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Alteren Andeløp 2013 

Alteren Andeløp er i full gang med neste års arrangement og har ikke tenkt å sette bremsene på! 

Vi er nå på sponsor/premiejakt og med fjorårets vellykkede jakt prøver vi igjen å se om noen av 

Heimhug/Alterenlistas lesere kan bidra med noe til neste års andeløp. Vi har deltakere i alle 

aldre og forsøker i år å få et premiebord som gjenspeiler dette. 

 

Vi benytter anledningen til å takke sponsorene våre for premiene til årets løp, dette gjelder Via 

Feriereiser, Skjærvik Scooter og MC, Coop OBS, Felleskjøpet, Bohus Møbler, XL Bygg, 

Mestergull, dinOptiker, Rana Jakt og Villmark og Brødrene Dahl. 
 

Ta kontakt med:  

Alteren Andeløp 

v/ Alf Arne Eide 

Mobil 40 28 02 45 

Epost alf.arne.eide@gmail.com 

  

 
 

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: 

Desember 2012   

 

Opplag:  

70   (trykt utgave)  

230 (distribuert med e-post) 

 

 

Endelig høst??!! 

 

Der var endelig høsten kommet!  

 

Når høsten kom, ja da sku vi få så god tid til 

det meste vi ikkje rakk i vår og sommer når vi 

hadde det som travlest. Tel høsten - då bi det 

mørkt om kveldan og stearinlysan ska tennes 

og vi ska få gooooood tid tel å gjer litt a kvart - 

skriv Heimhug, plukk bær, vask hus og lag 

julgaver.  

 

September'n kom og gjekk - ja det e nesten 

sånn at vi lur på at nån ha strøke han a 

kalendern. I alle fall vart det oktober før vi 

klart å få Heimhug sånn passelig 

produksjonsklar! No e vi snart i mål og gler oss 

tel adventa - et nytt Heimhug ska etter planen i 

trøkken før jul - og akkurat no kjennest det 

som om at vi har GOOOOD tid!  

 

Sannheita e at det e mykje som skjer, og i godt 

selskap går tida fort. Det e mange aktiviteta og 

arrangement på Alteren i tida før jul - så her 

sku vær telbud tel de fleste av oss.  

 

Vi oppfordrer alle tel å delta på aktivitetan som 

e planlagt - treff gode sambygdinga og støtt 

opp om ungdomslaget aktivitet - det tjener vi 

alle på!  

 

Med ønske om en knaillfin og travel høst tel 

dokk aill fra 

 

redaktørene Britt Nancy og Marion 

mailto:alf.arne.eide@gmail.com
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?  
 

 

Trim - I fjor hadde vi en del kvelder med linjedans og zumba - som et trimtilbud på 

Steinrøys. I år har vi ikke fått noe erstatning for dette. I tillegg har projektoren 

som ble benyttet til zumba-treninga forsvunnet fra Steinrøys. Det har vært gjort 

et par forsøk på å finne alternativ til trening, men uten hell. Hvis noen har et 

forslag til instruktører til dame- og/eller herretrim, ta kontakt med Britt 

Nancy - se kontaktinformasjon på side 2.   

 

Når vi har fått gjennomført begge swingkursene i høst, kan det være et 

trimalternativ å ha dansetrimkvelder. Dette for at de som allerede har 

tatt kurs kan holde varmt det de har lært, og at andre som danser swing 

kan komme og lufte dansefoten. Det vil bli annonsert hvis/når dette blir 

aktuelt. Se for øvrig informasjon om swingkurs på annet sted i bladet. 

 

 

«Gi-en-tier» kampanje i regi av SpareBank1 Nord-Norge innbrakte  

kr 560,- til UL Daggry. Takk til alle 56 som stemte på ungdomslaget! 

 

Medlemskap 2012- ny rekord! Vi takker for tilliten dere har vist UL Daggry 

ved å støtte opp med kjøp av medlemskap. Til sammen 128 personer – fordelt 

på 61 medlemskap, herunder også familiemedlemskap. Det er en oppmuntring for de som 

jobber med driften av laget! 

 

Verket 2012 – Flere personer stilte opp som bl.a. dørvakter på årets vellykkede Verket 

festival. Dette bidrar til gode inntekter ungdomslaget. Vi har fått ros for godt utført 

arbeid, og sender takk og ros videre til de som bidro! 

 

Bingopartner – Etter en del forarbeid har UL Daggry endelig blitt tatt opp som såkalt 

«Bingopartner». Kort fortalt så får ungdomslaget en del av potten til Sentrum Bingo. 

Dette er for en begrenset periode, men vi er veldig glade for de kronene dette vil 

innebære, og som vil komme godt med i planlagte utbedringer av Steinrøys. 

 

Kulturmidler – UL Daggry har fått kr 15.000 fra Rana kommune. 

 

Soaré i 2013 – er allerede avgjort vil bli lørdag 5. januar. Band er allerede bestilt, og 

det vil bli Kørvan – enten som duo eller trio. Sett av datoen! 

 

 

Grasrotandelen – vi oppfordrer til å verve nye givere til ungdomslaget. Samtidig 

rekker vi en takk til dere som allerede har valgt UL Daggry som mottaker!!! 
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Vinteraktivitetshelga 14.-15.april i regi av Idrettsgruppa 
 

 

Årets vinteraktivitetshelg ble arrangert første helga etter påske – 

men det var tilstrekkelig med vinter til å få gjennomført både 

isfiskekonkurranse på lørdag, og tradisjonelt Alterenmesterskap på 

søndag.  

 

Det var godt oppmøte på isen i flott vær i Snefjellåga – og vi 

observerte mer fisk enn noensinne(?) på dette arrangementet. 

Største fisk i seniorklassen var en ørret på 7 hekto.  

Vi mangler dessverre en del faktatekst til denne lørdagen, men bildene viser glade folk, 

fangst og strålende vær. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søndag var det strålende vær og hele 50 påmeldte til Alterenmesterskapet, det er 

gledelig mange!   Folk koste seg i de flotte løypene som idrettsgruppa hadde lagt sin flid i 

å få klare etter påske. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De første som dukket opp på Steinrøys var Ragnhild 

og Karsten Lillealter. De ble likegodt satt i arbeid, og 

fikk utlevert ei bøtte med såpevann og vasket over 

bord og stoler før sultne middagsgjester kom. Takk 

til dere!  
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Etter innsats i og utenfor løypene 

møttes vi på Steinrøys for 

premieutdeling og forfriskninger. 

Mette og Britt Nancy sørget for 

hjemmelaget lapskaus og gammeldags 

dessert (semulepudding). Dette ble 

populært og godt mottatt.  

 

 

Idrettsgruppa hadde ei hektisk samling for å klargjøre lister og premier – og endelig var 

det klart for utdeling til spente løpere. Vi gratulerer alle som deltok og sender en stor 

takk til Idrettsgruppa for super gjennomføring av ei vellykket vinteraktivitetshelg! 
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Jungelboka 2012 
Et samarbeidsprosjekt mellom Alteren skole og UL Daggrys 
teatergruppe, resulterte i 3 fullsatte forestillinger av 
‘Jungelboken’ 20.-22.april 2012. Et stort prosjekt som hadde 
ca 70 stykker i sving for å få prosjektet vel i havn.  
 
Jungelboka er ei familieforestilling som handler om Mowgli, 
gutten som vokste opp i ulveflokken, og hans mange venner 
blant dyrene i jungelen. Teatergruppa ga seg denne gangen i 
kast med en stor og omfattende produksjon med masse 

sang, dans, flotte kostymer og sminke.  Det ble kjørt kurs i forskjellige aktiviteter på forhånd 
– blant annet sminkekurs som både foreldre og teatergruppa deltok på.  
 
Det er mye forarbeid foran en forestilling på Steinrøys, det skal rigges lys og lyd, scena skal 
omgjøres til en mørk og mystisk jungel og mange detaljer skulle finpusses før premieren. 
Øving på tekst og skuespill er viktig i forberedelsene, men minst like viktig er logistikken bak 
scena – et sjelden stort antall skuespillere – 21 barn og 9 voksne, gjorde logistikken 
utfordrene. Den lille teaterkjelleren på Steinrøys var rimelig full innimellom!  
 

Manuset til ‘Jungelboken’ var omarbeidet til å 
passe på Steinrøys av Mette Oddny  Røbergeng. 
Sammen med Ingvild Gjølstad hadde hun også 
hovedansvaret for regi og instruksjon underveis. 
Mette og Ingvild har vært med i teatergruppa i 
over 40 år, og det er bra at nye generasjoner på 
Alteren får overført erfaring og kunnskap fra 
disse to damene.  Alderssammensetningen på 

scena var fra 8 til 55 år - de yngste er elever på 
Alteren skole (3.- 7. klasse). 
 

UL Daggry på Alteren har lang tradisjon med amatørteaterarbeid. Laget startet opp i 1906, 
og fra 1911 har de hatt oppsettinger med såkalte ” Spelstykkje ”.  Laget har således hatt en 
ubrutt tradisjon (med unntak av under krigen) på å sette opp ulike skuespill, og ikke minst 
revyer som nå spilles hvert 2.år. Et av målene for 
teatergruppa er å jobbe for at barn og unge skal få 
erfaring med teater, og de har jevnlig oppsetninger der 
barn kan delta. De har også et godt samarbeid med 
skola på Alteren, som legger til rette for øvinger i 
skoletiden.  Uten den muligheten hadde det ikke vært  
mulig å komme i havn på den korte tiden fra 
øvingsperioden startet og til premieredato.  
 
Overskuddet av prosjektet går til drift av Steinrøys. Det 
er viktig å ta vare på et hus hvor tradisjonene sitter i 
veggene. Hele forestillingen ble filmet og alle de yngste 
skuespillerne har fått hvert sitt eksemplar på CD. Kanskje de om noen år kan vise sine 
etterkommere hva de var så heldig å fikk være med på?  

Ulvemors store stolthet – ulvebarna! 

Apeflokken 
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17.mai feiring på Alteren 2012 
 
Også i år var det en 

tradisjonell 17.mai feiring 
på Alteren. Oppmøte på 

skola tidlig om morgenen – 
for på Alteren går det 
morratog! Årsaken til at 

oppstarten er veldig tidlig, 
er et travelt opptatt 

musikkorps fra 
Ytteren/Båsmoen, som har 
Alteren som ett av flere 

oppdrag denne dagen. 
  
Men: på annonsert 

avgangstid startet toget sin 
ferd opp mot riksveien til 

Granhekken, hvor det 
snudde og returnerte til 
skola.  

 
Korpset avsluttet sitt besøk med ‘Ja vi 
elsker’, og deretter holdt 4 elever fra 

7.klasse en flott tale for dagen.  
 

På bildet ser vi dagens talere - fra 
venstre:  
Ole Martin Snefjellå, Johanne Pedersen, 

Amalie Rabliås og Ellen Selsøyvoll. 
 

Kaffe og kaker ble servert innomhus, 
men for første gang på mange år var 
været så bra at det også var godt med 

folk utenomhus hele dagen.  
 
På 17.mai er det trivelig å se mange pyntet til fest – da spesielt i de 

forskjellige festdrakter eller bunader. Tidlig krøkes – som god krok skal bli:  
Denne karen var ikke gamle karen – men flott bunad hadde han fått på seg 

allerede:   
  

Også disse to var 

oppstaset i flotte bunader 
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Å gjette på ‘godteglass’ er en tradisjon på Alteren. To eksperter på området 

tippet nøyaktig det samme, sånn at 1.premien gikk i år til to stykker! Etter 
litt rådslagning og vurdering, valgte Britt Nancy å gi premien til Mette Oddny 

som skulle videre til en bursdag, og kunne overraske noen litt ekstra. Raus 
handling av begge damene synes vi da! På bildet er de to vinnerne fotografert 
sammen med 3 representanter fra 17.mai komiteen; Marius Eriksen, Ole 

Martin Snefjellå, Patrick Olsen  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Heimhug  va først!!! 

 
I sommer har det dukket opp en internasjonal kjendis fra Almlia. I 

både norske og utenlandske aviser har 'Lasernissen' fra Almlia 
vært omtalt. Vi i Heimhugredaksjonen må få presisere at vi var 
først!  Lasernissen ble omtalt og presentert i Heimhug nr 2 i 2010, 

men vi syns det er hyggelig at internasjonale og større presseorgan 
enn Heimhug endelig har fått en riktig godbit på menyen - vi sier 
velkommen etter :-) ! 
 

 

utsnitt fra nettavisene vg.no og aftonbladet.se: 
  

Fra Heimhug 2/2010 
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Alteren andeløp 2012 
 

Årets andeløp ble atter en gang 

utmerket gjennomført, og folk fra 

store deler av kommunen besøkte Litjalteren 

denne sommerdagen 16. juni. 

 

Også i år hadde værgudene vært vennligsinnet, 

og deltagende ender, komité og nysgjerrige 

tilskuere fikk en fin dag i lag i nydelige 

omgivelser. Slettaelva er flott der den snor seg på veg mot fjorden. Den stiller 

med utfordrende hindre for de mange hundre striglede plastendene – hver med 

en brennende iver om å komme først ned mot mål. 

 

Det er aldri avgjort på forhånd hvilken and som når nåløyet først – det gjør 

løpet spennende fra begynnelse til slutt! Den tøffe fossen gjør sitt til å skille de 

beste fra de nestbeste! Eller skal vi heller si de heldigste fra de nestheldigste!  

 

I målområdet, på de lekre svabergene sto publikum – ca 300? – med flott utsikt 

til det forseggjorte målområdet, der det ikke skal være tvil om hvilken and som 

er hvem i rekken av vinnere.  

 

Skytterlaget hadde i år et populært 

tilbud til publikum om å prøve 

skyteferdigheter mot et mål i fjæra. 

Det var kafé med salg av varme, søte 

og kalde forfriskninger.  

 

Familien Fredriksen-Storrø hadde 

latt seg inspirere av dagens tema og 

var kledt i kledelig gult. Legg merke 

til påsydde 

ender på 

Violas kjole! 

Stilig!!! 
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Likeså var det et tilbud for 

de minste om å kaste ringer 

på ender i et plaskebasseng. 

Med tunga rett i munnen 

siktes det også her.  

 

Vår andefotograf Simon 

Kåre K. Almli har tatt mange 

flotte bilder fra løpet. Se 

UL Daggrys hjemmeside – og 

gjenopplev stemningen fra 

årets andeløp. 

 

Ingvild Gjøstad – sjefsanda som er «speaker» i kjent gul stil, er en av flere som 

har påtatt seg faste roller i andeløpet for tredje år på rad. Det forsterker 

imaget av et arrangement med tradisjon! All ære til hver og en av de som står 

bak gjennomføringen både i forkant, underveis og i etterkant av løpet! 

 

I år var det en ung frøken som ble vinneren av årets hovedpremie. Hun var ikke 

til stede, så vi kan ikke på nåværende tidspunkt bringe bilde av den heldige 

vinneren.  

 

Alteren andeløp 2012 takker alle som har bidratt til å få løpet i havn, og til de 

som har sponset premier! Det resulterte i ca 100.000 kr i inntekter som ble 

foredelt på arrangørene Alteren skytterlag og til UL Daggry! 

Vi gratulerer årets vinnere: 
Reisegavekort 25000 kr hos VIA Tours:  And nr. 927 Malin Kristine Hanssen 

 

Gavekort 5000 kr Coop OBS Hypermarked:  And nr. 1241 Tomas Røbergeng 

 

Motorsag fra Felleskjøpet:    And nr. 1262 Ida Bustnes 

 

Stereobenk fra Bohus:    And nr. 897 Karoline og Ole Solvoll 

 

Gavekort 1500 kr Skjærvik scooter og MC:  And nr. 699 Knut Skevik 

 

Kompressor fra XL-bygg:    And nr. 696 Elin Salamonsen 

 

Gavekort 1000 kr fra Mestergull:   And nr. 1426 Liv og Audun Sandhei 

 

Gavekort 1000 kr dinOptiker:   And nr. 193 Svein N Høgås 

 

Gavekort 1000 kr Rana Jakt og Villmark:  And nr. 247 Rita Hagen 

 

Dusjkabinett fra Brødrene Dahl: LuckyDuck 13 And nr. 211 Jan Ove Endresen 
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AfterDuck 2012  
 

Også i år ble det arrangert pubaften etter 

andeløpet – mer presist kalt AfterDuck! 

 

Naboer og venner møttes på Steinrøys til en 

uhøytidelig kveld i endenes tegn… 

 

Komiteen stilte med sine Donald- og Dolly-

uniformer, og tilbød snacks og varm mat fra 

kjøkkenet, samt diverse forfriskninger fra 

baren. «Andungen kvakk-kvakk» gikk 

uavlatelig ute i gangen. 

 

Andeløpets faste fotograf, Simon Kåre K. 

Almli hadde allerede fått ferdig bildene fra 

dagens løp, og sørget for at disse kunne 

bivånes på storskjerm utover kvelden. 

 

Noen kom etter hvert til stedet etter å ha mellomlandet på 

«Before-AfterDuck» i Røbergenget.  

 

Litt dans ble det også for de som ønsket det. Kveldens 

journalist måtte være ansvarlig med tanke på «Den store 

barnedåpen» dagen etter, så hun kan ikke gjengi hva som måtte ha foregått 

etter midnatt. Hun forlot i hvert fall feststemte gjester som for lengst hadde 

lagt skuffelsen bak seg over å ikke være dagens vinner av årets anderace!  
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ETTER ANDELØPET…. 
Etter at andeløpet er overstått og 

publikum har forlatt åstedet – 

kommer siste fase I AA-prosedyren : 

nemlig ANDETELLINGA! 

Andeløpskomiteen med gode hjelpere møtes til innsats for å sortere og telle den 

innsamlede andeflokken. Sirlig systematisert blir de 1500 endene lagt i «50-

bunker», og i år - som i fjor – er det noen gule som glimrer med sitt fravær!  

Har de druknet, fløyet sin veg, eller kanskje gjemt seg til tiden var inne for å 

uhindret ta seg innover fjorden? Kanskje målet var å få kontakt med 

artsfrender i Klokkerhagen? Uansett – det ble observert og funnet avhoppere 

både i Skjærvika, på Alterneset og i Almlia. 

 

Tusen takk til dere som har bidratt med å levere inn «løse fugler»! Skulle det 

være andre som har funnet en av disse, er vi veldig glade for å få de tilbake! 

 

Som en kuriositet kan nevnes at det også i New York letes etter forsvunnede 

ender – missing ducks – og i en annen artikkel «funnet på nett» kan vi lese om et 

storslagent tap av plastender – ikke mindre enn tre kontainere bestående av 

29 000 stk. ble skyllet av et skip for 20 år siden. Les mer under her… 

 

 

Her ser vi Mette Røbergeng ved en av mange 

plakater som var hengt opp på lyktestolper og vegger 

i New York. Det artige her er at hun gikk på disse 

plakatene samtidig som hun gikk og tenkte på 

arrangementet heime - akkurat tidspunktet for det 

første andeløpet på Alteren i 2010. Stor var derfor 

overraskelsen da «hennes tanker ble hørt» med disse 

manifestasjonene! 
 
 

 
Rubber ducks  
 
During a Pacific storm on 10 January 
1992 three 40-foot containers holding 
29,000 plastic bath toys from a 
Chinese factory were washed off a 
ship. Two thirds of the rubber ducks 
floated south and landed three 
months later on the shores of 
Indonesia, Australia and South 
America. The remaining 10,000 
ducks headed north to Alaska and 
then completed a full circle back to 
Japan, caught up in a current leading 
to the Great Pacific Garbage Patch, a 
massive island of floating debris. 
Many of the ducks then entered the 
Bering Strait between Alaska and 

Russia and were trapped in the Arctic 
ice. In 2000 they were sighted in the 
North Atlantic. 
How do we know this? Thanks to a 
network of beachcombers and people 
reporting the landfall of these rubber 
ducks, recognised by the imprint 
‘The early Years’, the American 
oceanographer 
Curtis Ebbesmeyer has 
been able to plot data and use the 
ducks’ movements for ocean current 
research. 
For some months in 2003, a reward was 
offered to anybody who recovered a 
rubber 

duck in New England, Canada or 
Iceland. And more ducks were recovered 
in 2004 – 12 years after they were 
washed off the ship in the Pacific. More 
of these ducks were predicted to have 
headed eastward past Greenland, in 
the direction of Great Britain. 
If the rubber ducks are an example for 
anything, it is that plastic endures and 
is a global issue. According to Curtis 
Ebbesmayer, the ducks that washed 
up in Alaska after 19 years at sea were 
still in pretty good shape.

Bjørn Soleglad i nitidig sortering… Arild Bjørge på kne for den gode sak 
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Grillfest for småbarnstreffet 
 

Utstyrt med bøtter, spader og grillmat møttes 20 av 

bygdas yngste med familie, på Stibergan til grillfest 

7.juni. Værgudene holdt sin del av avtalen med 

oppholdsvær og flau vind. Til og med sola tittet innom 

da stemninga var på topp. Det ble en kjempekoselig 

ettermiddag for store og små. Foreldrene kosa seg med 

kaffe på benken og barna samla rekved og andre 

skatter nedi vannkanten. 

 

Etter denne koselige ettermiddagen tok småbarnstreffet sommerferie, men nå er 

vi klare til en innholdsrik høst. 

 

Vi har nemlig vært så heldige og fått tildelt 4000 kr fra hovedlaget.   

Tusen takk fra alle oss! 

Pengene er blitt brukt til leker og utstyr som gjør småbarnstreffet enda mer 

attraktivt. 

 

For de eldste er det kjøpt inn utstyr for å kunne lage ei slags hinderløype inne på 

Steinrøys (nesten litt barneidrett) turnmatte, fotball med mål, små baller til å 

kaste på blink, tunnel til å krype inn i, balanse benk (under konstruksjon) og cd 

med mer. 

 

Til grøtfesten er det kjøpt inn mer tegnesaker, blyanter,saks og lim. 

For de aller minste har vi kjøpt inn duplo, småbiler og bilmatte. I tillegg er det 

kjøpt inn store plastkasser til oppbevaring. 

 

Enda er det mer penger i kassa, så det vurderes å kjøpe inn discolys til evt 

discotek (halloween). Flere ideer?  

 

Noen av barna som var med da småbarnstreffet starta er nå begynt på skolen.  

Vi ønsker dere lykke til!!! 

 

Planen for høsten er hinderløype 26.september, diskotek og dukketeater 

(alternativ til halloween?) i oktober og grøtfest i nov/des.  

Følg med i Heimhug og på Alterenlista. Vi ønsker gamle og nye fjes 

velkommen 

 

På vegne av Småbarnstreffet: Merete Soleglad 

 



14 

 

Småbarnstreff onsdag 26. september   
 

Heimhugs utsendte medarbeider ankommer Steinrøys kl 1730. Utenfor står 

det mange biler, og innenfor hører jeg glade barnestemmer og «surr» fra 

middagstallerkener og bestikk. 

 

Det er småbarnstreff på Alteren i dag, og mer enn 40 personer i alle størrelser – er til 

stede. Veldig bra oppmøte! Merete Soleglad og Unni Lillealter, to av initiativtakerne, har 

invitert til god grønnsakssuppe med pølsebiter og flatbrød til – til alle i målgruppen. Et 

populært tiltak for en takknemlig gjeng der mange har kommet direkte fra jobb og 

barnehage for å møte andre småbarnsfamilier i bygda. Det er ikke lengre slik at «alle 

kjenner alle», derfor er en slik møteplass veldig viktig for både voksne og barn. 

 

Småbarnstreffet hadde benyttet tilskuddet fra hovedlaget til å kjøpe leker 

og utstyr som aktiverer ungene bl.a. i ei artig hinderløype. Det er også kjøpt 

inn tegnesaker, LEGO, lekematter og småbiler. Jeg kunne observere glade 

barn i lek på gulvet og dansende på scenen, så rekrutteringa til teatergruppa 

er det ingen grunn til å bekymre seg for! 

 
Ungene storkoste seg etter middagen, og de voksne fikk tatt ettermiddagskaffen før 

de innså at de minste begynte å bli trøtt og det var på tide å pakke sammen.  

  

Den yngste deltageren denne dagen var bare ca to uker 

gammel – og er siste tilskudd i Snefjellåga.  Vi registrerte 

også en kommende Alterenværing – ventet i løpet av oktober, 

så her kan vi slå fast at yngre familier ønsker å satse på et 

bygdeliv for seg og sine på Alteren. Det er kjempestas! 

 

Jeg snakket med Håkon Stanghelle og 

Elisabet Sandhei, som ganske nylig 

har kjøpt seg hus i Labakken på 

Alterneset. Der trives de godt i lag 

med sine to små sønner. Håkon har 

tilknytning til Alteren med pappa 

Helge, som vokste opp her og har gode minner fra besøk hos 

besteforeldre Stanghelle på Bakkamoan/Alterhaugen. 

 

Småbarnstreffet møtes 4-6 ganger i året, og alle 

med barn i førskolealder er hjertelig velkomne. 

Informasjon om møtetidspunkter blir annonsert på 

Alterenlista og på UL Daggrys hjemmeside  

www.uldaggry.no. Er du ikke med på e-postlista 

«Alterenlista» - hvor bl.a. info om aktiviteter sendes 

ut, så ta kontakt med Britt Nancy. 

Kontaktinformasjon på side 2. 

http://www.uldaggry.no/
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Sosial helg på Steinrøys 3.- og 4. 

november for hele familien. 
 

 

Lørdag blir det førjulsmesse – den fjerde i rekken! I år prøver vi oss med kun 

én dag. Da blir det salg av supre håndlagede produkter – som du 

enten kan skjemme deg selv bort med, eller du kan være smart og 

få unna en del av julegavehandlinga! Vi har mange ulike utstillere, så 

det vil være mye å velge i. 

 

Som om ikke det var nok kan du kjøpe deg middag eller kaffe med noget attåt – 

innimellom all kikkinga, handlinga og den gode praten med familie, naboer og 

venner.  

 

Åpningstider lørdag 3. nov.: kl 1100-1700. Velkommen skal dere være!!! 

 

 

 

Søndag blir det høstbasar – usikkert hvilket nummer i rekken, men virkelig en 

tradisjon på Alteren. Mange husker åresalg fra de var små – og sannelig foregår 

det ikke akkurat på samme måten den dag i dag! En flott arena for alle 

generasjoner. 

 

Det blir åresalg (fungerer som lodder) og man kan vinne flotte gevinster. Fra 

kjøkkenet blir det solgt kaker, vafler, brus, kaffe m.m. til en rimelig penge. 

 

Det vil bli et underholdningsinnslag i pausen. 

 

I forkant av høstbasaren kommer det folk på dørene for å selge 

lodder, ta godt i mot dem! 

 
Vi håper også i år å motta gevinster – hjemmelagede eller kjøpte -fra dere i bygda!  

Disse kan enten leveres til Arnstein Remmen, Line Gulla, Geir Harsvik eller  

Britt Nancy Westgaard. Dersom det passer bedre å ta gevinsten med på 

basaren, er det selvsagt i skjønneste orden! 

 
Høstbasaren arrangeres søndag 4. november fra kl 1700.  

Velkommen alle sammen! 
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KURS PÅ STEINRØYS I HØST 

 
SWINGKURS 

Det vil bli avholdt to nybegynnerkurs i år. En 

kjempefornøyd gjeng gjennomgikk samme kurset i fjor 

høst, og anbefaler det varmt videre. Ved å få flere 

gjennom nybegynnerkurset, vil vi ha mange som kan være 

med om det skulle ble arrangert swingdansekvelder i 

etterkant. Super trim og veldig artig! Instruktør fra 

Kom-og-dans! 

 

GRATIS kurs for ungdommer fra ungdomsskolealder t.o.m. 18 år.  

Voksne betaler en egenandel på kr 150,- pr person. 

 

KURS 1 –  lørdag og søndag 20.-21.oktober kl. 1200-1500 

KURS 2 –  lørdag og søndag 27.-28.oktober kl. 1200-1500 

 

Ved fulle kurs, vil medlemmer i UL Daggry bli prioritert, men vi kjører to kurs og 

mener det skal bli plass for alle! 

 

Påmelding til Britt Nancy snarest innen 15. oktober! 

- se kontaktinformasjon på side 2. 

 

 

YOGAKURS 

Vi gjentar tilbudet fra i fjor, hvor det var gode tilbakemeldinger fra fornøyde 

kursdeltakere. Tre torsdager i oktober-november kommer Ståle Bakken og Heidi 

Otting til Steinrøys for å dele sine kunnskaper med oss. Kurset passer for alle, 

og man trenger ingen forkunnskaper for å delta.  

 

Maks 15 deltakere. Pris: kr 300 for alle tre kveldene. 

Kursavgiften går i sin helhet til SOS-barnebyer  

– som er ekteparets hjertesak. 

 

Tidspunkt: torsdagene 25.oktober, 1.- og 8. november kl. 2015.  

Varighet ca 1 ¼ time pr kveld. 

 

Påmelding til Britt Nancy snarest innen 15. oktober 

 – se kontaktinformasjon på side 2. 
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LEFSEKURS 
 

Vår egen kursholder og matmor Målfrid Bustnes holder eksklusivt bakstekurs 

for de som vil benytte denne flotte anledningen: 

Onsdag 28.november fra kl 1800 på Steinrøys.  

 

Da kan du lære å lage Blanklefse – også kalt: knekkalefse, langlefse og storlefse 

– kjært barn mange navn! 

 

Kun 10 plasser – så skynd deg og meld deg på! 

 

Kursavgift kr 300 pr. person. Avgiften inkluderer ingredienser til bakinga, samt 

kaffe i pausen.  

 

Du må ha med deg: steketakke, kjevle og spøe hvis du har. 

 

Påmelding til Britt Nancy – se side 2 for kontaktinformasjon  

 

 

 
Hilde Anita Snefjellå – fra et tidligere bakstekurs 



18 

 

Alteren skole 2012-2013 

Vi har tatt en prat med rektor Berit Bratland ved Alteren skole angående oppstart – og 

litt om skoleåret 2012/13. 

Fra og med 01. august dette skoleåret deler ikke Alteren skole rektor med Båsmo 

barneskole lengre. Berit Bratland er nytilsatt rektor på Alteren, og ellers er 

bemanningen og antall skoleelever på hvert klassetrinn som følger: 

    1.klasse:  kontaktlærer: Siw Engen Olsen   9 elever 

2.-3.klasse:  kontaktlærer: Vigdis Åsheim  15 elever 

4.-5.klasse: kontaktlærer: Eli Redal Alterås 17 elever 

6.-7.klasse kontaktlærer: Svenn Arne Nilsen 20 elever   

Totalt antall:       61 elever 

Timelærere:   Ørjan Ravnåmo, Helen Aslaksen og Synnøve Strand. 

Personale på SFO:  May Eilertsen Bjørnådal (leder) og Linda Guttormsen (assistent 

Renhold:   Anne Grete Lund 

Berit sier det har vært en flott skolestart, der det fokuseres på at det skal 

vises/merkes at det er ei Respektskole. Alle skal respektere hverandre, være høflige og 

greie. Man har Trivselsledere som setter i gang aktiviteter i langfriminuttet slik at alle 

har noe å gjøre hvis de vil. Det er stor aktivitet blant de yngste i klatrejungelen i år 

og. Ellers har skolen hatt flere felles aktiviteter for alle, og man skal dette skoleåret 

ha fellessamling en gang pr mnd - med månedens sang og litt underholdning. Det er et 

aktivt og velfungerende FAU på Alteren, og nå skal de i gang med å bygge gapahuk til 

skolen. Den blir nok fin å bruke både på dag og kveldstid. 

Vi ønsker elever og ansatte ved Alteren skole et godt og innholdsrikt skoleår! 
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Montessoriforeningen 

 
Joda, Alteren Montessoriforening er fortsatt oppegående selv om aktiviteten 

har vært begrenset i siste år. Til nye lesere (og eventuelt til glemske) kan jeg 

kort rekapitulere. Foreningen ble stiftet i mars 2010 med en egenkapital på NOK 

137 000,- Formålet var å søke om godkjenning for oppstart av Montessoriskole 

på Alteren dersom den kommunale skolebygningen skulle bli ledig. Godkjenning 

ble gitt og gjelder frem til høsten 2013. 

 

Det har siden dette vært en time out i debatten om skolestrukturen mye takket 

være reaksjoner fra foreldre (velgere). I tillegg er det grunn til å anta at 

muligheten for etablering av private alternativ har bidratt til å dempe iveren 

etter å legge ned skoler. Så lenge alternativene eksisterer vil det kunne 

fortsette å fungere på denne måten samt at det gir innbyggerne på Alteren 

muligheten for et reelt alternativ. 

 

Er dette fortsatt aktuelt? Det kan i alle fall fort bli det når skolestrukturen for 

ungdomsskolen er på dagsordenen og en flytting av ungdomsskolen på Båsmoen 

vurderes. Det er naturlig å tenke seg at vurderinger rundt videre drift av 

Alteren skole dermed også kommer opp igjen. 

 

Det er snart årsmøte i Montessoriforeningen og da blir det viktig at både 

andelshavere og andre interesserte møter opp. På den måten får vi også 

sjekket stemningen. Årsmøtet blir avholdt i gymsalen på skola,  

onsdag 17 oktober Kl 1900. 

 

Hvis vi fortsatt skal holde muligheten åpen for en alternativ skoledrift så må 

også nye koster melde seg. De som har fungert så langt har gjort en flott jobb 

men noen av disse trenger avløsning. Det må gjerne også komme inn flere som 

har skolebarn på gang. De som kan tenkes å bidra her kan sende en melding til en 

av følgende: 

 Elisabeth Bakken, epost: betta-bett@hotmail.com, mobil: 97066776 

 Sissel Rødfjell, epost: sissel.rodfjell@hotmail.com, mobil: 90828321 

 Veronika K. Eriksen 

 

 

MVH 

Stig Meisfjord  

Styreleder  

mailto:betta-bett@hotmail.com
mailto:sissel.rodfjell@hotmail.com
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Agurknytt 
 

Vi har i tidligere numre av Heimhug snakket om Steinrøysmusa og 

Alternesmusa. I denne føljetongen er vi nå kommet til flaggermusa. I 

motsetning til vanlig mus som sjelden lever mer enn et par år, kan flaggermusa 

leve ca 20-30 og opptil 40 år! Så har du fått den i hus, må du belage deg på en 

nabo som vil bo der omtrent like lenge som deg… 

 

Vi nevner ikke navn og adresse på Alteren, men denne historien er knyttet til et 

sted som er veldig sentralt beliggende ved frislipp av en annen dyreart i juni før 

St.hans. Vi sier ikke et kvakk mer!  

 

Familien hadde gått til sengs, det var natt og såpass sensommerlig at det var 

blitt mørkt ute. Husbonden som var kommet i behagelig drømmemodus, skulle 

vifte bort en irriterende flue som kom opp i ansiktet hans. Da fluen viste seg 

å være en neve stor – måtte selv den sindige herren utstøte et kraftig vræl! 

Husfruen ble vettskremt over dette, sprang opp og fikk på lyset. Et like 

vettskremt eksemplar av flaggermusarten prøvde å gjemme 

seg for de to lettkledte og kampklare eierne av 

soverommet. Hvordan kunne den ha kommet inn??? 

Myggnetting foran vinduet tilsa ingen lett adkomst for en 

flaggermus.  

 

Forklaringen viste seg å være en åpen dør og et annet åpent vindu… Hvor den 

utkastede flaggermus tok veien, vites ikke – men, vi blir ikke overrasket om den 

«holder hus» mistenkelig nært det omtalte hus – og ser ikke bort i fra at 

føljetongen vil fortsette i et senere nummer av Heimhug! 

 

Apropos flaggermus – en annen innbygger på Alteren, nærmere bestemt på 

Alterneset i Korsnesveien – er observert nesten natterstid på Revelen med 

«lydfanger» på jakt etter, nettopp flaggermus!!! Vi anbefaler denne kvinnen å 

oppsøke nærmiljøet i stedet for… hvor man med sikkerhet kan si at arten er 

sett! 

 

Til slutt vil vi nevne den uheldige karen som – etter en fin kveld på byen, hadde 

fått med seg ei villig og frodig dame hjem. Mannen var snar å kle av seg og inntok 

sengen utålmodig. Bekymret så han på at dama først tok av seg løsvipper, så 

løshår, så brystinnlegg… da han spratt opp og skyndte seg å lukke vinduet. Dama 

kikket urolig på karen og spurte hvorfor – hvorpå han svarte:  

«nei… eg vart no bekymra for at det også kunne være snakk 

om flaggermus, så da va det bæst å få igjen vinduet…» 
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I sørvest og regn lot 12 stk seg 
friste til kulturvandring i 
området rundt og ved gruva i 
Altermarka,    søndag 16. 
september. 
 

 

Rapport fra Øyvind Snefjellå 

 
I år inviterte ungdomslaget til 
kulturvandring ved gruva oppi 
Altermarka. Selv om det lå an til et 
ufyselig vær, møtte det opp 12 stk som 
vil ta en spasertur en søndags morgen 
rundt gammel gruvehistorie. 
Vi møtte opp ved Gresdjuppøla like før 
gruva. En yndet badeplass i 
generasjoner sjøl om det ikke akkurat 
frista med et bad denne dagen. Ole 
Bakken fortalte at i sin ungdom så for 
også de dit etter å ha spilt fotballkamp 
nede i ” Engan” en varm sommerdag.  
 

Vi starta ved informasjonstavla i 
Gresdjuppøla og gikk kulturløypa mot 
gruva. Vår eminente guide Arnstein 
Remmen fortalte om den eldste 
historien til gruvedrifta i Altermarka.  
De første kjente utnyttelser av ”Esja-” 
forekomstene i Altermarka er fra før 
1650. 

 
For de som satt heime denne dagen og 
var ”omakreidd” så kan vi fortelle om 
et flott vær allikevel, og da vi gikk 
stien oppover til gruva så var det 
opphold og fint. 
 
Vi stoppa ved hver infotavle og 
Arnstein fortalte om gamle dagers 
drift. Ved post 1 så vi et gammelt 
dagbrudd der det var tatt ut råemner 
til Esjerør. Disse ble så bearbeidet og 
solgt som ovnspiper. 
Videre fikk vi en forklart hva talk eller 
”Esje” er og hvordan forekomstene 
fremstår i lag med andre bergarter og 
mineraler. 

 
 
 
Oppe ved bygningene til gruva finner 
man de siste infotavlene. Der var det 
bl.a. annet god forklaring på historien 
til hvordan det ble industribedrift av 
gruva. 
På begynnelsen av 30-tallet ble 
rettighetene solgt til Kjøde i Bergen, og 
grunneieren fikk betalt for de 
mengdene som ble tatt ut. 
Produksjonen av ovnspiper, gryter og 
notsteiner ble etter hvert erstattet. 
Mange tusen tonn esjestein ble 
utvunnet og ble bl.a. benyttet i 
maling, kosmetikk og papir. Mange 
produkter som vi har rundt oss i 
hverdagen inneholder talk fra 
Altermarka. 
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Selv om været var fint for en slik tur 
kom det en god regneling og vi gjemte 
oss under esjesiloen der lastebilene 
hentet esjesteinen før den ble kjørt til 
kaia på Litjneset like før badestranda.  
 
 
 
Siste post på turen var en oversikt 
over alle gruveganger under oss.  
Gjennom 7-8 tiår har det blitt noen 
kilometer med strosser og 
sjakter! 
Esjeforekomsten var en 
viktig attåt- næring i 
riktig gamle dager da 
gårdbrukerne i 
Altermarka laget ovnsrør, 
gryter og notsteiner og 
solgte til nærområdene 
her på Helgeland. En del 
for nok også lengre. 
Senere ble grunneieren 
arbeidstaker i en av de 
første industribedrifter i 
Rana før 
kommunikasjonen ble så 

bra at arbeidere fra andre 

steder i Rana tok seg 
arbeid her. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det kom en ny regnskur og vi 
avsluttet turen innendørs.  En del 
av turdeltakerne delte sine gamle 
minner fra gruva, noen hadde 
arbeidet der eller hadde en bror eller 
far som var med på å ta ut tonnevis 
med Talk eller Esja.  Gruva er nå 
nedlagt, og olje, kreosotholdige 
jernbanesviller og annet som kan 
forurense er forsvarlig tatt opp fra 
gruva. Pumpene er stoppet og 
vannet er i ferd med å oversvømme 
det meste av gruva. En del av 
bygningen skal rives og en del av 

historien forsvinner. 
 
For den som ønsker å ta til seg en del 
av historien anbefales det å ta seg en 
tur rundt i kulturløypa på egenhånd.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kanskje er det noen som ønsker å lage 
en bok for å dokumentere historien i 
bilder og tekst?  
 
 

En av de siste infotavlene. I bakgrunnen ser vi bygningene tilhørende gruva 

Arnstein viser oss forskjellige typer bergarter 
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TILSKUDD TIL GODE FORMÅL  

FOR ALTERENS BEFOLKNING FRA UL DAGGRY 

 

UL Daggry hadde i 2011 et godt arbeidsår hvor høy aktivitet genererte gode inntekter. 

Disse pengene kommer godt med i ungdomslagets arbeid med vedlikehold av Steinrøys, 

samt opprettholdelse av gode tilbud til folk i bygda form av ulike arrangement. 

 

Styret bestemte at en del av fjorårets overskudd skulle tilfalle gode formål som virker 

som en forlengende arm av ungdomslagets interesseområde. Vi fikk inn fem forslag og 

disse syntes vi var midt i blinken for hva som var intensjonen. Særlig er barn og unge 

tatt hensyn til i tildelingene. Det er godt å vite at mange drar lasset for at Alteren skal 

være en flott plass å bo på for liten og for stor. 

 

Tiltak nr. 1 - FAU ved Alteren skole ba om et tilskudd til planlagt innkjøp av et utendørs 

bordtennisbord. Dette vil oppmuntre til mer aktivitet i friminutt og på fritiden. De så 

for seg en spleis mellom skolen, FAU og et evt. tilskudd fra UL Daggry. Elevene skal 

også gjøre en innsats selv for å tjene penger som bidrar til dette innkjøpet. Et slikt 

bordtennistilbud vil være noe alle kan benytte seg av. Det er f.eks. ikke alle som er like 

glade i fotball. Bordet er robust og er tiltenkt plassert i leskuret på skolen. Det koster 

kr 12.000, og UL Daggry har gitt et tilskudd på kr 4.000,-. Oppsetting/montering vil bli 

gjort på dugnad.        

 

Tiltak nr. 2 - Alternes velforening har bedt om et tilskudd i forbindelse med 

opprensking på- og rundt stranda på Stibergan. I tillegg til dugnad er det behov for å 

leie maskiner for rydding og borttransportering. Dette arbeidet bifalles med kr 4.000,- 

i tilskudd, da stranda er mye benyttet av folk fra hele Alteren, ikke minst skoleelevene 

- og dermed vil mange ha glede av ei forskjønning av området.  

 

Tiltak nr. 3 - Elevrådet ved Alteren skole - har søkt om midler til innkjøp av diverse 

uteleker og en gassgrill til en kommende gapahuk. Dette er også innkjøp som kan gagne 

andre på Alteren ved ulike arrangement ved skolen. Elevrådet er tildelt kr 5.000,- til 

sitt prosjekt 

 

Tiltak nr. 4 - Småbarnstreffet i UL Daggry har etter hvert fått til regelmessige møter 

i løpet av året. De har søkt om midler til innkjøp av diverse utstyr i forbindelse med 

hinderløype og innelek, og har fått innvilget kr 4.000,- På annet sted i bladet står det 

litt mer detaljert om hva de har kjøpt. 

 

Tiltak nr. 5 - Swingkurs - Styret har uttrykt ønske om å få flere til å lære kunsten å 

danse swing og vil derfor ha det som satsningsområde i høst. Dans er god trim og ikke 

minst veldig artig. Dans kan også være forebyggende for fyll på fester, så her er mange 

gode hensikter. Særlig er ungdom målgruppa, og derfor blir det satt to helger med 

nybegynnerkurs hvor ungdom kan delta gratis. Voksne kursdeltakere på disse kursene 

betaler kun en egenandel. Se annonse om dette på annet sted i bladet.  
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Prosjekt ‘Steinrøys 2020’  
 
Prosjekt ‘Steinrøys 2020’ så dagens lys i vår. Ideen er at det innen år 2020 

skal det være gjort en del forbedringer på dagens versjon av Steinrøys. 
Utvidelse av sceneområde, utvidelse/endring av garderobe og toalettområde 
og endring på kjøkkenfasiliteter er noen av hovedområdene som har vært 

diskutert så langt. Men før noe av dette kommer på tegnebrettet, er det 
viktige avklaringer som må på plass først: Hvordan blir avkjøringen til 
Steinrøys når det kommer gang og sykkelvei? Får vi tilgang til mer areal av 

de nærmeste grunneierne? Målet er å få disse to punktene avklart før jul i 
år.  

 
I høst skal det graves ny strømkabel inn til Steinrøys. Kanskje vi  da kan la 
oppvaskmaskinen gå samtidig som musikken spiller på scena ?? 

 
Prosjektgruppa ‘Steinrøys 2020’ består av 4 optimister: Øyvind Snefjellå, 

Morten Growen, Kjell Ivar Skjærvik og Marion Brun.  
 
Disse vil jobbe mot undergrupper etter hvert som prosjektet skrider frem.  

Når det gjelder status på gang-og sykkelsti, har vi ikke mottatt noen nye 
oppdateringer fra Statens Vegvesen. På hjemmesiden er det heller ikke noen 
ny status etter januar 2012 (http://www.vegvesen.no/Fylkesveg/fv12alteren).  

 
Alteren-kalenderen 2013 
 
Alteren-kalenderen 2012 ble godt 
mottatt av både gamle og nye 

innbyggere på Alteren. 
Ungdomslaget har derfor valgt å 

lage kalender også i 2013.  
 
Hvis du har noen bilder fra 

17.mai, jul- eller 
påskearrangement de senere år, 
er kalenderkomiteen interessert i 

umiddelbar respons. Ta evnt 
kontakt med Mette Oddny 

Røbergeng på tlf 45634853. 
 
Planen er å ha klar kalenderen 

for salg på julemessa og høstbasaren.  
 

Et godt julegavetips!! 

  

Salen på Steinrøys slik den så ut før i tiden 

http://www.vegvesen.no/Fylkesveg/fv12alteren
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Hjemme hos – en fullmånekveld første oktober 
 
Den 1.oktober, med fullmånen som gatelykt, var undertegnede journalister 
klare for å ta et ‘hjemme-hos’-besøk. Veien gikk til Lillealteren og til Margit 

Aasen. Ei ektefødt ‘Litjaltern’-jente som er født og oppvokst på gården hun 
bor på i dag – Larsgard’n som de kalte det før.  

 
Utenfor trappa sto det hele to doninger parkert, og vi 
konkluderte raskt og effektivt at Margit kjører lastebil på fritida. 

Se der! Vi fikk komme med noen avsløringer også i dette 
nummeret av Heimhug.  
 

Vi kom som vanlig litt overraskende på vårt intervjuobjekt, men 
Margit er ikke av det skvetne slaget, så vi ble invitert inn, selv 

om hun var skeptisk til ærendet vi var ute i. Vi kastet ikke bort 
tida, men krevde fakta på bordet av et tålmodig intervjuobjekt:  

 

Margit er som nevnt født og oppvokst på Lillealteren, som 
minste-bane av 3 søsken. Storesøsken var Harry og Karen. 

I oppveksten var det alltid 2 til 3 generasjoner som bodde 
på gården. Da hun sjøl fikk familie var mor Hansine og far 
Nils Langvann ikke langt unna, da den nyetablerte familien 

bygde sitt første hus i 'Hagen' rett nedenfor heimen på Litj-
Alteren. Det var i 1959.  
 

I et forsøk på litt spaltesladder, forsøkte vi å få tak i 

hvordan Margit møtte sin Karsten i sin ungdom….men der 

fikk vi kun tak i at ‘han kom no forbi’. (red.anm: han for 
ikke bare forbi – han ble!)  
 

Karsten Aasen, en staselig kar som var født og oppvokst 
‘puinn’ Åsen, erobra tausa og de giftet seg i Mo kirke og 

hadde vært gift i nesten 54 år da Karsten døde.  
 

Margit og Karsten fikk 4 barn: Ingvild (1956), Holger 

(1959), Jorunn (1962) og Hege (1967). Da minstebane – 
ho Hege – var på tur, trengte de mer plass og flyttet opp på gården igjen. 
'Hagen' ble solgt til Oddmund Alterås og brukes idag som hytte Eli og Terje 

Alterås. Etterhvert fikk Margit og Karsten sitt eget nybygde hus på gården.  
 
Gammelhuset ble med tiden revet og nye koster – Ingvild og Jon – satte opp 

nytt hus til seg og sin familie på tomta. Åkrene rundt høstes av en 
nabobonde – og dermed holdes krattet unna og jordene står fine ennå idag.  

 
Margit og Karsten ble etter hvert eldste generasjon på gården, og de fikk med 
tiden 7 barnebarn og 5 oldebarn som har vært dem til stor glede. Karianne 

og Kristian vokste opp med bestemor og bestefar i nabohuset, og det var en 

Harry, Karen og Margit 

Brudeparet Margit og Karsten 

Bilparken 
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ordning alle trivdes godt med. De fikk ei gjev bestemor som dro med Kristian 

på barnelaget som ble arrangert ukentlig på Steinrøys. Ho gikk under navnet 
'besta' for mange av ungene på Alteren i den tida - og det syns ho var bare 

trivelig.  
 
'Vaffelrøra - eg har jo jammen vaffelrøra klar!' sei ho Margit plutselig midt inni 

fortellingen, og ska tel å stekk a utpå kjøkkenet. Et 
besluttsomt reporterteam finner da fram telefonen og 

ringer dattera – ‘no må du kom å kok kaffe og steik 
vaffelkaka tel oss – vi e på hjemme-hos-reportasje hos mor 
di’. Det tok ikke mange minuttene før det luktet nystekt 

vaffelkake over hele huset og finservicet kom på bordet! Vi 
var imponert over effektiviteten, og må berømme Margit for 

å ha oppdratt eldstedattera godt i de huslige sysler.  
 
Som et lite apropos kan vi nevne at vi fikk traktering fra 

kjøleskapet med godsakene i, det såkalte kjøleskapet for 

gjester. Det vanket både nyrørt tytsyltetøy og rekesalat. 
Snakker om frynsegoder for journalister med god matlyst.  

 
Mens vi satt og kosa oss og praten gikk, mente Margit at hun ikke var noe 

særlig til intervjuobjekt. 'Langt ifra', sa vi, som tross alt sitter inne med en 
smule bakgrunnsinformasjon om ei grepa dame som har tatt vare på unger 
og hus og heim i alle år, mens Karsten jobba på Samvirkelaget. 

  
De som har fulgt teatergruppas oppsetninger på Steinrøys de siste årene har 

fått oppleve to generasjoner som har teaterblod fra Margit i årene. Hos 
Ingvild og Karianne har ikke eplet falt langt fra stammen. De eldste 
generasjoner med Alternværinger har nemlig fortalt oss at når ho Margit sto 

på scena, da gnistra det av talent! Sjøl vil ho ikke ha noe snakk om det, men 
trekker heller fram andre som var gode skuespillere.  

 
Ho Margit var bare 16 år da hun ble med på sitt første skuespill. Ho var så 
sjenert at ho ikke turde annet enn å si ‘ja’ når Sverre Stanghelle spurte 

henne om å være med. Etter at han var gått angra ho fælt og villa at mor 
Hansine skulle ringe og si fra at ho trakk seg. Men det gikk ikke mora med 
på - da fikk ho ringe sjøl!  

Og det turde hun jo slettes ikke, så det ble til at ho møtte opp og det angra 
ho ikke på. Det skulle vise seg å være helt rett - hun ble en trofast deltager 

på mange oppsetninger. Det var mange trivelige stunder med øvinger, og 
godt samhold blant de som var med. De reiste rundt og viste skuespill både 
her og der i distriktet, og Margit har mange gode minner derfra. Hun følger 

enda med og møter opp for å se hva som skjer på scena på Steinrøys også i 
dag, og berømmer deltakerne på 'Jungelboka' som ble satt opp i vår - 'det var 
det beste ho har sett på Steinrøys', sier hun. Det var ikke verst attest fra ei 
som veit ka ho snakk om, så ta det til dere; både aper, ulver og andre i 
jungelen! 

 

Kjøkkensprell 
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Da vi ønsker litt info om fritidssysler og hobbyer, kom  det frem at hun liker 

å løse kryssord. Men det var nå han Karsten som hadde vært eksperten - da 
løste de både Dagbladkryssord og mere til. Sjøl får ho til mange ord som 

ingen har hørt om......men ho trøster seg med at det gjorde Pippi 
Langstrømpe også!  
 

I sofaen ligger et strikketøy, og etter litt 
gravende journalistikk får vi vite at det 
strikkes en del pledd i ymse farver, muligens 

julegaver??? Pledd er fine greier. Margit 
foretrekker å strikke et stykke og bli ferdig med 

det, sokker skal det jo være to av, og kem veit 
om dem blir likedan? Vi er så enig, så enig. 
Slik snakker en klok dame med erfaring i 

hælfelling.  
 

Tradisjonen tro når vi er på 'heime-hos'-besøk, 
ber vi om å få se dukskuffa. Margit var allerede forberedt 
på det, og spratt elegant opp fra stolen og ut i gangen. 

Der lå dukene sirlig brettet i kommoden. Hun påpekte at 
der var kun en heimebrodert, for resten var på renseri til 
julens selskaper. Alt under kontroll med andre ord.  

Når vi snakker om selskap så er Margit av den formening 
at det er mye selskap i god ovnsvarme, så sjøl om 

moderne varmepumpe er blitt installert, legger hun titt og 
ofte i ovnen.  
 

Det var vissnok en litt vanskelig start på det der med 

varmepumpa. Ho synes egentlig ikke det var noen god 
ide, men måtte gi seg da Kristian sa de kloke ord: 
'Besta - dette har du ikke greie på!'. Pumpa ble 

installert, og nå har de et godt forhold. Miljøtips: 
Varmlufta som kjem ut kan sågar brukes til klestørk.  

 

I Margits koselige stue kunne vi også beundre de vakre 
orkideer som sto og skinte i vinduene, og mange fine 
familiefotografier.  

 
Før vi pakket ned fotoapparatet og blokka ønsket vi noen historier til. Da 

fikk vi høre om den gangen de hadde streva med potetlandet og potetsettinga 
i et hafsens uvær, og etterpå fikk besøk av Jehovas vitner. De kunne fortelle 
at nå var det sist i verdens tid. Da sa ho Margit: ‘At dokk ikkje kom før, ha eg 
vissta det sku eg ikkje ha arbeidd så mykje med potetlandet’.  
 
Ho synes også det var artig da nabogutten Håvard kom på besøk for en del 
år tilbake og lura på om ho som var så gammel, levd når dinosaurusan levd? 

Godt i gang med et flott pledd 

Inspeksjon av dukskuffa 

Den etterhvert kjempekjekke 

varmepumpa 
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Oldebarnet Kristoffer spurte en dag: ‘Besta, har du en farfar?’. Det måtte ho 

jo si nei til. Han spekulerte en stund, og så kom det: ‘Men da kan vi ha min i 
lag!’. Så no har ho fått en farfar på gammeldagan!  

 
Uansett kor godt vi hadde det i stua, måtte vi 

si takk for oss. Intervjuobjektet mente at 
dette hadde vært så trivelig at vi sku no bent 
ha tatt oss en akevitt. ‘Nei takk, vi kjører’, sa 

vi. ‘Det var bra’, sa Margit, ‘for eg har ikkje 
akevitt!’   
 
Telefonen ringte mens vi var der – og alle 
trodde det var VG, men så var det bare ho 

Hege….. Likevel er trygghetsalarm nå bestilt, 
for å unngå nye innrykk fra innpåslitne 
journalista. For kem veit – neste gang det ringer på kan det være Vårt Land 

eller Klassekampen som står på trøppa!!! 
 
 

 
Takk for oss! 
 
For Heimhug: Marion Brun og Mette Oddny Røbergeng.  
 

 
 
 
 

 

Vakre visdomsord vi fant hos Margit:  

 
Livet er som en skoledag 
med sorg og glede som hovedfag 
I gledens timer vi trives best 
I sorgens timer vi lærer mest 

Kaffekos 


