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Fra barnemunn – om jul 
 
«Når det er jul feirer vi med surkål at Jesus ble født 

mellom en krybbe og et esel.» 

«Da det ble julaften og julestjerna lyste over jomfru Maria mens hun vasket trappa, skrev 

Alf Prøysen “Julekveldsvisa”. 

«Maria var gift med Josef, men så ble hun gravid med en fallende engel. Derfor måtte de 

kjøre eselet helt de kom til et ungdomsherberge. Men der fikk de ikke komme inn. Til slutt 

måtte de bo i en gammel, råtten låve som en eller annen bonde eide, og Jesusbarnet 

måtte ligge oppi en skål mens eselet fremdeles stirret på ham.» 

«Man kan kalle Gud for hva man vil. Man kan kalle ham Kristus, Festus eller Herre-Jesus.» 

«Hyrder er egentlig vanlige mennesker. Det er ikke noe å le av. (Thea, 7år)» 

«Josef ble far til Jesus Kristiansen i en grisebinge uten at noen visste om det. Først visste han det ikke selv 

engang. Til slutt fikk han vite det av en engel som tilfeldigvis fløy forbi.» 

«Det var julestjernen som lyste så høyt at de tre vimsete menn ble ført fremover til låven der Jesusbarnet lå i 

skjødet til jomfru Maria.(Magnus, 7år)» 

 
 

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: 

Påsken 2013  

 

Opplag:  

70   (trykt utgave)  

230 (distribuert med e-post) 

 

 

Nå er det jul igjen… 

Det er foreløpig ikke så mye kvit jul å se, 

men kalenderen er klinkende klar!  

I skrivende stund, nemlig den 12.12.12. 

- er det bare 12 dager igjen til jul!  

 

Vi håper at alle Heimhugs lesere har det 

bra i førjulstida, og at vi alle kan ta oss tid 

til gode opplevelser innimellom mulig bakst 

og vask i adventa! 

 

I vår overflod og massehysteri for den 

«perfekte jul» – kan det være på sin plass å 

senke skuldrene og ta en titt utenfor sitt 

eget julepyntede hus.  

 

Et tips kan være å invitere en «usynlig 

julegjest» til bords, ved å gi et beløp til en 

veldedig organisasjon. Eller man kan kjøpe ei 

symbolsk geit eller såkorn – til den som har 

alt, hvor gaven i stedet går til noen som 

trenger den enda mer. Mulighetene er 

mange.  

 

Men, det er ikke meningen å gi dårlig 

samvittighet for at man innvilger seg selv 

noen dager med ro og kos i lag med familie 

og venner. Vi har behov for et lyspunkt i 

mørketida. Ei god og fredelig jul, ønskes alle 

våre lesere!  Hilsen 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? 
 
 

Steinrøys har investert i - og fått montert to stk. varmepumper. Vi 

forbereder en kommende avvikling av oljefyren de nærmeste år. I tillegg blir 

det montert nytt sikringsskap, og dette vil bl.a. sikre permanent strøm til 

varmepumpene. 

 

Dugnad: To frivillige har vært garderobevakt på Smelteverket, og sikret 2.000,- 

kr. til UL Daggry. For øvrig en flott og spesiell opplevelse å være med på et slikt 

fantastisk arrangement i de store lokalitetene på «jernverket». 

 

 

Pr. dags dato er 83 personer grasrotgivere 

til UL Daggry. Det ligger an til at 

ungdomslaget vil få vel 30.000 kr fra denne 

ordningen i 2012.  Tusen takk til dere alle!!! Velkommen til nye givere! 

 

 

Begge swingkursene som var planlagt i oktober, ble dessverre avlyst pga for få 

påmeldte. Vi har imidlertid fått tilbakemelding fra flere som kunne tenkt seg på 

kurs, men som ikke hadde anledning de aktuelle helgene. Vi prøver derfor på nytt 

ved en senere anledning. 

 

Yogakurset ble også avlyst av samme grunn. Det kan være aktuelt å prøve på 

nytt til neste år. 

 

 

Forslag til kurs? Har noen ønske om- eller forslag til kurs som UL Daggry 

kan arrangere? Ta i så fall kontakt med Britt Nancy –  

se kontaktinformasjon på side 2. 

 

 
 

Nyttårsaften: Ildsjeler(!) har i flere år hatt en varde overfor 

«postkassen/trimkassen» øverst i skogsveien på Alterneset. Vil 

du ta deg en tur før nyttårsmiddagen, så kan vi opplyse om at 

varden vanligvis tennes kl. 1700! Det vil bli gitt beskjed på 

Alterenlista og på hjemmesiden vår om den tennes også i år.  

 

 

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/
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Julebukk på Alteren – vi minner om julebukktradisjonen på Alteren,  

som er litt spesiell.  

Den foregår 13. januar –  

altså «tyvende dags jul».  

Vi oppfordrer alle til å ta i mot 

julebukkene hvis/når de kommer.  

Det er ikke tradisjon å synge 

julesanger, slik det ofte er andre 

steder. På Alteren skal det brekes!!! 

Bæææææææææ – derav navnet 

julebukk. Hensikten er også at de 

skal «koste ut» jula – ved å ha en 

kost eller et bjørkris med seg.  

Noe godt må de kunne forvente å få! 

 
 

 

Komitéarbeid – har du lyst til å være med i en av våre 

komiteer? Vi er seks lag med ca 10 stk på hvert, som står for 

arrangering av basarer, julemesse, soare, pubaften, 

loppemarked osv. I gjennomsnitt har en slikt arbeid én gang 

pr. år – av og til to ganger. Se vår hjemmeside – under 

hovedlaget – for komitélister. www.uldaggry.no  

Kontakt Britt Nancy – se kontaktinformasjon på side 2. 

 

 

Alterenlista – vi har i dag ca 230 navn på denne e-postlista. Har du 

fått en ny nabo, eller vet om noen som ønsker å stå på lista – 

informer om dette tilbudet, slik at vi kan få flere med. Den 

fungerer slik at info om ting som skjer på Alteren – hovedsaklig i 

UL Daggrys regi – blir sendt ut her. I tillegg blir Heimhug distribuert som 

vedlegg til e-post på Alterenlista.  

Kontakt Britt Nancy – se kontaktinformasjon på side 2.  

 

 

Miljøvernprisen 2012 – Vi gratulerer vår sambygding fra 

Snefjellåga: Annette Sønvisen, som meget velfortjent har 

vunnet årets Miljøvernpris i lag med Maja Sætermo og Vanja 

Bergli - for sin innsats på Bredek. 

 

 

http://www.uldaggry.no/
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Utkledningstreff - Småbarnstreffet 31.oktober 

Vårt aktive «Småbarnstreff» hadde latt seg inspirere av 

Halloween og hadde ikke bare kledt seg ut, men de serverte 

også eksklusiv gresskarsuppe á la Unni (Lillealter). 

Et rekordstort oppmøte av 

store og små, fylte Steinrøys 

med liv og lyst.  

Heimhugs reporter kom 

dessverre litt for sent til å få 

med seg kveldens eget 

dukketeater!  

 

 

Dina Myhre hadde nemlig teater for barna med egen-

produserte dukker. Det er mange ressurser i bygda som 

det er flott å få vite om og ta i bruk!  

Etter måltid, godteri, dans og lek i et par timer – begynte stadig flere 

å bli «små i øynene» og klar for kveldsstell. På 

bildet til høyre ser vi Patrik og høygravide 

mamma Hilde Skogsholm Hansen. Den 1. 

desember ble det ei lita prinsesse født, som nå 

har kommet hjem til huset på Steinholmen. Vi 

gratulerer! 

 
Takk til Dina Myhre for lån av flotte bilder! 



6 

 

Alteren-kalenderen 2013 – er i trykken! 
Alteren-kalenderen 2012 ble godt mottatt av både gamle og nye innbyggere 

på Alteren. Ungdomslaget har derfor valgt å lage kalender også i 2013.  
Kalenderen er nå i trykken, og vi sender ut mail på Alteren-lista når denne 
ankommer fra trykkeriet.  

Den kan da kjøpes bl.a. hos Mette 
Røbergeng, Kristoffer Bakken, Inger 

Anne Sletten, Britt Nancy 
Westgaard og på Libris og ARK i 
byen.  

Prisen blir kr 150. Det vil også bli 
lagt ut informasjon på 

www.uldaggry.no.  
 
 

 

 
 

 
Revy 2013 

 
Teatergruppa jobber med å 
finne et tidspunkt for revy i 
2013. Hvis det går slik de 
ønsker, blir det i løpet av 
1.halvår 2013.  

 
Vi venter i spenning! 

 
 

Salen på Steinrøys slik den så ut før i tiden 

http://www.uldaggry.no/
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Andelodd til Alteren Andeløp 2013  

snart klare for salg!  
 

 

 

Så vidt i tide før jul vil det snart tilbys helt ferske, 

nytrykte andelodd til kr 100 pr. stk.  

Meget velegnet til julegave! 

  

 

Neste Alteren andeløp arrangeres lørdag 15.juni 2013. 

Det skal selges max 1500 lodd.  

 

Alteren andeløp er som kjent et samarbeid 

mellom UL Daggry og Alteren Skytterlag. 

 

Minst 6 gevinster til en stor verdi, er hva 

endene skal kjempe om på tur ned Sletta-

elva. Vi gleder oss allerede!  

 

Gevinstlista er ikke helt klar enda, men 

det vil bli et større reisegavekort, samt 

gavekort på kr. 1.000 fra Mestergull 

Meyer og premier fra Skjærvik Scooter 

og MC, Brillehuset og Statskog m.fl. 

Selvfølgelig også «LuckyDuck»-gevinst! 

 

 

Du vil få kjøpt lodd hos følgende: 

 Unni Lillealter  – unni@lillealter.no   – tlf. 906 33985  

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

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

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

 Britt Nancy W. - britt.westgaard@nb.no   - tlf. 906 34943 

 

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

BESTE  

FESTEN PÅ NYÅRET  

 
Lørdag 5. januar kl 2000 inviterer LAG 6 til 

tradisjonell nyttårsfest på Steinrøys.  

 

 

For kr 350 får du mye for pengene:  
 God middag  

 Kaffe og dessert  

 En øl eller et glass vin til maten – evt mineralvann  

 Levende dansemusikk  

 

Det blir bar med alle rettigheter og fornuftige priser. Kortterminal tilgjengelig. 

 

Vi har fått Kørvan, bestående av erfarne og dyktige musikere til å spille for oss. 

De legger opp til variert dansemusikk.  

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

 

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

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

2. Du får tilbake et referansenummer  

3. Dette referansenummeret må benyttes ved innbetaling (innen tre dager!)  

til kontonr: 4516.19.92112  

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

5. Har du spørsmål? Kontakt Britt Nancy på tlf. 906 34 943 eller helst på e-

post som over.  

 

 

Få med deg naboer og gode venner –  

og unn deg selv en helaften –  

et sjeldent tilbud i dag!  
 

Løp og kjøp - først til mølla!!!  

mailto:hovedlaget@uldaggry.no


9 

 

FØRJULSMESSE 3. NOVEMBER 
 

Denne helga var satt av for aktiviteter på Steinrøys – med førjulsmesse på 

lørdag og høstbasar på søndag. 

 

Mona Skjærvik og Hilde Vist hadde 

organisert alt som har med utstillerne å 

gjøre, mens Lag 4 sørget for et 

fantastisk tilbud fra kafeen.  

Hvor får du kjøpt elgsodd og de flotteste 

kaker på julemesse??? Jo, på Steinrøys!   

 

Til venstre ser vi Ingvild Gjølstad og 

Robin Andersen i matlaginga på kjøkkenet. 

 

 

I år ble messa kun arrangert én dag, mot to 

dager i fjor. Vi prøver oss fremdeles fram for å 

finne det mest gunstige opplegget. Det er utrolig 

mange som arrangerer salgsmesser i november-

desember, så det kan være vanskelig å være de 

eneste i omegnen. 

 

Det var mye flott å få kjøpt, også i år – det er i 

hvert fall ingenting å si på det. Men, til tross for 

godt besøk var det ikke det store salget for alle. 

Folk kommer mye for «kosen», for å titte på fint 

håndverk, for å slå av en prat og for å kjøpe seg 

kaffe/middag. 
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HØSTBASAR PÅ STEINRØYS 
 

Søndag 4. november inntok publikum 

grandahuset for å få med seg den 

tradisjonsrike høstbasaren. Komiteen hadde 

gjort en veldig bra jobb – både i forkant og 

underveis, slik at gevinstbordet og kafeen 

hadde rikholdig utvalg! Så godt som hele bygda 

var på forhånd besøkt av loddselgere, slik at 

det ikke skulle være tvil om hva som skulle 

foregå. Noe som også er helt avgjørende for 

et godt økonomisk resultat. 

 

Også i år var vi så heldige å få underholdningsinnslag fra 

elever ved Alteren skole. Den populære Jungelboken, som 

ble satt opp med fullsatte forestillinger i vår – ble nå delvis 

gjenskapt. Teatergruppas folk sørget for at kostymer og 

sminke var på plass. Også de ungene som ikke hadde hatt 

anledning til å være med i vår, fikk nå mulighet til å være 

med på scenen. Vi ble igjen imponert og takknemlig over å få 

oppleve dette på nytt 

igjen.  

 

Som vanlig så er det noen 

som drar hjem med lader 

av gevinster, mens atter andre har mindre å dra på – for å si 

det slik. Vi kunne ikke unngå å notere at Bakken/Karlsen/Bech-

bordet ble hyppig besøkt med gevinster. Men, så kjøpte de 

ikke få årer heller! 

 

Vi vil takke alle som har bidratt med gevinster til basaren, både Alterenvenner og bedrifter. 

Blant annet fikk vi verdifulle gavekort fra Verket, Coop, Statskog og No3. Noen hadde laget 

håndarbeid til basaren, og det er stor stas! 

 

Den fåtallige komiteen hadde fått hjelp fra følgende: Ellen Haugane, Ketil Røbergeng og Ina 

Forsbakk – som stilte med bakevarer til kafeen. Krister Salamonsen, Simon Kåre Almli og de 

flinke guttene Jacob Antonsen og Markus Harsvik – for god hjelp i komiteen. Takk også til 

teatergruppa og elevene ved Alteren skole for underholdninga! 

 

Sammen får man til en flott kveld 

for liten og stor!  

 

Kveldens overskudd ble på 

nærmere 24.000 kr! 

 

I komiteen:  

Geir Harsvik, Trond Tande,  

Arnold Bjørhusdal, Line Antonsen, 

Arnstein Remmen og Britt Nancy 

Westgaard. 

Krister Salamonsen holder fram en av basarens mest 
populære gevinster blant ungene.  Geir Harsvik venter på klarsignal for å levere gevinst 

til den heldige som blir trukket ut.  
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Ungdomslaget har fått et takkebrev fra elevrådet 

ved Alteren skole i forbindelse med at de ble fikk 

et tilskudd på kr. 5.000,-. Rektor Berit tilføyer 

følgende:   
 

 
«Hei! Omsider har vi fått handlet det som elevene ønsket seg av leker. Lekene 

blir brukt i langfriminuttene, da har vi trivselsledere som styrer leken. De lager 

en ukeplan som henger på ytterdøra slik at alle kan lese hva som skal foregå 

hver dag. Det er mange elever som blir aktivisert hver dag, flott med et 

alternativ til dem som ikke vil spille fotball. Så tusen takk!»    

 

 

 

 

 

                                                           Alteren,07.11.2012 

Til U. L. Daggry  

Tusen takk for pengene vi har fått fra dere. Vi brukte 

pengene på: 

Plastballer, rockeringer, fotballer, handballer, 

badminton sett og en del vinterleker som skihoppere og 

bobkjelker. Vi har også kjøpt en gassgrill som vi skal 

bruke i gapahuken når den blir ferdig. 

Vi satte veldig stor pris på gaven fra dere, og er veldig 

fornøyd med det vi har kjøpt. 

Vennlig hilsen fra Alteren skole  
 

For elevrådet  

Elias Børsheim (sekretær)   
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MIDT I MATFATET 

Elevene i 4.-5. klasse hadde 

stand på salgsmessa "Midt i 

matfatet", som ble arrangert på 

Amfi onsdag 14. november. 

Heimhug var selvsagt til stede 

for å bivåne vårt lokale unge 

handelsfolk. 

Messa ble arrangert av 

Polarsirkelen friluftsråd i 

samarbeid med flere instanser.  

 

 

Barnehager og skoleklasser fra Rana og nabokommuner, presenterte- og solgte 

naturprodukter høstet og produsert av dem selv. 

Våre lokale unge solgte smykker og nøkkelringer laget av stein fra Altermarka. Steinene 

hadde de funnet selv, tromlet og polert. Og de var veldig fine! Journalisten sikret seg et 

flott smykke til kr 50,-. 

Elevene vekslet på å stå på stand i lag med en voksen, og da Heimhug besøkte 

salgsbordet fikk vi en prat med Vilde Andrea Pedersen, Marthe Selsøyvoll, Marte Beate 

Growen og Ask Solvoll – og lærer Eli Alterås. De hadde en liten poleringsmaskin på 

bordet for å forklare kundene litt om arbeidsprosessen. Ask og Marthe kunne fortelle 

at steinene var polert hele fire ganger!  

«Gammellærer» Hjørdis (Johansen) besøkte standen samtidig, og vi var enige om at 

elevene hadde vært veldig flinke. Artig 

å benytte et lokalt produkt med 

kulturhistorie bak – som utgangspunkt 

for videre foredling. Vi ble riktig 

stolte av våre ambassadører fra 

Alteren!  

Etter messa har vi fått vite at elevene 

solgte for hele 3.300 kr. Noe de var 

veldig fornøyde med. 

All honnør til Alteren skole som 

prioriterte å delta i dette prosjektet, 

og takk for lånet av bildene!  
Audhild Snefjellå og Liv Tove Risøy sjekker varene som tilbys. 

Representanter på salgsmessa fra 4. og 5. klasse  
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Grøtfest for småbarnstreffet 
  

Tradisjonen tro ble det også i år grøtfest for de yngste i bygda.  

 

 

Selv om både influensa og omgangssjuka herja over bygda, var det 

mange småbarnsfamilier som tok turen til Steinrøys 5. desember. 

Og god stemning ble det med julepynting, grøtkos og danselek.  

 

I år som i fjor kom nissen på besøk. For han hadde hørt rykter om at 

det var snille barn til stede.  I følge barna må han være fra ytre 

Helgeland - for han sier jo "noko" og "skjorto". 
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Julegrantenning 2012 
Man måtte ikke gryinne i sny for 

å komme seg til skola, denne 

første søndagen i advent. Til 

gjengjeld måtte man kle 

blånisselua godt nedom ørene, for 

å ikke fryse dem blå! Vinter er 

det definitivt. Men, kulden 

hindret ikke ca. 50 fra å møte  

opp på årets julegrantenning! 

 

Foreldre i 2. klasse hadde påtatt seg ansvaret for arrangementet, og det ble 

servert både gløgg, pepperkaker og varm saft. Treet var virkelig flott – og et 

aldri så lite gisp kunne høres da lysene ble tent. 

 

Det ble juletregang med sang til et knippe julesanger: 

«Så går vi rundt om en enebærbusk», «Glade jul» og 

«På låven sitter nissen».  

 

Og, hvis noen var i tvil…. Nissen kom i år også! 

Plutselig var han bare der – og han delte rundhåndet 

ut av sekken sin, adventspakker til alle som ville ha. 

Utrulig hva han rekker over i disse dager! 

 

Dette arrangementet burde favne flere enn de som faktisk kommer. Vi savner 

den eldre garde på julegrantenninga – og de skal vite at de er hjertelig velkomne! 

Arrangementet gjennomføres samme søndag og samme tidspunkt hvert år – så ta 

på dåkk ullhåsan og kom og nyt en trivelig førjulsstund i lag med naboene!  

Ingen aldersgrense – verken nedover eller oppover. 

 

 

Takk til Trond Vassvik 

Snefjellå, for lån av bilder. 

 

Takk til dere i 2.klasse som 

sørget for lys og stemning for 

oss alle! 
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Referat fra årsmøte i Alteren Montessoriforening, 
Avholdt på Alteren skole 17.10.12 kl 19.00 
 
Labert oppmøte 
  

  

SAKER: 

1.         Valg av møteleder og referent. 
              Stig Meisfjor og Elisabeth Bakken 
     

2.         Godkjennelse av innkalling og saksliste 

            Innkalling og saksliste godkjent 
 
3.         Årsmelding 

            Stig leste opp årsmeldingen, denne gjenspeiler lite aktivitet i foreningen  
 
4.         Regnskap 

            Regnskapet opplest, og godkjent, ingen penger er brukt, kun renteinntekter  
            inn. 
 
5.         Planer fremover 

            Foreningen blir opprettholdt i påvente av egnede lokaler blir tilgjengelig. 
            Nytt styre søker om utsettelse i forhold til oppstart. 
 
6.         Fastsettelse av kontingent 

           Årsmøtet har vedtatt at det ikke skal være noen kontingent. 
 
7.         Budsjett 

            Budsjettet godkjent av årsmøtet 
 
8.         Valg 

            Styremedlem: Stig Meisfjord 
            Styremedlem: Susanne Bjørkmo 
            Styremedlem: Lisa Stenersen (Valgt 12) 
            Styremedlem: Rita Tosrup Hagen (Valgt 12) 
            Styremedlem: Anders Rønning (Valgt 12) 
            Styremedlem: Hege Rølvåg (Valgt 12) 
 
            Valgkomite: Elisabeth Bakken (Valgt 11) 
                            : Veronica Eriksen (Valgt 11) 
 
 
Styret samler seg og blir enige om hvem som skal ha hvilke verv. 
 
Styret i Alteren Montessoriforening 
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Lefsekurs på Steinrøys 
Når det gjelder matlaging, så er 

Alterenværinga ivrig etter å få 

mer kunnskap og i å gå på kurs. 

Mens øvrige kurs i høst måtte 

avlyses pga for få påmeldte, ble 

lefsekurset fulltegnet med en 

gang. Det kunne faktisk vært 

holdt to kurs.  

 

I år var det «Gnikkalefse» som 

sto på programmet. Denne lefsa 

kalles også bl.a. «Blanklefse», 

«Storlefse» og «Langlefse». 

Kjært barn mange navn, som det 

heter… 

 

Målfrid Bustnes er vår trofaste kursleder, og hun hadde virkelig forberedt dette kurset. Siden 

hele baksteprosessen skulle foregå kun i løpet av en kurskveld, ble det for travelt å skulle gjøre 

alt fra «skretsj». Målfrid hadde derfor laget ferdig deigen før hun kom. Det er litt av et arbeid! 

Hun gikk allikevel igjennom oppskrifta, slik at folk kunne spørre hvis noe var uklart. 

 

Etter ei stund var damene i gang med kjevlet, og gjenkjennende smell og lyder kunne høres på 

hele Steinrøys. Kursdeltakerne skrøt av at det var en god deig å jobbe med. 

 

Noen har mer erfaring med kjevle enn andre, noe som resulterte i varierende «runde» fasonger… 

Men, hvorfor skal nå alt være så rundt?!?  Den skal jo allikevel brettes opp til flere ganger 

etterpå… Innvendinger om at det da måtte være mer praktisk med ei firkanta lefse, ble nevnt av 

flere! 

 

Etter steking, ble «ryet» laget, og dette skulle da 

«gnikkes» for hand utover lefsa – derav navnet. 

Steking og tørking. Innimellom måtte vi ha oss en 

pause, og det var laget koselig «kaféstil» i lokalet med 

kaffe, te, frukt og kake. Og, ikke nok med det: Målfrid 

hadde med seg nybakt lefse med sjøllaga gomme – slik 

at alle fikk smake ferdig produkt! For en sørvis!!! Det 

falt virkelig i smak, og manet til inspirasjon for å 

fortsette arbeidet etter pausen. 

 

Timene gikk fort, og stemninga satt løst. Noen kunne 

fortelle at de stekte fiskekaker på takke, og ideen om 

å lage fiskelefser oppsto…  Ina Forsbakk, som den 

yngste på kurset – benyttet selvsagt moderne 

hjelpemidler og filmet deler av Målfrids 

demonstrasjoner. Kanskje ligger allerede et knippe 

damer i full gang med «gnikking» på Youtube? 
 

Nina Brülhart gnikker… 
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Bløyting og smøring, måtte 

kursdeltakerne ta på hjemmebane pga 

tidspresset. Vær derfor ikke overrasket 

om du oppdager en «bløytarkveld» i et 

kjøkken nært deg i dagene mot jul…  

Blant annet planla svigerinnene fra 

Skjærvika en felles bløytarkveld, så det 

skal man ikke spøke med!  

 

 

 
 

 

 

Takk til vår matmor Målfrid, og til ivrige og positive kursdeltakere!  

 

 

Her kommer oppskrifta på Gnikkalefse: 

 
 
Deig til 30 stk. 
250 g kokte, malte poteter 
200 g smør 
600 g siktet rugmel 
500 g hvetemel 
2 ts   hjorteslat 
2 ss   sirup (oppløst i litt av melka) 
Melk til passe deig 
 
Bland smøret i den litt avkjølte potetmassen. Ha i 
melet med hjortesalt og tilsett melka med sirup. 
Lag en god deig som eltes godt. Del deigen i 30 
emner som bakes ut til tynne leiver ca 35 cm i 
diameter – eller så store og tynne som mulig. 
Stek leivene lett på takke slik at de skifter farge. 
Legges utover slik at de avkjøles litt før de 
legges oppå hverandre i stabel med brett oppå. 
 
Lefsery 
3 bokser Nestles vikingmelk piskes til krem 
Bland i ca. to store kopper potetmel og en stor kopp siktet rugmel 
 
Piskes godt sammen. En passe mengde «ry» legges på hver lefse. Bruk så flathanda (eller en 
slikkepott) til å gni ryet fint utover. Legg lefsa på takka slik at den blir stekt under og nesten tørr oppå. 
Legg så ei rist oppå takka og legg lefsa med rysida ned og tørk den ferdig. Legges på brett, med brett 
oppå etter hvert. Litt press oppå ( 1kg.?) 
 
Bløtes i godt lunkent vatn bare på «vranga» og smøres med godt smør og sukker (evt. bland med litt 
fløte). 

 
 

Ann-Marit Flågeng og Mona Skjærvik trives på kurs! 
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Den gamle julenissen  
 

Den gamle julenissen satt i gyngestolen og tenkte, 

mens stearinlyset brant sakte ned i stua.  

 

Det var litt trist denne jula. Leder-reinen Rudolf var 

blitt påkjørt av en øst-europeisk trailer ved en 

bomstasjon i Nord-Norge mens han spiste vegsalt. 

Det kunne gått bedre hvis Rudolf fortsatt hadde 

vært så selvlysende som like etter Tsjernobyl-

ulykken, men radioaktivitetsnivået hadde dessverre 

gått ned, så i halvmørke hadde Rudolf vært umulig å 

se for den stakkars trailersjaføren med 0,01 mm mønsterdybde i dekkene på 

traileren. Nissen måtte småsnufse litt. Rudolf var en virkelig god rein og smakte 

ikke så verst heller. 

 

Det var ikke lett å få tak i gode reinsdyr nå til dags. De unge reinene var slett 

ikke interessert i å fly. De var for makelig anlagt. 

 

Det var nye regler å forholde seg til for nissen. EU’s direktiv om tillatt 

flyvetidsom gjelder for reinsdyr i tjeneste var et av dem.  Det hadde ført til at 

turen med julegaver til Australia måtte avbrytes 10 minutter før ankomst. Det 

ble en lang tur Nordpolen – Australia og tilbake igjen uten å få avlevert en 

eneste gave. Men det var viktig å følge reglene det hadde nissen alltid syntes. 

Arbeidsmiljøloven § 10.6 om tillatt arbeidstid var han også nøye med når det 

gjaldt alvene og smånissene som laget leker til barna i hele verden. 

 

Det var forresten ikke så stor etterspørsel lenger etter gammeldagse leker. Nå 

var det mye digitale ting å få tak i som var mer spennende. Den digitale 

julenissen kunne også få gjort mye av arbeidet som han måtte gjøre alene 

tidligere. Det gikk også raskt å laste ned en App med julenissen. Elektroniske 

ting ordnet Asia-avdelinga raskt til en rimelig penge.  

  

De nye media hadde han litt problemer å følge med på, men han prøvde i alle fall. 

Han hadde skaffet seg 37573 venner og 829 uvenner på Facebook. Han hadde 

også i samarbeid med alvene og smånissen fått lagt ut en ny Hip-Hop versjon av 

Julekveld i skogen med litt raskere rytme på Youtube. Hverken denne versjonen 

eller Remixen ble en stor suksess.  Han hadde fått 37 likes og 33 dislikes, han 

mistenkte smånissene for å være litt delte her. Det var langt fram til suksessen 

til juleplatene fra Justin Bieber og One Direction. 
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Det var sannelig ikke lett å følge med i alt det nye av tekniske ting. 

Nissen prøvde også å passe på helsa og slanke seg for lettere å komme ned 

gjennom skorsteinspipene. Derfor hadde han begynt på treningssenteret 

Stamina Hot, men han følte seg ikke hot nok til å fortsette der. 

Det var slik at han hadde vurdert å skifte jobb og dermed gå til NAV for 

veiledning. Men dersom han fortalte at hans fremste kvalifikasjon var at han 

som en eldre skjeggete mann delte ut gaver til små barn kunne dette lett bli 

misforstått. 

 

Julenissens nære slektninger fjøsnissene i Norge, hadde det heller ikke så greit. 

De hadde ikke noe fast bosted ifølge Folkeregisteret og ingen papirer som viste 

deres identitet. Dette hadde ført til at flere av dem hadde måtte forlate Norge 

selv om de hadde bodd der i flere hundre år. De var nå spredd nedover hele 

Europa og hadde problemer med å tilpasse seg siden det mange steder i 

storbyene var lite landbruk i nærområdet. Der fikk fjøsnissene ikke engang 

tilgang til Fjordlands risengrynsgrøt. 

 

Jula handlet for nissen også om en historie om et barn som ble født i en stall. 

Han likte historien og trodde på den, men han visste at der det hadde skjedd var 

det ikke mye ro og fred nå. Som alltid var det de små og svakeste som led mest. 

 

Det var så mange ønsker han gjerne skulle oppfylle, han ville ikke klare alt. Det 

var mange som strevde mot jul og nissen ville gjerne bidra.  Men det fikk bli 

først i morgen. Nå så han ut av vinduet, det hadde begynt å falle lette snøfnugg. 

Det var på tide å slukke stearinlyset ... 

 

 
 

 

 

Skrevet av Jan Robert Antonsen fra Selfors.  

Jan Robert jobber ved Nasjonalbiblioteket. 
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Hjemme hos – midt i adventa 
 
Når Heimhugs reportasje-team drar ut på ‘Hjemme-hos’-besøk, kan vi dukke 

opp på de mest uventede plasser. I kveld gjorde vi det til gangs!  

Leder i UL Daggry og en av redaktørene i Heimhug, Britt Nancy Westgaard, 

har stålkontroll på utgivelse av Heimhug og har alarmert sin medredaktør: 

Nå er tiden inne – vi må ha ut et Heimhug før jul! Lista over oppdrag var 

lang, og på de fleste punktene står det i parantes: ‘den tar jeg’. Den dama 

har stålkontroll! Hvordan i all verden klarer du dette og hva går det på 

bekostning av??? 

For å finne svar, hadde vi avtalt et møte hjemme hos henne  - i forbindelse 

med utgivelsen trodde hun – og stand-in-redaktør Gjølstad ble ‘headhuntet’ 

på Litj-Altern og vi satte kursen mot Alterneset.  

Før vi går inn dveler vi litt med adventstid og hjemlige sysler 

og sier det på Ranværing: ‘Det e ei guds løkka at jula kjem 

en gång i året, sånn at vi får vaska, rødda 

og pussa opp litt’. På Litj-Altern malte de 

gangen, og når vi ankom Alterneset va det 

fullt trøkk på master bedroom. Ja, opp-

pussing altså! Nytt flott gulv var nesten 

ferdig når vi ankom, og husbonden Per-

Arne (Salamonsen) hadde kun litt 

småflikking igjen når vi kapret fruen med 

oss ned i 1.etasjen.  

Nytt gulv har det også blitt i første etasje. Den koselige tv-

stua har fått en ansiktsløfting og nye gardiner. Disse er sydd 

av husbonden, ettersom husfrua ikke er av det nyttige slaget 

når det gjelder håndarbeid sies det. G i forming var et slit, 

mens Per Arne er flink med symaskiner fra sin jobb som 

skomaker.  

I kjøkkenet står adventsstaken i vinduet og lyser opp i mørketida. Og Britt 

Nancy – det var ikke vondt ment med kommentaren: ‘Ke røddig å fint du ha 

det på kjøkkenet’. Det kunne høres ut som du ikke brukte å ha det slik……vi 

sammenligna bare med egne kjøkken…… 

Vi benker oss rundt kjøkkenbordet og får servert kaffe av det 

mer eksotiske slaget: Espresso. Rester fra morens 

bursdagsfeiring i går kom på bordet, og det smakte riktig så 

godt. Moren heter for øvrig Sister, og de av oss som har vært 

innom fødeavdelingen på Rana Sykehus husker nok henne. 

Det hun ikke kan om amming og såre bryst er det nok ikke 

verdt å vite….. 

Kappsaga er ikke Britt Nancys 
sterkeste side, men ho e god tel 

å bær!!! 

Co-jounalisten rakk ikke å 
bruke whitesprit før vi dro 
avgårde 

Espresso i en blå time, eller var 
den i en blå kopp????? 



21 

 

Britt Nancy er ikke oppvokst på Alterneset, men nesten vil vi si. 

Besteforeldrene, Bernt og Nelle Alternes, hadde et lite gårdsbruk nede på 

Alterneset (der Korsnesveien går i dag), og der var hun stort sett hver helg. Vi 

får høre mange gode minner om noen fantastisk snille besteforeldre som 

blant annet hadde tid til å spille kort med ungene når de kom på besøk.  

 

Fra ungdomstida på Langmoheia var Britt Nancy vant med snackbar og 100-

kubikker. Plutselig dukket det opp en 

Gruben-ramp i en Saab 96 og sjarmerte 

ungjenta i senk. Ramp med sunne 

interesser sier vi, for mens andre dro på 

fest og moro, dro de nyforelskede 

turtelduene rundt i Saab’en med en 

kombicamp på slep. Stopp ble det som 

oftest på steder der det kunne fiskes, og vi får 

inntrykk av mye steik-fisk på bålpanna opp 

gjennom tidene.  

 

I 1984 fikk de sønnen Krister, og i 1985 flyttet de til besteforeldrenes hus på 

Alterneset. I januar 1987 flyttet de inn i sitt selvbyggede hus oppi bakken 

der de bor i dag. I 1987 og 1995 kom døtrene Maja og Nora.  

 

Familiens siste store stolthet er Amanda, barnebarnet som ble født på 

farmors bursdag i februar i år. Hun bor på Gruben og er heldigvis ikke så 

langt unna et bestemor- og bestefar-fang når det måtte trenges.   

 

Når vi skal ha praten videre, blir vi stadig avbrutt med: Hvor var dere 

egentlig skulle på hjemme-hos??? Men vi forsikrer deg Britt Nancy, denne 

gangen skulle vi til deg – du er vårt førstevalg  

 

I 4 år har UL Daggry hatt denne dama som leder, og aktiviteten har økt til 
nye høyder siden hun overtok. Britt Nancy er veldig opptatt av at både nye 

og gamle innbyggere i bygda skal ha et tilbud gjennom ungdomslaget, og at 
vi tar vare på gamle tradisjoner. En tradisjon er frivillig arbeid, og det er noe 

alle barna i dette huset har fått inn med 
morsmelken. Hele familien Salamonsen er 
ofte sett i komitearbeid og på oppdrag for 

ungdomslaget på Verket for å nevne noe. 
Vi tenkte å spørre om hvor mye av fritida 
som går med til leder-vervet, men i fare 

for å skremme noen fra å ta et slikt verv i 
fremtiden, sier vi: Det tar sin tid, og det er 

daglige henvendelser om for eksempel 
kalender og andelodd.  

Yngre og nygift 

Kreative sjeler i en konsert til ære for fotografen 
PS: Ingvild har alltid drømt om en stor sang-rolle…og 
her fikk hun så hatten passer…. 
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Ungdomslaget er en prioritert fritidssyssel. Tidligere var Britt Nancy med i 

Rana Kormaker, men hun gikk over til teatergruppa på Alteren for å få 

trimmet de kreative evnene.  

 

Av utdannelse er hun bibliotekar, og tok sin 

utdannelse ved siden av å være hjemme-mor for sine 

små. Uten barnehageplass gikk fraværet i hop med at 

mange stilte opp. Mor, naboer og venner tok sine timer 

sammen med barna slik at studiet kunne fullføres. I 

1990 ble Nasjonalbiblioteket Britt Nancys arbeidsplass 

og der stortrives hun. På Mo er det nå en arbeidsplass 

med over 200 ansatte, og på kontoret i Oslo jobber i 

underkant av 200.  

I arkivene i og under Mofjellet samles alt av utgitte 

publikasjoner, og for spesielt interesserte er Heimhug 

en ‘periodisk publikasjon’ og gamle utgivelser er godt 

tatt vare på til kommende generasjoner.  

 

Etterhvert avanserte familien fra kombicamp til 

campingvogn, og feriene ble brukt rundt om med denne 

på slep. Mange turer har det blitt, og syklene var også 

med.  I 2003 gikk turen ut til Helgelandskysten, og med båt gikk turen ut i 

øynene der de etter hvert gjorde strandhogg og overnattet i telt på Sundøy i 

Rødøy kommune. Dette ble drømmeplassen for hytta de ikke visste de 

drømte om, og i dag tilbringes fritida der ute. De har funnet seg en unik 

plass – midt i sørvesten, med ingen hyttenaboer. Båten ligger klar på Tonnes 

og derfra suser de kjapt utover, for kai midt i sørvesten har de hatt flere 

av….. 

 

Men: En gang camper – alltid camper. Nå har de på nytt en liten vogn i 

hagen, og neste år går turen til Krotia  - og syklene er med! 

 

Fra stua øverst i Alternesveien har de flott utsikt både innover og utover 

fjorden. Selv om det bygges i ny-feltet, vil ingen rekke opp fremfor 

stuvinduene her  

 

Hvordan tilbringes så jula i det Westgaard/Salamonske 

hjem? Her feires tradisjonell jul. Jentene kommer hjem 

og det blir ribbe og karamellpudding på menyen julaften.  

Vi takker for oss med dunkelydene fra soverommet i 
bakgrunnen,,,,,,,,,,,, o du salige adventstid……….. 
 
På besøk: Ingvild og Marion 

Vår tradisjonelle kikk i dukskapet: En 
bibliotekar har det like ryddig i 
dukskapet som i bokhyllene.  

Det minker på antall pakker 
på adventskalenderen 


