vi drar jo ikke på heimebesøk til oss sjøl!  

Denne gangen hadde vi pekt oss ut en utflytta Alteren-jente, som nyter de 

eldre dager på et av kommunens omsorgssenter på 

Ytteren. Harriet Alternes (pikenavn Forsbakk), er født 

og oppvokst på Rønningan i Altermarka (der Arnstein 

og Elly Remmen bor i dag).  Her vokste hun opp 

sammen med en bror og en søster. Harriets leilighet i 

4.etasje er preget av mange minner.  Hun har 

bestandig vært en ivrig fotograf og vi får omvisning og 

forklaring på noen av bildene som er sirlig innrammet 

og hengt på veggen. 

Å komme uanmeldt på Harriet, tar hun med stoisk ro. En av Heimhugs 

utsendte hadde ved et tidligere besøk blitt så svett at hun tok av seg 

stilongsen og dro uten den…men i dag viser gradstokken plussgrader, så 

dette bør vi unngå denne gangen. Det første vertinnen tenker på er å servere 

kaffe, noe to sultne journalister direkte fra en 

lang arbeidsdag er enig i. Fra fryseren trylles det 

fram hjemmebakst, både boller og mellomgrov 

rengarkaka. Kaffetrakteren putrer og går, og 

snart er det klart for kaffe i finkoppan, 

brødbakst og spesielt nevnes: Det hjemmelagede 

gode solbærsyltetøyet fra hagen på Alteren!  

Under krigen var Harriet ei ung dame og vi lurer på hvordan hun traff Martin 

– som hun ble gift med. Joda – det hadde seg slik at under krigen var det 

ikke lov å arrangere offentlig dans i følge lensmann Odding. Men i gruva i 

Altermarka var der en sal, og der ble det danset på 

lørdagskvelder. Når vi vet at Martin var gruvemåler og 

jobbet i gruva, så skjønner vi resten….. den lekre 

jenta fra Altermark ble gift med den staselige karen 

fra Båsmoen. Harriet og Martin bygde etter hvert hus 

‘puinn Åsen’ og der bodde Harriet til 8.juli 2010, da 

flyttet hun inn på Ytteren. 

Under Åsen spirte og grodde det både innom- og utenomhus. 3 barn ble det 

– Janne, Rolf og Grete – .  I gangen ser vi på et bilde av den lille familien i 

unge år, og når vi kommenterer de flotte kjolene de hadde på seg, forteller 

Harriet at det var sjølproduksjon. En nydelig brokadekjole med et utrolig 
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smalt liv…..ja der gikk det med et par svartsjuktabeletter til journalistene 

igjen….en slik livvidde kan vi ikke drømme om engang….så vi tok oss ei 

rengarkaka med smør og ost tel…. 

Utenfor hjemmet på Åsen tok etter hvert en av de vakreste og mest velstelte 

hagene på Alteren form. Harriet sjøl er så beskjeden at dette sier hun ikke 

noe om, men vi har vært og sett så vi kan fortelle at sånn var det. I tilegg til å 

styre med hus og heim var Harriet og Martin glade i å reise på tur. De hadde 

vært rundt i hele Norges land som glade bilturister, og Harriet har mange 

album med flotte bilder fra alle turene.  Gode minner å ha. Harriet var i alle 

år aktiv i ungdomslaget på Alteren, spesielt i teatergruppa.  Hun var med 

både på scena og som instruktør, og Martin var også med som skuespiller. 

Der hadde de også en felles interesse.  I den tiden var det vanlig å reise 

rundt i Rana på turne med teateroppsetningene, og Storvollen/Nabbvollen 

var ofte sted for premierer.  Det berettes om iskalde opplevelser ettersom de 

fleste premierene av en eller annen grunn ble lagt til februar og da var det 

ofte spikarfrøst i indre dalstrøk!  

Mange artige minner kommer også opp; på stikkordet”  Lang-Martin-og – 

Bleik”  knakk vertinnen og den utsendte journalisten fra Røbergenget  

sammen i latter . Hva det egentlig betydde kunne ingen av dem huske, men 

tydelig et godt og felles minne fra en person vi ikke skal nevne navnet på … 

Å delta på premierefest kan kreve sin mann.  

Rekvisitter og kostymer var Harriets spesialområde, og 

til de mange bondekomedier som ble satt opp før i tiden 

var det behov for kreative gener på det området.  I stua 

finner vi skulpturen og katta som ble lagd til 

teaterstykket  ”Simen Mustrøen”. Skulpturen er lagd av 

ei maske fylt med diverse stoffrester, til hals fungerte ei 

skål. Så ble det hele malt og ble en fiks ferdig byste av 

den godeste Simen.  Katta er lagd av et pelsskjerf og har blitt kosa mye med i 

åra etterpå av de mange små som Harriet har hatt på besøk.  

Når sant skal sies hadde vi en baktanke med besøket: Hvordan er det å bo 

på en omsorgsbolig? Heimhugs utsendte begynner å dra på årene og 

ventelistene blir sikkert ikke mindre, så her vil vi være føre var. Leiligheta 

består av kjøkken, stue, soverom og bad – alt 

tilpasset uten dørstokker så Harriet kommer seg 

rundt ved hjelp av sin beste venn – Ruillartor. 

Heisen gjør at det å bo i 4.etasje er ingen 

utfordring – fordelen er at du har bedre utsikt fra 

stua. Der er også en liten balkong hvor utsikten 

kan nytes på de varme sommerdager. Harriet bor i 

et kompleks med 24 leiligheter, og mange av 

beboerne bruker å samles daglig til 

ettermiddagskaffe på fellesstua i 1.etasje.  
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Et tradisjonelt punkt på hjemmebesøkslista, er 

dukskapet. Harriet har vært leser av Heimhug i 

mange år, så her trengtes ikke mange overtalelser før 

vi ble geleidet til en flott kommode – valgfri skuff 

trekkes ut - og: Her finnes det duker og kreasjoner i 

alle fasonger – de er vasket og stelt etter alle kunstens 

regler og klar for bruk. Mulig vi sku ha hatt et kurs 

hos ho Harriet – førr her snakker vi dukskuff som 

lyser  klasse! Svartsjuktabelettan får føtter å gå på i 

dag….. 

Vi takker for oss og har bestemt oss for å skrive oss på ventelista. Dette er 

utvilsomt en flott plass å tilbringe gode dager. Man slipper å tenke på 

snømåking, strøing, plenklipping og vedlikehold. 

Stor takk til ho Harriet som tok så godt imot oss. Oppfylt av gode historier og 

god mat vandret vi atter ut i snyslapset, både med og uten stillongs. 

 

 

 

På heimebesøk og herved på ventelista;  

Marion Brun/Mette Røbergeng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harriet har en imponerende 
samling av krus - både fra  

UL Daggry og NRK Nordland 

PS: Harriet - du klaga på at kaffen vart 
tynn - her ser du kem som dosert – og 
i tillegg så bruk ho melk i :-) 
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MEDLEMSKAP OG STØTTE TIL UL DAGGRY 
 

Det skal nå være lagt giro i postkassene på Alteren og litt i omegnen. I tillegg er 

det sendt ut info om dette på Alterenlista.  

 

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

ungdomslaget. Frist: 30.04.2012. 

 

Bare husk og 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 + 3 barn)  300 

Støtte til lagsavisa Heimhug Valgfritt 

 

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

 

Tusen takk! 

Jo flere vi er desto sterkere står vi sammen! 

  

 

 
 

God påske! 
 


