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Fra redaksjonen:    
 
Julemessa e nissa og lesta 
laga av heimspuinngarn og resta 

lefsa og duk og heimstrikka klut 

en trivelig dag med mykje folk og gjesta! 
 

Ja – julemessa er en av de mange aktivitetene som har vært 
siden forrige Heimhug. I denne utgaven finner du litt om det 

meste, og også litt om hva som skjer fremover. Vi vet at 
mange går å venter på muligheten for å melde seg på 

julesoaren, og det lover bra for en flott kveld på Steinrøys 

som start på det nye året vi har i vente.  
 

Vi er ikke ‘tatt’ av handelsstanden! Nei – vi er som vanlig sent 
ute med det meste, og skriving av Heimhug blander seg 

trofast inn i rengarkakbaking og grøtfester. Det er godt med 

tradisjoner sier nå vi!  
 

På nyåret er det nytt årsmøte i ungdomslaget, og vi 
oppfordrer alle – og kanskje spesielt nye på Alteren – om å 

støtte opp om ungdomslagets arbeid. Mulighetene er mange; 
du kan bidra i styre og stell, komiteer, som grasrotgiver eller 

komme med innspill/artikler til Heimhug.  Ei bygd som 

Alterene trenger et aktivt ungdomslag – og det vil vi ha 

deg med på. Det vil være ei flott julegave til deg selv og 

dine  

 

Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul og et godt nytt 

år!! 

 

                        Desemberhilsen fra Marion og Britt Nancy 

 

 

 

Mette på tur 

 
Leste du artikkelen om Gjertruds tur til Bergen i forrige nummer? Da leste du til slutt 

at Mette i Røbergenget var invitert til Sandrigo i Italia for å holde foredrag om turen 

fra Hemnesberget til Bergen. Som alltid takket Mette ‘ja’ til invitasjonen, og av gårde 

dro hun uten å vite så veldig mye om hva som skulle skje der nede. Tørrfisk tas veldig 

høytidelig i Italia, og konferansedeltagerne var mange. Her har vi fått tak i et bilde av 

Mette sammen med de andre innlederne på arrangementet – og legg merke til karen som 

står som nr 4 fra venstre; det er tidligere fylkesordfører Odd Eriksen; altså fleire 

finfolk å sjå dernede i tillegg til vår Mette  

 

 

 

 

 

 

 

Heimhug utgis av: 

U.L. Daggry 

Alternesveien 1 

8616 Mo i Rana 

 

I redaksjonen: 

Marion Brun 

e-post: marion.brun@sismo.no 

tlf.: 977 39102 

og 

Britt Nancy Westgaard 

e-post: britt.westgaard@nb.no 

tlf.: 906 34943 

 

Hjemmeside: www.uldaggry.no 

 

Planlagt neste utgivelse: 

Mars-april 2014 

 

Opplag:  

70   (trykt utgave)  

260 (distribuert med e-post) 

 

Bilde på forsiden: Fra julegran-

tenninga 1. desember.  

Fotograf: Trine Gabor. 

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? 
 

 

Grasrotandelen - vi sender stor takk til våre grasrotgivere for bidraget i 2013.  

 

Smelteverket – Fem personer fra UL Daggry i lag med frivillige for Sletten kjøre- og rideklubb – 

stilte opp på årets Smelteverket, som garderobeansvarlige for ca 1800 gjester. Det er en 

utfordrende, men trivelig jobb - god musikk og (stort sett) blide folk. Inntektene til UL Daggry 

vil bli på drøyt 4.000 kr. Takk til dere som bidro! 

 

Styremøter på hus-hopping – De aller fleste styremøtene i 2013 har vært holdt hjemme hos de 

ulike styremedlemmene. Vi har gjort det på gammelmåten slik det ble gjort i "gamledager" før 

man hadde eget grendahus. Det har vært veldig hyggelig, og vi har blitt litt bedre kjent i 

uformelle omgivelser - og i tillegg fått traktering av ypperste klasse. Hvem sier at styremøter er 

et ork!?!? Her er et bilde fra møtet som ble holdt hos Robin Andersen. 

 
Fra venstre: Ann-Marit Flågeng, Mona Skjærvik, Mette Røbergeng, Britt Nancy Westgaard, Robin Andersen, Hilde Vist og 

Ketil Røbergeng. Bjørn Soleglad og Oddny Eivindsen var ikke til stede da bildet ble tatt. 

 

 

Swingkurs avlyst - det ble dessverre også i år, for få påmeldte til oppsatt kurs for nybegynnere. 

 

Kursstønad - vi har fått høstens to kurs registrert i Studieforbundet kultur og tradisjon. Det vil 

utløse ca. 1.000 kr. til sammen i kursstøtte. 

 

 

 

 

Gammeldanskurs med avsluttende grautfest - det har vært diskutert om en 

skulle kjøre et slikt kurs på nyåret. Vi har ikke klart detaljer og dato, men det 

er snakk om et helgekurs på Steinrøys i løpet av januar eller februar, hvor man 

avslutter med en god gammeldags grautfest! Følg med, og benytt sjansen 

hvis/når den kommer!  
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Alteren skytterlag har kommet langt i 

arbeidet med sin nye skytehall. Det blir 

flotte fasiliteter som vil forenkle og 

forbedre trening og gjennomføring av 

mesterskap. Vi kommer tilbake med 

fyldigere reportasje i et senere 

nummer av Heimhug. Skytterlaget har 

håp om å få tatt hallen i bruk før 

nyttår. Vi ønsker lykke til med arbeidet, 

og gratulerer samtidig Hans Gullesen 

(på bildet inne i nyhallen) med 

utnevnelsen som «Livsvarig æresmedlem 

i Alteren skytterlag» for sin store 

uegennyttige innsats for skytterlaget 

gjennom mange år. 

 

 

 

 

Fotosession med forviklinger – et par fra Alterneset var på årets førjulsmesse på Steinrøys. 

Fruen i huset hadde veldig lyst at de to skulle gå til fotografen på «nissefotografering», noe det 

mannlige medlemmet av huset syntes var en særdeles dårlig idé. Kaffe, 

lodder og diverse annet ble kjøpt på messa – men, ikke noe 

fotografering. Et par timer senere ringte det på døra hjemme, og en 

utsendt person fra arrangementet på Steinrøys kunne overraske paret 

med en gevinst de hadde vunnet på lotteriet – og ja, du har gjettet 

riktig: gevinsten var et gavekort på en «nissefotografering». Den som 

ikke vil…  han ska!!! Vi er sikre på at det ble et flott og muntert bilde av 

det heldige paret. Kanskje dette kan bli en årlig happening?   

 

 

Julegrantenning ved Alteren skole 
 

Første desember var det skikkelig julestemning, med passelig mengde sny og fin temperatur. 

Grana ved skolen ble i tradisjonen tro, tent første søndag i advent kl. 1700. Ca. hundre personer 

hadde møtt opp for å få med seg begivenheten. Foreldre i 2.klasse 

hadde sørget for at vi andre kunne komme til «dekket bord» med 

pepperkaker og gløgg – og julemusikk på boks!  

 

Det ble sunget tre julesanger i gangen rundt juletreet, bl.a. «Så går vi 

rundt om en enerbærbusk» og «På låven sitter nissen».  

 

I år hadde nissen tatt bolig i den flotte gapahuken som er blitt bygd 

på dugnad i sommer/høst. Her delte han villig ut pakker til alle som 

strakte ut ei hand. Så fristende var det med nissepakke, at ei lita tulle 

på ett år valgte å kaste den nydelige godbiten av snø hun hadde i 

hendene – for å få sin første nissepakke! 

 

Med andre ord – en vellykket og koselig førjulsstund. Se også bilde på 

omslaget av Heimhug. 

Julegløgg og pepperkaker.  

Foto: Trine Gabor 
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Hva er status i planen om gang- og sykkelsti 
fra Gamle Nesnavei til Sletten?  
På hjemmesiden til statens vegvesen 
(http://www.vegvesen.no/Fylkesveg/fv12alteren) finner vi 

følgende status:  
 

‘Det skal planlegges for bygging av gang- og sykkelveg langs fv. 12 på 
strekningen Båsmoen–Lillealteren i Rana kommune. 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. 

Reguleringsplanen for Båsmoen - Lillealtern ble vedtatt av kommunestyret i 
Rana kommune den 15. oktober. Dokumentene finner du her (sak 67/13). 
Status per 30. november 2013: 
Vi jobber nå med å utarbeide byggeplanen. Byggingen starter tidligst høsten 
2014.’ 
Den siste viktige detaljen som mangler før oppstart, er bevilgningen med 
penger fra fylkeskommunen. Her ryktes det at dette ikke kommer før i 2017. 
Ettersom alt av planer er ferdig og godkjent, setter vi en tidligere oppstart på  

ønskelista til jula 2013 . 

 

 
Spreke pensjonærer! 
I et selskapelig lag i bygda for en tid tilbake, viste det seg at ca 80% av 
gjestene hadde planlagt tur til varmere strøk i vinter. Puerto Rico er målet og 
den reisende stakk av gårde allerede først i desember og har tenkt å tilbringe 

vinteren der – faktisk helt til i mars/april. Etter jul reiser det etter hvert 
flere, og de skal bo på litt forskjellige plasser men kommer nok til å ha 

ranværingstreff der borte hvis vi kjenner de rett.  
Vi har oppfordret dem til å lage reisebrev til vårnummeret av Heimhug; og 
håper at de kan ta seg tid til det innimellom solbading og nedkjøling.  

 
 
Fra redaksjonen: 

Bon voyage y disfrutar 
del sol! 

 

 

 

 

 

  

Utsikt fra altanen der Mary i Grotneset bor :-) 

 

http://www.vegvesen.no/Fylkesveg/fv12alteren
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Det bygges i bygda! 
 

På Lillealteren satset det fortsatt på gårdsdrift, og vi har fulgt byggeprosessen fra utsiden. Den 

nye driftsbygninga til Bjørn Olav og Unni Lillealter ligger godt gjemt øverst på Lillealteren, 

helt bak Edel og Morten Aasen.  

Vi ble først oppmerksom på byggeaktiviteten en dag vi observerte en kran oppi skogen når vi 

kom kjørende ned Bustneslia, og i henhold til god presseskikk måtte vi svinge innom å sjekke 

hva det var som foregikk.  

 

Noen dager senere kjørte vi innom 

igjen, og det var stor fremgang i 

prosjektet:  

Den 28.10.13 var sperrene var 

ankommet og nesten alle var heiset på 

plass. 

 

Status 06.desember 2013:  

 

Her ser det innflytningsklart ut!  

Vi valgte å ikke forstyrre byggherren i 

arbeidet, men lover å komme tilbake til 

en nærmere reportasje  - kanskje 

allerede i neste nummer?? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette møtte oss 20.10.13 når vi sneik oss oppover Lillealteren Her fant vi mange i arbeid – blant annet husfrua som hadde 

ansvaret for å skru i noen kjempestore bolter!!!! 
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Mimretreff for pensjonister og 

andre det måtte passe for – onsdag 

16.oktober – på Steinrøys 

Hvem sier at pensjonister sitter hjemme 

og tvinner tommeltotter? Våre lokale 

sådanne er ikke alltid så enkle å få 

samlet, aktive som de er.  Etter at vi 

måtte avlyse vårtreffet, ble det gjort 

nytt forsøk i høst. Denne gangen kom 17 

stk. i tillegg til organisatorer Ketil R., 

Mette R. og Britt Nancy fra styret. 

 

Den nye baren ble innviet, men for anledningen benyttet til buffet for mat og kaker. På 

spørsmål til forsamlingen om noen hadde hengt ved denne baren, mens den sto i gamle 

"Bamse Bar", så fikk vi til svar at man ikke kunne minnes det -- et meget tvetydig svar.  

Praten går alltid lett når naboer og 

venner gjennom mange år møtes rundt 

kaffebordet. Ekstra hyggelig var det å få 

besøk helt fra Utskarpen bosenter - av 

gammel alterenværing, Frank Alterskjær. 

 

På programmet sto bl.a. foredrag av 

Mette R. om hennes store Bergens-ferd 

med jekta Gjertrud av Ranen. Forøvrig så 

finnes en skrevet beretning om denne 

reisa, i forrige nr. av Heimhug. 

Etterpå ble bilder fra eldre tider vist på storskjerm, og det engasjerte de fremmøte - 

som både kunne bidra med navn på personer, samt gode historier knyttet til disse. Inger 

Anne Sletten protesterte høylytt opptil flere ganger når Mette R. kom med forslag til 

diverse navn, hvorpå Mette repliserte "at, ja-ja, men eg må no få mein at ho va lik ho!" 

Fliring og humring i forsamlinga. Som vanlig engasjerer gamle fotografier, og vi fikk 

verdifulle bidrag til mulige kommende Alterenkalendre. 

 

Litt loddsalg ble det også tid til, og 

før vi visste ordet av det var 

formiddagen gått, og det nærmet 

seg middagstid. 

 

Vi håper at de som ikke kom seg ut 

av godstolen denne gangen for å 

være med på mimretreff - gjør det 

neste gang. Det skal ikke stå på 

skyss, i hvert fall. 
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En epoke er over……. 
 
Gruveanlegget i Altermarka er nå historie. I høst er alle bygninger revet og gruvehullene 
tettet. Når jobben er ferdig, er det ikke mye som kommer til å minne om at her har det vært 
aktiv gruvedrift i flere tiår.  

 

 
Bilde til venstre:  
Garasjen sto rett frem, og det gamle gruvetårnet sto på haugen til venstre.  
 
Bildet til høyre:  
Kontorbygningen sto der containeren til høyre står. Bildet er tatt mot utkjøringen fra gruva.  
 

 
Bildet til venstre:  
I skogkanten rett frem sto badet hvor arbeiderne skiftet før og etter jobb.  
 
Bildet til høyre:  
Ved innkjøringen til gruva. Kontorbygningen sto til venstre.  
 
Da er oppdraget med å fortelle våre etterkommere om fordums drift i Altermark Talcgruve,  
overlatt til oss alle!  
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Alterenkalenderen 2014 
 

Det blir jammen jul igjen, også i 

år! Vi har nemlig fått ferdig – i 

god tid før jul – 

Alterenkalenderen for 2014. 

  

Inger Anne Sletten, Mette R. og 

Britt Nancy W. i redaksjonen, 

har fått uvurderlig hjelp fra 

pensjonister i- og utenfor bygda. I tillegg har yngre sambygdinger bidratt med 

fotomateriale – slik at vi har fått en fin miks av nye og eldre bilder. 

 

Vi synes alle i bygda bør ha sin egen kalender! Den koster 150 kr i utsalg - og det 

er så vidt noen kroner mer enn hva det koster å produsere den. Takket være et 

tilskudd fra kommunen, går vi ikke i minus på prosjektet. Fin presang til deg selv 

eller en utflyttet Alterenværing. Ta kontakt med oss i redaksjonen for å få 

kjøpt kalenderen. I tillegg har Kristoffer Bakken, Norengros, bokhandlerne og 

skomakeren denne for salg. Vi håper kalenderen blir satt pris på. Den er en 

lokalhistorisk trykksak, som vi også gir Alteren skole et klassesett av – slik at de 

kan ha disse som kilde ved arbeid med lokalhistorie/nærmiljø. 

 

Britt Nancy var på bedriftsbesøk i Bodø i 

forbindelse med jobb i Nasjonalbiblioteket – 

og da var vi innom Forretningstrykk, som har 

trykket vår kalender. Det var artig å se 

hvordan slike kalendre blir til. Sannelig lå det 

noen eksemplarer av Alterenkalenderen nede i 

produksjons- 

lokalet! Her 

ser vi en kar  

på trykkeriet 

som holder 

fram vårt 

produkt.  

 

På det andre bildet ser vi hvordan flere sider i 

en lignende kalender blir trykket på svære ark. 

Fire av årets 12 måneder er samlet på ett ark. 

Så blir det brettet, kuttet og stiftet.  
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Andelodd til Alteren Andeløp 2014  

snart klare for salg!  

 
Innen en uke skal andeloddene være trykt og klare for 

salg. Samme pris som tidligere - kr 100 pr. stk.  

Meget velegnet til julegave!  

 

Neste Alteren andeløp arrangeres lørdag 21.juni 2014.  

Det selges max 1500 lodd.  

 

Alteren andeløp er som kjent et samarbeid mellom UL Daggry og Alteren 

Skytterlag.  

 

Ni gevinster til en samlet verdi av 40.500 kr, er 

hva endene skal kjempe om på tur ned Sletta-

elva. Vi gleder oss allerede!  

 

Premielista ser slik ut: 

 
Gevinster: 

1. VIA Tours reisegavekort, 25.000 kr 

2. Coop Obs, gavekort 5.000 kr 

3. Skjærvik scooter og MC, gavekort 1.500 kr 

4. Mestergull Meyer, gavekort 1.000 kr  

5. Felleskjøpet, gavekort 1.000 kr  

6. Sport1-Havna, gavekort 1.000 kr 

7. Rica Meyergården hotell, middag for to – verdi 1.000 kr 

8. Statskog, Nordland, gavekort, hytteweekend – verdi 

1.000 kr 

And nr. 13 – LuckyDuck, nettbrett fra iTet AS (iPad 4 16GB WI-FI Black), verdi 4.000 kr 

 

Du kan kjøpe lodd til følgende – løp og kjøp!!! 

 
 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:alf.arne.eide@gmail.com
mailto:h-gulles@online.no
mailto:arildbj3@online.no
mailto:britt.westgaard@nb.no
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Førjulsmesse 2. november 2013 
 

I år er det femte gang vi arrangerer førjulsmesse på Steinrøys, og da kan man 

vel alltids kalle det en tradisjon som er i ferd med å feste seg! 

 

Årets versjon hadde mange nye utstillere, og det var en flott miks av ulikt 

handverk. Av det spiselige slaget fant vi både kamkaka, rengakaka, flatbrød, 

lefser m.m. Flott håndarbeid og fotokunst. Nytt av året var også 

«nissefotografering». Her ble observert både liten og stor på scenen hvor 

atelieret var for anledningen. 

 

Også i år kunne man få kjøpt varm middag – kjøttkaker 

i brunsaus m. tilbehør – samt masse annet godt fra 

kafeen. Lag 5 med bl.a. Marion Brun, Mette Børstad, 

AnneGrete Lund og Inger Jørgensen - sørget for at 

denne arbeidsoppgaven ble gjennomført med glans. 

 

Alterenkalenderen ble ferdig to dager før julemessa, 

så den kom akkurat i salg.  

 

Noen kjøpte ny ullhuva andre 

kjøpte seg en trenisse –  mens 

atter andre satset på 

omarbeiding av gamle 

sølvteskjeer.  

Rana Blad tok også turen til Steinrøys, og hadde en fin 

artikkel i avisen. 

 

Det blir en herlig 

atmosfære på 

grendahuset med alle 

produktene som det 

ligger så mye arbeid 

bak. Nydelige farger og 

dufter.  

 

Takk til dere som 

ordnet til et flott 

arrangement, og som 

lot oss få en 

førjulssmak. 

Hilde Vist og Mona Skjærvik sørget som 

vanlig for organisering av selve messebiten – 

kontakt med utstillere osv. 

 

Aurora Lovise Holst falt for 

denne søte trenissen. 
Rengakaka, vannkringler og tårnkaker kunne denne utstilleren tilby 
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Høstbasar 2013 
 

Hva gjør man en søndag ettermiddag hvis man er kaffetørst, har 

lyst å treffe folk, oppleve spenning og underholdning? Jo, man 

drar til Steinrøys på høstbasar! 

 

Lag 6 hadde ansvar for årets utgave, og ca. 100 gjester lot seg 

friste til å ta en tur. Den nye baren fungerte som kakebar/kafé, 

og der kunne man kjøpe forfriskninger for en hver smak.  

 

Åresalget gikk som varmt hvetebrød, og gevinstene ble rimelig 

godt fordelt - men, enkelt bord skiller seg som vanlig ut.   

Ina Forsbakk tok "årene i egen hånd" og forflyttet seg fra et 

tilsynelatende "taperbord" over til et bedre begunstiget, og det 

med hell! Kanskje det er et salgspotensial i å selge plasser ved 

enkelte familiebord? 

 

Elever ved Alteren skole hadde på kort varsel tatt utfordringen 

og stilte opp med underholdning. Vi fikk bl.a. ungdommelig sang og dans. Til og med 

selvskrevne tekster fikk vi presentert. Vi gjengir en av dem her: 

  
«Min hamster» tekst av: Anna Sofie Røbergeng / melodi av: Emilie Christin Ræstad 

 

Vers 1: Du bor i et bur, ikke vær sur, jeg kommer hjem om en liten stund, bare ta en liten blund. 

 

Refreng: Når jeg kommer hjem, får du kos. Du er søt som potetmos.  

Jeg skal alltid være hos deg, unntatt når jeg drar min vei 

 

Vers 2: Når vi ses i himmelen, må du ikke dra i vrimmelen. Du er glad i meg, jeg er veldig glad i deg 

 

Refreng: Når jeg kommer hjem, får du kos. Du er søt som potetmos.  

Jeg skal alltid være hos deg, unntatt når jeg drar min vei 
 

Ina Forsbakk hadde suksess med å bytte bord 

– vinnerlykken fulgte bordet! 

Elever fra Alteren skole med underholdningsinnslag på høstbasaren. 
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Det lover godt at vi har unge som boltrer 

seg på scenen og som skriver egne sanger, 

takk til dere alle! 

 

Etter fem runder med åresalg, pauseinnslag, 

kaffe og kaker ble det tradijonsrik trekning 

av mange ti-talls gevinster på solgte 

loddbøker. Det tar sin tid!  

 

Flotte premier gitt av folk i bygda, samt 

byens bedrifter skiftet eiere - vi nevner 

heimstrikka votter og sokker og nydelige 

brikker/duker, samt gavekort, pyntegjenstander, bøker, leker og masse annet. På vegne 

av høstbasaren sender vi stor takk til alle som har bidratt.  

 

Honnør til komiteen som besto av Alf Arne Eide, Marianne Sletten, 

Elisabeth Bakken, Mette Røbergeng, Hege Rølvåg, Aksel Iversen, 

Merete og Bjørn Soleglad og flinke unger som sto i kø for å hjelpe til 

med utdeling av gevinster og innsamling av årer osv. Hjelp fra Chris og 

Elisabeth Holstad, må også nevnes. 

 

En slik basar gir mer enn tjue tusen i overskudd til ungdomslaget, og er 

dermed en viktig økonomisk aktivitet - i tillegg til en flott og sosial 

møteplass for folk i alle aldre. Vi ser flere generasjoner hver gang, og 

det er trivelig samt litt av poenget med å holde denne tradisjonen ved 

like! 

 
 

 

 

Freddy Braseth og 

Aleksander Klausen er 

utflyttede Alternes-

kørva, som gjerne 

kommer på høstbasar -  

slik de gjorde under 

hele oppveksten. Denne 

gangen var det skarp 

konkurranse mellom 

dem, om hvem som gikk 

seirende ut av 

Steinrøys med flest 

gevinster!  

Hvem vant, tro?  

Revansje neste år?!? 

 

 

Emil Eide og Victor Soleglad  

hjelper gjerne til!  

Alf Arne Eide selger vinnerårer til Stig Forsmo. Alf Eivindsen 

følger med og håper det er flere årer igjen til ham. 
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Høstsuppe med småbarnstreffet av Merete Soleglad 
 

 

Det er rart å tenke på at de som var med da småbarnstreffet startet nå går i 2. og 3. klassen på 

skolen. Men de blir med når det er småbarnstreff, for de jobber jo på Steinrøys 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Og artig er det å se at det kommer nye små Alterenværinger til. De som sov seg gjennom 

treffet tidlig i vår, enten i bilstol eller vogn, kommer seg nå rundt for egen maskin på golvet. 

Og de spiser gjerne suppe og saft ved bordet, sammen med de andre. 

 

Det ble en kjempefin ettermiddag på ungdomshuset den 2. oktober. De voksne fikk prate litt 

sammen, mens barna lekte med duplo, tegna, eller sendte småbiler nedover skrågangen med 

ellevill jubel hver gang. 
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Lefsekurs på Steinrøys  
 

Vi har blandet oppmøte på våre 

oppsatte kurs, men når det 

gjelder lefsekursene til Målfrid 

Bustnes – så blir de alltid 

fulltegnet!  

 

10 damer meldte seg på for å 

lære kunsten å bake Bondelefse.  

 

Her ser dere bilder som gir en 

stemningsrapport fra kurset.  

 

     

  

 

Tre av damene som var med, var mor og 

to døtre (Nyhagen/Svaleng) fra 

Selfors/Ytteren. Døtrene hadde gitt 

mor utstyr og kurs i 60-års gave. Det 

var en oppfinnsom presang til «den som 

har alt»! 
 

 

Tina Svaleng og Sissel Hultgreen fra Alterneset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanne Bjørkmo har kjevlet en fin leiv, klar til å legges på takka 

 

Blide kursdeltagere på kjøkkenet for å bløyte lefsene 
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Fotokurs 15.10.13 og 22.10.13 
(tekst av Elisabeth Bakken) 
 
 
 

To tirsdager i oktober var vi 5 damer som møtte 
forventningsfulle opp på Alteren skole. Vi hadde 
meldt oss på fotokurs med kursleder Pål Bikset, og 
skulle lære oss å bruke speilreflekskameraene våre 
bedre. Pål guidet oss gjennom blender, lukkertid og 
ISO.  
Utålmodige som vi var gikk vi rett på konkrete ting 
som hvordan ta gode portretter, spennende 
nordlysbilder og barn i lek. Så vi sporet litt av 
innimellom, men sitter igjen med ny kunnskap, og 
vi fikk mange gode tips og råd.  
 
Her er noen av bildene som ble tatt på kurset: 
 

 

 

 

 

 

 
Landskapsbilde tatt av Elisabeth Bakken  

 

Foto: Trine Gabor 
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Lek med lang lukkertid og lys, tatt av May Britt Meisfjord 

 

 

 

 

 
Og et nydelig portrett tatt av May Britt Meisfjord. 
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Takk til Arnstein Remmen, leder i Driftsgruppa for denne rapporten   

 
GODE GAMLE STEINRØYS  
 
Med kort frist til deadline for HEIMHUG, skal jeg her forsøke å fortelle litt om helsetilstanden til Steinrøys der 
den eldste delen er nesten 100 år gammel, og hva vi gjør for å holde det i live. 
 
Utvendig er det skiftet kledning og malt på vestveggen. På de øvrige veggene er malingen slitt, og her trengs 
det sårt ny maling.  
 
Det er satt opp nye takrenner på ner-veggen. Dette var helt nødvendig for å beskytte aggregatene til 
varmepumpene som er montert her. 
 
Den gamle trappa til inngangspartiet som er lagd av jernbanesviller, har tjent sin tid. Den er slitt og kan være 
glatt og farlig på vinterstid. Her har vi plan om støpe platt og trapp, og legge inn varmekabler, slik at vi får et  
varig og is/ snøfritt inngangsparti. Strøm til varmekabler er lagt. Men så var det å få noen frivillige til å gjøre 
dette. 
 
I mange år har det vært oljefyren som har skaffet varme og ventilasjon inne i huset. Denne er nå pensjonert 
som varmekilde, men brukes fortsatt i forbindelse med ventilasjonen. Denne kan nå slås av/ på fra bryter på 
kjøkkenet. Grunnen til at oljefyren ble pensjonert, er for det første at dette var ei kostbar fyring, for det andre 
at anlegget begynte å bli slitt, og for det tredje at etter de signaler vi har fått om at myndighetene vil forby 
oljefyring . 
 
Som varme på huset er det nå montert  2 varmepumper, ei varmevifte på 9 kw i salen, en varmegardin på 8 kw 
over inngangsdøra i gangen, og det er badovner på toalettene og kjøkkenet. Det er også mulighet å montere ei 
varmevifte til i salen dersom det skulle vise seg å være nødvendig.  
 
Det er lagt varmekabler kloakken fra toalettene i gangen og i kjelleren, til  septiktanken. Dette synes å virke 
dersom de blir slått på. 
 
Det har vært tilsyn fra Brannvesenet. Og det ble 3 pålegg. Et pålegg gikk på å flytte røykvarslerne slik at de er 
plassert etter forskriftene. De to andre påleggene gjaldt dokumentasjon av tilsyn osv. Plan for hvordan 
avvikene skal lukkes er sendt Brannvesenet. 
 
Arnold er nå engasjert til å ha oppfølging av Intern-kontroll, herunder 
brannsikkerhet, og han vil også ha oppgaver i forhold til drift av huset. 
 
Driftsgruppa har også i sin plan å revidere intern-kontroll for Steinrøys innen 
utgangen av Januar. Her vil vi søke å samordne alle forordninger og instrukser 
som vi har, slik at vi kan få alt dette samlet i en perm, også å få lagret dette 
elektronisk.  
 
All ære til de som gjør en kjempe innsats i administrasjon, festkomiteer, 
teaterlag, idrettsgruppe osv. Men som dere ser, er det en del arbeidsoppgaver i 
vedlikehold og det som har med husets drift som egner seg som dugnad. Dette 
gjelder for eksempel maling, rundvask, ny trapp osv.. Tusen takk til de som her 
har gjort en innsats.  Håper at noen flere av Heimhugs lesere kan være med å 
gjøre en innsats  også på dette feltet. 
 
Ei riktig god jul til Heimhugs lesere ønskes av Arnstein. 
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SOARÉ - DEN FØRSTE OG 

BESTE FESTEN PÅ NYÅRET 

 
Lørdag 11. januar kl. 2000 inviterer LAG 3  

til tradisjonell nyttårsfest på Steinrøys.  

 

For kr 350 får du mye for pengene:  
 God middag  

 Kaffe og dessert  

 En øl eller et glass vin til maten – evt mineralvann  

 Levende dansemusikk  

 

Vi har også i år fått «Kørvan» 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: julesoare@gmail.com   

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

2. Du får tilbake et referansenummer  

3. Dette referansenummeret må benyttes ved innbetaling til kontonr: 4516.19.92112  

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

5. Har du spørsmål?  

 

Kontakt Mona Skjærvik på tlf. 958 35 225 eller e-post som over.  

 

Få med deg naboer og gode venner, 

og skjem dere selv bort med en helaften i bygdas storstue! 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:julesoare@gmail.com


20 

 

Jubileum på Ytteren Bosenter. 
 

Heimhugs oppsøkende journalister får stort sett med seg det som skjer på 
selskapsfronten. Så også tirsdag 3. desember. Da arrangerte nemlig 

personalet på Ytteren Bosenter julebord for beboere 
og personale og inviterte gjester. Et populært tiltak 
som i år feiret 30-årsjubileum. I alle disse årene har 

tre glade musikanter stilt opp og sørget for 
musikken; nemlig Frode Johansen, Svein Mikalsen 

og vår egen Ronny Klausen. Og vi dukket opp under 
kaffen, med fotoapparat og penn for å formidle 
denne begivenheten.  

Musikerne kunne fortelle at det var en fryd å spille for en sånn flott gjeng, og 
at de syns det var så trivelig (nå drev jo 
vi litt gravende journalistikk, og fant ut 

at de fikk innimellom påfyll av 
"bensin", og det så ut som de hadde 

det triveligere og triveligere etter hvert 
som kvelden skred framover.) Ikke et 
ord i avisen sier vi.. men vi gratulerer 

karene med jubileumet og sier ‘Godt 
gjort - stå på videre’ ! Vi håp dokk spell 

der når vi e fløtta inn også!  
Grethe Johansen hadde vært med og arrangert dette julebordet i 30 år, hun 
og de glade musikanter fikk en velfortjent oppmerksomhet. 

   
Stemningen var høy og døren likeså, vi kom til våre egne og ble tatt godt 
imot. Fikk både kaffe og kaker, og hadde vi ikke kjørt bil så kunne det blitt 

all den drikke man ønsket til - her manglet ikke noe. Til og med nissen 
hadde vært innom på besøk før vi kom. Vi 

snakket med mange av festdeltakerne som var 
veldig fornøyde. Torkel på Enge skrøt av både 
mat og drikke. Han hadde artige historier på lur 

fra gamle dager, og kjente mange folk på 
Alteren. Nå var han blitt blind, men hadde det 

likevel fint i kvardagen fortalte han. Fikk den 
hjelp han trengte og alle var snille og hyggelige. 

Ninni Nilsen hadde nettopp flyttet til bosenteret. Hun 
ville jo helst bodd heime, men når det lot seg ikke 
gjøre lengre kunne hun ikke kommet på 

bedre plass.  Og nå behøvde hun ikke 
bekymre seg for verken snybrøyting eller 
annet praktisk. Hun lot seg ikke be 2 

ganger da hun ble bydd opp til dans, og 
svingte seg på dansegulvet som ei 

ungjente. Da pressen forlot selskapet var stemningen enda på 
topp; takk for en trivelig kveld! Mette og Marion 
 

Mette og Torkel på Enge 
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Den gamle julenissen – skrevet av Jan Robert Antonsen 

 

Den gamle julenissen satt i gyngestolen også denne jula og 

tenkte, mens det lilla stearinlyset brant sakte ned i stua. 

Heldigvis var ikke alt like trist som sist jul. 

 

Nissen hadde fått en ny lederrein, siden gamle Rudolf møtte 

sin skjebne i møte med en Øst-europeisk trailer med dårlige 

sommerdekk. Den nye lederreinen het Justin oppkalt etter 

Justin Bieber. Som navnet tilsa nynnet ikke den nye 

lederreinen på ”White Christmas” og ”Rudolf er rød på nesen” 

som den forrige lederreinen hadde gjort. Bevegelsene hans var 

også litt annerledes i lufta, men det måtte nissen og de andre 

reinsdyrene venne seg til. Bare navnet til reinen førte til at 

nissen med letthet kunne samle minst 40 000 ungsimler på 3 

sekunder til audition for å prøvekjøre sammen med julenisse-

sleden.  

 

Alt i alt måtte han innrømme at de unge reinene hadde både 

gode tanker og nye friske ideer. Den eneste av de nye ideene han ikke var helt 

komfortabel med, var at den helrøde nissedrakten skulle erstattes av en blå-blå drakt.  

 

Som flere andre hadde han lett for å tenke at alt var mye bedre før, han kunne være 

enig i at noe var det, men ikke alt.  Det var koselig den tida da hest og slede var de mest 

brukte framkomstmidlene, men det gikk fortere med bil, tog og fly. Selv brukte han  

flyvende reinsdyr også der det vokste granskog.  Der kunne han fly så lavt at ikke 

engang en amerikansk president fikk han på radaren eller overhørte hva han snakket om 

med til reinsdyrene. Selv ikke når han brølte ut: ”God morgen, Jensen” etterfulgt av et 

rungende ”Ho, Ho, Ho” til en rein som var litt morgentrøtt, trodde han noen andre hørte 

det.  

 

Nissen likte seg godt i den innerste granskogen for der var han vokst opp. Han hadde 

litt problemer av og til med å finne riktig avstand helt inn til det innerste av den 

innerste granskogen der landingsplassen var. Da fikk han hjelp av tre alver som var 

ingeniørutdannet fra NASA. Det var viktig slik at nissen og reinsdyrene fikk riktig 

kilometergodtgjørelse og granbartillegg. I tillegg var det viktig å beregne eventuelle 

ringbomavgifter.  

 

Der inne i blant granbarene hadde mang en nisse trådd 

sine barnesko og fått godt med  både vekst og utvikling.  

Skulle han være helt ærlig likte han bedre barskog enn 

trær med Løv i navnet.  

  

 



22 

 

Det var ellers rolig i skogen, bare av og til hørtes det en hysterisk latter fra hiet til  

revefamilien som så på en video de tobeinte hadde laget om hvilke lyder de mente reven 

laget. 

 

Nissen trivdes ikke så godt blant 

nisseslektningene og dvergene som bygget 

hull i fjell og berg. De slet og strevde mye 

og måtte gjøre ting på nytt og på nytt. 

Noen ganger ble det også brukt mye krutt 

slik det er nevnt i sangen om dem. Da var 

det bedre med stillheten i skogen. 

 

Førjulstida var trivelig og han koste seg når sangen:”Når nettene blir lange” ble spilt i 

radioen. Det minnet han om hvor genialt det var med internett og bredbånd. 

Julestemning kom han ellers i allerede før smånissene sang når julegrana ble tent 1. 

Torsdag e. 2. Nattåpent.   

 

 

Dersom han hadde lyst til før jul å finne stoff om nisseslekta si kunne han lete i den 

digitale bokhylla til Nasjonalbiblioteket.  Men han måtte innrømme at dersom han skulle 

kose seg med en bok likte han best å bla i ei trykt bok.  

 

 

Slik han oppfattet det var det behov for seniornisser i mange år framover. Han regnet 

ikke med å pensjonere seg på en god stund enda. Først ville han jobbe for fullt i 

tohundre år og deretter jobbe 75 % i trehundre år. Da regnet han med å ha så mye 

nissepoeng at han kunne trappe ned ved å ta noen konsulentoppdrag rundt juletider. 

 

 

Før han la seg om kvelden sendte han sine tanker til Vårherre som han trodde på. 

Han var særlig bekymret seg for de tre mest urolige delene av verden. Han ville tenne 

tre lys for fred og forsoning i Korea, Midt-Østen og på Helgeland. Selvfølgelig ville han 

få sjefsalven til å overvåke lysene etter brannvernforskriftene. Nissen ba også om at 

det vakre beskjedne dompapparet ble beskyttet slik at de ikke ble tatt av katten.  I 

morgen tidlig skulle han hjelpe paret ved å legge nye frø på fuglebrettet. 

 

For sin egen del ville han love ved nyttår å erte små og store nisser litt mindre i det nye 

året. Men, litt nissestreker ville det nok bli. Og det var fortsatt noen dager til nyttår. 

En klar måne kom over horisonten og lyste på sporene der haren 

hadde hoppet. Et lett vind-drag fikk små snøfnugg til å dale 

langsomt ned mot det myke snedekket.  

 

Det var igjen tid for å slukke stearinlyset i stua, men tre andre 

stearinlys skulle han la brenne i natt... 
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Organdonasjon - Et gave for livet 

I neste nummer av Heimhug kommer vi med en reportasje om hvordan livet arter seg når 

begge nyrene har sluttet å fungere og du må ha dialyse (fjerning av avfallsstoffene som 

kroppen produserer og regulering av kroppens væskemengde).  

 

I mellomtiden oppfordrer vi deg til å ta stilling til organdonasjon. Hvis du blir liggende i 

koma og alt håp er ute, er det kanskje noen der ute som kan få overta et organ etter deg for å 

få leve videre. Aktuelle organ er: hjerte, lunger, nyrer, lever og bukspyttkjertel. Alle kan være 

donorer (om du bruker noen medisiner av noe slag gjør ikke det noe – det vurderes den dagen 

det eventuelt blir aktuelt med donasjon) – det som er viktig er at dine nærmeste vet at du syns 

dette er ok og at de kan samtykke hvis et slikt spørsmål dukker opp.  

 

Hvordan blir du organdonor?  
- Informer minst to av dine nærmeste pårørende om din beslutning. 

- Fyll inn og undertegn et DONORKORT. Her må du fylle inn navn og tel.nr. til de to av dine 

nærmeste som du har informert om din beslutning. Kortet skal du bære på deg i lommebok 

eller veske. Din beslutning skal ikke registreres hos oss eller hos andre. Kortet finner du på 

http://organdonasjon.no/nedlastninger/donorkortet.pdf 

 
 

Du kan også få donorkortet rett til mobilen. Finn informasjon på http://organdonasjon.no/  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
Det nærmer seg jul –  
gi en gave for livet 
 
 

http://organdonasjon.no/nedlastninger/donorkortet.pdf
http://organdonasjon.no/
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Småbarnstreff i desember av Mette R. 

 
9.desember var det invitert til fest på huset, og mange store og 

små hadde kommet til Steinrøys. Heimhugs utsendte kjente 

grautlukta allerede ved Alterneset, og fikk servert den siste 

porsjonen. Nydelig grøt koka av Unni Lillealter og Merethe Berg 

Soleglad, som er initiativtakere til småbarnstreffet på Alteren. 

Her kan små og store møtes og bli bedre kjent gjennom lek og 

ulike aktiviteter. Denne ettermiddagen var stemninga på topp og 

noen smånisser hadde sågar 

funnet veien opp bakken.  

Gulvet var som vanlig iskaldt, men det hindret ikke 

småfotan fra å springe opp og ned i gangen, og noen var 

sågar ute og kraup med gode ullklea på seg. 

Alternværingan er ikke 

noen pyser, det skal være 

visst! 

Etter graut og mandariner 

var det tid for å lage 

julepynt av ymse slag, og 

det gikk rykter om at selveste nissefar hadde tenkt seg innom 

på besøk. Her manglet så visst ikke noe.  

 

Bladfyken hadde ikke tid til å bivåne dette, da 

en rengakakdeig  ventet uti Litjneset  - 

fortsettelse følger i neste reportasje…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi tar med bildet av Erlend Alterskjær. Han var med på 

Optimist-teaterets 

juleforestilling og fikk 

en velfortjent rose når 

de var ferdig.  

En skikkelig blid og 

fornøyd snømann! 

 

 

 

 

Ida Josefine Vassvik Snefjellå tester 

årets klementiner 
Ingrid som bor på Alterneset var 

i gang med å lage julelenker 

sammen med pappa. 
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Rengakakbaking - stadig et nyskapende prosjekt. 
 
Nå skal katta slippes ut av sekken! Ikke i bokstavelig - men i 

metaforisk forstand. 
Heimhug kan avsløre at det i opptil flere år (ja så lenge at det kan kalles en 
tradisjon) har vært avholdt førjulsrengakakabaking med innlagt 

likørsmaking i utvalgte møblerte hjem i bygden. 
Et par uker før jul samles 3 damer i sin beste alder på et sånn høvelig 

hygienisk kjøkken, og følgende ingredienser må være på plass før ritualet 
starter: 

- Forklæder og nisseluer 

- Byggmel (type Møllerens), godt smør, hjortronsalt, melk 

- Ymse likørsorter 
 

I år har det faktisk vært innovativ virksomhet på dette området.  
Julebaksten 2013 involverte også akevitt (av typen 
gammel Opland, Løiten, taffelakevitt). I bakgrunnen 

må det spilles julemusikk. I år ble det utført ulike 
tester. Man prøvde ut ulike størrelser satt opp imot 

ulik type julemusikk. 
 
Konklusjon: Country og westernrytmer ga jevne og 

fine trillelengder, mens den mere rockete 
julemusikken førte til at deigen gikk av på midten, det 
ble bare tre ringer, og det tar seg ikke ut på fatet. 

 
Nå mente bakstekjerringa fra LItj- Alter at rengakaka skulle være ganske 

små, max 5 ringer. Da kunne man få smake på mange ulike typer julepålegg 
uten å bli så mett at man ikke fikk presset ned en småkaka eller to til 
slutt. Vi hadde også en  høring i forhold til hvilken type pålegg som 

skulle  være på rengakaka. Her var det ingen tvil om at heimlaga rulla var 
favoritten. Mernpølsa med rødbeter ble også nevnt. 

  
Da første porsjon var vel rulla ut og stekt, var det tid for å smake på 
baksten. Saurulla fra Thulefjord og greddost var også utmerket pålegg. Men 

det er klart; da verten i huset klatra innerst i kjølehjørnet og fant fram 
svenskflesket med smak av nellikspiker, da steg stemningen flere 
hakk.  Muligens hadde dette en sammenheng med at han også fant en halv 

flaske gammel Oppland (den ble ikke gamlere for å si det sånn..) 
  

Dattera i huset kom heim, forskremt satt hun ytterst på en kjøkkenstol og 
fikk i seg nybaka rengakaka før ho skygga banen og rømte på loftet. 
  

Nærmere referat vil vi ikke komme med av hensyn til sarte sjeler blant våre 
lesere, men det ble opptil fleire hundre rengakaker før vi tok kveld. 
  

  
  

  

Vi bruka også dall-lokk i utrullinga 



26 

 

Bilder og konklusjoner fra produktutvikling på høyeste plan. 

 
.  

 
 
 

 
 
 

 
 

Resultat:  

Sambokasmaken var 
fullstendigfraværende etter nærkontakt 
med hjortronsaltet under steiking på 250 

grader. 
 

Konklusjon: Man kan marinere 
rengakaka i hva som helst uten at det 
smaker annet enn rengakaka. Med andre 

ord et kvalitetsprodukt. 
 

 

 

 
 

Resultat:   
Akevitt: Bakverket ble delvisrått innvendig.  
 

Konklusjon: Deig med akevittsmak er nok mer for spesielt interesserte(vi 
skal introdusere det for Svein Jæger Hansen på Meyergården). 

 
 
På slutten av økta slo fagforening hardt ned på 

drifta på kjøkkenet – no e det tid førr pause. 
Tilfeldigvis var dette sammenfallende med 
‘Farmen’ og vi fikk sett på innsatsen til Frode fra 

Mo  
 

 
God jul med sikringskost i huset!!!! 

Ingvild, Mette og Marion 

 

Sambokamarinerte 
rengakaker  

Løitens akevitt i rengakaka 

Kveldens panel avsier sin dom: 
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Hjemme hos – Heimhug dukker opp der du 
minst venter det!  
 
Ryktebørsen er også denne gangen grunnlag for valg av intervjuobjekt til 

Heimhugs ‘hjemme-hos’-reportasje. I forrige nummer var det Kristoffer på 

Bakken som var observert på det nye glasshuset i Hemavan, og vi ble 

nysgjerrig på handelen der. Denne gangen er det utallige spørsmål om Hege 

på Sletten skal selge eller sågar er på tur å flytte, vi må sjekke opp.  

Så: 2.søndag i advent gjør reporterteamet seg klart! Vi får testkjør 

nyivesteringa på Litjaltern – en ny Passat med både fram-og att-drift på aille 

hjul i tillegg til automatgir. Passasjeren må innrøm at det hørtes stygt ut når 

vi sku ut av garasjen; det peip og skreik overalt – det kuin høres ut som det 

va en næppeltøl’n kar….men det sku vara sånn sa sjåførn; så då så.  

På Sletten fant vi ho Hege i en av stallan, ho var ute å 

gjor litt kveldsarbeid i lag med en hærskare med boxere. 

Heile 5 i tallet. Boxeran vart overbegeistra førr 

journalisten i fra Litjalteren –og til hennes forsvar så 

trur vi at det va førr at det lukta grå elghund av ho. I 

dag har jo Hege og ho Lillian (som arbeid på gården på 

5.året) vært i skogen å henta litt grankvist som dem har 

pynta i hallen med i adventa.  

Vi invitert både ho Hege og oss inn i hjemmets lune 

rede, og der var det god ovnsvarme i en bitanes 

frostkveld. Han Tor Einar holdt fyr i ovn, og det er 

ikke noen varmepumpe der i gården nei – de er 

tydeligvis også innmeldt i den der sekta som ikke vil 

ha varmepumpe (journalistan bor i lamme kvart sett 

medlem de og…).  

No er vi spent: Er du i rute til jul? På Sletten bakes 

det i hovedsak 2 sorter til jul: Skriverfruens og 

krumkaka. Det er etter hvert kommet 2 barnebarn på 

Sletten, og Emil (som er storebror til Lilly) sa til besta: 

‘Magen min er kjempesulten på skriverfruens’ – og da må det jo bakes! Andre 

inn/ut-kaker har de på Bunnpris, og sant er det. Men vi aner en liten 

dramatisk versjon av førjulsstria på Sletten: 

Krumkakjernet er borte!!! Det må nå være tidenes 

julegavetips til sønnen……tar du hintet, Ola?? 

Juletre må hentes på Lurøya, der Hege er oppvokst. 

Før var det sitka-gran, men nå er det kun krav om 

at det skal være ekte. Motto: ‘Bedre med et ekte  

einn et fint tre’.  

Ingvild og LiBelle  (Libelle til høyre) 

Tor Einar og Hege 2.søndag i 

advent 

Julevinduet er pyntet 
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Hvert år i manns minne (Red.anm:ke lenge e no det???? E ikkje det bærre et 

øyeblikk????) har husets folk blitt vekket en tidlig morgen inni mot jula av 

jenter som har pyntet stallen med julepynt i løpet av natta. I 7-tida om 

morgenen er det gjort klart til grøtspising i stallen. Når klokka er 9 blir 

pynterne hentet og pakket i seng av foreldrene. Tidligere skjedde denne 

pyntingen natt til lille julaften, med det til resultat at de håpefulle sov 

mesteparten av dagen og var i ‘ulage’ til over julaften. Dette har imidlertid 

endret seg til en av dagene etter at alle har fått skoleferie. Men: en tradisjon 

som Hege og Tor Einar setter utrolig pris på og håper blir holdt i hevd. Dette 

bringer oss inn på temaet ‘kanel’. Det er jo det siste disse storbyavisene 

hadde å skrive om: Kanel i større mengder enn 1.4 gram er farlig for levra! Vi 

konkluderer med at vi trygt kan innta juleakevitten og meir til hvis det er 

sånn at det egentlig er kanelen som tar levra tilslutt…. 

Og aktivitet er det fremdeles på Sletten for de som måtte være i tvil om det. 

Dagens drift består av å leie ut stallplasser til de som har private hester. Pr i 

dag er 19 av 21 plasser opptatt. Hege gir 

instruksjon i sprang og dressur, og er også 

kretstrener for ryttere i Troms rytterkrets. 

Selv om ryggen og hendene svikter, er det 

fremdeles krutt igjen mellom ørene og i 

kjeften konkluderer vi med. Det som er 

forskjellen fra før, er at rideskolehestene er 

bortlånt i et års tid inntil de bestemmer 

seg for hva som skal skje med den delen av 

drifta. Rideskolen hadde ca 85 elever pr 

uke i fjor etter at aktiviteten var litt 

redusert. På det meste har det tidligere vært opp i 170-180 elever pr uke – og 

det betyr mye arbeid og ikke minst administrasjon. Med dagens drift skal det 

fremdeles tømmes møkkerhenger, ryddes snø, tine vann for å nevne noe av 

dagens oppgaver. Tor Einar har deltidsjobb i Transportservice i tillegg til 

vaktmestertjenesten på gården.   

 

Sletten Kjøre- og Rideklubb feiret nettopp (16.november) 20-årsjubileum med 

stor fest på bygdas storstue Steinrøys. Der hadde en festkomite bestående av 

7-8 jenter invitert til helaften med tapas og levende musikk. De hadde også 

lagd underholdning og diktet om den verdensberømte ‘What does the fox 

say?’ til ‘Ka sei ho Hege?’. En hyllest og kjærlighetserklæring til ei dame som 

har betydd og betyr veldig mye for alle jentene som holder til der ute.  

Hege har nettopp vært på jentetur med 2 søstre og mammaen i Tallin. Der 

nøt de spa og hotellopphold, og gjorde det vi burde gjøre oftere – nemlig å 

kose seg sammen. Barnebarna har Hege og Tor Einar så ofte som de får 

mulighet, og både Emil og Lilly er allerede godt kjent i stallene.  

Dette ble bildet av hester i dette nummeret... 

Rytteren er kjøpt på butikken i Kvina 
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Ettersom Tor Einar er ekte vestlending, er vi spent 

på hvordan tradisjonene i matveien avvikles i jula. 

Hva spiser dere på julaften? Da er det pinnekjøtt 

med multekrem i hjemmelagde krumkaker til 

dessert – og den tradisjonen kommer fra Hege. 

Han er vant med lutefisk på julaften, men har 

inngått et kompromiss med at dette serveres 

lillejulaften i stedet. Tilbehøret er som vanlig 

forskjellig fra gård til gård: Her serveres bacon, 

grov sennep, potet og fisk. Menyen er også satt for 

1.og 2.juledag; da er det henholdsvis ribbe og 

hjemmelaget fiskepudding. Det vart nesten så vi 

blei litt sulten på heimveien etter alt matpratet… 

 

Det blir snakk om hestene som står på Sletten og journalisten fra Litjalteren 

undres over hvorfor de har så ‘normale’ navn som for eksempel Gunnar, Karl 

og Frank? Er Blakken og Svarten helt ute????? 

Det er helt til hun kommer på at det antageligvis var på andre siden av elva 

de først ‘normaliserte’ navnene på hestene. Der hadde de ei merr som het 

Ragnhild i sin tid. Ja – det e ikkje alt main kjem på i farta…. 

 

 

 

Så til slutt: Har dere noen nyttårsforsetter eller planer 

for det nye året som er i anmarsj? 

Her har Hege en klar oppfordring til alle som en:  

Ta vare på hverandre, mens vi enda har hverandre!  

Vi slutter oss til oppfordringen før vi skrider til 

skrivemaskinen for å få årets siste Heimhug i trykken! 

 

På tokt i ny Passat;  

Ingvild og Marion 

 

Dukskuffa ble som vanlig inspisert og funnet mer enn i 

orden.... Juledukan e klar!!! 

Hege har gått på malekurs i 

voksen alder, og resultatet er 

absolutt godkjent 


