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- Da folket slo ring om skola –  



Da var vi der igjen! Vi må skift alle lyspærene 

som ikke har virket siden i vår, pakke bort 
alle møblene på altan, tømme 

blomsterkassene og i dag: Skrap is av 
bilvinduene!  
 

Vi blir igjen minnet om at hvis vi ikke tok 
oss tid til å nyte dagene av sommeren som 
gikk, ja så er det for sent! Hvis du kjente ett 

stikk i samvittigheten akkurat nå, så fortvil 
ikke – høsten er den mest fargesprakende 

årstiden vi har. Fantastiske farger kler 
landskapet og når sola i tillegg står på, ja da 
bør du ta deg tid til en kikk – for det er bare 

en sørvestkuling som skal til , så er mye av 
det borte.  

 
Nettopp høstmørket kommer ‘plomst’ på oss 
alle – og det gjør også mange fotgjengere på 

bilistene. Er det mulig at noen virkelig tar 
sjansen på å gå langs Nesnaveien uten 
refleks en sen høstkveld i mørket??  

Ja – dessverre finnes disse….. 
 

Så lederen i dette nummeret handler enkelt 
og greit om å ta vare på øyeblikkene, nyt 
livet – og husk: Vær godt utstyrt med refleks 

når du ferdes ute i trafikken!  
 

Ha en flott høst! 

- Britt Nancy og Marion 

 

 

Swingkurs helga 19. og 20. november  
-  

Endelig har du en ny sjanse – ikke kast den bort! Vi prøver 

igjen med et swingkurs, lørdag og søndag 19-20.november.  

Klokka 1200-1500 begge dager.  

Pris kr. 300 pr. person (250 for medlemmer) 

 

Godkjent «Kom-og-dans-instruktør». 

 Påmelding snarest til Britt Nancy innen 15.nov 

 – se kontaktinfo øverst på denne siden. 

God trim – masse moro – «no’eller aldr!» -  

Tru’ ke’ artig d’ bi på soareen…..!!!!! 
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SMÅNYTT - KE’ SÅ SKJER? – SMÅNYTT – KE’ SÅ SKJER? 
 

Ny plan for kollektivtransport 

Kommunen har nettopp hatt høringsfrist i denne saken. Bl.a. så har de ulike 

skolene v/rektorene blitt bedt om å komme med innspill. Dette siden den nye 

planen vil få konsekvenser for skoleskyssordningen. Ønsket er at elever skal 

benytte ordinær kollektivtransport til og fra skolen. Vi vil ikke se for oss at 5-6 

åringer på Alteren skal stå på hovedveien FV12 og vente på rutebuss, som er mye 

mindre tilpasset småbarns behov!  I planen er sakset følgende:  

 
 3.6.3 Alterneset og Dalselv 
 Elever bosatt i disse områdene vil ha rett til gratis skoleskyss grunnet avstand. 
 Dersom behovet ikke kan dekkes av regionbussene skal det settes inn egne 
 skolebusser. 
 

Fiskeavfall på land i fjæra på Stibergan 

Vi har fått ei melding fra en bygdaværing som reagerer på at fiskeavfall blir 

dumpet der barnefamilier har ungene i fjæra på Stibergan. Det henstilles til å 

tømme dette på steder der det ikke blir til sjenanse. Måser rydder nok det 

meste rimelig fort unna, men det er sikkert smartere å benytte litt mer 

usjenert sted. 

 

«Trim med Maiken» - Så glade blir man etter 

å ha hatt ei treningsøkt. Anbefales! 

Vi har ledige plasser på onsdagstreningene på 

Steinrøys kl. 1830 og kl. 1930. Ta kontakt med 

Britt Nancy om du vil være med! 

 

 

 

 

Medlemskap 2016 – Vi takker for tilliten, og kan meddele at vi i år har 123 

medlemmer fordelt på totalt 76 medlemskap. Det er vi fornøyde med, selv om 

det alltid er plass til enda flere. 

 

 

Nye stoler er innkjøpt - De gamle, røde plastskall-stolene er erstattet med 

flotte stoler produsert lokalt av stolfabrikken på Hemnesberget. Det må sies at 

det ble et løft for gamle Steinrøys, med denne oppgraderingen av interiøret. De 

nye stolene ble innviet i vår da tre blad Skjærvik feiret konfirmasjon. En del av 

de gamle stolene er solgt for en billig penge til private.  



Vinteraktivitetsdag 10.april 

 
I år kom våren med mildvær før tradisjonelt Alternmesterskap hade blitt gjennomført.  

Røten sny førte til at idrettsgruppa måtte tenke nytt. Stikkord er gjenbruk… i Snefjellåga! 

 

Helga før hadde det vært arrangert «Sheriffen av Snøfjellet» på samme område.    

Med tråkkemaskin hadde man laget et flott område tilgjengelig for både gående til fots og på 

ski. Med snybenker langs «arenaen» ble det sitteplasser til de rundt 50 som hadde tatt turen. 

 

 
 

Nytt av året var sprintløype og ekte publikumsvennlig sprintrenn. 3-4 startende på hvert renn, 

der den beste på hvert løp gikk videre til superfinale. Det ble lagt inn et par minutter 

restitusjon. 

 

I motsetning til andre kjente sprintløp, med strikse 

regler om oppmøtetider så starter vi på Alteren 

«når alle er kommet». Videre så heier man på 

absolutt alle fra startskuddet går til alle er i mål. 

Alle ble mottatt som vinnere da de gikk over 

målstreken, derfor var det litt vanskelig å forstå 

for noen av de yngste at ikke alle kom til 

superfinalen. En del av sosialiseringa! 

 

 

 

 

Ekte skistavdramatikk 

hører også med i ekte 

skirenn. En skiløper 

mistet staven før 

halvvegs i løpet, denne b 

le elegant plukket opp av 

vedkommende på returen.  

En annen skiløper knakk 

staven, og det ble ropt: 

«gi mannen en stav!» 

Men, han måtte fullføre 

med halvannen stav. 



Åse Lantz-Juløy vant knepent foran Merete Soleglad, som hadde ledet nesten hele løpet. Bjørn-

Olav Lillealter vant foran nesen på Bjørn Soleglad, til tross for en kunstnerisk manøver som 

kostet noen sekunder ved runding av snumarkøren. Stor jubel og høylydte heiarop fra engasjerte 

tilskuere.  

 

Ikke ofte at premiemottakere henter gevinster og 

cuprennmedaljer (fra to hodelyktrenn) gående på ski! 

Mange store og små hadde gjort seg fortjent til 

medaljedryss. Foreldre og besteforeldre – samt Heimhugs 

reporter foreviget flotte øyeblikk.  

 

Håkon, Arne Martin, Bjørn Olav, Tina, 

Per-Gunnar, Trond med hjelpere gjorde 

en strålende jobb i  idrettsgruppa. Det 

var kaffe og kaker, tilrettelagt for 

grilling, for skigåing og skihopping. Noen 

lagde snøhule og andre med uteleker.  

Loddsalg med flotte premier ble det også. Undertegnede vant til hun skjemtes, den ene fine 

gevinsten etter den andre. De som manglet kontanter trengte ikke bekymre seg. Det er ikke 

mange plasser man kan betale med kort i 

snyskavlan!  

 

En godt forberedt og opplagt komité sørget for 

en fantastisk familiedag i det fine vårværet.  

 

Tusen takk til dere!  

 

Tørr vi håpe på en ny vintertradisjon?!?! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

17.mai 2016 
 
Nasjonaldagen ble på tradisjonelt vis feiret på Alteren. Barnetoget 

hadde base på skola, og der ble det etter hvert tale fra skoletrappa, 

kaffe, matfat, issalg og leker for barna. Værgudene viste seg ikke fra sin beste side denne dagen og 

turen med toget ble for mange en kald fornøyelse. 

Men: Tog ble det og vi krøp i hop mot 

sørvesten og la avgårde. 

E(t)litekorpset hadde også i år 

trommet i hop et gjeng, og gjør alt for 

at alle spillende skal med. I år hadde 

en fra grovmessing-rekka hatt en 

operasjon i en fot og kunne i 

utgangspunktet ikke være med. Men 

resten av gjengen visste råd: Du kan jo 

spille selv om du har ondt i foten – vi 

bare kjører deg i rullestol! Og sånn ble det   

  

 

Dagens yngste 

bunadskledde  - kun 

uker gammel 

 

 

 

 

 

 

  



Kjærkomment tilbud! 
 
I slutten av april fikk vi igjen mulighet til å gjøre 
middagsstellet lettvint! Vi fikk beskjed om at 
Lag 1 skulle ta middagskoking og oppvask i 
bytte mot en billig penge.  
Vi var flere som benyttet oss av tilbudet, og 
totalt (inklusive komiteen) var ca 80 stk innom 
Steinrøys denne ettermiddagen.  
Det ble som ett Kinderegg:  
- god mat 
- godt selskap 
- rett heim å søv middagskvil  
og; en slant i kassen til Ungdomslaget.   
Vi kommer mer enn gjerne igjen  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ferdigvasket stek, ble det ikke servert på Steinrøys – men, 

renslighet kan da overdrives…. 

 
 
Revyplaner i 2017????? 
Ja! 
Det er 100 år siden det Dramatiske oppsto i 
ungdomslaget på Alteren – og i forbindelse med 
jubileumet planlegges det en forestilling med ‘The 
Best of…’ eller på godt norsk: ‘Det beste av…’ i 
tillegg til litt aktuelt stoff når vi kommer så langt! 
Revygjengen består av et gjeng kreative og ‘gale’ folk 
som ikke tar seg selv altfor høytidelig, og trives med 
å underholde et godt publikum – som vi alltid har 
hatt på Steinrøys.  
Datoene er ikke spikret, men vi jobber med en plan 

og forestillinger i siste halvdel av april 2017. 
Nærmere info kommer selvfølgelig.  
Hvis du har lyst å være med?             
Eller: Har du en ønskereprise?  
 
Ta kontakt med lederen i teatergruppa – Ingvild Gjølstad 
mail: ingvild.gjolstad@coop.no 

 

mailto:ingvild.gjolstad@coop.no


Allmøte – skolestruktur 
 

 

 

 

I forkant av kommunestyrets vedtak rundt fremtidig skolestruktur, inviterte FAU politikere til 

folkemøte ved skolen den 19.mai. Foruten politikerne møtte rundt 45 tilhørere opp. 

 

Det var representanter fra Rødt, SV, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kr.F og Venstre. I tillegg 

var «vårres» Mette (Røbergeng) representert med politikerhatt fra Venstre og som medlem av 

Oppvekstutvalget. De fleste partiene presiserte at ingen avgjørelser om nedleggelser var tatt 

enda, og at de ønsket å komme på skolene for å ha en dialog med de berørte skolekretsene. Både 

Venstre og Senterpartiet kunne imidlertid opplyse om at de allerede hadde tatt standpunkt i 

denne saken, og ville gå i mot nedleggelse av Alteren skole. 

 

Morten Growen ønsket velkommen, innledet- og styrte møtet på en, som vanlig, utmerket måte.  

 

Etter presentasjoner av panelet holdt UL Daggry ved Britt Nancy Westgaard, et innlegg om 

ungdomslagets rolle i bygda sett med dagens øyne samt i et historisk perspektiv. UL Daggry som 

en av pilarene - i nær relasjon til skolen som den andre pilaren, har Alteren et solid fundament 

for et sunt, trygt og aktivt bygdemiljø. 

 

Det var viktig å få formidlet det positive som bygda har skapt gjennom tradisjoner og hva vi får 

til på egen hånd takket være engasjement, dugnad og mange aktiviteter som knytter bygdas folk 

sammen – eks. som tradisjonsrik 17.mai, teatergruppe, grendahus osv osv. Eksempler på 

samarbeid skole-ungdomslag ble også løftet fram. Bygda har hatt eget skolebygg i over 100 år, vi 

har hatt ungdomslag i 110 år – vi snakker om lange tradisjoner som vi vil kjempe for slik at 

kommende generasjoner også skal få glede av å bo i en levende bygd. Alteren produserer positive 

og samfunnsengasjerte folk som er vante med å ta ansvar og å bidra til fellesskapet. 

 

Ved å legge ned skolen, vil naturlig nok dugnadsinnsats følge ungene til 

aktiviteter på Båsmoen i forbindelse med skole, fritid og for eksempel 

17.mai. Det blir et tap for samhørighet til Alteren. 

 

Etter innlegget berømmet flere av politikerne samhørigheten og det vi får 

til på Alteren, og Kr.F. sa til og med at det var dumt å endre på noe som 

fungerer så godt! I ettertid vet vi at de stemte med posisjonen for 

nedleggelse av Alteren skole.  

 

Fra salen stilte Alf Arne Eide spørsmål ved at kommunen ikke gjorde mer for å sørge for 

åpenbare inntekter som kan benyttes til bl.a. skole. Kommunestyret gikk imot sitt eget 

datterselskap Helgeland Kraft da HK søkte om bygging av kraftverk i Røvassdalen. Dette mente 

Alf Arne tydet på at de har nok skatteinntekter i kommunen og betyr også at de ikke er særlig 

samkjørte med HK da det nok har blitt brukt millionbeløp på å få gjennom søknaden. Rana 

Kommune eier nesten 27% av HK og er dermed største aksjonær. De er også kategorisk imot alle 

andre søknader om det samme i Rana, og har falt ned på et uttrykk "nok er nok" uten å evne og 

tenke mer gjennom det enn som så. 

 

 

https://www.google.no/imgres?imgurl=http://no.pixword.net/image-BURGLAR_1000.jpg&imgrefurl=http://no.pixword.net/hjalpa/12-Bokstaver/id-21991.html&docid=vjpu5ApwdZ-uMM&tbnid=eSyfdsrsWZZ0IM:&w=450&h=450&bih=1054&biw=1920&ved=0ahUKEwjytdbnsLHPAhWLOxQKHd-OBdgQMwhfKDcwNw&iact=mrc&uact=8


Øyvind Snefjellå hadde «foreldrehatten på» og stilte seg undrende til flere ting i Agenda 

Kaupang-rapporten som vurderer fremtidig skolestruktur i Rana. Dette gjaldt både økonomi og 

bygningsmessig utforming. I kjølvannet av dette kunne Karl Hans Rønning fra Senterpartiet – 

som også er rektor ved Lyngheim skole – fortelle at rektorer i Rana-skolene hadde blitt bedt om 

å oppgi kvadratmetere som ikke var i bruk på den enkelte skole – og som de senere fant igjen i 

rapporten omgjort til ledige «elevplasser». Han mente de tallene de hadde oppgitt i «god tro» 

ble brukt på en misvisende måte i rapporten. 

 

 
 

Rødt tenkte høyt rundt dette med besparelser hvis det ble et privat skoleinitiativ på Alteren. 

Som kjent følger det meste av pengene som staten bevilger pr elev, den enkelte elev. Han ønsket 

å vite litt om evt. planer på Alteren. Krister Salamonsen svarte på vegne av Alteren 

Montessoriforening, og bekreftet at det ble jobbet seriøst med et alternativ. Hvis skolen ble 

nedlagt ønsker man og leie- evt. å kjøpe eksisterende skolebygg. 

 

Andre foreldre på møtet representert ved bl.a. Arne Martin Lantz-Juløy og Hilde Anita 

Snefjellå, var opptatt av å formidle problematikk rundt trygghet for små barn på ei lita skole 

samt dette med skolevei og «bussing» av elever, når fokus ellers går mot at unger bør være mer 

aktive og heller gå/sykle til skole der det er mulig. Tema som også ble tatt opp var de gode 

faglige resultatene som faktisk oppnås blant elevene på skolen og som er høyere enn 

gjennomsnittet for kommunen. Det skåres også høyt på trivsel. Hvordan kan man ofre dette? 

 

Astrid Onsøien bor på Alterneset og jobber som lærer på Båsmoen. Hun mente at krav til 

arbeidsforhold og hvor mye plass hver elev/ansatt skal ha på en skole, ikke var hensyntatt ved en 

mulig nedleggelse og flytting av så mange elever til Båsmoen. 

 

Pris på hus og tomter forsterker at det er populært å etablere seg på Alteren. 

Fra tilflyttede småbarnsfamilier fikk vi høre at nærhet til ei lita og oversiktlig skole var 

hovedårsak til at de flyttet hit.  

 

Flere snakket om det gode miljøet vi har på Alteren, og som en avslutning på møtet tok Mette R. 

av seg politikerhatten og presenterte en smakebit fra teaterprosjektet «Jungelboken». Dette 

var ei familieforestilling hvor UL Daggrys teatergruppe og elever ved skolen dro i land ei 

suksessforestilling – sett av flere hundre publikummere.  

Et godt eksempel på samarbeid mellom ungdomslaget- foreldre – skole. 



Hilde Anita Snefjellå og Åse Lantz-Juløy, 

to engasjerte småbarnsmødre, tok initiativ til 

denne aksjonen som en spontan reaksjon på 

skolemøtet som hadde vært uka før (se omtale 

annet sted i Heimhug). Nærmere 200 «Alteren-

skole-supportere» i alle størrelser og 

aldersgrupper, tok oppfordringen om å komme til 

skolen for å vise sin støtte og sitt engasjement.  

 

Vårt eget «E(t)litekorpset» satte an tonen og 

ønsket velkommen med å blåse liv i de frammøtte. 

 
 

 

Rana Blad var til stede, og journalist Gøran O. Pedersen laget et par gode reportasjer. Disse er 

søkbare på avisens hjemmesider. Søk på «slo ring om skolen». 

 

Først var det taler fra Hilde Anita og Åse, som foreldre til skolebarn og førskolebarn. Videre 

snakket Britt Nancy på vegne av ungdomslaget. Fra ulike vinklinger ble det gode miljøet vi har i 

bygda og på skolen belyst.  

Politiske, 

distriktsfiendtlige valg 

står i kontrast til 

Alterens ønsker og behov. 

Det er usikkerhet om hva 

som vil skje videre, noe 

som gjøre både voksne og 

barn utrygge.  

 

Ei mobbing av bygda som 

man har måttet leve med 

over flere tiår, er noe 

politikerne burde bedt om 

unnskyldning for!  

 

En oppvakt kar som representerte elevrådet, Markus Gabor fra fjerde klasse, snakket godt og 

tydelig slik at ingen skulle være i tvil – om hvordan det er å være elev på en liten og trygg skole 

der han og de andre ungene trives. Han la ikke skjul på at trussel om nedlegging av skolen var noe 

han var bekymret for.  

 

 

 



 

 

Arrangørene hadde kontaktet bygdas egen «dronemann» Jan Ketil Langseth (se reportasje i 

forrige nr. av Heimhug) som sørget for å forevige begivenheten med 160 par hender som 

bokstavelig talt slo ring rundt skolen. Bildet preger forsiden av bladet.  

 

Etter omfavnelsen av skolen, ble det «trim med Maiken» på skoleplassen. Gjengen som vanligvis 

trener på Steinrøys byttet ut grendahuset og tok sporty utfordringen med å «gjøre det ute». 

Publikum var invitert til å bli med på gratistime. En fin avslutning på en begivenhetsrik 

ettermiddag/kveld. 

 

Takk til Hilde Anita og Åse som tok initiativ til dette arrangementet! 

 

Etterord: Det sto ikke på bygdefolkets engasjement – når flertallet av politikerne allikevel noen 

dager senere valgte å legge skolen vår fra skoleåret 2019/2020. Skammelig, er det første man 

kommer på å si. Men, så er ikke siste ord sagt i denne saken. Vi får stå på videre for å sørge for 

at unger på Alteren fortsatt skal ha en skole i nærmiljøet i bygda der de bor – også etter 2019! 
 

 

 

 

Mange hadde tatt turen til skolen i finværet 



Strandryddedagen 2016 
 

Flere ganger har folk kunnet lese i Rana Blad om flinke elever og ansatte ved 

Alteren skole som gjennomfører den årlige strandryddedagen. De jobber 

tverrfaglig og innlemmer bl.a. matematikk, naturfag og miljø inn i dette. Fysisk 

aktivitet i frisk luft er også gratis bonus. 

 

Elevene går ivrige til verks, og det de finner blir registrert og i noen tilfeller 

analysert. Fjæra er interessant i så måte. Det er store mengder avfall som blir 

ryddet vekk og tatt vare på. Skolen har samarbeid med HAF.  

 

Unger har naturlig empati for levende liv, og de lærer å forstå sammenhengen 

mellom forsøpling og trusselen for dyreliv både i havet og langs land. Generelt er 

det stort fokus på havforsøpling også nasjonalt, så det er flott at skolen går 

foran som godt eksempel og gir ungene viktig ballast! 

 

Vi som bor på Alteren er glade for- og stolte av den jobben som gjøres for økt 

trivsel og et ryddig nærmiljø. Som en gest på vegne av alle som bor i bygda, var 

ungdomslaget innom skolen med frukt og is til stor og liten.  

 

Dette er et godt eksempel til skoledebatten knyttet til faktoren  

«bygd-skole-tilhørighet». 
 

 



Familiedag på Stibergan 

 
Sommerkledde barn og voksne, bøtter og spader, middag komponert på grillen 

sammen med naboer og kjente. Stibergan hadde alt man trengte til en solfylt 

dag i juni. 

At vinden skulle sørge for at vi ikke tok sjansen på å sette ut båtene til Alteren 

Skole var et lite minus, men der det er vann og barn, er det lek. I tillegg hadde vi 

Hilde Anita`s fjære bingo. Store og små leita etter skatter i fjæra i håp om å 

få fullt brett og premie. Den ene mer iherdig etter det andre. Og da ser vi det 

som Alteren ungene er så kjente for: samarbeidet og engasjementet. De eldste 

barna hjalp de yngste med å finne tang og skjell og alt annet, slik at de minste 

føttene slapp å gå helt ned den lange fjæra til de store bølgene, for å finne sine 

skatter. Helt magisk. 

Mens ungene holdt på med sitt gikk praten rundt benkene, hvor kaffen nå var 

kommet på bordet. Samtaleemnet var igjen den kjære skola vår.  Ros vanket til 

de som var engasjert og kjempet for at barna skal få beholde skola si, også 

måtte vi riste nok en gang på hodet av de politikerne som ikke forstår hva de er i 

ferd med å ødelegge. 

Så plutselig var stranda rydda og piknikkurvene pakka sammen. Det var leggetid 

for de aller minste. Men vi var enige om at det var trivelig å møtes, og at vi må 

gjøre det snart igjen…………… 

 
Tekst og foto: Merete Soleglad 



Alteren andeløp 2016  
(foto: Simon Kåre K. Almli og Maja W. Salamonsen) 
 
Etter å ha svelget skuffelsen over og ikke kunne arrangere 

andeløp i 2015, var det herlig å kunne invitere til perfekte 

forhold i år! 

 

Igjen fikk vi benytte de flotte omgivelsene på Lillealteren, med 

base ved gården til Bjørn-Olav og Unni. Slettaelva var passe stor 

slik at endene fikk fin fart mot målet. 

 

Også i år hadde komiteen gjort sine forberedelser grundig. Bl.a. ryddet kvist og gress 

på området for parkering, og ordnet med midlertidig bru (!) slik at man kunne komme 

tørrskodd fra den ene siden av elva til den andre. Skilting og kafételt var også på plass. 

 
 

Den tradisjonelle sjefsanda Ingvild, var ikledt passende «outfit» med mikrofonen klar 

for å formidle alt som var verdt å nevne slik at publikum skulle være oppdatert. 

Publikum storkoste seg i naturskjønne omgivelser. Forfriskninger fikk de kjøpt i kafeen.  

 

For andre gang i andeløpets historie, ble det kjørt 

«løp-i-løpet» - der folk kunne melde på private 

ender. Nærmere 20 stykker, noen sjøllaga og andre 

påpyntede kjøpaender, ble påmeldt og sluppet ut 

samtidig med de øvrige ræserendene. Både blant 

«de gule» og blant «de private» pågikk det interne 

kamper om ledelsen. Vi ble stadig informert om 

hvilke som lå framst, før oisann ei anda and tok 

føringen.  



 

Dermed er det som i stafett – ingenting er 

avgjort før helt til slutt, og for de private 

endenes del, så ble Gunvor Gullesens pyntede 

kjøpaand vinneren av løp-i-løpet. 

 

Hovedgevinsten i hovedløpet gikk til Hans 

Andreas Kleven. Han var ikke til stede, men det 

kan man trygt si at hans mor Katrine Sakrihei Kleven var. Hun ropte og lo, så det hørtes 

over hele området. Tror jammen hun fikk et aldri så lite gledessjokk! Hun mente hun 

hadde gode kort på handa, fordi sønnen ikke hadde betalt loddet – noe hun hadde gjort. 

Da jeg senere snakket med henne sa hun: «Jo, sønnen ble jo kjempeglad når han endelig 
forstod at ikke mora drev narr med han. Han kledde seg til og med opp med t-skjorte med en stor and 
på da han gikk på butikken. Her blir loddet betalt med en tur til Dublin. Vet ikke når men vi har jo 2 år 
på å gjøre det».  
 
Vi gratulerer og ønsker riktig god tur! 

 

På vegne av skytterlaget og ungdomslaget: Takk til sponsorer, loddselgere, loddkjøpere 

og til alle som hjalp til før-under-og-etter løpet! Uten alle dere: ingen andeløp!! 
 

 

 

Gevinstlista ser slik ut: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gang- og sykkelvei – hva skjer?  
 

Heimhug har vært i kontakt med prosjektleder Frode Nymo i Statens 

veivesen for å få litt info om hva som skal skje- og når.  

Dette er svaret vi fikk: 

 

Prosjekt 503070 Fv 12, GS-vei Båsmo – Lillealteren.  

Prosjektet omhandler ca. 5800 m ny GS-vei. Dette er delt i del 1 og 2.  

Del 1 går fra Båsmo og ca. 2600 m frem til kryss vei 361 Altermarkveien.  

Del 2 fra krysset og ca. 3200 m frem til Litl-Alteren. 

Del 1 gjennomføres først da denne har fått bevilgning. 

 

Fremdrift: 

 Reg plan vedtatt 29.10.2015. 

 Arbeider med grunnerverv. 

 Planlegging er startet. 

 Befaring med planleggere uke 41. 

 Ferdigstille prosjektering Mars 2017. 

 Oppstart juni 2017.  

 Ferdig juni 2018. 

 

Effektmål: 

 Prosjektet skal bidra til å øke trafikksikkerheten og framkommeligheten for 

gående og syklende i området 

 Oppdrag del 1, ca. 2100 m ny G/S vei, rehabilitering ca. 500 m gammel G/S vei. 

Busslomme medtas ikke i del 1. 

 Fylkesvei 12 må flyttes enkelte områder for å ivareta adkomst til eiendommer. 

 Graving, sprenging, fyllinger, grøfter, asfaltering, stikkrenner 

skiftes/forlenges/ekstra, omlegging av kraftledninger samt Vann-

avløpsledninger, ivaretakelse av innkjøringer til eiendommer, sette opp veilys, 

gjennomføre trafikk-avviklinger i anleggsperioden etc.  

 
 



 Sør- og østveggen på Steinrøys har   

lenge vært klart for et strøk med 
maling, og 21.og 22.juni hadde 

huskomiteen malingsbøttene klar.  
 

 

 
 

Jo flere vi er sammen, jo raskere det går….    og tidlig krøkes, som god maler 
skal bli! 
 

 
 

 
Team Soleglad jr har med nybaka 
sjokoladekake til kaffen. Kaka var nydelig 

og ga god energi til å fortsette etter pausen 
 
 
 

 
 

Her tar denne ettermiddagens donergjeng 
en velfortjent kaffepause,  

 

 

 
og veggan vart bærre 
lækker!!!! 

 

 

 



 

 

 
Sykkelløpet Arctic Race of Norway ble en folkefest 11.-14.august på hele Helgeland. Selv om det tok 
bare sekunder fra vi fikk øye på sykelistene og til de var borte igjen, var det stort oppmøte og 
engasjement langs hele løypa. Tv-bilder til 180 land bidro til at vi fikk vist frem vårt fantastiske 
nærområde. Vi har fått inn bilder fra forskjellige steder, og det er hyggelig å se at naboer samlet seg 
og koste seg sammen mens de ventet på et glimt av sensterke karer som suste forbi på to hjul (med 
et haleheng av biler og utstyr….) 
 
Her er noen glimt fra lørdag da løpet gikk fra Nesna til 
Korgfjellet:  
 
Ved passering Lillealteren ventet denne gjengen:  

 
 
 
    Margit og Gunvor er klar! 

 
Undres på hva Ann har i bøtta? 
  

http://www.rana.kommune.no/Arctic_race_of_Norway/Sider/side.aspx


Dette så vi på Tv-skjermen:  
Dag Otto Lauritsen gjorde en 
stopp i Altermark-krysset .  
Der fikk han prøve seg i 
golfspillet. Artig tiltak! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oversiktsbilde fra TV2 Zebra – her passerer løpet Alterneset:  
  



I krysset ned til Alterneset var de klar med 
flagg og heiagjeng  - og servering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Almlia sto en av mange pyntede sykler langs veien.  
– håper vi ser alle ute til neste år også    Her kommer løpet mot Almlia 

 
Ble politisykkelen tatt i fartskontroll……   av denne feststemte karen? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Takk til dere som har sendt oss bilder! 

 
 
 



Høstbasar med ny vri. Søndag 6.november fra kl. 1500 
 
Tjo-hei! Nå er det høst og basartid! 

 

Lag 4 har i år ansvar for høstbasaren. De ble utfordret til å tenke litt 

nytt, og de har kommet med en egen variant av det tradisjonelle 

basarkonseptet. 

 

 

Program blir som følger: 

 

Kl. 1500-1600 – salg av middag 

kjøttkaker i brunsaus med poteter, gulrøtter og ertestuing eller pølser m/brød.  

 

Kl. 1500-1600 Loddsalg fra loddbøkene. 

 

Kl. 1600 - trekning på loddbøkene.  (Vil bli gjort på en ny og effektiv måte) 

 

Kl. 1615 (ca). Fem runder med åresalg.  

 

Kaffe, brus og kaker fra kafeen.  

 

Underholdningsinnslag fra elever ved skolen. 

 

På denne måten vil basaren starte tidligere totalt sett, og man vil 

avslutte tidlig nok for de som har småbarn som må tidlig i seng. 

 

Komiteen lover mange flotte gevinster, men oppfordrer også folk til å gi noe til basaren. Det kan 

være alt fra en pose kaffe og hjemmestrikk til kjøpating som leker, glasstøy, håndduker osv osv.  

 

Sett av en ettermiddag på Steinrøys. La komiteen stå for middagslaging, kaffekoking og 

underholdning. Kom til ei trivelig stund i lag med familie, naboer og venner. Man kan betale 

kontant eller med kort (betalingsterminal). 

 

Ta godt i mot komiteen som på forhånd vil besøke husstandene på Alteren med loddbøker. 

 

Kontakt gjerne:  

Edel Aasen   Lillealteren 17,  tlf 995 01 580   

Lars Erik Eilertsen  Grannesveien 47,  tlf 906 12 034  

 

for levering eller henting av gevinster.  

Disse kan også medbringes på basaren.   
 

 
Justin Bieber-billetter vinner du definitivt ikke 

– men, kanskje SOARE-  eller REVYbilletter? 

 

 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE4OydnMPPAhUGOhQKHSr_AsEQjRwIBw&url=http://allevents.in/namsos/loddsalg-vinn-justin-bieber-billetter/1717196505232346&bvm=bv.134495766,d.d24&psig=AFQjCNEcEbHkbzNo6cpYB7bmHeEvHXrpVA&ust=1475741535146326
https://www.google.no/imgres?imgurl=http://olavdigre.sarpsborg.no/images/tombola.jpg&imgrefurl=http://olavdigre.sarpsborg.no/no/loddsalg.html&docid=pxylmhArmWOKzM&tbnid=O5NhWdUAyltEkM:&w=110&h=110&bih=570&biw=1038&ved=undefined&iact=c&ictx=1
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-oYvon8PPAhVJPBQKHYKqD5IQjRwIBw&url=http://www.imgrum.net/tag/ertestuing&psig=AFQjCNGk7XDRNRkvyWKYVaOkCAkGrWYwWw&ust=1475742622458720
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwir86XZoMPPAhVGtxQKHcEQDuQQjRwIBw&url=http://www.sbkor.no/&bvm=bv.134495766,d.d24&psig=AFQjCNEYULPcQfJjYy5dx6RrVKSnvdgF-Q&ust=1475742848088292


Fra rektor Berit Bratland 

har vi fått litt  

tall og fakta  

fra Alteren skole,  

skoleåret 2016/17 
 

 
Totalt 56 elever. 

 

Kontaktlærere er:  

1.-2.klasse:  Vigdis Åsheim 

3.-4.klasse:  Linn Therese Tønder 

5.-6.klasse:  Svenn Arne Nilsen  

7.klasse: Eli Redal Alterås  

 

Timelærere er:  

Helen Aslaksen, Wenke Johannessen og Jan Erik Hansen (ny).  

 

Assistenter i skole og SFO:  

May Eilertsen Bjørnådal (SFO-leder) og Linda Guttormsen.  

 

Renholder:  Anne Grete Lund  

 

Rektor:  Berit Bratland 

 

Satsingsområder 2016/17: 

 Realfagsatsing: bedre læringsresultater og måloppnåelse i realfagene. Styrke 

elevenes regneferdigheter, og øke elevenes kompetanse i naturfag. 

 Respekt/ Det er mitt valg!( alle skal vise respekt for hverandre) 

 Anti mobbearbeid 

 IKT (digitale ferdigheter er en grunnleggende ferdighet, 

nettvett, IPAD i begynneropplæringen) 

 

Vi har fremdeles et svært aktivt FAU ved skolen, en kjempeviktig 

ressurs i arbeidet for et godt klassemiljø/skolemiljø. 5.-6.klasse 

med foreldre har allerede hatt familiekveld med doning i 

klatrejungelen, TUSEN TAKK!! 

 

 

I vår fikk elevene overraskelsesbesøk av Britt Nancy som kom med 

is og melon til dem, dette som en takk for at de hadde ryddet så 

fint i fjæra og rundt på Alterneset. Elevene satte virkelig stor pris 

på dette! Se takketegninger på neste side. 

 



 
 

 

 

 

 



Lokallagsmøte på Steinrøys i regi av Noregs ungdomslag 
 

Noregs ungdomslag (NU) er på turné i rundt om i landet for å møte lokallagene der de er. I den 

forbindelse kontaktet de UL Daggry for å be om å få holde et lokallagsmøte på Steinrøys for de 

lagene i Rana som er medlem i NU.  

 

Til stede på møtet var: to personer fra NU, en fra Plurdalen UL, fire personer fra UL Heim i 

Straumen, samt sju personer fra UL Daggry. Under presentasjonen av de enkelte lagene fikk vi 

høre hva som rørte seg på de respektive stedene. I Straumen har de jobbet for å få tilbake 

grendahuset til ungdomslaget etter at det har vært på private hender en tid. De hadde satset 

mye på å utbedre huset. Videre så hadde de bl.a. tilbud om middagssalg flere ganger i året.  

I Plurdalen fikk vi høre at de hadde bra med medlemmer og en del aktiviteter – bl.a. 

verdensmesterskap i «tynnstavrenn».(tynnstav fra ordet tønne)   Felles for de lagene som var 

til stede er bl.a. at man eier eget hus. Dette ble kort debattert. Bl.a. så får lag som er 

medlemmer av NU gode forsikringsavtaler i KNIF, noe vårt ungdomslag benytter seg av. 

 

NU opplever mindre engasjement fra grasrota på de arrangementene de står bak. De ønsker å 

fornye organisasjonen og gjøre bedre kjent for lokallagene de fordelene man har av å være 

medlem. Mottoet de ønsket å løfte fram var: «Levende lokalkultur = NU». Oppfordrer å få unge 

til være med på ungdomsleir. Det ble også snakket litt om «Kven veit» som er en 

landsomfattende 

kunnskapskonkurranse. UL Daggry 

har gode resultater fra tidligere 

års deltagelser. 

 

NU hadde flere ting de ville 

fremheve. Bl.a. at man kan leie 

instruktører til kurs innen dans og 

teater for en overkommelig 

egenandel. Som medlemmer kan 

man også søke om kursstønad til 

ulike aktiviteter. Dette er noe UL 

Daggry har gjort en del, men vi ga tilbakemelding om at dette var veldig omstendelig og 

tidkrevende arbeid. Vi fikk tips om at vi ikke måtte være redde for å be om hjelp. Videre så vil vi 

se nærmere på ordning knyttet til barnemedlemskap og stønader knyttet til dette etter tips. 

 

NU nevnte at det jobbes for en «Kulturallianse» som i praksis vil være et ting for særforbund, 

og som vil stå sterkere i dialog med myndighetene. Videre så nevnte de arbeidet med 

«Folkepedia» hvor man bl.a. finner danseopplæring med ulike filmsnutter liggende tilgjengelig. 

 

NU ville ta initiativ til et møte ut på vinteren – i regi av HUL. Her ville framtida for HUL bli 

diskutert. Samme helga skulle det også arrangeres et kurs i organisasjon. Det ble oppfordret til 

å engasjere seg når invitasjonen kommer. UL Heim, UL Daggry og Plurdalen UL ble enige om å 

snakkes nærmere om dette og andre ting som det kunne samarbeides om i tiden framover. 

 

Takk til NU som tok initiativ til dette møtet. Hensikten med bevisstgjøring av medlemskap og 

flittigere bruk av de tjenester som faktisk er tilgjengelig, ble nok frisket opp for de frammøtte. 

Det var også trivelig å bli bedre kjent med andre ungdomslag i kommunen.  

Før gjestene dro, fikk de tilbud om ei lita omvisning på Steinrøys.  



Hjemme hos…… 
 
Heimhugs omflakkende bladfyker skulle denne gangen avlegge et besøk hos 

bygdas nyetablerte arbeidsplass – Rana Hundesenter. Vi passa klokka sånn 

at vi sku kom fykan tel kveldsmaten, men 

førr en gangs skyld var vi tidlig ute.  

Vi tok tilfart nederst på hovedveien og 

skrensa oss nesten helt inn i en 

høytrykkspyler som va i bruk førr å få 

gressklipperen ren og pen før den sku 

arkiveres før vinteren. Vi traff på far og 

sønn (Oddvar og Tommy). Rett etterpå ble 

far i huset hentet med bil – og han påsto at 

det var planlagt i lang tid – men vi skjønn 

jo at mobilkamera kan være en årsak. 

  

Lene er utdannet dyrepleier og har flyttet 

til Alteren for 5 år siden. Hun har tidligere 

jobbet på dyreklinikk i byen, men hun og 

Tommy har nå pusset opp fjøset og startet 

Rana Hundesenter her ute på Alterskjær. 

Tommy arbeider på dagtid hos firmaet Nordland Lås og Sikkerhet, det ser vi 

på den svarte arbeidsbilen som står parkert utenfor huset med TrioVing i 

store bokstaver.  

 

Med 2 småbarn i huset mangler det ikke noe å henge fingrene i på fritida, 

men vårt våkne blikk observerte ei lokkesjur i blomsterbedet. Kem som bruk 

den som blink veit ikke vi, men for en jaktglad kar kan det jo være praktisk. 

Nok om sjura på Alterskjær i denne omgang.  

 

Vi fikk hilse på den ene av familiens to hunder, som lød det enkle navn Easy. 

En sjarmerende Staffordshilde 

bullterrier som sprang omkring og 

passa godt på oss under hele besøket. 

Vorsteren Pi lå inne og slappa av etter 

en anstrengende dag på jakt. Her har vi 

en gård der elgjakt er en fast 

høstaktivitet. Jaktlaget hadde visstnok 

allerede skutt noen elger, og Oddvar 

snakket om reparasjon av en elgtrekker 

før han suste av gårde – utstyret må 

være i orden til neste runde!  

Oddvar og Tommy 

Ungfolket - Tommy og Lene + Easy 



Men tilbake til Storfamilien på Alterskjær:  

Den har nå vokst seg til 4 generasjoner.  

 

Tommy og Lene har fått 2 gjæve kørva med staute og tradisjonsrike havn:  

Teodor Marselius, snart 3 år og Mathias Benoni som har runda sitt første år. 

Småkaran trives godt hos besteforeldrene, og denne ettermiddagen er de 

sammen med bestemor Heidi. Vi 

hører lyden av latter og lek ute 

på den staselige verandaen i 

kårboligen oppi bakken. Lenger 

bort på tomta ligger et koselig 

rødt hus der oldeforeldrene 

Gudrun og Einar bor.  

 

For Tommy flyttet jo egentlig 

aldri heimefra - fikk vi brakt på 

det rene. Han flytta først ned i 

kjellerleiligheta i 

barndomshjemmet, og fikk 

etterhvert overta hele kåken 

sammen med sin Lene (smart gjort sier vi - få småbarn i hus som skriker om 

natta slik at den eldre generasjon bare må flytte ut)  

  

Men det vart kjekt, Oddvar og Heidi har bygd seg et gjevt hus med alt på et 

plan, skreddersydd til pensjonisttilværelsen som vinker langt der framme 

Og barnebarna har kort vei på besøk når de blir større. Praktisk sier vi! 

Som vanlig når vi er på "hjemmehos"-besøk, passer vi på å være kaffetørste. 

Det slo ikke feil denne gangen heller, vi tråkka opp bakken og Heidi serverte 

varm kaffe og gode kjeks på den fine verandaen med utsikt over en 

blankstille Ranfjord.  

 

Et lite stalltips for dem som ikke er så glad i å male: Det stilige rekkverket 

var faktisk laget av plastikk, og vedlikeholdsfritt!!!  

 

Etter en trivelig sekvens sammen med de blide gutter , trakk vi 

ned mot fjøset, som nå er blitt  til Rana hundesenter.  Grått og 

kvitmala, med fin benk og stilig skilt på veggen. På nersiden en 

stor luftegård med plass 

til å strekke ut for de 

glade hunder. Der var 

også noen mindre 

innhengninger, for det 

er med hunder som med 

Bestemor og de blide kørvan 

Hundepensjonatet - her va det på stell! 



mennesker, ikke alle går like godt overens. 

Så snart Lene åpnet døra, ble vi hilst velkommen med 

glade bjeff fra hunder av ulike størrelser og typer. En 

av oss som ikke er helt komfortabel med fremmede 

hunder ble stiv i blikket, men Lene hadde stålkontroll 

og fikk med bestemte ordrer gjengen ut etter tur, og de 

oppførte seg eksemplariske. Den av journalistene med 

hund i heimhusan, falt i staver over "hundebutikken" 

som lå rett innenfor døra. Med et assistert utvalg av 

handling vart det jammen også. 

Lene forteller at deres egne hunder er med på arbeidet 

på gården, med både lufting og trening. Så lenge alle 

går ihop er det greit. Fjøsrutinene er som 

fjøsarbeid ellers, morgen og ettermiddag.  De har hatt bra med 

belegg siden de startet opp. Dess flere hunder, dess mere 

arbeid. Alle skal ha sitt spesielle stell, og på hver plass henger 

skjema med info om den enkelte hund. Her blir alle tatt godt 

vare på.  

Hundene kviler seg midt på dagen, da er det tid for 

kontorarbeid og annet forefallende. 

Mens foreldrene er på arbeid er ongan i barnehagen som onger 

flest. 

 

Vi må få berømme ungfolket på gården for en vellykket 

bruksendring, og løkke tel videre med å utvikle konseptet. Det 

var snakk om dressurkurs og diverse tilbud etterhvert. 

Før vi dro fra gården banket vi på hos Gudrun og Einar 

Alterskjær. 

Vi ville høre hva de styra med på en tirsdagskveld i høstferien. Som hos 

folket ellers på gården, ble vi tatt godt imot. De syns jo det var gjevt at fjøset 

som de satte opp i 1970, ble tatt i bruk igjen.  

Der hadde de drevet med kyr men da ingen av kørvan var interessert i ta 

over ble det etterhvert slutt på fjøslivet i 1986.  

 

Og jorda er enda i hevd, utleid til golfklubben, og i fjøset er det nå hunder 

som trives og har det bra. De setter også pris på at de er en storfamilie med 

4 generasjoner på gården. 

 

I den trivelige stua så vi diplom på veggen for godt melkestell -10 år med 

plettfri levering. De hadde en gang Ranas beste ku, som het Tulla. 

Litt av butikkutvalget 

Ho Mette mått selvfølgelig 

sjekk om ho kuinn trives i 

bur - og det e ikkje å ta feil 

av... Alltid blid som ei sol! 



De kunne fortelle om mye arbeid med vasking av melketankene, Gudrun var 

den som hadde hovedansvaret for fjøs og dyr, 

Einar kjørte lastebil og hjalp til i ledige stunder. 

. 

Generasjonene har holdt lastebiltradisjonen i 

hevd etterpå, kørvan tok sertifikatet i 

militæret. På det meste hadde de 3 lastebiler. 

Nå er det barnebarnet Jonny som har ført 

tradisjonen videre , med en lastebil med henger. 

Plass for mykje grus! 

 

Nysgjerrige som vi er, måtte vi høre litt om 

oppveksten deres. Einar er født i 1935, gikk 

på Fredheim folkehøgskole på Sømna. Dit var det artig å komme og møte 

andre ungdommer. Der lærte han forskjellig, blant annet snekret 

han spisebord og 4 stoler. 

Gudrun gikk også på Fredheim etter folkeskolen. Vi fikk se en fin rosa duk 

som hun begynte å brodere på mens hun gikk der. Vi beundret bl.a 

austermannsrenning , det skulle broderes mange forskjellige duker. Det var 

kunnskap som en jente skulle ha. 

 

Og hvordan ble så de to kjent, lurte vi på? 

Med et lurt smil fortalte Gudrun at de gikk på Alteren skole i lag, og ble kjent 

sånn. 

I gamle dager var det sånn at man skulle følges heim fra fest, noen gikk 

langt, men andre snudde tidlig. Vi tror nok at Einar kanskje fulgte ho helt 

heim til Markjen ... 

 

Etter at de ble pensjonister har de hatt det trivelig med mange bobilturer.De 

har faktisk hatt 5 bobiler, men nå er siste bilen solgt. Einar sliter litt med 

helsa, så det blir nå minnene å ta med videre. 

Vi fikk sjå bilder fra tidligere tider på gården og fikk låne dem for å dele med 

våre lesere. Her fra marka som dagens golfbane ligger:  

Førr et handarbeid! 



 

Gjestfriheten var stor, og vi takker så mye for at vi ble tatt så 

godt imot på vårt overraskende besøk – både her og der!  

Vi glømte å ta bilde av vedkassen, som vi vanligvis gjør, men 

fikk et bra bilde av oljeomnen som nå er avløst av en praktisk 

varmepumpe på veggen.  

 

 

 

 

Takk for oss !  

Heimhugs utskremte bladfyker, Marion og Mette 

 
 

 

 

Dette broderiet fant vi på veggen i stua – det er 

Einars søster som har sydd det til dem for 

lenge siden. Ordene trenger vi å ta med oss 

også i dag:  

 

  



 


